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Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie radoœci i spokoju,
Wszystkim Mieszkañcom naszej gminy, sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia oraz osobistej
i zawodowej pomyœlnoœci.
Oby te najpiêkniejsze w roku œwiêta up³ynê³y Wam w ciep³ej rodzinnej
atmosferze, w gronie rodziny i przyjació³.
Niech bêd¹ pogodne, refleksyjne i szczêœliwe, a Nowy 2011 Rok niech
spe³ni wszystkie pragnienia, zamys³y i oczekiwania.
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Nie bêdzie podwy¿ki podatków
w Janowie Lubelskim

Drodzy Pañstwo!

Ewa Janus
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
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II sesja Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim odby³a siê 14 grudnia
2010r. Jednym z punktów obrad
by³o œlubowanie Krzysztofa
Ko³tysia Burmistrza Janowa
Lubelskiego.
Podczas obrad podjêto uchwa³ê
istotn¹ dla wszystkich
mieszkañców naszej gminy. Rada
obni¿y³a œredni¹ cenê skupu ¿yta,
Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego stanowi¹c¹ podstawê obliczenia
podatku rolnego na 2011r.
Podatek rolny utrzymany zostanie
na poziomie lat ubieg³ych. Nie
JU¯ ZA NAMI
bêdzie podwy¿ki jakichkolwiek
podatków odprowadzonych do
Urzêdu Miejskiego w 2011r.
Podczas interpelacji i zapytañ radni
podejmowali sprawy odœnie¿ania,
utrzymania przejezdnoœci dróg i
bezpieczeñstwa ruchu. Zastêpca
burmistrza, Czes³aw Krzysztoñ, prosi³
radnych i so³tysów o bie¿¹ce i
bezpoœrednie zg³aszanie spraw

Œlubowanie Krzysztofa Ko³tysia Burmistrza Janowa Lubelskiego

odœnie¿ania do Urzêdu Gminy.
Po przekazaniu ¿yczeñ œwi¹tecznych dla
mieszkañców i radnych przez
przewodnicz¹c¹ Ewê Janus obrady
zosta³y zakoñczone.
Red.

Wigilijna Opowieœæ

Nowi oraz "nowi - starzy" radni Rady Miejskiej w
Janowie Lubelskim ostro i konkretnie zabrali siê
do swoich obowi¹zków podczas pierwszej sesji
VI kadencji samorz¹du. Stary, sprawdzony sk³ad
wraz z czterema nowymi cz³onkami: Iwon¹
Zezuliñsk¹ - Sow¹, Lidi¹ Teres¹ Tryk¹,
Henrykiem Józefem Jaroszem oraz Romanem
Czes³awem Pawlosem. 2 grudnia br., ³ami¹c
dotychczas przyjête schematy pierwszych
uroczystych sesji, oprócz wyboru
przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego oraz
sk³adów poszczególnych komisji, radni zd¹¿yli
zaproponowaæ: sposoby walki z zim¹ (m.in. pad³a
propozycja, aby radni w ramach pomocy dla
dzieci uczêszczaj¹cych do janowskiej
podstawówki, z³apali za ³opaty i odœnie¿yli
parking przed szko³¹), zamiast jednego lodowiska
"wybudowali" dwa, a na przechylon¹ latarniê
zagra¿aj¹c¹ bezpieczeñstwu przechodniów zosta³
wydany wyrok skazuj¹cy. Atmosfera panuj¹ca
wœród radnych zwiastuje naprawdê owocn¹
wspó³pracê oraz dobrze wró¿y naszej gminie.
Przewodnicz¹c¹ Rady zosta³a Ewa Janus, a
stanowisko wiceprzewodnicz¹cego obj¹³
Ryszard Majkowski. Przedstawiamy Pañstwu
wypowiedzi nowych radnych dotycz¹ce ich
przysz³ych dzia³añ podczas czteroletniej kadencji.
Iwona Zezuliñska-Sowa informuje: „w trakcie
trwania kadencji Rady Miejskiej, bêdê na bie¿¹co

wychodzi³a z ró¿norodnymi inicjatywami,
dostosowuj¹c je do aktualnych potrzeb
mieszkañców miasta i gminy”. Ma nadziejê, ¿e
uda jej siê „pod¹¿aæ RAZEM dla wspólnego
dobra”. Henryk Józef Jarosz najwiêksz¹ uwagê
zwraca na „sprawy dotycz¹ce przede wszystkim:
dalszego rozwoju strefy inwestycyjnej, poprawy
infrastruktury technicznej w mieœcie, budowy sieci
ciep³owniczej, a tak¿e wszelkiego innego
dzia³ania, stwarzaj¹cego dogodne warunki do
rozwoju rynku pracy”. Swoj¹ uwagê kieruje na
„nasze najbli¿sze otoczenie i œrodowisko”, o czym
in fo rm ow a³ Pa ñs tw a po dc za s ka mp an ii
wyborczej. Lidia Teresa Tryka informuje, i¿:
„doskonale wiedz¹ Pañstwo, ¿e kultura jest
najbli¿sza mojemu sercu. Chcia³abym swoj¹
pracê ukierunkowaæ w³aœnie w stronê rozwoju
oraz promocji wydarzeñ kulturalnych, a tak¿e
skupiæ siê na reaktywacji œwietlic, zw³aszcza we
wsiach naszej gminy”. Z kolei Roman Czes³aw
Pawlos, jako radny, ma zamiar dot rzymaæ
wszystkich obietnic z³o¿onych przed wyborami,
do których nale¿¹: „wybudowanie remizy
stra¿ackiej w Ujœciu, pozyskanie œrodków oraz
zakup samochodu stra¿ackiego, a tak¿e przy
wspó³pracy z powiatem, zrealizowanie remontu
drogi prowadz¹cej do Momot i Ujœcia.”
Wszystkich trzymamy za s³owo i bêdziemy
uwa¿nie przygl¹daæ siê ich pracy. ...c.d.str.3

„Jest tak dzieñ, bardzo ciep³y choæ
grudniowy, dzieñ, zwyk³y dzieñ, w którym
gasn¹ wszelkie spory...”. - w radio w³aœnie
rozpocz¹³ siê sezon œwi¹teczny.
Dobiegaj¹ce do moich uszu s³owa piosenki
Czerwonych Gitar, zimowa aura za oknem,
dwudziestostopniowy mróz szczypi¹cy w
nos i uszy, przepiêkna choinka
rozb³yskuj¹ca tysi¹cami lampek na rynku
miasta, przemykaj¹cy ulicami miasta
pierwsi Miko³aje i, w koñcu, telefon z
zagranicy od bliskiej mi osoby z
wiadomoœci¹, ¿e wraca do domu na œwiêta,
sprawiaj¹, ¿e moje myœli biegn¹ w stronê
najpiêkniejszego i najbardziej
wyczekiwanego wieczoru w roku.
Z Wigili¹ zwykliœmy ³¹czyæ wspomnienia
beztroskich lat dzieciñstwa i domu
rodzinnego - miejsca, w którym strze¿one
s¹ najpiêkniejsze tradycje. Na przestrzeni
lat zmienia³y siê wigilijne wierzenia,
obrzêdy i zwyczaje. Wigilia w czasach
obecnych wygl¹da nieco inaczej, ni¿
kiedyœ, przed laty. Prze¿yjmy wspólnie
atmosferê wigilijn¹ sprzed kilkudziesiêciu
lat...
c.d. str. 9

Ze zbiorów p. Barbary Nazarewicz

Drodzy Czytelnicy!
Pragniemy z³o¿yæ Wam najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Niech te szczególne dni w roku przepe³nione
bêd¹ mi³oœci¹, zdrowiem, radoœci¹ i szczêœciem. ¯yczymy Wam równie¿
szampañskiej Sylwestrowej zabawy i pogodnego wkroczenia
w Nowy 2011 Rok.

Gazeta Janowska

Redakcja Gazety Janowskiej
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RADA MIEJSKA JANOWA LUBELSKIEGO
2010 - 2014

Na górze, od lewej: Marek Tomczyk, Pawlos Roman, Eugeniusz Miœ, Lech Wronka, Roman Kaproñ, Henryk Jarosz, Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, Tomasz Kaproñ, Marian Grzegórski, Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Startek Bogdan, Ryszard Majkowski Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Ryszard Wasilewski, Bogumi³a Szewc - Skarbnik Gminy, Czes³aw Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza
Na dole, od lewej: Iwona Zezuliñska - Sowa, Andrzej £ukasik, Lidia Tryka

Serdecznie dziêkujemy
Mieszkañcom Osiedla „Po³udnie”

Podziêkowania dla wyborców
Okrêg wyborczy nr 5

za udzia³ w wyborach samorz¹dowych. Pragniemy wyraziæ
wdziêcznoœæ za okazane zaufanie i wybranie nas do Rady
Miejskiej.

(Osiedle „Wschód”, Osiedle „Rozwój”, ul. Kamienna, bloki szpitalne)

Szanowni Pañstwo
Serdecznie dziêkujê za okazane
zaufanie i oddanie g³osu na moj¹ osobê.
To dziêki Wam otrzyma³em mandat radnego.
Bardzo dziêkujê wszystkim za uczestnictwo w
demokratycznych wyborach, a moim kontrkandydatom
gratulujê dobrych wyników.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011 ¿yczymy
Wszystkim obfitoœci £ask Bo¿ych od Narodzonego Pana.
Radni Osiedla „Po³udnie”

Pamiêtaj¹c o s³u¿ebnej roli radnego, zobowi¹zujê siê wykonywaæ swoje obowi¹zki wobec
wszystkich mieszkañców, pracuj¹c sumiennie i z najwy¿sz¹ starannoœci¹.
Z wyrazami szacunku i ¿yczeniami weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Szczêœliwego Nowego Roku 2011.

Ewa Janus

Drodzy Wyborcy,
mieszkañcy Bia³ej,
a tak¿e ca³ej gminy
Janów Lubelski
Sk³adam Pañstwu
najserdeczniejsze
podziêkowania za
okazane mi zaufanie, nie tylko jako
radnemu, lecz przede wszystkim jako
przyjacielowi, znajomemu, s¹siadowi,
mieszkañcowi Bia³ej. Wszystkie g³osy, jakie
Pañstwo na mnie oddaliœcie, zaufanie
ka¿dej pojedynczej osoby wiele dla mnie
znacz¹ i zobowi¹zuj¹ do jeszcze ciê¿szej
pracy ni¿ dotychczas.
Nie zawiodê Was i obiecujê, ¿e bêdê
kontynuowa³ wszystkie dotychczasowe
dzia³ania.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia ¿yczê wszystkim czytelnikom
Gazety Janowskiej spokoju ducha,
radoœci, szczêœcia i dostatku, chwil mile
spêdzonych z bliskimi, oraz aby
nadchodz¹cy Nowy Rok przyniós³ Wam
wiele pomyœlnoœci i zmian na lepsze.
Andrzej £ukasik
Radny Rady Miejskiej

2.

Radny Miasta i Gminy
Roman Kaproñ

Ryszard Majkowski
Z pozycji Radnego Gminy Janów Lubelski
chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy oddali na mnie swój
cenny g³os.
Pañstwa wybór zobowi¹zuje mnie do
solidnej i sumiennej pracy dla dobra naszej
gminy. Na wszelkie sugestie, pomys³y oraz
pytania zwi¹zane z funkcjonowaniem rady
odpowiem osobiœcie i telefonicznie:
503-932-812.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pragnê z³o¿yæ Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, weso³ych i pogodnych dni
spêdzonych wspólnie z rodzin¹
i najbli¿szymi
oraz Szczêœliwego Nowego 2011 Roku.

Henryk Jarosz
Radny Rady Miejskiej

Razem dla
wspólnego dobra

Drodzy Wyborcy, mieszkañcy £¹¿ku
oraz gminy i miasta Janów Lubelski!

Pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze
Nawi¹zuj¹c do swojego has³a
podziêkowania za okazane mi zaufanie
wyborczego, pragnê
podczas tegorocznych wyborów
wszystkim Pañstwu, którzy
samorz¹dowych. Otrzymany mandat pozwoli
na mnie zag³osowali,
mi zrealizowaæ wizjê dalszego rozwoju naszej
serdecznie podziêkowaæ.
miejscowoœci - £¹¿ku Ordynackiego, a tak¿e
Postaram siê zgodnie ze
miasta i gminy. Mam przyjemnoœæ
wczeœniejsz¹ deklaracj¹
reprezentowaæ Was i Wasze problemy,
wyborcz¹ poœwiêciæ swój
podczas kolejnej czteroletniej kadencji.
czas dla dobra naszego miasta
i jego mieszkañców. Korzystaj¹c z postêpu technicznego,
Cudownych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
jaki oferuje wspó³czesny œwiat, podajê adres mojego maila:
rodzinnego ciep³a i wielkiej mi³oœci,
radna-iwa@o2.pl, który u³atwi Pañstwu kontakt ze mn¹.
Œwi¹t
daj¹cych radoœæ i odpoczynek
Zachêcam do pisania swoich uwag i sugestii, dotycz¹cych
oraz nadziejê i wiarê,
wa¿nych problemów naszej janowskiej spo³ecznoœci (okrêgu
¿e
Nowy
Rok bêdzie szczêœliwszy.
nr 1 - Stare Miasto). Zwracam siê z proœb¹ do m³odzie¿y,
korzystaj¹cej z Internetu, aby pomog³a swoim rodzicom i
dziadkom przekazywaæ drog¹ elektroniczn¹ swoje
spostrze¿enia. Na pewno usprawni¹ one nasz¹ wzajemn¹
komunikacjê i przyczyni¹ siê do budowania wspólnego
dobra.
Pragnê z³o¿yæ Pañstwu najlepsze ¿yczenia z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2011 Roku,
aby przyjœcie na œwiat Chrystusa
przynios³o ze sob¹ radoœæ,
pokój, nadziejê i mi³oœæ.
Iwona Zezuliñska-Sowa

Gazeta Janowska

¯yczy Radny
Bogdan Startek
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Wizja rozwoju Janowa Lubelskiego w oczach
burmistrza Krzysztofa Ko³tysia
Gazeta Janowska: Jako Burmistrz wybrany na
kolejn¹ IV kadencjê ma Pan sprecyzowan¹ wizjê
przysz³oœci naszej gminy. Bêdzie Pan kontynuowa³
dotychczasowe dzia³ania, czy ma Pan zamiar
wprowadziæ znacz¹ce zmiany w swojej polityce?
Je¿eli tak, to czego bêd¹ one dotyczyæ?
Krzysztof Ko³tyœ: Urz¹d Miejski i jednostki
organizac yjne gminy maj¹ swoje statutow e
zadania, które niezale¿nie od okolicznoœci musz¹
byæ realizowane. Dotychczasowe dzia³ania bêd¹
kontynuowane, ale bêdziemy ci¹gle poszukiwaæ
usprawnieñ w funkcjonowaniu gminy, gdy¿
mus imy zau wa¿ yæ, ¿e w raz z ro zwo jem
technic znym i postêpe m wzrasta j¹ równie¿
potrzeby i oczekiwania mieszkañców. Jestem
zwolennikiem nowoczesnego stylu myœlenia i
dzia³ania. Zauwa¿am potrzebê jeszcze wiêkszego
udzia³u naszych mieszkañców w podejmowaniu
wa¿nych decyzji, jak te¿ aktywnego
uczestniczenia w bie¿¹cym funkcjonowaniu
naszej wspólnoty. Wszystkich mieszkañców,
pragn¹cych w³¹czyæ siê w nurt ¿ycia spo³eczno gospodarczego naszej gminy serdecznie
zapraszam do Urzêdu, na otwarte spotkania, czy
te¿ do kontaktów poprzez Internet.
Wizja przysz³oœci gminy zosta³a sformu³owana w
naszej strategii rozwoju i w przedstawionym
przeze mnie programie na nadchodz¹ce lata.
Najwa¿niejszym wyzwaniem, przed jakim stoimy
jest pobudzenie gospodarcze gminy. Dlatego
bêdziemy koncentrowaæ swoje si³y i œrodki
finansowe na inwestycjach stwarzaj¹cych szanse
na rozwój przedsiêbiorczoœci i na nowe miejsca
pracy. Podstrefa ekonomiczna w Borownicy jest
ju¿ w pe³ni uzbrojona i w nadchodz¹cych latach
nie bêdzie potrzeby ponoszenia tam wielkich
na k³ ad ów fi na ns ow yc h. Po zo st aj e na m
kontynuacja poszukiwania inwestorów do strefy.
Mam nadziejê, ¿e pomimo pokryzysowego szoku
uda nam siê pozyskaæ kolejnych przedsiêbiorców
do naszej strefy. Wielkim wyzwaniem tej kadencji
jest rozpoczynaj¹ca siê budowa Parku Edukacji i
Rekreacji Zoom Natury. Czeka nas wielki wysi³ek
intelektualny i finansowy. Cieszy mnie bardzo
du¿a akceptacja spo³eczna dla ko niecznoœci
podjêcia takiego wysi³ku. Zarówno radni, jak i
cz ³o nk ow ie Ko nw en tu Ro zw oj u Gm in y
do st rz eg aj ¹ w ty m p ro je kc ie sz an sê na
zdynamizowanie rozwoju naszej gminy. S¹dzê, ¿e
podobnie myœli wiêkszoœæ naszych mieszkañców,
gdy¿ da³a temu wyraz w minionych wyborach.
Podstrefa ekonomiczna i Zoom Natury to dwa
motory naszego przysz³ego rozwoju. Jestem
otwarty na wszystkie dobre propozycje, ale
dotychczas nie s³ysza³em o innych,
alternatywnych pomys³ach na nasz¹ przysz³oœæ.
Dobre ulice, kanalizacje i inne potrzeby s¹ bardzo
wa¿ne, ale nie zapewniaj¹ nam wystarczaj¹cych
perspektyw na rozwój gminy, na pracê, na
dostatnie ¿ycie. Borykaj¹c siê z problemem
bezrobocia, czy niezbyt wysokich dochodów

Szanowni Pañstwo,

mieszkañców musimy szukaæ swych szans w
dzia³aniach nie do koñca typowych dla gmin.
Oczywiœcie, same dzia³ania gminy nie wystarcz¹.
Potrzebna jest zwiêkszona aktywnoœæ
gospodarcza naszych przedsiêbiorców i
mieszkañców. To przecie¿ nie gmina, lecz oni
tworz¹ miejsca pracy. Rol¹ samorz¹du jest
tworzenie dobrych warunków do rozwoju, zaœ rol¹
obywateli m¹drze i aktywnie z tych warunków
korzystaæ. Co do kontynuacji innych dzia³añ, to
oczywiœcie bêdziemy kontynuowaæ wszystkie
typowe dla gmin inwestycje w infrastrukturê
spo³eczn¹ i techniczn¹. Dbaj¹c o zrównowa¿ony
rozwój gminy, bêdziemy prowadziæ inwestycje
tam, gdzie w ostatnich latach inwestowaliœmy
mniej, ale przede wszystkim bêdziemy realizowaæ
te projekty, na które pozyskamy dofinansowanie
zewnêtrzne.

W zwi¹zku z ponownym objêciem
stanowiska Burmistrza Janowa
Lubelskiego, serdecznie dziêkujê
osobom, które odda³y na mnie g³os
w wyborach samorz¹dowych.
Wszystkich mieszkañców pragnê
zapewniæ, ¿e bêdê kontynuowa³
rozpoczête prace i realizowa³
w dalszym ci¹gu spójn¹ wizjê rozwoju
miasta i gminy. Swoje obowi¹zki bêdê
wykonywa³
ze
szczególn¹
starannoœci¹, bior¹c pod uwagê dobro mieszkañców i pamiêtaj¹c
o s³u¿ebnej roli samorz¹du. Dziêkujê za Wasz¹ ¿yczliwoœæ, wsparcie
i zaufanie.

G.J.: Doœwiadczenia, jakie Pan zdoby³, podczas
wieloletniej pracy na stanowisku Burmistrza
Zrobiê wszystko, co w mojej mocy, aby Was nie zawieœæ.
naszego miasta mog¹ Panu pozazdroœciæ niejedni
„nowi” w³odarze innych samorz¹dów. Jednak¿e,
niektórzy w zwi¹zku z tym widz¹ pewnego rodzaju
Krzysztof Ko³tyœ
zagro¿enie, a mianowicie, czy nie obawia siê Pan,
i¿ bycie „g³ow¹” naszej gminy po tylu latach
stanie siê czymœ monotonnym? Czy wystarczy
Panu zapa³u do wykonywania swoich obowi¹zków
wypalenia zawodowego. Sadzê, ¿e mieszkañcy
na takim samym poziomie jak w latach ubieg³ych?
danej spo³ecznoœci potrafi¹ to nale¿ycie oceniæ. K.K.: Pierwszym i podstawowym uczuciem jest
Dlatego, jak œpiewa³ Perfekt, trzeba wiedzieæ, wielka radoœæ zwi¹zana z poczuciem dobrze
K.K.: Nie czujê siê wypalony ani fizycznie, ani
ki ed y z e s ce ny ze jœ æ… . N a p ew no w wype³nionego obowi¹zku. Jestem wdziêczny
psyc hicz nie. Post awi³ em pr zed s ob¹ d u¿e
nadchodz¹cych oœmiu latach, kiedy bêd¹ dostêpne wszystkim, którzy obdarzyli mnie tak du¿ym
w yzw ania i zam ierz am z p e³n¹ moc¹ je
dla gmin fundusze zewnêtrzne, zmiana dobrego, zaufaniem, którzy udzielili mi tak znacz¹cego
realizowaæ. Zarówno wobec siebie, jak te¿ wobec
doœwiadczonego gospodarza gminy niesie ze sob¹ wsparcia. Jestem dumny z naszych mieszkañców,
innych jestem osob¹ wymagaj¹c¹. Cieszê siê z
gdy¿ nie ulegli próbom manipulacji i odrzucili
du¿e ryzyko dla danej gminy.
osi¹ganych przez nas sukcesów, z ka¿dej dobrze
anonimow¹ kampaniê oszczerstw. Tak wysokie
wykonanej pracy, ale wci¹¿ widzê, jak du¿o
G.J.:Jak¹ przysz³oœæ widzia³by Pan dla siebie, spo³eczne poparcie z pewnoœci¹ dodaje skrzyde³, a
pozostaje do zrobienia. 12 lat temu postawi³em
gdyby nie zosta³ obdarzony zaufaniem dla mnie jest wielkim zobowi¹zaniem do uczciwej
sobie wyraŸny i konkretny cel. Chcê doprowadziæ
mieszkañców naszej gminy i nie kontynuowa³ i pe³nej poœwiêcenia s³u¿by.
nasz¹ gminê do europejskich standardów. W
rozpoczêtej pracy jako Burmistrz Janowa
zakresie infrastruktury technicznej uda³o siê
G.J.: Jak sobie Pan wyobra¿a wspó³pracê z
Lubelskiego?
zrobiæ naprawdê bardzo du¿o i obecnie stawiani
nowym Starost¹, z nowa Rad¹ Powiatu oraz
jesteœmy za wzór godny naœladowania. Wci¹¿
K . K . : P r z y z n a m , i ¿ s z c z e g ó ³ o w o n i e Zarz¹dem?
jednak jesteœmy na etapie tworzenia perspektyw
analizowa³em takiego scenariusza, choæ
godnego ¿ycia. Mam nadziejê, ¿e wspólna
oczywiœcie zawsze nale¿y siê z tym liczyæ. Wydaje K.K.: S¹dzê, ¿e wspó³praca bêdzie uk³ada³a siê co
determinacja samorz¹du i mieszkañców przyczyni
mi siê, ¿e znalaz³by siê samorz¹d, który zechcia³by najmniej dobrze. Wiem jednak, ¿e nadchodz¹ca
siê do wy¿szego poziomu ¿ycia w naszej gminie.
skorzystaæ z mojego doœwiadczenia. Nie k ade ncj a bê dzi e dl a na sze go p owi atu
To, ¿e sprawujê swoj¹ funkcjê po raz czwarty nie
wykluczam równie¿ mo¿liwoœci zrobienia najtrudniejsz¹ z dotychczasowych. Trudna
jest ¿adnym ewenementem. W krajach zachodniej
dok tor atu z sze rok o roz umi ane j tem aty ki sytuacja szpitala oraz du¿e zad³u¿enie powiatu z
Europy jest czymœ zupe³nie normalnym to, ¿e
sam orz ¹du gmi nne go. W prz ysz ³ym rok u pewnoœci¹ bardzo ogranicz¹ mo¿liwoœæ realizacji
burmistrz zarz¹dza miastem kilkanaœcie, czy
rozpoczynam podyplomowe studia mened¿erskie i nw es ty cj i. Ma m j ed na k n ad zi ej ê, ¿e
nawet kilkadziesi¹t lat. Niedawno zakoñczone
MBA(Master of Business Administration), wiêc doœwiadczenie samorz¹dowe i dobra znajomoœæ
wybory samorz¹dowe w naszym kraju równie¿
mo¿e móg³bym realizowaæ siê w biznesie? Nigdy problematyki szeroko rozumianych finansów
wskazuj¹ na to, ¿e wyborcy nie oceniaj¹, kto ile
nie wiadomo, co przyniesie przysz³oœæ. Póki co, poz wol ¹ now emu sta roœ cie na rea liz acj ê
zarz¹dza gmin¹, tylko jak ni¹ zarz¹dza. Wiêkszoœæ
koncentrujê siê na jak najleps zym s³u¿eniu wspólnych projektów z gmin¹. Myœlê przede
prezydentów i burmistrzów zosta³a wybrana po
wszystkim o projektach drogowych, gdy¿ stan
naszym mieszkañcom.
raz kolejny. Niektórzy z nich swoj¹ funkcjê
dróg powiatowych w naszej gminie jest, delikatnie
sprawuj¹ ponad 20 lat.
G.J.: W wyborach po raz kolejny mieszkañcy mówi¹c, nie najlepszy. Nowo wybranym w³adzom
Istnieje te¿ pewna prawid³owoœæ mówi¹ca o tym,
naszej gminy w ponad 80 % poparli Pañsk¹ powiatu ¿yczê pomyœlnej kadencji.
¿e lepiej rozwijaj¹ siê te gminy, w których nie ma
kandydaturê. Jakie uczucia z tym zwi¹zane
czêstej rotacji w³adz samorz¹dowych.
Red.
towarzysz¹ Panu?
Oczy wiœc ie, mo¿e ist nieæ zag ro¿e nie tzw.

Pierwsza sesja ju¿ za nami
c.d. ze str. 1

Na mocy uchwa³y Nr I/3/10 powo³ano cztery
komisje w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Komisja Rewizyjna:
Kaproñ Roman - Przewodnicz¹cy Komisji,
Tomczyk Marek - Zastêpca Przewodnicz¹cego,
Jarosz Henryk, Miœ Eugeniusz, Startek Bogdan,
Tryka Lidia.
Komisja Finansów I Rozwoju Gospodarczego:
Kaproñ Tomasz - Przewodnicz¹cy Komisji, Jarosz
Henryk- Zastêpca Przewodnicz¹cego, Grzegórski
Marian, Janus Ewa, £ukasik Andrzej, Pawlos
Roman, Startek Bogdan, Wasilewski Ryszard.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej,
Gruntami, Rolnictwa I Leœnictwa:
Grzegórski Marian - Przewodnicz¹cy Komisji,
£ukasik Andrzej - Zastêpca Przewodnicz¹cego,
Kaproñ Tomasz, Pawlos Roman, Wronka Lech,
Zezuliñska – Sowa Iwona.
Komisja Oœwiaty I Kultury, Sportu, Spraw
Spo³ecznych I Bezpieczeñstwa Publicznego:
Wronka Lech - Przewodnicz¹cy Komisji,
Zezuliñska – Sowa Iwona - Zastêpca
Przewodnicz¹cego, Majkowski Ryszard, Tomczyk
Marek, Tryka Lidia, Wasilewski Ryszard.

Mieszkañcy Zofianki
Górnej, Przyborowia
i Szklarni
Serdecznie Wam
dziêkujê za wszystkie
g³osy, które pozwoli³y
mi zdobyæ mandat
radnego w obecnej
VI kadencji Rady
Miejskiej Gminy
Janów Lubelski.
Zaufanie, którym mnie obdarzyliœcie
zaowocuje ciê¿k¹ prac¹ i aktywnym udzia³em
w reprezentacji Waszej spo³ecznoœci, podczas
wspólnego d¹¿enia ku lepszej przysz³oœci.
Pragnê z³o¿yæ wszystkim mieszkañcom
gminy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych, a przede wszystkim rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e
pogodnego i spokojnego wkroczenia
w Nowy 2011 Rok.
Tomasz Kaproñ
Radny Rady Miejskiej
Gminy Janów Lubelski

tekst: K.Pada³a

Gazeta Janowska

Kulturotwórcza rola Galerii Pegaz
Tak wiele czytamy w prasie i ogl¹damy w
mediach o dziedzictwie kulturowym, o
rozwijaniu kreatywnoœci i promowaniu
,,naszych ma³ych ojczyzn” oraz ludzi
twórczych. Nasza lokalna Gazeta Janowska w
szerokim zakresie informuje czytelników o
pracy samorz¹du, o dzia³aniach kulturalnych,
rozrywkowych, czy sportowych oraz o
problemach, bol¹czkach ale równie¿ i
sukcesach jej w³adz i mieszkañców. Dobre
pomys³y powinny byæ chwalone, a to
motywuje jeszcze bardziej. Po czêœci mo¿e
zachêc¹ i bêd¹ inspiracj¹ do dzia³ania dla
jednych, a dla innych, którzy chc¹
uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym naszego
ma³ego miasteczka tworz¹ obok JOK oazê.
Wystarczy przyjrzeæ siê wiêkszym miastom tam tego typu galerii jest naprawdê sporo.
I tutaj chcia³abym daæ przyk³ad. Jest nim
dzia³alnoœæ Stowarzyszenia kulturalnosportowego Pegaz. Je¿eli nie wszyscy wiedz¹
o czym mowa, to powinni odwiedziæ i poznaæ
dzia³alnoœæ malutkiej Galerii w skromnych,
ale nastrojowych piwnicach ,,starej poczty”.
Promuje ona miasto i informuje przybyszów i
turystów o urokach Janowa, organizuje
imprezy i jest ogniskiem skupiaj¹cym ludzi,
twórców i pasjonatów. S³owem promuje
kulturê i sztukê naszej ziemi janowskiej.
Ogromna w tym zas³uga i nieoceniony wk³ad
pani Marty Szymanek, która we wspó³pracy
wraz z pani¹ prezes Gra¿yn¹ £ysiak stara siê
poszerzaæ zakres dzia³añ placówki i ubogaca je
o wernisa¿e, wystawy, czy organizacjê
ciekawych koncertów muzycznych.
Wspó³pracuje efektywnie z wieloma

instytucjami. Dziêki niej w naszym ma³ym
miasteczku dziej¹ siê rzeczy godne pochwa³y.
Myœlê, ¿e dajemy m³odzie¿y i dzieciom dobry
wzorzec. Niech nasz¹ jedyn¹ rozrywk¹ nie
bêdzie tylko telewizja i Internet, choæ one s¹
te¿ potrzebne w rozs¹dnych granicach. Dzieci
i m³odzie¿ mog¹ urozmaiciæ sobie, wraz z
rodzicami wolny czas, tak jak to mia³o miejsce
4 paŸdziernika br. Ponadto przyuczaj¹ siê do
uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym miasta.
S.Wójcik
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Pierwszy rz¹d od lewej: Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, W³odzimierz Gomó³ka - Wicestarosta, Danuta Têcza, Jerzy Bielecki - Starosta,
Zygmunt Wasilewski, Stanis³aw Rawski - Przewodnicz¹cy Rady, Józef Pachuta
Drugi rz¹d od lewej: Jan Bartnik - Cz³onek Zarz¹du, Jan Frania - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zenon Sydor - by³y Starosta,
Józef Wieleba – Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Micha³ KuŸnicki, Józef Zbytniewski - Cz³onek Zarz¹du, Grzegorz Pyrzyna - Cz³onek Zarz¹du,
S³awomir Dworak, W³adys³aw Sowa - Wiceprzewodniczacy Rady, Marian Grela, Wies³aw Dyjach, Stanis³aw Mazur.

Wywiad z Jerzym Bieleckim - Starost¹ Powiatu Janowskiego
Karolina Pada³a: Jak minê³y Panu pierwsze dni, jako Starosty Powiatu Janowskiego?
Jerzy Bielecki: Mili Pañstwo, to dopiero drugi dzieñ mojej pracy w Starostwie, czas ten poœwiêci³em na poznawaniu struktury
urzêdu, ludzi tu pracuj¹cych i ich najwiêkszych problemów.
K.P.: W jakim stanie finansowym i gospodarczym zasta³ Pan Starostwo Powiatowe wraz z podleg³ymi jednostkami
organizacyjnymi? Czy przygotowany bêdzie bilans otwarcia na pocz¹tku obecnej kadencji?
J.B.: Dwa dni pracy to zbyt ma³o na definitywn¹ ocenê, ale po wstêpnych rozmowach z kierownikami jednostek podleg³ych mogê
stwierdziæ, ¿e ró¿owo nie jest. Po prowadzonych w poprzedniej kadencji inwestycjach w Starostwie Powiatowym na koniec 2010 r.
pozostan¹ do sp³acenia kredyty rzêdu 14 mln przy œrednim rocznym bud¿ecie 35 mln. Nie by³y to zmarnowane œrodki, ale obecnie
zaci¹gniête kredyty Starostwo sp³acaæ bêdzie do 2030 roku. W janowskim szpitalu rok 2010 zamknie siê prawdopodobnie strat¹ ok.
2 mln, a kontrakt na przysz³y rok mo¿e, byæ ni¿szy o kolejne 2-3 mln, nie wspomnê o zad³u¿eniu na poziomie ok. 18 mln. Jest to w
du¿ej mierze wynik prowadzonych w tej jednostce inwestycji, ale równie¿ niestabilnej polityce prowadzonej przez Ministerstwo
Zdrowia i NFZ. Do oœwiaty w najbli¿szych latach dotrze ni¿ demograficzny, zaczn¹ siê problemy z przerostem zatrudnienia. Jedynie
dobr¹ perspektywê widaæ w jednostkach zwi¹zanych z opiek¹ spo³eczn¹.
K.P.: Jak bêdzie wygl¹da³a wspó³praca z gminami naszego powiatu, zw³aszcza z gmin¹ Janów Lubelski?
J.B.: Liczê na dobr¹ wspó³pracê ze wszystkimi wójtami i burmistrzem. Wszystkich tych ludzi dobrze znam, bêd¹c dyrektorem
Rejonu Telekomunikacji realizowa³em wspólnie z Nimi inwestycje. Bêdê dba³ o zrównowa¿ony rozwój ca³ego powiatu, ws³uchuj¹c
siê w g³os wszystkich radnych, oraz Konwentu Wójtów i Burmistrza Powiatu Janowskiego, który mam zamiar reaktywowaæ.
K.P.: Bêdzie Pan kontynuowa³ dotychczasow¹ politykê, czy pójdzie Pan inn¹, w³asn¹ drog¹ i wprowadzi znacz¹ce zmiany?
Je¿eli tak, to jakie?
J.B.: Droga w samorz¹dzie jest zawsze jedna - dzia³anie dla dobra mieszkañców naszego powiatu.
K.P.: Jak podsumuje Pan pracê III kadencji Rady Powiatu, Zarz¹du oraz Starosty Zenona Sydora i Wicestarosty Piotra
Góry?
J.B.: Podsumowania ju¿ by³y w trakcie kampanii wyborczej, wiele rzeczy uda³o siê zrobiæ. Obecnie trzeba iœæ dalej do przodu i
pomimo wielu problemów szykowaæ powiat do nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej po roku 2013. Musimy
przygotowywaæ nowe projekty i sp³acaæ zaci¹gniête kredyty.
K.P.: Czy doœwiadczenie zdobyte podczas pe³nienia kadencji pos³a na Sejm bêdzie determinowa³o sposób prowadzenia
Pañskiej polityki?
J.B.: Pos³em owszem by³em przez 2 lata, ale tylko po to, aby wspieraæ w dzia³aniach nasz lokalny samorz¹d. Przez 3 lata by³em
Radnym Miejskim, przez 2 lata pracowa³em w jednostce samorz¹dowej i to jest to, co mnie poci¹ga. W dalszej pracy samorz¹dowej,
z pewnoœci¹ mog¹ mi siê przydaæ liczne znajomoœci z Sejmu, bo te przydaj¹ siê wszêdzie.
K.P.: O jakich inicjatywach oraz inwestycjach starostwa, my mieszkañcy powiatu, us³yszymy w najbli¿szym czasie?
J.B.: W najbli¿szym czasie bêdziemy koñczyæ rozpoczête inwestycje. W perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013 œrodki
finansowe zosta³y ju¿ wiêkszoœci programów rozdysponowane, a na w³asne w ca³oœci du¿e inwestycje z pewnoœci¹ powiatu staæ nie
bêdzie. Niemniej jednak parê pomys³ów mam, takich jak budowa nowoczesnego targowiska, aby mieszkañcy wsi mogli sprzedawaæ
swoje produkty z pominiêciem poœredników, budowa hali widowiskowej w Janowie Lubelskim, budowa ma³ej obwodnicy starego
miasta, przez drugi most na Bia³ce i wiele innych. Wymagaj¹ one jednak wczeœniej akceptacji Rady Powiatu, przygotowania
odpowiedniej dokumentacji projektowej, zdobycia œrodków finansowych, co bêdzie mog³o mieæ dopiero miejsce po 2013 roku.
K.P.: Nominacja Pana W³odzimierza Gomó³ki na wicestarostê by³a …
J.B.: Jak wszystkim wiadomo, w naszym powiecie Prawo i Sprawiedliwoœæ zawar³o koalicjê z Polskim Stronnictwem Ludowym w
wyniku której nominowany zosta³em na starostê, Pan W³odzimierz Gomó³ka zosta³ zaœ wicestarost¹. Myœlê, ¿e PSL chcia³o
oddelegowaæ do pe³nienia tej funkcji osobê o najwy¿szych kompetencjach.
K.P.: Proszê przedstawiæ swoje stanowisko wobec janowskiego szpitala. Opowiada siê Pan za jego prywatyzacj¹, czy jednak
za utrzymaniem dotychczasowego stanu? Jaka przysz³oœæ czeka placówkê?
J.B.: Oczywiœcie jestem przeciwny prywatyzacji szpitala w Janowie Lubelskim, gdy¿ jest to struktura, w której mog¹ funkcjonowaæ
oddzia³y mniej i bardziej dochodowe, byle bilans ca³oœci by³ dodatni. Uwa¿am, ¿e takie rozwi¹zanie jest najbardziej korzystne dla
naszych mieszkañców, gdy¿ bêd¹ mieli oni dostêp do szerszej gamy us³ug medycznych na miejscu. W zwi¹zku z problemami, o
których wczeœniej wspomina³em, dyrekcja szpitala powinna jak najprêdzej podj¹æ program naprawczy, aby nie doprowadziæ
szpitala do upad³oœci.
K.P.: Czy odczuwa Pan jakieœ obawy w zwi¹zku z nowym stanowiskiem, które zobowi¹za³ siê Pan sprawowaæ?
J.B.: Myœlê, ¿e posiadam odpowiedni¹ wiedzê i doœwiadczenie, aby to stanowisko zajmowaæ, obawiam siê jedynie o to, jak zniesie
to moja rodzina, bo w domu znowu bêdê tylko goœciem.
W zwi¹zku z nadchodz¹cymi œwiêtami na koniec chcia³bym wszystkim czytelnikom Gazety Janowskiej i mieszkañcom ca³ego
powiatu ¿yczyæ ciep³ych, rodzinnych, zdrowych i szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Rozmawia³a K.Pada³a
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Gazeta Janowska

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Janowskiego
Starosta:
Bielecki Jerzy
Grela Marian
Dyjach Wies³aw
Mazur Stanis³aw
Wasilewski Zygmunt
Gomó³ka W³odzimierz

Przewodnicz¹cy Rady:
Rawski Stanis³aw
Bartnik Jan
Sowa W³adys³aw
Wieleba Józef
Dworak S³awomir
Pyrzyna Grzegorz

Zbytniewski Józef
Pachuta Józef
Sydor Zenon
Têcza Danuta
KuŸnicki Micha³

Podziêkowania
Wszystkim Czytelnikom Gazety Janowskiej,
którzy wziêli udzia³ w wyborach
samorz¹dowych,
a g³ównie tym, którzy oddali na mnie swój g³os
sk³adam serdeczne podziêkowanie.
Zaufanie, jakim obdarzyliœcie mnie Pañstwo
jest dla mnie zobowi¹zaniem, a pok³adanej we
mnie nadziei nie zawiodê.
Korzystaj¹c z okazji, na nadchodz¹ce Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok
pragnê z³o¿yæ ¿yczenia zdrowia, spokoju i pogody
ducha
oraz osobistej i zawodowej pomyœlnoœci.
Jan Frania
Radny Sejmiku
Województwa Lubelskiego
Sk³adam serdeczne podziêkowania
wszystkim Pañstwu, którzy oddali swój
g³os na osoby kandyduj¹ce z list Prawa i
Sprawiedliwoœci. Zaufanie, jakim Pañstwo
nas obdarzyli, stawia przed nami wielkie
wyzwania i nak³ada ogrom pracy na
radnych wszystkich szczebli - nie mo¿emy
zawieœæ Pañstwa oczekiwañ.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t sk³adam Pañstwu w imieniu
w³asnym, wszystkich cz³onków i sympatyków PiS w Powiecie
Janowskim ¿yczenia zdrowych, rodzinnych i pogodnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
W imieniu Zarz¹du Komitetu Powiatowego
Prawo i Sprawiedliwoœæ w Janowie Lubelskim
Przewodnicz¹cy Jerzy Bielecki

W I E Œ C I Z U R Z Ê D U MIEJSKIEGO

KTO ODPOWIADA ZA
ODŒNIE¯ANIE?

Du¿e opady œniegu na pocz¹tku grudnia to nie nowoœæ
w naszej szerokoœci geograficznej. Zasypane ulice
spowodowa³y wiele dyskusji na temat odœnie¿ania
dróg i chodników. Jak jest przygotowana nasza gmina
do okresu zimowego? - Zapyta³em Czes³awa
Krzysztonia, Zastêpcê Burmistrza Janowa
Lubelskiego.
Gmina zawar³a trzy umowy z podmiotami
prywatnymi na zimowe utrzymanie dróg i
chodników. Ulice odœnie¿a E. Chmiel, drogi
nieutwardzone na terenie gminy K. Spyt, a chodniki
A. Gi¿ka. W wyj¹tkowych sytuacjach, przy obfitych
opadach wykorzystywany jest dodatkowo sprzêt
specjalistyczny. Przy "zaje¿d¿onym œniegu" trzeba
stosowaæ równiarki. Na terenie miasta i gminy mamy
drogi gminne, powiatowe i krajowe. Za drogi gminne
odpowiada Urz¹d Miejski, za utrzymanie dróg i ulic
powiatowych odpowiada Zarz¹d Dróg Powiatowych,
za drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku opóŸnieñ
w odœnie¿ania ulic i dróg, które nie nale¿¹ do gminy
Urz¹d Gminy anga¿uje dodatkowe œrodki finansowe i

wykonuje te zadania we w³asnym zakresie, a
kosztami obci¹¿a jednostki, które nie wywi¹za³y siê z
zadañ. Dzia³ania te podejmowane s¹ jednak z
opóŸnieniem z oczywistych przyczyn (po pewnym
czasie i interwencjach na ten temat). Praktyk¹ jest, ¿e
gmina odœnie¿a ca³e ci¹gi komunikacyjne.
Niemniej dzia³ania gminy nie zdejmuj¹ obowi¹zku
odœnie¿ania chodników z w³aœcicieli posesji
przylegaj¹cych bezpoœrednio do chodnika. W
przypadku, gdy chodnik oddzielony jest pasem
zieleni od posesji (nieistotne, jakiej szerokoœci)
obowi¹zek oczyszczania tego odcinka chodnika ci¹¿y
na w³aœcicielu drogi.
Apeluje siê do mieszkañców znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji fizycznej (np. niepe³nosprawni) o
zg³aszanie tego faktu do gminy, obowi¹zki
odœnie¿ania chodnika przy danej posesji przejmie na
siebie Gmina. Zadanie utrzymania czystoœci
spoczywa na w³aœcicielach posesji przez ca³y rok.
Instytucja, b¹dŸ osoba fizyczna odpowiada za
ewentualne wypadki przechodniów spowodowane
z³ym odœnie¿aniem w³asnego odcinka. Za
odœnie¿anie na terenie gminy odpowiada Inspektor
ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
S³awomir Dworak zatrudniony w Urzêdzie
Miejskim.
Gmina anga¿uje znaczne œrodki finansowe na
zimowe utrzymanie dróg i chodników. Prosimy o
wyrozumia³oœæ mieszkañców w przypadku pewnych
opóŸnieñ przy odœnie¿aniu spowodowanych du¿ymi
opadami. Trudnoœci w komunikacji i transporcie
podczas zimy dotykaj¹ nie tylko mieszkañców naszej
gminy, ale wszystkich miejscowoœci na terenie kraju.

EURO do Janowa
Kolejne unijne pieni¹dze pop³yn¹ do Janowa
Lubelskiego. Gmina pozyska³a blisko 900 tys.
z³. na realizacjê projektu pn. „ZOOM
NATURY - promocja zrównowa¿onego
rozwoju Ziemi Janowskiej” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Pod koniec stycznia 2011 roku planowane jest
podpisanie umowy na realizacjê projektu z
Lubelsk¹ Agencj¹ Wspierania
Przedsiêbiorczoœci w Lublinie.
Projekt, który bêdzie realizowany w 2011 i 2012
roku zak³ada: wykreowanie zintegrowanego
produktu markowego gminy skupionego wokó³
tworzonej infrastruktury Parku Rekreacji ZOOM
NATURY, stworzenie efektywnego systemu i
narzêdzi promowania mo¿liwoœci
inwestycyjnych oraz atrakcji turystycznych
Ziemi Janowskiej w obszarze rozwoju turystyki
oraz pobudzenie to¿samoœci i aktywnoœci
gospodarczej mieszkañców w rozwoju us³ug
turystycznych.
Innymi s³owy, chcemy zachêciæ gestorów bazy
turystycznej i oko³oturystycznej oraz
mieszkañców naszej gminy do inwestowania w
turystykê. Tworzony Park Rekreacji ZOOM
NATURY bêdzie przyci¹ga³ do nas wielu
turystów, którzy poza atrakcjami Parku bêd¹ na
pewno chcieli skorzystaæ z innych us³ug,

niedostêpnych w Parku, jak: nocleg, kuchnia
regionalna, wypo¿yczalnia rowerów, sp³yw
kajakowy, przewodnik turystyczny po Lasach
Janowskich, itp. Chcemy zmobilizowaæ naszych
mieszkañców do œwiadczenia takich us³ug, które
bêd¹ uzupe³nieniem oferty Parku Rekreacji.
Zadziwiaj¹ce jest, ¿e w okresie letnim w Janowie
Lubelskim i okolicach bardzo ciê¿ko jest znaleŸæ
nocleg, ale nowe pensjonaty, czy kwatery
agroturystyczne nie powstaj¹ w takiej iloœci, na
jak¹ jest zapotrzebowanie. Ci, którzy
zaryzykowali i zdecydowali siê na wynajem
pokoi turystom, mówi¹, ¿e nie ¿a³uj¹.
W projekcie ujête zosta³y m.in. dwie imprezy
promocyjne: Leœny Skarbiec Dni Janowa i
Festiwal Kaszy „Gryczaki” oraz kampania
promocyjna, m.in. promocja w mediach,
wydawnictwa promocyjne, czy dwujêzyczna
strona internetowa. Na obrze¿ach gminy przy
drogach krajowych stan¹ nowe witacze. Chcemy
przeprowadziæ badania marketingowe po³¹czone
z konsultacjami spo³ecznymi, których efektem
bêdzie wykreowanie marki i logotypu. Naszym
celem jest, aby nasi mieszkañcy, a w
szczególnoœci gestorzy bran¿y turystycznej
identyfikowali siê z wyznaczonym kierunkiem
budowania wizerunku Janowa Lubelskiego, jako
gminy turystycznej.
O etapach realizacji projektu bêdziemy
informowaæ Pañstwa na bie¿¹co.
K.Dz.

Apeluje siê do mieszkañców Janowa Lubelskiego o
niepozostawianie na noc samochodów na ulicach oraz
chodnikach, poniewa¿ utrudnia to odœnie¿anie, a pozostawione
pojazdy mog¹ zostaæ uszkodzone przez p³ugi odgarniaj¹ce
œnieg.

Red.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Operacja, maj¹ca na celu
„Budowê boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowoœci Momoty
Górne”
wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 313, 322, 323 „Odnowa i
rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Wartoœæ inwestycji: 467 385,62 z³ brutto
Zakres robót bêdzie obejmowa³ boisko wielofunkcyjne (pi³ka rêczna, koszykówka x 2, siatkówka),
o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) z wype³nieniem piaskiem kwarcowym wraz z
ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w postaci chodników z kostki brukowej. Uzupe³nieniem
kompleksu sportowego bêdzie plac zabaw z zestawem zabawowym, piaskownic¹, bujawkami,
huœtawkami i karuzel¹ oraz ³awkami.

Zoom Natury - na jakim jesteœmy etapie?
Rusza najwa¿niejsza gminna inwestycja w zakresie
turystyki. W najbli¿szym czasie og³oszone zostan¹
kolejne przetargi na wykonanie. Przetarg na nadzór
inwestorski i przetarg na roboty budowlane
og³oszone zastan¹ jeszcze w grudniu 2010. Przetarg
na promocjê planowany jest w lutym 2011. Przetarg
na wykonanie ekspozycji i wyposa¿enia
specjalistycznego og³oszony bêdzie w maju 2011.
Ostatni przetarg na budowê parku linowego
planowany jest oko³o po³owy roku
2011.
Najwiêkszy przetarg na roboty budowlane
obejmowaæ bêdzie g³ówne zadania: powiêkszenie
k¹pieliska i pla¿y; przeniesienie hipodromu; budowê
sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i
teleinformatycznych; budowê ci¹gów
komunikacyjnych (w³¹cznie z budow¹ drewnianego
mostu i placu centralnego oraz parkingów); realizacjê budynków (w³¹cznie z budow¹ przystani);
wykonanie ma³ej infrastruktury oraz zagospodarowanie zieleni. Przetargi og³oszone zostan¹
zgodnie z procedurami w biuletynie zamówieñ publicznych oraz na miejskiej stronie internetowej.
Zgodnie z za³o¿onym harmonogramem prace budowlane nad Zalewem rozpoczn¹ siê w marcu 2011
roku. Równolegle realizowany bêdzie projekt promocyjny, na który gmina pozyska³a 85%
dofinansowanie ze œrodków unijnych, ukierunkowany na stworzenie turystycznego produktu
sieciowego i zbudowanie oraz promocjê marki turystycznej Janów Lubelski - Zoom Natury.
Beata Staszewska
Referat Promocji i Rozwoju
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„Hej Madagaskar, kraina skwarna,
czarna, Afryka dzika...”
W odleg³ym zak¹tku ziemi na Madagaskarze, zwanym Czerwon¹
Wysp¹ swoj¹ pos³ugê misyjn¹ pe³ni werbista - Ojciec Zdzis³aw
Grad. Jego misyjna dzia³alnoœæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z
dzia³alnoœci¹ egzorcystyczn¹, o czym m.in. opowiada w wywiadzie
dla naszej gazety.

O. Grad przed wielkim baobabem

Bo¿ena Baran: W jaki sposób trafi³ Ojciec do Zgromadzenia
Werbistów i znalaz³ siê na misji na Czerwonej Wyspie?
Ojciec Zdzis³aw Grad: Kiedy Bóg wkracza w ¿ycie cz³owieka, to
wówczas mamy do czynienia z pewnym misterium. G³os, który
zdaje siê go wo³aæ nie jest do koñca ewidentny, st¹d nierzadko
odpowiedŸ na wezwanie Bo¿e dokonuje siê w duchowym zmaganiu
i walce. Po czêœci i ze mn¹ tak by³o. Jako syn milicjanta planowa³em
wst¹piæ do Akademii Wojskowej w Warszawie, a znalaz³em siê u
Werbistów. Owszem, delikatne wo³anie Bo¿e s³ysza³em od
wczesnego dzieciñstwa jako ministrant i uczestnik m³odzie¿owych
oaz. Jednak ostateczna decyzja nie oby³a siê bez walki i ofiar z
w³asnej wizji i planów ¿ycia. Nawet musia³em zrezygnowaæ z mojej
niedosz³ej sympatii...
Po czêœci ³aska Bo¿a dotknê³a mnie wyraŸnie w noc Bo¿ego
Narodzenia, w chwili, kiedy S³owo sta³o siê Cia³em. Zrozumia³em,
¿e aby pozyskaæ ¿ycie, trzeba je wpierw „straciæ”. Jako, ¿e
ksi¹¿eczka misyjna by³a narzêdziem mego nawrócenia, to wybra³em
Zgromadzenie Misyjne, a ¿e w dzieñ Bo¿ego Narodzenia, wiêc
Zgromadzenie S³owa Bo¿ego tj. Ksiê¿y Werbistów. Chyba jakaœ
logika Bo¿a w tym wszystkim by³a...
Moja decyzja pójœcia drog¹ powo³ania misyjnego i zakonnego by³a
przyspieszona i podobna do „Paw³owego upadku z konia...”. W
czasie formacji seminaryjnej moja motywacja i decyzja dojrzewa³a,
by na koniec staæ siê gotowym do s³u¿by misyjnej wszêdzie tam,
gdzie Opatrznoœæ Bo¿a zechcia³aby mnie pos³aæ.
Jako Werbiœci, przed ostateczn¹ decyzj¹ mamy prawo wyraziæ nasze
¿yczenia odnoœnie ewentualnego przysz³ego kraju misyjnego. Kiedy
lista wybranych krajów by³a ju¿ gotowa, to na tydzieñ przed
ostateczn¹ decyzj¹, znowu Bo¿a Opatrznoœæ da³a znaæ o sobie.
Generalny radca, Polak, Ojciec Paj¹k, SVD, przyby³ bezpoœrednio z
Rzymu, aby zachêciæ polskich wspó³braci do udania siê na
Madagaskar, który mia³ staæ siê now¹ misj¹ Zgromadzenia. Mimo,
¿e moja decyzja by³a ju¿ gotowa, to jednak wyzwanie tworzenia
nowej misji i to w kraju dla mnie zupe³nie nieznanym....to mnie
poci¹ga³o i przewa¿y³o. Na liœcie wybranych krajów stan¹³ na
pierwszym miejscu Madagaskar!
Po œwiêceniach dwa lata pracowa³em jako wikary w Nowym
Bytomiu na Œl¹sku. Nastêpnie odby³em roczny kurs jêzyka
francuskiego w Pary¿u i 4 wrzeœnia 1992 wyl¹dowa³em wraz z moim
kursowym koleg¹ O. Pawlukiewiczem na Madagaskarze. „Hej
Madagaskar, kraina skwarna, czarna, Afryka dzika...” - s³owa znanej
piosenki zabrzmia³y mi w uszach. Teraz ta ziemia sta³a siê moj¹
drug¹ Ojczyzn¹.
B.B.: Jakie obszary obejmuje Ojca pos³uga misyjna?
O.Z.G: W pierwszym etapie mojej dzia³alnoœci, czyli do roku 2000
by³em zaanga¿owany w klasyczn¹ pierwsz¹ ewangelizacjê w rejonie
na po³udniowo - wschodnim wybrze¿u Madagaskaru. Konkretnie w
diecezji Mananjary, wzd³u¿ Kana³u Pangalany, ci¹gn¹cego siê
kilkaset kilometrów. Moja ówczesna parafia, któr¹ formowa³em od
pocz¹tku, ci¹gnê³a siê do 120 km na d³ugoœci i oko³o 20 km na
szerokoœci. Zacz¹³em pracê z 6 wioskami, które wczeœniej ju¿ mia³y
pewien kontakt z misjonarzami. Przede mn¹ stan¹³ wielki region,
który w 90% by³ pogañski. To by³o moje wyzwanie.
Wpierw szuka³em kontaktu z królami, bo to od nich zale¿a³a decyzja,
czy mogê wkroczyæ, czy nie, do wioski. Rozpocz¹³em moje wizyty
wioska po wiosce, proponuj¹c Ewangeliê ¿ycia i zbawienia. Bardzo
liczy³em na pomoc Ducha Œwiêtego, którego przywo³ywa³em
gorliwie, aby naznaczy³ moje g³oszenie Ewangelii znakami, które
potwierdz¹ jej prawdziwoœæ i skutecznoœæ w konkretnych sytuacjach
¿yciowych.
B.B.: Na swojej misji, pe³ni¹c pos³ugê omadlania pomaga Ojciec
ludziom poranionym i zniewolonym duchowo. Proszê powiedzieæ jak
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wygl¹da ta pomoc?
O.Z.G.: To, czym chêtnie dzielê siê z czytelnikiem, to realnoœæ
Bo¿ych znaków mocy, których by³em œwiadkiem i narzêdziem w
kontekœcie pierwszej ewangelizacji. Znaków, które dziej¹ siê po dziœ
dzieñ w pos³udze omadlania ludzi, ju¿ nie tylko nad Pangalana, ale w
ró¿nych zak¹tkach Madagaskaru. Kiedy rozpocz¹³em moje pierwsze
wizyty po regionie Pangalana, to zaraz na pocz¹tku zda³em sobie
sprawê z cierpienia ludzi, którzy praktykowali tradycyjne praktyki
magiczne. W kontekœcie Madagaskaru chodzi g³ównie o stosowanie
tzw. „ody gasy” wszelkiego rodzaju, jako zabezpieczenia przed
ró¿nymi nieszczê œciami, czy jako próby pozyskan ia sobie
pomyœlnoœci w ró¿nych przedsiêwziêciach itd.
Inn¹ prak tyk¹ jest szer oko r ozpo wsze chni ony p o ca³ ym
Madagask arze, szczegól nie na prowincj i tzw. ryt transu i
ow³adniêcia, czyli po malgasku „Tromba” (czytaj czumba). W
zale¿noœci od regionu ryt ten ma ró¿ne nazwy, ale zawsze chodzi o to
samo, czyli o wejœcie w kontakt ze œwiatem „Razana,” tj. duchami
zmar³ych przodków. W naszym europejskim jêzyku chodzi tutaj o
spirytyzm, okultyzm lub inne praktyki magiczne.
B.B.: Czy mo¿e Ojciec przybli¿yæ naszym czytelnikom ryt
„Tromba”?
O.Z.G.: W trakcie seansu Tromba duchy przodków wstêpuj¹ w dan¹
osobê, która staje siê ich medium. Poprzez ni¹ dochodzi do
komunikowania ró¿nych przes³añ osobom, które prosz¹ o radê,
uzdrowienie, szczególne b³ogos³awieñstwo, opiekê, czy
zabezpieczenie itp. Rytowi owemu towarzysz¹ ró¿ne praktyki
magiczne, czy gesty symboliczne. Jest to jedna z form religijnych, w
której ludzie poszukuj¹ doœwiadczeñ duchowych i kontaktu ze
œwiatem ponadnaturalnym. Trudno siê dziwiæ tym wszystkim
osobom, ¿e poddaj¹ siê tej praktyce, jeœli œwiat³o i moc Ewangelii nie
zosta³y im objawione.
Z punktu widzenia antropologicznego ryt ten jest ciekawym
przedmiotem studiów, natomiast z punktu widzenia pastoralnego i
ewangelicznego jest to wielkie oszustwo szatana i wielkie
zniewolenie osoby ludzkiej. Ju¿ na samym pocz¹tku mojej pos³ugi
misyjnej doœwiadczy³em konfrontacji z osobami poranionymi lub
zniewolonymi duchowo na skutek praktyk magicznych, czy
konkretnie rytu Tromba.
Duch „Tromba”, który wstêpuje w dan¹ osobê równoczeœnie nak³ada
na ni¹ „Fady”, czyli „taboo”. Podporz¹dkowuj¹c sobie ca³kowicie
dan¹ jednostkê, czyni j¹ swoim niewolnikiem. Smutno jest patrzeæ
na osoby, które w konsekwencji tego rytu s¹ na ³asce i nie³asce Z³ego
ducha. Mamy w tym przypadku do czynienia z cierpieniem szeroko
pojêtym, ale wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, poniewa¿ nie zna
innego œwiata duchowego. To w³aœnie Ewangelia rzuca œwiat³o na
ca³e ¿ycie cz³owieka, ukazuj¹c mu jego wznios³e powo³anie jako
dziecka Bo¿ego.

omadlania setek ludzi w nowo powstaj¹cym dystrykcie Pangalana,
którego sta³em siê proboszczem. Na pocz¹tku reakcje ludzi podczas
zwyczajnych rytów chrzeœcijañskich, takich jak ró¿aniec, ryty
przedchrzcielne, b³ogos³awieñstwa i msza œwiêta, by³y dla mnie
zaskoczeniem. W Polsce nikt do takich niespodzianek mnie nie
przygotowa³ i nigdy podobnych scen nie widzia³em. Stan¹³em przed
nowym wyzwaniem wyzwalania ludzi „z mroków ciemnoœci i nocy
niewiary...”( fragment modlitw SVD ).
Pos³uga modlitwy uwolnienia w kontekœcie mojej pracy misyjnej na
Madagaskarze nabra³a szczególnego znaczenia od samego pocz¹tku.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e nigdy nie uwa¿a³em siê za egzorcystê w
œcis³ym tego s³owa znaczeniu. Po prostu sytuacja pastoralna w
dystrykcie Pangalana na wschodnim Wybrze¿u Madagaskaru sta³a
siê dla mnie wyzwaniem duchowym i musia³em podj¹æ to wyzwanie
jako chrzeœcijanin, jako kap³an i jako misjonarz.

Grupa charyzmatyczna w Parafii O. Grada w stolicy Madagaskaru Antananarivo

B. B.: Czy walkê ze z³ymi mocami toczy Ojciec w pojedynkê?
O.Z.G.: Pierwsze uzdrowienia i uwolnienia ludzi z mocy
magicznych sta³y siê najlepsz¹ reklam¹ Ewangelii i Jezusa. Dziwili
siê poganie i czarownicy, ¿e osoby, które wzgardzi³y „Tromba” nie
umar³y. Moja reklama, jako bia³ego, wielkiego Czarownika te¿
wzrasta³a. Jednak bardzo szybko zda³em sobie sprawê, ¿e sam nie
dam rady omodliæ setek ludzi i stawiæ czo³a mocy z³a. Dlatego
bardzo szybko zdecydowa³em siê na za³o¿enie Odnowy w Duchu
Œwiêtym w moim dystrykcie, celem pozyskania ludzi g³êboko
nawróconych i umocnionych moc¹ Bo¿¹. To wraz z nimi stan¹³em
do walki o Królestwo Bo¿e. Stali mi siê nieodzown¹ pomoc¹.
Stworzy³em kilkadziesi¹t Grup Odnowy Charyzmatycznej w
kilkudziesiêciu wioskach. Grupy te czêsto bez mojej obecnoœci
dawa³y sobie radê, omadla³y i uwalnia³y osoby z side³ czarów i
magii. Wielk¹ radoœci¹ by³ dla nich fakt, jak bardzo ich osobista
wiara i modlitwa jest skuteczna doprowadzaj¹c ludzi zniewolonych
do nowego ¿ycia, do Chrystusa.
B. B.: Czy, aby sprawowaæ pos³ugê omadlania trzeba mieæ jakieœ
specjalne predyspozycje i uzdolnienia?
O.Z.G: Na pocz¹tku mej pos³ugi misyjnej nie posiada³em
specjalnego przygotowania, aby stawiæ czo³o temu wyzwaniu.
Opatrznoœæ Bo¿a sama mnie poucza³a i formowa³a poprzez ró¿ne
wydarzenia, spotkania, czy modlitwy nad osobami potrzebuj¹cymi
uwolnienia, czy uzdrowienia duchowego. Przez lata pos³ugi
modlitwy uzdrowienia, czy uzdrowienia doœwiadczy³em, jak
potê¿n¹ moc w konfrontacji z wierzeniami i praktykami pogañskimi
maj¹: wezwanie imienia Bo¿ego, symbole i przedmioty
chrzeœcijañskie (medaliki, ró¿añce, krzy¿yki, obrazki itp), woda i sól
œwiêcona, czy symbol krzy¿a.
B.B.: Jak przebiega modlitwa o uwolnienie?
O.Z.G: Ka¿dy z profesjonalnych egzorcystów ma swoje
doœwiadczenie i wypróbowany RYTUA£. Mimo tego, wydaje mi
siê, ¿e czêsto osoba zniewolona sama podpowiada nam, co nale¿y
czyniæ. Nie wchodzimy w dialog z ni¹, ale mo¿e siê okazaæ poœród
wielu k³amstw, ¿e wska¿e na jakiœ aspekt, który mo¿e przyœpieszyæ
uwolnienie. Niejako pewne wypowiadane zdania mog¹ z³o¿yæ siê na
swego rodzaju liturgiê uwolnienia. Nie podwa¿am oczywiœcie
skutecznoœci RYTUA£U zalecanego przez Koœció³. W praktyce
klasycznej modlitwy o uwolnienie bardzo pomocna jest woda
œwiêcona. Osoba zniewolona pokropiona ni¹ lub zmuszona do jej
picia, wzbrania siê, a kiedy wypije, wymiotuje czêsto resztkami
czarodziejskich amuletów zaleg³ych w ¿o³¹dku. Ciekawe jest to, ¿e
w ten sposób dochodzi niejako do nawet cielesnego oczyszczenia.
B.B.: Kto potrzebuje omodlenia?
O.Z.G: Trudno mi sobie wyobraziæ osobê w pe³ni zdrow¹,
Duchowa walka o uwolnienie
niezakotwiczon¹ w ³asce Chrystusa. Setki osób pogañskich, mimo i
pewnego szczerego postêpowania, dopiero po kontakcie z
Chrystusem przez wiarê doœwiadczy³y nowej jakoœci w ich ¿yciu,
takiej jak pokój, radoœæ, wolnoœæ od strachu, now¹ obecnoœæ w sercu.
Dla osób ¿yj¹cych w g³êbokim buszu, gdzie praktyki magiczne s¹
czymœ normalnym w ¿yciu rodziny i klanu, modlitwa o uwolnienie
jest czymœ, co siê narzuca nieodzownie. W kontakcie z
chrzeœcijañskim SACRUM dochodzi do pewnej eksplozji. Niby na
co dzieñ s¹ to osoby normalne, jednak w czasie modlitwy objawiaj¹
siê tajemnicze zniewolenia obecne w danej osobie. Nie chcê przez to
powiedzieæ, ¿e ka¿da osoba nieochrzczona jest ju¿ opêtana, ale w
mojej misyjnej praktyce osoby nieochrzczone zwykle prosi³y o
omodlenie przed przyst¹pieniem do wspólnoty wierz¹cych. I w
czasie takiej modlitwy dzia³o siê wiele…
B.B.: No w³aœnie, jak podczas modlitwy zachowuj¹ siê osoby
doœwiadczone mocami z³ego?
O.Z.G:Kilka lat temu by³em zaproszony przez jednego z profesorów
Seminarium Miêdzy-diecezjalnego na Madagaskarze do
wyg³oszenia konferencji na temat tej pos³ugi. By³a to dla alumnów, a
W czasie modlitwy o uwolnienie
tak¿e dla ksiê¿y absolutna nowoœæ. Wraz z moj¹ grup¹ œwieckich
B. B.: Wyzwalanie ludzi z mocy nieczystych to trudne zadanie, a dla dzieli³em siê obserwacjami poczynionymi podczas modlitw o
nas, zwyk³ych ludzi, nawet niebezpieczne. Czy nie obawia³ siê Ojciec uwolnienie. Z doœwiadczenia, które zebraliœmy w ostatnich latach,
wyró¿niliœmy kilkanaœcie zachowañ ludzi zniewolonych,
kontaktu ze z³ymi mocami?
O.Z.G.: Jako misjonarz, jako kap³an, jako po prostu wierz¹cy poddanych modlitwie o uwolnienie. Pierwszymi reakcjami s¹
konsekwentnie w moc Chrystusa Zbawiciela i Pana, podj¹³em siê
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straszliwy p³acz, konwulsje i drastyczne ruchy cia³a. Ludzie ci coœ
widz¹, coœ, co wprawia ich w ogromny strach albo s³ysz¹ jakieœ
g³osy. Nierzadko osoba mówi w jêzyku nieznanym, jakby bluŸni³a.
Osoby opêtane swoim zachowaniem i sposobem bycia przypominaj¹
œwiniê, byka, psa lub inne zwierzêta, s¹ silne fizycznie, co powoduje,
¿e kilka osób nie jest w stanie ich utrzymaæ. Kiedy rozpoczyna siê
modlitwa, opêtani chc¹ uciekaæ, a w trakcie jej trwania dochodzi do
utraty przytomnoœci, czêsto równie¿ wzroku, s³uchu i mowy.
Podczas modlitwy osoby opêtane, dziêki niewidzialnym si³om
unosz¹ siê do góry, przybieraj¹ g³os innych osób, a ich twarz ma
niesmaczny, przyciemniony, jakby napuchniêty wyraz. W trakcie
modlitwy o uwolnienie nierzadko ma miejsce niekontrolowane
uwolnienie siê potrzeb fizjologicznych w du¿ej iloœci (ka³, mocz,
kr ew, wy mi ot y) . Ws ku te k „Tr om by ” os ob y mo g¹ by æ
sparali¿owane, pochylone lub maj¹ inne objawy cielesnego braku
zdrowia, mog¹ te¿ nie jeœæ ca³y miesi¹c i d³u¿ej.
B.B.: Jest Ojciec odpowiedzialny za odnowê charyzmatyczn¹ na
ca³ym Madagaskarze, w jaki sposób siê ona dokonuje?
O.Z.G.: Powiedzmy, ¿e oficjalnej nominacji jeszcze nie posiadam
jako odpowiedzialny za Odnowê. To jednak z trzema kap³anami w
sposób szczególny opiekujemy siê grupami na poziomie krajowym.
Organizujemy spotkania formacyjne, kongresy krajowe, rekolekcje
dla poszczególnych grup na terenie ca³ego Madagaskaru. Czuwamy,
aby Odnowa wzrasta³a w ³asce i mocy darów Ducha Œwiêtego, bêd¹c
przy tym ca³kowicie oddan¹ Koœcio³owi. Oczywiœcie, oprócz tych
ofi cja lny ch z aan ga¿ owa ñ s¹ te u kry te i dys kre tne , tz n.
doprowadzanie ludzi do nawrócenia i nowego ¿ycia poprzez
modlitwê o uzdrowienie, czy uwolnienie.
Odnowa charyzmatyczna na Madagaskarze nabiera skrzyde³.

Obecnie jest nas ponad 5 tys. osób zaanga¿owanych. Wielu ludzi
poszukuje g³êbszego spotkania z Duchem Œwiêtym, a tak¹ szansê
ofiaruje im w³aœnie Odnowa charyzmatyczna. Osobiœcie postrzegam
znaczenie Odnowy na Madagaskarze jako skuteczne narzêdzie
ewangelizacji.
B.B.: Czy pamiêta Ojciec swoje pierwsze kazania g³oszone w
Janowie Lubelskim? Kiedy to by³o i jak Ojciec wspomina te czasy?
O.Z.G.: W owym czasie by³em klerykiem i nie mia³em zbyt
wielkiego doœwiadczenia jako kaznodzieja. Przyjechaliœmy do
Janowa jako grupa kleryków w ramach Tygodnia Misyjnego. To
forma animacji przeprowadzanej co roku przez kleryków naszego
Misyjnego Seminarium Ksiê¿y Werbistów w Pieniê¿nie. Dzisiaj, po
ponad 20 latach, nie pamiêtam szczegó³ów tego kazania, ale jego
motyw tak. By³o to kazanie misyjne, maj¹ce na celu pobudzenie
ludzi do zaanga¿owania siê w misyjn¹ dzia³alnoœæ Koœcio³a na
ca³ym œwiecie. Rola œwieckich to czêsto modlitwa za misjonarzy i
niewierz¹cych, pomoc duchowa i materialna, osobiste œwiadectwo
¿ycia, ewangelia na co dzieñ itd. Pamiêtam, ¿e g³osi³em to kazanie
gorliwie, z przekonaniem i odwa¿nie, wprowadzaj¹c tym w podziw
jednego z ksiê¿y wikariuszy...
Mi le ws po mi na m Ja nó w Lu be ls ki , z wi el om a lu dŸ mi
zaprzyjaŸniliœmy siê. Po dziœ dzieñ osoby te wspomagaj¹ nas w
naszej pos³udze misyjnej.
B.B.: Proszê sobie wyobraziæ, ¿e po latach wraca Ojciec do Janowa i
ma tu znów wyg³osiæ kazanie. Czego by ono dotyczy³o?
O.Z.G.: Mogê powiedzieæ, ¿e entuzjazm misyjny dawnego kleryka
nie opuœci³ mnie mimo up³ywu wielu lat. Raz jeszcze potwierdzam, a
tym razem ju¿ z doœwiadczenia, a nie z przeczucia, czy wiedzy
ksi¹¿kowej, ¿e „g³oszenie Dobrej Nowiny jest najwiêkszym wyrazem

mi³oœci bliŸniego...” (Œw. Arnold Janssen, SVD, Za³o¿yciel Ksiê¿y
Werbistów). Jeœli kiedyœ bêdzie mi dane przybyæ do Janowa
(mo¿liwe, ¿e za dwa lata, jeœli dostanê zaproszenie), to chêtnie
osobiœcie stanê jako œwiadek, ¿e Jezus jest dzisiaj nadal ¯YWY i ¿e
w naszych czasach czyni podobne znaki i cuda jak kiedyœ w
Palestynie. G³osz¹c kazanie w Janowie chcia³bym zachêciæ ludzi,
aby trwali mocno w wierze, bo nikt siê nie myli, kto stawia na
Chrystusa.
B.B.: Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê si³ fizycznych i duchowych w
dalszej pos³udze misyjnej.
Rozmawia³a: B.Baran

W czasie rekolekcji charyzmatycznych w buszu

Walki rytualne w czasie œwiêta Sambatra

Msza œw. w buszu w skrajnie ubogich warunkach

przewa¿nie pustymi wieszakami. Trafi³a siê w jednym z nich œwie¿a
dostawa garniturów, ale pech chcia³, ¿e dla Ryœka zabrak³o i musia³
biedak patrzeæ, jak Pan stoj¹cy przed nim w kolejce, wynosi ze
sklepu jego wymarzony garnitur. W rezultacie Pan m³ody wyst¹pi³
na swoim weselu w granatowym garniturze, nijak nie pasuj¹cym do
br¹zowych butów, a Panna m³oda w przyciasnych czó³enkach. Od
tamtej pory minê³o 29 lat. Ka¿dego roku w rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego nasze rodziny siê spotykaj¹, by móc wspólnie
wróciæ wspomnieniami do tamtych dni. Dla mojej siostry ciotecznej
i jej mê¿a, mimo tego, co dzia³o siê wtedy w naszym kraju, tamten
czas by³ pocz¹tkiem nowej, wspólnej drogi ¿yciowej. Czasem po
prostu tak siê zdarza, ¿e szczêœliwe chwile, które s¹ udzia³em
nielicznych, splataj¹ siê z okropnym czasem dla pozosta³ych.

„Za czym kolejka ta stoi?”
Historia Polski przepe³niona jest dramatycznymi i
kontrowersyjnymi wydarzeniami. Dok³adnie 29 lat temu nasz¹
Ojczyzn¹ wstrz¹snê³y wydarzenia grudniowe. To, czy stan wojenny
by³ s³usznie wprowadzony, czy te¿ nie, nie jest przedmiotem moich
rozwa¿añ, s¹ nim natomiast wspomnienia tych, którzy doskonale
pamiêtaj¹ lata osiemdziesi¹te i grozê mroŸnego poranka 13 grudnia
1981 roku i którzy konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego
odczuli na w³asnej skórze.

„Wieczorem, kiedy k³adliœmy siê do ³ó¿ek, nic nie zapowiada³o
tego, ¿e po przebudzeniu ca³e nasze ¿ycie zostanie wywrócone do
góry nogami - wspomina Pani Teresa B. - By³a mroŸna niedziela.
Dzieñ zacz¹³ siê tak, jak ka¿dy inny. Mieliœmy w planach mszê
œwiêt¹, a po po³udniu niedzielne leniuchowanie. Tato, chc¹c, jak co
tydzieñ pos³uchaæ swojej ulubionej porannej audycji, w³¹czy³ radio.
Ku jego zdziwieniu, naszemu zreszt¹ te¿, us³yszeliœmy zupe³nie
inny g³os, ni¿ ten, do którego byliœmy o tej porze przyzwyczajeni.
Przemawia³ Jaruzelski, do naszych uszu dotar³y mro¿¹ce krew w
¿y³ach informacje o wprowadzeniu w kraju stanu wojennego.
Czego jak czego, ale takich wiadomoœci nikt z nas siê nie
spodziewa³. Pierwsze, co wtedy poczuliœmy, to strach. Nie
pamiêtam w tej chwili, jak up³ynê³a ta niedziela, nawet nie wiem,
czy poszliœmy na mszê œwiêt¹, czy nie. Rzeczywistoœæ w stanie
wojennym okaza³a siê byæ koszmarem. Wprowadzono godzinê
milicyjn¹, pocz¹tkowo od 22.00 do 6.00, póŸniej od 23.00 do 5.00.
Dla nas oznacza³o to, ¿e pomiêdzy tymi godzinami nie mo¿emy
wyœciubiæ nosa z domu. By³ to bardzo ciê¿ki okres, nie mo¿na by³o
niczego dostaæ. Sklepy œwieci³y pustkami, ¿eby cokolwiek kupiæ,
trzeba by³o godzinami staæ w gigantycznych kolejkach. Pamiêtam,
jak w trzaskaj¹cym mrozie, na zmianê z rodzicami sta³am w nocy w
kolejce po miêso. Wszystko, miêso, papierosy, alkohol i s³odycze,
sprzedawane by³o na kartki. Trudno by³o dostaæ lodówkê, pralkê, ¿e
nie wspomnê ju¿ o meblach, czy „g³upiej” wersalce. Œwiat by³ szary
i smutny, a ludzie chodzili przygnêbieni.

Nowo wyœwiêceni królowie z wioski Amboanato

Szczególnie uci¹¿liwy by³ zakaz przekraczania granic swojego
województwa. ¯eby gdzieœ pojechaæ, potrzebna by³a przepustka,
któr¹ wydawa³y w³adze lokalne. Jeœli jakiœ urzêdnik, wed³ug
w³asnego „widzimisiê” uzna³, ¿e ktoœ nie musi jechaæ, to ta osoba
nigdzie nie pojecha³a. Dla mnie, w tamtym okresie najsmutniejsze
by³o to, ¿e œwiêta nie by³y ju¿ takie same, jak wczeœniej. I wcale nie
chodzi mi o to, ¿e sto³y nie ugina³y siê od jad³a, ale o to, ¿e
brakowa³o w nich czegoœ bardzo istotnego: spokoju i radoœci. Bo jak
tu siê byæ spokojnym i siê cieszyæ, kiedy dooko³a s³ychaæ
informacje o katowaniu, internowaniu i zabijaniu niewinnych ludzi,
których liczby nawet nie sposób siê by³o doliczyæ.
Z okresu stanu wojennego w sposób szczególny utkwi³y mi w
pamiêci przygotowania do wesela mojej siostry ciotecznej, w
których jako m³odsza druhna bra³am aktywny udzia³.
Przygotowania te kosztowa³y nas du¿o nerwów. Wszystko, co by³o
potrzebne do zorganizowania wesela i co dziœ jest oczywiste i
bardzo proste, w tamtych czasach by³o naprawdê skomplikowane. I
albo trzeba by³o mieæ znajomoœci i „³eb” do kombinowania, albo
sterczeæ godzinami w kolejkach, co i tak nie dawa³o gwarancji, ¿e
po wyjœciu z nich dostanie siê to, na co siê czeka³o. Materia³ na
sukienki kupi³yœmy za dolary w peweksie w pobliskim miasteczku.
Potem uszy³a nam je znajoma krawcowa. Na szczêœcie umia³a szyæ,
a my ze swoich kreacji by³yœmy naprawdê zadowolone. Buty?
hmm, z tym by³ ju¿ gorszy problem. Jakimœ cudem, kupi³yœmy, ale
ich wygl¹d pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Pociesza³yœmy siê tym,
¿e spod naszych d³ugich sukienek nie bêdzie ich po prostu widaæ.
Jednak najwiêksz¹ przeprawê mieliœmy z garniturem przysz³ego
mê¿a Alinki. Musia³ pasowaæ kolorystycznie do ciemnobr¹zowych
pantofli, które dosta³ z zagranicy od szwagra. Poszukiwania
be¿owego garnituru trwa³y wiele dni, a sklepy wita³y nas

Gazeta Janowska

O stanie wojennym mówi siê niewiele, a w³aœciwie to wcale.
Wspomnienia z tamtego okresu wyblak³y. My, Polacy, chcemy
pamiêtaæ tylko mi³e chwile, a smutki i ciê¿ary odsuwamy od siebie
jak najdalej. Tymczasem trzeba pamiêtaæ nie tylko to, co dobre, ale
te¿ to, co z³e, bo to jest nasza historia, z której wyroœliœmy.”
Ci¹g³e narzekania na w³adzê rz¹dz¹c¹ i na uci¹¿liwoœæ
egzystowania w dzisiejszym œwiecie, œwiadcz¹ tylko o tym, jak
krótka jest pamiêæ ludzka. A gdyby tak spróbowaæ sobie
przypomnieæ lub zapytaæ rodziców, czy dziadków, jak trudno ¿y³o
siê w czasach socjalistycznej Polski, byæ mo¿e nasze spojrzenie na
œwiat zmieni³oby siê...
tekst: B.Baran; foto: internet

7.

Zapewnij sobie ciep³e i
przyjemne zimowe wieczory

Przysz³y miesi¹ce zimowe, a wraz z nimi sezon grzewczy. Warto
wiêc zastanowiæ siê nad tym, jak ekonomicznie, wygodnie,
bezpiecznie i przede wszystkim zdrowo zadbaæ o ciep³o w swoim
domu, czy miejscu pracy. Obok tradycyjnych materia³ów
opa³owych, takich jak wêgiel, gaz, olej lub drewno, do
ogrzewania coraz czêœciej stosowany jest brykiet.
Od 28 paŸdziernika bie¿¹cego roku na terenie naszej gminy, w
Bia³ej Drugiej 128 dzia³a Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
BIO - DOM, wytwarzaj¹ce brykiet opa³owy. W³aœcicielem firmy
jest 32 - letni mieszkaniec Bia³ej Drugiej - Tomasz Zakoœcielny.
Przed rozpoczêciem swojej dzia³alnoœci Pan Tomasz zna³ wiele
osób, które ogrzewa³y swoje domy brykietem. W pewnym
momencie zauwa¿y³, ¿e jedyna firma w naszych okolicach
(zlokalizowana w okolicach Bi³goraja), zajmuj¹ca siê
wytwarzaniem brykietu najzwyczajniej w œwiecie nie nad¹¿a z
jego produkcj¹. Postanowi³ otworzyæ w³asn¹ firmê, która by³aby
w stanie zaspokoiæ potrzeby odbiorców tego paliwa. Jak mówi
Pan Tomasz, obecnie najwiêksz¹ bol¹czk¹ na krajowym rynku
brykietu jest fakt, ¿e siê on rozpada, co nie zadawala klientów.
Zdaj¹c sobie sprawê z tego problemu, Tomasz Zakoœcielny
postawi³ sobie za cel znaleŸæ tak¹ brykieciarkê (maszyna do
produkcji brykietu), która spe³nia³aby wymogi klienta.
Zainteresowany maszynami i ich budow¹ wyszuka³ brykieciarkê
œlimakow¹, wyprodukowan¹ przez firmê POL - LUX z Bia³ej
Podlaskiej. Maszyna ta ró¿ni siê od tych powszechnie u¿ywanych
tym, ¿e do zbicia brykietu nie potrzebuje szkodliwych dla
œrodowiska naturalnego lepiszczy - spoiw ³¹cz¹cych.
Po zakupie brykieciarki trzeba by³o zaadoptowaæ budynek
gospodarczy pod pomieszczenie, w którym mog³aby ruszyæ
produkcja brykietu. Wszystkie sprawy urzêdowe i organizacyjne
zwi¹zane z otwarciem firmy zajê³y oko³o pó³ roku.
W chwili obecnej firma wyposa¿ona jest w brykieciarkê oraz
rozdrabniacz. Brykiet produkowany jest z odpadów pochodzenia
roœlinnego tj. s³omy lub z trociny. Surowiec pozyskiwany jest z
gospodarstw rolnych, znajduj¹cych siê w pobliskich
miejscowoœciach.
W³aœciciel BIO - DOMU w mo¿liwie prosty sposób wyjaœnia
proces technologiczny produkcji brykietu: Za pomoc¹
rozdrabniacza s³oma jest rozdrabniana do sieczki (jej
maksymalna d³ugoœæ nie mo¿e przekroczyæ 3cm). Nastêpnie
przez podajnik rozdrobniony materia³ wêdruje do œlimaka, gdzie
tworzy siê biomasa, gotowa do brykietowania. Pod wp³ywem
du¿ego ciœnienia wytwarza siê temperatura i zbrykietowany
materia³ przechodzi do prowadnicy stabilizuj¹cej, z której
wychodzi ju¿ gotowy brykiet.
Wydajnoœæ brykieciarki to 100 - 200kg brykietu na godzinê.
Dziennie firma jest w stanie wyprodukowaæ tonê tego paliwa
opa³owego.
Przedsiêbiorstwo Tomasza Zakoœcielnego dzia³a dopiero drugi
miesi¹c, ale z dnia na dzieñ siê rozwija. Odbiorcami brykietu jak
do tej pory s¹ osoby indywidualne, chocia¿ firma gotowa jest

wyjœæ ze swoj¹ ofert¹ do wiêkszych przedsiêbiorstw, czy
instytucji.
PrzejdŸmy teraz do zalet brykietu, jako materia³u opa³owego, a
tych jest naprawdê wiele. Pierwsza i chyba dla wielu
najwa¿niejsza sprawa to cena. Za tonê brykietu trzeba zap³aciæ
450 z³. Dla porównania tona innego popularnego materia³u
opa³owego - wêgla kamiennego oscyluje w granicach 800 z³.
Gdyby sobie to na spokojnie przekalkulowaæ, to widaæ co jest
bardziej korzystne dla naszej kieszeni. Jak ju¿ wspomnieliœmy
wczeœniej, brykiet jest materia³em ca³kowicie ekologicznym,
niezawieraj¹cym ¿adnych szkodliwych substancji. Przy jego
spalaniu emitowana jest znikoma iloœæ dwutlenku siarki i innych
chemikaliów. Niewielka iloœæ popio³u powstaj¹ca podczas
procesu spalania mo¿e byæ wykorzystana jako nawóz ogrodniczy.
Jeœli chodzi o wartoœæ opa³ow¹, co jest nie mniej istotne od ceny,
to jest ona porównywalna ze œredniej jakoœci wêglem
kamiennym. A teraz argumenty „za” dla tych, którzy ceni¹ sobie
Pani Dyrektor Muzeum
wygodê i estetykê. Ze wzglêdu na gêstoœæ, brykiet ³atwo siê
Regionalnego w Janowie
przechowuje i dystrybuuje. W firmie Tomasza Zakoœcielnego w
zale¿noœci od ¿yczenia klienta jest on pakowany w worki 33, 5kg i
Lubelskim, Barbara
50kg. Brykiet mo¿na przechowywaæ w suchych
Nazarewicz, zosta³a
pomieszczeniach d³u¿szy okres czasu. Nie mniej wa¿na jest
uhonorowana medalem
czystoœæ jego magazynowania np. w odró¿nieniu od wêgla, który,
uznania za wspieranie i
jak wiemy, brudzi kot³ownie lub inne miejsca, w których jest
propagowanie
sk³adowany.
Na koniec warto zauwa¿yæ, jak szerokie spektrum zastosowania
dzia³alnoœci Instytutu
znajduje brykiet. Jest odpowiedni zarówno w kot³owniach
Pamiêci Narodowej oraz
indywidualnych, jak i zasilaj¹cych. Mo¿na go wykorzystywaæ
popularyzowanie wiedzy
przy piecach centralnego ogrzewania, piecach kaflowych,
i zachowanie pamiêci o
kominkach, a nawet grillach.
najnowszej historii
Brykiet i wykorzystywanie go jako materia³u opa³owego w
naszych okolicach jest nowoœci¹, która powoli zaczyna
Polski. Wrêczenie
zdobywaæ coraz wiêksze grono zwolenników. Biopaliwa w medalu odby³o siê w dniu 10 grudnia w studiu Telewizji Polskiej w
dzisiejszych czasach, kiedy œrodowisko naturalne ustawicznie Lublinie podczas uroczystoœci 10-lecia lubelskiego Oddzia³u
jest degradowane, s¹ dobrym rozwi¹zaniem, nad którym warto
siê zastanowiæ. A jeœli nie przemawia do kogoœ troska o Instytutu Pamiêci Narodowej.
œrodowisko to mo¿e przemówi troska o w³asn¹ kieszeñ. Cena
brykietu w stosunku do nieustannie dro¿ej¹cych paliw
kopalnych, tj. wêgla, gazu, czy oleju jest naprawdê korzystna.

Medal IPN dla
Barbary Nazarewicz

Pomoc w okresie zimowym

Zima to najtrudniejszy okres dla ludzi bezdomnych, samotnych,
starszych, chorych, niepe³nosprawnych, rodzin wielodzietnych, czy
niezaradnych ¿yciowo.
Dlatego Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w
Janowie Lubelskim kieruje swoje dzia³ania na m.in. pomoc tym
osobom. Aktywnoœæ stowarzyszenia, a tak¿e skutecznoœæ i
innowacyjnoœæ dzia³añ zmierza do udzielenia wsparcia osobom
potrzebuj¹cym. W ramach Centrum Aktywnoœci Spo³ecznej
prowadzonego przez JSNP ”Humanus” funkcjonuje „Zimowy Punkt
Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych lub Zagro¿onych
Bezdomnoœci¹”. W Punkcie mo¿na uzyskaæ informacje o
noclegowniach, przytuliskach, ogrzewalniach, punktach wydawania
posi³ków dla bezdomnych, mo¿liwoœciach uzyskania pomocy
rzeczowej, medycznej, prawnej i psychologicznej.
W Zimowym Punkcie funkcjonuje infolinia dla osób bezdomnych i
zagro¿onych bezdomnoœci¹.
Osoby potrzebuj¹ce pomocy prosimy dzwoniæ na
nr. tel. 517-322-900
W zwi¹zku z apelem Wojewody Lubelskiej zwracamy siê do wszystkich
mieszkañców powiatu janowskiego, aby nikt nie pozwala³ na to, aby
obok nas by³ ktoœ, kto nie ma dachu nad g³ow¹ w tak trudnym dla nas
wszystkich okresie zimowym.
Szczególnie w tym okresie powinniœmy byæ uczuleni na sytuacje
zagro¿eñ ¿ycia lub zdrowia innych osób.
Zarz¹d JSNP ”HUMANUS”
tekst: B.Baran; foto: A.Marianowska

podwojon¹ si³¹.
Nauczyciele - wolontariusze: Jargi³o Olga,
26.11.2010 r. odby³a siê zbiórka darów dla Chmiel Ewa, Wieleba Agnieszka, Kubina
dzieci z Janowa Lubelskiego , Momot, £¹¿ków Monika, £ukasiewicz Monika. Widz Mariusz,
i Bia³ej. Akcja przebiega³a pod patronatem Rodzi ewicz Ma³gr zata, Barto szek Z ofia,
„Radia Lublin” i Burmistrza Janowa Nowakowowska El¿bieta, Kuœmierczyk Anna,
Lubelskiego. W akcji bra³o dzia³ 50 Mêdrek Bo¿ena, Surtel Katarzyna, Czarny
wolontariuszy z Centrum Edukacji Papieskiej Bar bar a, P odk añs ka K ata rzy na, Ma³ ysz
przy Gimnazjum w Janowie Lubelskim i 23 Wioletta, Kulpa Ewa, Knap Aneta, Kras
nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Jana Gra¿yna, Flis Marek, Pachuta Lidia
Paw³a II. Mieszkañcy bardzo ¿yczliwie Uczniowie - wolontariusze: Urban Kamil,
podeszli do naszej akcji, chêtnie dzielili siê Sokal Micha³, Budynkiewicz Rafa³, Dubiel
zakupami w sklepach „Biedronka” i Aleksandra, Œwiœ Katarzyna, Prymaka Natalia,
„ C a r r e f o u r ” .
Dziêkujemy bardzo
pracownikom i
kierownictwu w/w
sklepów za mi³¹
atmosferê podczas
zbiórki.
Dnia 5.12.2010 siedmiu
Miko³ajów roznios³o
paczki dla dzieci, które
czeka³y na dar serca
¿yczliwych ludzi dobrej
woli. Serdecznie
dziêkujemy wszystkim
tym, którzy lubi¹ dzieliæ
siê z innymi.
Pamiêtajmy, ¿e okazane
dobro powraca do nas z

Chcemy pomagaæ!
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Rycerz Ma³g orzata, K rzak Edyt a, Krzak
Aleksandra, Radomski Arkadiusz, Tomczyk
Dominika, Ptaszek Anna, Tyra Dominika, Dul
Karolina, Kokoszka Anna, S³omka Paulina,
Wereska Agnieszka, Tomala Aleksandra, Tracz
Aleksandra, Iwan Aleksandra, Kulpa Renata,
Fik Agnieszka, Orze³ Katarzyna, Ciupak Anna,
Bo¿ek Mariusz, Florek Aleksandra, Boryñska
Aleksandra, Pastuszak Magdalena, Karkut
Beata, G³¹z Paulina, Jargi³o Patrycja, Ligaj
Kinga, Kamiñsk a Pa trycja, Cho jak Ada ,
Hunicz Aleksandra, Bielak Joanna, Popielec
Katarzyna, Bañka Magdalena, Szkup Anita,

Gazeta Janowska

Sosnówka Agnieszka, Rawska Aleksandra,
Saj ews ka Kat arz yna , Pi³ at Ann a, Mak
Agnieszka, Golec Katarzyna, Siek Jaros³aw,
G¹bk a Daw id, D lole cki £ ukas z, Ni zio³
Barbara, Powrózek Adrian, £ukasik Marta,
Dobrzyñska Sylwia, Trójczak Aleksandra,
Mo sk al Ul a, Kr zy sz to ñ Ol ga , £a ck o
Aleksandra.
Koordynatorzy akcji
Bartoszek Zofia
Kaproñ Marzena

Wigilijna Opowieœæ c.d. ze str. 1
Babcia wyg³adza rêk¹ fartuch (w³aœnie skoñczy³yœmy lepiæ
pierogi). Pomimo osiemdziesiêciu kilku lat i wydawa³oby siê, ¿e
pamiêci ju¿ nie tej, obrazy z dzieciñstwa nap³ywaj¹ bardzo
swobodnie, tak jakby to wszystko dzia³o siê wczoraj. Znów jest 24
grudnia1938 roku. Przenosimy siê do starego domu na wsi.
„Mama wczeœnie rano zgoni³a z ³ó¿ek mnie, Antoœkê, Olesia i
W³adka. Nie protestowaliœmy, dobrze wiedzieliœmy jaki mamy
dzieñ i ¿e trzeba wstaæ, ¿eby nie przespaæ ca³ego nastêpnego roku.
Kiedy obudziliœmy siê na dobre, mama krz¹ta³a siê ko³o pieca i
cichutko nuci³a „Lulaj¿e Jezuniu”. Po ca³ej izbie unosi³ siê zapach
zupy grzybowej, a w garnku pod pokrywk¹ skwiercza³a kapusta.
By³am g³odna, moje rodzeñstwo te¿, ale tego dnia do poœnika nie
wolno nam by³o niczego zjeœæ, wszystkich obowi¹zywa³ œcis³y
post. Antoœka dosta³a „po ³apach”, po tym jak mama przy³apa³a j¹
na podjadaniu. Otworzy³y siê drzwi, tata wniós³ choinkê,
najpiêkniejsz¹, jak¹ mu siê uda³o znaleŸæ w lesie, ale¿ ona
pachnia³a...W koñcu zapomnieliœmy o jedzeniu, zabraliœmy siê do
robienia ozdób: jedna s³omka przeci¹gniêta przez nitkê, druga,
trzecia... i ³añcuch gotowy. Oleœ popchn¹³ W³adka, bo ten popsu³
mu jego pajacyka z bibu³y. Braci skutecznie pogodzi³a mama,
gro¿¹c, ¿e jeœli bêd¹ siê k³óciæ w Wigiliê to bêd¹ ¿yli w niezgodzie
przez ca³y najbli¿szy rok. I pomog³o, wróciliœmy do ubierania
choinki: zawiesiliœmy malutkie czerwone jab³ka, ciastka, orzechy,
bibu³owe ozdoby i ³añcuchy ze s³omy, a na wierzcho³ku gwiazdê z
paz³otka, która, jak mówi³a mama, symbolizuje gwiazdê
betlejemsk¹, prowadz¹c¹ Trzech Króli do stajenki, w której
narodzi³ siê ma³y Jezus. Na koniec, tata specjalnymi klamerkami
przypi¹³ œwieczki woskowe na ga³¹zkach a mama wygrzeba³a
skrzêtnie schowane na dnie szafy takie d³ugie cukierki w
kolorowych, b³yszcz¹cych papierkach i powiesi³a na choince. Nie
powisia³y te cukierki zbyt d³ugo, by³a nas czwórka i trudno nas
by³o upilnowaæ. Po chwili zamiast cukierków wisia³y ju¿ tylko
puste papierki, wypchane czym siê da³o, aby mama i tata myœleli,
¿e s¹ nietkniête. Schowana za szaf¹ z cukierkiem w buzi
spogl¹da³am ukradkiem na mamê. Miesza³a coœ w garnku i
niecierpliwie spogl¹da³a w okno, jakby kogoœ wyczekiwa³a.
Czy¿by siê doczeka³a? W sieni s³ychaæ by³o kroki, drzwi znowu siê
otworzy³y, a w progu stanê³a znajoma twarz – to przecie¿ Stasiek z
s¹siedztwa. Mama wyraŸnie spokojniejsza poczêstowa³a go
ciastkami, dobrze wiedzia³a, ¿e wizyta m³odego kawalera w taki
dzieñ wró¿y szczêœcie i zdrowie dla domu. Zapad³ zmrok. Mama
zapali³a œwieczki na choince, trzeba by³o uwa¿aæ, ¿eby nie
wznieciæ po¿aru. Z choinkami w naszym domu to ró¿nie bywa³o.
W któreœ œwiêta W³adek zapali³ papierosa i rzuci³ opa³ek. Zapali³y
siê papierowe ozdoby na choince, a ¿e sta³a przy oknie to spali³y siê
te¿ firanki z bibu³y. Oj dosta³ za to W³adek od ojca po ty³ku. Kiedy
my wypatrywaliœmy na niebie pierwszej gwiazdki tata wróci³ od
obrz¹dku. Stworzenie trzeba by³o nakarmiæ przed poœnikiem,
póŸniej nie wolno by³o iœæ do obory, bo wierzono, ¿e w noc

wigilijn¹ bydlêta przemawiaj¹ ludzkim g³osem, a ka¿dego, kto to
us³yszy czeka œmieræ. Przyniós³ ze sob¹ snop s³omy ze stodo³y i
rozœcieli³ j¹ na pod³odze. Na œrodku izby ustawi³ dzie¿e, na której
po³o¿y³ siano, a na nim op³atek. Pierwsza gwiazda rozb³ys³a.
Wszyscy razem na g³os odmówiliœmy pacierz. Tata wzi¹³ do rêki
op³atek i rozdzieli³ go na nas wszystkich. Z³o¿yliœmy sobie
¿yczenia i zabraliœmy siê do jedzenia. Mama dba³a, ¿eby potraw
by³o dwanaœcie, dok³adnie tyle, ilu by³o aposto³ów. Wieczerzê
wigilijn¹ spo¿ywaliœmy na kucaka, z jednej miski stoj¹cej na
dzie¿y. Nikt nie móg³ odejœæ od jedzenia oprócz mamy, bo to mog³o
sprowadziæ nieszczêœcie temu, kto naruszy³ spokój kolacji. Po
wieczerzy wigilijnej przychodzi³a pora na wró¿by. Najpierw z
siostr¹ wychodzi³yœmy na dwór i nas³uchiwaliœmy szczekania
psów. Z tej strony, z której pies zaszczeka³ nale¿a³o siê spodziewaæ
przysz³ego mê¿a. Potem mama kaza³a nam podejœæ do p³otu, obj¹æ
rêkami tyle sztachet, ile tylko damy radê i je policzyæ. Jeœli
chwyci³o siê parzyst¹ iloœæ to by³a szansa, ¿e siê wyjdzie za m¹¿ w
przysz³ym roku, nieparzysta liczba oznacza³a, ¿e dziewczyna do
nastêpnej Wigilii zostanie sama. Po wró¿bach dotycz¹cych
zam¹¿pójœcia wraca³yœmy zmarzniête do domu, a tam tata swoim
grubym niskim g³osem ju¿ zaczyna³: „Bóg siê rodzi, moc
truchleje...”, po chwili do wspólnego kolêdowania do³¹czali
pozostali domownicy. Po rodzinnej Wigilii szliœmy do s¹siadów,
do których na wspólne kolêdowanie przy dŸwiêkach skrzypiec
schodzi³o siê pó³ wioski. Oko³o 11 w nocy wszyscy: doroœli i
dzieci, ca³a gromad¹ zmierzaliœmy na piechotê do oddalonego o 6
km koœcio³a na pasterkê, upamiêtniaj¹c¹ narodziny Dzieci¹tka.”
Zapad³a cisza....To ju¿ niestety koniec opowieœci wigilijnej. By³o
w niej coœ niesamowitego, a¿ siê nie chcia³o wracaæ do
rzeczywistoœci. Œwiêta naszych przodków by³y ubo¿sze, ale za to
du¿o spokojniejsze. Otworzy³am oczy i spojrza³am na babciê.
Teraz wiem sk¹d siê wziê³y ³zy w jej oczach. Taka Wigilia w jej
¿yciu ju¿ siê nie powtórzy³a, w maju nastêpnego roku zmar³a
mama, z jakiœ czas tata. Nie ¿yj¹ te¿ siostra i bracia. Z postaci
pojawiaj¹cych siê w opowieœci babci, wspó³czesnej Wigilii
doczeka³a tylko ona sama.
Wspomnienia...wspomnienia, ka¿dy z nas ma ich ca³e setki.
Jednak, pomimo tej uronionej ³ezki, najmilsze s¹ te z Wigilii, bo
wtedy s¹ wœród nas nawet Ci nieobecni.
Maj¹c przed oczyma obrazy z dawnej Wigilii, chcia³abym ¿yczyæ
sobie i Wam, Drodzy Czytelnicy, abyœmy w ten zbli¿aj¹cy siê
Wieczór Wigilijny, nawet jeœli na naszym stole pojawi siê szeœæ, a
nie dwanaœcie potraw, a pod choink¹ zamiast wymarzonego iPoda,
znajdziemy zwyk³e skarpetki, zachowali pogodê ducha i byli dla
siebie ¿yczliwi. Bo tak naprawdê w œwiêtach Bo¿ego Narodzenia
liczy siê nie iloœæ potraw, prezentów i ozdób choinkowych, ale to,
¿e jesteœmy w gronie najbli¿szych nam osób. Oby ten bia³y op³atek,
którym siê prze³amiemy w Wigilijny Wieczór po³¹czy³ nas,
pojedna³ i ukoi³ wszystkie zadry tkwi¹ce g³êboko w naszych
sercach.
tekst: Bo¿ena Baran

I ty mo¿esz zostaæ Miko³ajem
„Wszystko co dajesz innym , dajesz sobie samemu”
Bruno Ferrero
W dniach 15-25 listopada zorganizowano zbiórkê darów dla polskich
dzieci mieszkaj¹cych na Ukrainie w parafii Równe. Proboszczem jest
tam nasz rodak, ksi¹dz kanonik W³adys³aw Czajka. W przekazywaniu
darów poœredniczy³ pan Józef £ukasiewicz. Organizatorami by³o
Szkolne Kó³ko Wolontariatu, którego opiekunem jest pani Anna
Targoñska oraz klasa I „f” , której wychowawczyni¹ jest pani Barbara
Czarny.
To nie pierwsza tego typu akcja organizowana w naszej szkole.
Utrzymujemy wieloletni kontakt z Polakami mieszkaj¹cymi na
Ukrainie.
W tym roku zebraliœmy du¿o polskich ksi¹¿ek, zabawek, przyborów
szkolnych i s³odyczy. By³o to mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu,
wsparciu wszystkich uczniów gimnazjum, za które serdecznie
dziêkujemy. Mamy tak¿e nadziejê na kontynuowanie akcji w
przysz³ym roku.

Julia Nieborak

Internetowy urz¹d

Serdeczne podziêkowania!!!
W³aœnie dobiega koñca wydawanie ¿ywnoœci wszystkim potrzebuj¹cym mieszkañcom naszej gminy. Dziêki wspania³ej akcji Lubelskiego
Banku ¯ywnoœci oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej w bie¿¹cym roku, wœród 1190 osób rozprowadzono ponad 82 tony produktów
spo¿ywczych.
Dlatego te¿, Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim oraz Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego pragn¹ z³o¿yæ serdecznie
podziêkowania wszystkim firmom i osobom prywatnym za pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci pragniemy z³o¿yæ na rêce ks. Dziekana Jacka Staszaka, paniom Krystynie Sosnówka, Renacie
Smy³a, Agnieszce Pechlarz, Agnieszce Orze³, Marii Wójcik, panom Zbigniewowi Cha³abisowi i Aleksandrowi Cha³abisowi oraz
pracownikom robót publicznych, bez pomocy i zaanga¿owania których, przeprowadzenie akcji do¿ywiania nie mog³oby siê odbyæ.
Redakcja.

Uroczysta gala z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez
dyrektorkê Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Annê Œmit by³y
uk³onem w stronê wszystkich pracowników socjalnych oraz
zajmuj¹cych siê opiek¹ z ca³ego powiatu. Praca tych ludzi z
wszystkimi, którzy najbardziej potrzebuj¹ pomocy i wsparcia przynosi
na pewno satysfakcjê, jest jednak prac¹ ciê¿k¹ i wymagaj¹c¹
poœwiêceñ.
Na uroczystej Gali z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która
odby³a siê dnia 25.11.2010r., zosta³a wrêczona po raz pierwszy
Nagroda Starosty Janowskiego „Ró¿a pomocy spo³ecznej”. Nagroda
przyznawana jest za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie pomocy
spo³ecznej. Laureatem nagrody mog¹ zostaæ pracownicy instytucji
pomocy spo³ecznej, wolontariusze, osoby fizyczne, osoby prawne,
instytucje, organizacje pozarz¹dowe, podmioty nie posiadaj¹ce
osobowoœci prawnej. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci
statuetki i dyplomu. Kryteria wyboru jakie by³y brane pod uwagê to:
1) wp³yw dzia³alnoœci na rzecz rozwoju spo³ecznoœci powiatu
janowskiego;
2) innowacyjnoœæ dzia³ania;

3) cyklicznoœæ dzia³añ;
4) ukierunkowanie dzia³ania na osi¹gniêcie celów spo³ecznych;
5)ranga osi¹gniêæ.
Przez komisjê do spraw opiniowania wniosków rozpatrywane by³y
cztery wnioski dla „Barki” Domu Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a
II w Janowie Lubelskim, dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz dwa wnioski dla ks. Bogus³awa
Pituchy.
W tym roku jednomyœlnie Nagrodê otrzyma³ Ks. Bogus³aw Pitucha
Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej za szczególne osi¹gniêcia w
dziedzinie pomocy spo³ecznej w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej powiatu janowskiego.
Nagroda ta jest symbolicznym podziêkowaniem za bezinteresowne
zaanga¿owanie w misjê niesienia pomocy osobom niepe³nosprawnymmieszkañcom naszego powiatu, wielkie serce otwarte na potrzeby
drugiego cz³owieka i rêce s³u¿¹ce prac¹. Ró¿a to symbol drogi przez
wiele przeciwnoœci - ostrych kolców, by osi¹gn¹æ piêkne zwieñczenie
dzie³a w postaci kwiatu. Takim kwiatem piêknym, daj¹cym wiele
radoœci s¹ efekty naszej pracy.
A.Œ.
Po wrêczeniu” Ró¿y pomocy spo³ecznej” wójtowie wrêczyli kwiaty
kierowniczkom podleg³ych Oœrodków Pomocy Spo³ecznej. W imieniu
burmistrza Janowa Lubelskiego podziêkowania i kwiaty na rêce
Magdaleny Kolasa sk³ada³a Sekretarz
Urzêdu Miejskiego Bo¿ena Czajkowska.
Starosta Powiatu Janowskiego Zenon Sydor
dziêkowa³ pracownikom podleg³ych
jednostek organizacyjnych oraz ich
przedstawicielkom - paniom Annie Œmit z
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Marioli Surtel z „BARKA” Domu Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II, Renacie
Ciupak ze Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Janowie Lubelskim,
Lucynie Czarna z Wielofunkcyjnej
Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ „
Promyk” oraz Reginie Ma³ek z Warsztatów
Terapii Zajêciowej za pracê i pomoc
niesion¹ potrzebuj¹cym. Po oficjalnej
czêœci rozpoczê³y siê tañce do utraty tchu.
J.M

Gazeta Janowska

W listopadzie tego roku zosta³ zakoñczony projekt "Zrównowa¿ony
rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego Powiatu Janowskiego". 24
listopada podczas podsumowania prac nad projektem, które trwa³y od
lipca 2007 roku, zosta³y przedstawione wszelkie zmiany, jakie ju¿
wprowadzono oraz te, które zostan¹ zrealizowane w najbli¿szym
czasie. Dla przeciêtnego mieszkañca którejœ z gmin oznacza to
mo¿liwoœæ za³atwienia niektórych spraw przez internet, siedz¹c w
domku przed komputerem. Mo¿na bêdzie np. uzyskiwaæ informacje z
wortali tematycznych, czyli specjalistycznych portali
ukierunkowanych pod wzglêdem okreœlonych treœci, w tym
przypadku: e-Urz¹d, turystyka, kultura i sport, pomoc spo³eczna,
praca, gospodarka, ekologia i œrodowiska, a tak¿e pobieraæ i przesy³aæ
dokumenty oraz korzystaæ z elektronicznego podpisu. Dla wszystkich,
którzy dostêpu do internetu jeszcze nie posiadaj¹ przygotowano kioski
multimedialne, tzw. infokioski – bezp³atne, publiczne punkty dostêpu
do internetu. A to wszystko za spraw¹ rozbudowy e-Administracji,
czyli tzw. administracji elektronicznej. Zmiany dotycz¹ ³¹cznie 47
urzêdów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi. Urz¹d Miejski w
Janowie Lubelskim i jednostki gminne zosta³y objête informatyzacj¹
w szerokim zakresie. Wartoœæ ca³kowita projektu wynios³a
5 338 291,29 z³, w tym 4 531 547,60 z³ to œrodki zaczerpniête z unijnej
kasy. Starosta Janowski Zenon Sydor mo¿e byæ dumny z realizacji"
rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego". W
Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy
województwie lubelskim
Nasz¹ Drog¹ Kole¿ankê
powiat janowski jest, póki
co, jedynym, w którym
uda³o siê zakoñczyæ
mgr Alinê Wybrañsk¹
realizacjê tego typu
projektu.
zmar³¹ po ciê¿kiej chorobie
Wiêcej informacji mog¹
dnia 24 listopada 2010 r.
uzyskaæ Pañstwo na
stronie internetowej
Rodzinie Zmar³ej sk³adamy wyrazy
Starostwa Powiatowego
g³êbokiego wspó³czucia
http://powiatjanowski.pl/.
Kole¿anki i Koledzy z Publicznego
Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Janowie
tekst i foto: K. Pada³a
Lubelskim
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KULTURA I NAUKA

„Chcê sob¹ byæ i zdrowo ¿yæ”

Zobacz, bo warto!
Nie tak czêsto zdarza siê, aby na jednej
wystawie zobaczyæ tak wiele prac tak wielu
twórców. Nam natomiast tak niewiele trzeba
wysi³ku, aby z tej kulturalnej oferty
skorzystaæ.
Mowa tu o wystawie, której wernisa¿ odby³
siê podczas otwarcia i wznowienia
dzia³alnoœci Janowskiego Oœrodka Kultury.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ tylko do
koñca bie¿¹cego roku. To wyj¹tkowa okazja
zobaczyæ obrazy, rzeŸby i p³askorzeŸby
naszych janowskich artystów, których
dorobek twórczy jest znaczny, a czasem wrêcz
imponuj¹cy.
Ka¿dy z twórców to inna osobowoœæ,
wra¿liwoœæ i charakter, co wyraŸnie
uwidacznia siê w ich pracach. Znamy ich
czêsto z innej profesji, gdy¿ w wiêkszoœci na
co dzieñ wykonuj¹ zupe³nie inne zawody, a
prac¹ twórcz¹ zajmuj¹ siê hobbystycznie, z
potrzeby serca, w zaciszu domowego ogniska,
czasem od tej strony nikomu nie znani. Tak
niew¹tpliwie mo¿na powiedzieæ o pani
Wies³awie Król (pracownicy Starostwa
Powiatowego), panu Zbigniewie
Gorzelewskim (prowadzi w³asny sklep
motoryzacyjny), Józefie Wielebie
(pracowniku gminnej spó³dzielni), czy
Andrzeju Czai (jeszcze niedawno komendant
policji w Janowie i Bi³goraju - dziœ bêd¹cy na
emeryturze). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
pani Helena Fiut i pani Stefania Wójcik. Obie
panie docenione przez urz¹d miasta statuetk¹
„Antka”, obie niezwykle p³odne malarki,
których twórczoœæ mogliœmy wielokrotnie
podziwiaæ na wystawach w Janowskim
Oœrodku Kultury.
Ciekaw¹ postaci¹ jest niew¹tpliwie pan
Zbigniew Jagie³o z B³a¿ka, który pokaza³ na
wystawie trzy piêkne p³askorzeŸby. Twórca
ten z wykszta³cenia i profesji rolnik,
ca³kowicie poœwiêci³ siê rzeŸbie w drewnie. W
swoim dorobku ma ju¿ ko³o tysi¹c prac,

W Zespole Szkó³ w Bia³ej realizowany jest projekt
pn. „Chcê sob¹ byæ i zdrowo ¿yæ”. Jednym z
elementów projektu, finansowanego z funduszu
Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i
Przeciwdzia³ania Narkomanii, by³y zajêcia w
Janowskim Oœrodku Kultury. Tam uczniowie
naszej szko³y spêdzili bardzo przyjemnie i
atrakcyjnie czas. Uczestniczyli m.in. w warsztatach
plastycznych. Pod okiem p. Leszka Waberskiego
dzieci klas IV - VI mia³y mo¿liwoœæ tworzenia prac
w glinie, zaœ m³odzie¿ klas gimnazjalnych
zapoznawa³a siê praktycznie z technik¹
szkicowania portretów. Wszyscy uczestnicy
projektu obejrzeli film pt. Toy Story 3, który
wzbudzi³ wiele ró¿norakich emocji. Wielkim
zainteresowaniem i uznaniem cieszy³a siê równie¿
wystawa naszych twórców z regionu i okolic.
Wybrane formy zajêæ dla uczniów przyczyni³y siê
do mi³ego spêdzania czasu wolnego i rozbudzenia
zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y. Równie¿ dziêki
pozyskanym funduszom do szko³y zakupiono
sprzêt RTV oraz programy profilaktyczne, które
wiêkszoœæ znalaz³o prywatnych nabywców, ale
mo¿na je spotkaæ równie¿ w wielu koœcio³ach i bêd¹ wykorzystywane na lekcjach poœwiêconych
profilaktyce i przeciwdzia³ania narkomanii.
kaplicach w regionie i kraju.
Warto wspomnieæ równie¿ o Marku Stolarzu, który
sw¹ przygodê ze sztuk¹ rozpoczyna³ w³aœnie w
naszym Oœrodku Kultury. Obecnie absolwent liceum
plastycznego w Zamoœciu i student seminarium
duchownego w Lublinie. Jest osob¹ wyj¹tkowo
utalentowan¹ , posiada niezwyk³¹ wra¿liwoœæ na
kolor, a ponadto to szlachetna m³oda postaæ, godna
drogi, jak¹ sobie obra³.
Wszystkie te osoby ³¹czy jedno - pasja twórcza i
zami³owanie do sztuk piêknych. Dziœ po³¹czy³a ich
wspólna wystawa, barwna i kolorowa, któr¹
zobaczy³o bardzo du¿o osób, ale na pewno nie
wszyscy.
Zanim ogarnie nas sza³ œwi¹tecznych zakupów,
zapraszamy wszystkich serdecznie na wystawê, któr¹
na pewno warto zobaczyæ.
L.W.

Majówka Papieska
18.05.2011
Spotkanie szkó³
im. Jana Paw³a II
diecezji sandomierskiej

KRONIKA
KULTURALNA
Bawmy siê razem

Po rocznej przerwie zapraszamy
mieszkañców Janowa Lubelskiego do
witania Nowego Roku w Parku miejskim przed budynkiem
Janowskiego Oœrodka Kultury. Zabawê sylwestrow¹ rozpoczniemy
31 grudnia o godzinie 23.00. Gdy wybije pó³noc z³o¿ymy sobie
To bêdzie kolejne wa¿ne spotkanie szkó³ im. Jana Paw³a II diecezji ¿yczenia i obejrzymy pokaz sztucznych ogni.
sandomierskiej. Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II bêdzie
organizatorem Majówki Papieskiej zaplanowanej na dzieñ 91.
T.Love zagra na Dniach Janowa
rocznicy urodzin Karola Wojty³y.
Serdecznie zapraszamy placówki oœwiatowe nosz¹ce imiê naszego W maju tego roku poprosiliœmy osoby odwiedzaj¹ce forum
internetowe LJA o wybranie 3 zespo³ów, które chcieliby zobaczyæ i
Wielkiego Rodaka.
Celem przyœwiecaj¹cym organizatorom jest propagowanie nauki us³yszeæ na Dniach Janowa. Umowê na koncert podpiszemy z
Papie¿a wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Spuœcizna po Karolu jednym z nich po ustaleniu terminów, warunków technicznych i
negocjacjach cenowych.
Wojtyle zape³nia nam wszystkie dziedziny ¿ycia. Kszta³tuje i
Internauci zaproponowali listê 12 zespo³ów, na które mo¿na by³o
doskonali nasz¹ to¿samoœæ religijna i patriotyczn¹, poczucie etyki
oddawaæ g³osy przez ca³e wakacje.
oraz wra¿liwoœæ estetyczn¹. Uczy zape³niaæ ¿ycie mi³oœci¹,
D¿em
- 17%
Happysad - 8%
prawd¹, odwag¹, œwiêtoœci¹ i tolerancj¹. ¯ycie, dzia³alnoœæ T.Love - 15%
Eldo
- 7%
kulturalna, twórczoœæ Karola Wojty³y, encykliki Papieskie to Perfekt - 12%
Myslovitz - 7%
drogowskazy, którymi powinni kierowaæ siê ludzie.
OSTR
- 11%
Piersi
- 4%
Szko³a jest miejscem kszta³towania wielu postaw, rozwój ma IRA
- 9%
Mr Zoob - 1%
charakter wielokierunkowy. Jest to miejsce, gdzie spotykaj¹ siê Kult
- 8%
Kasa
- 0%
ludzie doroœli - rodzice i nauczyciele oraz ludzie m³odzi.
26 czerwca 2011 roku na Dniach Janowa Lubelskiego zagra zespó³
Majówkê Papiesk¹ uœwietni koncert galowy, bêd¹cy T. Love.
uwieñczeniem pracy i dobrej rywalizacji uczniów w wielu
konkursach: multimedialnym, literackim i plastycznym. Has³em Kurs tañca towarzyskiego
przewodnim bêd¹ s³owa: „Œwiêtym byæ…”.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy siê rozpoczêty 2 tygodnie
H o n o r o w y p a t r o n a t n a d temu kurs tañca towarzyskiego.
M a j ó w k ¹ … o b j ¹ ³ b i s k u p Zajêcia obejmuj¹ naukê 10 tañców, w tym tañce standardowe: walc
Panu
Stanis³awowi Wisiñskiemu sandomierski ks. Krzysztof angielski, tango, walc wiedeñski, foxtrot, quickstep. Z tañców
N i t k i e w i c z . O p i e k u n e m latynoamerykañskich: samba, cha cha, rumba, paso doble, jive.
wyrazy g³êbokiego ¿alu
m e d i a l n y m z o s t a ³ G o œ æ Dodatkowo grupa dzieciêca poznaje poleczkê, natomiast grupa
z powodu œmierci
Niedzielny. Wiêcej informacji m³odzie¿owa i grupa doros³ych podstawy salsy.
Teœciowej
sk³ada Dyrekcja i pracownicy mo¿na znaleŸæ na stronie:
Szpitala w Janowie
centrum-janow.internetdsl. Zajêcia prowadzone s¹ w czwartki i trwaj¹ 1,5 godziny: grupa
Lubelskim.
dzieciêca - godz.17.30, grupa m³odzie¿owa - godz. 19.00, grupa
pl/index.htm
Kontakt: Marzena Kaproñ, doros³ych - godz. 20.30.
Publiczne Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim. Koszt kursu to 50 z³. za miesi¹c. S¹ jeszcze wolne miejsca w grupie
Lidia Pachuta m³odzie¿owej.
Informacja - JOK
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„Wy jesteœcie nadziej¹ œwiata”...
S³owa Jana Paw³a II sta³y siê has³em przewodnim tegorocznego
jubileuszowego X Miêdzywojewódzkiego Przegl¹du Twórczoœci
Dzieci i M³odzie¿y- Pysznica 2010r., w ramach którego
zorganizowano konkurs plastyczny i literacki. Interpretacje
wyra¿one s³owem i barw¹ zaprezentowali uczniowie z 39 placówek
z Polski i S³owacji nale¿¹cych do Rodziny Papieskich Szkó³.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim
wziê³o w nim udzia³ po raz drugi. Przegl¹d jest nie tylko p³aszczyzn¹
wymiany doœwiadczeñ w zakresie edukacji artystycznej i
kulturalnej, ale te¿ ciekaw¹ form¹ oddzia³ywañ wychowawczych
zwi¹zanych z wybranym has³em przewodnim.
M³odzi ludzie mogli siê podzieliæ swoimi prze¿yciami zwi¹zanymi z
kszta³towaniem w³asnej osobowoœci i mieli sposobnoœæ do
promowania swoich talentów poetyckich i plastycznych poza
œrodowisko lokalne. Na konkurs wp³ynê³o 315 prac plastycznych i
105 utworów literackich. Tym bardziej cieszy wiêc fakt, ¿e nasze
uczennice zosta³y w nim nagrodzone. Kompozycje plastyczne
ocenia³ artysta plastyk Józef Sroka, a utwory poetyckie poeta ks. dr
Marian Balicki.
Karolina Bardak z klasy Ig, pod opiek¹ nauczycielki jêzyka
polskiego p. Barbary Czarny, otrzyma³a III nagrodê w kategorii
gimnazjum za wiersz „Wy jesteœcie nadziej¹ œwiata”. W konkursie
plastycznym III nagrodê ex aequo w kategorii gimnazjum zdoby³a
Magdalena Bi¿ek z kl. II g, której opiekunem by³ nauczyciel plastyki
p. Krzysztof Bi¿ek.
Uczennicom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

KULTURA I NAUKA

Z AP RA S ZA MY
DO KLUBU PRACY TWÓRCZEJ

Warsztaty folklorystyczne
wró¿by i wierzenia andrzejkowe
W dniach 23 i 25 listopada w
Janowskim Oœrodku Kultury odby³y
siê warsztaty folklorystyczne pt.:
„Wró¿by i wierzenia andrzejkowe”.
W warsztatach uczestniczy³o ogó³em
130 uczniów drugich i trzecich klas z
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Janowie Lubelskim. Dzieci bardzo
chêtnie s³ucha³y opowieœci o naszych
janowskich tradycjach
andrzejkowych. Najwiêksze emocje
budzi zawsze wró¿ba lania wosku, z
której mo¿na siê dowiedzieæ, co czeka
nas w najbli¿szym czasie. Oczywiœcie
dzieciom odlewy woskowe wró¿y³y
wspania³e prezenty miko³ajkowe i
gwiazdkowe. Wiele radoœci dawa³y
im zabawy z trzema talerzykami, oraz
„butami z lewej nó¿ki” - który bucik
wyjdzie pierwszy za próg, ta osoba
pierwsza z tej klasy siê o¿eni czy
wyjdzie za m¹¿. Dodaæ nale¿y, ¿e
wró¿by w wigiliê œw. Andrzeja to s¹
wró¿by matrymonialne, mi³osne,
pe³ne magii i czarów, gdy¿ prze³om
jesieni i zimy w tradycyjnej kulturze
ludowej to czas niezwyk³y, w którym
przepowiadano przysz³oœæ.
W dniu 29 listopada w wigiliê Œw.
Andrzeja odby³ siê wieczór wró¿b
andrzejkowych z udzia³em m³odzie¿y
z Internatu przy Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim.

W grudniu w ramach warsztatów
folklorystycznych odbêd¹ siê zajêcia pt.”
Janowski Poœnik - zwyczaje, wigilijne na Ziemi
Janowskiej”, oraz ” Tradycyjne ozdoby
choinkowe”. Atrakcj¹ spotkañ bêdzie ucieranie
maku w donicy, tradycyjne racuchy i kluski z
makiem.
L.Tryka

Klub Pracy Twórczej powsta³ z inicjatywy Janowskiego
Oœrodka Kultury. Klub dzia³a w partnerstwie ze:
Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Janowskiego, GALERI¥
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „PEGAZ”, oraz
Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim.
Klub Pracy Twórczej przeznaczony jest dla osób doros³ych z
terenu Miasta i Gminy Janów Lubelski. Funkcjonuje w ka¿dy
wtorek w godz.: od 16.00-19.00 w sali kameralnej Janowskiego
Oœrodka Kultury.
Zapraszamy do wspó³pracy osoby, które dysponuj¹ wolnym
czasem, hobbystycznie zajmuj¹ siê szeroko pojêt¹ sztuk¹, kultur¹
ludow¹, rêkodzie³em artystycznym i ludowym, literatur¹, poezj¹,
muzyk¹, osoby które chc¹ podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹,
umiejêtnoœciami, doœwiadczeniem i osi¹gniêciami z cz³onkami
klubu.
W klubie powo³ana zosta³a Rada Programowa, która
opracowuje tematy spotkañ, planuje i organizuje ka¿de spotkanie,
a tak¿e podaje jego treœæ do wiadomoœci cz³onków klubu i og³asza
na stronie internetowej JOK: wwwjokjanow.pl.
Rada programowa zaproponowa³a nastêpuj¹ce formy pracy
w klubie: warsztaty (plastyki obrzêdowej, rêkodzie³a ludowego i
artystycznego, robótki rêczne), spotkania, kursy, pogadanki,
wieczory literackie (poezji i twórczoœci ludowej, autorskie),
prezentacje, pokazy, wystawy, wycieczki, rajdy.
Zaplanowane tematy na IV kwarta³ 2010r:
1. Spotkanie „Wierzenia i zwyczaje Andrzejkowe na Ziemi
Janowskiej” - 23 XI 2010 (25 osób).
2. Warsztaty „Robótki rêczne na szyde³ku” - tworzenie ozdób
choinkowych - 30 XI i 7 XII 2010.
3. Warsztaty „Tradycyjne i wspó³czesne ozdoby choinkowe”
(w³asne pomys³y) - 14 XII 2010.
4. Spotkanie: „Tradycyjne potrawy wigilijne” (oraz dekorowanie
sto³u œwi¹tecznego) - wymiana doœwiadczeñ i pomys³ów
- 21 XII 2010.
5. Wieczór op³atkowy, podczas którego œpiewamy kolêdy i
pastora³ki z udzia³em zespo³u œpiewaczego „Janowianki”
- 28 XII 2010.
Dotychczas odby³y siê dwa spotkania. Pierwsze spotkanie,

Z najlepszymi ¿yczeniami dla wolontariuszy...
5 grudnia obchodzony jest na ca³ym œwiecie, jako
Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariusza. W Polsce
to œwiêto obchodzi prawie 7 milionów Polaków,
którzy poœwiêcaj¹ swój czas na pracê spo³eczn¹.
Liczba wolontariuszy z roku na rok ci¹gle roœnie.
Jest ich dzisiaj dwa razy wiêcej ni¿ w 2001 roku.
W ostatnich latach szczególnie du¿o powsta³o
szkolnych klubów i kó³ wolontariusza. Na terenie
naszej gminy jest to tak¿e widoczne. W ka¿dej
szkole dzia³a k o³o lub klub wol ontariusza.
M³odzie¿ pod opiek¹ swoich koordynatorów z

wielk¹ pasj¹ w³¹cza siê do dzia³añ s³u¿¹cych
pomoc¹ drugiemu cz³owiekowi.
Or ga ni za to re m te go ro cz ne j, ju ¿ 4 Ga li
Wolontaria tu jest Centru m Wolontaria tu w
Oœr odk u Pom ocy Spo ³ec zne j w Jan owi e
Lubelskim we wspó³pracy ze szkolnymi ko³ami i
klubami wolontariatu z terenu gminy Janów
Lubelski.
7 grudnia 2010 roku w Janowskim Oœrodku
Kultury odby³a siê uroczysta Gala Wolontariatu.
Myœl¹ przewodni¹ tegorocznego spotkania, by³y
s³owa Papie¿a Jana Paw³a II:
„Wymagajcie od siebie choæby inni
od Was nie wymagali”. Wœród
zaproszonych goœci byli miêdzy
innymi: Aneta Sapu³a - Prezes
Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Kraœniku, oraz
Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa
Lubelskiego.
Na galê przybyli wolontariusze ze
szkolnych kó³ i klubów wolontariatu
wraz ze swoimi koordynatorami oraz
wolontariusze nios¹cy pomoc w
organizacjach pozarz¹dowych i
instytucjach pomocy spo³ecznej. W
czêœci artystycznej udzia³ wziê³a
m³odzie¿ z janowskich szkó³.
Przedstawiciele z poszczególnych kó³

i klubów wolontariatu przybli¿yli swoje refleksje
dotycz¹ce wolontariatu. Oto jedna z nich:
"Wymagajcie od siebie choæby inni od was nie
wymagali." - s³owa te, wypowiedziane niegdyœ
przez naszego wielkiego rodaka, Jana Paw³a II, s¹
wyraŸn¹ zachêt¹ do czynienia dobra, do dawania
czegoœ z siebie dla œwiata i dla drugiego
cz³owieka. Ludziom w dzisiejszych czasach du¿o
tr ud ni ej je st za uw a¿ yæ po tr ze by in ny ch .
Ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do w³asnego "ja" i
zamykaj¹ na bliŸnich. Czasami wystarczy³oby
jedynie przystan¹æ na chwilê, zapomnieæ o sobie i
byæ przy tych, którzy tej pomocy najbardziej
potrzebuj¹.
Na czym polega praca w wolontariacie? Na
darzeniu bezinteresown¹ mi³oœci¹ bliŸniego i
stawianiu jego spraw wy¿ej, ni¿ w³asne. Ka¿dy,
najmniejszy nawet gest skierowany w stronê
potrzebuj¹cych, niesie ze sob¹ mnóstwo radoœci i
satysfakcji. Pomoc ta nie wi¹¿e siê z wielkimi,
bohaterskimi czynami. Wa¿ne jest to, by swoj¹
obecnoœci¹ wnieœæ coœ w ¿ycie bliŸniego, a bycie
przy nim znaczy naprawdê wiele. Czasami
wystarczy tylko jeden uœmiech, by drugi cz³owiek
móg³ poczuæ, ¿e znaczy coœ dla œwiata. To nic nie
kosztuje, a naprawdê mo¿e pomóc inaczej
spojrzeæ na œwiat widz¹cym go wy³¹cznie w
szarych barwach. Nie powinniœmy odwracaæ siê
od tych, którzy w najtrudniejszych chwilach
swojego ¿ycia potrzebuj¹ jedynie czyjejœ
obecnoœci.
To niesamowite uczucie, gdy ktoœ za okazan¹

andrzejkowe, gdzie oprócz tradycyjnego lania
wosku, wspominano dawne tradycje wieczoru
andrzejkowego. Towarzyszy³y mu tañce i
œpiewy biesiadne zespo³u „Janowiacy”. Drugie
spotkanie, warsztatowe, mia³o na celu
integracjê, wymianê doœwiadczeñ pañ
zajmuj¹cych siê robótkami rêcznymi. Panie na
szyde³ku wyrabia³y ozdoby choinkowe, anio³ki,
gwiazdeczki, dzwoneczki. Niektóre panie
próbowa³y po raz pierwszy swoich umiejêtnoœci
i wychodzi³o im ca³kiem dobrze. W³asnorêcznie
zrobione ozdoby stanowiæ bêd¹ wspania³y
prezent pod choinkê. Spotkaniom towarzyszy³a
mi³a atmosfera.
L. Tryka

pomoc odwdziêczy siê swoim uœmiechem i
zwyk³ym, ale p³yn¹cym prosto z serca "dziêkujê".
Ka¿dy cz³ow iek choæ na chwil ê powin ien
zapomnieæ o sobie i rozejrzeæ siê dooko³a, by
ujrzeæ krzywdê i ból tych, którzy stracili ju¿
nadziejê na wszystko. Wymagaæ od siebie i dawaæ
z siebie wszystko to postawy, którymi ka¿dy
wolontariusz powinien siê w swym ¿yciu kierowaæ.
Na koniec chcia³abym znowu przytoczyæ s³owa
naszego wielkiego rodaka: "Cz³owiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z
innymi." Powinna byæ to zachêta dla ka¿dego
cz³owieka, aby swoim postêpowaniem dawa³
œwiadectwo solidarnoœci tym, którzy potrzebuj¹
naszej pomocy, by nie tracili nadziei na lepsze
jutro.
Sylwia Dobrzyñska - uczennica III klasy Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim

Wyró¿nieni wolontariusze w nagrodê za „dobre i
szlachetne serce” otrzymali podziêkowania i
ksi¹¿ki. Nagrodzono te¿ koordynatorów
szkolnych kó³ i klubów wolontariatu oraz osoby
zaanga¿owane i s³u¿¹ce pomoc¹ w pracy
wolontarystycznej.
Spotkanie w tak szerokim gronie zosta³o
zorganizowane ju¿ po raz czwarty w naszym
mieœcie i cieszy fakt, ¿e z roku na rok wzrasta
liczba osób, które anga¿uj¹ siê w pomoc
potrzebuj¹cym.
Red.

Propozycje na „godne œwiêta”
Okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia” Godnych
Œwi¹t” w tradycyjnej kulturze ludowej to czas
kolêdowania: ”chodzenia z kolêdnikami” z koz¹,
gwiazd¹, szopk¹, z Herodami, Weselem
Krakowskim, Poza okniu, Chodzenie po
szczodrokach”. Okres œpiewania kolêd i pastora³ek
ludowych, okres zabaw, potañcówek, spotkañ
rodzinnych i s¹siedzkich. Aby zachowaæ tradycje
Ziemi Janowskiej w naszym powiecie
organizowane s¹ obecnie dwie imprezy
kultywuj¹ce wiejskie tradycje, obrzêdy, zwyczaje
œpiewania kolêd zw³aszcza tych tradycyjnych,
zapomnianych. W dniu 16 I 2011 r. w Gminnym
Oœrodku Kultury odbêdzie siê kolejna edycja
Miêdzywojewódzkiego Przegl¹du Tradycyjnych
Kolêd i Pastora³ek, a 22 stycznia w Janowskim
Oœrodku Kultury odbêdzie siê Miêdzypowiatowy
Przegl¹d Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych.
Zachêcamy artystów ludowych, zespo³y teatralne,
obrzêdowe dzia³aj¹ce przy domach kultury, Kluby
Seniora dzia³aj¹ce na terenie powiatu Janowskiego
do wziêcia udzia³u w konkursach. To od nas zale¿y,
czy tradycje naszych ojców zostan¹ zachowane.
ZAPRASZAMY. Wiêcej informacji uka¿e siê w
styczniu na stronie internetowej Janowskiego
Oœrodka Kultury: www.jokjanow.pl
Kontakt tel. 600 217 165.

Gazeta Janowska
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MAMY TOMOGRAF
STOWARZYSZENIE
Przyjació³ Domu Pomocy
Spo³ecznej

„NASZ DOM”

“Jesteœmy wszyscy bardzo zadowoleni i nie ukrywam, czekamy na wiêcej" powiedzia³ in¿. Zbigniew
Widomski dyrektor SP ZZOZ w Janowie Lubelskim 18 listopada br. podczas uroczystego otwarcia
Pracowni Tomografii Komputerowej w janowskim szpitalu. Szpital poszed³ w œlady w³adz
samorz¹dowych i w ramach projektu "Podniesienie jakoœci badañ i dostêpnoœci do danych
medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzêtu medycznego zintegrowanego z systemem
informatycznym w SP ZZOZ Janów Lubelski", umiejêtnie zaczerpn¹³ z unijnej kasy a¿ 4 108 095, 73
z³, czyli 85% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych (wartoœæ ca³ego projektu wynosi 4 833 053,81
z³) potrzebnych do wyposa¿enia pracowni. 724 958,08 z³ wyniós³ wk³ad w³asny szpitala, z czego
94 500 z³ stanowi³y pieni¹dze przekazane przez Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu
Komputerowego. I wielkie dziêki im za to, gdy¿ zakupiony sprzêt, jak zaznaczy³ dr Alfred
Wróblewski "to nie jakaœ tania podróbka, lecz najwy¿szej klasy sprzêt produkcji japoñskiej". Fakt,
Japoñczycy znaj¹ siê na elektronice. W ramach projektu zakupiono: 16 - rzêdowy Tomograf
Komputerowy, nowoczesny Aparat USG, a rok wczeœniej szpital naby³ ucyfrowiony Aparat RTG oraz
model Zestawu Endoskopowego. Ponadto, jak jest napisane na stronie internetowej szpitala, "w
komórkach organizacyjnych szpitala instalowane s¹ komputery, laptopy, serwery, czytniki i
drukarki". Powsta³y system informatyczny pozwala m.in. na przesy³anie danych np. zdjêæ
rentgenowskich pacjenta bezpoœrednio do komputera konkretnego ortopedy, o czym mia³am okazjê
przekonaæ siê osobiœcie. Nowy sprzêt mogli obejrzeæ równie¿ zaproszeni goœcie, m.in.
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych - burmistrz Krzysztof Ko³tyœ i starosta Zenon Sydor, pos³owie
na sejm RP, przedstawiciele oœwiaty, instytucji prawnych, zaproszeni ksiê¿a oraz biskup ordynariusz
sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz, który poœwiêci³ nowe medyczne nabytki.
tekst i foto: K.Pada³a

Stowarzyszenie Przyjació³ Domu Pomocy Spo³ecznej
„NASZ DOM” powsta³o w 2004 roku i aktualnie liczy
58 cz³onków reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska.
Siedziba Stowarzyszenia mieœci siê przy „BARKA”
Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim.
Do celów statutowych Stowarzyszenia nale¿y
dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
¿yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i
osób, d¹¿enie do zaspokojenia potrzeb Mieszkañców
Domu Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim,
dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych,
ochrona i promocja zdrowia, promowanie idei
wolontariatu, rozwijanie wspó³pracy z organami
administracji publicznej i samorz¹du terytorialnego, a
tak¿e organizacjami pozarz¹dowymi, spo³ecznymi
oraz œrodowiskiem lokalnym. Wiêcej informacji na
temat dzia³alnoœci Stowarzyszenia mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej: http://dpsjanow.strony.pl
Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu pani Prezes
Stowarzyszenia Marty Startek organizacja
funkcjonuje i rozwija siê. Mo¿na œmia³o powiedzieæ,
¿e jest to zas³uga perfekcyjnie przygotowanego i
Prezes Stowarzyszenia „NASZ DOM” Marta Startek
z³o¿onego do s¹du przez Pani¹ Martê wniosku.
W bie¿¹cym roku Stowarzyszenie uzyska³o status organizacji po¿ytku publicznego i w zwi¹zku z tym
od stycznia 2011 roku ka¿dy podatnik bêdzie móg³ przekazaæ 1% swojego podatku. W zwi¹zku z tym
Zarz¹d Stowarzyszenia zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do Ludzi Wielkiego Serca o przekazywanie
1% na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz rozpropagowanie naszej proœby w mo¿liwie
najszerszym krêgu osób, za co z góry serdecznie dziêkujemy.
Liczy siê ka¿da z³otówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworz¹
mo¿liwoœæ pe³niejszej realizacji naszych zadañ statutowych. Jednym z nich jest pozyskanie
dofinansowania ze œrodków PFRON na organizacjê „Majówki 2011” - imprezy integracyjnej dla osób
niepe³nosprawnych z „BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II i osób niepe³nosprawnych
z domów pomocy spo³ecznej z s¹siednich powiatów.
Dane adresowe:
ul. Wiejska 12,23-300 Janów Lubelski
Nr rachunku bankowego:
PBS w Janowie Lubelskim 87 9410 0000 2001 1017 8419 0001
KRS: 0000210756
Kontakt telefoniczny w godz.:7 00 - 15 00 pod nr (015) 8720-824
Prezes Stowarzyszenia „NASZ DOM” Marta Startek
Red.
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I Otwarty Turniej Bilardowy o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego
W ciemne zimowe wieczory nie ma to jak spotkaæ siê przy stole
bilardowym, rozegraæ partyjkê i „wyluzowaæ” po ciê¿kim dniu pracy.
Doskonale wiedz¹ o tym cz³onkowie klubu bilardowego Break maj¹cego
swoj¹ siedzibê przy ul. Zamoyskiego 56 w Janowie Lubelskim. Wie o tym,
równie¿ burmistr z Janowa Lubelski ego Krzyszto f Ko³tyœ, który
wszystkim zawodnikom I Otwartego Turnieju Bilardowego o Puchar
Burmistrza Janowa Lubelskiego, sk³ada serdeczne ¿yczenia.
Do rywalizacji sportowej przyst¹pi³o 15 zawodników, w tym czterech z
Kraœnika. Turniej rozegrany zosta³ systemem podwójnej przegranej i do
trzech wygranych partii. I miejsce, a tak¿e nagrodê w postaci pucharu oraz
kija bilardowego DELTA wywalczy³ sobie najlepszy zawodnik turnieju

Pawe³ Krawczyk. Kolejne miejsca + nagrody pocieszenia, zdobyli:
Wojciech Soliñski (II m-ce), Bartosz Bieniek (III m-ce), Grzegorz Grabka
Kraœnik (IV m-ce), Sebastian Gier³ach, £ukasz Winiarczyk (V m-ce),
Mateusz Chmiel, Piotr Magie³da Kraœnik (VI m-ce), Darek Dobrzyñski,
Maciej Jakubek, Jarek Rz¹d, Karol Szabat (IX m-ce), Tomasz Machulak
(Kraœnik), S³awek Paw³asek (Kraœnik), Monika Peret-Ksi¹¿ek (XIII
m-ce). Jak widaæ, bilard nadal jest sportem typowo mêskim, w zawodach
udzia³ wziê³a tylko jedna przedstawicielka p³ci piêknej, lecz miejmy
nadziejê, ¿e z czasem zacznie siê to zmieniaæ i nasze panie poka¿¹, na co je
staæ.
tekst: K.Pada³a

M³odzi narciarze z PSP w Janowie Lubelskim

Tegoroczna wczesna zima sprzyja m³odym
narciarzom z Publicznej Szko³y Podstawowej
w Janowie Lubelskim i organizatorom projektu
ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
„Leœny Kr¹g” w Janowie Lubelskim,
polegaj¹cego na realizacji zadania publicznego
w za kre sie roz wi¹ zyw ani a pr obl emó w
uzale¿nieñ, w szczególnoœci dla dzieci i
m ³ o d z i e ¿ y, p o p r z e z p r o w a d z e n i e

12.

profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej w
za kr es ie pr ze ci wd zi a³ an ia pr ob le mo m
alko holo wym, tj. poza lekc yjny ch zajê æ
sportowych dla dzieci i m³odzie¿y z terenu
Gminy Janów Lubelski.
Jes zcz e w cza sie bez œni e¿n ej pog ody
zakupiono oraz przydzielono konkretnym
uc zest niko m 15 p ar ko mple tnyc h nar t
biegowych. Zgodnie z programem zajêæ, na

specjalnie przystosowanej Sali Treningowej
Pani psychoterapeuta przeprowadzi³a bardzo
ciekawe zajêcia aktywizuj¹ce komunikacjê
interpersonaln¹ i umiejêtnoœci asertywne oraz
wykazuj¹ce z³y wp³yw uzale¿nieñ na zdrowie
cz³owieka. Z tak zintegrowan¹ ju¿ grup¹
przeprowadzono wstêpne zajêcia informacyjno zapoznawcze o narciarstwie biegowym.
Uczestnicy poznali zasady prawid³owego
doboru i korzystania ze sprzêtu, bezpiecznego
zachowania siê w terenie oraz utrzymania
kondycji psychoruchowej.
Od poniedzia³ku 29 listopada, po kilkudniowym
mrozie i opadach œniegu, ruszy³y szkolenia tzw.
„pierwszego œladu” w terenie. Do tego celu
wykorzystywane s¹ bardzo dobre warunki na
zlokalizowanych przy PSP boiskach i Górce
Narciarskiej. Tam uczestnicy aktualnie poznaj¹
podstawowe elementy chodzenia z przejœciem
do biegu narciarskiego. Po opanowaniu
wstêpnych umiejêtnoœci bêdzie zorganizowany
wyjazd dla uczestników na atrakcyjne tereny
narciarskie Ziemi Janowskiej.
Zajêcia prowadz¹ wyznaczeni nauczyciele WF z
PSP: p.p. Marzena Sadecka, Andrzej Jakubiec i
Ryszard Boryñski przy pomocy wolontariuszy z
LGD „Leœny Kr¹g”: p.p. Anny Makowskiej,
Agaty Stelmasiewicz i Antoniego Sydora.

Dru¿yna na medal!

23 paŸdziernika 2010r w hali sportowej odby³ siê Turniej
Siatkówki o Puchar Prezesa ZNP w Janowie Lubelskim.
Dru¿yna nauczycieli z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
sk³adzie: Agnieszka Kiciñska, Grzegorz Nieborak, Jacek
Golec, Tadeusz Lachawiec oraz Krzysztof Skakuj zdoby³a I
miejsce graj¹c w piêcioosobowym sk³adzie (!) przeciwko
szeœcioosobowym zespo³om. W decyduj¹cych meczach
pokonali: ZSZ w Janowie Lubelskim 2:0 (25-15, 25-23)
oraz SP w Janowie Lubelskim 2:0 (25-19, 25-14).
Siatkarska dru¿yna nauczycieli z gimnazjum ma na swoim
koncie wiele zwyciêstw, m.in. I miejsce w otwartym
turnieju o puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Janowa Lubelskiego w pi³ce siatkowej. Swoj¹ pasj¹ do
siatkówki zara¿aj¹ innych - kibicuj¹ im rodziny i koledzy z
Antoni Sydor pracy, którzy s¹ dumni z ich sukcesów! S¹ wzorem dla
„Leœny Kr¹g” w Janowie Lubelskim swoich uczniów - pokazuj¹, ¿e sport mo¿e byæ wa¿n¹
czêœci¹ ¿ycia i przynosiæ wiele satysfakcji. Gratulujemy!

Gazeta Janowska

