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Kolejny konwent strategii rozwoju gminy za nami

W Numerze:
Planowane inwestycje
Budowa mostu w miejscowoœci Szewce. Remont zakoñczonych
ulic. Droga w £¹¿ku Ordynackim. Realizacja g³ównego ci¹gu
spacerowo - pieszego we wsi Momoty Górne pod potrzeby
mieszkañców i turystów.
str. 4

Festiwal Kaszy „GRYCZAKI 2014"
Tutaj liczy siê doœwiadczenie i tradycja. Wywiad z Janem
Ciupakiem - Prezesem firmy JANEX.

str. 6

M³ode tygrysy z Janowa Lubelskiego
W dniach od 4 do 6 lipca na terenie dawnej Jednostki Karnej
w Orzyszu, odby³ siê III Piknik Militarny, w ramach którego
przeprowadzony zawody sportowo - obronne „Szlakiem
Tygrysa”...

str. 8

Pomocna d³oñ
Bezrobocie nie omija rodzin wielodzietnych, gdzie jest
szczególne dotkliwe. Na terenie naszego powiatu takich rodzin
jest wiele...
str. 10

O tym, który próbuje „zatrzymaæ
wiecznoœæ d³u¿ej ni¿ na sekundê” wywiad z Rados³awem Czub¹
Jeden wskazuje godzinê szóst¹, drugi dwunast¹, inny
zatrzyma³ siê na dwudziestej... zegar. Odmierza czas,
czy¿by nasza wyrocznia, ¿ycia znak, utkany tylko z
piêknych dat...
str. 13

Dofinansowanie kanalizacji
na Zaolszyniu
Gmina zdoby³a dofinansowanie na realizacjê projektu
pt. „Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Gminie Janów
Lubelski – etap IV” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko 2007-2013.
W dniu 25.08.2014 r. Burmistrz Gminy Janów Lubelski Krzysztof Ko³tyœ wraz ze
Skarbnikiem Monik¹ Machulak podpisali umowê
o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zastêpc¹
Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie Jerzym
Kuliñskim. Po przeprowadzeniu postêpowania przetargowego najkorzystniejsz¹ ofertê w przetargu nieograniczonym na wykonanie
robót budowlanych z³o¿y³a
firma WOD - BUD Kraœnik
na wartoœæ 2, 32 miliony z³
(brutto). Dofinansowanie

www.janowlubelski.pl

wyniesie 85 % wartoœci zadania tj. oko³o 1, 96 miliona
z³otych, pozosta³a kwota pochodziæ bêdzie z bud¿etu
Gminy. Zakres projektu
obejmuje: 1. Budowê kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ulicy Zak¹tnej
w tym: sieæ wodoci¹gowa
0,28 km, 16 przy³¹czy oraz
11 przepiêæ istniej¹cych
przy³¹czy; sieæ kanalizacji
sanitarnej 0,64 km, obejmie
24 nowych przy³¹czy kanalizacyjnych; odtworzenie nawierzchni. 2. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Podlipie o d³. 0, 94 km,
liczba planowanych pod³¹czeñ posesji do sieci 44 szt.
oraz odtworzenie nawierzchni drogowej. 3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej o d³. 0, 37
km oraz odtworzenie nawierzchni drogowej w iloœci
1751 m2. Termin realizacji
zadania do 30.09.2015 r.
Ma³gorzata Jasiñska

Spotkania mieszkañców
Janowa Lubelskiego i rozmowy na temat projektów
kluczowych rozwoju miasta
i gminy przynosz¹ pierwsze
efekty – oczywiœcie planistyczne. Na konwencie 19
sierpnia 2014 Burmistrz
Krzysztof Ko³tyœ podda³ pod
dyskusje opracowane plany
na lata 2014-2020. Cele
strategii obejmuj¹ zg³aszane
wczeœniej uwagi przez mieszkañców miasta i gminy.”
Nadrzêdnym celem jest
pozyskanie jak najwiêcej
inwestorów a przez to stworzenie miejsc pracy” mówi³
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ.
Dzia³ania Gminy skorelowane zosta³y z planami
Starostwa Powiatowego,
które planuje budowê Inkubatora Przedsiêbiorczoœci
obok dawnego P4.
Powstanie Strefy Inwestycyjnej Borownica jest du¿ym osi¹gniêciem, stwierdzi³ Stanis³aw Mazur przedsiêbiorca z Janowa Lubelskiego, wykonano dobr¹
pracê i nale¿y czekaæ na
poprawê koniunktury gospodarczej, firmy z inwestycjami zg³osz¹ siê wczeœniej
czy póŸniej. Pozytywnie tak-

¿e oceni³ promocjê miasta
i gminy, a w szczególnoœci
promocjê turystyki Janowa
Lubelskiego. Zaapelowa³
tak¿e o pracê nad opracowaniem planów rozbudowy
infrastruktury turystycznej
z bezpoœrednim dostêpem do
pla¿. Pokry³o siê to z kilkoma innymi wypowiedziami na temat potrzeby
powiêkszenia zalewu o kilkadziesi¹t hektarów. Wracaj¹c do promocji miasta
Katarzyna Dzadz kierownik
Referatu Promocji i Rozwoju mówi³a o kolejnych œrodkach finansowych, jakie
otrzymamy w ramach wspólnego projektu opracowanego wspólnie ze Starostwem dla ca³ego powiatu.
Œrodki pozwol¹ na oznakowania turystyczne w gminie

oraz wydanie wydawnictw
promocyjnych. Kolejnym
wa¿nym zagadnieniem, bo
chodzi o bezpieczeñstwo
mieszkañców Zofianki, ale
nie tylko, jest sprawa budowy œcie¿ki rowerowej, chodnika, ci¹gu komunikacyjnego, który pozwoli rowerem czy pieszo, bezpiecznie
poruszaæ siê wzd³u¿ drogi
krajowej 74 od Janowa Lub.
do Zofianki - mówi³ Andrzej
Blacha cz³onek Zarz¹du
Banku Spó³dzielczego
w Janowie Lubelskim. Najczêœciej o tym problemie
s³yszymy od Tomasza Kapronia podczas posiedzeñ
komisji i Sesji Rady Miejskiej, który cierpliwie dr¹¿y
ten temat, mo¿e kiedyœ
z dobrym skutkiem. Niestety
z tym tematem gmina zostaje

Ju¿ w najbli¿szych wyborach
samorz¹dowych przygotowana jest wielka zmiana
w sposobie przeprowadzania
wyborów do Rady Miejskiej. Po raz pierwszy swoich
przedstawicieli do Rady
Miejskiej Janowa Lubelskiego wybierzemy we
wszystkich jednomandatowych okrêgach wyborczych.
Ustawa z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy
wprowadza tak zwane:

jednomandatowe okrêgi wyborcze, co oznacza, ¿e w okrêgu wyborczym tworzonym
dla wyboru Rady wybiera siê
1 radnego.
Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym
rady gmin mia³y obowi¹zek
do dnia 1 listopada 2012 r.
dokonaæ podzia³u gmin na
jednomandatowe okrêgi wyborcze w wyborach do rad
gmin. Rada Miejska Janowa
Lubelskiego uczyni³a to 14
wrzeœnia 2012 roku Uchwa³¹
nr XXV/156/ 12 o podziale
Gminy Janów Lubelski na
okrêgi wyborcze. Podzia³ na
okrêgi nie by³ w pe³ni dobrowolny.

Liczbê radnych wybieranych
w ka¿dym okrêgu ustala siê
wed³ug jednolitej normy
przedstawicielstwa jednostek pomocniczych, obliczonej przez podzielenie
liczby mieszkañców gminy
przez liczbê radnych wybieranych do danej rady, gdzie
u³amki liczby mandatów
wybieranych w okrêgu wyborczym równe lub wiêksze
od 1 , jakie wynikaj¹ z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokr¹gla siê
w górê do liczby ca³kowitej.
W przypadku Janowa Lubelskiego wybierzemy 15 radnych w 15 (a nie jak dotychczas w 9 okrêgach wybor-

sama, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
nie jest zainteresowana budow¹, t³umacz¹c siê przepisami, które jednak nie przemawiaj¹ do mieszkañców.
Prawdziw¹ pere³k¹ bêdzie
zorganizowanie w Janowie
Lubelskim, w ramach Targów Poznañskich, wielkiej
wystawy handlowej drobnego i ciê¿kiego sprzêtu leœnego w latach 2016, 2018,
2020. Nadleœniczy Henryk
R¹¿ewski wzbudzi³ t¹ wypowiedzi¹ du¿e zainteresowanie wœród zebranych. Prace nad „Strategi¹” dobiegaj¹
koñca, ci¹gle wnoszone s¹
przez mieszkañców nowe
propozycje niektóre trzeba
przyznaæ poza zasiêgiem
mo¿liwoœci bud¿etowych
Janowa Lubelskiego, o czym
przypomina³ Burmistrz.
Projekt opracowano, po kolejnych korektach zostanie
podany do publicznej wiadomoœci. Spotkanie prowadzi³
Waldemar Futa pracownik
Referatu Architektury.
¯ycie mo¿e zawsze zweryfikowaæ ka¿de plany, mamy
nadzieje, ¿e na lepsze.
Jan Machulak

czych. Jedyny wyj¹tek od tej
normy stanowi okrêg wyborczy nr 13 w so³ectwie £¹¿ek
gdzie bariery komunikacyjne, demograficzne i spo³eczne uniemo¿liwiaj¹ zachowanie jej zasad. Zwolennicy jednomandatowych okrêgów
wyborczych podkreœlaj¹, ¿e
jest to najprostszy system
wybierania reprezentantów
wynikaj¹cy wprost z definicji demokracji jako systemu,
w którym prawo stanowi wola wiêkszoœci obywateli –
wygrywa ten, który zdobêdzie najwiêcej g³osów w danym okrêgu.
Referat Spraw Spo³ecznych i Obywatelskich

cd. na str. 3

Dofinansowanie zakupu podrêczników w ramach Rz¹dowego
programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015”
Zgodnie z projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie szczegó³owych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na
zakup podrêczników i materia³ów edukacyjnych uczniom rozpoczynaj¹cym w roku szkolnym
2014 / 2015 naukê w klasach II,
III i VI szko³y podstawowej, klasie III szko³y ponadgimnazjalnej
(zasadniczej szko³y zawodowej,

liceum ogólnokszta³c¹cego i technikum) przys³uguje pomoc
w formie dofinansowania zakupu podrêczników do kszta³cenia
ogólnego. Wnioski o przyznanie
dofinansowania zakupu podrêczników nale¿y sk³adaæ do dyrektora szko³y, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2014 / 2015 sukcesywnie
najpóŸniej do dnia 5 wrzeœnia
2014 r.

Gazeta Janowska

Szczegó³owe informacje i wnioski s¹ do pobrania w szko³ach,
do których uczniowie bêd¹
uczêszczali w roku szkolnym
2014/2015 oraz na stronie internetowej:
Zak³ad
Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli
w Janowie Lubelskim
www.zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

O obligacjach raz jeszcze Pozycja naszej gminy w rankingach tygodnika „Wspólnota”
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie mieszkañców
tematem obligacji gminnych, pragnê jeszcze raz
przypomnieæ tê tematykê. Czym s¹ wiêc obligacje?
Obligacje to nic innego, jak inna forma kredytu. Po
szczegó³owej analizie i doradztwie ekspertów stwierdziliœmy, i¿ jest to forma lepsza od kredytu, poniewa¿ jest
bardziej elastyczna i coraz czêœciej stosowana przez
samorz¹dy. Oczywiœcie mo¿na i trzeba dyskutowaæ, czy
gmina powinna zaci¹gaæ kredyty lub obligacje na realizacjê
inwestycji, czy te¿ powinna wydawaæ tylko posiadane
aktualnie œrodki w³asne i kazaæ czekaæ swoim mieszkañcom
na realizacjê potrzebnych inwestycji kilkanaœcie, b¹dŸ
kilkadziesi¹t lat.
Pragnê podkreœliæ, i¿ dziêki kredytom, od których
odchodzimy na rzecz obligacji, gmina w latach 2002 – 2014
pozyska³a a¿ 121 milionów z³otych z Unii Europejskiej.
Dziêki temu wykonaliœmy inwestycje o wartoœci 179
milionów z³, które ze œrodków w³asnych gmina musia³aby
realizowaæ do 2040 roku. Tym samym nasze przyœpieszenie
inwestycyjne wynosi 26 lat. Oprocentowanie roczne
naszych obligacji jest bardzo korzystne i wynosi poni¿ej 4 %
w skali roku. Bezpodstawnie zarzucono nam, i¿ finansujemy
wydatki bie¿¹ce z obligacji. Na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ
posiadamy zawsze zabezpieczone œrodki w planowanym
bud¿ecie. To nie oznacza, ¿e nie mo¿na pieniêdzmi
pochodz¹cymi z obligacji czy te¿ kredytów finansowaæ
wydatków nie inwestycyjnych. Kiedy finansujemy du¿e
inwestycje, czêsto kilka, wspó³finansowane przez Uniê
Europejsk¹ to zdarza siê, i¿ czekamy na refundacjê
poniesionych wydatków wiele miesiêcy. Wtedy jesteœmy
zmuszeni skorzystaæ ze œrodków kredytowych czy z obligacji. Ale czynimy to w celu zachowania p³ynnej realizacji
zadañ i p³ynnej gospodarki finansowej. St¹d w wykazie
widnieje na przyk³ad, taki wydatek jak np. rogatywka, a jest
to zakup umundurowania dla stra¿aków z Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Jest to normalna realizacja zaplanowanych i zatwierdzonych przez Radê Miejsk¹ wydatków
bud¿etowych.
Reasumuj¹c – emisja obligacji wynika wy³¹cznie
z naszych potrzeb, planów i programów inwestycyjnych
oraz zastosowania nowoczesnego, tañszego mechanizmu
finansowego.
Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ

Bogactwo czerpane z natury
W ramach marketingu gospodarczego dla województwa
lubelskiego, powiat janowski uzyska³ dofinansowanie dla
projektu pt. „Bogactwo czerpane z natury”. W ramach tego
projektu Gmina Janów Lubelski wykona oznakowanie
terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych. Celem
projektu jest promocja gospodarcza powiatu, w tym
wykreowanie pozytywnego wizerunku naszego terenu jako
obszaru posiadaj¹cego zasoby przyrodnicze, gospodarcze,
turystyczne, kulturowe pozwalaj¹ce na lokalizacjê w tym
miejscu inwestycji poprzez realizacjê kampanii promocyjnych o zasiêgu ponadregionalnym. W ramach projektu
zostan¹ zrealizowane m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania: certyfikacja produktów lokalnych; wirtualny spacer po Ziemi
janowskiej – multimedialne prezentacje zbudowane na bazie
panoram, po³¹czonych w logiczn¹ ca³oœæ, dziêki czemu
osoby z najbardziej odleg³ych czêœci œwiata bêd¹ mog³y
zobaczyæ i wirtualnie zwiedziæ atrakcyjne miejsca
w gminach Janów Lubelski, Batorz, Dzwola, Godziszów,
Modliborzyce, Potok Wielki (opisy w 4 jêzykach); mapa
Ziemi Janowskiej – elektroniczna wersja aplikacji do
instalacji na urz¹dzenia mobilne; informator turystyczny,
paszport turystyczny Ziemi Janowskiej – w wersji
elektronicznej z mo¿liwoœci¹ œci¹gniêcia, wydrukowania,
przeczytania itp.; organizacja 10 imprez promocyjnych
m.in. Zoom Natury, Festiwal Kaszy „Gryczaki”; wydanie
albumu prezentuj¹cego walory turystyczne i inwestycyjne
w 4 jêzykach; organizacja wizyt studyjnych dla touroperatorów, szkó³ itp.; oznakowanie drogowe/kierunkowe
terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych; tablice
informacyjno - promocyjne, które bêd¹ zawiera³y nadruk
mapy obszaru gmin z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi i zabytkami; „witacze” – tablice witaj¹ce na
drogach wjazdowych do gmin; opracowanie koncepcji
funkcjonalno – przestrzennej oraz strategii rozwoju dla
przedsiêwziêcia pn. Janowski Inkubator Przedsiêbiorczoœci.
Projekt jest realizowany przez Powiat Janowski w okresie od
1 maja 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w partnerstwie
z Gminami: Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski,
Godziszów i Potok Wielki.

Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencja³ów lokalnych
i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiêbiorczoœci”
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013

2.

Tygodnik Samorz¹du terytorialnego „Wspólnota”
opracowuje i publikuje
szereg rankingów dotycz¹cych samorz¹dów. Jeden
z ostatnich opublikowanych
rankingów dotyczy zamo¿noœci gmin (nie myliæ ze
œredni¹ p³ac¹).
W kategorii miast powiatowych nasza gmina poprawi³a swoj¹ pozycjê sprzed
roku o 5 lokat, ale wci¹¿
nale¿y do grupy najmniej
zamo¿nych gmin zajmuj¹c
13 lokatê od koñca.
G³ówny wp³yw na tê lokatê
maj¹:
a) zastosowana metodologia
rankingu polegaj¹ca na tym,
¿e zsumowano wszystkie
dochody, jakie poszczególne gminy mia³yby do
dyspozycji, gdyby stosowa³y maksymalne stawki
podatków i op³at lokalnych
a nastêpnie podzielono je
przez liczbê mieszkañców
danej gminy, lecz nie uwzglêdniano pozyskiwane
przez gminy dotacje z Unii

Europejskiej.
b) zbyt s³abo rozwiniêta
przedsiêbiorczoœæ – ma³a
iloœæ firm produkcyjnych,
niewystarczaj¹ca iloœæ zak³adów pracy skutkuje zarówno mniejszymi wp³ywami do bud¿etu gminy z
podatku PIT (37 % podatków od wynagrodzeñ
stanowi dochód gminy), CIT
(6% podatku dochodowego
p³aconego przez firmy stanowi dochód gminy) jak
równie¿ z podatku od nieruchomoœci.
c) bardzo niskie wp³ywy do
bud¿etu gminy z tytu³u podatków: leœnego i rolnego;
lasy zajmuj¹ 65% powierzchni naszej gminy, ale
z powodu uregulowañ ustawowych roczny dochód
gminy z tytu³u podatku leœnego wynosi zaledwie 352
136 z³; niska wartoœæ dochodów z tytu³u podatku rolnego 188 272 z³ wynika
z tego, ¿e du¿¹ czêœæ naszych terenów rolnych stanowi¹ gleby klasy 5 i 6

ustawowo zwolnione z podatku. Tak wiêc z 90%
powierzchni gminy( miasto
zajmuje tylko 10% powierzchni gminy) uzyskujemy
zaledwie 540 408 z³otych
podatku a z 10% powierzchni gminy (miasto) uzyskujemy 6 410 068 milionów z³otych.
Awans o 5 pozycji w rankingu prawdopodobnie zwi¹zany jest z polepszaj¹c¹ siê sytuacj¹ w 2 najwiêkszych
zak³adach produkcyjnych
(CAT i FORTACO) oraz
uruchomieniem 2 nowych
firm (VF CONCEPT
I ALUCROM).
Dochody wybranych miast
powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkañca:
Janów Lubelski
Nisko
Hrubieszów
£êczna
Kraœnik
Le¿ajsk
Ryki
Krasnystaw
Bi³goraj

-

2045 z³.
2077 z³.
2088 z³.
2105 z³.
2115 z³.
2130 z³.
2131 z³.
2152 z³.
2195 z³.

ród³o: Bank Danych Lokalnych Urzêdu
Statystycznego Województwa Lubelskiego

Pomimo tego, ¿e wraz z wiêkszoœci¹ miast powiatowych
tzw. Polski Wschodniej
znajdujemy siê w grupie najmniej zamo¿nych gmin od
2004 roku nasza gmina
zajmuje pierwsze miejsce
w Polsce w rankingach dotycz¹cych wykorzystania funduszy unijnych.
Lata 2004 - 2009 – 1 miejsce
Lata 2007 - 2011 – 1 miejsce
Lata 2009 - 2012 – 1 miejsce.
„Wspólnota” opublikowa³a
te¿ ranking obrazuj¹cy
wp³yw wydawanych przez
gminy pieniêdzy na oœwiatê
na poprawê wyników edukacji. W kategorii miast powiatowych zajêliœmy wysokie 25 miejsce w kraju, co
dobrze œwiadczy o pracy
naszych szkó³ i prawid³owo
prowadzonej przez gminê
polityce oœwiatowej. W opublikowanym ostatnio rankingu gmin wydaj¹cych najmniej na administracjê nasza
gmina w kategorii miast powiatowych poni¿ej 20 tysiêcy mieszkañców zajê³a 11
miejsce w kraju.

Lipcowa sesja Rady Miejskiej
Tematem wiod¹cym ostatniej sesji
Rady Miejskiej maj¹cej miejsce 22
lipca br., by³o omówienie zmiany
„Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Janów Lubelski”. Jak
zosta³o przedstawione przez pracowników pracowni urbanistycznej firmy
„KANON”, zakres studium wynika
z potrzeb spo³eczno – gospodarczych,
infrastrukturalnych, œrodowiskowych
oraz przyrodniczych naszej gminy. Po
pierwsze zosta³y powiêkszone tereny
inwestycyjne, tereny pod zabudowê
mieszkaniow¹ i us³ug. Wyodrêbniono
nowe tereny mieszkaniowe na os.
Wschód, Zaolszyniu, Przyborowie. Zaplanowano rozwój zabudowy turystycznej (pensjonatowej) zwi¹zanej
z rozwojem strefy turystyki nad Zalewem Janowskim, wyznaczono nowy
obszar turystyki w Momotach Górnych, Szklarni i Jonakach, rozszerzono
obszary funkcjonalne w wielu miejscowoœciach: zabudowy mieszkaniowej
m.in. Bia³a, Zofianka Górna, Pikule,
Borownica, Ruda oraz letniskowej –
Momoty Górne, Kiszki, Szewce, £¹¿ek
– Przymiarki, Wyznaczono now¹ strefê
przedsiêbiorczoœci przy Zofiance,
przeformu³owano zapisy zwi¹zane ze
Stref¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
„Borownica”, tak aby jeszcze elastyczniej lokowaæ przedsiêbiorstwa. Ponadto wyznaczono nowy obszar rozwoju
przedsiêbiorczoœci na terenie miasta
(na wschód od dawnego wysypiska
odpadów przy drodze krajowej 74),
a tak¿e okreœlono obszary na których
bêd¹ rozmieszczone inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym

i ponadlokalnym. Projekt Studium zosta³ wczeœniej wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du oraz przeprowadzono dyskusje
publiczn¹ nad przyjêtymi w projekcie
rozwi¹zaniami. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej
mog³y wnosiæ uwagi dotycz¹ce projektu studium.
Po przeanalizowaniu ka¿dej z uwag
przez Radnych Rady Miejskiej stwierdzono, ¿e uchwa³a dotycz¹ca uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów
Lubelski” zosta³a zdjêta z porz¹dku
obrad. Za tym wnioskiem wszyscy
radni byli jednomyœlni. W temacie
rozmów sesji znalaz³ siê tak¿e punkt
mówi¹cy o okreœleniu wysokoœci op³at
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddzia-

³ach przedszkolnych przy szko³ach
podstawowych prowadzonych przez
Gminê Janów Lubelski. Zagadnienie
zosta³o przybli¿one przez Lecha
Wronkê – Dyrektora Powiatowego
Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Placówek
Oœwiatowych w Janowie Lubelskim.
Przedszkola publiczne oraz oddzia³y
przedszkolne przy szko³ach podstawowych prowadzone przez Gminê
Janów Lubelski zapewniaj¹ bezp³atne
nauczanie, wychowanie i opiekê w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie,
którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W czasie przekraczaj¹cym
wymiar godzin, ustalono op³atê za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokoœci 1.00 z³ za ka¿d¹
rozpoczêt¹ godzinê zajêæ. Podczas
sesji podjêto uchwa³ê w kwestii
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu. Powy¿szy temat
zosta³ rozwiniêty przez Burmistrza
Janowa Lubelskiego – Krzysztofa
Ko³tysia. Jak wskaza³ Pan Burmistrz
uchwa³a dotyczy wykonania trzech
dokumentacji technicznych zwi¹zanych z przebudow¹ dróg: powiatowej
ul. Wojska Polskiego i ul. Okopowej
w zakresie budowy chodnika oraz
w miejscowoœci Bia³a tak¿e w zakresie
budowy chodnika. W niniejszej uchwale znalaz³ siê tak¿e punkt mówi¹cy
i tym, ¿e gmina udziela pomocy finansowej na zakup samochodu osobowego
typu „mikrobus” przystosowanego do
przewozu osób niepe³nosprawnych do
Oœrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w kwocie 5 000, 00 z³.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przypominamy o terminach p³atnoœci podatków i op³at lokalnych
Rodzaj podatku/op³aty
Op³aty za umieszczanie przy³¹czy w pasie drogowym
(np.. przy³¹cza wodoci¹gowego, kanalizacyjnego)
Podatku od œrodków transportowych
Wieczystego u¿ytkowania
Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób
fizycznych
Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(rata 3)
Op³aty za korzystanie z dworca i przystanków
Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób
prawnych

Termin p³atnoœci
15 stycznia
15 lutego
31 marca
15 maja
30 czerwiec
14 sierpnia
15 sierpnia

Rodzaj podatku/op³aty

Termin p³atnoœci

Op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (rata 4)
Op³aty za korzystanie z dworca i
przystanków
Podatku od nieruchomoœci,
rolnego i leœnego od osób
prawnych
Podatku od œrodków
transportowych
Podatku od nieruchomoœci,
rolnego i leœnego od osób
fizycznych

31 sierpnia
14 wrzeœnia
15 wrzeœnia
15 wrzeœnia
15 wrzeœnia

cd. ze str. 1

Wybory do samorz¹du lokalnego 2014
Nr
okrêgu
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Granica okrêgu wyborczego
ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Bialska, Kiliñskiego, Krótka, Pi³sudskiego (od nr 31
do 84), Podlipie, Poprzeczna, Prosta, Rybna, Spadowa, Stokowa, Szewska
ul. 14 Czerwca, Cicha, Ko³³¹taja, Krzywa, Nieca³a, Mickiewicza, Pi³sudskiego
(od 1 do nr 31) Rynek, Spokojna, Sukiennicza, Œwierdzowa, Wa³owa, Weso³a,
Ulanowska, Zamoyskiego (od nr 1 do nr 49 /lewa strona i od nr 2 do 44/prawa
strona/)
ul. 8 Wrzeœnia
ul. Jana Paw³a II, Zamoyskiego (od nr 51 do 147 /lewa strona/ i od nr 46 do 132
/prawa strona/)
ul. 11 Listopada, Genera³a Bema, Kard. Wyszyñskiego, Kopernika, Ochotników
Wêgierskich (blok nr 1A) Partyzantów, Prusa, Reja, Reymonta
ul. Boh. Poryt. Wzgórza, Korczaka, Leœna, £¹kowa, M¹czyñskiej, Objazdowa,
Ochotników Wêgierskich (domy prywatne), S³owackiego, Turystyczna, Wojska
Polskiego
ul. Wiejska (domy prywatne, DPS i bloki nr 16, 18, 20, 24, 28)
ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Ks.Skorupki, Ogrodowa, Sienkiewicza,
Szkolna, ul. Wiejska (bloki nr 22, 26, 30, 32, 34, 36)
ul. Azaliowa, B³awatkowa, Bratkowa, Daliowa, Doktora Sowiakowskiego,
Fio³kowa, Hiacyntowa, Irysowa, Jaœminowa, Kaktusowa, Kamienna,
Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Mieczykowa, Ró¿ana,
Rumiankowa, Sasankowa, Storczykowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa,
Gen. Maczka, Ojca Jana, Rydza Œmig³ego,
So³ectwa: Cegielnia, Szklarnia, Zofianka Górna (z ul. Brzozowa, Przyborowie,
Wojska Polskiego).
Janów Lubelski: ul. Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dêbowa, Jarzêbinowa,
Jaworowa, Jod³owa, Kasztanowa, Klonowa, Przyborowie, Akacjowa,
Modrzewiowa, Sosnowa, Œwierkowa, Wierzbowa).
ul. Fredry, Genera³a Andersa, Genera³a Sikorskiego, Koœciuszki, Lelewela,
Borelowskiego, Lubelska, Narutowicza, Okopowa, Piaskowa, Pu³kownika
Lechnickiego, Szymanowskiego, Traugutta, Zak¹tna
So³ectwa: Borownica (z ulicami), Borownica - Laski, Gier³achy, Jonaki, Kopce,
Pikule, Ruda (ul. Sowy Visa, Targowa, Ulanowska)
Janów Lubelski: ul. Polna, Rolna, Sowy Visa, Targowa
So³ectwo: £¹¿ek Garncarski, £¹¿ek Ordynacki, £¹¿ek Ordynacki - K¹ty,
£¹¿ek Ordynacki – Przymiarki, £¹¿ek Ordynacki – Zagóra

Liczba
radnych
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

14

So³ectwa: Bia³a Druga, Bia³a Pierwsza, Bia³a Pierwsza - Laski

1

15

So³ectwa: Kiszki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Szewce, Ujœcie

1

Informacja o wyniku przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzeda¿ nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy Janów Lubelski
Przetargi ustne nieograniczone przeprowadzono w dniu 12 sierpnia
2014 r. w Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim
Przedmiot przetargu:
1. Nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w Janowie Lubelskim „nad zalewem”, obrêb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 2129/16 o pow.
0,2318 ha, objêta ksiêg¹ wieczyst¹
Nr ZA1J/00042934/5. Liczba osób
dopuszczonych do przetargu – 1; Liczba
osób niedopuszczonych do przetargu
– 0; Cena wywo³awcza zbywanej
nieruchomoœci wynosi³a – 57 116,00 z³.
Najwy¿sza cena osi¹gniêta w przetargu
– 57 696,00 z³., która bêdzie
powiêkszona o stawkê podatku od towarów i us³ug. Jako nabywca przedmiotowej nieruchomoœci zosta³ ustalony:
AGAT – Zbigniew Markut.
2. Nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w Janowie Lubelskim „nad zalewem”, obrêb ewidencyjny Janów
Lubelski Trzeci, oznaczona w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 2129/17 o pow.
0,1548 ha, objêta ksiêg¹ wieczyst¹
Nr ZA1J/00042934/5. Liczba osób
dopuszczonych do przetargu – 1;
Liczba osób niedopuszczonych do
przetargu – 0; Cena wywo³awcza
zbywanej nieruchomoœci wynosi³a
– 39 755,00 z³. Najwy¿sza cena
osi¹gniêta w przetargu – 40 155,00 z³.,
która bêdzie powiêkszona o stawkê
podatku od towarów i us³ug. Jako
nabywca przedmiotowej nieruchomoœci
zosta³ ustalony: AGAT – Zbigniew
Markut.

3. Nieruchomoœæ niezabudowana
po³o¿ona w Janowie Lubelskim „nad
zalewem”, obrêb ewidencyjny Janów
Lubelski Trzeci, oznaczona w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 2129/9 o pow.
0,1630 ha, objêta ksiêg¹ wieczyst¹
Nr ZA1J/00042934/5. Liczba osób
dopuszczonych do przetargu – 1;
Liczba osób niedopuszczonych do
przetargu – 0; Cena wywo³awcza
zbywanej nieruchomoœci wynosi³a
– 38 384,00 z³. Najwy¿sza cena
osi¹gniêta w przetargu – 38 774,00 z³,
która bêdzie powiêkszona o stawkê
podatku od towarów i us³ug. Jako
nabywca przedmiotowej nieruchomoœci
zosta³ ustalony: AGAT – Zbigniew
Markut.
Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13 sierpnia
2014 r. w Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim
Przedmiot przetargu:
4. Nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w Janowie Lubelskim „nad zalewem”, obrêb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 2129/28 o pow.
0,0821 ha, objêta ksiêg¹ wieczyst¹
Nr ZA1J/00042934/5. Liczba osób
dopuszczonych do przetargu – 1; Liczba
osób niedopuszczonych do przetargu
– 0; Cena wywo³awcza zbywanej
nieruchomoœci wynosi³a – 27 325,00 z³.
Najwy¿sza cena osi¹gniêta w przetargu
– 27 605,00 z³., która bêdzie powiêkszona o stawkê podatku od towarów
i us³ug. Jako nabywca przedmiotowej
nieruchomoœci zosta³ ustalony:
Rados³aw Krzysztoñ.

Nawi¹zuj¹c do artyku³u opublikowanego na stronie 2, zatytu³owanego „Pozycja naszej gminy w rankingach
tygodnika „Wspólnota”, poni¿ej zamieszczamy przedruk tekstu Wies³awa Cader „A mo¿e Olkusz jest rajem, tylko
my mieszkañcy narzekamy?” z gazety Gwarek Olkuski, który nawi¹zuje tematem do zamieszczonych informacji.

ród³o: Gwarek Olkuski Nr 06/2014 (189)

3.

Realizacja g³ównego ci¹gu
spacerowo – pieszego we wsi
Momoty Górne pod potrzeby
mieszkañców i turystów

Rozmawiano o remontach dróg
W zwi¹zku z planami remontów dróg
gminnych, mowa o ulicy Ochotników Wêgierskich i ulicy Partyzantów, dnia 7 sierpnia
br., w Urzêdzie Miejskim mia³o miejsce
spotkanie z w³aœcicielami dzia³ek znajduj¹cych siê przy wy¿ej wymienionych ulicach.

Prace zwi¹zane z budow¹ chodnika w miejscowoœci Momoty Górne s¹ ju¿ na finiszu.

W ramach projektu pod nazw¹ „Realizacja
g³ównego ci¹gu spacerowo – pieszego we
wsi Momoty Górne na potrzeby mieszkañców i turystów” zosta³a przebudowana droga
powiatowa w zakresie chodnika o ³¹cznej d³.
600 m (lewa strona) oraz budowa zatoki
autobusowej – prawa strona. Mówimy tu
o przebudowie zjazdów do posesji oraz
zatoki autobusowej, wykonaniu remontu
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, a tak¿e przebudowie koliduj¹cej infrastruktury
technicznej. Zaznaczmy, ¿e kolejnym punktem prac jest wykonanie zadania w ramach
projektu „Modernizacja dojœcia do cmentarza w m. Momotach Górnych”. Wykonawc¹ jest firma z Tereszpola. Dodajmy, ¿e
niniejsza inwestycja wchodzi w zakres
projektu „Realizacja ci¹gów spacerowo –
pieszych w Momotach Górnych i w Bia³ej
II”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Adaptacja poddasza
u¿ytkowego z przeznaczeniem
na Centrum Tworzenia Marki
Turystycznej” – CTMT –
w miejscowoœci Bia³a II

„Adaptacja poddasza u¿ytkowego z przeznaczeniem na Centrum Tworzenia Marki
Turystycznej” – CTMT – w miejscowoœci
Bia³a II - to tytu³ inwestycji, której prace
rozpoczê³y w pierwszym tygodniu sierpnia.
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych wykoñczeniowych: œcianki dzia³owe z bloczków belitowych, œciany z ceg³y,
tynki wewnêtrzne, ok³adziny œcian wewnêtrznych z p³ytek, malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnêtrznych, izolacje
cieplne, akustyczne i przeciwwilgociowe,
paroizolacja, pod³o¿a i posadzki, monta¿
stolarki drzwiowej, wymiana czêœci pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych
obróbek blacharskich i monta¿em klapy
oddymiaj¹cej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne: wodoci¹gowa, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji. Planowany termin zakoñczenie prac listopad. Wartoœæ umowy 439 227,80 z³
brutto.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Podczas spotkania mieszkañcy mogli siê
zapoznaæ z planowanym przebiegiem prac, a
tak¿e wyraziæ swoje opinie. Po zapoznaniu
siê z projektem remontu danej ulicy, ka¿dy
móg³ podejœæ do wy³o¿onej mapy i zobaczyæ
jak bêdzie wygl¹da³ przebieg drogi przy jego
posesji. Pierwsze spotkanie odby³o siê z w³aœcicielami dzia³ek po³o¿onych przy ulicy

Ochotników Wêgierskich, drugie przy ulicy
Partyzantów. Na pytania mieszkañców
odpowiadali: Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Ko³tyœ, Zastêpca Burmistrza
Czes³aw Krzysztoñ, Grzegorz Draszek –
Geodeta z Janowa Lubelskiego, oraz Justyna
Kuœmierczyk – pracownik Referatu Ochrony Œrodowiska i Logistyki Urzêdu Miejskiego. Pan Grzegorz Draszek odpowiadaj¹c na
pytania zebranych wyjaœni³, ¿e ze wzglêdu
na u³o¿enie dróg, trudno jest, aby ka¿dy
z w³aœcicieli u¿yczy³ taki sam fragment
swojej dzia³ki. Kolejno, ka¿dy z mieszkañców z³o¿y³ pisemn¹ deklaracjê dotycz¹c¹
wyra¿enia zgody na przeprowadzenie
remontu. Jak podkreœli³ Burmistrz „jeœli
zdobêdziemy odpowiedni¹ iloœæ deklaracji,
w których w³aœciciele wyrazili zgodê, to do
pierwszych prac przyst¹pimy jeszcze w tym
roku”. Zaznaczmy, ¿e wykonanie remontu
drogi, przyk³adowo przy ul. Partyzantów
wi¹¿e siê z u³o¿eniem nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokoœci 3,5 m., a istniej¹ca
szerokoœæ dzia³ek gminnej waha siê od 2 do
3 m.

4.

Informujemy, ¿e wszelkie dodatkowe
op³aty ¿¹dane przez wykonawców
instalacji solarnych i kot³ów na biomasê
nale¿y zg³osiæ do Gminy. Dodatkow¹
op³atê nale¿y uiœciæ wy³¹cznie po akceptacji przedstawiciela Gminy i inspektora nadzoru.

Centrum Certyfikacji Wyrobów
Regionalnych w miejscowoœci
Momoty Dolne

W ramach projektu finansowanego ze
œrodków UE, ju¿ niebawem zostan¹
rozpoczête prace dotycz¹ce budowy
adaptacyjnego Centrum Certyfikacji Wyrobów Regionalnych w miejscowoœci Momoty
Dolne. Prace rozpoczn¹ siê z pocz¹tkiem
wrzeœnia.

Solary i Piece

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Budowa mostu w miejscowoœci Szewce
Mia³ a¿ 32 lat, by³ drewniany i coraz bardziej
nie nadawa³ siê do u¿ytku. Postanowiono, ¿e
w miejsce starego coraz bardziej zniszczonego stanie nowy – most na rzece Rakowa
w miejscowoœci Szewce. Wykonawc¹ tej
inwestycji jest firma ViaCon Construction
z Kielc. Nowy most bêdzie mia³ 13 m d³ugoœci i 10 m szerokoœci. Konstrukcja zostanie oparta na 20 palach o 7 m d³ugoœci, ponadto struktura mostu zostanie odpowiednio
zabezpieczona przez korozj¹. Zaznaczmy, ¿e

budowa mostu w miejscowoœci Szewce to
inwestycja rzêdu 1 020 000, 00 z³. W tym:
kwota – 499 800, 00 z³ – œrodki z rezerwy
subwencji ogólnej bud¿etu pañstwa. Kwota
– 187 600,00 z³ – œrodki bud¿etu Powiatu
Janowskiego. Kwota – 187 600, 00 z³ –
pomoc finansowa Gminy Janów Lubelski.
Kwota – 145 000,00 z³ – pomoc finansowa
Nadleœnictwa Janów Lubelski. Termin
ukoñczenia prac – paŸdziernik 2014.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Remont ulic zakoñczony
Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów
wraz z przebudow¹ koliduj¹cej infrastruktury technicznej (istniej¹cej sieci gazowej)
oraz przebudowa drogi gminnej ul. Targowej
wraz z chodnikiem to temat zadania, które
zosta³o zrealizowane w miesi¹cu lipcu.
Przypomnijmy, ¿e w ramach prac wykona-

no: przebudowê zjazdów do posesji, wykonano remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonano chodnik z kostki brukowej, a tak¿e remont elementów odwodnienia – przepustu. Wartoœæ inwestycji (ul.
Partyzantów i ul. Targowa) to suma rzêdu
431 866, 37 z³. Tekst i foto: Dorota Kozdra

ul. Targowa po remoncie

ul. Targowa po remoncie

Droga w £¹¿ku Ordynackim
Dnia 26 sierpnia br. zosta³ wyznaczony termin na sk³adanie ofert dotycz¹cy „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowoœci £¹¿ek Ordynacki”. D³ugoœæ
odcinka 400 mb, szerokoœæ 3,5 m. Prace rozpoczn¹ siê we wrzeœniu br. Ca³kowity koszt
modernizacji drogi wynosi – 109 778, 58 z³.

UWAGA

ul. Partyzantów po remoncie

ul. Partyzantów po remoncie

Prosimy o dokonywanie wp³at za monta¿
instalacji solarnych i kot³ów opalanych
biomas¹ w jak najszybszym terminie. Brak
wp³at wstrzymuje dalszy postêp prac, poniewa¿ zgodnie z umow¹ zawart¹ z mieszkañcami monta¿ instalacji solarnej i kot³a c.o.
nast¹pi po ca³kowitym uregulowaniu nale¿noœci w kwocie okreœlonej w umowie. Wp³at
mo¿na dokonywaæ w kasie Urzêdu Miejskiego od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.30 – 13.30 lub na rachunek bankowy
nr 25 9410 0000 2001 1019 9010 0001.
Do dnia 18. 08. 2014 r. zosta³o zainstalowanych 32 szt. kot³ów opalonych biomas¹
oraz 200 instalacje solarne w budynkach
prywatnych. Ponadto rozpocz¹³ siê monta¿
instalacji solarnej na basenie w Janowie
Lubelskim. Monta¿ instalacji wspólnych
(solary i piece) bêdzie wykonywany niezale¿nie od wylosowanego obszaru pod warunkiem dokonania przez mieszkañca wp³aty, z uwagi na fakt zbyt ma³ej iloœci wp³at
dokonanych przez mieszkañców wytypowanych do realizacji w roku 2014. W sezonie
grzewczym, tj. po dniu 15 paŸdziernika
monta¿ kot³ów c.o. bêdzie mo¿liwy jedynie
po wyra¿eniu przez mieszkañca zgody na
realizacjê, oraz poinformowaniu o tym
fakcie Gminy. W po³owie sierpnia rozpocz¹³
siê monta¿ instalacji solarnych w drugim
z wylosowanych obszarów. Rozpoczêcie
prac w obszarze trzecim planowane jest na
pocz¹tek paŸdziernika bie¿¹cego roku.
Natomiast w obszarze czwartym i pi¹tym
w roku 2015. Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie mieszkañców, którzy nie bior¹
udzia³u w realizowanym projekcie ECO
ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI
Gmina Janów Lubelski nadal przyjmuje
zapisy na listê rezerwow¹. Na dzieñ
21.08.2014 r. na listê rezerwow¹ na monta¿
paneli s³onecznych zapisa³o siê 88 osób, na
listê rezerwow¹ na monta¿ kot³ów c.o. 133
osoby. Ze wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie wœród mieszkañców nieobjêtych projektem, gmina bêdzie siê ubiega³a o dofinansowanie solarów i pieców z nowych
funduszy Unii Europejskiej.
Referat Planowania i Realizacji Inwestycji
Urzêdu Miejskiego

Oœwietlenia
Urz¹d Miejski przygotowuje dokumentacjê
na przetarg dotycz¹cy wykonania oœwietlenia ulic: Podlipie, Wojska Polskiego oraz
w £¹¿ku Garncarskim i Bia³ej Drugiej –
Kapkaz. Przewiduje siê wykonanie prac do
koñca br. Na wykonanie oœwietlenia ulic
Przyborowie oraz odcinka Bia³a Pierwsza Bialska, z³o¿ono dokumentacjê projektow¹
do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania
pozwolenia na budowê.

Konkurs na naj³adniejsz¹ zagrodê, posesjê w gminie Janów Lubelski
Konkurs przeprowadzano w dwu
kategoriach: Kategoria „zagroda”,
Kategoria „posesja”. £¹cznie
wp³ynê³o 15 wniosków konkursowych. Komisja powo³ana przez
Burmistrza w sk³adzie: Anna Szkup, Jolanta
Zezuliñska, El¿bieta Michalska, Tomasz Jaworski, Krzysztof Waldemar Ko³tyœ, dokona³a
oglêdzin w terenie, oceni³a posesje oraz na
podstawie kart ocen wy³oni³a zwyciêzców.
Kategoria „Posesja”.
I Miejsce ex equo: Wies³awa i Zbigniew
Woszczyñscy, ul. Bema – Janów Lubelski,
Ewa i Andrzej Krawiec, ul. Rolna – Janów
Lubelski, Joanna i Marian Kulpa, ul. Partyzantów – Janów Lubelski.
II Miejsce ex equo: Dorota KuŸnicka – Bia³a
Pierwsza, Joanna i Marek Œliwa, ul. Partyzantów – Janów Lubelski, Jadwiga i Janusz
Poleszakowie, £¹¿ek Ordynacki.
III Miejsce ex equo: Anna i Jan Smutkowie,
ul. Brzozowa – Janów Lubelski, Katarzyna
i Krzysztof Tomeccy – £¹¿ek Ordynacki,
El¿bieta Kaproñ – Bia³a Pierwsza.
Kategoria „Zagroda”
I Miejsce: Krystyna Flis, Ujœcie
II Miejsce ex equo: Bo¿ena i Krzysztof Sokal
– Momoty Dolne, Alina Lenart – Bia³a
Pierwsza.
III miejsce ex equo: Krystyna Smutek –
Szklarnia, El¿bieta i Micha³ Bieñko – Momoty
Dolne, Bo¿ena Pawlos – Momoty Górne.

Posesja: Wies³awa i Zbigniew Woszczyñscy

Posesja: Ewa i Andrzej Krawiec

Posesja: Joanna i Marian Kulpa

Zagroda: Krystyna Flis

Nagrodami w konkursie by³y: kosiarki spalinowe, komplety wiklinowych mebli ogrodowych oraz kosze z kompozycjami roœlinnymi.
Nagrody zosta³y zakupione z bud¿etu gminy
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Rozstrzygniêcie konkursu mia³o miejsce 10
sierpnia br. podczas drugiego dnia Festiwalu
Kaszy „Gryczaki”.

W krajobrazie ciszy i zamyœlenia
Czy s³owa piosenki „Pamiêtajmy o ogrodach”, s¹ dzisiaj wy³¹cznie suchym zapisem myœli poety? Jak¿e aktualna jest ich
treœæ, gdy patrzymy na swoje przydomowe
ogrody. A¿ chcia³oby siê dopowiedzieæ –
ogród jest lustrem naszego ¿ycia, nasz¹
dusz¹, œwiatem zewnêtrznym. £¹czy spokój z uczuciem radoœci. Ogrody… mniejsze, czy wiêksze, ozdobione w kwiaty, krzewy, drzewa. Otaczamy siê nimi ka¿dego
dnia. Ale czy dostrzegamy piêkno „ich
¿ycia”? Wiosenny, letni, jesienny, zimowy.
Ka¿da pora roku przynosi „odg³osy
przyrody”. Rabaty, topola, obok ³aweczka,
fontanna i gdzieœ w oddali piêkna ró¿a.
Wiatr zako³ysa³ listki wierzby. Przez konary drzew przebija siê sierpniowe s³oñce.
Krople rosy rzeŸbi¹ trawnik. Ogród… jego
urok, tajemnica, jego czar. Do takiego
ogrodu marzeñ zabiera nas Wojciech Zezuliñski – projektant ogrodów, absolwent
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Tereny zieleni i sztuka ogrodowa. Od wielu
lat zajmuje siê projektowaniem oraz
kompleksowym wykonawstwem za³o¿eñ
ogrodowych. W swoim dorobku ma liczne
projekty oraz aran¿acje ogrodów prywatnych, a tak¿e projekty publiczne. O ogrodach, a szczególnie o tym, co nale¿y wzi¹æ
pod uwagê zak³adaj¹c swój „ma³y raj na
ziemi”… opowiada Pan Wojciech.
D.K. Jak samodzielnie zaprojektowaæ swój
wymarzony ogród?
W.Z. Jest to wbrew pozorom temat bardzo
z³o¿ony. Zacznijmy od tego, na czym polega
projektowanie ogrodu. Jest to zagospodarowanie okreœlonej przestrzeni roœlinami i architektur¹ ogrodow¹, tak¹ jak œcie¿ki, schody,
murki oporowe, pergole itp. z zachowaniem
sztuki kompozycji. Projektuj¹c ogród
musimy mieæ wizjê ca³oœci, uruchomiæ
wyobraŸniê, tak, aby zobaczyæ, ten ogród
w pe³ni rozkwitu, zanim jeszcze powstanie.
D.K. Zachowanie sztuki kompozycji, czyli?
W.Z. Wszystkie elementy ogrodu odpowiednio skomponowane powinny tworzyæ w pe³ni

harmonijn¹ ca³oœæ, niepowtarzaln¹ atmosferê.
Aran¿uj¹c uk³ad wnêtrza ogrodowego musimy mieæ kompleksow¹ wiedzê o roœlinach,
ich pokroju, wzroœcie, warunkach siedliskowych i zale¿noœciach allelopatycznych – czyli
wzajemnego wp³ywu. Jest to wiedza szczególnie wa¿na przy rearan¿acji ogrodów.
D. K. Zatem czym nale¿y kierowaæ siê przy
projektowaniu ogrodu?
W.Z. Na pocz¹tku nale¿y zacz¹æ od analizy
i ustalenia naszych w³asnych oczekiwañ
odnoœnie ogrodu. Po pierwsze, czy bêdzie to
ogród wy³¹cznie ozdobny, czy u¿ytkowy, czy
jak to bywa najczêœciej, jedno i drugie. Czy
z ogrodu bêd¹ korzystaæ dzieci, czy w ogrodzie bêd¹ zwierzêta domowe. Kolejno, ile
czasu mo¿emy poœwiêciæ na jego pielêgnacjê,
czy te¿ musimy zleciæ to firmie. W dalszej
kolejnoœci mówimy o naszych upodobaniach
wzglêdem roœlin. Ka¿dy jak wiemy ma swoje
ulubione. Musimy wzi¹æ pod uwagê charakter
ogrodu zwi¹zany z miejscem – po³o¿ony
w mieœcie, czy na wsi, a wiêc, czy bêdzie to
kipi¹cy roœlinnoœci¹ „ogródek Zosi”, czy
mo¿e spokojny, oszczêdny w kolory ogród
minimalistyczny, odpowiedni przy domu
o nowoczesnej architekturze. Chcia³bym tutaj
zaznaczyæ, ¿e sam otaczaj¹cy krajobraz narzuca pewne ramy. Mówimy o tzw. krajobrazie zapo¿yczonym, który znajduje siê poza
obrêbem naszej dzia³ki, który mo¿emy
wykorzystaæ jako element kompozycji.
D.K. Jeœli nie radzimy sobie z uk³adem
przestrzennym ró¿nych elementów ogrodu, to ?
W.Z. Wtedy mo¿emy skorzystaæ z siatki
prostok¹tnej. U³o¿enie linii siatki na konturze
mapy naszej dzia³ki pozwala znaleŸæ
zale¿noœci i istniej¹ce powi¹zania budynków,
tarasu i prawid³owo zaprojektowaæ nowe
elementy ogrodu. Warto zwróciæ uwagê na
fakt, i¿ aran¿uj¹c uk³ad wnêtrza ogrodowego
roœliny powinny byæ stopniowe. Wy¿sze
roœliny o szybkim wzroœcie i silnej barwie np.
¿ó³tej nale¿y umieszczaæ z ty³u uk³adu, bli¿ej
roœliny o œrednim wzroœcie, a na pierwszym
planie roœliny t³a.

D.K. Czy mo¿e Pan powiedzieæ, co to s¹
roœliny t³a?
W.Z. Roœliny t³a, to te, które tworz¹ t³o dla
roœlin soliterowych, czyli okaza³ych roœlin
sadzonych pojedynczo, niewymagaj¹cych
konkurencji w pionie, a jedynie uzupe³nienia
kompozycji w poziomie. Przyk³adowa
kompozycja to np. cyprysik nutkajski jako
soliter, t³o – ja³owiec p³o¿¹cy „Golden
carpet”. Roœliny t³a zawsze powinny byæ
sadzone grupami, czyli po kilka lub
kilkanaœcie, jeœli jest na to miejsce. Nale¿y
operowaæ tzw. plam¹ kolorystyczn¹. Przy
projektowaniu uk³adu roœlin nale¿y kierowaæ
siê palet¹ barw, ale ja dopuszczam wyj¹tki.

D.K. Co obecnie wykorzystuje siê do
„upiêkszania” ogrodu: drewno, kamieñ,
beton?
W.Z. Polecam stosowanie drewna w ka¿dej
postaci, czyli bale, podk³ady kolejowe na
œcie¿ki, schody, palisady, itd. I oczywiœcie kamieñ naturalny ³upany i otoczaki. Stosowanie
du¿ych kamieni naturalnych (g³azów narzutowych) wymaga odpowiedniej wiedzy.
D.K. Co ma Pan na myœli?
W.Z. Po pierwsze kamieñ w uk³adzie przestrzennym nie powinien le¿eæ na ziemi, powinien „rodziæ siê” z ziemi, czyli byæ czêœciowo
wkopany. Jak g³êboko, to ju¿ ocenia siê indywidualnie wg pewnych zasad. Ka¿dy kamieñ
naturalny posiada swoj¹ polaryzacjê, czyli
dwa bieguny magnetyczne dodatni i ujemny.
Nasze kamienie w ogrodzie powinny mieæ
górn¹ polaryzacjê dodatni¹ – sprawdzamy to

przy pomocy wahade³ka, to taka ciekawostka
dla naszego zdrowia.
D.K. Kiedy ju¿ nasz ogród „nabiera”
odpowiednich kszta³tów, przychodzi czas
na jego pielêgnacjê…
W.Z. Tutaj chcia³bym zaznaczyæ, ¿e roœliny
w nowo za³o¿onym ogrodzie zaczynaj¹ pokazywaæ swoje piêkno dopiero w trzecim roku
od posadzenia. Jeœli ju¿ mówimy o pielêgnacji, to chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e nale¿y
nauczyæ siê ci¹æ i formowaæ roœliny. Formowanie poprzez ciêcie pozwala pokazaæ wyj¹tkowe piêkno roœliny, a na tym zale¿y nam
najbardziej. Jak zauwa¿y³em, nie wszystko,
co podaje literatura przedmiotu to prawda.
Np. czêsto mo¿emy spotkaæ siê z opini¹, ¿e
nie wolno ci¹æ magnolii – wolno. Tylko trzeba
wiedzieæ, kiedy i jak.
D.K. We wspó³czesnych ogrodach dominuje wiêcej krzewów, czy kwiatów?
W.Z. Od d³u¿szego czasu mo¿emy zaobserwowaæ, wy¿szoœæ krzewów nad kwiatami, ale
to zale¿y od upodobañ w³aœciciela. Natomiast
chcia³bym tu podkreœliæ, ¿e w tej chwili
w ogrodach przydomowych wykorzystuje siê
w wiêkszym stopniu elementy ma³ej architektury ogrodowej. Wczeœniej by³y to najczêœciej
tylko œcie¿ki i nasadzenia, teraz mamy murki
oporowe, s¹ altany, schody, drewno, które jak
ju¿ wczeœniej zaznaczy³em, polecam.
Oczywiœcie, pielêgnacja takiego ogrodu
wymaga trochê wiêcej czasu. Ponadto trzeba
wiedzieæ, co „gryzie” nasz ogród, mowa
o szkodnikach i chorobach roœlin.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê wielu
twórczych projektów.
Ogród… tyle tutaj kolorów, zapachów.
Usi¹dê na tarasie, popatrzê na znajome
widoki. To taki ma³y raj na ziemi. Ten czar
ogrodów, ich urok, „barwa ¿ycia”, zaprowadzi³y moje myœli, moje zaciekawienie
„tym fragmentem przestrzeni naszego
¿ycia” do Pana Wojciecha Zezuliñskiego –
projektanta ogrodów, który od wielu lat
upiêksza nasze ogrody, ale tak¿e hoduje
mega piêkne pomidory.
Dorota Kozdra
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Tutaj liczy siê doœwiadczenie i tradycja
Wywiad z Janem Ciupakiem – Prezesem firmy JANEX
O tym jak zmienia siê nasza regionalna
kuchnia, a tym bardziej ile produktów
lokalnych przybywa z roku na rok, mo¿emy
przekonaæ siê uczestnicz¹c w Festiwalu Kaszy
„Gryczaki”, który odbywa siê w drugi
weekend sierpnia. W jednej zagrodzie ciasteczka, w drugiej nalewki, pierogi, kaszaki,
bigos, w innej swoje produkty oferuje firma
„JANEX”. Od pocz¹tków istnienia imprezy
firma jest g³ównym sponsorem Festiwalu Kaszy, a podkreœliæ tu trzeba, ¿e pomys³ organizacji festiwalu czêœciowo wyszed³ od Jana
Ciupaka. Wszystko zaczê³o siê w 2003 roku,
wtedy to po raz pierwszy nasza gmina, mog³a
na tak du¿¹ skalê promowaæ swoje produkty
regionalne. Dziœ mo¿emy powiedzieæ, ¿e
Festiwal Kaszy „Gryczaki” kojarzy siê nie
tylko z mnóstwem smakowitych regionalnych
przysmaków, interesuj¹cymi konkursami
(ubijaniem mas³a, kulinarnymi, czy na
naj³adniejsz¹ posesjê i zagrodê w naszej gminie), zawodami mocarzy, ale z firm¹ JANEX.
To ju¿ tradycja, ¿e ka¿dego roku przed g³ówn¹ scen¹ swoje produkty serwuje niniejsza
firma. Dodaæ nale¿y, ¿e w pierwszy jak
i w drugi dzieñ Gryczaków, pracownicy firmy
zapraszaj¹ do swojego stoiska na degustacjê
kaszy gryczanej. Ka¿dego roku przybywa
tak¿e nowych produktów. „W tym – jak zaznacza Prezes Firmy – mogliœmy zaoferowaæ
Pañstwu Kaszê Gryczan¹ Bia³¹ i Kaszê Jaglan¹.
Jednak¿e chcia³bym tu zaznaczyæ, ¿e w swojej
ofercie posiadamy oko³o 20 produktów”.
D.K. Z tego, co wiem, Pana firma oferuje
kasze: gryczane, jaglane, jêczmienne, mannê,
kukurydzian¹, ale tak¿e…
J.C. Kasze gryczan¹ pra¿on¹, kaszê kuskus, ry¿,
m¹ki (ziemniaczan¹, kukurydzian¹, gryczan¹), groch, fasolê,
p³atki (jêczmienne, owsiane,
ry¿owe), mak, siemiê lniane,
bu³kê tart¹.
D.K. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e
firma JANEX jest mark¹ nie
tylko naszej gminy, województwa, ale i kraju…
J.C. Jeœli chodzi o Polskê, to chcia³bym tu
podkreœliæ, ¿e nasze wyroby trafiaj¹ do
najwiêkszych hiper- i supermarketów w Polsce.
Takich jak: Eurocash, od 6 lat jesteœmy
w Polomarkecie, od 15 lat w Carrefourze, 2 lata
w Lidlu, a tak¿e w Tesco, czy Leclerc.
D.K. Produkty Pañstwa firmy docieraj¹ nie
tylko do najwiêkszych krajowych, ale i zagranicznych odbiorców…
J.C. Tak. Ju¿ od d³u¿szego czasu, a bodaj¿e od
12 lat eksportujemy do Niemiec, Kanady,
Francji, Irlandii i USA.
D.K. Firma JANEX to firma rodzinna, która
dzia³a od 1990 roku. Jednak¿e Pana przygoda
z produkcj¹ kaszy zaczê³a siê trochê wczeœniej. Proszê przybli¿yæ, od kiedy?
J.C. Pomys³ na za³o¿enie firmy narodzi³ siê
wiele lat temu. Mo¿e zacznê od tego, ¿e moja
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mama Marianna Ciupak przez oko³o 20 lat
uprawia³a grykê, któr¹ przerabia³a na kaszê
i sprzedawa³a. Ja po prostu poszed³em w jej
œlady. Grykê skupowa³em, przerabia³em na
kaszê i sprzedawa³em do GS-ów, czy po targach
np. w Lublinie. Zauwa¿y³em, ¿e zaopatrzenie na
kaszê wzros³o i wtedy postanowiliœmy za³o¿yæ
firmê. Jest to firma rodzinna. Obecnie prowadzona przeze mnie i mojego syna Leszka.
W przysz³oœci bêdziemy chcieli utrzymaæ
charakter firmy rodzinnej. Jeœli mam powiedzieæ ile lat zajmujê siê produkcj¹ kaszy, to
w tym roku bêdzie to ju¿ 45 lat.
D.K. Co nowego w przysz³oœci pojawi siê
w firmie „JANEX”?
J.C. Mamy zamiar rozbudowaæ produkcjê kasz,
a wi¹¿e siê z tym tak¿e zwiêkszenie asortymentu.
D.K. Czy w ten sposób zwiêkszy siê tak¿e
stopieñ zatrudnienia?
J.C. Mam tak¹ nadziejê. Obecnie w firmie
pracuje oko³o 50 osób.
D.K. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e stworzy³ Pan
znakomicie prosperuj¹ce przedsiêbiorstwo,
które wytwarza nie tylko wszystkie kasze,
zajmuje siê produkcj¹ i przetworem innych
„produktów ziemi”, ale tak¿e posiadaj¹ce
swoj¹ markê. Mam na myœli, ¿e wszystkie
produkty pakowane s¹ w oryginalne, firmowe opakowania, na których mo¿na znaleŸæ
znaczek serca…
J.C. Tak na naszych opakowaniach Pañstwo
mog¹ dostrzec taki znaczek informuj¹cy o tym,
¿e kupuj¹c produkty firmy Janex wspieramy
Fundusz Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu im.
prof. Zbigniewa Religii.
D.K. Na ka¿dym opakowaniu mo¿emy
dostrzec tak¿e przepisy kulinarne…
J.C. Na ka¿dym opakowaniu znajdziecie
Pañstwo „taki dodatek”. Ponadto
na naszej stronie w zak³adce
„Gotuj z nami”, wszyscy mi³oœnicy dobrego smaku odnajd¹ tam
tak¿e coœ dla siebie. Ponadto
prowadzimy tak¿e sklep internetowy: www.janexesklep.home.pl
D.K. Jeœli ju¿ jesteœmy przy
„dobrych smakach” porozmawiajmy teraz o Festiwalu Kaszy GRYCZAKI. Za nami ju¿ 11 edycja tego
wyj¹tkowego spotkania. Jak zaznaczy³ Pan
wczeœniej od pierwszego Festiwalu, Pañska
firma jest g³ównym sponsorem. Jak Pan
wspomina pierwsze i te ostatnie lata
GRYCZAKów?
J.C. Jak mo¿emy siê domyœleæ, pierwsze lata nie
nale¿a³y do ³atwych. By³y to tzw. lata rozwijaj¹ce siê. Chcia³bym tutaj powróciæ do myœli
dotycz¹cej samej organizacji takiej imprezy.
Uwa¿a³em i uwa¿am, ¿e nasz region, który s³ynie z gryki (Godziszów, Zdzi³owice, Chrzanów,
Andrzejów, Batorz, Potok Wielki”), powinien te
swoje zasoby pokazaæ innym. Nie tylko
mieszkañcom naszego powiatu, ale województwa, czy nawet kraju. Wyjœæ z produktami
regionalnymi, zasmakowaæ nimi innych.

Gdy patrzê na archiwalne zdjêcia z pierwszych
lat i obecnych dotycz¹cych Gryczaków,
zauwa¿am, ¿e dobr¹ markê trzeba i dobrze
wyprodukowaæ i dobrze sprzedaæ. Trzeba
wyjœæ do ludzi. Dlatego te¿, stoisko mojej
firmy zaopatrzone jest w ró¿norodne produkty
i oczywiœcie wszyscy mog¹ spróbowaæ kaszy
gryczanej. Mowa o degustacji, o której Pani
wczeœniej wspomina³a. Trzeba to podkreœliæ,
¿e Janów Lubelski to stolica kaszy.
D.K. Janów Lubelski to stolica kaszy,
a firma JANEX to…
J.C. To tradycja smaku, wieloletniego
doœwiadczenia przekazywanego z pokolenia
na pokolenie. Do sukcesu firmy przyczyni³a
siê kadra o wieloletnim sta¿u pracy. Przyk³adowo zakupem surowca w firmie zajmuje
siê Marian Breœ, handlem krajowym – Pawe³
Pud³o, handel zagraniczny – Rafa³ Moskal,
g³ówna ksiêgowa – Agnieszka Florek,
kontrola jakoœci – Zofia Fac, kierownik
produkcji – Roman Nizio³, sekretariat – Anna
Jakubiec. Chcia³bym tu zaznaczyæ, ¿e s¹ to
ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach,
którzy swoim zaanga¿owaniem przyczynili
siê w znaczny sposób do rozwoju wizerunku
firmy.
D. K. Logo firmy jest bardzo znacz¹ce k³os
zbo¿a, mówi¹cy o tym, ¿e wszelkie produkty
oferowane przez Pañstwa firmê s¹ czerpane
prosto z natury. Dziêkujê za rozmowê
i ¿yczê sukcesów.
Bogata oferta firmy JANEX to nie jedyne
atuty, o których mo¿emy powiedzieæ g³oœno.
Potwierdzeniem tego faktu s¹ liczne nagrody, wyró¿nienia, wygrane w konkursach,
w 2003 i 2009 roku firma otrzyma³a tytu³
ANTEK ROKU w Kategorii Sponsor Roku.

W ubieg³ym roku Laureatem Marki Lubelskiej. D³uga jest lista dyplomów, podziêkowañ, listów gratulacyjnych, wœród nich
list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego w zwi¹zku
z otrzymaniem tytu³u Laureta Konkursu
AgroLiga 2011 w kategorii „Firma” i jego
treœæ: „Prowadzone przez Panów przedsiêbiorstwo zosta³o zaliczone do grona
najlepszych w Polsce firm bran¿y rolno –
spo¿ywczej. To dziêki Pañstwa wysi³kom
polska ¿ywnoœæ i inne produkty rolne ciesz¹
siê dzisiaj ogromnym powodzeniem na
rynku krajowym i miêdzynarodowym”.
Nagrody, wyró¿nienia, uzyskanie Certyfikatu Rejestracji System Zarz¹dzania
Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci firmy jest
podkreœleniem, ¿e najwy¿sz¹ wartoœci¹ jest
wysoka jakoœæ wszystkich oferowanych
produktów, a tak¿e zaznaczeniem, ¿e
przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Handlowe JANEX, które „wyros³o” na naszej ziemi
godne jest kontynuacji. Posiada bogat¹
tradycje i piêkne korzenie. Dorota Kozdra
Festiwal Kaszy „Gryczaki” organizowany jest
pod honorowym patronem S³awomira
Sosnowski – Marsza³ka Województwa Lubelskiego. G³ówny sponsor Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno – Handlowe „Janex”. Oficjalni
sponsorzy: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„Eska”, Nadleœnictwo Janów Lubelski, Hotel
Królewski, a tak¿e Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim, EkoPark
Andrzej Gi¿ka, LegalProfit – Biuro Rachunkowe, Transportex, Us³ugi SPECKOP Józef
Skubik, Zak³ad Instalatorstwa Elektrycznego
Czes³aw Wieleba.

Grykolandia
podczas tegorocznych Gryczaków
„Za pobliskim wzgórzem, ma³ym strumykiem i stawem pe³nym kaczek…by³a sobie kraina
gryk¹ i kolorem p³yn¹ca. Nazywa³a siê Grykolandia. Mog³y tam przychodziæ wszystkie
dzieci, ¿eby siê bawiæ, malowaæ, wycinaæ, pisaæ wiersze, tañczyæ i œpiewaæ…”

Tegoroczne zabawy w Grykolandii rozpoczêliœmy od ciesz¹cego siê du¿¹ popularnoœci¹ malowania technik¹ rzucania farb¹. Nastêpnie,
dzieci malowa³y wielkoformatowe obrazy –
nacechowane emocjami, pe³ne nostalgii.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê tzw.
po³ów ryb – czyli po³ów prezentów wêdkami
w³asnorêcznie wykonanymi przez uczestników. Ponadto, dzieci aktywnie bra³y udzia³
w tworzeniu „Przestrzeni Poezji” – wybiera³y
wiersze, pisa³y, zawiesza³y je na „Drzewie
Poezji”, zape³nia³y kartonowe d³onie poematami i wbija³y je w ziemiê. Z pewnoœci¹, nale¿y
tak¿e pogratulowaæ zaradnoœci i sprytu uczestnikom buduj¹cym sza³as poezji – by³o nie
lada wyzwaniem stworzyæ tak stabiln¹ konstrukcjê. Gry, zabawy sportowe, podjadanie
kisielowych gruszek, dzieci celuj¹ce do bramki, szyj¹ce leœne ludki, buduj¹ce tratwy i zamek Królowej ¯urawiny, tañcz¹ce w girlandach w rytmie hula czy radoœnie wyklejaj¹ce
rolkowe stworki – to tylko fragment epickiego
krajobrazu Grykolandii. Z nostalgi¹ wspominamy pokaz baletowy dziewczynek: Oli Tracz,
Marii Cairo, Karoliny Król, Karoliny Nalepy
i Nikoli Moskal. Wspania³e wystêpy do muzyki Czajkowskiego i Szostakowicza rozrzewni³y zgromadzon¹ w Grykolandii publicznoœæ.
Konkurs piosenki dla dzieci (ludowe ko³ysanki, akompaniament: skrzypce, Z. Butryn) tak¿e
przypad³ do gustu. Nie od dziœ wiadomo, ¿e to
trudna sztuka „zaœpiewaæ pod skrzypce”, a
dzieci uczy³y siê ko³ysanek zaledwie parê
chwil przed konkursem – jednak efekt by³
œwietny, w uchu niejednego s³uchaj¹cego „Luli
Haniu luli” zakrêci³a siê ³za. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê tak¿e mini playback show –
publicznoœæ dopingowa³a playbackowe gwiazdy przypominaj¹ce tygrysy, motyle, koty (malowanie twarzy w Grykolandii). Ponadto, dzie-

ci z entuzjazmem bra³y udzia³ w tworzeniu
kwiatowych kompozycji, z zapa³em malowa³y
gipsowe figurki i ochoczo gra³y w ringo.
Zwieñczeniem zabaw w Grykolandii by³o tworzenie motylich skrzyde³ i parada motyli –
przemarsz dooko³a zagród – z lekkoœci¹
i uœmiechem dzieci macha³y kolorowymi
skrzyd³ami. Podsumowuj¹c, mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e uczestnicy gier i zabaw w Grykolandii mieli mo¿liwoœæ spêdziæ czas w sposób twórczy i przyjemny. Bawili siê, wygrywali nagrody, prezentowali siê przed zgromadzon¹ publicznoœci¹. S³owem: dzieci pisa³y
wiersze, tañczy³y, malowa³y, wycina³y, œpiewa³y… by³y po prostu sob¹, aktywne, poch³oniête twórcz¹ zabaw¹, czy pêdz¹ce po upominki w Grykolandii – Krainie Kreatywnoœci.
Grykolandiê prowadzi³a: Anna SzyszkowskaButryn – Centrum Innowacji Jêzykowej w Janowie Lubelskim we wspó³pracy z: Urzêdem
Miejskim w Janowie Lubelskim, Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, Janowskim
Oœrodkiem Kultury, Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania
“Leœny Kr¹g”, Stowarzyszeniem Kobiet
Powiatu Janowskiego, Zwi¹zkiem Emerytów
i Rencistów w Janowie Lubelskim, Zespo³em
Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim,
Zagrod¹ z Momot, Zagrod¹ z Bia³ej oraz
4 Grup¹ Rozpoznawczo – Uderzeniow¹.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim sponsorom
za ufundowanie nagród dla dzieci bior¹cych
udzia³ w grach i zabawach w Grykolandii,
a w szczególnoœci: JANEX Producent Kasz,
Nadleœnictwo Janów Lubelski, PKO Bank
Polski Oddzia³ 1 w Janowie Lubelskim, Raj
Dziecka, Drogerie Polskie, Bank Zachodni
WBK Oddzia³ w Janowie Lubelskim, T-Mobile, Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Janowie
Lubelskim, WALDOM Waldemar Dolat
i Ksiêgarnia KAMENA Andrzej Surtel. Dziêkujemy wszystkim sta¿ystom, którzy aktywnie
brali udzia³ w tworzeniu Krainy Kreatywnoœci.
Anna Szyszkowska – Butryn
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Jeszcze do niedawna stra¿ po¿arna zajmowa³a siê w przewa¿aj¹cej mierze gaszeniem po¿arów. Dzisiaj po¿ary
stanowi¹ co raz mniejszy wskaŸnik wszystkich wyjazdów stra¿y do dzia³añ ratowniczych. W przewa¿aj¹cej
mierze s¹ to ró¿nego rodzaju akcje z zakresu
ratownictwa medycznego, technicznego, czy
chemiczno – ekologicznego. Wynikiem
takiego stanu rzeczy jest rozwój cywilizacyjny, który niesie ze sob¹ ró¿nego
rodzaju zagro¿enia z którymi wspó³czesny stra¿ak
musi siê zmierzyæ. Musi byæ nie tylko sprawny
fizycznie, odporny psychicznie, odwa¿ny, a tak¿e
posiadaæ wiedzê z wielu dziedzin nauki, któr¹
musz¹ wykorzystaæ w stanie stresu, a w wielu
przypadkach w chwili bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia. Obserwuj¹c zmagania zawodników –

stra¿aków na Powiatowych Zawodach Po¿arniczo –
Gaœniczych, zauwa¿ymy, ¿e do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia akcji wa¿na jest nie
tylko sprawnoœæ, ale i wspó³praca. Rozpoczê³y siê
od meldunku Prezesa Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych dh
Henryka Dygusia. Powiatowe zawody sportowo –
po¿arnicze, które odby³y siê dnia 6 lipca br., na
kompleksie boisk sportowo – rekreacyjnych w Modliborzycach. Zanim sprawdzili swoje umiejêtnoœci –
pierwsz¹ przeprowadzon¹ konkurencj¹ by³ tor przeszkód,
stanêli do zbiórki. Jeden przy drugim, w szeregu. Po
sprawnym przebiegu pierwszej konkurencji przyst¹piono do
kolejnego etapu zawodów – æwiczeñ bojowych. Do
turnieju stanê³o 19 dru¿yn, w tym cztery dru¿yny kobiece.
Pierwsze miejsce (podobnie jak w zesz³ym roku)
w klasyfikacji generalnej w grupie „A” mê¿czyzn zajê³a
dru¿yna OSP z Bia³ej (iloœæ punktów 97,8), II miejsce OSP
Wierzchowiska I (iloœæ punktów 104,6), III miejsce

Konstantów (105,4). Przypomnijmy, ¿e do zawodów
powiatowych z gminy Janów Lubelski zakwalifikowa³y siê
trzy jednostki: OSP Bia³a, OSP Momoty Górne i ZOSP przy
Fortaco. Zaznaczmy, ¿e najlepszy czas w æwiczeniu
bojowym uzyska³a OSP Bia³a uzyskuj¹c czas 38,1 sekundy,
w klasyfikacji generalnej w grupie „C” kobiet: I miejsce
zajê³a Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza z Wierzchowisk
Pierwszych uzyskuj¹c ³¹czn¹ iloœæ punktów 126,8, tu¿ za ni¹
II miejsce zajê³a Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza z Wierzchowisk Drugich uzyskuj¹c ³¹cz¹ iloœæ punktów 130,6, zaœ
na trzecim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna kobieca z Woli
Potockiej z iloœci¹ punktów 153, 2.
Ra¿¹ce s³oñce, dŸwiêk syren i wystartowali… pocz¹tkowo
mê¿czyŸni, kolejno kobiety. Tutaj liczy siê wspó³praca,
zrêcznoœæ, sprawnoœæ fizyczna, ale i opanowanie. Dnia
6 lipca ka¿da dru¿yna z osobna sprawdzi³a swoj¹
predyspozycjê, ale w walce o ¿ycie drugiego cz³owieka
staj¹ razem…

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Bia³ej

Ksi¹dz i policjant

Wy¿ej przywo³any tytu³ byæ mo¿e brzmi jak
tytu³ filmu, dodajmy… komediowego. Byæ
mo¿e… jest to kolejny odcinek z cyklu
„Akademia Policyjna”. Jeœli ju¿ jesteœmy
przy filmach, to warto dodaæ, ¿e „ten
odcinek” zosta³ zrealizowany w Janowie
Lubelskim i to dobre cztery lata temu. Dziœ
przypominamy. Mi³oœnicy samochodów
zabytkowych zapewne pamiêtaj¹ 24. Rajd
Pojazdów Zabytkowych III Rundy Mistrzostw Polski, jaki odby³ siê od 27 do 31
maja 2010 roku, na terenie Janowa Lubelskiego, Bi³goraja oraz powiatu janowskiego
i bi³gorajskiego. Zatem Janów Lubelski, a
dok³adnie janowski rynek, prezentacja zabytkowych pojazdów, w tym dwa pochodz¹ce z naszego miasta: Fiat Pana Gorzelewskiego oraz odrestaurowana Simce Aronde
Rados³awa Czuby. Na
marginesie przypomnimy,
¿e obie za³ogi zdoby³y
presti¿owe wyró¿nienia.
Nie by³oby w tym nic
dziwnego, ¿e pilotem
Pana Rados³awa – policjanta janowskiej komendy by³ ksi¹dz Jerzy
Skimina z Parafii im. Jana
Chrzciciela. Tak dobrany
Adres redakcji:
(P³ywalnia Otylia)
ul. ks. Skorupki 9, pok. nr 3
tel: (015) 87-25-108
www.janowlubelski.pl
gazetajanowska@janowlubelski.pl
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M³ode tygrysy z Janowa Lubelskiego

duet z pewnoœci¹ zyska³ sympatiê publicznoœci, nie tylko
mieszkañców naszego miasta. Natomiast
sam rajd zyska³ zainteresowanie wielu
mi³oœników zabytkowych pojazdów,
ale te¿ wszystkich
tych, którzy mieli
mo¿liwoœæ poznania
naszej malowniczej
okolicy za kó³kiem
samochodu. Odnotujmy, ¿e na bazê rajdu
wybrano Oœrodek
Edukacji Ekologicznej Nadleœnictwa Janów
Lubelski. Prezentacja piêknych zabytkowych pojazdów, na tle naszego miasta…
niby kadr z filmu, filmu godnego realizacji.
Mo¿e to wspomnienie tego, „co by³o” stanie
siê w przysz³oœci rzeczywistoœci¹ tego, „co
bêdzie?”. Teraz pozostañmy na chwilê przy
piêknie odrestaurowanej Simce Aronde.
Rynek Janowa Lubelskiego. Za kierownic¹
Rados³aw Czuba (w³aœciciel), obok niego
ks. Jerzy Skimina. I jak w dobrym dowcipie
pojawi siê pytanie – czym ró¿ni siê ksi¹dz od
policjanta. Ksi¹dz mówi „Pan z wami”,
a policjant „Pan z nami”. My dopiszemy…
noga na gaz i jedziemy…
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Iga Czuba
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W dniach od 4 do 6 lipca na terenie dawnej
Jednostki Karnej w Orzyszu, odby³ siê III
Piknik Militarny, w ramach którego przeprowadzono zawody sportowo - obronne
"Szlakiem Tygrysa". Zawody odbywa³y siê
na poligonie, gdzie w latach istnienia jednostki karnej, ¿o³nierze pokonywali dystans
ma³ej bani wynosz¹cy 17 km i du¿ej bani 25
km oraz Oœrodka Sprawnoœci Fizycznej.
Przypomnieæ te¿ trzeba, ¿e ka¿dy ¿o³nierz,
który przetrwa³ okres 40 dni jednostki karnej
mia³ prawo do noszenia miana „Tygrysa”.

Po raz pierwszy w tych zawodach wziê³a
udzia³ m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w projekcie
"M³odzi Nieustraszeni" prowadzonym przez
AWiR Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej SAS w kategorii juniorów i juniorek.
I w tych kategoriach nasze dru¿yny po przebyciu "ma³ej bani" i Oœrodka Sprawnoœci
Fizycznej zajê³y w kategorii juniorów nastêpuj¹ce miejsca. Miejsce I dru¿yna w sk³adzie: Kiszka Bart³omiej, Witek £ukasz,
Rz¹d Micha³, miejsce IV zajê³a dru¿yna
w sk³adzie: Pawlos Jakub, Gi¿ka Szymon,
Bielak Patryk. Obie dru¿yny wzbudzi³y
podziw wszystkich uczestników podczas
pokonywania OSF gdzie uzyska³y fantastyczne czasy, zajmuj¹c dwa pierwsze miejsca.
Wystartowa³y tak¿e dziewczêta w kategorii
juniorek zajmuj¹c miejsce III, a w dru¿ynie
wyst¹pi³y Krzysztoñ Aleksandra, Kulpa
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Karolina, Groszek Ma³gorzata. Podkreœliæ tu
trzeba si³ê charakteru dziewcz¹t, gdzie jedna
z nich podczas porannego treningu na OSF
odnios³a powa¿n¹ kontuzjê, a mimo to
pokonuj¹c tor dziewczêta uzyska³y drugi
czas w swojej kategorii. Uczestnicy zawodów uhonorowanymi zostali przez organizatorów odznakami "Tygrysa", nadawanymi wszystkim, którzy przebiegli ma³¹
lub du¿¹ baniê. W trakcie zawodów trwa³
Piknik Militarny, podczas którego mo¿na
by³o zapoznaæ siê ze sprzêtem wojskowym,
co wykorzysta³a skrupulatnie m³odzie¿,
mieszkañcy miasta i turyœci. Licznie przybyli przedstawiciele prasy i telewizji
lokalnej i regionalnej wykorzystywali ka¿d¹
chwilê na rozmowy z zawodnikami startuj¹cymi w zawodach.

Klasyfikacja koñcowa 26 startuj¹cych
zespo³ów: Juniorki: 1. VIII LO Bia³ystok. 3.
SAS Janów Lubelski. /Krzysztoñ A., Kulpa
K., Groszek M./Seniorki: 1. Drahen.
Juniorzy:1. SAS Janów Lubelski I. /Kiszka
B., Witek £., Rz¹d M./ 4. SAS Janów
Lubelski II. /Pawlos J., Gi¿ka S., Bielak
P./Seniorzy:1. 7 Brygada Obrony Wybrze¿a
I. Zainteresowanych realizacj¹ projektu
„M³odzi nieustraszeni” oraz postêpami
i zdobyczami naszych beneficjentów zapraszamy na stronê:
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To ju¿ dziesiêæ lat… Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART

Trudno jest zliczyæ wszystkie
produkcje, które „przewinê³y siê”
przez ekran janowskiego kina od
pierwszego seansu podczas Festiwalu
Artystów Filmu i Telewizji FART,
który wystartowa³ w 2004 roku i liczy
ju¿ dziesiêæ lat. Ta okr¹g³a rocznica jest
nie tylko pretekstem do podsumowania
jakie produkcje zosta³y pokazane i jacy
aktorzy goœcili w naszym mieœcie,
a tak¿e jak zmienia³a siê technika
wyœwietlania.

Przypomnijmy, ¿e dziêki dotacji z PISF-u zosta³ zakupiona
aparatura cyfrowa do wyœwietlania filmów w technice 3D.
Dnia 14 lipca ruszy³a kolejna
edycja festiwalu. Najm³odsi
z pewnoœci¹ nie przeszli
obojêtnie obok takich produkcji filmowych jak: „Uniwersytet Potworny”, „Kraina
lodu”, „Rysiek Lwie Serce”,
„Czarnoksiê¿nik z Oz: Powrót
Dorotki”, „Muppety; poza
prawem”, czy „Gang Wiewióra”. To tylko niektóre
seanse filmów dla dzieci, które odbywa³y siê w kinie Jutrzenka w Janowskim Oœrodku Kultury.
Dla trochê starszej widowni organizatorzy festiwalu przygotowali
najlepsze obrazy kinematografii.
Wœród nich: „Obietnica”, „Wielki
piêkno”, „Tajemnica Filomeny”, „Ida”,
„Grawitacja”, „Mi³oœæ. Film S³awomira Fabickiego”, „Miasto z³odziei”
i wiele innych produkcji.

Jak co roku wraz z pocz¹tkiem
weekendu mogliœmy wybraæ siê do
kina plenerowego janowskiego FARTu, czyli na teren Parku Misztalec.
Warto tu zaznaczyæ, ¿e w tym roku
kino pod tzw. „chmurk¹” zaskoczy³o
z pewnoœci¹ kinomanów zmotoryzowanych. W tym wykorzystano
tzw. nag³oœnienie hybrydowe, dziêki
któremu dŸwiêk by³ dostêpny na dwa
sposoby – za pomoc¹ zewnêtrznego
nag³oœnienia, b¹dŸ radia w ka¿dym
z samochodów.
Zaœ w niedzielny wieczór tj. 20 lipca
br., mia³o miejsce spotkanie z aktorem. W tym roku odwiedzi³ nas Piotr
Cyrwus – znany nam jako Ryszard
Lubicz z serialu „Klan”. Repertuar
tegorocznej edycji FART-u, to nie
tylko polskie produkcje, ale i zagraniczne ciesz¹ce siê szczególnym
zainteresowaniem wœród kinomanów.
W sumie mieliœmy przyjemnoœæ
zobaczyæ 35 filmów, 14 dla dzieci i 21
dla doros³ych.

Zajêcia dla niemowlaków na Krytej P³ywalni „Otylia”
Woda to raj dla niemowlaków, szczególnie tych kilku miesiêcznych. Dziecko
w tym wieku nie boi siê wody, gdy¿
9 miesiêcy spêdza³o w brzuchu matki
i woda by³a ich domem. Dlatego warto
utrzymywaæ ten proces i od pierwszych
miesiêcy ¿ycia oswajaæ dziecko z wod¹
ucz¹c p³ywaæ. Zajêcia w wodzie, na basenie
mo¿e rozpocz¹æ ju¿ trzymiesiêczne dziecko. Nie bêdzie to nauka jak w przypadku
starszych dzieci. P³ywanie niemowl¹t
przypomina raczej zabawê, k¹piele i oswajanie siê z wod¹ i du¿¹ iloœci¹ kolorowych
zabawek. Jest to pe³en wra¿eñ sposób
spêdzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem. P³ywanie pobudza dzieci do rozwoju
zarówno fizycznego jak i psychicznego,
bowiem: stymuluje rozwój ruchowy, wp³ywaj¹c na koordynacjê ruchów, poprawiaj¹c
ich p³ynnoœæ i estetykê, stanowi wspania³¹
gimnastykê dla miêœni i stawów, przez co
dziecko rozwija siê szybciej od rówieœników, jest œwietn¹ zabaw¹, która dostarcza
nowych wra¿eñ, reguluje sposób oddychania dziecka, rozwija jego zmys³y
oraz przyspiesza rozwój psychofizyczny,
wspomaga odpornoœæ na choroby, rozwija
wiêzi pomiêdzy rodzicem a dzieckiem,
wspiera proces rehabilitacji dzieci,
u których problem jest z uk³adem kostno –
stawowym czy krêgos³upem.

Co warto wiedzieæ przed przyst¹pieniem
do zajêæ na basenie dzieci i niemowl¹t?
Warunki na basenie, optymalna temperatura
wody to 30-33 stopni Celsjusza. Zabawa
w wodzie to dla dziecka spory wysi³ek, wiêc
cieplejsza nie jest wskazana. Basen
powinien byæ chlorowany lub ozonowany
w celu skutecznego niszczenia bakterii.
Kwalifikacje prowadz¹cego, powinien mieæ
stopieñ instruktora/trenera p³ywania lub
ukoñczyæ AWF. Dodatkowo najlepiej jak
bêdzie przeszkolony do prowadzenia zajêæ z
ma³ymi dzieæmi i niemowlakami. Wizyta
u lekarza, trzeba mieæ zaœwiadczenie, ¿e

dziecko mo¿e uczestniczyæ w zajêciach
w wodzie i nie ma ¿adnych przeciwwskazañ.
Czego nie powinniœmy robiæ na zajêciach
w wodzie?
Nie uciekajcie w pop³ochu z zajêæ, jeœli
dziecko p³acze. Dziecko potrzebuje na
adaptacjê do nowych warunków, wiêcej
czasu ni¿ inne dzieci.
W praktyce bardzo niewiele malców wody
nie lubi. Nie zmuszaj malucha do ¿adnych
æwiczeñ, basen ma byæ dla dziecka relaksem,
a nie stresem. Dziecko niech zdobywa
umiejêtnoœci we w³asnym tempie. Nie
panikuj, odrobina wody w buzi lub w uchu
nikomu nie zaszkodzi, a dziecku twój strach

mo¿e siê udzieliæ. Nie oczekuj cudów, na
kryt¹ ¿abkê, p³ywanie delfinem i skakanie ze
s³upków startowych twoje dziecko jeszcze
ma czas. W styczniu 2015 roku, minie
okr¹g³y rok od kiedy powsta³a i dzia³a
szkó³ka p³ywania dla dzieci i niemowlaków
pod nazw¹ „P³ywanie od Niemowlaka do
Przedszkolaka”. Dziêki wspó³pracy z kierownictwem MOSiR a za³o¿ycielem szkó³ki
instruktorem p³ywania i zarazem pracownikiem basenu Jerzym £ukasikiem,
szkó³ka nabiera kszta³tu i cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ w naszym regionie.
Przybywa coraz wiêcej chêtnych rodziców
z maluchami na wspóln¹ zabawê. Zajêcia
organizowane s¹ raz w tygodniu po 30 min
zajêæ w wodzie oraz z podzia³em na grupy
wiekowe. Wszelkie informacjê na temat
zajêæ i cennik podane s¹ na stronie MOSiR.
Wszystkich zainteresowanych p³ywaniem
dzieci i niemowl¹t zapraszam na mój
prywatny fanpage na portalu spo³ecznoœciowym facebook pod nazw¹ „P³ywanie od
Niemowlaka do Przedszkolaka”. Mam
nadzieje, ¿e moja dzia³alnoœæ pomo¿e
rozpropagowaæ ten wspania³y i aktywny
wypoczynek wœród janowskiej spo³ecznoœci
i nie tylko. Szczególne podziêkowania
sk³adam kierownictwu MOSiR za wspó³pracê oraz przede wszystkim rodzicom, za
okazanie mi zaufania.
Tekst i foto: Jerzy £ukasik

LubelszczyŸnie zwi¹zany by³ z przynale¿noœci¹ tego terytorium do trzech
obszarów etnograficznych: ma³opolskiego,
mazowieckiego oraz mieszanej kultury
polsko – ruskiej.
Stroje z pó³nocnej
i zachodniej czêœci Lubelszczyzny wykazuj¹

powi¹zania z Mazowszem oraz Podlasiem
zachodnim. Natomiast na obszarze zachodniej Lubelszczyzny wyró¿niaj¹ siê
stroje w odmianach: lubartowskiej i kraœnicko – janowskiej.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: JOK

Czerwone korale
Kolorowe spódnice, haftowane gorsety,
bluzki i… czerwone korale. Strój ludowy
fascynuje logik¹ kompozycji, bogactwem
rozwi¹zañ i gam¹ barw. O tym, ¿e kolor
czerwony jest w naszej polskiej kulturze
szczególny, wiedz¹ wszystkie Panie, te które
preferuj¹ styl obecnego wieku, jak czerwone
szpilki, sukienki, bluzki, jak i te, które
pielêgnuj¹ nasz¹ rodzim¹ tradycje w postaci
stroju ludowego. Ten nieodzowny element
kobiecej garderoby – korale, jakby nie
patrzeæ, jakby nie myœleæ posiada wartoœæ,
której nie da siê przeceniæ. Sk¹d takie
zami³owanie do tego typu bi¿uterii? Otó¿ po
pierwsze z wiary w magiczn¹ moc tego
koloru, który mia³ zapewniæ zdrowie oraz
z mody, która zosta³a przejêta przez lud
wiejski od szlachty i mieszczañstwa. O tym,
¿e marzeniem ka¿dej kobiety w dawnych
czasach by³y prawdziwe korale, nie trzeba
pisaæ, ale trzeba przypomnieæ, ¿e takim
prezentem - jak podkreœla Lidia Tryka –
instruktor ds. folkloru Janowskiego Oœrodka
Kultury „obdarowane by³y dziewczyny od
swoich ukochanych w dowód sympatii”.
Jeœli jesteœmy ju¿ przy ludowym stroju

kobiecym to zaznaczyæ trzeba, ¿e kolor
czerwony widoczny by³ w innych czêœciach
garderoby jak spódnica, zapaska, bluzka,
obuwie, czy haftowane gorsety, które przez
wiele lat by³y „prawdziwym szykiem
mody”, tak¿e i wœród tych najm³odszych
mieszkanek naszego regionu. Trzeba przy
tym pamiêtaæ, ¿e dla wygl¹du stroju
ludowego oprócz kroju istotne by³o
zdobnictwo, czyli haft, koronki, guziki,
tasiemki, wst¹¿ki, które wyró¿nia³y siê gam¹
kolorystyczn¹ zale¿n¹ od u¿ywanych tkanin
i dodatków. Na plan pierwszy wybijaj¹ siê
oczywiœcie gorsety, które z czasem osi¹gnê³y mistrzostwo ornamentowania przy
u¿yciu haftów, guzików, korali, tasiemki,
koronki, aksamity czy cekinów. Stroje
ludowe wykonywano z tkanin pochodz¹cych z naturalnych surowców, czyli lnu,
we³ny, konopi, które tkane by³y w³asnorêcznie przez gospodynie. Bia³ym lub bia³oczerwonym haftem zdobione by³y mankiety
rêkawów, ko³nierze oraz przyramki koszul.
Kolejno dosz³y inne kolory: ¿ó³ty i niebieski.
Jak podaje El¿bieta Kêpa w artykule „Stroje
ludowe i ich zdobnictwo”, strój ludowy na
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Pomocna d³oñ
Bezrobocie nie omija rodzin
wielodzietnych, gdzie jest szczególnie dotkliwe. Na terenie naszego powiatu takich rodzin jest
wiele. Dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy Tomasz Kaproñ
kolejny raz podj¹³ niestandardowe dzia³anie, tym razem wyst¹pi³ z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
o fundusze unijne na wsparcie
w³aœnie rodzin wielodzietnych
dotkniêtych bezrobociem przynajmniej jednego z rodziców.
Pieni¹dze w kwocie oko³o 750
tysiêcy z³otych zosta³y przyznane w ramach projektu SCHEMATOM STOP. Janów
Lubelski znalaz³ siê wœród 40 powiatów z ca³ego kraju, które
otrzyma³y œrodki na ten program pilota¿owy. Pilota¿ w tym
wypadku oznacza, ¿e dzia³ania nie s¹ narzucone odgórnie,
a nale¿y je wypracowaæ we w³asnym zakresie. Jedynym
priorytetem jest „Zatrudnienie i integracja spo³eczna”.
Projekt opracowa³y pracownice Powiatowego Urzêdu Pracy
panie Anna Wojtan i Dorota Winiarczyk. Partnerami projektu
jest Starostwo Powiatowe, Gmina Janów Lubelski, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Oœrodki Pomocy Spo³ecznej:

Powiatu Jerzy Bielecki „do niedawna by³a tam kot³ownia, teraz
po remoncie i modernizacji jest ca³kiem przyjemne pomieszczenie gdzie bêd¹ mog³y spotykaæ siê rodziny”.
Przeciêcia symbolicznej wstêgi dokona³ Starosta Jerzy
Bielecki. Ks. kan. dr Jacek Beksiñski poœwiêci³ pomieszczenie
nastêpnie b³ogos³awi³ rodzinom i wszystkim, którzy chc¹ im
pomagaæ.
Piknik nad zalewem zakoñczy³ spotkanie w tym dniu. Teraz
bêd¹ odbywaæ siê spotkania integracyjne, szkolenia, kursy itd.
Nale¿y przyklasn¹æ takim dzia³aniom bior¹c tak¿e pod uwagê
fakt, ¿e nie s¹ to dzia³ania obligatoryjne, które ma wykonywaæ
PUP, ale powsta³e z w³asnych inicjatyw.
Tekst i foto: Jan Machulak

Janowa Lubelskiego, Modliborzyc, Batorza, Godziszowa.
Partnerami jest tak¿e Janowskie Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy „Humanus” i Oœrodek Interwencji Kryzysowej
w Janowie Lubelskim. Oœrodki Pomocy Spo³ecznej wybra³y
dziesiêæ rodzin, które korzysta³y z pomocy spo³ecznej
i zaprosi³y je do wspólnego dzia³ania. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e
nie s¹ to rodziny patologiczne, zak³ada siê, ¿e ten program
pozwoli na usamodzielnienie siê tych rodzin od pomocy
systemowej. Pierwszym znacz¹cy krokiem w dzia³aniu by³o
otwarcie pomieszczenia Centrum dla Rodzin w internacie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych 10 lipca br. Jak mówi³ Starosta

Czas rozliczeñ i podsumowañ - wywiad z Jerzym Bieleckim Starost¹ Powiatu Janowskiego
Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe, czas podsumowaæ
obecn¹ kadencjê Rady Powiatu i Zarz¹du Powiatu.
Poprosi³em o kilka informacji Jerzego Bieleckiego Starostê
Powiatu Janowskiego dotycz¹cych spraw istotnych dla
mieszkañców naszej Ma³ej Ojczyzny.
1. Mijaj¹ca kadencja by³a lepsza czy gorsza od poprzednich
(dla lepszego porównania). Zacznijmy od dróg, ile
kilometrów uda³o siê wyremontowaæ w poszczególnych
kadencjach?
Zanim powiem o drogach. Bardzo trudno bêdzie porównaæ
poszczególne kadencje Rady Powiatu, bo sytuacja finansowa
Powiatu i sytuacja Polski by³a inna w poszczególnych latach.
Bud¿ety powiatów w 90% oparte s¹ na subwencjach
i dotacjach rz¹dowych (powiaty nie posiadaj¹ w³asnych
dochodów z podatków lokalnych tak jak gminy), wiêc je¿eli
w kraju jest dobrze to ³atwiej rz¹dzi siê w powiecie i tu trzeba
przypomnieæ, ¿e od 2008 r. mamy praktycznie kryzys, do
którego doszed³ jeszcze ni¿ demograficzny przek³adaj¹cy siê
na zmniejszenie subwencji oœwiatowej. G³ówne œrodki
z funduszy UE z perspektywy finansowej 2007–2014
praktycznie zosta³y rozdysponowane do 2010 r. W grudniu
2010 roku gdy zosta³em Starost¹ zad³u¿enie Naszego Powiatu
siêga³o ok. 16,4 mln z³. Dla uspokojenia powiem, ¿e na dzieñ
dzisiejszy to 10,8 mln z³. Czyli o ponad 5,6 mln z³. mniej.
Podobnie w szpitalu janowskim zobowi¹zania s¹ na bie¿¹co
sp³acane i zmniejszy³y siê z ok. 21 mln z³. na koniec 2010 r. do
ok.18 mln na koniec 2013 r. Jeœli chodzi o drogi powiatowe,
prosi Pan redaktor o porównanie, to powiem, ¿e w latach
1999–2002 zmodernizowano ok. 13,5 km, w latach 2003–2006
zosta³o wyremontowanych ok. 11,6 km dróg. Kadencja
2007–2010 to czas najwiêkszych inwestycji drogowych
w powiecie janowskim. W tym okresie za ponad 25 mln z³.
zosta³o zmodernizowanych prawie 32 km dróg. Z czego 55%
to œrodki z zewn¹trz m.in. z Unii Europejskiej. Dzisiaj, gdy
prawie wszystkie tegoroczne inwestycje drogowe s¹ po
przetargach mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e w latach 2011–2014
u³o¿ymy prawie 26 km nowych nawierzchni na drogach
powiatowych za ok. 14 mln z³. W takiej trudnej sytuacji w kraju
to bardzo dobry wynik. Oczywiœcie nie wliczam tu 6,5 km drogi wyremontowanej przez gminê Godziszów. Pragnê równie¿
przypomnieæ, ¿e wszystkie zadania drogowe od pocz¹tku
istnienia powiatu realizowane by³y wspólnie z gminami przy
podobnym udziale, za co wszystkim gminom dziêkujê.
2. Jakie inne inwestycje uda³o siê zrealizowaæ w tej
kadencji?
Bior¹c pod uwagê bie¿¹c¹ kadencjê, na inwestycje
przeznaczyliœmy oko³o 30 mln z³. Ponad 3 mln z³ kosztowa³o
utworzenie Oœrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla
ponad 20 dzieci niepe³nosprawnych. W 2011 roku prawie 1,5
mln z³. szpital wyda³ na dostosowanie do wymogów prawnych
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego i zakup ró¿nego sprzêtu
zabiegowego, anestezjologicznego i diagnostycznego, a oko³o
5,8 mln z³ poch³onê³a modernizacja szpitalnego bloku
operacyjnego z centraln¹ sterylizatorni¹. W 2013 roku
w szpitalu wprowadzono elektroniczny system gospodarki
lekami. Oprócz tego, w ubieg³ym roku za prawie pó³ mln z³
doposa¿yliœmy Zarz¹d Dróg Powiatowych w samochód
ciê¿arowy, kosiarkê i koparko – ³adowarkê. Dokoñczyliœmy
termomodernizacjê 8 budynków powiatowych (w tym
5 szkolnych), remontuj¹c przy okazji salê gimnastyczn¹
Liceum Ogólnokszta³c¹cego i wykonuj¹c w niej wentylacjê
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mechaniczn¹. Pod koniec grudnia 2011 roku przy Zespole
Szkó³ Zawodowych oddaliœmy do u¿ytku kompleks boisk
sportowych, tzw. „Orlika” za 1,2 mln z³, a rok póŸniej w tej¿e
szkole utworzyliœmy M³odzie¿owe Schronisko Szkolne
z ponad 40 miejscami noclegowymi co przek³ada siê na zwiêkszenie subwencji oœwiatowej o ok. 80 tys. rocznie. W ZSZ
wyremontowaliœmy równie¿ doln¹ salê gimnastyczn¹ dla
m³odzie¿y szkolnej i zapaœników z klubu sportowego „Olimp”.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie dosta³y nowe pomieszczenia. Poza
tym wspólnie z gmin¹ janowsk¹ zadbaliœmy te¿ o wygl¹d
urzêdu, jego otoczenie, zieleñ i parkingi.
W 2014 roku Powiat Janowski ma zamiar uruchomiæ nowy
zak³ad bud¿etowy, przy janowskim szpitalu. W nowym
Zak³adzie Aktywnoœci Zawodowej znajdzie pracê oko³o 50
osób (w tym 35 niepe³nosprawnych), wartoœæ zadania to ok.
3 mln z³. Kolejna, bardzo wa¿na dla mieszkañców powiatu
inwestycja, dotyczy modernizacji bazy geodezyjnej powiatu
janowskiego, która poprawi sprawnoœæ obs³ugi interesantów
i skróci procesy przygotowywania ró¿nego rodzaju inwestycji
na terenie powiatu. Dodam, ¿e projekt swoim zasiêgiem
obejmuje 4 gminy. Oprócz tego, realizowane s¹ inne projekty
o charakterze spo³eczno – edukacyjnym, z których dwa
najwa¿niejsze to: aktywizacja 10 rodzin z problemami oraz
ponad 100 darmowych komputerów z Internetem dla osób
niepe³nosprawnych. Wartoœæ ka¿dego projektu to kwota rzêdu
800 tys. z³ – s¹ to wy³¹cznie œrodki zewnêtrzne.

3. Rozwój oœrodków dla osób niepe³nosprawnych to
niew¹tpliwie chwalebne dzia³anie, sk¹d takie ¿yczliwe
podejœcie do tych zagadnieñ u Pana ?
To chyba takie zrz¹dzenie losu i splot wielu okolicznoœci.
Sk³ada siê na to œwiat wartoœci wyniesiony z domu, znajomoœæ
bardzo wartoœciowych ludzi niepe³nosprawnych, ¿ycie blisko
z osobami zajmuj¹cymi siê, na co dzieñ niepe³nosprawnymi.
4. Starostwo wydzier¿awi³o „Star¹ Zawodówkê” pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jakoœ nie widaæ tej dzia³alnoœci od
ulicy, czy w zwi¹zku z tym powiat ma wp³ywy z dzier¿awy?
Faktycznie, firma wynajmuj¹ca od powiatu ten budynek ma
opóŸnienia w adaptacjach, ale z tego, co wiem prace id¹ tam
pe³n¹ par¹ i za 2 m-ce mo¿emy spodziewaæ siê pierwszych
pieniêdzy z dzier¿awy.
5. Budynki po dawnej „Modilanie” obok dawnego P4 nie
doczeka³y siê na zagospodarowanie przez kilka kadencji
czy nie czas sprzedaæ te tereny, bo budowle nadaj¹ siê
raczej do rozbiórki?

Nasza nieruchomoœæ przy ul. Bialskiej obecnie mo¿e i jest
zaniedbana, ale stanowi pewien potencja³ rozwojowy dla
powiatu i miasta. Aby uruchomiæ ten potencja³ potrzebne s¹
du¿e pieni¹dze, których w tej kadencji ju¿ nie by³o. Chcia³bym,
aby w przysz³ej kadencji powsta³ tam Janowski Inkubator
Przedsiêbiorczoœci, który wspiera³by powstawanie i funkcjonowanie nowych firm. Obecnie w ramach realizowanego przez
powiat projektu pn „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencja³ów lokalnych i walorów turystycznych
Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiêbiorczoœci”, w ramach
RPO Województwa Lubelskiego 2007–2013 zostanie
opracowana koncepcja funkcjonalno – przestrzenna oraz
strategia rozwoju dla przedsiêwziêcia pn. Janowski Inkubator
Przedsiêbiorczoœci. Mam nadziejê, ¿e w nowej perspektywie
finansowej UE na lata 2014–2020 uda siê Powiatowi
Janowskiemu pozyskaæ œrodki i zrealizowaæ to zadanie.
6. Szpital, mieszkañcy i pacjenci oczekuj¹ lepszego sprzêtu
diagnostycznego i medycznego. Czas pomyœleæ tak¿e
o wêz³ach sanitarnych. Termomodernizacja mia³a byæ tu¿
tu¿. Czy coœ bêdzie siê dzia³o w tym zakresie jeszcze
w obecnej kadencji?
W tej kadencji jak ju¿ wspomina³em nasz szpital zrealizowa³
wspólnie z powiatem inwestycje za ponad 7 mln z³. i ma
przygotowany projekt na dostosowanie szpitala do wymogów
prawnych w ramach wspólnego projektu z wszystkimi
powiatami województwa lubelskiego. Projekt realizowany
by³by ju¿ z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego
WL na lata 2014–2020, wartoœæ tego projektu to ok. 10 mln z³.
W³aœnie w ramach tego projektu miêdzy innymi zosta³yby
wyremontowane wszystkie wêz³y sanitarne i zakupiony nowy
sprzêt diagnostyczny. Dodatkowo w Narodowym Funduszu
Ochrony Œrodowiska czeka od wiosny na ocenê nasz projekt na
termomodernizacjê szpitala wart ok. 4 – 5 mln z³., wiem, ¿e
przeszed³ ju¿ ocenê formaln¹. Poza tym we wrzeœniu szpital
z³o¿y wniosek na przebudowê SOR-u wraz z budow¹
l¹dowiska dla œmig³owców. Co do lepszej diagnostyki to na
ostatnim posiedzeniu Zarz¹du Powiatu wyraziliœmy zgodê na
wynajêcie przez szpital pomieszczeñ po starej kaplicy na
uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Jest firma
ze œl¹ska, która chcia³aby na w³asny koszt pomieszczenia te
przystosowaæ, zakupiæ rezonans magnetyczny i staraæ siê
o kontrakt w NFZ dla pacjentów z tej czêœci naszego
województwa. Mam nadziejê, ¿e realizacja wiêkszoœci z tych
projektów rozpocznie siê jeszcze w tym roku.
7. Opozycja w Radzie pomaga czy przeszkadza
w zarz¹dzaniu, by³o nie by³o, znacznymi funduszami
jakimi dysponuje powiat tj. oko³o 80 milionów z³.
Oczywiœcie takie s¹ uroki demokracji, opozycja musi byæ.
A najlepiej gdyby by³a merytoryczna i konstruktywna, gdyby
podpowiada³a racjonalne rozwi¹zania. Ale oczywiœcie to
by³oby zbyt piêkne.
8. Czym powinni zaj¹æ siê w pierwszej kolejnoœci Rada
i Starosta w przysz³ej kadencji?
Myœlê, ¿e najwa¿niejszymi celami na przysz³¹ kadencjê
powinno byæ wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci,
dopasowanie kszta³cenia m³odzie¿y do rynku pracy,
dokoñczenie modernizacji janowskiego szpitala oraz ci¹g³a
modernizacja dróg powiatowych.
Dziêkuje za rozmowê.

Jan Machulak

To œwiêto to powód do dumy,
ale tak¿e zobowi¹zanie

„Œwiêtuj¹c 95. Rocznicê powstania polskiej policji mamy
szczególn¹ okazjê przypomnieæ sobie sylwetki i postawy
naszych poprzedników, którym przysz³o s³u¿yæ OjczyŸnie
w bardziej niebezpiecznych czasach” – podkreœli³a Faustyna
£azur – rzecznik prasowy janowskiej policji dnia 24 lipca br.
Gdy Pani Faustyna wypowiada³a s³owa „Obchodzony ten
dzieñ jest szczególny dla funkcjonariuszy, a tak¿e
pracowników policji. Nale¿y pamiêtaæ o ich zaanga¿owaniu,
poœwiêceniu i wyraziæ uznanie…”. Gdy padaj¹ te ostatnie
s³owa wchodzi Zastêpca Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji insp. Jaros³aw Adamski.
Ponadto udzia³ w uroczystoœci wziêli: I Zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji m³. insp. Janusz Kaniowski, Starosta
Janowski Jerzy Bielecki, Wicestarosta Bartosz Piech,
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Burmistrz
Modliborzyc Witold Kowalik oraz wójtowie gmin Powiatu
Janowskiego: Henryk Micha³ek – wójt Gminy Batorz, Czes³aw
Jaworski – wójt gminy Chrzanów, Marek Piech – Wójt Gminy
Dzwola, Jerzy Pietrzyk – wójt Gminy Potok Wielki, a tak¿e
G³ówny Komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
Lubelskim bryg. mgr in¿. Grzegorz Pazdrak oraz ci, którzy na
co dzieñ wspó³pracuj¹ z policj¹ na rzecz bezpieczeñstwa
w powiecie.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili proboszczowie janowskich
parafii: ks. kan dr Jacek Beksiñski i ks. kan dr Jacek Staszak.
Nad „opraw¹” uroczystoœci czuwa³ Komendant Powiatowej
Policji – m³. insp. Zbigniew Kêdra, podinsp. Rados³aw Czuba
– Naczelnik Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego oraz m³.
asp. Faustyna £azur – Rzecznik Prasowy.
W tym dniu oprócz podziêkowañ, s³ów uznania za ca³oroczn¹
pracê, awansowano na wy¿sze stopnie 21 janowskich
policjantów. Na stopieñ aspiranta sztabowego awansowa³
Zbigniew Pochwatka, natomiast na stopieñ starszego aspiranta
mianowano: Janusza G¹bkê, Mariusza £ukasik, Wies³awa
Myszak, Dariusza Szyszkowskiego, Tomasza Wielgusa. Zaœ
Grzegorz Igras i Rafa³ Lenart awansowali na stopieñ aspiranta,
a na m³odszego aspiranta - Paw³a Bielaka i Barbarê Moskal.
Na stopieñ sier¿anta sztabowego awansowali: Grzegorz
Aleksak, Rafa³ Bi¿ek, S³awomir Flis, Marek Ma³ek, Pawe³
Pikula, Mariusz Startek. Natomiast na stopieñ sier¿anta
mianowano: Dorotê Czajkowsk¹, Adama Pud³o, Paw³a Surtel,
Mariusza Powêzkê oraz Paw³a Tura.
Ponadto za szczególne osi¹gniêcia w s³u¿bie, Lubelski
Komendant Wojewódzki Policji insp. Micha³ Domaradzki
wyró¿ni³ 3 policjantów oraz 3 pracowników cywilnych –
komisarz Piotr Lenart, m³. aspirant Jaros³aw Startek i asp.
S³awomir Ligaj oraz pracownicy: Ma³gorzata Suchora,
Monika Wo³oszyn i Jan Majdy³o. Komendant Powiatowej
Policji m³. insp. Zbigniew Kêdra przypomnia³, ¿e dnia 18 lipca
br. podczas lubelskich obchodów Œwiêta Policji I Zastêpca
Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim
Janusz Kaniowski zosta³ mianowany na stopieñ m³odszego
inspektora Policji. Zaznaczmy, ¿e w przeddzieñ uroczystoœci tj.
23 lipca w janowskim Sanktuarium odby³a siê Msza Œwiêta
w intencji policjantów i pracowników cywilnych janowskiej
komendy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

W dowód uznania dla… Kultury Polskiej
Coroczne odznaczenia „Zas³u¿onych dla Kultury Polskiej” s¹
potwierdzeniem na to, ¿e na
naszej Ziemi Janowskiej, tradycja i obyczaje zapisane s¹ nie
tylko w kulturze materialnej, ale
tak¿e ukszta³towane przez ¿ywe
dzie³o – stworzone przez ludzi.
To oni – wyró¿nieni przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego s¹ dowodem na to,
¿e to ich praca ³¹czy w sobie dwa
s³owa – ¿ycie i pasja. Ile wra¿liwoœci, sentymentu zatopione
jest w dŸwiêkach skrzypiec Jana
Leszczyñskiego ze Zdzi³owic, czy
Stanis³awa Rawskiego z Kocudzy. Ci
dwaj Panowie znaleŸli siê wœród
tegorocznych odznaczonych symbolicznym medalem „zas³u¿onych”. Ile
zapisanych wspomnieñ, przekazów
ustnych kryje siê w s³owach pieœni
i piosenek w wykonywaniu W³adys³awy Dycha – œpiewaczki ludowej
z zespo³u „Jarzêbina”. To kolejna
osoba odznaczona medalem… dla

Kultury Polskiej”. Nasza rodzima
kultura zapisana jest tak¿e w piêknych
krajobrazach, by rzec tu s³owami
Leopolda Staffa „To nie tylko pola,
góry, lasy, rzeki, to ziemia wieczniejsza
ni¿ wieki”.
Ile myœli i wzruszeñ „zatopionych” jest
w obrazach malarskich ukazuj¹cych
nasz¹ ojczyst¹ ziemiê? W dowód
uznania za pielêgnowanie rodzimej
kultury oznaczenie przyznano tak¿e
Teresie Micha³ek – Dyrektor Gminne-

go Oœrodka Kultury w Batorzu,
za organizacjê miêdzynarodowych plenerów malarskich.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e tego
wyj¹tkowego dnia tj. 17 lipca br.
jak corocznie na rêce dyrektorów i kierowników instytucji
kultury z Powiatu Janowskiego
w dowód podkreœlenia ich pracy
z³o¿ono podziêkowania, ¿yczenia, dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe. Z naszej gminy dyplom
otrzyma³a Barbara Nazarewicz –
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, Jadwiga
Olech – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Janowie Lubelskim
i £ukasz Drewniak – Dyrektor
Janowskiego Oœrodka Kultury.
Odnotujmy, ¿e tegoroczny Dzieñ
Dzia³acza Kultury zosta³ zorganizowany w GOK w Kocudzy wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Edyta So³tys

W stronê tradycji
Reprezentacja Janowskiego
Oœrodka Kultury i Gminnego
Oœrodka Kultury w Modliborzycach jako jedyna by³a
przedstawicielem województwa lubelskiego 6 lipca br. na
XIX Ogólnopolskiego
Festiwalu „BUKOWSKIE
PREZENTACJE FOLKLORU M£ODYCH” w Bukowsku. Pomimo faktu, i¿
najliczniejsz¹ grupê m³odych
artystów stanowili górale, to
jednak nasza reprezentacja
zdoby³a jedne z g³ównych

nagród. W kategorii solistek
œpiewaczek I nagroda
Agnieszka £ukasik z Zofianki
Górnej i Katarzyna Wieczorek z Brzezin zaœ Iwona Dziak
z Zofianki Górnej zdoby³a III
nagrodê. Nadmieñmy, ¿e
uczestnikami festiwalu by³y:
kapele ludowe, zespo³y
œpiewacze, soliœci instrumentaliœci, oraz soliœci œpiewacy z
ca³ej Polski (dzieci i m³odzie¿
do 20 roku ¿ycia).
Lidia Tryka - Instruktor ds. folkloru
Janowski Oœrodek Kultury

Spacer z „o³ówkiem” po sakralnej architekturze
Zofia i Mariusz Bajkowie goœcili
dnia 31 lipca br. w Muzeum
Regionalnym w Janowie Lubelskim. Autor pochodzi ze Stalowej
Woli, jest znanym i cenionym
propagatorem regionalnej kultury,
historii i tradycji. Na zaproszenie
Pani Barbary Nazarewicz –
Dyrektor Muzeum, Pañstwo Bajkowie przyjechali do Janowa,
a wraz sob¹ zabrali nie tylko
z wyj¹tkow¹ ekspozycj¹ przedstawiaj¹c¹ obiekty drewnianej architektury cerkiewnej, ale powiew historii
narodów zamieszkuj¹cych te tereny.
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e Mariusz Bajek
uczestniczy³ w wielu plenerach, w tym
na S³owacji. Jako ma³y ch³opiec
podziwia³ talent artystyczny swego
ojca, póŸniej zafascynowa³ siê twórczoœci¹ s³ynnego polskiego architekta

profesora Wiktora Zina. Opanowuj¹c
specyficzn¹ technikê rysowania
o³ówkiem ukazuje œwiat wiejskiej
architektury, przydro¿ne kapliczki,
krzy¿e zatopione w malownicze
krajobrazy, nios¹ce urok polskich
pejza¿y. Prezentowana wystawa obejmuje 23 grafiki wykonane o³ówkiem,
na których mo¿na zobaczyæ cerkwie

³emkowskie, bojkowskie czy huculskie. Ekspozycja oprowadza nas
po sakralnej architekturze Roztocza, Bieszczadów, Beskidu Niskiego, a tak¿e i Beskidu S¹deckiego.
Zapisana architektura o¿ywia,
szkic stajê siê rzeczywistoœci¹…
my wspó³czeœni pod¹¿amy za
ni¹… Nadmieñmy, ¿e wystawie towarzyszy³a prezentacja albumu zawieraj¹cego rysunki cerkwi z tekstem Zofii ¯yczyñskiej – Bajek
oraz projekcja filmu zatytu³owanego „Cerkwie pogranicza”. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ w budynku dawnego
wiêzienia przy ul. Ogrodowej 3a, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedzia³ku
do pi¹tku, oraz w niedzielê w godzinach 12.00 – 16.00. Wystawa czynna
do koñca sierpnia br. Wstêp wolny.
Tekst: Dorota Kozdra, Foto: Piotr Widz

Ola Hulak - laureatka konkursów ogólnopolskich
W dniach 12.06 – 13.06.2014 r. odby³
siê XIX fina³ Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej ,,Wygraj Sukces”. To jeden
z najbardziej presti¿owych festiwali
w Polsce. Na scenie Tarnobrzeskiego
Domu Kultury podczas wielkiego
fina³u wyst¹pi³o ponad stu wokalistów
i wokalistek, którzy zostali wy³onieni
w eliminacjach wstêpnych i regionalnych w ca³ej Polsce. Festiwal od lat
cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹.
Wokaliœci oceniani byli przez profesjonalne siedmioosobowe jury. W gronie
laureatów w kategorii 14 – 16 lat znalaz³a siê solistka z Janowa Lubelskiego
Aleksandra Hulak z piosenk¹ Hanny
Banaszak ,,Apetyt na ¿ycie” Ola

wyœpiewa³a wysokie II miejsce. To nie
jedyny sukces m³odej wokalistki
w ostatnim czasie.
Dnia 28 czerwca 2014 roku Ola
wyst¹pi³a w Koncercie Galowym
Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Lubelski
Talent”. Za piêkne wykonanie technicznie trudnej piosenki z repertuaru
Marka Grechuty ,, Niepewnoœæ” Ola
równie¿ zajê³a II miejsce i odebra³a
nagrodê ufundowan¹ przez Ministra
Kultury. Bior¹c pod uwagê rangê
konkursów, poziom prezentacji wokalnych, ich ogólnopolski zasiêg II
miejsce Oli niew¹tpliwie wielkim
sukcesem.
Oli gratulujemy i ¿yczymy dalszych
osi¹gniêæ w dziedzinie muzyki.
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Na pocz¹tek dnia… opowiada Agnieszka Flis
Byæ mo¿e to pierwsze kroczki ku drodze
w karierze pisarza, poetki. Byæ mo¿e te
pierwsze s³owa zamieni¹ siê kiedyœ w piêkny wiersz, a wyrecytowany fragment
ksi¹¿ki w interesuj¹c¹ powieœæ. Zainteresowania Agnieszki wskazuj¹ na to, ¿e mamy do
czynienia z osob¹, dla której obcowanie ze
s³owem pisanym ma szczególne znaczenie
w jej ¿yciu. Agnieszka ma 8 lat. W roku
szkolnym 2013/2014 skoñczy³a pierwsz¹
klasê w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim (wychowawczyni Anna Bielecka). To czas, kiedy po raz pierwszy lekcja ma
powa¿ne brzmienie, to czas pierwszych
wa¿niejszych wiêzi kole¿eñskich, ale to
tak¿e czas, kiedy s³owo „nauka” nabiera
mocniejszej treœci. Warto tu podkreœliæ, ¿e
czytanie ksi¹¿ek dla Agnieszki to nie przymus, a sama przyjemnoœæ. Bêd¹c w przedszkolu z wielk¹ przyjemnoœci¹ bra³a udzia³
w przedstawieniach wcielaj¹c siê w ró¿ne
postacie, czy recytowa³a wiersze. Kiedy pytam o pocz¹tki zetkniêcia siê literatur¹, mówi „tak jakoœ wysz³o”. Mama dziewczynki
Pani Gra¿yna Flis dopowiada „wczeœniej
czyta³a rejestracje samochodów. Literki
i liczby nigdy nie sprawia³y jej trudnoœci.
Bajki, bajeczki kiedyœ, teraz raczej nie”. Tata
dziewczynki Pan Miros³aw dodaje „zauwa¿y³em, ¿e kiedy Agnieszka ogl¹da jak¹œ
bajkê z napisami to nad¹¿a z czytaniem

tekstu, który pojawia siê na ekranie. Ma
bardzo dobr¹ pamiêæ wzrokow¹. Je¿eli tekst
minie, to ona go jeszcze doczyta”. U Agnieszki liczy siê ciekawoœæ œwiata zapisanego
„po drugiej stronie kartki papieru”. Mówimy
tu tak¿e o iloœci stron, które one zawieraj¹.
Jak zaznacza dziewczynka „czytam komiksy np. z Kaczorem Donaldem, ale i ksi¹¿ki
o zwierzêtach, czy o innych przygodach
dzieciêcych bohaterów”. „Czêsto zdarza
siê”– dodaje Pani Gra¿yna, ¿e „s¹ to ksi¹¿ki

skierowane bardziej dla klas czwartych
i pi¹tych szko³y podstawowej i przyk³adowo
maj¹ce przesz³o 120 stron”. Wspomnieæ
nale¿y, ¿e Agnieszka ju¿ po raz kolejny
znalaz³a siê w gronie najaktywniejszych
czytelników Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelski
w minionym pó³roczu 2013/2014. Dziewczynka zajê³a drugie miejsce wœród uczniów
z klas I-III z iloœci¹ 183 wypo¿yczonych
ksi¹¿ek. To nie jedyne jej wyró¿nienie
w ubieg³ym roku szkolnym. Agnieszka bra³a
udzia³ w Jesiennym Przegl¹dzie Recytatorskim w JOK, zdobywaj¹c jedn¹ z g³ównych
nagród i tym samym zakwalifikowa³a siê do
Wojewódzkiego Przegl¹du w Lublinie.
O tym, ¿e dziewczynka czuje siê jak ryba
w wodzie wystêpuj¹c w sztukach teatralnych, mogliœmy siê przekonaæ pod koniec
ubieg³ego roku, uczestnicz¹c w przedstawieniu zatytu³owanym „Trzy œwinki”, w którym
Agnieszka wziê³a udzia³. Przedstawienie
zosta³o wykonane przez dzieci uczêszczaj¹cych na zajêcia kreatywno – teatralne do
Centrum Innowacji Jêzykowej. Jak sama
podkreœla „lubiê czytaæ ksi¹¿ki, bo wtedy
mogê sobie odpocz¹æ”. Zatem na dobry sen,
na dobranoc, a tak¿e na dobry pocz¹tek dnia
i jak podpowiada mama dziewczynki „na
nudê dobra jest ksi¹¿ka”. ¯yczê Agnieszce
sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym
2014/2015.
Dorota Kozdra

Jolanta Nieœciur
nowa Dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Bia³ej
W nowym roku
szkolnym 2014/2015
Dyrektorem Zespo³u
Szkó³ w Bia³ej zosta³a Jolanta Nieœcior mgr Biologii.
Dotychczas funkcjê
Dyrektora obejmowa³a Alina Ulanowska.

Konkurs „Ocaliæ od
zapomnienia”
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszaj¹ uczniów wszystkich szkó³ oraz
osoby doros³e do wziêcia udzia³u w konkursie
na wspomnienia z lat II wojny œwiatowej „Ocaliæ od zapomnienia”. Og³oszenie wyników
konkursu odbêdzie siê w Janowskim Oœrodku
Kultury w dniu 29 wrzeœnia 2014 r. Zg³oszenia
mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub nadsy³aæ poczt¹
na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa
16, 23-300 Janów Lubelski. Na prace czekamy
do dnia 10 wrzeœnia 2014 r. Szczegó³y
w regulaminie który znajduje siê na stronie
www.janowlubelski.pl. Wszelkie informacje
pod numerem telefonu: 15 8724 679.

M³ody Einstein, cz yli nieprzeciêtnie uzdolniony Bar tosz Kiszka
Gdy wczytujê siê w artyku³ zamieszczony
na stronie internetowej Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim
zatytu³owany: „Nasi gimnazjaliœci najlepsi” wybija siê niew¹tpliwie nazwisko
Bartosz Kiszka. Trudno tutaj nie mówiæ
o m³odym geniuszu, gdy przegl¹dam
kronikê szko³y podstawowej, do której
uczêszcza³ Bartosz. Ju¿ jako uczeñ
III klasy szko³y podstawowej zdoby³
I miejsce w VII Wojewódzkich Mistrzostwach w Tabliczce Mno¿enia, ten stan
zosta³ potwierdzony tak¿e w roku
nastêpnym (I miejsce w tym samym
konkursie). Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki – klasa V,
czytamy Bartosz Kiszka, a co najwa¿niejsze w tym samym roku Bartosz zosta³
tak¿e laureatem miêdzynarodowego
konkursu matematycznego „Kangur”.
W 2009 roku z r¹k Burmistrza Janowa
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia otrzymuje statuetkê Antek Roku w kategorii
Talent Roku. Natomiast ju¿ w nastêpnej
szóstej klasie szko³y podstawowej Bartosz
zostaje laureatem konkursu przedmiotowego z jêzyka polskiego i zdobywa
tytu³ laureata z wyró¿nieniem w konkursie Test Oxford Plus z jêzyka angielskiego.
Koñczy siê szko³a podstawowa, Bartosz
nie poprzestaje pog³êbiaæ swojej wiedzy,
a co najwa¿niejsze jego ulubionymi
przedmiotami obok matematyki, jest
fizyka i chemia. Kolejne lata nauki ju¿
w gimnazjum potwierdzi³y talent Bartosza.
W czym tkwi tajemnica Twojego sukcesu?
Mo¿e zacznê od tego, ¿e do nauki nigdy nie
podchodzi³em z przymusu, a z zainteresowania nad tym co warto siê dowiedzieæ, co
jest ciekawe, co rozwija nasz¹ wyobraŸniê,
nasze myœlenie i postrzeganie otaczaj¹cego
nas œwiata. Jako ma³e dziecko, podczas
spacerów z moim dziadkiem, nasze rozmowy dotyczy³y czêsto astronomii. Bêd¹c
uczniem szko³y podstawowej, stara³em siê
uczyæ na bie¿¹co, systematycznie i myœlê, ¿e
jest to dobry sposób.
Twoja wiedza z zakresu fizyki i matematyki jest ogromna, œwiadcz¹ o tym
zdobyte nagrody, ponadto osi¹gn¹³eœ du¿e
sukcesy w konkursach chemicznych.
Nie ukrywam, ¿e swoj¹ przysz³oœæ chcia³bym wi¹zaæ z tymi kierunkami, myœla³am
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o pracy naukowej, ale zobaczymy co
przyniesie ¿ycie.
W tym roku po¿egna³eœ mury gimnazjum,
od wrzeœnia br. bêdziesz uczniem…
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Mo¿na powiedzieæ, ¿e janowski ogólniak

przedmiotowego z matematyki w klasie
pi¹tej.
Bartosz, co uwa¿asz za swoje najwiêksze
osi¹gniêcie?
Trudno powiedzieæ, ka¿dy konkurs wiele
pozytywnej energii wniós³ w moje ¿ycie,
wiele siê nauczy³em, ale moim najwiêkszym

zyska nieprzeciêtnie uzdolnionego ucznia…
Nigdy tak o sobie nie myœla³em. Cieszy mnie
niew¹tpliwie, ¿e naukê mogê traktowaæ jak
hobby. Uwa¿am, ¿e nie mo¿na tego nie lubiæ.
Patrz¹c na tak d³ug¹ listê Twoich nagród,
czy mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ nie stresujesz siê przed dan¹ olimpiad¹, czy
konkursami?
Czasem, ale jest to zwykle stres chwilowy,
tu¿ przed wejœciem na salê, czy tu¿ przed
rozpoczêciem. PóŸniej emocje opadaj¹
i staram siê skupiæ na tym co robiê.
Jakie uczucie towarzyszy³o Ci, gdy
zdoby³eœ miano laureata olimpiady
chemicznej?
Radoœæ, satysfakcja. By³o to dla mnie mi³e
zaskoczenie, a tak¿e takie zobowi¹zanie, ¿e
warto w tym kierunku iœæ, ¿e warto
kontynuowaæ.
Pierwszy powa¿ny sukces…
Kiedy zosta³em laureatem konkursu

osi¹gniêciem by³o uzyskanie tytu³u finalisty
60 Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej.
Jakie mo¿liwoœci daj¹ takie konkursy?
Taki konkurs to nie tylko egzamin, ale
i mo¿liwoœæ spotkania wybitnych postaci
polskiej nauki. To tak¿e mo¿liwoœæ poznania
m³odych ludzi z ca³ej Polski, wymiana
doœwiadczeñ.
Jakie s¹ Twoje najwiêksze osi¹gniêcia na
arenie miêdzynarodowej?
Kiedy zosta³em laureatem miêdzynarodowego konkursu matematycznego
„Kangur” w klasie V i I gimnazjum.
Jakie to uczucie wiedzieæ, ¿e jest siê
najlepszym spoœród wielu uczestników?
Niew¹tpliwie jest to mi³e, ale wcale raczej
nie oznacza, ¿e jestem najlepszy. Ktoœ móg³
mieæ po prostu gorszy dzieñ.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów.

narodowym. Otwieramy kronikê Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim
i czytamy: laureat za zajêcie 3. Miejsca
w ogólnopolskim konkursie Albus z matematyki, laureat za zajêcie 1. Miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Pingwin”
z matematyki, I miejsce w Turnieju Dru¿yn
Ratownictwa Przedmedycznego – klasa III,
III miejsce w XII Podkarpackim Konkursie
Matematycznym im. Franciszka Lei –
klasa I, II miejsce w XIII Podkarpackim
Konkursie Matematycznym im. Franciszka
Lei – klasa II, Laureat miêdzynarodowego
konkursu matematycznego „Kangur” –
klasa I, Finalista w miêdzynarodowym
konkursie matematycznym „Pangea” –
klasa III, Finalista IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów – klasa III,
Finalista konkursu przedmiotowego z fizyki
– klasa II, Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki – klasa I, Laureat
konkursu przedmiotowego z matematyki –
klasa II, Laureat konkursu przedmiotowego
z chemii – klasa II, Laureat konkursu przedmiotowego z chemii – klasa III, Finalista 60
Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej –
klasa III, oraz otrzymany ju¿ po raz drugi
Antek Roku 2012 – wyró¿nienie w kategorii
Talent Roku.
A¿ chcia³oby siê powiedzieæ w Janowie
Lubelskim mamy nastêpcê Einsteina.

Dorota Kozdra

Lista osi¹gniêæ i nagród Bartosza jest
niew¹tpliwie o wiele d³u¿sza. Swój talent
potwierdzi³ w wielu konkursach na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim, czy miêdzy-

O tym, który próbuje „zatrzymaæ wiecznoœæ d³u¿ej ni¿ na sekundê” - wywiad z Rados³awem Czub¹
Jeden wskazuje godzinê szóst¹, drugi dwunast¹, inny zatrzyma³ siê na dwudziestej… zegar. Odmierza czas, czy¿by
nasza wyrocznia, ¿ycia znak, utkany tylko z piêknych dat?
„Wiem, komu zaufa³em” – mówi Rados³aw, zaœ Ona
Urszula dopowie „Znaczê tylko szczêœliwe godziny”. Owe
napisy umieszczone na gnomonie – wskazówce, która rzuca
cieñ na tarczê zegara s³onecznego s¹ jak drogowskazy
ludzkich serc. Te szczêœliwe to data œlubu Urszuli i Rados³awa Czubów, urodzin ich córki Igi, to tak¿e wyrzeŸbione
wspomnienie i pamiêæ o ojcu Pana Rados³awa – Eugeniuszu
i jego myœl „Cz³owiek stworzony do pracy, jak ptak do lotu”.
Cz³owiek – jego d³onie potrafi¹ przywróciæ duszê tym
przedmiotom, które dla naszych przodków stanowi³y
nieprzeciêtn¹ wartoœæ… ¿ycia? Gdy patrzê na kolekcjê
zabytkowych zegarów Rados³awa Czuby, gdy mój wzrok
zatrzymuje siê na jednym z nich, zadajê sobie pytanie - ile
skupienia, wyobraŸni, pracy, cierpliwoœci odnotowane jest
w ka¿dym z nich. Byæ mo¿e by³ to tak¿e prezent urodzinowy
pewnego Pana dla wybranki Jego serca, byæ mo¿e znaczy³
tylko szczêœliwe godziny. Ile jest w naszym ¿yciu takich dat?
O tym, co wa¿ne i piêkne – o mi³oœci, o tym, co kruche i nieprzecenione – o ¿yciu i tym, co wprawia nasze ¿ycie w ruch –
o zegarach rozmawiam z Rados³awem Czub¹. Jest jeszcze
„w tym wszystkim” zamyœleniem nad ulotnoœci¹ naszego
istnienia. Zegar znak przemijania? Raczej nie. Znak
trwania. Œlad Twojej, Mojej… Naszej obecnoœci tutaj.
Zatem o przywróceniu pamiêci o tych, którzy ¿yli tu na
Ziemi Janowskiej przed nami, o dzia³alnoœci Janowskiego
Stowarzyszenia Regionalnego opowiada Pan Rados³aw.
Wybi³a godzina 9.00.

„Czas rz¹dzi œwiatem – czasem rz¹dzi Bóg” – ta kolejna
sentencja autorstwa tym razem Pana Radka, wyryta
w kamieniu na cokole zegara s³onecznego, prezentu urodzinowego dla ¿ony Urszuli. Tak jak mi³oœæ wymaga cierpliwoœci, tak praca nad zegarem wymaga³a d³ugiego czasu
dla jego zaprojektowania i obliczenia. Tak jak ka¿de szczere
uczucie wymaga poœwiêcenia, tak i sam pomys³ narodzi³ siê
wiele lat temu… dok³adnie a¿ 20. Zegar od dwóch lat zdobi
przydomowy ogród, ale te¿ przypomina o tych, których ju¿
wœród nas nie ma – „Cz³owiek stworzony jest do pracy…”.
Ludzkie d³onie, a dok³adnie Pana Zbigniewa Janusa
wy¿³obi³y w kamieniu ten wyj¹tkowy zegar, ludzkie serce
wprawi³o go w ruch. Prócz prywatnych deklinacji, sentencji
na zegarze znajduje siê tak¿e kalendarz, który okreœla
najd³u¿szy i najkrótszy dzieñ w roku, podzia³ka godzinowa
oraz równonoc. Wykonany z piaskowca o pokaŸnych
rozmiarach ok. metr wysokoœci jest pierwszym prywatnym
zegarem s³onecznym w naszym mieœcie. Jak zaznacza Pan
Rados³aw: „zawsze chcia³em mieæ taki zegar, ale nigdy nie
wierzy³em w swoje si³y. Uwa¿a³em ten „temat” za bardzo
skomplikowany, przerastaj¹cy moje umiejêtnoœci tym bardziej,
¿e geometria by³a moj¹ najs³absz¹ stron¹ i do tej pory nie do
koñca j¹ rozumiem pomimo faktu, ¿e ten zegar uda³o mi siê
zrobiæ. Nie ukrywam, ¿e jestem dumny, ¿e go mam, ¿e mog³em
go ofiarowaæ swojej ma³¿once Urszuli”. .
D.K. Œlad naszej obecnoœci. Wybi³a godzina 10.00.
R.C. „Pomys³ za³o¿enia Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego wyszed³ od – mam nadziejê ¿e mogê u¿yæ tego
okreœlenia – Mojego Przyjaciela – Józefa £ukasiewicza, który
by³ g³ównym pomys³odawc¹ tej inicjatywy. Nie ukrywam, ¿e
by³em w tym pomyœle od samego pocz¹tku, od samego
powstania Stowarzyszenia i jestem do dziœ – zaznacza Pan
Rados³aw, kontynuuj¹c „bardzo mi siê spodoba³a ta myœl.
Chodz¹c na janowski cmentarz, a s¹ tam moi bliscy od wielu
pokoleñ, widzia³em, ¿e te stare nagrobki s¹ zaniedbane,
opuszczone, ¿e warto je ocaliæ. Gdy siê bli¿ej „temu”
zaczêliœmy przygl¹daæ (mowa o cz³onkach Stowarzyszenia),
okaza³o siê, ¿e na janowskim cmentarzu spoczywaj¹ wielkie
osobistoœci nie tylko na skalê janowsk¹, ale ogólnokrajow¹.
W polskiej skali chocia¿by Estreicher, którego rodzina by³a
zaanga¿owana w rozwój Uniwersytetu Jagielloñskiego
(rektorzy, profesorowie), czy te¿ Wincenty £ukasiewicz –
malarz, artysta, Jego prace by³y wystawiane w Pary¿u i tam
tak¿e skoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych. Jest te¿ masê
piêknych nagrobków imiennych i bezimiennych, których
historia gdzieœ siê urywa, a myœlê, ¿e warto j¹ „odnaleŸæ”.
D.K. Takim przyk³adem by³o odnowienie w ubieg³ym roku
pomnika powstañca styczniowego Wac³awa O³tarzewskiego i burmistrza Janowa Józefa Odeslkiego…
R.C. Tak, w zesz³ym roku odnowiliœmy te dwa nagrobki.

Pieni¹dze, które zosta³y zebrane z okazji Uroczystoœci 3 Maja
oraz wsparcie finansowe Burmistrzów naszego miasta pozwoli³o na pokrycie kosztów i odnowienie mogi³. Przyby³y na tê
uroczystoœæ Maciej Orzeszko – praprawnuk œp. Wac³awa
O³tarzewskiego (powstañca styczniowego) by³ mile zaskoczony, ¿e Stowarzyszenie podjê³o siê tej inicjatywy. W miejsce
starego brzozowego krzy¿a, stan¹³ nowy nagrobek wykonany
z piaskowca. Mo¿e dodam, ¿e rodzina powstañca by³a bardzo
zas³u¿ona dla Rosji, byli to przyjaciele cara. Po Powstaniu
Styczniowym O³tarzewski zosta³ wygnany, skazany na nêdzê
osiad³ u nas w Janowie. Tutaj skoñczy³ ¿ywota, ma swój grób,
a teraz ma pomnik. Zale¿a³o nam na odnowieniu tego nagrobka,
jako jednego z pierwszych, poniewa¿ (przypomnê) w zesz³ym
roku obchodziliœmy 150 rocznicê Powstania Styczniowego.
D.K. Sk³adki zbierane s¹ podczas uroczystoœci patriotycznych, jakie maj¹ miejsce w naszym mieœcie: 3 Maja, 11 Listopada. Zamiast wi¹zanki kwiatów sk³adamy symboliczny
kwiat – ró¿ê...
R.C. Nasz pomys³ przedstawiliœmy Panu Staroœcie Jerzemu
Bieleckiemu i Burmistrzowi – Krzysztofowi Ko³tysiowi i spotka³ siê on z Ich poparciem. Zrezygnowaliœmy z wielkich bukietów kwiatów na rzecz jednej ró¿y. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest ona symbolem Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego.
D.K. Janowskie Stowarzyszanie Regionalne to…
R.C. To Grzegorz Krzysztoñ – prezes, Jolanta D¹bek, Iwona
Sowa – Zezuliñska, jej m¹¿ Zygmunt Sowa Jolanta Zezuliñska,
Jaros³aw Lalik, Tomasz Rz¹d, Waldemar Surma, Andrzej
Janacz, Danuta Bargiel, moja ¿ona Urszula Czuba i ja Rados³aw
Czuba, a ostatnio do³¹czy³ do nas Kamil Wybrañski - twórca
strony internetowej „Janowska Kolebka”. Jednoczeœnie
korzystaj¹c z okazji szczerze zapraszam wszystkich do
zaanga¿owania siê w dzia³alnoœæ naszego Stowarzyszenia.
D.K. W bie¿¹cym roku zosta³y podjête kolejne prace
renowacyjne, dotycz¹ce odnowy szeœciu zabytkowych
nagrobków…
Prace rozpoczêliœmy na pocz¹tku czerwca. Dnia 20 sierpnia
nast¹pi³ odbiór przez konserwatora wojewódzkiego nagrobków
po renowacji. Mowa tu o pomniku Anny z Nowocieniów
Jabczyñskiej, Maryi z Paszewskich Murzynowskiej, ks. Jana
Pawe³kiewicza, Marii z Wyczó³kowskich Jaroszewskiej,
Agnieszki z Bielaków Fusiarskiej, Hiacynta D¹browskiego.
Prace konserwatorskie odbywaj¹ siê w ramach projektu
dofinansowanego z Urzêdu Marsza³kowskiego, a wykonawc¹
jest firma z Lublina.
Proszê o przybli¿enie, na czym polegaj¹ prace renowacyjne?
W przypadku np. grobu O³tarzewskiego nale¿a³o postawiæ
nowy pomnik, o czym mówi³em wczeœniej. Wszystkie nagrobki
zostaj¹ oczyszczone, ziemia zostaje wyrównana, kolejno trwa
etap wzmacniania, konserwacji. Nagrobki zostaj¹ pokryte
warstw¹ hydrofobow¹ w celu zabezpieczenia przed wilgoci¹.
Niektóre s¹ bardzo zniszczone, gdzie brakuje pewnych
elementów, napisów, czy te¿ nale¿y budowaæ od postaw, inne
nale¿y tylko oczyœciæ i ju¿ widaæ, ¿e pomnik jest zadbany. Prace
ziemne wokó³ grobów wykonuj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia.
Jeœli ju¿ mówimy o pracach konserwatorskich to jak mo¿emy
siê domyœleæ s¹ one bardzo drogie i mo¿e wykonaæ je firma,
która posiada „koncesjê” Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Te prace poprzedzone s¹ sporz¹dzeniem dokumentacji
i uzyskaniem zezwolenia.

D.K. W przysz³ym roku…
R.C. W przysz³ym roku planujemy odnowiæ kolejne. Jak
wiemy na janowskim cmentarzu jest oko³o 200 zabytkowych
mogi³. Mamy wytypowanych 12 nagrobków, które na pewno
bêd¹ odnowione w 2015 roku. To, co mo¿emy, to robimy, ale s¹
przeszkody formalne, na których siê nie znamy i musimy
wynaj¹æ specjalistów. Mówi¹c tu o zabytkowych mogi³ach,
chcia³bym dodaæ, ¿e cmentarz siê „podnosi”, te starsze
nagrobki wymagaj¹ podniesienia na wy¿szy postument. Tak
by³o w przypadku nagrobka Hyacyntego D¹browskiego.
Pomóg³ nam Pan E. Tylus.
D.K. W tym roku mijaj¹ dwa lata dzia³alnoœci Stowarzyszenia, które zajmuje siê nie tylko odnow¹ zabytkowych pomników, ale publikacj¹ ksi¹¿ek dotycz¹cych naszej historii
lokalnej. Mieliœmy przyjemnoœæ zaprezentowaæ" Sztafetê
Pokoleñ Ziemi Janowskiej” autorstwa Zenona £ukasza
Baranowskiego, „Janowskie szlaki modlitewne” w której
zamieszczone zdjêcia s¹ mojego autorstwa oraz ostatni¹
publikacjê „Ksiêga Cudów i £ask Sanktuarium Matki
Bo¿ej £askawej w Janowie Lubelskim”.
R.C. Nie bêdê ukrywa³, ¿e jest to nasza tzw. pere³ka.

Ksi¹¿ka zawiera nie tylko piêkn¹ oprawê graficzn¹, ale i bogat¹ treœæ.
Sk³ada siê z dwóch
czêœci: I to spisane
przez Dominikanów cuda i ³aski za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
£askawej. Mo¿emy zapoznaæ siê z 186 opisami cudów w 175 zapiskach. Stare pieœni i wiersze zwi¹zane z prezentowanym tematem zapewne znajd¹ zainteresowanie nie tylko wœród starszego grona
czytelników. Natomiast druga czêœæ ksiêgi to studium z dziejów
kultu Janowskiej Matki Bo¿ej £askawej do 1939 roku. S³owo
wstêpne zosta³o napisane przez tutejszego proboszcza parafii
ks. dr Jacka Staszaka.
D.K. W jaki sposób mo¿na nabyæ Ksiêgê Cudów?
R.C. Ksi¹¿ka tak naprawdê jest rozdawana za darmo. Mo¿na j¹
otrzymaæ i jednoczeœnie ewentualnie zakupiæ cegie³kê
Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego w kwocie 25 z³, na
renowacjê zabytkowych mogi³ na naszym cmentarzu.
D.K. Wspomnia³ Pan, ¿e w przysz³ym roku JSR zamierza
kontynuowaæ prace zwi¹zane z renowacj¹ zabytkowych
pomników naszej ma³ej ojczyzny. Czy to jedyne plany?
R.C. Myœlimy o „zrobieniu” œcie¿ki dydaktyczno – historycznej
na cmentarzu. Oczywiœcie gdybyœmy mieli odnowion¹ wiêksz¹
iloœæ pomników. Wi¹za³aby siê ona z jakimœ folderem,
zawieraj¹cym opisy osób le¿¹cych w danym miejscu. Mowa tu
tak¿e o poleg³ych ¿o³nierzach ró¿nych formacji i narodowoœci.
Jak wiemy takie nagrobki znajduj¹ siê na janowskim
cmentarzu. Myœlimy tak¿e o postawieniu kamienia i odnowieniu krzy¿a w miejscu tragicznej œmierci Jedynakówny –
przy drodze ko³o Kruczka, ale o tym Janowiacy mog¹ siê
dok³adnie dowiedzieæ w szczegó³owym opisie zamieszczonych
w „Ró¿y w Rodzinie”.

Foto: Iga Czuba
D.K. Patrzê na odnowione mogi³y. Ka¿da z nich kryje swoj¹
tajemnicê. Tutaj ka¿dy szczegó³ ma swoj¹ wartoœæ,
dostrzegamy ciê¿k¹ pracê rzemieœlnika. Zamyœlona postaæ
na jednym z nich…na drugim piêkny krzy¿. Nie pozwólmy,
aby pozostawione zosta³y ciszy i samotnoœci…
Ju¿ pora iœæ. Ju¿ czas. Wybi³a 11.00. Jeszcze raz spogl¹dam
na sentencje wyryt¹ w kamieniu na cokole zegara
s³onecznego „Czas rz¹dzi œwiatem – czasem rz¹dzi Bóg”.
„Próbuje Pan wydobyæ najpiêkniejszy kszta³t przesz³oœci?” – pytam Pana Rados³awa gdy patrzê na kolekcjê
starych zegarów, maj¹c na uwadze, ¿e Pan Rados³aw
Czuba jest pasjonatem i zabytkowych samochodów. Jeden
z nich ma w swoim posiadaniu - Simca Aronde 90A. Jak
sam podkreœla – „nigdy nie koñczê swoich zainteresowañ,
nigdy nie wiadomo, co mo¿e siê mi spodobaæ, co mo¿e
przynieœæ nowy dzieñ, dodaj¹c - „ks. Jan Twardowski pisa³
„nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœci, czy pierwsza jest
ostatni¹, czy ostatnia pierwsz¹”.
Dziêkujê za rozmowê.
Rados³aw Czuba - mi³oœnik zabytkowych samochodów,
pasjonat piêknych starych zegarów których posiada oko³o
60, fotografii, spo³ecznik – cz³onek Janowskiego
Stowarzyszenia Regionalnego. Z pe³nym przekonaniem
powiedzieæ mo¿na, ¿e próbuje „zatrzymaæ wiecznoœæ
d³u¿ej ni¿ na sekundê”. A zawodowo… Naczelnik Wydzia³u
Prewencji i Ruchu Drogowego - Komendy Powiatowej
Policji w Janowie Lubelskim.
Dorota Kozdra
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A l u d z i e k r u s z ¹ s i ê j a k c h l e b...
Ile stóp ludzkich przesz³o tras¹ z Janowskiego Sanktuarium na
Jasn¹ Górê? Ile s³ów w tej drodze zosta³o wypowiedzianych,
przyjaŸni zawartych, pieœni wyœpiewanych? Pierwsze s³owa
modlitwy na Placu Maryjnym. Niejeden z nas zada³ sobie
pytanie – czy wytrwa, czy w tym zapakowanym plecaku
znajdzie a¿ tyle si³? Ka¿dego dnia dochodzi ktoœ inny,
dochodzi jego los, ka¿dego dnia w modlitwie pojawia siê jakaœ
³za. Wêdrówki sens? Jak¿e symboliczne jest przes³anie
tegorocznej pielgrzymki „Z Maryj¹ do Jezusa”. Ju¿ w tym
miejscu mamy odpowiedŸ na pytanie, ¿e nie idziemy sami. Ale
czy z Maryj¹ wytrwamy? Patrzymy na zebranych przed
janowsk¹ œwi¹tyni¹. Widzimy przede wszystkim m³odzie¿,
gdzieœ starsze osoby, dzieci i…, a¿ chcia³oby siê zadaæ pytanie
– dlaczego ka¿dego roku coraz nas mniej, gdzie podzia³ siê tej
pielgrzymki ¿yciowy sens? Widzimy sta³ych bywalców,
widzimy nowe twarze, widzê zamyœlenie, radoœæ, lecz…
i w czyichœ oczach lêk. Po porannym nabo¿eñstwie ks. kan dr
Jacek Staszak – proboszcz parafii udzieli³ b³ogos³awieñstwa
pielgrzymom. Idziemy… mijamy Janów Lubelski, kolejno
Modliborzyce… tutaj zatrzymaliœmy siê na d³u¿ej. W sobotê,
dnia 2 sierpnia o godz. 11.00, odby³a siê uroczysta Msza œw.
pod przewodnictwem ksiê¿y biskupów z Warmii, Lublina
i Sandomierza, w czasie której nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy
upamiêtniaj¹cej pochodz¹cego z tej parafii ks. bp. Józefa
Drzazgê. Mszê Œw. koncelebrowali m.in.: metropolita
warmiñski abp Wojciech Ziemba, biskup senior archidiecezji
lubelskiej Ryszard Karpiñski i biskup sandomierski Krzysztof

Na co dzieñ znamy j¹ jako uczennicê Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim (w tym roku skoñczy³a
trzeci¹ klasê). Jest harcerk¹. Lubi podró¿owaæ, poznawaæ
ludzi, nowe kultury, nowe miejsca. Uwielbia Francjê – jak
podkreœla „tam te¿ kiedyœ chcia³abym pojechaæ rowerem”.
Znajomi mówi¹ o niej, ¿e potrafi przenosiæ góry, ¿e jest
dusz¹ towarzystwa. Rodzice podkreœlaj¹, ¿e ich córka jest
otwarta na œwiat, jest osob¹ komunikatywn¹, pogodn¹, lubi
podejmowaæ ryzyko.
Dziœ poznamy Aniê Oszust jako jedn¹ z dwudziesto szeœcio
osobowej grupy, która wraz z Andrzejem £ukasikiem
i Andrzejem Or³em z naszej gminy, postanowi³a pojechaæ na
rowerow¹ pielgrzymkê do W³och. Dowiemy siê tak¿e, jak
wygl¹da³ dzieñ pielgrzymki, ale tak¿e sk¹d dru¿yna
czerpa³a motywacje do pokonania tak d³ugiej trasy do San
Giovanni Rotondo. Jak zaznacza Ania „ta pielgrzymka to
wyzwanie, hartowanie ducha i cia³a, szko³a ¿ycia i szansa na
poznanie nowych ludzi, nowych miejsc, na sprawdzenie
samego siebie”.
Aniu, czy to jest Twoja pierwsza pielgrzymka rowerowa?
To by³a ju¿ moja czwarta pielgrzymka. W szóstej klasie szko³y
podstawowej by³am w œwiêtej Lipce, kolejno w Wambierzycach oraz w Wilnie. Dodam, ¿e wspomniane
pielgrzymki by³y z Diecezji Sandomierskiej.
Ta obecna pielgrzymka do San Giovanni Rotondo by³a
najd³u¿sza, czy wymaga³a wczeœniejszego przygotowania,
treningu?
Kiedy mia³am wolny czas, jeŸdzi³am po 40 km dziennie. Tak
naprawdê to je¿d¿ê na rowerze od doœæ d³ugiego czasu, bo od
3 roku ¿ycia (œmiech). Teraz mam 16 lat i za sob¹ wiele tras, ale
nigdy nie by³am na tak d³ugiej wyprawie rowerowej.
Czy ta rowerowa wyprawa by³a dla Ciebie bardziej
pielgrzymk¹, czy podró¿¹?
Mo¿e zacznê od tego, ¿e taka d³u¿sza podró¿ wymagaj¹ca
wysi³ku fizycznego da³a mi mo¿liwoœæ poznania samej siebie.
Tak jak inni pielgrzymi wi¹za³am ze sob¹ intencje swoje
i najbli¿szych, ale myœlê te¿, ¿e by³a to wspania³a przygoda
¿ycia. Gdy patrzy³am jak Andrzej £ukasik jedzie na swym
rowerku, jak on sam ze sob¹ walczy, to jego postawa dodawa³a
mi i innym si³. Myœla³am „ja sobie nie poradzê, a Andrzej daje
sobie radê”. Andrzej nas po prostu motywowa³, dawa³ z siebie
wszystko.
Czy by³ taki moment, w którym chcia³aœ zawróciæ?
Tak by³y takie momenty. Jeszcze bêd¹c w Polsce dzwoni³am
do rodziców, mówi¹c, ¿e nie dam rady, aby po mnie przyjechali. To by³o jeszcze przed Milówk¹, trzeci dzieñ pielgrzymki.
Rodzice podkreœlali „Aniu dasz radê, wytrzymasz”. W Milów-
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Nitkiewicz. By³a to jednoczeœnie Msza œw. na rozpoczêcie
Janowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Tutaj przed
modliborsk¹ œwi¹tyni¹ uklêkn¹³eœ ty, uklêknê³am ja, na
d³u¿sz¹ chwilê jakby zatrzyma³ siê czas. Trzydzieœci dwa lata
idziemy ju¿ w tej wêdrówce. Przez jedenaœcie dni rekolekcji
w drodze… czy to du¿o, aby znaleŸæ odpowiedŸ na wszystkie
pytania, które postawiliœmy na pocz¹tku tej pielgrzymki, dnia
2 sierpnia? Wydawaæ siê mo¿e, ¿e kres tej wêdrówki to Jasna
Góra, ale czy na pewno to ju¿ koniec? Z baga¿em wspomnieñ
wrócimy do domu. Wyœpiewane s³owa: „gdy drogi pomyli los
z³y i oczy mg³¹ zasnuje”, pozostan¹ jak nasze proœby
i podziêkowania na Jasnej Górze.
Tam pozostawiliœmy „czêœæ siebie”. Nale¿y tu przypomnieæ,
¿e od kilku lat g³ównym przewodnikiem pielgrzymki jest ks.
S³awomir Machowski, a ojcem duchownym ks. Krzysztof
Lipski. W tym roku udzia³ wziê³o 282 pielgrzymów
podzielonych na dwie grupy: grupa œw. Jana Chrzciciela pod
przewodnictwem ks. Krzysztofa Cisowksiego, która liczy³a
106 pielgrzymów, oraz grupa œw. Jadwigi Królowej licz¹ca
108 pielgrzymów pod kierownictwem ks. Piotra Tylca.
Nadmieñmy, ¿e 68 osób to pielgrzymi, którzy pe³nili takie
funkcje jak: organizacja ruchu, obs³uga ³¹cznoœci, s³u¿ba
medyczna, kwatermistrzostwo itp.
„Z Maryj¹ do Jezusa” – to Ona nas prowadzi³a, a my
powierzyliœmy Jej swoje intencje, obecnoœæ, swoje serce…
Tekst i foto: Dorota Kozdra
Foto: archiwum Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

ce to by³ ju¿ taki moment, ¿e siê prze³ama³am, i tak sobie
pomyœla³am, ¿e jak ju¿ wyjadê z Polski to ju¿ nie ma odwrotu.
I pod¹¿y³aœ wraz z grup¹ dalej. Aniu ile przejecha³aœ
kilometrów?
Szczerze mówi¹c nie mam pojêcia, poniewa¿ dwa razy zepsu³
mi siê licznik, podejrzewam, ¿e oko³o 1800 km.
Pierwsze wra¿enie jak dojecha³aœ do celu?
To by³y takie ogromne emocje. Trudno wyraziæ w jednym
zdaniu. Taka radoœæ. Nie ukrywam, ¿e by³am dumna z samej
siebie, ale by³am tak¿e z nas wszystkich dumna. Podjazd do
San Giovanno to by³o 25 km non stop pod górê. Ka¿dy marzy³,
aby dojechaæ, aby ten cel osi¹gn¹æ. Jak ju¿ dojechaliœmy to
oczywiœcie ogromna radoœæ, satysfakcja, ¿e siê dojecha³o no
i ka¿dy ka¿demu gratulowa³, ¿e przez te 3 tygodnie jakoœ ze
sob¹ wytrzymaliœmy.
Jak jedna wielka rodzina…
Tak. By³o nas 26 osoby. Z¿yliœmy siê jak rodzina.
Pomagaliœmy sobie nawzajem. Najwa¿niejsza by³a ta
wspó³praca, nikogo nie zostawiliœmy w tyle. Jeœli ktoœ siê
zgubi³ to oczywiœcie czekaliœmy na niego. Ogólnie, ka¿dy mia³
w sobie tak du¿o pozytywnej energii. O. Daniel Szafarz wiele
w³o¿y³ w organizacjê tej wyprawy emocji i si³. Myœlê, ¿e by³ to
du¿y wysi³ek, aby podj¹æ siê zorganizowania takiej
pielgrzymki, przez te wszystkie kraje.

Po drodze moc piêknych widoków, nowe miejsca, nowi
ludzie…
Po drodze zobaczyliœmy wiele wyj¹tkowych miejsc takich jak:
Rosolina, Rimini, Loreto, Isola del Gran Sasso, Ortona czy
Campomarina.
Wspomnia³aœ Aniu, ¿e ta wyprawa by³a dla Ciebie
sprawdzeniem samej siebie. Co rozumiesz przez t¹ myœl?
Ta pielgrzymka to taka duchowa przeprawa, podczas której
mo¿na by³o sobie wiele przemyœleæ. Ja osobiœcie podczas niej
prze³ama³am wiele lêków.
Czyli?
Czêsto, wczeœniej jak widzia³am du¿¹ górkê to mówi³am, ¿e

ju¿ nie wjadê, a tam po drodze by³y takie góry, które
pokona³am. Tym bardziej, o czym ju¿ mówi³am wczeœniej,
Andrzej £ukasik dawa³ radê to by³o wrêcz wstyd nam, ¿e ktoœ
z nas nie potrafi³ wjechaæ. Andrzej wiele wysi³ku w³o¿y³.
Widzia³am jak „³apa³y” go skurcze, dreszcze, jak mia³
drgawki, ale nie poddawa³ siê jecha³ dalej, dojecha³, przejecha³
1809 km. Myœlê, ¿e ma³o, kto zdecydowa³by siê na jego
miejscu na tak¹ wyprawê. Staraliœmy siê te¿ mu pomóc,
dostosowaæ tempo do niego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Andrzej to
jecha³ jak „taki ma³y samochodzik”.
Pielgrzymka dobieg³a koñca, pozosta³y liczne fotografie,
nowe znajomoœci, moc wspomnieñ. Powróæmy do
pierwszego dnia wyprawy…
Pierwszy dzieñ 5 lipca po Mszy Œwiêtej wyjechaliœmy
z Warszawy. Pamiêtam by³a wtedy s³oneczna pogoda. Przez
pierwsze 10 km, mieliœmy ró¿ne przygody. Kolega z³apa³
gumê, póŸniej jeden Pan siê wywróci³, mo¿na powiedzieæ, ¿e
ci¹gle siê coœ dzia³o. Ka¿dego dnia mieliœmy do pokonania
okreœlony zakres trasy. Dzieñ rozpoczynaliœmy od Mszy œw.
o 6. 30, po drodze na postojach tak¿e by³ czas na modlitwê
i oczywiœcie w godzinach wieczornych, przed zaœniêciem.

Pojecha³aœ byœ jeszcze raz?
Jeœli bêdê mia³a mo¿liwoœæ i zdrowie pozwoli. W obecnej
pielgrzymce mog³am uczestniczyæ dziêki rodzicom, którzy
pokryli jej koszty. Poza tym mój tata „taka z³ota r¹czka”
przygotowa³ mi rower do wyjazdu. Ogólnie od rodziców
mia³am du¿e wsparcie, wspierali mnie duchowo mówi¹c
„Aniu dasz radê”. Ja natomiast przed ka¿d¹ górk¹, przed któr¹
mieliœmy wjechaæ patrzy³am na Andrzeja jak sobie radzi, jak
inni w moim wieku. Jak ju¿ wjecha³am na któr¹œ z nich, to
mia³am motywacjê, ¿e wytrwam do koñca.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o ciê¿ko?
W niektórych momentach by³o ciê¿ko, ale by³y te¿ odcinki,
które bardzo ³atwo i szybko przechodzi³y.
Tak jak w ¿yciu s¹ wzloty i upadki.
Dok³adnie.
Dziêkujê za rozmowê.
W tegorocznej wyprawie do W³och do grupy obok Andrzeja
£ukasika (ta pielgrzymka jest ju¿ jego drug¹ podró¿¹)
do³¹czy³a Anna Oszust z Janowa Lubelskiego i Andrzej
Orze³ z Bia³ej (pe³ni¹cy funkcjê pilota). Ponadto w tym roku
wœród uczestników pielgrzymki znaleŸli siê lubelscy
dziennikarze z TV Lublin – Dorota Boczek i Staszek
Patejko. Dwudziestoszeœcioosobowa ekipa pod dowództwem o. Daniela Szafarz pokona³a tak d³ugo trasê w ci¹gu 20
dni. Dziœ ka¿dy z nich jest ju¿ w domu. Dziœ przegl¹daj¹c
liczne fotografie i ogl¹daj¹c relacje filmow¹ z pielgrzymki,
rodzi siê pytanie – czy to koniec tej wyprawy? Za
horyzontem s³oñca na jednej z dróg w S³owacji pod¹¿a 26.
ekipa, a wraz nimi realizacja ich marzeñ… Dorota Kozdra

Wakacje w naszym mieœcie

Wystawa przyrodnicza w Oœrodku
Edukacji Ekologicznej

S³yszê dos³ownie tak¹ rozmowê: „Agnieszka przyje¿d¿aj do Janowa, pójdziemy nad
zalew, a tam – si³ownia na œwie¿ym powietrzu, Park Linowy, Park Wodny, Park Kreatywny, przeja¿d¿ki pendzokami, zajrzymy
do Oœrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, aby zobaczyæ interesuj¹ca wystawê przyrodnicz¹, przejdziemy siê kolejk¹
turystyczn¹ Almatur, a wieczorem udamy
siê do Momot Górnych”. Agnieszka d³ugo
siê nie zastanawia³a, spakowa³a plecak

i w drogê do Janowa Lubelskiego. Park Rekreacji ZOOM NATURY, ALMATUR
i EMES – Oœrodków wypoczynkowy nad
Zalewem Janowskim, Oœrodek JeŸdziecki
Karino, Bagienne Baractwo Obserwatorów
Terenowych, Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, Klub ¯eglarski ZEFIR, MAKADAM (turystyka i rekreacja)… to miejsca
najczêœciej odwiedzane przez turystów
tegorocznego lata. Wakacje siê skoñczy³y…
dziœ pozosta³y wspomnienia i zdjêcia.

Oœrodek JeŸdziecki KARINO

Dorota Kozdra

Park Kreatywny w PARKU REKREACJI ZOOM NATURY

Kajaki - Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych

Fontanna nad Zalewem Janowskim

Pendzoki - Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych

Park Linowy w PARKU REKREACJI ZOOM NATURY

Przeja¿d¿ki rowerowe

Kryta P³ywalnia Otylia

Park Wodny nad Zalewem Janowskim

Zalew Janowski

Kolejka turystyczna ALMATUR

Fontanna nad Zalewem Janowskim ZOOM NATURY

Klub ¿eglarski ZEFIR

Czy warto uprawiaæ sport, aby pobijaæ rekordy?
Znane wszystkim powiedzenie: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – to nie mit, ale
fakt. To w³aœnie ta sentencja, powinna
motywowaæ wielu m³odych ludzi do
rekreacji sportowej. Ciebie równie¿ drogi
czytelniku! Na co nam przysz³o w tych
nowych, „lepszych” czasach? Technologia
sprawi³a, ¿e zazwyczaj najczêstsz¹ form¹
aktywnoœci, staje siê wyjœcie do sklepu po
zakupy. Oczywiœcie, nie wszyscy s¹
pasywni. Nasi sportowcy z Publicznej
Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim
s¹ wzorem do naœladowania w dziedzinie
sportu. Swoim podejœciem, bez w¹tpienia
mog¹ daæ przyk³ad niejednej osobie. Ruch
jest „z³otym œrodkiem” min.: na lepsze
samopoczucie, dobr¹ kondycjê jak równie¿
wzmocnienie swojej odpornoœci psychicznej zauwa¿alnej w naszym organizmie.
A to wszystko, dzieje siê za spraw¹ wydzielanych hormonów szczêœcia – tzw. endorfin,
które wprowadzaj¹ nas w nastrój zadowolenia oraz radoœci. W Szkole Podsta-

wowej im. Jana Zamoyskiego, od dwóch lat
istnieje klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym. W zesz³ym roku szkolnym ta
klasa równie¿ zosta³a utworzona. To w³aœnie

Ci uczniowie, mog¹ poszczyciæ siê licznymi
osi¹gniêciami. Niejednokrotnie brali udzia³
w ró¿nych zawodach sportowych, w efekcie
koñcowym osi¹gaj¹c satysfakcjonuj¹ce

wyniki. M³odzi sportowcy, bardzo aktywnie
spêdzili zesz³y rok szkolny 2013/2014: brali
udzia³ w 39 Rajdzie Mi³oœników Roztocza,
uczestniczyli w zajêciach z ¿eglarstwa
w obiekcie Klubu ¯eglarskiego „Zefir”,
w ramach zajêæ lekcyjnych p³ywali na
kajaku, obradowali przy Okr¹g³ym Stole.
W mini pi³ce siatkowej ,,trójek’’, ch³opcy
reprezentowali szko³ê podczas zawodów
rejonowych i weszli do œcis³ego fina³u
w zawodach pi³ki no¿nej, turnieju im. Marka
Wielgusa. Odnieœli równie¿ du¿y sukces
w zawodach lekkoatletycznych, kwalifikuj¹c siê do fina³u ogólnopolskiego
w £odzi. Natomiast udzia³ w wojewódzkim
finale indywidualnych biegów prze³ajowych
w Adamowie zapewni³ mistrzostwo województwa. To tylko czêœciowe osi¹gniêcia
Ma³ych Sportowców z Janowa Lubelskiego.
W kolejnym roku szkolnym ¿yczymy
równie wielu dobrze rozegranych zawodów,
a kto wie? Mo¿e i mistrzostw.
Kinga Lenart
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Praca i statystyka w Powiatowym Urzêdzie Pracy
Najpierw zdrowie, potem rodzina i praca
to podstawowe czynniki, które maj¹ wp³yw
na poczucie szczêœcia i dobrobytu. Trudno
mówiæ o pe³nym szczêœciu w Polsce, kiedy
dwa miliony obywateli wyjecha³o poza granice kraju w poszukiwaniu pracy a w Polsce
bezrobocie siêga 13 – 14 %, co przek³ada siê
na dwa miliony osób. Przyczyny takiego
stanu rzeczy nale¿y szukaæ w z³ym kierowaniu krajem. W³adza ustawodawcza i wykonawcza zgotowa³ nam ten los. Oczywiœcie
mo¿na s³uchaæ o œwiatowym kryzysie, o naszym wzroœcie gospodarczym i có¿ z tego?
Europejskie kraje zachodu s¹ zasobnymi
pañstwami, tam o kryzysie s³yszy siê w TV
u nas wielomilionowa rzesza obywateli
odczuwa kryzys i biedê. A jak radzimy sobie
na naszym janowskim rynku pracy? Wed³ug
statystyk w powiecie janowskim jest 14,9%
bezrobotnych, w województwie 14% i w kraju 13%. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele:
peryferyjne po³o¿enie daleko od du¿ych
oœrodków miejskich, brak dobrych po³¹czeñ
i dróg. W³aœnie droga S19 buduje siê, stop,
planuje siê i obiecuje ju¿ kilkanaœcie lat,
koñczy siê obiecankami otrzymywanymi od
znacz¹cych goœæ przyje¿d¿aj¹cych z Warszawy zawsze tu¿ przed wyborami. Pod koniec
maja ogó³em liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie janowskim wynosi³a
3354 osoby, pod koniec czerwca 3229 osób.
Tylko 159 osoby otrzymywa³o zasi³ek dla
bezrobotnych. Najwiêkszy odsetek bezrobotnych stanowi¹ mieszkañcy wsi 2379 osób tj.
73,7% ogó³u bezrobotnych. Nie jest dobrze,
wszyscy wiedz¹, ale czy zdajemy sobie
sprawê z tego, jakie dzia³ania podejmuje
Powiatowy Urz¹d Pracy, aby z³agodziæ skutki
bezrobocia? Mo¿na by ograniczyæ siê do
rejestracji bezrobotnych wydawaniu zaœwiadczeñ o ubezpieczeniu jest jednak inaczej.
Dyrektor PUP Tomasz Kapron przedstawi³
wykazy i statystyki o podjêtych dzia³aniach,

nie komentowa³, ¿e to jest wiele, t¹ ocenê my
mo¿emy wystawiæ. Opracowane projekty czêsto unikatowe w skali kraju pozwoli³y
pozyskaæ 6 661 600,00 z³otych na realizacjê
aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu w 2014 roku. Podzia³ œrodków jest
nastêpuj¹cy: roboty publiczne 300 000,00 z³,
prace interwencyjne 400 000,00 z³, sta¿e
2 654 838,00 z³, szkolenia 491 384,04 z³, œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
1 300 000,00, doposa¿enie stanowisk pracy
dla bezrobotnych 580 000,00, prace spo³ecznie u¿yteczne 35 000,00 z³, wk³ad do projektu POKL „Recepta na zatrudnienie” 63
377,95 z³, bony sta¿owe 750 000,00 z³ i bony
szkoleniowe 87 000,00 z³. Dziêki tym
œrodkom do koñca czerwca podjê³o prace
interwencyjne 53 osób, w ramach robót publicznych 27 osób, sta¿e podjê³o 314 osoby
szkolenia 78 osób. Przy zatrudnianiu w grupach i szkoleniach brane s¹ pod uwagê ró¿ne
wymagania, wiekowe, czas pozostawania bez
pracy itd. Najwiêkszym zainteresowanie ciesz¹ siê szkolenia operatorów koparko – ³adowarki, operatorów wózków wid³owych, kursy spawacza i prawo jazdy kat. C. W miesi¹cu
czerwcu PUP pozyska³ 57 ofert pracy w powiecie janowskim, na terenie Polski i za
granic¹. Systematycznie wzrasta zatrudnienie w Alucromie, oko³o 40 spawaczy przyjmuje do pracy Fortaco. (Na koniec lipca firmy Alucrom, Fortaco i Caterpillar ³¹cznie
zatrudnia³y oko³o 900 osób, jest to zbli¿ona
liczba do zatrudnienia w najlepszych czasach
Fabryki Maszyn). Nale¿y zrozumieæ rozgoryczenie ludzi którzy pracuj¹ na czas okreœlony, za minimalne p³ace. Oczywiœcie s¹ takie
osoby które „nie pal¹ siê” do podjêcia pracy,
ale to odosobnione przypadki, pozostali potrzebuj¹ pomocy, czy te¿ wsparcia z Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, ale pracy. Trudno
tu winiæ nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê, ¿e jest tak jak
jest.
Jan Machulak

Karta Du¿ej Rodziny
Od 16 czerwca 2014 r.
istnieje mo¿liwoœæ
ubiegania siê o Kartê
Du¿ej Rodziny w ramach Rz¹dowego
Programu dla Rodzin
Wielodzietnych. Karta oferuje system
zni¿ek oraz dodatkowych uprawnieñ. Jej
posiadacze bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie ca³ego
kraju. Zni¿ki mog¹ oferowaæ nie tylko
instytucje publiczne, ale równie¿ przedsiêbiorcy prywatni. Przystêpuj¹c do programu zyskuj¹ prawo do pos³ugiwania siê
znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolsk¹
Kartê Du¿ej Rodziny”. Program ma zasiêg
ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do
cz³onków rodzin wielodzietnych, bez
wzglêdu na ich miejsce zamieszkania oraz
dochód. Karta Du¿ej Rodziny przyznawana
jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej
trójkê dzieci. Dotyczy to tak¿e rodzin
zastêpczych oraz rodzinnych domów dziecka. Beneficjentami programu s¹ cz³onkowie
rodziny wielodzietnej: 1) rodzic (rodzice)
oraz jego ma³¿onek maj¹cy na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci w wieku do
ukoñczenia 18. roku ¿ycia, w przypadku,
gdy dziecko uczy siê w szkole lub szkole
wy¿szej – do ukoñczenia 25. roku ¿ycia,
natomiast bez ograniczeñ wiekowych –

w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. 2) rodzic
zastêpczy (rodzice zastêpczy) lub osoba
(osoby) prowadz¹ca rodzinny dom dziecka,
3) dziecko – w tym dziecko, nad którym
rodzic sprawuje rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹
oraz pe³noletni wychowanek rodzinnej
pieczy zastêpczej, pozostaj¹cy w dotychczasowej rodzinie zastêpczej albo rodzinnym
domu dziecka na zasadach okreœlonych
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z póŸn.
zm.) Sk³adaj¹c wniosek o przyznanie Karty
Du¿ej Rodziny trzeba okazaæ orygina³y lub
odpisy dokumentów potwierdzaj¹cych
stanowienie rodziny wielodzietnej. Wzór
wniosku o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny
dostêpny jest na stronie Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej pod adresem:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/kartaduzej-rodziny?dzial=pliki
Upowa¿niony cz³onek rodziny wielodzietnej bêdzie móg³ wnosiæ o przyznanie Karty
dla pozosta³ych cz³onków rodzin. Wnioski
o wydanie Karty Du¿ej Rodziny mo¿na sk³adaæ w siedzibie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lubelskim ul. Boh. Porytowego
Wzgórza 23. Pracownikiem odpowiedzialnym za wydawanie kart jest Pani Ewa
Stañko, pok. 7, tel. 15 872467 wew. 27.

Nasz Elementarz „wchodzi” do szko³y
W tym roku uczniowie klas pierwszych
bêd¹ uczyæ siê z nowych darmowych podrêczników, które zosta³y przygotowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Nasz
Elementarz” zawiera cztery czêœci, ka¿da
z nich tytu³owana jest por¹ roku. Z pierwszej
czêœci „Jesieñ” uczniowie bêd¹ uczniowie
korzystali przez trzy miesi¹ce, nastêpnie
zapoznaj¹ siê z kolejnymi czêœciami. Warto
tu podkreœliæ, ¿e elementarz sk³ada siê z
czterech czêœci: polonistycznej, matematycznej, artystycznej i spo³ecznej. Zaznaczmy,
¿e nowy podrêcznik ma bogat¹ szatê graficzn¹ i ilustracjê. Przegl¹daj¹c jego treœæ,
zwrócimy uwagê, ¿e zawiera zró¿nicowany
poziom odnosz¹ce siê do umiejêtnoœci uczniów. Zgodnie z prezentowanym programem, klasa pierwsza ma dziewiêæ miesiêcy
na wprowadzenie liter i zapoznanie siê
z czytaniem. Jakie bêd¹ efekty wprowadzenia „Naszego Elementarza „do szkó³ przekonamy siê ju¿ pod koniec roku szkolnego

2014/2015. Na dzieñ dzisiejszy wszystkim
pierwszoklasistom (w obecnym roku w naszej gminie bêdzie oko³o 240 uczniów)
¿yczymy owocnej nauki i sukcesów.
Dorota Kozdra

Nowy budynek Banku Spó³dzielczego „powstaje” na naszych oczach

Dok³adnie za dwa lata bêdzie obchodzi³ 90. lecie istnienia (za³o¿ony w czerwcu 1926 roku). Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród klientów – Bank
Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim.
Przez tak d³ugi okres czasu zyska³ miano
banku bezpiecznego i solidnego, ale
tak¿e dobrze prosperuj¹cego w skali
ogólnokrajowej. Obecnie Centrala Powiatowego Banku Spó³dzielczego mieœci siê przy ul. Wiejskiej, jednak¿e ten
stan rzeczy ju¿ w niedalekiej przysz³oœci
ulegnie zmianie. Budowa nowej centrali
banku rozpoczê³a siê w po³owie czerwca,
a dok³adnie pierwsze wkopanie ³opaty
pod budowê inwestycji mia³o miejsce 23
czerwca br. Przechodz¹c ul. Zamoyskiego zauwa¿ymy, ze prace przebiegaj¹
w doœæ szybkim tempie. Wykonawc¹ jest
firma Walski – Budownictwo z Tarnobrzega, projektantem Tomasz Skubik
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z firmy Skubik ART.
z Janowa Lubelskiego. Jak zaznacza Marian Zamojski – prezes
banku „nie bêdzie to
kolejny oddzia³, lecz
nowy budynek Powiatowego Banku Spó³dzielczego. Górna
czêœæ budynku bêdzie
przeznaczona dla centrali, zaœ w dolnej
bêdzie mieœci³a obs³uga klienta”. Myœl¹c
o budowie nowego obiektu przewidziano, i¿ bêdzie to budynek z nowoczesnym standardem: zautomatyzowany,
steruj¹cy systemami ch³odzenia, ogrzewania, wentylacji, przystosowany do
osób niepe³nosprawnych, posiadaj¹cy
miejsca parkingowe, 2 windy. Swoj¹
uwagê przyci¹gnie zapewne wygl¹dem.
Mówimy to o nowoczesnej architekturze
z przeszklonymi fasadami. Dariusz
Dziewa – Wiceprezes Zarz¹du ds.
ekonomicznych informuje, ¿e prace
budowlane nowego obiektu potrwaj¹ do
koñca grudnia br. zaœ wiosn¹ przysz³ego
roku planowane jest ca³kowite zakoñczenie (mowa o instalacji wewnêtrznej
i wyposa¿eniu obiektu). Myœlimy –
dodaje Pan Dariusz, ¿e uroczyste
otwarcie nowego Banku do u¿ytku

nast¹pi pod koniec 2015 roku”. Jak
zwykle przy tego typu inwestycjach
pojawia siê dodatkowe pytanie – czy tym
samym zwiêkszy siê iloœæ zatrudnienia?
Wiceprezes Zarz¹du nie zaprzecza.
Przypomnijmy, ¿e na terenie Powiatu
Janowskiego, istniej¹ cztery oddzia³y
Banku Spó³dzielczego w Chrzanowie,
Dzwoli, Godziszowie, Potoku Wielkim,
a tak¿e punkty obs³ugi klienta w Kocudzy i Zdzi³owicach.
Dnia 25 sierpnia br. mia³o miejsce uroczyste wmurowanie kamienia wêgielnego pod zabudowê inwestycji w obecnoœci Prezesów Banku, a tak¿e Krzysztofa
Ko³tysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego i Jerzego Bieleckiego - Starosty
Powiatu Janowskiego.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Jan Machulak

PS. Za kilkaset lat mieszkañcy Ziemi
Janowskiej bêd¹ czytaæ Gazetê Janowsk¹. Przed wmurowaniem kamienia do
tuby w³o¿ono podpisany akt erekcyjny,
do³¹czono kilka zdjêæ, monety z obecnego obiegu oraz egzemplarz Gazety Janowskiej (wydanie czerwcowe). Wmurowanie aktu erekcyjnego zwanego tak¿e
kamieniem wêgielnym ma s³u¿yæ
potomnym jako œwiadectwo historii.
Redakcja

Tych korzeni nie da siê wyrwaæ…
Wiatr budzi ze snu zielony las. Zza konarów drzew przebija
siê letnie, lipcowe s³oñce. Jest niedzielne popo³udnie,
a dok³adnie 6 lipiec 2014 roku. Mijamy leœne polany,
kolejno jeden dom, drugi, na skrzy¿owaniu wita nas napis
£¹¿ek Garncarski. Skrêcamy w prawo. Co jakiœ czas
dostrze¿emy drewniane wytwory kultury ludowe, z oddali
dobiegaj¹ s³owa piosenki „Kiedy patrzê hen zza siebie,
w tamte lata co minê³y. Kiedy myœlê co przegra³am, a co
diabli wziêli, co wyliczê to wyliczê, ale zawsze wtedy
powiem, ¿e najbardziej mi ¿al: kolorowych jarmarków,
blaszanych zegarków, motyli drewnianych, koników
bujanych, cukrowej waty i z piernika chaty”.
Przypominamy sobie dawne czasy, kiedy codziennoœci¹
by³y tego typu jarmarki. Kapela ludowa, która przygrywa³a
do tañca, biesiada, pogaduchy, a w tle piêkne wiejskie
pejza¿e. Czy to pamiêæ dawnych, tych coraz bardziej
zapomnianych czasów? - zadajemy sobie pytanie, bêd¹c na
jarmarku garncarskim organizowanym w tym roku ju¿ po
raz ósmy przez Jana Jarmuziewicza w £¹¿ku Garncarskim.
Jarmark jest spotkaniem maj¹cym na celu nie tylko
pielêgnowanie tradycji i historii regionu, to tak¿e - jak
zaznacza Pan Jarmuziewicz „zachowanie tych zwyczajów,
które wyros³y z naszej ziemi, które tkwi¹ w g³êbi tej wsi”,
dodaj¹c „funkcjonowanie ci¹g³oœci naszej kultury nie
opiera siê na czerpaniu modelów z zachodnich wzorców.
My stawiamy na nasze regionalne zasoby”.

Wystêpy lokalnych zespo³ów to tylko niektóre atrakcje, jakie
mia³y miejsce podczas tegorocznego jarmarku. Wiele wra¿eñ
dostarczy³y przeja¿d¿ki furmank¹, koniem, lepienie garnków,
konkurs dojenia kozy na czas. Ponadto podczas spotkania
mogliœmy zasmakowaæ wielu regionalnych potraw. Bo
regionalnoœæ w wydaniu ³¹¿kowskiego jarmarku to powrót do
tradycji, to przede wszystkim jej pielêgnowanie.
Przypomnijmy, ¿e £¹¿ek Garncarski s³ynie nie tylko
z rzemios³a garncarskiego, kaflarstwa, ale tak¿e rêkodzie³a
ludowego, folkloru muzycznego, czy produktów kuchni
regionalnej. A tego w ³¹¿kowskiej zagrodzie nie brakuje. Kto
bywa³ na jarmarkach u pana Jarmuziewicza to dobrze wie, jak
smakuje chleb Babki Pomyka³owej ze smalcem i ogórkiem,
pierogi z jagodami, czy bigos z grzybami i jakie wra¿enia
pozostaj¹ po przeja¿d¿kach furmank¹ po malowniczej
okolicy. Za chwilê, mo¿e za dwie, opuœæmy zagrodê
³¹¿kowsk¹. Jeszcze s³yszymy dŸwiêk okaryny Stefana
Maziarczyka, do tañca przygrywa zespó³ Kleszcze. Jeszcze
jakby przez mg³ê dostrze¿my sylwetkê garncarza, rzeŸbiarza,
plecionkarza… to kultura ludowa godna kontynuacji. Byæ
mo¿e ka¿dy z mieszkañców to odrêbna kartka z wielkiej
ksiêgi ¿ycia. Byæ mo¿e ka¿dy z nich to tak¿e kolejny rozdzia³
do napisania w przysz³oœci… Tu na ziemi ³¹¿kowskiej, tu
¿yj¹, tu historia i tradycja tkwi… tych korzeni nie da siê
wyrwaæ…
Tekst: Dorota Kozdra, Foto: Jan Jarmuziewicz

W krainie garnków i nie tylko…
Jakie jest uczucie lepienia garnków w glinie, w d³oniach
stworzyæ „dzie³o”? Tutaj liczy siê delikatnoœæ, spokój
i cierpliwoœæ. Zabawa przez naukê uspokaja, odprê¿a
i uczy… zawodu garncarza. Formowanie w glinie pozwala
siê wyciszyæ, pobudza nasz¹ wyobraŸnie. Ci najm³odsi lepi¹
ró¿ne „stworki” – ptaki, zaj¹czki, króliczki, ale próbuj¹ tak¿e
swych si³ w tworzeniu bardziej ambitnych „dzie³ sztuki”.
Dla ka¿dego z nas bez wzglêdu na wiek jest to niesamowite
wra¿enie. Zawód – garncarz… podobnie jak inne zawody
wykonywane przez naszych przodków coraz bardziej
zanika. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim ju¿ po
raz ósmy zorganizowa³o spotkania garncarskie u Adama
¯elazko w £¹¿ku Garncarskim. Warsztaty ceramiki dawnej
odbywa³y siê na œwie¿ym powietrzu, w dniach od 3- 5 lipca
br. Zaproszeni goœcie – w tym roku mogliœmy uczyæ siê
zawodu garncarza od Magdaleny Kopiczko, Joanny
i Krzysztofa Dziewientkowskich z Pracowni Lepiglina
w Glinkach Mokrych, garncarza Macieja BeneAkebe, oraz
miejscowi garncarze ³¹¿kowscy zapoznali nas z technik¹
wytwarzania garnków w toczeniu na dawnym kole
wolnoobrotowym, zwanym toczkiem, jak i w rêcznym
formu³owaniu naczyñ technik¹ wstêgow¹ i wa³eczkow¹.
Ponadto podczas tegorocznych warsztatów zosta³
przeprowadzony wypa³ ceramiki w palenisku otwartym,
a tak¿e dokonano „uruchomienia” i próby pierwszego
wypa³u w zrekonstruowanym w ubieg³ym roku œredniowiecznym piecu kopu³owym.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Dorota Kozdra, Piotr Widz

O muzyce, która
zmienia³a nasze ¿ycie

Zas³yszane, opowiedziane, przekazane, utrwalone dŸwiêki muzyki ludowej. To w jej barwach kryje siê nasza
tradycja, nasze dzieje, by ocaliæ od zapomnienia to co
najpiêkniejsze, by przekazaæ kolejnym pokoleniom dziedzictwo. W jaki sposób? Twórcze obcowanie z kultur¹
ludow¹ dajê wspania³e efekty. Przyk³adem tej myœli jest
organizowany od trzech lat Festiwal Muzyki Tradycyjnej
„Na rozstajnych drogach”. Ta muzyka wydobywa siê
z wnêtrza naszej duszy. Jest jakby pomostem ³¹cz¹cym
przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹. Z dala od miejskiego zgie³ku,
w malowniczej okolicy Szklarni, Momot Górnych odbywa
siê Festiwal Muzyki Tradycyjnej.
W ramach festiwalu zorganizowana zostaje letnia szko³a
muzyki tradycyjnej, ale tak¿e spotkania, projekcie filmowe,
warsztaty rêkodzielnicze, zajêcia dla dzieci w tym przedstawienia teatralne, koncerty, potañcówki. Wieczorn¹ por¹
dnia 13 lipca br. w Sanktuarium Janowskim odby³ siê
wyj¹tkowy koncert „Duchowa Strona Tradycji” w wykonaniu Anny Broda i Iwony Sojka. Ponadto na
potañcówkach do pos³uchu i do tañca zagrali: Kapela
Stanis³awa G³aza z Dzwoli, Zdrowie Piêknych Pañ, Kapela
Braci Dziobaków, Kapela Bornego z Podzamcza oraz
Kapela Butrynów”: Marta, Krzysztof i Zbigniew
Butrynowie g³ówni pomys³odawcy festiwalu i za³o¿yciele
Szko³y Suki Bi³gorajskiej.
Szczególnym zainteresowaniem wœród m³odszych uczestników festiwalu ciesz¹ siê organizowane warsztaty
„Mistrz – uczeñ”, podczas których najm³odsi maj¹
mo¿liwoœæ poznaæ folklor muzyczny bezpoœrednio od
wiejskich muzykantów i œpiewaków.
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Pamiêtaj¹ o czworono¿nych przyjacio³ach! Nowatorski malarz woodstockowych
W maju bie¿¹cego roku klasa III „e”
z Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
z inicjatywy uczennicy tej klasy Mai Kowal
zorganizowa³a akcjê zbierania ¿ywnoœci
oraz innych potrzebnych rzeczy dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska dla zwierz¹t „Kundelek” w Rzeszowie. Akcja
trwaj¹ca niespe³na dziesiêæ dni, cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem uczniów naszej
szko³y. Dzieci zebra³y karmê, makarony,
koce, maskotki, smycze oraz inne akcesoria
niezbêdne w codziennym funkcjonowaniu
zwierz¹t w schronisku. Na pocz¹tku czerwca
przedstawicielki klasy – Maja Kowal
i Izabela Radomska pod opiek¹ rodziców

uda³y siê do schroniska, aby przekazaæ
zebrane dary, poznaæ sytuacjê bezdomnych
zwierz¹t oraz poœwiêciæ im trochê swojego
wolnego czasu. Od pracowników dzieci

dowiedzia³y siê, ¿e w schronisku przebywa
oko³o 320 psów i 250 kotów czekaj¹cych na
swój w³asny dom i nowego w³aœciciela,
dbaj¹cego o nie i kochaj¹cego. Zwierzêta
w azylu maj¹ za sob¹ najczêœciej nieciekawy
¿ywot. Porzucane przez swoich w³aœcicieli
czuj¹ siê zagubione i niepotrzebne. Niektóre
w wyniku ró¿nych wypadków i przemocy ze
strony ludzi dozna³y wielu cierpieñ fizycznych i obecnie potrzebuj¹ szczególnej troski
i opieki. Wyje¿d¿aj¹c ze schroniska uczennice obieca³y sobie, ¿e nie zapomn¹ o tych
opuszczonych i pokrzywdzonych przez los
czworonogach. Wierz¹, i¿ dzieci kochaj¹ce
zwierzêta s¹ gotowe nieœæ im pomoc
w kolejnych latach. Dziêki temu szko³a
bêdzie nadal mog³a wspomagaæ schronisko i poprawiaæ w ten sposób los
bezdomnych zwierz¹t. Ka¿da
pomoc jest wa¿na, a ta
materialna szczególnie cenn¹
bo przek³ada siê na bezpoœredni¹ poprawê jakoœci
¿ycia zwierz¹t. Mo¿emy byæ
dumni z naszych uczniów
i ich dojrza³ej inicjatywy.
Potrafi¹ one byæ dobrymi dla
innych bez przymusu, uwra¿liwione na potrzeby wszystkich istot
¿ywych, nauczone s¹ poszanowania
zarówno ludzi, zwierz¹t jak i przyrody.
Wychowawca klasy – Iwona Paleñ

gitar zawita³ do Janowa
Nie artysta, lecz malarz – tak mówi o sobie
Szymon Chwalisz. Autor wystawy „Dictum
Acerbum – Gorzka prawda melomana”,
która mia³a miejsce w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim.

Wernisa¿ odby³ siê 28 czerwca , aczkolwiek
ekspozycjê mo¿na by³o ogl¹daæ do 20 lipca.
Ci wszyscy, którzy wygospodarowali sobie
czas na przybycie do Muzeum, z pewnoœci¹
nie ¿a³owali decyzji. Gdy¿, mieli niebywa³¹
okazjê na to, aby w³asnym okiem spojrzeæ na
zaprezentowane p³ótna, a tak¿e spotkaæ siê
z przewidzianymi w programie goœæmi
specjalnymi min.: Micha³em Wiœniewskim
oraz ze sk³adem zespo³u Wild Pig: Piotrem

Chancewiczem, £ukaszem Ciechañskim,
£ukaszem Rychlickim i Paw³em Jurkowskim. Stworzone obrazy przez Szymona
Chwalisza, który oprócz malowania na
p³ótnie specjalizuje siê w sztuce aerografu,
by³y interpretacj¹ muzyczn¹ min.: Renaty
Przemyk, Micha³a Wiœniewskiego, Piotra
Bukartyka oraz zespo³ów: Big Cyc, Ferben
Lehre i Wild Pig w palecie 25 pasteli. Na
pierwszy rzut oka, bez w¹tpienia mo¿na by³o
zauwa¿yæ artyzm towarzysz¹cy ca³ej wystawie, a w ukazanych dzie³ach ewidentnie
zosta³y oddane personalne emocje autora.
Ca³a muzyczna reinterpretacja siêga³a
swoimi korzeniami do twórczoœci surrealistycznej, burz¹cej logiczny porz¹dek
poprzez zaprezentowan¹ rzeczywistoœci.
Ka¿dy z osobna móg³ dostrzec intryguj¹c¹
kwestiê: jak wizualna percepcja wp³ywa na
odbiór otaczaj¹cego œwiata?
Ten pochodz¹cy z Ostrzeszowa absolwent
kierunku: malarstwa Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza WPA w Kaliszu, przez
niejednoznaczn¹ wymowê obrazów,
z pewnoœci¹ sk³oni³ do interpretacji swoich
dzie³, wszystkich tych, którzy mieli okazjê
zobaczyæ wystawê na ¿ywo.
Tekst: Kinga Lenart, foto: internet

Jak co roku w okresie wakacyjnym
Mieszkañców „BARKA” Domu Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim odwiedzili oczekiwani Goœcie.
„Odwiedzamy – my, wspólnota Oazy
Nowego ¯ycia III w Sandomierzu – Wasz
dom, ¿eby spotkaæ i radowaæ siê ze
Zmartwychwstania Chrystusa razem
z Wami. Bardzo siê cieszymy, bo jesteœcie

dla nas wspania³ym œwiadectwem radoœci,
wiary i mocy Jezusa. Bóg Wam zap³aæ!
Bêdziemy pamiêtaæ w modlitwie!”. Grupa
ponad piêædziesiêciu osób, oprócz pami¹tkowego wpisu w Kronice „BARKI”, pozostawi³a w pamiêci Mieszkañców m.in. wiarê
w dobroæ drugiego cz³owieka i nadziejê na
kolejne spotkanie ju¿ za rok.
„BARKA” DPS im. Jana Paw³a

Uwa¿ajmy na oszustów
Policja ostrzega
przed oszustami.
W ostatnim czasie na terenie
naszego powiatu
mia³o miejsce
oszustwo, gdzie
nieznana kobieta
podaj¹c siê za
pracownicê
opieki spo³ecznej, która w zamian za za³atwienie wy¿szych œwiadczeñ prosi³a o wydanie pieniêdzy. Apelujemy o rozwagê i rozs¹dek wobec nieznanych osób, które pukaj¹ do
naszych mieszkañ. Ostrzegamy przed zbyt
pochopnym wydawaniem swoich oszczêdnoœci. Pomys³owoœæ i przebieg³oœæ oszustów jest nieograniczona. Pod ró¿nym pozorem, np. podaj¹c siê za urzêdników lub pracowników ró¿nych instytucji, wprowadzaj¹
w b³¹d swoje ofiary, zyskuj¹ ich zaufanie i

okradaj¹. Zanim wpuœcimy kogoœ obcego do
domu sprawdŸmy, czy na pewno jest tym za
kogo siê podaje. Nie obdarzajmy nieznajomych nadmiernym zaufaniem. Tylko rozs¹dek i rozwaga w tym przypadku mog¹ uchroniæ nas przed staniem sie ofiar¹ naci¹gaczy.
W przypadku odwiedzin takich osób nawi¹zujmy kontakt z cz³onkami rodziny, znajomymi, s¹siadami w celu uzyskania pomocy.
Osoby, które spotka³y siê z tak¹ sytuacj¹
i mog¹ pomóc w identyfikacji oszustów, np.
podanie rysopisu tych osób, zapisane numery rejestracyjne samochodów, którymi siê
poruszali, proszone s¹ o kontakt z janowsk¹
policj¹. Ponadto w przypadku zauwa¿enia
osób, z których zachowania wynika, ¿e
mog¹ one dopuszczaæ siê wy¿ej wymienionych przestêpstw prosimy o telefoniczne
powiadomienie dy¿urnego KPP w Janowie
Lubelskim, tel. 15 87-10-210 lub 997.
Faustyna £azur - KPP w Janowie

Cztery pory roku w Oœrodku Edukacji Ekologicznej
Na jednym widzimy budz¹c¹
siê do ¿ycia wiosnê, na drugim
s³oñce oœwietlaj¹ce leœn¹ dró¿kê, na innym wrzos, czy konary
drzew otulone puszystym œniegiem. Przygotowana z okazji
70-lecia Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Lublinie, wystawa
autorstwa Wies³awa Lipca,
sk³ania nas do postawienia
pytania – jakie jest piêkno
lubelskich lasów? Na 30 fotogramach, autor wystawy zaprasza nas w podró¿ do „wnêtrzna” naszej tak bliskiej nam okolicy. Fotografie u³o¿one w cykl pór roku –

wiosna, lato, jesieñ, zima, staraj¹ siê
nam uzmys³owiæ bogactwo otaczaj¹cej nas przyrody. Nadmieñmy, ¿e Pan

Wies³aw Lipiec od urodzenia
zwi¹zany jest z Roztoczem.
Fotografuje nie tylko przyrodê,
ale tak¿e w swym fotograficznym
kadrze ukazuje pejza¿ i zabytkow¹ architekturê. Laureat presti¿owych konkursów, autor ponad 20 wystaw indywidualnych
i zbiorowych. Dziœ mamy przyjemnoœæ zapoznaæ siê z pracami
Pana Wies³awa Lipca w Oœrodku
Edukacji Ekologicznej. Wystawê
„Piêkno Lubelskich Lasów” mo¿na ogl¹daæ codziennie do koñca
sierpnia 2014 roku.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uczymy siê poprzez zabawê
W dniach od 2 do 8 sierpnia br.
odby³ siê obóz jêzykowy dla dzieci
z Janowa i okolic, zorganizowany
przez szko³ê jêzykow¹ Centrum
Innowacji Jêzykowej we wspó³pracy
z firm¹ Makadan. Program obozu
zosta³ zrealizowany, a czas dzieci
zosta³ podzielony miêdzy zadania
jêzykowe a gry i zabawy w lesie.
Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ malowaæ obrazy, lepiæ gliniane garnuszki,
uk³adaæ wiersze, tworzyæ mini domki
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– oraz przede wszystkim mówiæ po
angielsku nie tylko z lektorami, ale
i z native speakerem z Oklahomy.
Z wielk¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwany rajd po lasach, park linowy,
przeja¿d¿ka motorówk¹ czy zawody
sumo, prawdziwie rozentuzjazmowa³y dzieci, a organizatorów
utwierdzi³y w przeœwiadczeniu, ¿e
w Janowie jest wiele atrakcji –
niekiedy niedocenianych nale¿ycie
przez mieszkañców. Marsz przez

bagna, ko³yska w jeepie, przeja¿d¿k¹
na koniu, zrywanie mchu, zabawy
z chust¹, zaciêta rywalizacja w wykonywaniu zadañ jêzykowych, konkursy muzyczno – ruchowe i wiele
innych atrakcji tak bardzo przypad³y
do gustu uczestnikom obozu, ¿e
planujemy zorganizowaæ drug¹
edycjê obozu.
Informacje: Centrum Innowacji
Jêzykowej, 695-496-772.
Ania Szyszkowska – Butryn

Ot tak, gospodyni kaszê wa¿y³a. Przygotowywa³a, gotowa³a…
I wygra³a! – Czyli jak smakuje nasz region?
Podczas tegorocznych „Gryczaków”
w Janowie Lubelskim, mo¿na by³o
skosztowaæ regionalnych produktów
i pobudziæ swoje kubki smakowe za
spraw¹ w³asnych wyrobów min.:
win, nalewek, serów. Jednak g³ówn¹
pieczê nad smakiem sprawowa³
s³ynny król kasz – Gryczak. Nie
mog³o równie¿ zabrakn¹æ, ró¿nego
rodzaju potraw podawanych na
zimno, a tak¿e deserów na bazie
kaszy. Wszystkie nadmienione
produkty bra³y udzia³ w szeœciu
konkursach, które dotyczy³y smaków regionalnych, pochodz¹cych
z Janowa Lubelskiego i pobliskich
okolic. Wszelkiego rodzaju potrawy
oraz alkohole podzielone zosta³y
wed³ug grup tematycznych. Jury pod
przewodnictwem Pani Barbary
Nazarewicz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowe Lubelskim
mia³o nie³atw¹ decyzja do rozstrzygniêcia. Gdy¿ w konkursach wziê³o
udzia³ wielu uczestników, a zg³oszone nalewki i potrawy by³y ró¿norodne pod wzglêdem smakowym.

Jako z³ote ziarno
Za nami okres lata, okres ¿niw. Przed nami
czas do¿ynek – œwiêta podsumowuj¹cego
prace rolników. To tak¿e czas, kiedy my
wspó³czeœni mo¿emy postawiæ sobie
pytanie – jak zmieni³ siê krajobraz naszej
„ma³ej ojczyzny”?
Leopold Staff pisa³ „O, ch³opie! Ile razy,
w ci¹g³ym trudzie. Znów w pole idzie,
w œwit (…) By pór kolej¹ w pocie siaæ

i zbieraæ, Cieszyæ i smuciæ siê, ¿yæ i umieraæ”. Dziœ, choæ ju¿ w czasach technologii,
jeszcze s³yszymy szelest koszonego zbo¿a,
widzimy jak wiatr ko³yszê zbo¿a, jak na
ziemie upada jedno… z³ote ziarno. Jak z tego
ziarna wyrasta k³os, a z tego k³osa obfitoœæ
zbo¿a…
Dorota Kozdra
Poni¿ej prezentujemy d³u¿szy fragment
wiersza:

Ka¿dy, kto bra³ udzia³ w zabawie
i chcia³ poznaæ opinie na temat
w³asnych wyrobów, dosta³ pami¹tkow¹ nagrodê rzeczow¹. Natomiast
3 pierwsze miejsca z ka¿dej kategorii, by³y uhonorowane sprzêtem
AGD. W (9) Konkursie na Janowsk¹
Nalewkê ¯urawinow¹: I miejsce
zajê³a Pani Angelika Powêska,
II miejsce przypad³o Pani Urszuli
Dziedzic, a III miejsce objê³a Pani
Ewa Mantyka. W kategorii „Wina
i nalewki regionalne” g³ówne miejsca konkursowe nale¿a³y równie¿ do
trzech osób: I miejsce objê³a Pani
Jolanta Momot, II miejsce Pana
Ryszard Pietryk, III miejsce Pani
Iwona Pietryka. W kategorii „Sery”:
I miejsce nale¿a³o do Pani Natalii
Florek, II miejsce obj¹³ Pan Tomasz

Figura, a III miejsce uzyska³a Pani
Maria Portka. W kategorii „Potrawy
na bazie kaszy podawane na zimno”:
I miejsce mia³a Pani Barbara
Kapusta, II miejsce Pani Urszula
Dziedzic, a III miejsce Pani Alicja
Powêska. W kategorii „Desery na
bazie kasz (np. ciasta, leguminy)”:
I miejsce objê³a Pani Agnieszka
Chmiel, II miejsce Pani Naomi
Jakubowska, III miejsce Dorota
Kaproñ. A w kategorii „Gryczak
z ró¿nymi dodatkami”: I miejsce
zajê³a Lokalna Grupa Dzia³ania
Leœny Kr¹g, II miejsce objê³a Pani
Anna Florek, III miejsce Pani Marii
Portka. Zwyciêzcom serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy w dalszym
ci¹gu tak wyrafinowanego smaku!
Tekst: Kinga Lenart, foto: Dorota Kozdra

Og³oszenie
Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim
informuje, ¿e z uwagi na przerwê technologiczn¹ obiekt Kryta
P³ywalnia „Otylia” od dnia 1 wrzeœnia 2014 r. bêdzie nieczynny.
Przewidywany czas trwania przerwy technologicznej wyniesie 2
– 3 tygodni. W przypadku zmiany terminu lub czasu trwania
przerwy technologicznej niezw³ocznie Pañstwa o tym
poinformujemy.
Krzysztof Deruœ – dyrektor MOSiR

„G³óg i tarnina” Leopolda Staffa
„Ale zosta³y pola, góry, rzeki,
Zosta³a ziemia wieczniejsza ni¿ wieki
I nie wytêpi¹ naszej œwiêtej trójcy,
Cz³owieka-skiby-p³uga, ¿adni zbójcy!
Bo je potwierdza obrazem swym niebo,
Jako zwierciad³o wisz¹ce nad gleb¹,
Kiedy ob³oków swych faliste stada
W postaci skiby zoranej uk³ada
I w b³êkit nocny, niby w rolê czarn¹,
Gwiazdy swe sieje jako z³ote ziarno.
Wiecznoœæ swej pracy czytaj na nieba stropie,
O, umêczony, spracowany ch³opie,
I na swej ziemi, po dniach zawieruchy,
Razem ze zbo¿em siej ziarno otuchy!
Bo w rêku Boga dola twa bezpieczna.
Rozbój chwilowy jest, a praca wieczna!

Foto: Zbigniew Kurzyna

Czym¿e s¹ ko³a, co dŸwigaj¹, g³oœne
Hukiem piorunów, dzia³a œmiercionoœne,
Wobec jad¹cych przez drogi rozstajne
Kó³, które wioz¹ snopy ¿yciodajne?”

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
w Turobinie og³asza nabór na rok szkolny 2014/2015
do nastêpuj¹cych typów szkó³ dla doros³ych:
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE dla DOROS£YCH
dla absolwentów Zasadniczych Szkó³ Zawodowych
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum
• Nauka w szkole trwa 3 lata
• Odbywa siê w trybie wieczorowym – zajêcia s¹
prowadzone 3 razy w tygodniu
• Obejmuje przedmioty ogólnokszta³c¹ce, przygotowuj¹ce do
egzaminu maturalnego
• Umo¿liwia uzyskanie œredniego wykszta³cenia i zdanie
matury!
SZKO£Y POLICELANEJ dla DOROS£YCH
dla absolwentów szkó³ œrednich i ponadgimnazjalnych
równie¿ bez matury kszta³c¹cej w zawodzie technik turystyki
wiejskiej
•Nauka trwa 2 lata
• Umo¿liwia uzyskanie kwalifikacji rolniczych w zakresie Unii
Europejskiej
oraz
kszta³c¹cej w zawodzie technik informatyk
• Nauka trwa 2 lata
• Umo¿liwia uzyskanie tytu³u technika informatyka
Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y pod
numerem telefonu 84 68-33-336
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
ul. Pi³sudskiego 34, 23-465 Turobin
tel. 84-68-33-336, www.loturobin.pl
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