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Egzemplarz bezp³atny

W Numerze:
Jak to jest byæ wyró¿nionym,
czyli Antki Roku
Ka¿dego roku podczas Dni Janowa zostaj¹ wrêczone szczególne wyró¿nienia, wszystkim tym którzy w minionym roku
przyczynili siê do promocji, rozwoju naszej gminy...
str. 9

Nie tylko zerwane ga³¹zki sosny
Zwyk³a leœna droga, prowadz¹ca w kierunku... Kruczka.
T¹ dró¿k¹ przechodziliœmy czy przeje¿d¿aliœmy ju¿ niejeden
raz...
str. 14

Zjazd maturzystów z 1955 roku
Szeœædziesi¹t lat temu zdawali maturê, 10 czerwca 2015
roku, spotkali siê aby powspominaæ lata m³odoœci. Spotkania
serdeczne, przyjacielskie w parku obok pomnika Tadeusza
Koœciuszki...
str. 17

www.janowlubelski.pl

Nr 4 (56) Czerwiec - Lipiec 2015

Dla odkrywców, poszukiwaczy przygód i…
odpoczynku - Park Rekreacji ZOOM NATURY
Obszar Parku Rekreacji
ZOOM NATURY to 10 ha
terenu po³o¿onego nad Zalewem Janowskim, to przede
wszystkim piaszczysta pla¿a, która ci¹gnie siê na przestrzeni 500 metrów, to si³ownie na œwie¿ym powietrzu,
to wie¿a mocy, to Park Linowy, Park Kreatywny, to wie¿a widokowa, to kompleks
czterech pawilonów.

Ten malowniczo po³o¿ony
zalew, otoczony piaszczyst¹
pla¿¹ i wydmami polodowcowymi poroœniêtymi sosnowo - dêbowym borem
przez wiele lat goœci³ swoich
sta³ych bywalców. Niejedne
promienie s³oñca goœci³y na
twarzy malucha, pracowicie
buduj¹cego zamek z piasku,
niejedne wspomnienia zosta³y nam z pobytu w Jano-

wie Lubelskim, do którego
wracaliœmy wraz z pierwszymi dniami wakacji. Dziœ
nad zalewem janowskim
swoje ulubione miejsce
maj¹ nie tylko mieszkañcy
Janowa, ale i turyœci, którzy
coraz czêœciej odwiedzaj¹ to
malownicze miejsce. Na
tym nasza wêdrówka zwiedzaj¹cego siê nie koñczy. Na
pocz¹tek przejdziemy siê po

Zaufa³y opatrznoœci Bo¿ej

pla¿y, a tam dwa k¹pieliska,
park wodny WIBIT, bulodrom, idziemy dalej boiska
sportowe (pi³ka no¿na, pi³ka
siatkowa w tym pla¿ówka),
wst¹pimy do kawiarenki,
przejdziemy siê po Parku
Linowym, usi¹dziemy na
³aweczce obok zalewu. Gdy
odpoczniemy wyruszymy
na zwiedzanie Laboratoriów, a tam…
cd. na str. 4

Ka¿dy Jubileusz jest czasem radosnego œwiêtowania,
jednoczeœnie okazj¹ do refleksji nad dniem dzisiejszym.
Jubileusz 60-lecia powo³ania Zgromadzenia Sióstr
Opatrznoœci Bo¿ej...
str. 20

Jak nasz region piêknieje?
Najlepsze przedsiêwziêcia dotycz¹ce turystyki,
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej,
rozwi¹zañ cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzyma³y dofinansowanie ze œrodków Unii
Europejskiej, ju¿ po raz
ósmy zostan¹ wy³onione
w konkursie „Polska Piêknieje - 7 Cudów Funduszy
Europejskich 2015”.
W konkursie rywalizowaæ
bêdzie 21 projektów wybranych spoœród 195 zg³oszeñ.

Niezwykle mi³o nam poinformowaæ, ¿e Gmina Janów
Lubelskim z projektem Park
Rekreacji ZOOM NATURY
(Kategoria Edukacja) znalaz³a siê w gronie nominowanych do dalszego etapu
konkursu. Nagrody przyznawane s¹ w siedmiu kategoriach. W tegorocznej edycji s¹ to: Rewitalizacja,
Obiekt turystyczny, Turystyka mobilna i wirtualna,
Turystyka aktywna, Kultura
i sztuka, Miejsce przyjazne
rodzinie, oraz Edukacja.
cd. na str. 13

Kolegiata w Janowie Lubelskim
„Nadajê koœcio³owi parafialnemu pw. Œw. Jana
Chrzciciela w Janowie Lubelskim tytu³ kolegiaty. Jednoczeœnie erygujê przy nim
Kapitu³ê Kolegiack¹ pw.
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,
jako publiczn¹ osobê prawn¹” - oto fragment Dekretu,
jaki wp³yn¹³ na rêce proboszcza parafii ks. kanonika
dr Jacka Staszaka. Dekret
zosta³ wydany przez Biskupa Sandomierskiego ks.
Krzysztofa Nitkiewicza
w dniu 24 czerwca 2015
roku. Jak czytamy w dalszej
treœci Dekretu „Koœció³ pw.
Œw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim wzniesiony zosta³ w miejscu, gdzie
zgodnie ze œwiadectwami

historycznymi i przekonaniem panuj¹cym wœród Ludu Bo¿ego ukazywa³a siê
w XVII w. Najœwiêtsza
Bogurodzica Maryja.
W œwi¹tyni tej czczony jest
cudowny obraz Matki Bo¿ej
z Dzieci¹tkiem Jezus, uko-

ronowany za zgod¹ Stolicy
Apostolskiej papieskimi
diademami. Kustoszami
janowskiego sanktuarium,
do którego pielgrzymuj¹
nieprzerwanie rzesze wiernych, byli na przestrzeni
wieków duchowi synowie

Œw. Dominika z Zakonu
Kaznodziejskiego i kap³ani
Diecezji Lubelskiej. T¹
szczególn¹ misjê pe³ni obecnie duchowieñstwo Diecezji
Sandomierskiej”.
Warto tu podkreœliæ, ¿e Kolegiata œw. Jana Chrzciciela
w Janowie Lubelskim jest
trzeci¹ Kolegiat¹ w Diecezji
Sandomierskiej (Kolegiata
pw. Œw. Marcina w Opatowie i Kolegiata œw. Micha³a
Archanio³a w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim). Kolegiata
to koœció³ niebêd¹cy katedr¹, przy którym istnieje kapitu³a, czyli zespó³ duchownych w randze kanoników,
maj¹cych prawo wyboru
biskupa.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Laureatem w tej
kategorii zosta³a gmina
Janów Lubelski
Gmina Janów Lubelski
po raz kolejny zosta³a Laureatem Programu Promocji
Gmin Business Excellence
2015. By³a to X edycja Programu Promocji Firm i IV
edycja Programu Promocji
Gmin. Uroczysta Gala
Business Excellence 2015,
odby³a siê 2 czerwca br.
W œcis³ym finale tegorocznej edycji znalaz³o siê 19
przedsiêbiorstw, natomiast
o tytu³ Laureatów Programu
Promocji Gmin „Business
Excellence” 2015 walczy³o
16 samorz¹dów z województwa lubelskiego. W kategorii gmina miejsko wiejska Laureatem zosta³a
Gmina Janów Lubelski.

Zaznaczmy, ¿e Program Promocji Firm i Gmin, identyfikuje i promuje najlepsze
firmy i najbardziej przedsiêbiorcze samorz¹dy Województwa Lubelskiego. Jak
podkreœli³a Prezes Stowarzyszenia Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka G¹sior - Mazur: „G³ównym
celem Programu Promocji
Gmin Business Excellence,
jest docenienie roli samorz¹dów w kreowaniu rozwoju gospodarczego. Wyró¿niliœmy gminy za ich
dokonania w tym zakresie
i d¹¿enie do doskona³oœci”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rejestracja osób w wieku 35 –
64 l. z terenu gminy Janów
Lubelski do bezp³atnych
badañ w ramach projektu
„WeŸ sobie zdrowie do serca”

Szanowni Pañstwo, Powiat Janowski realizuje we
wspó³pracy z gminami na
terenie naszego powiatu
projekt pt. „WeŸ sobie zdrowie do serca - program
profilaktyki i promocji
zdrowia w zakresie chorób
uk³adu kr¹¿enia w powiecie
janowskim” - dofinansowanym z funduszy norweskich
- Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009 - 2014
oraz bud¿etu pañstwa.
Zak³ada siê przebadanie
w kierunku chorób uk³adu
kr¹¿enia 4000 mieszkañców
naszego powiatu osób
w wieku 35 – 64 lata.
W Mobilnych Punktach
Porad, które bêd¹ dzia³a³y na
terenie wszystkich gmin Powiatu Janowskiego, w tym
w gminie Janów Lubelski,
bêd¹ wykonywane bezp³atne badania - zmierzony
zostanie wskaŸnik BMI, poziom glukozy i cholesterolu,
wykonane zostanie badanie
EKG. Przeprowadzona zostanie tak¿e ankieta zdrowotna, która w po³¹czeniu
z badaniami pozwoli na
okreœlenie ryzyka zachorowania na choroby uk³adu

2.

kr¹¿enia. Bêdzie mo¿na
skorzystaæ z porad dietetyka
i instruktora rekreacji ruchowej. Zgodnie z ocen¹ lekarsk¹ wybrani pacjenci kierowani bêd¹ na badania laboratoryjne i pierwsz¹ wizytê
lekarsk¹, na której lekarz
zdecyduje o skierowaniu na
badania pog³êbione.
Na zakoñczenie udzia³u
w Programie, lekarz bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ skierowania
pacjentów na konsultacjê
dietetyka na zajêcia rekreacji ruchowej oraz w razie
potrzeby na leczenie specjalistyczne, ale ju¿ poza Programem.
Zachêcamy, wiêc Pañstwa
Pracowników do udzia³u
w badaniach, które bêd¹
prowadzone w Janowskim
Oœrodku Kultury ul. Jana
Paw³a II w dniach 11-12
lipca, 17-18 lipca, 24-25
lipca, 31 lipca oraz 1-2
sierpnia, 7-8-9 sierpnia, 1415 sierpnia, 21-22 sierpnia,
29-30 sierpnia, a tak¿e 1112-13 marca 2016 roku.
W celu sprawnego przeprowadzenia badañ proponujemy Pañstwu rejestracjê
telefoniczn¹ pod numerem
telefonu 15 / 872 43 30 lub
w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy
urzêdu tj. 7.30 - 15.30.
Serdecznie zapraszamy do
udzia³u

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Zwo³ana X sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim
by³a bardzo pracowita, podjêto
14 uchwa³. Zatwierdzenie
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem za
wykonanie bud¿etu za 2014 a
nastêpnie udzielenie absolutorium, dla Krzysztofa Ko³tysia za 2014 rok, które by³o
jednomyœlne.
Sprawozdania finansowe jednostek kultury za 2014 rok
uœwiadomi³y zebranym jak
wielk¹ pracê te jednostki
wykona³y w ubieg³ym roku.
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim zorganizowa³o
miedzy innymi 13 wystaw o tematyce historycznej i naukowej. Przygotowano dwa numery „Korzeni Janowskich” oraz
wydawnictwa „Wrzesieñ
1939 r. - Janów Lubelski”. Na
szczególne uznanie zas³uguje
rekonstrukcja historyczna
walk we wrzeœniu 1939 roku
o Janów Lubelski, która
wzbudzi³a to szerokie zainteresowanie naszych mieszkañców.
Pokazy obrzêdów ludowych
organizowane wspólnie z Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ oraz Janowskim
Oœrodkiem Kultury, to tylko
niektóre dzia³ania edukacyjne
wœród doros³ych i dzieci. Oprócz dzia³alnoœci wystawienniczej, edukacyjnej i oœwiatowej w Muzeum prowadzone s¹
prace zwi¹zane z pozyskiwaniem, gromadzeniem i opracowywaniem dóbr kultury. Biblioteka pomimo skromnych
œrodków finansowych organi-

zowa³a spotkania z poetami
i pisarzami, w których uczestnicy brali udzia³ w konkursach
czytelniczych i spotkaniach
z ciekawymi ludŸmi.
Janowski Oœrodek Kultury to
jednostka niemal bojowa, je¿eli uœwiadomimy sobie, ¿e
funkcjonuje codziennie przez
ca³y rok, z wyj¹tkiem kilku dni
œwi¹tecznych. Wynajêcie nieodp³atnie sal kameralnych i sali
widowiskowej 57 razy, przygotowanie sali do spektakli 24
razy. Obs³u¿enie 13 imprez
plenerowych, przy czym trzeba
braæ pod uwagê rozstawianie
sceny, nag³oœnienia widowni,
to praca godna uwagi, chocia¿
rzadko zauwa¿ana. Czterysta
seansów filmowych dope³nia
i wype³nia dzieñ pracy w JOK
od godzin rannych do póŸnych
godzin wieczorowych i prawie
codziennie. Sprawozdania
z dzia³alnoœci jednostek kultury zosta³y przyjête prze Radê
Miejsk¹ jednog³oœnie. Przyjêto
siedem uchwa³ reguluj¹cych
gospodark¹ nieruchomoœciami. Uchwalono powo³anie
Gminnej Rady Dzia³alnoœci
Po¿ytku Publicznego. Przyjêto
zmiany w bud¿ecie gminy na
2015 rok oraz w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy
Janów Lubelski. Zmiany zosta³y dokonane równie¿ z faktem
odzyskania podatku VAT od
inwestycji, zasili to bud¿et
gminy o oko³o 400 tysiêcy z³otych. Radni zg³osili kilkadziesi¹t interpelacji i zapytañ,
na które odpowiada³ Krzysztof
Ko³tyœ.
Tekst i foto: Jan Machulak

Po godzinie 17:00 z parkingu Parku Rekreacji
ZOOM NATURY korzystamy bezp³atnie
Informujemy Pañstwa, ¿e us³ugi
parkingowe zwi¹zane z funkcjonowanie Parku Rekreacji ZOOM NATURY
w Janowie Lubelskim w okresie wakacji tj. do 31 sierpnia 2015 roku, zostaj¹
wprowadzone op³aty za postój pojazdów samochodowych: na wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY
w Janowie Lubelskim, oraz na wyznaczonych (oznakowanych) parkingach
tymczasowych, zlokalizowanych w obrêbie Parku.

Op³aty parkingowe pobierane bêd¹
i obowi¹zuj¹ w wymienionych godzinach: w dni robocze od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od 9.00 do
17.00, w soboty, niedziele i œwiêta
w godzinach od 8.30 do 17.30.
Nadmieñmy, ¿e po godzinie 17.00
z parkingu korzystamy bezp³atnie.
Op³ata parkingowa jest rycza³towa
i wnoszona jest z góry. Wysokoœæ
op³aty wynosi:
1. W dni robocze - 5 z³
2. W soboty, niedziele i œwiêta - 6 z³

Op³ata nie obowi¹zuje z tytu³u
postoju pojazdów samochodowych
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bowych przez:
a) Stra¿ Miejsk¹ w Janowie Lubelskim,
b) Policjê,
c) Stra¿ Po¿arn¹,
d) Pracowników pogotowia gazowego,
energetycznego, ciep³owniczego i wodnokanalizacyjnego,
e) Pracowników i inne osoby dzia³aj¹ce
na zlecenie zarz¹du Zoom Natury Sp.
Z o.o. w Janowie Lubelskim,
Pracowników i inne osoby dzia³aj¹ce
na zlecenie zarz¹du Zoom Natury Sp.
Z o.o. w Janowie Lubelskim,
f) Pracowników Urzêdu Miejskiego
i inne osoby dzia³aj¹ce na zlecenie
Burmistrza Janowa Lubelskiego,
g) Bezp³atny postój dla osób posiadaj¹cych kartê parkingow¹ dla niepe³nosprawnych (9 stanowisk).

Stra¿ Miejska zlokalizowa³a nielegalne wysypisko œmieci
W ostatnim czasie Stra¿ Miejska zlokalizowa³a kolejne nielegalne wysypisko œmieci na terenie
Gminy Janów Lubelski. W wyniku
przeprowadzonego dochodzenia
ustalono dane osobowe sprawcy
wykroczenia. Sprawca zosta³ ukarany grzywn¹ w wysokoœci 500 z³,
oraz nakazano uprz¹tniêcia terenu
do wczeœniejszego stanu. Jak informuje Stra¿ Miejska Urzêdu Miejskiego:„Sprawcy tworzenia dzikich wysypisk œmieci bêd¹ bezwzglêdnie karani wysokimi grzywnami w drodze mandatu karnego“.

Przypomnijmy, ¿e od 1 lipca 2013
roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja
ustawy o utrzymaniu porz¹dku,
która zobligowa³a wszystkie gminy w Polsce do zmiany metod zagospodarowania odpadów, w dalszym ci¹gu mamy do czynienia
z nielegalnymi wysypiskami œmierci na terenie naszej gminy. Wprowadzony system mia³ zapewniæ
wiêkszy porz¹dek, lepsz¹ segregacjê, mniejsze zaœmiecenie œrodowiska, czy przede wszystkim….
wyeliminowanie dzikich wysypisk.
Tekst: Dorota Kozdra

foto: Stra¿ Miejska

Kolejny krok w stronê promocji Ziemi Janowskiej
Kolejny element projektu „Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencja³ów lokalnych
i walorów turystycznych Ziemi
Janowskiej w rozwoju przedsiêbiorczoœci”, wspó³finansowanego
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013,
dotyczy monta¿u oznakowania
drogowego/kierunkowego terenów inwestycyjnych oraz atrakcji
turystycznych.
Tablice informacyjno - promocyjne umieszczone s¹ przy Urzêdzie
Miejskim i Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, przy
kolejce w¹skotowarowej Oœrodka
Edukacji Ekologicznej Nadleœnictwa Janów Lubelski, przy Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w
Janowie Lubelskim, w Rynku
Starego Miasta Janowa Lubelskiego, w Parku Rekreacji ZOOM
NATURY, oraz przy Muzeum
Wiejskim w Batorzu, w Dzwoli
przy stokach, przy Urzêdzie Gmi-

ny w Godziszowie, w £¹¿ku Garncarskim, na Rynku w Modliborzycach, przy koœció³ku w Momotach Górnych, przy parkingu
leœnym w Pikulach, przy Urzêdzie
Gminy w Potoku Wielkim,
i w Szklarni. £¹cznie zosta³o umieszczonych 15 tablic, w tym cztery
tablice metalowe i 11 tablic drewnianych. Zaznaczmy, ¿e tablica
informacyjno - promocyjna, która
zosta³a umieszczona na Rynku
Starego Miasta w Janowie Lubelskim jest dwustronna. Ka¿da tablica
zawiera mapê Ziemi Janowskiej,
oraz zdjêcia najciekawszych atrakcji. Natomiast tablice i s³upki
dotycz¹ oznakowania terenów inwestycyjnych oraz atrakcji turysty-

Do Janowa
Lubelskiego powróci³
S¹d Rejonowy

Po dwóch latach powróci³
S¹d Rejonowy w Janowie
Lubelskim. Z dniem 1 lipca
2015 roku na mapê s¹downictwa powróci³y 34 s¹dy, które na prze³omie 2012 i 2013
roku zosta³y przekszta³cone
w wydzia³y zamiejscowe. S¹
to S¹dy Rejonowe w: Biskupcu, Brzozowie, Bytowie,
G³ubczycach, Golubiu - Dobrzyniu, Jaworze, Kamieniu
Pomorskim, Kolbuszowej,
Lidzbarku Warmiñskim, Lipsku, Lubaczowie, £obzie,
Miastku, Miechowie, Miliczu, Mogilnie, Nidzicy,
Nowym Mieœcie Lubawskim, Ostrzeszowie, Piñczowie, Radziejowie, Ropczycach, Rypinie, S³awnie,
Strzelinie, Sulêcinie, Szyd³owcu, W¹brzeŸnie, W³odawie, W³oszczowie, Wo³owie,
Wschowie, ¯ninie, oraz
w Janowie Lubelskim.
Zaznaczmy, ¿e rozporz¹dzenie w sprawie przywrócenia
wy¿ej wymienionych s¹dów
rejonowych, zniesionych
w zwi¹zku z tzw. reorganizacj¹ ma³ych s¹dów, zosta³o
podpisane 12 listopada 2014
roku, przez Cezarego Grabarczyka - Ministra Sprawiedliwoœci.
Przypomnijmy, ¿e na pocz¹tku kwietnia 2014 roku,
Prezydent Bronis³aw Komorowski podpisuj¹c nowelizacje, ustawy Prawo o ust-

roju s¹dów powszechnych,
przywróci³ w ten sposób 41
z 79 zlikwidowanych w 2013
s¹dów rejonowych. Wtedy
by³a to dobra wiadomoœæ dla
s¹dów rejonowych w: Brzezinach, Chodzie¿y, Choszcznie, D¹browie Tarnowskiej, Dzia³dowie, Gostyniu,
Grajewie, Kamiennej Górze,
Koœcierzynie, Krasnymstawie, Krotoszynie, Le¿ajsku,
Lwówku Œl¹skim, £êczycy,
Nakle nad Noteci¹, Nisku,
Nowym Tomyœlu, Obornikach, Oleœnie, Opatowie,
Opolu Lubelskim, Piszu,
Pleszewie, Przeworsku, Pu³tusku, Rawiczu, Rawie Mazowieckiej, Rykach, Sierpcu,
S³upcy, Soko³owie Podlaskim, Staszowie, Strzelcach Krajeñskich, Suchej
Beskidzkiej, Œremie, Tucholi, Wolsztynie, Wrzeœni,
Wysokiem Mazowieckiem,
Z³otowie i Zwoleniu.
W sumie wróci³o 75 z 79
zniesionych s¹dów. Cztery
z 79 s¹dów rejonowych zniesionych i przekszta³conych
z dniem 1 stycznia 2013 r.
w wydzia³y zamiejscowe, nie
spe³niaj¹ kryteriów okreœlonych ustaw¹ z dnia 14 marca
2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. poz. 481).
S¹ to s¹dy rejonowe w: Kazimierzy Wielkiej, Muszynie,
Sejnach i Strzy¿owie.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

cznych, które maj¹ za zadanie
u³atwiæ turystom i inwestorom
poruszania siê na terenie gminy.
Zamontowanych zosta³o 150
s³upków oraz 212 sz. tablic.
Przypomnijmy, ¿e projekt realizowany jest przez Powiat Janowski
w partnerstwie z gminami: Batorz,
Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok
Wielki.
Natomiast wirtualny spacer po
Ziemi Janowskiej - to multimedialna prezentacja zbudowana na
bazie panoram, po³¹czona w logiczn¹ ca³oœæ, dziêki czemu osoby
z najbardziej odleg³ych czêœci
œwiata bêd¹ mog³y zobaczyæ
i wirtualnie zwiedziæ atrakcyjne

miejsca w Powiecie Janowskim,
w tym w gminie Janów Lubelski.
Ju¿ dziœ mo¿emy siê wybraæ
w ró¿norodne zak¹tki naszego
powiatu. Jak to zrobiæ? Na stronie
internetowej Janowa Lubelskiego,
gdy klikniemy w blok tematyczny
„DLA TURYSTÓW”, po lewej
stronie rozwinie siê zak³adka,
a tam w liœcie odnajdziemy
„Wirtualny Spacer”. Wirtualny
Spacer dostêpny jest tak¿e dla
Pañstwa w banerze na tytu³owej
stronie Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim. Zdjêcia
tzw. „panoramy” prezentuj¹ najciekawsze miejsca w powiecie.
Przy tworzeniu wirtualnego spaceru wziêto pod uwagê „te za-

k¹tki”, które s¹ najbardziej atrakcyjne tak dla mieszkañca Ziemi
Janowskiej, jak i dla turysty odwiedzaj¹cego nasz region. To, co
charakteryzuje ka¿d¹ tak¹ multimedialn¹ wêdrówkê, to tzw. kalejdoskop zdjêæ, który zosta³
po³¹czony w jedn¹ ca³oœæ. To
pozwala nam zobaczyæ dane
miejsce w panoramie 360 stopni,
czyli fotografie sferyczne, które
pokazuj¹ równie¿ wszystko to, co
znajduje siê zarówno nad g³ow¹,
jak i pod nogami osoby fotografuj¹cej. Wirtualny Spacer Ziemi Janowskiej zawiera legendê,
oraz mapê Powiatu Janowskiego.
Zapraszamy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wizyta dziennikarzy z Mo³dawii
Na temat funkcjonowania
polskich samorz¹dów rozmawiano dnia 9 lipca br.
Z wizyt¹ do Urzêdu Miejskiego przybyli dziennikarze
z Mo³dawii. Dziennikarze
przy wsparciu Fundacji Solidarnoœci Miêdzynarodowej
oraz polskich samorz¹dów
pragn¹ wydaæ film dokumentalny dla dwóch mo³dawski
TV. W dniach 5 - 7 lipca
dziennikarze zbierali materia³y w Lublinie. W dniach 8 10 lipca odwiedzili Urz¹d
Gminy w Puchaczowie,
Urz¹d Gminy w Werbkowicach, Urz¹d Gminy w Hrubieszowie, w dalszej kolejnoœci Urz¹d Gminy w Cycowie, oraz Urz¹d Gminy
w Zakrzówku. Podczas wizyty w Janowie Lubelskim,
dziennikarze nakrêcili migawki w Parku Miejskim, na
Rynku Starego Miasta,
w Parku Rekreacji ZOOM
NATURY. Wœród pytañ zadawanych przez dziennika-

rzy Burmistrzowi Janowa
Lubelskiego Krzysztofowi
Ko³tysiowi, znalaz³ siê temat
dotycz¹cy samorz¹du i jego
funkcjonowania, integracji
europejskiej oraz zarz¹dzania w administracji publicznej. Wizyta organizowana
by³a przez Centrum Informacyjne dla W³adz Lokalnych
w Mo³dawii, prowadzonego
przez Fundacjê Solidarnoœci
Miêdzynarodowej z siedzib¹
w Warszawie, we wspó³pracy
z Ambasad¹ RP w Kiszyniowie oraz Stowarzyszeniem
Arena Civis z Mo³dawii.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ju¿ nied³ugo kolejne inwestycje drogowe,
umowa zosta³a podpisana
Do koñca sierpnia 2015
roku potrwaj¹ prace zwi¹zane z przebudow¹ drogi
gminnej ul. Przyborowie
w zakresie chodnika od km
0+ 00 do km 0+504 strona
prawa i od km 0+498 do km
0+512 strona lewa, przebudowa drogi gminnej ul.
Liliowej wraz ze skrzy¿owaniami ul. Ró¿anej i ul. Ks.
Skorupki w zakresie chodnik oraz przebudowa drogi

gminnej - ci¹gu komunikacyjnego odcinka od ul.
Skorupki do ul. Wiejskiej od
0+000 do km 0+054. To
zakres kolejnej inwestycji
dotycz¹cej robót budowlanych, na które dnia 16
czerwca 2015 roku og³oszony zosta³ przetarg. Natomiast 15 lipca br. w obecnoœci Krzysztofa Ko³tysia Burmistrza Janowa Lubelskiego, Barbary Mucha -

inspektor ds. inwestycji
i Justyny Kuœmierczyk samodzielnego referenta ds.
gospodarki komunalnej
i drogownictwa Urzêdu
Miejskiego, podpisano umowê z wykonawc¹. Firm¹
wy³onion¹ w postêpowaniu
przetargowym zosta³a firma
„W.K.B.” Wojciech Kaziród
z Ksiê¿pola. Wartoœæ inwestycji to suma rzêdu
288 066, 00 z³ brutto.

Przypomnijmy, ¿e zakres zamówienia niniejszej inwestycji obejmuje m.in.; wykonanie chodnika z kostki
brukowej betonowej o gruboœci 6 cm z wykonaniem od
strony jezdni krawê¿nika
15x30cm, wykonanie zjazdów na posesje z kostki
brukowej betonowej o gruboœci 8 cm, wykonanie pod
zjazdami przepustów z rur
karbowanych - mowa o przebudowie drogi gminnej ul.
Przyborowie w zakresie
chodnika. Natomiast przebudowa drogi gminnej ul. Liliowej wraz ze skrzy¿owaniami ul. Ró¿anej i ul. Ks.
Skorupki w zakresie chodnika, obejmuje m.in.: roboty
rozbiórkowe, wykonanie
chodnika z kostki brukowej
betonowej o gruboœci 6 cm.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Dla odkrywców, poszukiwaczy przygód i…
cd. ze str. 1

Przypomnijmy, ¿e pocz¹tkowo poszerzono zalew i pla¿ê. W 2012 roku do u¿ytku
oddano Park Liniowy, kolejno kawiarenkê, park wodny, park kreatywny, przystañ
z towarzysz¹c¹ promenad¹,
parking do dyspozycji na
180 miejsc (w tym dla osób
niepe³nosprawnych) oraz
zatokê parkingow¹ dla 3
autokarów, zaœ w czerwcu
2015 roku Laboratoria Wiedzy i Edukacji. Projekt parku
powsta³ w pracowni jednego
z najlepszych architektów

4.

w Polsce - Miros³awa Nizio NizioDesing International.
Na inwestycje pozyskano 14
mln z³otych z funduszy europejskich i 1 mln z³otych ze
œrodków NFOŒ, zaœ 7 mln
z³otych pokryto œrodkami
z bud¿etu gminy. Uroczyste
otwarcie Parku Rekreacji
ZOOM NATURY, jakie mia³o miejsce 12 czerwca 2015
roku, poprzedzi³a konferencja w Janowskim Oœrodku
Kultury, która by³a nie tylko
wprowadzeniem do dalszej
czêœci spotkania, ale po-

niek¹d przypomnia³a nam
wszystkim, zgromadzonym
tego dnia w JOK, jak wygl¹da³y prace nad Parkiem
Rekreacji, krok, po kroku.
Prezentacja przygotowana
przez Waldemara Futê inspektora ds. planowania
Urzêdu Miejskiego, przypomnia³a nam te etapy
pracy. Czyli od powiêkszenia pla¿y, poprzez budowê hipodromu, parku liniowego, mostu pieszo - rowerowego, utwardzeniu terenu,
nasadzeniu drzewek, roœlin,

krzewów itd.., a koñcz¹c na
budowie laboratoriów. Dziœ
trudno nam sobie wyobraziæ
ile osób by³o zaanga¿owanych w to przedsiêwziêcie.
Za 20 - 30 lat takie nazwiska
jak Krzysztof Ko³tyœ, Czes³aw Krzysztoñ, Beata Staszewska, Miros³aw Nizio,
Jolanta i Wojciech Zezuliñscy, Ma³gorzata Jasiñska
i inni, którzy wspó³uczestniczyli przy „tworzeniu” tej
inwestycji, bêd¹ bez zw¹tpienia kojarzone z Parkiem
Rekreacji. Za kilka lat prze-

chodz¹c po Placu Energii
przypomnimy sobie o jego
oficjalnym otwarciu, to by³
12 czerwiec 2015 roku, pi¹tek, s³oneczna pogoda, ostatnie przeciêcie wstêgi przez
Prezes Spó³ki Zalew Beatê
Staszewsk¹ i… na ten moment czekano dobre 5 lat.
Co jest priorytetem dla twórców Parku Rekreacji? Odpowiedzi¹ s¹ powsta³e laboratoria edukacyjne, ³¹cz¹ce aktywne poznanie œwiata z zabaw¹. Plac Energii nie bez
powodu tak nazwany, tu za

pomoc¹, czy te¿ z pomoc¹
swoich si³, mo¿emy na podstawie znajduj¹cych siê tam
maszyn, poznaæ proces przekszta³cenia siê energii kinetycznej w klasyczn¹. Zaznaczmy, ¿e na Placu Energii
przecinaj¹ siê wszystkie
œcie¿ki zwiedzania obiektu.
Laboratorium G³ówne Parku
Rekreacji ZOOM NATURY,
pe³ni tak¿e funkcje widokow¹. Dach budynku ekspozycyjnego wykorzystany zosta³ jako taras z ³awkami
i punktem widokowym.

odpoczynku - Park Rekreacji ZOOM NATURY

Natomiast g³ówna ekspozycja obejmuje zakres najciekawszych informacji z przyrody, historii naturalnej, gatunków znajduj¹cych siê pod
ochron¹, ponadto ukazuje
naturalne dziedzictwo przyrody za pomoc¹ multimediów.
Kolejne Laboratorium „Runo
Leœne”, którego przestrzeñ
zawiera elementy: warsztatowe, multimedialne i sensoryczno - ruchowe. Ide¹
g³ówn¹ laboratorium jest
zapoznanie nas z podstawowymi informacjami z zak-

resu botaniki oraz kszta³towanie umiejêtnoœci obserwacji natury. Jak wiemy Lasy
Janowskie s¹ charakterystyczne pod wzglêdem zró¿nicowanej awifauny.
Temu zagadnieniu poœwiêcone jest kolejne trzecie Laboratorium Awifauny i Troposfery, które prezentuje zasady aerodynamiki i niezwyk³e zjawiska atmosferyczne.
Natomiast w Laboratorium
Recyklingu i Energii zapoznamy siê z ró¿nymi rodzajami Ÿróde³ oraz sposobem
wykorzystywania energii.

Z pewnoœci¹ zwrócimy uwagê na mozaikê z odzyskanego
szk³a, instalacje elektryczne
zaprojektowane z puszek. Ju¿
na wejœciu do parku przechodzimy przez bramê, czyli ¿elbetonow¹ konstrukcje, która
symbolizuje las, a któr¹ podtrzymuj¹ drewniane promieniste a¿urowe zadaszenie.
Na pocz¹tku g³ównego ci¹gu
pieszego zlokalizowany jest
budynek, który wprowadza
nas wszystkich w przestrzeñ
Parku. Niniejszy budynek zosta³ zbudowany z myœl¹
o pomieszczeniach biuro-

wych i sanitarnych, punkt
sprzeda¿y biletów oraz punkt
informacji turystycznej.
Teren zosta³ skomunikowany
systemami œcie¿ek oraz wyposa¿ony w instalacje oœwietlenia, monitoringu, teleinformatyki, oraz ma³¹ architekturê. Ponadto architektura
krajobrazu zosta³a odpowiednio zagospodarowana
do czêœci merytorycznej
kompleksu (niskie krzewy
w pobli¿u punktu informacyjnego). Przypomnijmy,
¿e oferta turystyczna zosta³a
skierowana nie tylko do

m³odego pokolenia, ale do
ró¿nych grup wiekowych,
a nawet do osób niepe³nosprawnych, a co najwa¿niejsze jest to ca³oroczna oferta,
która obejmuje ró¿norodn¹
dzia³alnoœæ turystyczn¹.
Z wstêpnych informacji wiemy, ¿e Park Rekreacji bêdzie
rozbudowywany, w celu pe³niejszego wykorzystania jego terenu do celów edukacyjno - rozrywkowych.
Zaznaczmy, ¿e Park zosta³
stworzony z myœl¹ o potrzebach ró¿nych grup wiekowych.

Koncepcja budowy Parku
Rekreacji ZOOM NATURY
by³a to przemyœlana decyzja,
do której przymierzano siê od
d³u¿szego czasu. G³ównym
atutem naszej gminy jest
przyroda, to ona nas otacza,
to ona towarzyszy nam ka¿dego dnia.
Niejedno miasteczko w Polsce mo¿e nam pozazdroœciæ
malowniczych krajobrazów,
to w³aœnie tutaj w Janowie
Lubelskim natura jest gór¹,
jest ZOOM NATUY.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Wspominamy imprezê promocyjn¹ ZOOM NATURY

W tym roku w nowej scenerii
Parku Rekreacji ZOOM NATURY,
uczestniczyliœmy w imprezie promocyjnej, która odby³a siê dnia 13
czerwca 2015 roku.
Wspania³y wystêp m³odzie¿y gimnazjalnej w przedstawieniu „Alicja
w krainie czarów”, wprowadzi³ nas
wszystkich w œwiat refleksji i powrotu do chwil dzieciñstwa. Jeszcze
s³yszymy s³owa wyœpiewanych
piosenek towarzysz¹cych temu
artystycznemu przedstawieniu. Jeszcze jesteœmy w krainie czarów.
Przypomnijmy, ¿e spektakl zosta³
wyre¿yserowany pod kierunkiem
Andrzeja Tomczyka - Dyrektora

6.

Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. W dalszej czêœci
programu mia³ miejsce konkurs
muzyczny „Droga do gwiazd”
z udzia³em Olek Orkiestry. Gdy na
scenie pojawi³a siê formacja taneczna „Jump” - dzieci uczêszczaj¹cych na zajêcia w Janowskim
Oœrodku Kultury prowadzonych
przez £ukasza Kurzynê, mogliœmy
zaobserwowaæ ma³ych tancerzy,
w ró¿nych tañcach towarzyskich.
Tego dnia wrêczono wyró¿nienia
„ANTEK ROKU”, zaœ wieczorn¹
por¹ wyst¹pi³ Kamil Bednarek.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Promowano zdrowy styl ¿ycia
Park Rekreacji ZOOM
NATURY nad zalewem
Janowskim dnia 14 czerwca
2015 roku, goœci³ przedszkolaków z gminy Janów
Lubelski. Prezentacja wystêpów odby³a siê w ramach
Pikniku Zdrowotnego „WeŸ
sobie zdrowie do serca”,
realizowanego przez Powiat

Janowski. Przypomnijmy, ¿e
wczeœniej na scenie wyst¹pi³
zespó³ Klubu Seniora „Janowiacy”. W godzinach popo³udniowych mia³ miejsce
pokaz dietetycznego gotowania - Piotra Skwarka Szefa Kuchni Restauracji
„W M³ynie” w Jakubowicach Murowanych.

Gdy zakosztowaliœmy przysmaków kulinarnych, na
scenê wkroczy³ Kabaret
Grzegorza Halamy, który
rozbawi³ nas do ³ez. Przy zakamarkach niedzielnej nocy
us³yszeliœmy koncertu zespo³u GATE, w roli g³ównej
z Agnieszk¹ Wiechnik.
Przypomnijmy, ¿e w ramach

Pikniku Zdrowotnego, odby³ siê bieg dla mieszkañców Powiatu Janowskiego
przy Parku Rekreacji ZOOM
NATURY dnia 12 czerwca,
zaœ 14 czerwca br. w godzinach przedpo³udniowych
odby³ siê Rajd Rowerowy
„Szlakiem Czarnej Per³y”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Projekt pt. „WeŸ sobie zdrowie
do serca - program profilaktyki
i promocji zdrowia w zakresie
chorób uk³adu kr¹¿enia w powiecie janowskim” finansowanego ze œrodków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
2009 - 2014 ramach Programu
PL 13 ,,Ograniczanie
spo³ecznych nierównoœci
w zdrowiu” i bud¿etu pañstwa.

7.
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Jak to jest byæ wyró¿nionym, czyli Antki Roku
Ka¿dego roku podczas Dni
Janowa zostaj¹ wrêczone szczególne wyró¿nienia, wszystkim tym,
którzy w minionym roku przyczynili
siê do promocji, rozwoju naszej
gminy. Antki Roku to statuetki
przyznawane corocznie w kategoriach: Cz³owiek Roku, Firma
Roku, Talent Roku, Wydarzenie
Roku, Promotor Roku, Sponsor
Roku, Super Antek, Antek - Innowacyjnoœæ. W tym roku, Cz³owiekiem
Roku zosta³a Renata Ciupak, Firm¹
Roku - Menstyl PPH w Janowie
Lubelskim, Wydarzeniem Roku
wybrano „Janowski Wrzesieñ” zorganizowany przez Muzeum
Regionalne w Janowie Lubelskim,
Sponsorem Roku zosta³o Janowskie
Stowarzyszanie Niesienia Pomocy
HUMANUS, Super Antek pop³yn¹³
w rêce Andrzeja Tomczyka Dyrektora Publicznego Gimnazjum.
Promotorem Roku zosta³a Emilia
¯uber i Kamil Wybrañski. Po raz
pierwszy przyznano Antka za
Innowacyjnoœæ, który otrzyma³a
Ewa Dudzic. Natomiast za Talent
Roku wyró¿niono a¿ siedem wybitnych osób: Magdalena Rawska
(talent artystyczny), Anna Flis
(talent sportowy), Ryszard Martyna
(talent artystyczny), Piotr Golec
(talent naukowy), Aleksandra Ma³ek
(talent artystyczny), Karolina Graboœ (talent naukowy), Pawe³ Bownik (talent artystyczny). Zatem
przypominamy.
Cz³owiek Roku - Renata Ciupak.
Inicjatorka i g³ówna koordynatorka
utworzenia Powiatowego Zak³adu
Aktywnoœci Zawodowej w Janowie
Lubelskim. Dziêki jej inicjatywie
i zaanga¿owaniu, uda³o siê doprowadziæ do sfinalizowania tak wielkiego projektu, jakim jest obecnie
ZAZ, który zatrudnia 38 osób
niepe³nosprawnych z trenu Powiatu
Janowskiego. ZAZ pod kierownictwem Pani Renaty funkcjonuje od 30
grudnia 2014 roku i jest jednym
z najnowoczeœniejszych zak³adów
w Powiecie.
Super Antek dla Andrzeja Tomczyka. Jest Dyrektorem Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim. Jego prawdziw¹ pasj¹ jest
muzyka i teatr. Od piêtnastu lat prowadzi w Gimnazjum M³odzie¿owy
Zespó³ Teatralny. Jako g³ówny re¿yser spektakli opracowuje scenariusze, muzyczn¹ oprawê do przedstawieñ, efekty œwietlne i sposób gry
m³odych aktorów. Wiele kostiumów
zakupi³ za w³asne pieni¹dze. Wyre¿yserowa³ przesz³o 15. przedstawieñ
teatralnych. W tym „Opowieœæ Wigilijna” Karola Dickensa, „Damy
i Huzary” Aleksandra Fredry, „Kopciuszek” - Jana Brzechwy, „Igraszki
z diab³em” - Jana Drdy, oraz „Alicja
w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.
Wiele spektakli przygotowanych
przez Pana Dyrektora ma charakter
musicalowy i ³¹czy w sobie piêkno
s³owa z muzyk¹ i gestem scenicznym. Spektakle obejrza³o kilka tysiêcy widzów, nie tylko mieszkañcy
Janowa Lubelskiego, ale tak¿e
z Sandomierza, Lublina, czy grupa
zaproszonej m³odzie¿y z Francji.
Du¿y nacisk k³adzie na to, aby
przedstawienia mia³y równie¿ aspekt wychowawczy - przekazywa³y
ludziom ponadczasowe wartoœci,
uczy³y umiejêtnoœci wspó³pracy
i odpowiedzialnoœci. Cieszy siê
du¿ym autorytetem oraz sympati¹
uczniów i rodziców.
Wydarzenie Roku - „Janowski
Wrzesieñ”. Cykl wydarzeñ zorganizowany w 2014 roku przez Muzeum
Regionalne w Janowie Lubelskim
w 75 rocznicê wybuchu II wojny

œwiatowej. Uroczyste obchody rozpoczête zosta³y 6 wrzeœnia 2014 roku, Msz¹ Œwiêt¹ z Apelem Poleg³ym
na janowskim cmentarzu, w intencji
mieszkañców miasta oraz ¿o³nierzy
poleg³ych we wrzeœniu 1939 roku.
W poniedzia³ek 8 wrzeœnia podczas
odpustu parafialnego, mia³a miejsce
inscenizacja nalotu z 8 wrzeœnia
1939 roku nad Janowem. Dnia 17
wrzeœnia w rocznicê agresji sowieckiej na Polskê odby³a siê konferencja naukowa poœwiêcona wydarzeniom wrzeœnia 1939 roku w Janowie
Lubelskim. Natomiast 28 wrzeœnia
2014 roku, uczestniczyliœmy w ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej na
murach janowskiego wiêzienia. Tablica zosta³a poœwiêcona mieszkañcom Janowa, którzy zginêli we
wrzeœniu 1939 roku. Tego samego
dnia byliœmy œwiadkami rekonstrukcji historycznej walk o Janów Lubelski. Obchody „Janowski Wrzesieñ”, zosta³y zakoñczone 29 wrzeœnia 2014 roku, rozstrzygniêciem
konkursu, jaki Muzeum og³osi³o dla
m³odzie¿y janowskich szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
„Ocaliæ od zapomnienia”, a tak¿e
prezentacj¹ ksi¹¿ki „Wrzesieñ
1939 r. Janów Lubelski”. Ca³oœæ
obchodów zakoñczy³ recital fortepianowy przeplatywany odczytywaniem przez m³odzie¿ wspomnieñ mieszkañców Janowa Lubelskiego dotycz¹cych II wojny
œwiatowej.
Ewa Dudzic otrzyma³a - ANTEK INNOWACYJNOŒÆ. Wspó³w³aœcicielka firmy Phenicoptere. Zrewolucjonowa³a œwiat kosmetyki,
innowacyjn¹ rêkawiczk¹ do demakija¿u - GLOV. Wystarczy j¹
zanurzyæ w wodzie i przetrzeæ ni¹
twarz, aby ca³kowicie zmyæ makija¿, tak¿e wodoodporny. Potem rêkawiczkê nale¿y po prostu wypraæ,
aby móc j¹ ponownie u¿yæ. A jak siê
zaczê³a przygoda z „œwiatem kosmetyki”. Pani Monika ¯ochowska
bêd¹c na sta¿u w Australii w klinice
chirurgii plastycznej zosta³a zainspirowana pomys³em przez lekarza,
który by³ zwolennikiem zastosowania wody i mikrotechnologii w kosmetyce. Pani ¯ochowska po powrocie do Polski, przekona³a do wspó³pracy swoj¹ kole¿ankê ze studiów,
Ewê Dudzic, aby rozpoczê³y poszukiwania odpowiedniego w³ókna do
wytworzenia rêkawicy. GLOV pojawia siê w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Francji. Planowana
jest tak¿e promocja i sprzeda¿
w Turcji, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Emiratach Arabskich, Korei
Po³udniowej, Chinach, Brazylii
i USA. GLOV - produkt który zosta³
stworzony przez przedsiêbiorcze
Polki.
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy - HUMANUS odebra³o statuetkê Antka w kategorii
Sponsor Roku. Pomoc finansowa
dla Andrzeja £ukasika w ramach
organizacji wyjazdu do San Govianio Rotondo, organizacja wyjazdu
do La Salette - Francja, zakup rzutnika multimedialnego dla Stowarzyszenia KRON, pokrycie kosztów
leczenia Pani Katarzyny Knap, pomoc dla Powiatowego Zwi¹zku
Dru¿yn w Janowie Lubelskim,
pomoc da Stowarzyszenia Janowski
Orlik - zakup strojów, pomoc dla
Uczniow-skiego Klubu Sportowego
„Trójka” - sfinansowanie uczestnictwa Klubu w regionalnej lidze pi³ki
rêcznej.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe - „MENSTYL”
zosta³o wyró¿nione jako Firma
Roku. Firma, która od wielu lat

dzia³a na terenie Janowa. Specjalizuje siê w produkcji garniturów.
Produkty firmy dostosowane s¹ do
najnowszych œwiatowych trendów
mody.
„Dla chciwego nie ma nic trudnego” - taka dewiza towarzyszy
w ¿yciu Emilii ¯uber i Kamila
Wybrañskiego, którzy otrzymali
Antka w Kategorii Promotor Roku. Kamil Wybrañski promuje nasze
miasto, okolice, ¿ycie mieszkañców
poprzez za³o¿on¹ stronê internetow¹
o nazwie Janowska Kolebka. Bogaty
zbiór dokumentów, zdjêæ, pocztówek, oraz innych Ÿród³owych materia³ów zwi¹zanych z Janowem, stanowi swego rodzaju „kolebkê” jednocz¹c¹ osoby, które opuœci³y rodzinne strony, a dzisiaj ju¿ tylko myœlami wracaj¹ do dawnych wspomnieñ. Strona internetowa, tak i na
fecebooku, jest na bie¿¹co uzupe³niana. Wœród nich odnajdziemy
zdjêcia, artyku³y ze starych czasopism, pocztówki, dokumenty. Zaznaczmy, ¿e Kamil Wybrañski prowadzi równie¿ stronê internetow¹
Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego.

Antek dla Emilii ¯uber w kategorii Promotor Roku. Nauczyciel
jêzyka niemieckiego w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim od 2004 roku. Wysokie
kompetencje jêzykowe jak równie¿
kreatywnoœæ i zaanga¿owaniu, przyczyni³y siê do podniesienia poziomu
kszta³cenia szko³y. W swojej pracy
dydaktycznej wykorzystuje informacje multimedialne. Dziêki staraniom Pani Emilii szko³a zajê³a
I miejsce w Ogólnopolskim konkursie internetowym „Rozczytana
szko³a”. Od dwóch lat pe³ni funkcjê
lokalnej liderki Filmoteki Szkolnej
w województwie lubelskim dla Centrum Edukacji Filmowej oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Prowadzi zajêcia propaguj¹ce edukacjê filmow¹ m³odego widza.
Wspó³pracowa³a z dyrekcj¹ szko³y
podczas przygotowania projektu
obejmuj¹cego sta¿e dla uczniów
„Uczniowskie sta¿e narzêdziem do
podniesienia umiejêtnoœci zawodowych”, pe³ni³a w szkole funkcjê
koordynatora projektu MEN „Szko³a wspó³pracy. Uczniowie i rodzice
kapita³em spo³ecznym nowoczesnej
szko³y”. Dziêki staraniom Pani Emilii w marcu 2015 roku w Zespole
Szkó³ Zawodowych uroczyœcie zosta³a otwarta 17 Pracownia Filmoteki Szkolnej w Polsce, a druga
w województwie lubelskim.

Przypomnijmy, ¿e w tym roku
Kapitu³a wyró¿ni³a siedem osób
w Kategorii Talent Roku.
Pawe³ Bownik - otrzyma³ Antka
Roku w Kategorii Talent Roku.
Urodzony w 1977 roku w Janowie
Lubelskim, absolwent UMCS i ASP
w Poznaniu. Kurator wystaw, a przede wszystkim fotograf. W rodzinnym mieœcie zas³yn¹³ jako kurator
galerii „Teren Osobny”, która mieœci³a siê w Muzeum Regionalnym.
W 2005 roku zorganizowa³ Miêdzynarodowe Spotkanie Artystów
INTERWENCJE. Jego cykl fotografii „ Disassembly” doczeka³ siê
wydania ksi¹¿kowego, które otrzyma³o Nagrodê Fotograficznej Publikacji Roku 2014. To doœæ niezwyk³y
projekt, którego bohaterami s¹ roœliny, w wiêkszoœci egzotyczne
kwiaty. Najnowsze dzie³a Pana Paw³a mo¿na by³o ogl¹daæ do 15 stycznia 2015 roku, na wystawie „Kryszta³ po szyjê” w Galerii Foskal
w Warszawie. W 2014 roku nominowany do organizowanego przez
„Politykê” plebiscytu „Paszporty
Polityki” w kategorii „Sztuki wizualne”.
Anna Flis - Talent Roku. Jest jedn¹
z najlepszych i najm³odszych zawodniczek UCZNIOWSKIEGO
KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO w Janowie Lubelskim.
UKKT Janów Lubelski reprezentuje
od 2 lat, od tego momentu zaczê³a
æwiczyæ karate. Najwa¿niejszym
osi¹gniêciem Ani w 2014 roku, by³o
zdobycie Pucharu Kraju w Karate
Tradycyjnym Fudokan w konkurencji kata (Zamoœæ 2014).
Magdalena Rawska - Talent Roku.
Jest uczennic¹ Publicznej Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim,
która promuje miasto i powiat nie
tylko na konkursach wokalnych, ale
tak¿e œpiewa na ró¿nych koncertach
charytatywnych (Gala Fundacji Razem Lepiej, czy koncert na rzecz
Hospicjum im. Ma³ego Ksiêcia
w Lublinie). W 2015 roku uzyska³a
nagrodê Diament Lublina. Magdalena zaœpiewa³a na p³ycie „Diamenty
Lublina”, która zostanie do³¹czona
do Kuriera Lubelskiego tegorocznej
jesieni. Nominacja do fina³u „Festiwalu Piosenki Majki Je¿owskiej
Rytm i Melodia” w Radomiu 2015.
I miejsce w Powiatowym Przegl¹dzie Kolêd w Janowie Lubelskim,
Nominacja do fina³u Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Œpiewaj¹cy
S³owik” w Rykach (2015), w 2014
roku uzyska³a nominacje do fina³u
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.
Aleksandra Ma³ek - Talent Roku.
Zadziwia swoj¹ wra¿liwoœci¹ i naturalnoœci¹, co niejednokrotnie podkreœlali cz³onkowie jury na ogólnopolskich konkursach. Wœród nich
I miejsce na IV Miêdzywojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej
w Zaklikowie, udzia³ w finale IX
Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej Ton - Ton Warszawie, I Nagroda XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd w Pu³awach, II
miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieœni - Piosenki Patriotycznej
Ludowej i Tañca Ludowego w Pionkach, Nagroda G³ówna na XIV
Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd
i Pastora³ek „Nasze wieczne kolêdowanie” w Niepokalanowie, I miejsce
w konkursie „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”
w Janowie Lubelskim. Jest uczennic¹ Publicznej Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Piotr Golec - Talent Roku. Absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim. Uzyska³
promocjê z wyró¿nieniem, najwy¿sz¹ œredni¹ w szkole 5,50. W roku
szkolnym 2013/2014 zosta³ laureatem Konkursu Matematycznego
organizowanego przez Lubelskiego
Samorz¹dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i UMCS w Lublinie, uczestniczy³ w eliminacjach
wojewódzkich Podkarpackiego
Konkursu Matematycznego im.
Franciszka Leji, uczestniczy³ w eliminacjach wojewódzkich konkursu
„Matematyczne Zmagania”, zajmuj¹c IV miejsce. Otrzyma³ wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie
„Kangur matematyczny”. Jest stypendyst¹ Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2014/2015 zosta³ pó³finalist¹ XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
z wynikiem 81,5, przy czym próg
punktowy do fina³u ogólnopolskiego wynosi³ 83 punkty. Jest finalist¹ Konkursu Matematyczno Fizycznego w ramach projektu
„Z WAT nauka jest fascynuj¹ca”
oraz laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. Sylwestra Kaliskiego,
organizowanego przez Wojskow¹
Akademiê Techniczn¹ w Warszawie. Piotr bra³ udzia³ w przygotowaniu spotkania naukowego
„Nauka + WAT = Sukces”, wyg³osi³
autorski wyk³ad na temat liczb.
Rozwa¿ania naukowe Piotra spotka³y siê z du¿ym uznaniem s³uchaczy i pracowników naukowych WAT
w Warszawie.
Karolina Graboœ - Talent Roku.
Chêtnie bierze udzia³ w ró¿norakich
konkursach: recytatorskich, œpiewaczych, plastycznych zdobywaj¹c
w nich znacz¹ce miejsca. Najwiêksze jej osi¹gniêcia w roku szkolnym
2014/2015 to Laureat konkursu
ortograficznego organizowanego
przez Kuratora Oœwiaty w Lublinie,
finalistka przedmiotowego konkursu z jêzyka angielskiego organizowanego przez Kuratora Oœwiaty
w Lublinie, Laureatka IV stopnia
z jêzyka angielskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Lingua Plus. I miejsce ex-eaquo
w VI Powiatowym Konkursie Jêzyka Angielskiego „Albion”. Karolina
uzyska³a bardzo wysokie wyniki ze
sprawdzianu szóstoklasisty - 100%
z czêœci matematycznej i 100% z jêzyka angielskiego.
Ryszard Martyna - Talent Roku.
Poezja jest dla niego czêœci¹ ¿ycia,
gdzie niejeden wiersz buduje ka¿dej
strofy dzieñ. Pisze wiersze, aforyzmy, fraszki, limeryki. Pierwszy
tomik poezji wyda³ w 2002 roku
„Zatrzymaæ czas”, kolejny „Na
drodze Ewangelii” (2004). W 2014
roku wyda³ kolejny „Si³a Mi³oœci”.
Przed 2002 rokiem publikowa³ tak¿e
w Antologii Wspó³czesnej Poezji
Polskiej, Dojrzewanie w mi³oœci,
i w Antologii Modlitw Wspó³czesnych „Do Ciebie Ojcze”. Aktywnie,
twórczo, z chêci¹ i wielk¹ przyjemnoœci¹ organizuje spotkania poetyckie, podczas których prezentuje
swoj¹ twórczoœæ i swój Talent.
Za rok kolejna edycja, a tym samym
poznamy kolejnych wyró¿nionych z
naszej gminy. To jeszcze dos³ownie
rok, byæ mo¿e ju¿ dziœ rodz¹ siê
pomys³y na… talent.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Zakoñczenie sezonu w KRON i nie tylko
Klub Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych zorganizowa³ ognisko integracyjne, które koñczy sezon.
W okresie wakacyjnym nie
odbywaj¹ siê spotkania,
natomiast funkcjonuje zarz¹d pod telefonami.
Klub ci¹gle siê rozrasta,
obecnie liczy 105 cz³onków,
w bie¿¹cym roku przyby³o
12 osób. Zarz¹d pod kierownictwem Andrzeja £ukasika,
dzia³a sprawnie, organizuje
spotkania, stworzy³ si³owniê, posiada do bezp³atnego po¿yczenia równie¿
wózek inwalidzki, balkonik,
kule. Informacja w kilku
suchych s³owach, jednak
dzia³alnoœæ i spotkania tego
Klubu maj¹ zupe³nie inny
wymiar ni¿ np. spotkania
seniorów czy ludzi zdrowych zrzeszonych w ró¿nych organizacjach.

Ludzie, którzy potrzebuj¹
dobrego s³owa, wsparcia
i zainteresowania znajduj¹ je
tu w Klubie. Opieka rodziny
trwaj¹ca czêsto dzieñ i noc

nad chorym, wspierana przez
wolontariuszy, którzy pomagaj¹c poœwiêcaj¹ czas, nie
dla chwa³y, lecz z daru serca
tworzy w³aœnie ten wymiar.

Wspomnê tu tak¿e o dzia³alnoœci „Wawrzynka”, który
skupia rodziny i dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹.
To w³aœnie Ci ludzie po-

trzebuj¹ wsparcia nie tylko
okazjonalnego, ale wrêcz, na
co dzieñ. To jest naszym
ludzkim obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka instytucji

samorz¹dowych i pañstwowych. Pomimo wielu zapewnieñ ze strony Rz¹du RP
te oczekiwania bardzo czêsto okazuj¹ siê daremne.
W kraju cywilizowanym nie
powinniœmy widzieæ, ¿e
matki z dzieæmi na wózkach
protestuj¹ przed Urzêdem
Rady Ministrów, oczekuj¹c
realnej pomocy w opiece
nad niepe³nosprawnymi
dzieæmi. Przecie¿ ta opieka
w domu jest kilkakrotnie
tañsza dla pañstwa, ni¿
w oœrodkach pañstwowych.
Pos³owie, ministrowie, kandydaci, pos³uguj¹ siê has³ami - rodzina najwa¿niejsza.
Czêsto to puste s³owa, tu
obok nas jest cz³owiek,
o którym nie mo¿emy zapomnieæ.
Tekst i Foto: Jan Machulak

G³os Profilaktyki 2015 w LO Im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
Dnia 18 czerwca 2015
roku Ogólnopolski G³os
Profilaktyki 2015 zakoñczy³
Tydzieñ Profilaktyki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim.
Liceum, w³adze samorz¹dowe Janowa Lubelskiego,
Komenda Powiatowa Policji
i Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych od trzech lat
wspieraj¹ i koordynuj¹ dzia³ania w ramach programu
„Profilaktyka a Ty”, promu-

j¹c MODÊ NA ¯YCIE
WOLNE OD UZALE¯NIEÑ. Symbolem wolnoœci
jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund.
Ten gest nazywamy „ZRYWEM WOLNYCH SERC”serc wolnych od przemocy
i uzale¿nieñ, serc wra¿liwych na drugiego cz³owieka, serc zdrowych i odpowiedzialnych, ceni¹cych
w³asn¹ wolnoœæ.
W tym roku, w happeningu
„Przestañmy biec” wziêli
udzia³ uczniowie liceum
wraz z Dyrekcj¹ - mgr Alicj¹

G¹bk¹, mgr Beat¹ Gór¹,
nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji wspieraj¹cych: m³. asp. Faustyna
£azur oraz mgr Ewa Misztal
- cz³onek Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Akcja przygotowana zosta³a przez Janowsk¹ grupê PaT, która
wyposa¿y³a uczestników
w tablice zawieraj¹ce has³a:
„Bez uzale¿nienia jest o niebo lepiej”, „PrzyjaŸñ jest silniejsza ni¿ narkotyk” oraz
czerwone serca - symbol idei
happeningu. Na zakoñcze-

nie przy muzyce i s³owach
hymnu PaT, wszyscy uczestnicy wspólnie odtañczyli
taniec radoœci. Podsumowuj¹c dzia³ania w ramach
Tygodnia Profilaktyki, nale¿y podkreœliæ du¿e zaanga¿owanie m³odych ludzi
w twórcz¹ profilaktykê. Z³o¿y³y siê na ni¹: spektakl profilaktyczny „Sekret” w wykonaniu Janowskiej Grupy
PaT, z komentarzem merytorycznym asp. Faustyny £azur z Komendy Powiatowej
Policji dla m³odzie¿y Gimnazjum w Janowie Lubel-

skim, „M³odzie¿owy PaTrol”, podczas którego m³odzie¿ wraz z policjantami
bra³a udzia³ w kontroli przestrzegania przepisów ruchu
drogowego nagradzaj¹c
opask¹ odblaskow¹ lub karz¹c sokiem z cytryny kierowców, którzy ³ami¹ przepisy. Kolejnym dzia³aniem by³a Gala Talentów, na której
zaprezentowa³a siê utalentowana m³odzie¿ z LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Uwieñczeniem przedsiêwziêcia by³ wczeœniej ju¿
opisywany happening, który

na sta³e wpisa³ siê w kalendarz imprez na terenie Janowa Lubelskiego. W organizacjê Tygodnia Profilaktyki
2015 w³¹czyli siê aktywnie
przedstawiciele ró¿nych instytucji, którym dobro m³odzie¿y le¿y na sercu: Komenda Powiatowa Policji
w Janowie Lubelskim,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, LO im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza.
Tekst: koordynator
Bo¿ena Czapla,
foto: Dorota Kozdra

Uœmiechniêta minka na pikniku w Momotach Górnych
W niedzielê 28 czerwca br.
w Momotach Górnych odby³
siê I piknik rodzinny w ramach projektu grantowego
pn. „Grunt to zdrowa rodzinka i uœmiechniêta minka”
wsparty œrodkami finansowymi z Lokalnej Grupy
Dzia³ania Leœny Kr¹g. Podczas pikniku dzieci mog³y
skorzystaæ bezp³atnie z dmuchanych zje¿d¿alni, odby³a
siê równie¿ prezentacja
sprzêtu policyjnego i stra¿ackiego. W trakcie pikniku
przeprowadzone zosta³y
konkursy z licznymi nagro-
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dami ze œrodków z realizacji
projektu ,,Jednoœæ przez
ró¿norodnoœæ - sportowe
spotkania s¹siedzkie szans¹
na rozwój spo³ecznoœci lokalnych”, wsparte finansowo
œrodkami z Gminnego Programu Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
i Przeciwdzia³ania Narkomani na 2015 r. Gminy
Janów Lubelski. Dla wszystkich, którzy tego dnia przybyli na piknik by³y przygotowane ciep³e kie³baski
z grilla. Organizatorami spotkania by³a Ochotnicza Stra¿

Po¿arna z Momot Górnych,
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Lokalnych Adalbert z Momot Górnych, osiedlowy klub Zaolszyniak z Janowa Lubelskiego oraz radny miejski z Momot Górnych
Zenon Bielak. Spotkanie
rozpoczê³o siê przywitaniem
przez radnego Zenona Bielaka przyby³ych na imprezê
i przedstawieniem organizatorów oraz darczyñców dziêki, którym zosta³y zakupione
i przygotowane nagrody dla
wszystkich uczestników pikniku. Zaproszeni goœcie

w osobach ks. Kazimierza
Sagana z Momot Górnych,
Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, jego zastêpcy Czes³awa Krzysztonia, Starosty Janowskiego Jerzego Bieleckiego, Wicestarosty Bartosza Piecha oraz Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej
z Momot Górnych Barbary
Haliniak, ufundowali s³odki
poczêstunek dla dzieci, który
osobiœcie rozdali zebranym
dzieciom. Wœród atrakcji
przygotowanych dla dzieci
i ich rodzin znalaz³ siê równie¿ wystêp teatru emerytów

z Janowa Lubelskiego ze
spektaklem ,,Z³oty Koszyczek” - bajka Hanny Januszewskiej.
Dzieci uczestnicz¹ce w imprezie plenerowej zosta³y poczêstowane lodami, s³odkoœciami i obdarowane nagrodami ufundowanymi przez
licznych darczyñców do których nale¿¹: Gmina Janów
Lubelski, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,
LGD Leœny Kr¹g, El¿bieta
Rz¹d - sklep spo¿ywczy
z Momot Górnych, hurtow-

nia budowlana BUDOMET
Zygmunta Malinowskiego,
sk³ad budowlany PSB MRÓWKA, zak³ady miêsne MATHIAS, PPUH REGAMET,
firma BLACHOTRAPEZ,
Jan Nica³ek piekarnia ROGALIK z Ulanowa, hurtownia MAGMA, hurtownia lodów i mro¿onek POLARIS
Piotra Surowieckiego, Radni
Miejscy Zenon Bielak i Grzegorz Flis oraz radny powiatowy S³awomir Dworak.
Tekst: J.L
Foto: Arch. Stowarz.

Drzewa ¿yj¹ wraz z cz³owiekiem

Czy trudno jest nam dzisiaj wyobraziæ
sobie, jak przez ostatnie dziesiêciolecia
przekszta³ci³ siê las, który obecnie jest nie
tylko wystêpowaniem dzikiej przyrody, ale
równie¿ miejscem, gdzie ka¿dy mo¿e
odpocz¹æ. Lasy Pañstwowe to organizacja
³¹cz¹ca produkcjê drewna z ochron¹
przyrody i potrzebami spo³ecznymi. Gdy
mówimy o funkcji lasów, nie sposób nie
wspomnieæ o pracy leœnika, ale tak¿e warto
zastanowiæ siê, jak¹ role w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka odgrywa przyroda. Przypomina o tym Dzieñ Leœnika, jaki dnia 3 lipca
br. obchodzi³o Nadleœnictwo Janów Lubelski. Oficjalne spotkanie leœników poprzedzi³a Msza Œwiêta w koœciele p.w. Œw.
Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim,
której przewodniczy³ ks. Jan Sobczak,
który podkreœli³, ¿e Dzieñ Leœnika to tak¿e
œwiêto wszystkich przyjació³ lasu, ca³ego
spo³eczeñstwa. Stefan ¯eromski pisa³:
„Drzewa ¿yj¹ wraz z cz³owiekiem w ich

kszta³cie, zmianach i szumie”. Miejmy te
s³owa na uwadze, gdy myœlimy o naszych
polskich lasach, o ludziach, którzy swoj¹
prac¹ przyczyniaj¹ siê do zachowania
naszego dziedzictwa. Spójrzmy na przydro¿ne drzewa rosn¹ce wzd³u¿ dróg. S¹ one
nie tylko piêknym i malowniczym elementem krajobrazu, ale te¿ prac¹ ludzkich r¹k.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uroczystoœæ Œwiêta Policji
Z okazji 96 Rocznicy Powstania Policji
dnia 10 lipca br. w Komendzie Powiatowej
Policji w Janowie Lubelskim, odby³a siê
uroczysta zbiórka. Mianowania na wy¿sze
stopnie policyjne oraz wyró¿nienia nagrodami finansowymi zas³u¿onych funkcjonariuszy, dokona³ Zastêpca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jaros³aw
Adamski. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
przywitania wszystkich zgromadzonych

goœci przez m³. insp. Zbigniewa Kêdrê Komendanta Powiatowej Policji w Janowie
Lubelskim. Podczas uroczystoœci Krzysztof
Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego,
dziêkowa³ wszystkim funkcjonariuszom
oraz pracownikom Policji za pe³n¹ poœwiêcenia s³u¿bê, za wytrwa³oœæ, i wszelkie
dzia³ania, jakie podejmuj¹ w codziennej
pracy. „Rozpoczynaj¹c s³u¿bê w szeregach
Policji dokonaliœcie œwiadomego wyboru
drogi zawodowej. Drogi nie³atwej, nios¹cej
odpowiedzialnoœci za ¿ycie innych, bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny” - podkreœli³
Burmistrz Janowa Lubelskiego. Zwieñczeniem uroczystoœci by³o z³o¿enie wi¹zanki
kwiatów i zapalenie znicza przed tablic¹
pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ czci Komisarza
Policji Pañstwowej Eugeniusza Krupowicza. Kwiaty zosta³y z³o¿one przez Komendantów: insp. Jaros³awa Adamskiego Zastêpcê Lubelskiego Komendanta Województwa Policji, m³. insp. Zbigniewa Kêdrê
- Komendanta Powiatowego Policji, m³.
insp. Janusza Kaniowskiego - I Zastêpcê Komendanta Powiatowego Policji oraz Krzysztofa Ko³tysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego, Czes³awa Krzysztonia - Zastêpcê
Burmistrza i Jerzego Bieleckiego - Starostê
Janowskiego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Powiatowe Zawody Po¿arnicze
Dnia 5 lipca 2015 r. na
stadionie MKS Janowianka,
zosta³y przeprowadzone zawody sportowo po¿arnicze
dla jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z terenu
powiatu janowskiego. Zawody rozegrane zosta³y w oparciu o regulamin z 2011 roku,
zatwierdzony przez Komendanta G³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i Prezesa
zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
oraz Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Janowie Lubelskim, a gospodarzem Urz¹d Miejski
w Janowie Lubelskim.
Komisjê sêdziowsk¹ stanowili funkcjonariusze tut. Komendy. Rywalizacja wœród
stra¿aków odbywa³a siê
w nastêpuj¹cych konkurencjach: Musztra, Sztafeta po¿arnicza, Æwiczenie bojowe.
Do startu przyst¹pi³o 13 jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych oraz 4 Kobiece
Dru¿yny Po¿arnicze z terenu
powiatu. Otwarcia zawodów
dokona³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Janowie Lubelskim dh
Henryk Dyguœ. Na trybunach
zebra³a siê szeroka rzesza
sympatyków po¿arnictwa
mocno dopinguj¹c startuj¹cych stra¿aków. Po zaciêtej
sportowej rywalizacji zostali
wy³onienie zwyciêzcy w grupie A /mê¿czyŸni/. Klasyfikacja koñcowa zawodów:
I miejsce dru¿yna OSP Aleksandrówka z sum¹ punktów
96,5 pkt., II miejsce dru¿yna
OSP Konstantów z sum¹
punktów 99,5 pkt., III miejsce dru¿yna OSP Kawêczyn

z sum¹ punktów 101,9 pkt.,
IV miejsce dru¿yna OSP
Wierzchowiska I z sum¹ punktów 102,6 pkt, V miejsce
dru¿yna OSP Bia³a z sum¹
punktów 104,1 pkt, VI
miejsce dru¿yna OSP Chrzanów z sum¹ punktów 109,1
pkt., VII miejsce dru¿yna
OSP Wola Potocka z sum¹
punktów 109,6 pkt., VIII
miejsce dru¿yna OSP Modliborzyce z sum¹ punktów
110,6 pkt, IX miejsce dru¿yna OSP Batorz sum¹ punktów 112,7 pkt, X miejsce
dru¿yna OSP Branewka
z sum¹ punktów 116,7 pkt,
XI miejsce dru¿yna OSP
Andrzejów z sum¹ punktów
116,8 pkt, XII miejsce dru¿yna OSP Potok Stany z sum¹
punktów 116,9 pkt, XIII
miejsce dru¿yna OSP Fortaco, Catterpilar z sum¹ punktów 134,8 pkt.

Grupa C / kobiety/:
I miejsce Kobieca Dru¿yna
Po¿arnicza Krzemieñ Drugi
z sum¹ punktów 132,9 pkt. II
miejsce Kobieca Dru¿yna
Po¿arnicza Wierzchowiska I
z sum¹ punktów 135,3 pkt.,
III miejsce Kobieca Dru¿yna
Po¿arnicza Modliborzyce
z sum¹ punktów 137,7pkt.,
IV miejsce Kobieca Dru¿yna
Po¿arnicza Wierzchowiska II
z sum¹ punktów 139,2 pkt.
Po wrêczeniu pucharów, dyplomów oraz nagród dla
wszystkich uczestników zakoñczenia XX zawodów
sportowo po¿arniczych z terenu powiatu janowskiego,
dokona³ Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim
bryg. Grzegorz Pazdrak.
Tekst i foto: KPP w Janowie
Lubelskim

Teatralna Integracja

Grupa Teatralna sk³adaj¹ca
siê z Babæ, Dziadków z terenu Janowa i okolic w okresie maj - czerwiec 2015
realizowa³a projekt „Z lubelskich mikrodotacji FIO 2015” i wystawi³a w Powiecie Janowskim spektakl dla
dzieci z okazji Dnia Dziecka.
By³a to bajkowa opowieœæ
o wartoœci pracy ludzkiej.
Spektakl pod nazw¹ „S³oneczna Bajka”, jako adaptacje

opowiadania „Z³oty Koszyczek” Hanny Januszewskiej,
realizowano w 15 - stu placówkach oœwiatowo - wychowawczych Powiatu Janowskiego, daj¹c dzieciom
radoœæ treœci¹ opowiadania
i piêkn¹ scenografi¹. Natomiast na pocz¹tku wakacji
Grupie Teatralnej uda³o siê
zintegrowaæ z innymi i zagraæ pó³godzinny spektakl na
dwóch Piknikach Rodzinnych

w dniu 28 czerwca 2015
w Momotach Górnych podczas realizacji Projektów
„Grunt to rodzinka i uœmiechniêta minka” oraz w Polichnie „Piknik wakacyjny postaw na rodzinê”. Za integracjê z realizatorami obydwu pikników serdecznie
dziêkujemy i zapraszamy na
fotorelacjê.
Tekst: Zofia Widz - Bary³a,
foto: Alina Œlusarska

Projekt z „Lubelskich
Mikrodotacji FIO 2015”
realizowany pod
operatorem Fundacja
Fundusz Lokalny Ziemi
Bi³gorajskiej
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Wkrótce ruszy dalszy etap
prac remontowych ulicy
Wojska Polskiego

Przebudowa oraz remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego to temat przetargu, jaki
zosta³ og³oszony na pocz¹tku
lipca br. Prace remontowo budowalne dotycz¹ kolejnych
dwóch etapów. Jest to Etap II:
Przebudowa drogi w lokalizacji
od km 0+085,00 do km 1+ 045,
00, oraz Etap III w lokalizacji od
km 1+ 045 do km 1+504 wraz
z remontem skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ od km 1+504 do km
1+535. Etap II obejmuje: roboty
rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z brukowej kostki beto-

nowej, wykonanie nawierzchni
chodników z kostki brukowej
betonowej, ustawienie krawê¿ników betonowych, ustawienie
obrze¿y betonowych. Natomiast
Etap III - dotyczy remontu istniej¹cej nawierzchni bitumicznej
jezdni ulicy Wojska Polskiego
oraz w³¹czenia ulicy podporz¹dkowanej. Przypomnijmy, ¿e Etap
I zosta³ zakoñczony, a odbiór
drogi mia³ miejsce 22 lipca.
Natomiast Etap II i Etap III
zostanie zrealizowany do koñca
wrzeœnia 2015 roku.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

SPO£ECZNA SZKO£A MUZYCZNA I ST.
W JANOWIE LUBELSKIM

Zmiany w ustawie
„œmieciowej”
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminie, od dnia 1 stycznia 2016 roku
na terenie gminy Janów Lubelski zmieni
siê sposób segregacji odpadów komunalnych. Dotychczas obowi¹zywa³y 2 frakcje odpadów: mokra (odpady zmieszane) i sucha (papier, szk³o, plastik).
W myœl art. 9 pkt 2 ustawy, zakazuje siê
mieszania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ró¿nych rodzajów ze sob¹.
W zwi¹zku z powy¿szym, segregacja
odpadów od przysz³ego roku bêdzie
wygl¹da³a w nastêpuj¹cy sposób:
– worek w kolorze niebieskim - papier
i tektura
– worek w kolorze zielonym - szk³o
opakowaniowe: bia³e i kolorowe
– worek w kolorze ¿ó³tym - tworzywa
sztuczna, opakowania z tworzyw sztucznych w tym opakowania wielomateria³owe i metale oraz opakowania
z metali
– worek w kolorze br¹zowym - odpady
roœlinne ulegaj¹ce biodegradacji
– worek w kolorze szarym - popió³
Wiêcej informacji podamy w póŸniejszym terminie.
Referat Ochrony Œrodowiska i Logistyki

Przebudowa drogi gminnej
ulicy Partyzantów
Na pocz¹tku lipca br. rozpoczê³y siê prace, które dotycz¹
przebudowy kolejnego odcinka
drogi gminnej ulicy Partyzantów.
Zaznaczmy, ¿e jest to dalszy etap
prac, który dotyczy przebudowy
drogi od km 0+000 do km 0+420
i od km 0+477 do km 0+839.
Wykonawc¹ inwestycji jest fir-

Tekst; Dorota Kozdra,
foto; Justyna Kuœmierczyk

Dni otwarte Parku Rekreacji ZOOM
NATURY dla mieszkañców gminy
Janów Lubelski
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkañców gminy
Janów Lubelski w dniach 3 - 5
sierpnia 2015 roku do Parku
Rekreacji ZOOM NATURY do
bezp³atnego zwiedzania nowo
otwartych Laboratoriów Wie-

Do dzia³ów:
• Dzieciêcego i M³odzie¿owego

Kandydaci przyjmowani s¹ do klas:

Zapisy kandydatów odbêd¹ siê w dniach 1.09 - 18.09 2015 r.
w godz. 13.30 - 17.00 w Janowskim Oœrodku Kultury przy
ulicy Jana Paw³a II 3.

TEL. 510 232 961

dzy w godzinach od 16 - 20.
Bezp³atne wejœcie bêdzie mo¿liwe za okazaniem dokumentu
to¿samoœci lub legitymacji
szkolnej.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Po raz 11 Janów ma FART-a

OG£ASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK
SZKOLNY 2015/2016

• Fortepianu
• Keyboardu
• Akordeonu
• Gitary
• Instrumentów dêtych - saksofon

ma Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z.o.o.
z Tomaszowa Lubelskiego. Zakres wykonywanych robót obejmuje wyrównanie istniej¹cej
podbudowy materia³em kamiennym, skropienie podbudowy
asfaltem, wykonanie warstwy
œcieralnej z masy mineralno - asfaltowej, wyrównanie i wzmocnienie poboczy kruszywem, rozebranie przepustów rurowych
(œcianki czo³owe), przed³u¿enie
przepustów z wykonaniem œcianek czo³owych - regulacja studni
kanalizacyjnych.

Foto: JOK
Jak co roku, tak i tego
lata w Janowie Lubelskim
odby³a siê kolejna edycja
Festiwalu Artystów Filmu
i Telewizji. W tym roku
nast¹pi³a zmiana miejsca
wyœwietlania filmów z Par-

ku Misztalec na Janowski
Oœrodek Kultury. Na liœcie
FART-u znalaz³o siê 14
filmów animowanych dla
dzieci i 21 propozycji dla
doros³ych, co pozwoli³o
ka¿demu na wybranie

czegoœ dla siebie. Wœród
m³odszych uczestników
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê filmy
wyœwietlane w technologii 3D. Pomimo pocz¹tkowo niesprzyjaj¹cej pogody, uœmiechy z twarzy
najm³odszych nie schodzi³y ani na moment.
Z kolei 7 kategorii filmów
dla starszych uczestników
da³o mo¿liwoœæ bli¿szego
zapoznania siê chocia¿by
z projekcjami kategorii
„Per³y Europy”, czy „Kino dla twardzieli”.
FART jest ju¿ w Janowie
tradycj¹ - tak¹ jak i coroczne spotkania miesz-

kañców ze s³aw¹ œwiata
filmu i telewizji. W tym
roku miasto goœci³o Tomasza Karolaka, znanego
z ekranizacji takich jak:
„Listy do M.”, „Œniadanie
do ³ó¿ka”, czy „Rodzinka.pl”. Spotkanie odby³o
siê w godzinach wieczornych w Parku Miejskim.
Tekst i foto: Monika Ro¿ek

"Ka¿dy dzieñ jest pokazem mody, a œwiat wybiegiem”
Na scenie Tarasu Plastycznego Janowskiego
Oœrodka Kultury wystawiane s¹ projekty ubiorów
i tkanin Doroty KuŸniarskiej - twórczyni pochodz¹cej z Hrubieszowa.
Artystka studiowa³a na
Uniwersytecie Marmara
w Stambule na Wydziale
Mody i Tkaniny oraz uzyska³a dyplom w pracowni

projektowania ubioru u dr
hab. Anny Regimowicz Korytowskiej na wydziale
Architektury Wnêtrz i Scenografii w Poznaniu.
W centrum zainteresowañ
KuŸniarskiej znajduje siê
postaæ. Jej prace mo¿na
podziwiaæ na ró¿norakich
wystawach oraz pokazach
mody takich jak ³ódzki
Fashion Week. Ponadto

jest ona autork¹ scenografii
i kostiumów do sztuk teatralnych.
Bli¿ej zainteresowanych
postaci¹ Doroty KuŸniarskiej oraz jej twórczoœci¹
serdecznie zapraszamy na
wystawê do JOK-u oraz na
stronê internetow¹ autorki
www.behance.net/dorota_
kuzniarska.
Tekst i foto: Monika Ro¿ek

Dofinansowanie zakupu podrêczników w ramach Rz¹dowego
programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016”
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegó³owych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrêczników i materia³ów edukacyjnych - dofinansowanie bêdzie przys³ugiwaæ: Uczniom, którzy w roku szkolnym
2015/2016 bêd¹ uczyæ siê w klasie III
szko³y podstawowej i klasie IV technikum - pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników do
kszta³cenia ogólnego. Uczniom posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty:
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s³abowidz¹cym, nies³ysz¹cym, s³abos³ysz¹cym, z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹
w tym z afazj¹,z autyzmem, w tym
z zespo³em Aspergera, z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona powy¿ej, posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podrêczników nale¿y sk³adaæ do dyrektora szko³y, do
której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07
wrzeœnia 2015 roku.
Szczegó³owe informacje i wnioski s¹
do pobrania w szko³ach, do których
uczniowie bêd¹ uczêszczali w roku
szkolnym 2015 / 2016 oraz na stronie
internetowej:
www.zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Zak³ad Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
w Janowie Lubelskim

cd. ze str. 1

Jak nasz region piêknieje?

Podkreœlmy, ¿e w pierwszym
etapie Kapitu³a Konkursu wytypowa³a projekty nominowane
w ka¿dej kategorii. W drugim
wybierze nowych Cudów Funduszy Europejskich. O statuetkê
w kategorii Edukacja rywalizuj¹
trzy projekty: Miasto Malbork
z projektem „Odbudowa i wpro-

wadzenie nowych funkcji na terenie Szko³y £aciñskiej w Malborku, Gmina Miasta Gmina Gdyñskie Centrum Innowacji
z projektem „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego - etap4”, oraz
Gmina Janów Lubelski. Zwyciêzców poznamy we wrzeœniu

2015 roku. G³ówn¹ nagrod¹
w ka¿dej kategorii jest statuetka
„Polska Piêknieje - 7 Cudów
Funduszy Europejskich”, tablica
pami¹tkowa, dyplom, pakiet
materia³ów promuj¹cych ka¿dego z laureatów, a tak¿e liczne
dzia³ania promocyjne. Konkurs
obecny jest tak¿e w Internecie -

zwyciêski projekt wybieraj¹ te¿
internauci.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
Poni¿ej podajemy link do strony internetowej, na której mo¿emy oddaæ swój g³os:
https://polskapieknieje.gov.pl/p/
zoom_natury_janowie_lubelskim

Zapraszamy do g³osowania

Jaœkowe "przepisy" na dobr¹ zabawê
„Swojsko i weso³o” - czy te dwa
s³owa oddadz¹ klimat Jarmarku
Garncarskiego, który odby³ siê 19
lipca br. w £¹¿ku Garncarskim?
Zapytani goœcie uczestnicz¹cy w tym
spotkaniu odpowiadaj¹ stanowczo „tu jest ten klimat, tutaj w tym ma³ym
aczkolwiek fragmencie œwiata ¿yje
tradycja, któr¹ tworz¹ mieszkañcy”.
W pejza¿u otaczaj¹cych lasów, i w towarzystwie promieni s³onecznych
wita nas Zagroda Garncarska wraz z
Janem Jarmuziewiczem. Spaceruj¹c
po Zagrodzie stawiam kolejne pytanie
– co jest pami¹tk¹ po atmosferze
tamtych, dawnych lat? I patrzê na

garncarza, na furmankê z koniem, na
ludow¹ kapelê, na wystawê zabytkowych narzêdzi gospodarczych, czy
te¿ zabawek.
Odbywaj¹cy siê w lipcu Jarmark jest
nie tylko wydarzeniem wpisuj¹cym
siê w cykl innych imprez charakterystycznych dla gminy Janów Lubelski,
ale coraz bardziej jakby upominaj¹cym siê o to minione jutro. To rêkodzie³a, to tradycyjne wyroby, to regionalne przysmaki, to muzyka, któr¹
ko³yszê ³¹¿kowski wiatr, to w koñcu… cz³owiek.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: El¿bieta Iwankiewicz
Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim zaprasza na wystawê
„Trylogia - kostiumy i rekwizyty
z ekranizacji dzie³ Henryka Sienkiewicza”. Wystawa pochodzi ze
zbiorów Oœrodka Ziemi Mielnickiej
- Muzeum w Mielniku. Wystawa
czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9.00 - 14.00 oraz w niedziele w godz. 12.00 - 16.00 do 30
wrzeœnia 2015 roku, ul. Ogrodowa
3a (Stare Wiêzienie). Bilety w cenie:
4 z³ normalny, 2z³ ulgowy.

13.

Drzewa, które „milcz¹”
Na Porytowym Wzgórzu…
jest cisza. Ten wspó³czesny
spokój, jakby od niechcenia
zag³usza „tamten niepokój”.
Dzisiaj w tym miejscu
i drzew i ludzi ubywa. Natomiast za ka¿dym razem,
kiedy spotykamy siê na
Porytowym Wzgórzu pytañ
jakby przybywa. Ju¿ nie
pytamy o przyczyny i przebieg, ale coraz czêœciej
o skutki tej bitwy. Wiêc stojê
po raz kolejny przed pomnikiem autorstwa Boles³awa
Chromego (ods³oniêty
w 1974 roku), patrzê na monumentalne sylwetki partyzantów. Zanim delegacje
z³o¿¹ wiñce i oddadz¹ ho³d
poleg³ym w walce, zanim
zostanie wzniesiona flaga
pañstwowa na maszt i wys³uchamy wyst¹pieñ okolicznoœciowych, zanim pop³yn¹ s³owa modlitwy…
uklêkniemy. Ka¿dy z nas
inn¹ historiê i inne wspomnienia tu przyniós³. Wœród
przyby³ych na uroczystoœæ
dostrzegam starszego Pana,
obok ma³e dziecko, gdzieœ
dwoje m³odych ludzi, a pod
drzewkiem stoi starsza kobieta z córk¹. Czy ta obecnoœæ to tylko pamiêæ? To,
dlaczego, tylko na tak krótk¹
chwilê? S³yszê rozmowê
„jestem tu na trzydzieœci
minut, na wyst¹pieniu s³owno - muzycznym przygoto-

wanym przez uczniów z klasy IIf Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza zatytu³owanym „Za wspóln¹ bili siê
rzecz”. Ktoœ inny przyjecha³
na Mszê Œwiêt¹, czy na
moment sk³adania wieñców.
Ile jest tych, którzy wytrwali
do koñca, nie z obowi¹zku,
ale z przekonania, ¿e tak
powinno byæ? Podczas uroczystoœci z ust przedmówców, po raz kolejny pad³y
s³owa - „rozstanie”, „niepewnoœæ”, „ból” i „têsknota”. Po raz kolejny w Apelu
Poleg³ych przywo³ani zostali ci, którzy nie bali siê z broni¹ w bój iœæ. Ale po raz
pierwszy 14 czerwca 2015
roku, obok s³ów o strachu,
pojawi³a siê nadzieja. Byæ
mo¿e to ona dok³adnie tego
14 czerwca 1944 roku towarzyszy³a partyzantom w walce, byæ mo¿e to ona wyœpiewa³a pieœñ „zakwita³y p¹ki
bia³ych ró¿…wróæ z tej wojenki ju¿”.
Zaznaczmy, ¿e wœród obecnych na uroczystoœciach byli
przedstawiciele ni¿añskiego
ko³a Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego, którzy
zaprezentowali kolekcje
monet, medali okolicznoœciowych, odznaczeñ pañstwowych, a tak¿e odznak
jednostek wojskowych.
Natomiast Stowarzyszenie

Lubelska Grupa Weterañska
„Partyzant” przygotowa³a
plenerow¹ ekspozycjê motocykli zabytkowych. Wœród
obecnych goœci obecna by³a
Wolna Grupa Motocyklowa
z rejonu, Opola, Poniatowej
i Be³¿yc. Na obchody przyby³ równie¿ Adam Sikorski polski historyk, dziennikarz, re¿yser, scenarzysta,
znany z cyklu programów
telewizyjnych „By³o nie
minê³o”, „Ocaliæ od zapomnienia” i „Z archiwum IPN”.
Wœród przedmówców wyst¹pi³ Zbigniew Markut - syn
Jana Markuta „Wichury” uczestnika bitwy o Porytowe
Wzgórze, Jerzy Bielecki Starosta Janowski, Jacek
Czerniak - pose³ na Sejm RP.
Mszy Œw. odprawionej za
poleg³ych i ¿yj¹cych jeszcze
uczestników tych walk,
przewodniczy³ kustosz Janowskiego Sanktuarium

ks. kanonik dr Jacek Staszak, a homiliê wyg³osi³
prof. KUL o. Oktawian
Roman Jusiak. Po Eucharystii odby³ siê Apel Poleg³ych, a honorow¹ salwê
oddali ¿o³nierze Wielonarodowej Brygady z Lublina.
O oprawê muzyczn¹ zadba³a
natomiast Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin.
Wa¿nym punktem uroczystoœci by³o odznaczenie
Marianny Mazur i Mieczys³awa Lenarta.
Uroczystoœæ religijno - patriotyczna upamiêtniaj¹ca 71
rocznicy bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu dobieg³a koñca. Ten
dzieñ wpisa³ siê w nasze
serca, pozosta³ w pamiêci.
Sta³ siê przede wszystkim
fragmentem historii, na
którym buduje siê „zwyczajne” dzisiaj.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nie tylko zerwane ga³¹zki sosny
Zwyk³a leœna droga,
prowadz¹ca w kierunku…
Kruczka. T¹ dró¿k¹ przechodziliœmy, czy przeje¿d¿aliœmy ju¿ nie jeden raz.
Za ka¿dym razem inny
promieñ s³oñca pada³ na ten
fragment ziemi. Za ka¿dym
razem, inne œlady stóp zostawi³eœ w tym miejscu. Czy
pamiêtasz? - pewnego dnia
zapyta³ przydro¿ny krzy¿.
Stara³eœ siê nie s³yszeæ tych
s³ów, lecz 14 czerwca 2015
roku powróci³y do ciebie…
znów. Zerkn¹³eœ na drzewo,
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popatrzy³eœ na zielone ga³¹zki. Czy wiedzia³eœ, ¿e
pewnego dnia œwiat w tym
miejscu odebra³ pewnej
m³odej dziewczynie ¿ycia
dar? Piaszczysta droga nie
pozwala ci dalej iœæ, zatrzymujesz siê, patrzysz na krzy¿
i ws³uchujesz siê w s³owa,
a w nich „Zdo³a³a jeszcze
wyprute wnêtrznoœci zebraæ
w podwiniêt¹ spódnicê i tak
dosz³a do domu Paw³a Wojtana na Rudzie, u którego
pracowa³a jako s³u¿¹ca.
Zmar³a w mêczarniach 23
maja 1861 roku o trzeciej
nad ranem”. „Jeszcze zd¹rzy³a …” - czy taki los pisany by³ tej dziewczynie? Tego
dnia trudno by³o na to
pytanie odpowiedzieæ, trudno by³o zapytaæ tak¿e przydro¿nego krzy¿a - czy tak
powinno byæ. Dziœ odpowiadamy, dziœ staramy siê
zrozumieæ tamten czas. Po
raz kolejny przesz³oœæ przeplata siê z teraŸniejszoœci¹.
Po raz pierwszy zatrzyma³a
siê w tym oto miejscu przy
kamieniu pamiêci, zatrzy-

ma³a siê tak¿e grupa pielgrzymuj¹cych do Kruczka,
tego niedzielnego popo³udnia dnia 14 czerwca 2015
roku. Tego dnia mia³a miejsce uroczystoœæ poœwiêcenia
i ods³oniêcia obelisku upamiêtniaj¹cego mêczeñsk¹
œmieræ Ani Jedynakówny.
Wiêc jest ta chwila, gdy ks.
Micha³ Beksiñski przedstawia nam historiê ¿ycia
i œmierci Ani. S³uchamy
o zbrodni z 21 maja 1861
roku, kiedy to na 15 - letni¹
dziewczynê napad³ rosyjski
¿o³dak ze stacjonuj¹cego
w Janowie 9. Pu³ku Kozaków Doñskich. S³yszymy
o tym tragicznym losie.
Dziewczyna zosta³a zgwa³cona, po czym zosta³a okrutnie okaleczona ostrog¹
w kszta³cie wide³ek. Kozak
rozpru³ jej brzuch, po czym
uciek³ z miejsca zdarzenia.
Chwila ciszy, w któr¹ wplata
siê przesz³oœæ, to ona upomina³a siê ten fragment historii.
Upomnieli siê wspó³czeœni
mieszkañcy Janowa Lubelskiego, cz³onkowie Janow-

skiego Stowarzyszenia Regionalnego. Wœród nich
Rados³aw Czuba, o którym
podczas uroczystoœci Józef
£ukasiewicz mówi³ „dziêki
takim ludziom istnieje jeszcze œwiat”.
Obok kamienia pamiêci
znajduje siê nowo postawiona tablica informacyjna,
na której odnajdziemy s³owa
nastêpuj¹cej treœci: „…jest
jeszcze pamiêæ o tym dramacie zachowana w ustnym
przekazie oraz niemy œwiadek blisko 200 - letnia sosna
z wbitymi w ni¹ wide³kami
narzêdziem zbrodni. Ta pamiêæ przetrwa³a ponad sto
lat. A przejawia³a siê w ten
sposób, ¿e ka¿dy, kto têdy
przechodzi³ rzuca³ pod drzewo zerwan¹ wczeœniej sosnow¹ ga³¹zkê. Ten zwyczaj
zanik³ dopiero w latach 70.
XX wieku. Nikt te¿ nie wa¿y³
siê œci¹æ sosny. Wide³ki
natomiast wznios³y siê coraz
wy¿ej wraz ze wzrastaniem
drzewa. Pod koniec XX w.
mocno przerdzewia³e, odpad³y”.

Jeszcze tylko melodia p³yn¹ca z tr¹bki, której dŸwiêk
s³yszymy podczas uroczystoœci, a która ³¹czy siê ze
s³owami modlitwy. Patrzê
jak dwoje m³odych ludzi
przeje¿d¿aj¹cych rowerem
t¹ drog¹ zatrzymujê siê przy
krzy¿u. Kobieta i mê¿czyzna
¿egnaj¹ siê. Zerkam na
kobietê, widzê, ¿e rozgl¹da
siê dooko³a, po czym swój
wzrok kieruje w stronê
kamienia pamiêci. W³¹czaj¹
siê do modlitwy. Patrzê na
spróchnia³e drzewo, w którym skry³ siê czas. Patrzê na
te zerwane ga³¹zki sosny
le¿¹ce pod krzy¿em. To one
tego dnia pyta³y nas - dlaczego dzisiaj tak ciê¿ko jest
z ka¿dego upadku wstaæ, by
„móc naprzód iœæ, by trwaæ”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janowskie Stowarzyszenie
Regionalne sk³ada serdeczne podziêkowania dla
Henryka R¹¿ewskiego Nadleœniczego i Andrzeja
Krawca za wykonanie
podstawy do tablicy. Burmistrzom - Krzysztofowi

Ko³tysiowi i Czes³awowi
Krzysztoniowi za ufundowanie tablicy informacyjnej, Micha³owi Karwatowskiemu za podarowanie kamienia, Zygmuntowi Momot za podarowanie tablicy granitowej,
Panu Eugeniuszowi Tylusowi za wygrawerowanie
tekstu na tablicy, a przede
wszystkim spo³eczeñstwu
Janowa Lubelskiego za to,
¿e Pamiêæ o Ani Jedynakównej- przetrwa³a tyle
lat…

Gdy na kulturê polsk¹, dodajmy regionaln¹
popatrzyliœmy oczami dokumentalistów
Kolejna ju¿ pi¹ta edycja Festiwalu Muzyki Tradycyjnej „Na
rozstajnych drogach”, rozpoczê³a
siê 1 lipca w Zdzi³owicach, a mówimy tu o warsztatach muzyki tradycyjnej Roztocza Zachodniego. Ju¿
nastêpnego dnia spotkaliœmy siê na
targowisku miejskim, kolejno tego
samego dnia przenieœliœmy siê na
Rynek Starego Miasta na ul.
Sukiennicz¹. To w³aœnie w tym
miejscu odby³a siê muzyczna
zapowiedŸ festiwalu, która mia³a
iœcie artystyczny charakter. Na
œcianie sklepu wielobran¿owego
u Pana Martyny, powsta³ przepiêkny mural, który wykona³a Karolina Bajka. Przy tworzeniu dzie³a
wspierali artystkê muzykanci,
w tym Kapela Butrynów. Mural
zosta³ wykonany tak¿e w Zdzi³owicach. Jak zaznaczaj¹ organizatorzy
festiwalu „Janowski mural nie

bêdzie nale¿a³ do najwiêkszych, ale
za to bêdzie wyj¹tkowy. Obraz
nawi¹zywaæ bêdzie do dawnych

tradycji muzycznych regionu”. To
s³owa wypowiedziane przed festiwalem, a odpowiedŸ na nie mo¿emy poszukaæ id¹c ulic¹ Sukiennicza i zerkaj¹c na mural (wieloformatowa grafika na œcianach budynków, dekoracyjne malarstwo
œcienne) wykonany przez Karolinê
Bajkê.
Dziœ wracamy wspomnieniami.
Organizatorem i pomys³odawc¹
festiwalu by³ Krzysztof Butryn,
Fundacja Ochrony i Rozwoju
i Twórczoœci Ludowej Szko³a Suki
Bi³gorajskiej, Fundacja Stara Droga. Wspó³organizatorem - Gminne
Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie o/Zdzi³owice, Zespó³
Szkó³ w Zdzi³owicach, Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
Wsparcie finansowe: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urz¹d Marsza³kowski Woje-

Zabawki naszych babæ i dziadków

Na strychu le¿y sobie miœ. Ma br¹zowe
du¿e oczka, le¿y sobie nie od dziœ. Zakurzony,
wymêczony, przypominaj¹cy nam dzieciñstwo. Miœ przez niejedno ma³e dziecko ulubiony. Ka¿dy z nas mia³ „swoj¹” zabawkê
z dzieciñstwa. Dla jednych bêdzie to szmaciana lalka, dla drugich o³owiane ¿o³nierzyki,
kolejka, ma³e samochodziki, jeszcze dla
innych zwykle, aczkolwiek niezwyk³e klocki.
Mogliœmy siê nimi bawiæ godzinami. Nie
chodzi³o o iloœæ zabawek, ale o wartoœæ, jak¹
do nich przywi¹zywano. Ka¿da z nich mia³a
swoje miejsce w pokoju i w sercu dziecka. Ile
radoœci „te drobiazgi” w ¿ycie niejednego
dziecka wnios³y? Nie bez powodu piszê tu „te
drobiazgi”, gdy¿ dawniej zabawki stanowi³y
ogromn¹ wartoœæ w ¿yciu dziecka. Kiedy
z pude³eczek po zapa³kach mogliœmy
stworzyæ poci¹g, ze skorupek po orzechach
³ódki, nie mówi¹c ju¿ o zabawkach
wykonanych z drewna, jak konie, kolejki, czy

samochodziki. Œwiat zabawek z dzieciñstwa
to by³a kraina jakby zaczarowana. Starsi maj¹
w pamiêci koguciki kupowane na targu,
s³omiane kozio³ki, pistolety robione z patyka,
³ódeczki z kory drzewa, proce, czy w³asnorêcznie wykonane latawce.
Do ka¿dej zabawki przywi¹zywano szczególn¹ wartoœæ. Szacunek do rzeczy, które nas
otaczaj¹, czy otacza³y kryje siê w szacunku do
ludzi. Z tym szacunkiem wchodzimy, czy te¿
weszliœmy w doros³e ¿ycie. Zanim „ten” miœ
„swoje miejsce” znajdzie na strychu, nim
dzisiejszy dzieñ wczorajszym siê bêdzie zwa³,
spróbujmy jeszcze na chwilê zatrzymaæ siê
w 1987 roku, kiedy po raz ostatni by³a
emitowana dobranocka Miœ Uszatek. Och,
jakie to by³y czasy, có¿ nie ukrywajmy to by³y
piêkne czasy, kiedy wieczorn¹ por¹ Miœ
¿egna³ nas s³owami: „Na dobranoc, Dobry
wieczór, Miœ pluszowy œpiewa wam. Mówi¹
o mnie Miœ Uszatek, bo klapniête uszko mam.
Jestem sobie ma³y miœ, œmieszny miœ, znam
siê z dzieæmi nie od dziœ”. Któ¿ nie marzy³
o takim Misiu. Lata 90 - te, czy nawet 80-te,
kiedy z ekranu telewizora Miœ Uszatek ¿yczy³
nam s³odkich, kolorowych snów. Dziœ, kiedy
patrzymy na tamte czasy, kiedy patrzymy na
tego misia przykrytego kurzem wspomnieñ,
stawiamy sobie pytanie - jakim cz³owiekiem
dzisiaj jesteœmy, a jakimi przedmiotami siê
otaczamy.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Internet

wództwa Lubelskiego, Powiat Janowski, Urz¹d Miejski w Janowie
Lubelskim, Urzad Gminy w Godziszowie oraz LGD Leœny Kr¹g.
Dodajmy, ¿e najwiêksz¹ atrakcj¹
cieszy³y siê koncerty i potañcówki
z udzia³em Kapeli ze Zdzi³owic,
Kapeli Stanis³awa G³aza, Kapeli
Braci Dziobaków, Kapeli Bornego,
Agaty Harz, Remigiusza Hanaj,
Stefana Maziarczyka, Jana Leszczyñskiego, Janiny Chmiel, Jana
Wnuka, Orkiestry Dêtej ze Zdzi³owic, Mêskiego Zespo³u Œpiewaczego z Godziszowa, oraz Kapeli
Butrynów. Ponadto w ramach
festiwalu odby³y siê spektakle
teatralne w ramach cyklu „Teatr
pod strzech¹”, projekcje filmowe,
a tak¿e zabawy taneczne i koncerty
muzyki tradycyjnej w wykonaniu
muzykantów wiejskich.
Tekst i foto; Dorota Kozdra

"Cukrowe szczypki to
mój smak dzieciñstwa..."
W gwar odpustowego
œwiêta w uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela
w Janowskim Sanktuarium
w³¹czy³ siê dŸwiêk koœcielnych dzwonów oznajmiaj¹c
nam Mszê Œwiêt¹. Jest 24
czerwca 2015 roku, na Rynku Starego Miasta Janowa
Lubelskiego goszcz¹ ró¿norodne kramy odpustowe.
Goœci tak¿e powiew wspomnieñ dla jednych z tych
dawnych, odleg³ych lat,
z dzieciñstwa. Tylko nielicznie pamiêtaj¹ jak wygl¹da³y dawniej odpusty parafialne, którym towarzyszy³y
kramy z ró¿noœciami. Czy
dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e
tradycji sta³o siê zadoœæ?
Na Rynku Starego Miasta
jest wczesne przedpo³udnie,
dok³adnie parê minut przed
dziewi¹t¹. Widzimy kolorowe kramy, w wœród nich
króluj¹ cukrowe szczypki,
wata cukrowa, zabawki, czy
wiruj¹ce na wietrze wiatraczki oraz baloniki.

O ile najm³odsi zainteresowani s¹ kolorowymi zabawkami, i oczywiœcie s³odyczami, o tyle wœród starszych mieszkañców naszego miasta s³yszê dos³ownie
tak¹ rozmowê: „cukrowe
szczypki to mój smak dzieciñstwa”. Na parê godzin,
a mo¿e na parê chwil przenieœæ siê w czasie do dzieciñstwa i poczuæ klimat tradycji… przemierzaj¹c miêdzy odpustowymi kramami.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

HUMOR
xxx
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to by³:
Mickiewicz, S³owacki i Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to
by³: Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada
nauczycielka.
- To co mnie pani swoj¹ band¹
straszy?
xxx
U okulisty:
- Jak¹ literê pokazujê?
- A gdzie pan jest?
xxx
W aptece:
- Poproszê opakowanie tabletek na
odchudzanie.
- Hmmm, Pan wybaczy, ale dopiero,
co sprzeda³am panu dziesiêæ
opakowañ.
- No wiem, ale jakoœ siê nimi nie
najad³em.
xxx
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszê wymieniæ swoj¹ jedn¹
mocn¹ cechê
- Jestem wytrwa³y
- Dziêkujê, skontaktujemy siê
z panem póŸniej
- Zaczekam tutaj
xxx
Rozmawiaj¹ dwie blondynki przez
telefon, po chwili jedna pyta:
- Co robisz?
- Rozmawiam
- Aha, to nie przeszkadzam
xxx
Policjant zatrzymuje samochód,
którym jad¹ trzy osoby.
- Gratulujê - mówi policjant - jest
pan tysiêcznym kierowc¹, który
przejecha³ now¹ szos¹.
Oto nagroda pieniê¿na od firmy
buduj¹cej drogi!
Obok pojawia siê reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieni¹dze?
- No có¿ - odpowiada po namyœle
kierowca - chyba w koñcu zrobiê
prawo jazdy...
¯ona kierowcy z przera¿eniem:
- Nie s³uchajcie go panowie... On
zawsze lubi ¿artowaæ, gdy za du¿o
wypije!
W tym momencie z drzemki budzi
siê, siedz¹cy z tylu dziadek i widz¹c
policjanta zauwa¿a:
- A nie mówi³em, ¿e skradzionym
samochodem daleko nie
zajedziemy!

Finansoaktywni gimnazjaliœci odebrali
nagrody w Ministerstwie Finansów
W dniu 19 czerwca 2015 w Ministerstwie Finansów w Warszawie
odby³a siê uroczystoœæ oficjalnego
wrêczenia nagród dla wyró¿nionych
zespo³ów w ogólnopolskim konkursie skierowanym do gimnazjalistów
pt. „Finansoaktywni. Misja: „Podatki”. Ministerstwo Finansów zorganizowa³o konkurs po raz pierwszy.
Program spotka³ siê z ogromnym
zainteresowaniem, przyst¹pi³o do
niego ponad 500 szkó³. Jego
g³ównym celem by³o przybli¿enie
gimnazjalistom istoty p³acenia podatków i p³yn¹cych z tego korzyœci.
Zadanie konkursowe polega³o na
nades³aniu pracy pisemnej pod
tytu³em: „Pozna³em podatki, kojarzê
korzyœci", a tak¿e relacji z debaty
przeprowadzonej na podstawie pracy.
Konkurs poprzedzony by³ cyklem
zajêæ przybli¿aj¹cym uczniom kwestie podatkowe oraz zorganizowan¹
debat¹ oksfordzk¹ na temat „Czy
warto p³aciæ podatki?” Spoœród 263
zg³oszonych prac na temat „Pozna³em podatki, kojarzê korzyœci” wybrano 19 najlepszych, wœród nich pra-

cê uczennic janowskiego gimnazjum
Pauliny Dudy, Angeliki Szwa³ek oraz
Aleksandry ¯uraw, powsta³¹ pod
opiek¹ p. mgr Ewy Kulpa. Dziewczêta wraz z opiekunem wziê³y udzia³
w nagrodowej, dwudniowej wycieczce do Warszawy w dniach 1819 czerwca 2015 r. W programie wycieczki

by³o zwiedzanie Ministerstwa Finansów m.in. gabinetu ministra finansów
oraz reprezentacyjnych sal, ponadto
wizyta w Sejmie i siedzibie Telewizji
Polskiej. Zespó³ otrzyma³ równie¿
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Tekst i foto: uczniowie PG im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim
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Z³oty Jubileusz œwiêceñ kap³añskich Ks. Kan. Tadeusza Ocimka
Kapelana „BARKI” Domu Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim
Wielki Z³oty Jubileusz ks.
Kapelana Tadeusza zachêca do
szerszego spojrzenia na kap³añstwo Cz³owieka skromnego, a zarazem ca³ym sercem oddanego
sprawom Boga i drugiego cz³owieka.
Ks. Tadeusz Ocimek urodzi³ siê 12
czerwca 1941 roku w miejscowoœci Zuzowy. Ma trzy siostry:
Krystynê, Pelagiê i Zuzannê.
Najstarsza Krystyna wst¹pi³a do
zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Krzy¿a i przyjê³a imiê
Joachima. Dzieci wychowywane
by³y w bardzo religijnej rodzinie,
gdzie matka mia³a szczególny
wp³yw na przekazywanie katolickich postaw. Codziennie rano
œpiewa³a Godzinki ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny, Tadzio
czêsto widzia³ modl¹cych siê
rodziców i w takiej atmosferze
wzrasta³. Do koœcio³a parafialnego
w Przedborzu /obecnie radomska
diec./ by³o daleko, 8 km. Pierwsza
Komunia œw. by³a dla Niego
silnym prze¿yciem - to pierwsze
bezpoœrednie spotkanie z Panem
Jezusem. Od tego czasu ju¿
w ka¿d¹ niedzielê chodzi³ do koœcio³a. To by³y trudne, powojenne
czasy, wiêc latem, ¿eby oszczêdzaæ
buty, do mostku przed koœcio³em
biega³ na bosaka, buty w rêkê, a po
umyciu nóg, zak³ada³ buty i szed³
do koœcio³a. Czêsto w niedzielê,
tato zaprzêga³ konia do was¹gu
/ozdobnego wozu/ i jechali na
Mszê Œw. Bardzo mi³o wspomina
uroczyste rezurekcje, gdy przed
koœcio³em du¿o by³o ró¿nych
wozów.
Myœl o kap³añstwie dojrzewa³a
stopniowo. Pewnego roku, gdy
Tadzio jeszcze nie chodzi³ do
szko³y, przyszed³ ksi¹dz prefekt po
kolêdzie. Malec wówczas przygl¹da³ siê ksiêdzu i szepn¹³ mamie na
ucho, ¿e podoba mu siê „ten szalik”
- stu³a, a ksi¹dz powiedzia³, ¿e
„mo¿e wszystko od tego szalika siê
zacz¹æ”. Jako ma³y ch³opiec,
widzia³ te¿ wkroczenie wojsk
rosyjskich. Wspomina: „Le¿a³em
wtedy w ³ó¿ku, gdy ¿o³nierze
wpadli do domu, byli g³odni,
zabrali siê zaraz za jedzenie
i szybko pobiegli dalej. To by³y lata
wielkiego g³odu. W naszych
okolicach by³o du¿o lasów, wiêc
ludzie zbierali jagody, grzyby, aby
siê broniæ przed g³odem. Pamiêtam
jak Niemcy pêdzili ludzi do prac
szalwarkowych, a Rosjanie rabowali, co siê tylko da³o”.
Matka utrzymywa³a bliski kontakt
z Niepokalanowem, poniewa¿
w zakonie OO. Franciszkanów by³
brat Patrycy Maria Gumienny,
który by³ jej szkolnym koleg¹.
W okresie powojennym, gdy
kszta³towa³a siê w Polsce w³adza
ludowa, panowa³ czas komunistycznych szykan i atmosfera
niepewnoœci i niepokoju o zabezpieczenie cennych pami¹tek. Ks.
Tadeusz wspomina: „Z Niepokalanowa Mama otrzyma³a zawiadomienie, aby przyjechaæ do klasztoru. Pojecha³y razem z siostr¹ Zuzi¹, wtedy by³a zima, bardzo du¿y
mróz. Tam od Ojców Franciszkanów otrzyma³y pakunek z proœb¹,
aby go bardzo strzeg³y, a oni
w odpowiednim czasie zg³osz¹ siê
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po niego. W paczce by³a sutanna
i w³osy z brody O. Maksymiliana
Kolbe, który zgin¹³ w Oœwiêcimiu.
Zapamiêta³em czerñ sutanny, niecodzienny, specyficzny zapach
œwiêtoœci i szepty, ¿e to s¹ relikwie
i ¿e Ojciec nied³ugo bêdzie og³oszony œwiêtym. Bracia po kilku latach zg³osili siê po ten cenny dar”.
Swoj¹ edukacjê ma³y Tadzio rozpocz¹³ w rodzinnej miejscowoœci,
a naukê w VI i VII klasie kontynuowa³ w Nosalewicach oddalonych o 4 km. od miejscowoœci
Zuzowy, natomiast do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego uczêszcza³ do
Przedborza. Ksi¹dz wspomina:
„W VIII klasie otrzyma³em rower,
który sprawi³ mi wielk¹ radoœæ, bo
nie musia³em ju¿ na piechotê
pokonywaæ tych 8 km. Dyrektor
liceum, krzywo patrzy³ na tych co
spe³niali praktyki religijne. Ja nie
powiedzia³em, ¿e wybieram siê do
seminarium, ale idê na biologiê.
Mieliœmy w szkole obowi¹zkowo
dwa jêzyki obce. Ja cieszy³em siê,
bo w mojej klasie by³ jêzyk
rosyjski i ³acina na wysokim poziomie, tak, ¿e potem w seminarium
ju¿ nie mia³em k³opotów”. Po zdaniu matury m³ody Tadeusz, wst¹pi³
do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Sandomierzu wraz z 33
kandydatami do kap³añstwa. Po
odbyciu 6-letnich studiów seminaryjnych, œwiêcenia kap³añskie
wraz z 23 innymi diakonami /z których 12 ¿yje/, 12 czerwca 1965
roku przyj¹³ z r¹k Ks. Bpa Piotra
Go³êbiowskiego /obecnie S³ugi
Bo¿ego / œwiêcenia kap³añskie.
Przez te 50 lat ks. Tadeusz pracowa³ w parafiach: Chybice /19651968/ i Niekrasowie /1968-1995/.
Wielkim prze¿yciem dla ks. Ocimka by³a peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w siedemdziesi¹tych
latach. Przygotowuj¹c siê do tych
wielkich wydarzeñ, jeszcze jako
wikariusz, zrezygnowa³ z pieniêdzy przyznanych Mu przez proboszcza za wizytê pastersk¹, mówi¹c:
„Mam ¿yczenie przeznaczyæ ca³¹
kwotê dla Matki Bo¿ej, na cele
zwi¹zane z peregrynacj¹. Ksi¹dz
proboszcz ze zdumieniem, ale
i z szacunkiem zaakceptowa³ moj¹
decyzjê”.

W 1991 roku Ks. Tadeusz otrzyma³
nominacjê kanonika honorowego
Sandomierskiej Kapitu³y Katedralnej. W latach 1995-1997 by³
proboszczem w Kleczanowie, a od
1997 roku w Lipowej ko³o Opatowa pe³ni³ funkcjê kapelana Sióstr
Mi³osierdzia. Zaœ dekretem Ks.
Bpa Andrzeja Dziêgi w 2004 roku
zosta³ skierowany jako kapelan do
Domu Pomocy Spo³ecznej w parafii Œw. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.
W „BARCE”, Ksi¹dz Tadeusz jest
Darem dla Mieszkañców i Pracowników. Z ojcowsk¹ trosk¹ i otwartym sercem wychodzi naprzeciw potrzebom innych, zw³aszcza
osobom chorym, niepe³nosprawnym, w podesz³ym wieku, potrzebuj¹cym pomocy i duchowego
wsparcia. Codziennie sprawuje
Mszê Œw. w kaplicy Domu, udziela
sakramentu pojednania, z mi³oœci¹
zanosi komuniê œw. - Cia³o Chrystusa, osobom przykutym do ³ó¿ek
i w³asnych pokoi. Jest te¿ chyba
ewenementem wœród innych Domów Pomocy Spo³ecznej fakt, ¿e
po œmierci ka¿dego mieszkañca,
Ksi¹dz sprawuje Mszê Œw. w jego
intencji, aby tym czynem mi³osierdzia przybli¿aæ ich duszom wieczn¹ radoœæ. Codziennie przewodniczy modlitwom Grup: - Modlitewnej Œwiêtego Jana Paw³a II w intencjach: Ojca Œw., i ca³ego Koœcio³a
Powszechnego, za Ojczyznê, za
polskie rodziny, mieszkañców
i pracowników ¿yj¹cych i zmar³ych, -Wspieraj¹cej Grupie dla
Intronizacji Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa a tak¿e - Duchowej
Adopcji Dziecka Poczêtego.
Ks. Kapelan z wielkim zaanga¿owaniem wchodzi w kulturalne
¿ycie Domu. Chêtnie wciela siê
w ró¿ne role w przygotowywanych
programach artystycznych i sztukach teatralnych, m.in.: by³ g³osem
Pana Jezusa, kilkakrotnie odgrywa³ role Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II. /A wiêc jest wœród nas Œw. Jan
Pawe³ Wielki/. Za Jego przyk³adem, nie lêka siê nawet wysokogórskich wyzwañ: piêæ lat temu,
w 70 rocznicê urodzin, stan¹³
u stóp Krzy¿a na Giewoncie,
w ubieg³ym roku, zaliczy³ Dolinê

Piêciu Stawów, a w tym roku przeszed³ ekstremaln¹, 21- kilometrow¹ Drogê Krzy¿ow¹ okalaj¹c¹
nasze miasto, chocia¿ wielu jej
uczestników zniechêci³ nocny
trud. Swoj¹ obecnoœci¹ i modlitw¹,
pomaga byæ bli¿ej Boga i uwielbiaæ Go za piêkno wszystkich Jego
dzie³. Gratulujemy, dziêkujemy,
i zachêcamy do dalszego tak
aktywnego ¿ycia, zaœ innych do
naœladowania naszego Jubilata,
Ksiêdza Kapelana Tadeusza.
Oprócz pos³ugi w „BARCE” Ks.
Jubilat z wielkim oddaniem pos³uguje tak¿e w parafii Œw. Jadwigi,
jak to piêknie zaakcentowa³ Ks.
Proboszcz Jacek Beksiñski: „Jesteœ
zawsze rano i wieczorem obecny
w konfesjonale, jesteœ niestrudzonym spowiednikiem w naszej
parafii i za to Ci dziêkujê”.
Do Z³otego Jubileuszu œwiêceñ
kap³añskich, ks. Tadeusz Ocimek
wraz z kolegami kursowymi przygotowywali siê w czasie zamkniêtych rekolekcji w klasztorze O.
Oblatów na Œwiêtym Krzy¿u, prowadzonych przez ks. proboszcza
dra Jacka Beksiñskiego. Przyczyni³y siê one do g³êbszego prze¿ycia
tego piêknego Jubileuszu. Poniewa¿ kilkunastu prezbiterów rocznika 1965 odesz³o do Pana, ¿yj¹cy
koledzy podjêli zobowi¹zanie
nawiedzenia mogi³ i objêcie ich
modlitw¹ w Jubileuszowym Roku.
W niedzielnym, opromienionym
s³oñcem uroczystym dniu 14
czerwca 2015 roku, Ksi¹dz Jubilat
celebrowa³ Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹ w koœciele p. w. œw. Jadwigi
Królowej. wspólnie z kap³anami:
kan. Janem Sobczakiem, kan.
Stanis³awem Kowalem, S³awomirem Jakubcem - rektorem Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Stanach Zjednoczonych, dr
Leszkiem Pachut¹ - dyrektorem
drukarni, dr Tomaszem Or³em dyrektorem Katolickiej Szko³y
w Stalowej Woli, Siostrzeñcem
Krzysztofem Dziub¹ z diec. radomskiej, Konradem Jaœkiewiczem, Wies³awem Zalasem
z Przedborza i Piotrem Kubiczem proboszczem z parafii Dzwola,
który by³ kaznodziej¹ podczas tej
podnios³ej uroczystoœci. W homilii

Ks. Piotr zwróci³ uwagê na wielk¹
rolê kap³ana w œwiecie wspó³czesnym oraz przybli¿y³ istotê kap³añskiego ¿ycia, który swoje powo³anie winien realizowaæ wpatruj¹c
siê ci¹gle w Chrystusa, Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana. Podkreœli³: „Tob¹ sam Bóg siê pos³uguje.
Jezus mówi: <potrzebne s¹ twoje
usta, abym móg³ zstêpowaæ na
ziemiê, potrzebne s¹ twoje rêce,
abym móg³ b³ogos³awiæ, potrzebne
s¹ twoje nogi, abym móg³ nieœæ
Dobr¹ Nowinê, potrzebne jest
twoje cia³o, abym móg³ cierpieæ,
potrzebny jesteœ ty, abym móg³
zbawiaæ>”. Kaznodzieja mówi³ m.
in.: „Byæ s³ug¹ Chrystusa, to
wielka godnoœæ, to rzeczy zadziwiaj¹ce i niepojête”. Przywo³a³
postaæ Œw. Franciszka, który da³
przyk³ad, ¿e gdyby zobaczy³ anio³a
i kap³ana, to pierwsze klêkn¹³by
przed kap³anem, a potem przed
anio³em, bo kap³an prowadzi ludzi
do Boga.
S³owa wdziêcznoœci za pos³ugê
Ks. Tadeusza oraz gratulacje
i ¿yczenia wyrazili: kap³ani, dzieci
i m³odzie¿ oraz przedstawiciele
Rady Parafialnej, Wspólnoty dla
Intronizacji Najœwiêtszego Serca
Jezusa Króla Królów i Pana
Panów, Legionu Maryi, Grupy
O. Pio, a tak¿e Pracownicy i Mieszkañcy „BARKI” Domu Pomocy
Spo³ecznej. Przedstawiciele DPS
do³¹czyli do gratulacji i ¿yczeñ,
mówi¹c m. in.:
„Czcigodny Jubilacie! Na dalsze
lata pos³ugiwania, ¿yczymy, aby
Matka Najœwiêtsza £askawa, Nieustaj¹cej Pomocy, wyprasza³a
czerstwe zdrowie, dary Ducha
Œwiêtego, otacza³a swym macierzyñskim p³aszczem opieki i mi³oœci¹ w drodze, na któr¹ pos³a³ Ciê
Jej Syn - Jezus. ¯yczymy te¿ orêdownictwa Œwiêtych: umi³owanego Jana Paw³a II, Jadwigi
Królowej i Barbary, w dalszym
duszpasterskim pos³ugiwaniu.
Wraz z darem modlitwy i wi¹zank¹
bia³ych ró¿, Szczêœæ Bo¿e!”
Pe³en radoœci i wzruszenia Z³oty
Jubilat dziêkowa³ Panu Bogu za
Dar Kap³añstwa i 50-lecie pos³ugiwania w Koœciele, a tak¿e ludziom,
których Bóg postawi³ na Jego
drodze. Podziêkowa³ wszystkim
przyby³ym Kap³anom, rodzinie,
delegacjom oraz wszystkim obecnym, za modlitwê w Jego intencji.
Pytany o przysz³oœæ, Ksi¹dz
Tadeusz odpowiedzia³: „Moje
serce i uczucia kierujê ku przysz³oœci. Myœlami wybiegam poza
ziemski horyzont - ku wiecznoœci.
Bêdê stara³ siê nadal realizowaæ
motto umieszczone na prymicyjnym obrazku:
„Radoœæ moja wype³ni³a siê. On
ma wzrastaæ - ja zaœ umniejszaæ
siê”.
Po zakoñczonej duchowej uczcie
w koœciele p. w. Œwiêtej Jadwigi
Królowej, zaproszeni goœcie kontynuowali obchody jubileuszowe
podczas uroczystego obiadu w restauracji Hetmañska, gdzie by³y
dalsze ¿yczenia po³¹czone z piosenkami, m. in. „Niech ¿yje Ksi¹dz
Jubilat, przez szereg d³ugich lat,
niech w ¿agle Jego ³odzi dmie
z Wieczernika wiatr....”
Teresa Duda

Zjazd maturzystów z 1955 roku
Szeœædziesi¹t lat temu zdawali maturê, 10 czerwca 2015
roku, spotkali siê, aby powspominaæ lata m³odoœci.
Spotkania serdeczne, przyjacielskie w parku obok pomnika Tadeusza Koœciuszki.
Pogoda sprzyja³a dostojnym
maturzystom. Tamtego pamiêtnego 1955 roku do matury przyst¹pi³o 34 uczniów
z klasy „a” oraz 37 z klasy „b”.
Klasa „b” by³a wtedy klas¹
profilowan¹ przygotowuj¹c¹
do zawodu nauczycielskiego.
Po ukoñczeniu matury czêœæ
podjê³a studia, a czêœæ dosta³a
nakaz pracy w ró¿nych szko³ach podstawowych najczêœciej wiejskich. Niestety wielu odesz³o ju¿ na zawsze, pozostali jednak
w pamiêci obecnych. Niektórzy
¿yj¹cy nie przybyli na spotkanie
z ró¿nych przyczyn, najczêœciej
zdrowotnych. Wspólne zdjêcie na
tle pomnika, nastêpnie rozmowy,
rozmowy mo¿na przypuszczaæ, ¿e
tak¿e z dawnymi sympatiami. Przyszli, znów byli razem myœli pobieg³y
do tych cudownych lat m³odoœci.
Wielu z tamtych absolwentów
ukoñczy³o studia, los rozsia³ ich po
Polsce, po œwiecie. Niektórzy jak np.
pan Pyæ Eugeniusz, pracowa³ poza
Janowem ponad 30 lat w Lublinie,
Niemcach pod Lublinem, powróci³
do Janowa, jest u siebie. Natomiast
Pyæ Stanis³aw - kiedyœ Naczelnik
Miasta i Gminy Janów Lubelski
wspomina³ jak wygl¹da³ Janów na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Cztery
ulice asfaltowe brak chodników na
wiêkszoœci ulic. Rozkopane zapadaj¹ce ulice by³y zmor¹ mieszkañców.
Faktem jest, ¿e pomimo tego miasto
by³o czyste. Pan Józef Mucha
wspó³organizator spotkania, przygotowa³ materia³ na temat szko³y
i ¿ycia w szkole. „W dniu 1 wrzeœnia
1917 roku zosta³o otwarte czteroklasowe gimnazjum mêskie, aby w rok
póŸniej uzyskaæ prawa oœmioklasowej szko³y œredniej. W 1922 r.
gimnazjum wypuœci³o pierwszych

maturzystów. Pocz¹tkowo gimnazjum by³o szko³¹ mêsk¹, dopiero
w roku szkolnym 1920/21 zosta³o
szko³¹ koedukacyjn¹. Szko³a przez
ca³y okres miêdzywojenny by³a
szko³¹ prywatn¹ o prawach pañstwowych. G³ównym Ÿród³em
utrzymania szko³y, by³y op³aty za
naukê uiszczan¹ miesiêcznie. Op³aty, jak na ówczesne warunki, by³y
wysokie. W latach 1937-39 p³aci³o
siê miesiêcznie w ni¿szych klasach
po 40 z³, a w ostatnich 60 z³. Gdy
tymczasem pensja pocz¹tkuj¹cego
nauczyciela wynosi³a 100 - 120 z³.
Po wybuchu Drugiej Wojny Œwiatowej absolwenci janowskiego gimnazjum, brali czynny udzia³ w walce
zbrojnej z okupantem. 41 absolwentów bra³o udzia³ w wojnie, jako
oficerowie lub podchor¹¿owie na
ró¿nych frontach, w tym jedna absolwentka w sztabie naczelnego wodza.
79 Absolwentów bra³o udzia³
w ruchu oporu, 28 absolwentów
poleg³o lub zosta³o zamordowanych.
Gimnazjum w pocz¹tkach swego
istnienia mia³o z³e warunki lokalowe, nauka odbywa³a siê pocz¹tkowo
w dwóch prywatnych pomieszczeniach. W roku 1924/25 gimnazjum
uzyska³o w³asny budynek przy ulicy
Zamoyskiego (póŸniej szko³a zawodowa). W 1935 roku oddany zosta³
do u¿ytku obecny budynek szko³y,

który w czasie II Wojny Œwiatowej
zosta³ zamieniony na koszary dla
¿andarmerii niemieckiej. Po odzyskaniu niepodleg³oœci, gimnazjum
odradza siê ju¿ w 1944 roku. Po
egzaminie wstêpnym w 1951 roku
w ¿ycie szko³y w³¹czamy siê my.
Uczymy siê w jedenastolatce
w budynku obecnego liceum, mieszcz¹cego równie¿ szko³ê podstawow¹. Komendy „bacznoœæ, spocznij”
rozlegaj¹ siê nie tylko na lekcjach
w.f. czy p.w. Codziennoœci¹ staj¹ siê
obowi¹zkowe apele prasówki, œpiew
„Miêdzynarodówki” lub przynajmniej „Naprzód m³odzie¿y œwiata”.
Na czeœæ „ojca narodów” œpiewa³o
siê „Stalin nasz¹ gwiazd¹ jest przewodni¹”, a kiedy umar³, szko³a jak
i ca³y œwiat okry³ siê ¿a³ob¹. Za
dyrekcji S. Mydlewskiego dyscyplina w szkole by³a du¿a. Uczniowie
mogli przebywaæ na ulicy do godziny 20:00, a lokale publiczne typu
restauracje, by³y wrêcz zakazane.
Uczennice by³y obowi¹zane nosiæ
czarne lub granatowe fartuszki
z bia³ymi ko³nierzykami, na rêkawie
obowi¹zkowo czerwona tarcza z numerem 18. Czas bieg³ szybko kilka
godzin spotkania absolwenci spêdzili na przyjêciu w Restauracji
„Hetmañska”, by³y przemowy,
wspomnienia i do nastêpnego
spotkania. Tekst i foto: Jan Machulak

Przys³oniête mg³¹ niepamiêci

„W dziejach narodów
i pañstw s¹ wydarzenia,
które mimo ich wielkiego
znaczenia, przys³oniête s¹
mg³¹ niepamiêci.
W Polsce przez wiele lat
takim zapomnianym fragmentem najnowszej historii, by³a zbrodnia wo³yñska. Znajdowa³a siê ona na
marginesie zainteresowañ
historyków, rzadko mówiono o niej w szko³ach,
niewiele powsta³o dzie³

kultury odnosz¹cych siê
do tych wydarzeñ”- napisa³ w katalogu wystawy
prezes IPN £ukasz Kamiñski. Genezê, przebieg
mordów UPA na polskiej
ludnoœci Wo³ynia i Galicji
Wschodniej, oraz akcje
odwetowe AK prezentuje
ekspozycja „Polacy - Ukraiñcy 1943-1945”, która
zosta³a otwarta przez Dyrektor Barbarê Nazarewicz - w siedzibie Muze-

um Regionalnego w Janowie Lubelskim, w poniedzia³ek 15 czerwca br.
G³ówn¹ czêœæ ekspozycji
stanowi¹ plansze poœwiêcone przebiegowi zbrodni
wo³yñskiej od mordów
UPA na polskiej ludnoœci
Wo³ynia w lutym 1943 r.,
poprzez rozpoczêcie antypolskiej akcji w Galicji
Wschodniej i na Che³mszczyŸnie, po zbrodnie dokonane w maju 1945 r.

Jak t³umaczy³ autor scenariusza prezentowanej
ekspozycji Mariusz Zaj¹czkowski - historyk
z lubelskiego oddzia³u
IPN - „konflikt pamiêci
miêdzy oboma narodami
wynika m.in. z dysproporcji, jaka istnieje
miêdzy polsk¹ a ukraiñsk¹
historiografi¹ dotycz¹c¹
zbrodni wo³yñskiej. Polscy historycy nie dyskutuj¹ ju¿ o faktach, a o ich
interpretacji i edukacji,
natomiast czêœæ historyków ukraiñskich neguje
podstawowe fakty".
Oryginalnoœæ wystawy
polega na tym, ¿e jest ona
oparta na ukraiñskich
Ÿród³ach. Uzupe³niaj¹ j¹
materia³y Ukraiñskiego
Komitetu Centralnego,
a tak¿e dokumenty pochodz¹ce ze zbiorów polskiego i sowieckiego
aparatu represji.
Fotografie zamieszczone
na wystawie pochodz¹
z zasobów IPN oraz ze
zbiorów prywatnych.
Uzupe³niaj¹ je wspó³czesne zdjêcia z miejsc
pamiêci poœwiêconych
ofiarom zbrodni wo³yñskiej.
Tekst i foto: Dorota
Kozdra

Janów Lubelski Obrówka - Pocz¹tek
drogi do Momot
Na lata szeœædziesi¹te, oprócz elektryfikacji wsi, przypad³y dwa wydarzenia, które
mia³y bardzo du¿y wp³yw na dalszy rozwój Momot, a w szczególnoœci na ¿ycie ich mieszkañców. Pierwsze z nich, to
budowa nowej szko³y, która
stwarza³a warunki do lepszego
startu ¿yciowego m³odzie¿y,
a drugie to budowa drogi. Oba te
wydarzenia otwiera³y tym, zagubionym w lasach wioskom, okno
na œwiat.
W 1964 r. rozpoczêto budowê
drogi z Janowa Lubelskiego
w kierunku Szklarni. Pojawi³a
siê wiêc nadzieja, ¿e wreszcie
bêdziemy mieli drogê z prawdziwego zdarzenia. Budowa dosz³a
do skutku w 1966 r. do Szklarni
i wtedy zamiast skrêciæ za mostkiem lekko w prawo na Momoty,
ruszy³a doœæ szybkim tempem,
ale w kierunku Porytowego
Wzgórza. Zwyciê¿y³y racje polityczne. Droga posz³a w kierunku
miejsca historycznej bitwy
i cmentarza poleg³ych w niej
partyzantów. I wtedy my, zachêceni budow¹ naszej nowej szko³y i maj¹cy ju¿ pewne doœwiadczenia organizacyjne, postanowiliœmy przyst¹piæ do budowy
w czynie spo³ecznym drogi
Szklarnia - Momoty Dolne.
W tym celu na zebraniach
wiejskich, zarówno w Momotach Dolnych jak i Górnych,
wybraliœmy spo³eczny Komitet
Budowy Drogi. Przy tym wszyscy mieszkañcy podpisali imienne zobowi¹zania wykonania
okreœlonej iloœci dniówek pieszych czy konnych, przy budowie planowanej drogi. W tym
miêdzy innymi wykopanie 12
000 m rowu przydro¿nego.
Maj¹c przygotowan¹ w ten
sposób dokumentacjê, rozpoczêliœmy odpowiednie starania
u w³adz powiatowych i wojewódzkich. Rozpoczê³y siê znowu liczne wyjazdy i spotkania,
szukanie poparcia dla naszej
sprawy.
Nawi¹zaliœmy kontakty z Nadleœnictwem Lasów Pañstwowych w Janowie Lubelskim, na
czele którego sta³ m³ody, energiczny i bardzo ambitny nadleœniczy - Janusz Basiak. Okaza³o
siê, ¿e jest równie jak my
zainteresowany budow¹ drogi,
która przecinaj¹c lasy, u³atwi mu
ich zagospodarowanie. Z racji
pe³nionej funkcji i bliskich
kontaktów z przedstawicielami
w³adz powiatowych, móg³ nam
du¿o pomóc. I tak siê sta³o.
Nadleœniczy, bêd¹c przy tym
cz³onkiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, odt¹d stale
pilotowa³ nasze sprawy w Janowie, a mnie przypad³a rola
³¹cznika i organizatora prac na
miejscu, w Momotach.
W ten sposób dosz³o do rozpoczêcia budowy drogi w kie-

runku Momot, co nast¹pi³o
wiosn¹ 1967 r. WyraŸny postêp
robót zachêca³ do wysi³ku.
W razie potrzeby do pracy
stawa³o po kilkadziesi¹t osób
oraz 20-30 zaprzêgów konnych
dziennie.
WyraŸny postêp robót zachêca³
do pracy, do wysi³ku. Najbardziej przera¿aj¹ce niektórych
by³o wykopanie rowów w pniakach lub bagnach. W pierwszym
roku wypad³o po 30, a w nastêpnym po 50 metrów na rodzinê.
By³y przypadki, ¿e kto nie móg³
sam wykopaæ, to najmowa³ za
siebie kogoœ innego. Nic dziwnego, ¿e przy tak du¿ym zaanga¿owaniu, droga coraz bardziej
przybli¿a³a siê do wsi.
Byliœmy przekonani, ¿e w 1969
r. dojdzie do Momot Dolnych, co
w praktyce oznacza³o uruchomienie komunikacji PKS. Tymczasem dowiedzieliœmy siê, ¿e
zatwierdzony na ten rok plan
koñczy³ budowê naszej drogi
kilkaset metrów przed wsi¹.
Wtedy na zebraniach wiejskich
wyst¹pi³em z propozycj¹ budowy w Momotach Dolnych pomnika dla uczczenia mieszkañców
Momot, zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej.
Propozycja zosta³a przyjêta
bardzo ¿yczliwie. Postanowiliœmy ów pomnik pobudowaæ ze
sk³adek ogó³u mieszkañców
i ulokowaæ go po prawej stronie
drogi, na styku z wsi¹. Uroczyste
ods³oniêcie pomnika zaplanowaliœmy na dzieñ 28 listopada
1969 r., czyli w trzydziest¹ rocznicê masowego mordu mieszkañców Momot Dolnych.
Myœl uczczenia ofiar wojny postanowiliœmy po³¹czyæ z otwarciem drogi na œwiat ich potomkom. Byliœmy bowiem przekonani, ¿e na uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika bêdzie doprowadzona droga do wsi.
Tymczasem, zgodnie z naszymi
przewidywaniami, nie s³ab³o
tempo robót na drodze. W ostatnich dniach przed uroczystoœci¹
pracowano nawet wieczorami,
przy œwiat³ach reflektorów.
Dziêki temu, w dniu 28 listopada
1969 r., w trzydziest¹ rocznicê
masowego mordu mieszkañców
Momot Dolnych, odby³a siê
uroczystoœæ otwarcia drogi i ods³oniêcie pomnika dla uczczenia
mieszkañców Momot, zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej. Zgodnie z zapowiedzi¹
w³adz, w grudniu 1969 r. uruchomiono komunikacjê PKS na
trasie Janów Lubelski - Momoty
Dolne. Rozst¹pi³a siê góra piachu, zasypano bagna, a wiêc
zniknê³y przeszkody oddzielaj¹ce Momoty od œwiata.
W godzinach rannych, na œwie¿o
zbudowanym przystanku, pojawi³ siê pierwszy w historii wsi
autobus.
Czes³aw Placha
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Czy to ju¿
nowy dzieñ?

Czy nie ¿al „tej”
m³odoœci?

Kiedy nasze wszystkie
prze¿yte lata uk³adaj¹ siê
jak kartki z kalendarza, kiedy nasze wspomnienia zapisuje czas na zwyklej kartce
papieru wyrwanego ze
szkolnego zeszytu, kiedy
jest taki dzieñ, gdy w gronie
dawnych przyjaŸni, rozmów, od¿ywa okres „tamtych lat”… W ostatni¹ sobotê czerwca br. spotkali siê
po raz kolejny na zjeŸdzie
absolwentów, jednak¿e to
spotkanie zapisa³o siê ju¿
inn¹ g³osk¹ w Ich „kalendarzu ¿ycia”.
W 1965 roku byli maturzystami Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Wtedy
inaczej pachnia³y kasztany
i inny majowy wiatr powiewa³ te m³odzieñcze myœli.
To by³o 50 lat temu, a mo¿e

wczoraj? Los rzuci³ Ich
w ró¿ne strony œwiata. Dla
jednych by³y to piaszczyste
œcie¿ki, dla drugich krête
dró¿ki, dla wszystkich
z Nich by³ to „tamten czas”
szkolnych rozterek, ¿yciowych wyborów, i pytañ do
¿ycia - w któr¹ stronê iœæ?
Pani Czes³awa zosta³a tu
w Janowie Lubelskim. Dziœ,
tak jak jej koledzy i kole¿anki patrzy po raz kolejny
na szkolne mury i przypomina sobie tamte lata…
W 1961 - 1965 roku by³a
uczennic¹ tzw. starego ogólniaka. W 1965 roku, kiedy
Pani Czes³awa zdawa³a maturê przeprowadzona zostaje w Polsce zmiana systemu
oœwiaty. „Wczeœniej maturê
zdawano ze wszystkich
przedmiotów w jednym
dniu - zaznacza Pani Czes³awa - „nasz rocznik by³

Przy przydro¿nym krzy¿u zatrzyma³
siê cieñ
Popatrzy³ na spróchnia³e drzewo
Na postaæ ukrzy¿owanego
Pamiêtasz, pada³ wtedy deszcz
A mo¿e to nie deszcz, a ludzkie ³zy
Pada³y jak krople z oczu Twych

pierwszy, który zdawa³
innym systemem. Tak wiêc
matura trwa³a oko³o miesi¹c. Je¿eli chodzi o egzamin pisemny to wystarczy³o
napisaæ tylko z jêzyka polskiego i matematyki przynajmniej na ocenê dostateczn¹
i ju¿ byliœmy zwolnieni
z egzaminów ustnych. Na
68 zdaj¹cych, uda³o mi siê

przebrn¹æ przez polski i matematykê, co by³o dla mnie podkreœla Pani Czes³awa wielkim szczêœciem, poniewa¿ przebrnê³y tylko 22
osoby”.
T¹ „d³u¿sz¹” chwilê przed
maturê wyœpiewana z has³em „sto dni do matury”
odbywa³a siê studniówka.
W pamiêci Pani Czes³awy
rysuje siê sala, a na parkiecie uczniowie ubrani w tzw.
stroju galowym, czyli bia³e
bluzeczki i grantowe spódniczki. Wtedy jak wspomina nasza rozmówczyni,
osobami wspó³towarzysz¹cymi byli rodzice. „Oczywiœcie - dodaje Pani Czes³awa - by³ poczêstunek
i wspólna zabawa”. Strój
tzw. galowy obowi¹zywa³
nie tylko na studniówce, ale
podczas wa¿niejszych uroczystoœci. Jednym z nich
by³y chocia¿by imieniny
nauczycielki Pani Józefy
Szejno dnia 19 marca 1965
r., kiedy uczniowie klasy
11B, do której chodzi³a Pani
Czes³awa ubrali siê tego
dnia w granatowe fartuszki
z bia³ymi ko³nierzykami.
„To by³y inne czasy - podkreœla Pani Czes³awa - inny
system szkolnictwa, by³a
wiêksza dyscyplina, która
mobilizowa³a nas do nauki,
oraz to co bardzo wa¿ne uczniowie byli traktowani
równo przez nauczycieli,
i odwrotnie by³ wielki szacunek do nauczycieli, których z sentymentem wspomina siê do dziœ” - dodaj¹c „ka¿dego ranka razem z kole¿ankami i kolegami przed
lekcjami wstêpowaliœmy do
koœcio³a. Jest 2015 rok, 27
czerwiec - sobota. Jest ta
chwila, która sprawia³a, ¿e
tamte wspomnienia przemieni³y siê w marzenia, ¿e
tamten czas zapisa³ w Ich

s ercach now y akapit,
a w nim dzieñ zjazdu
absolwentów - „Pierwsze
spotkanie przed liceum,
póŸniej poszliœmy do swojej
klasy, do 11B, usiedliœmy
w swoich ³awkach, zrobiliœmy pami¹tkowe zdjêcia,
wspominaliœmy lata szkolne, a potem - podkreœla Nasza Rozmówczyni - udaliœmy siê na Mszê Œwiêt¹ do
Janowskiego Sanktuarium,
której przewodniczyli dwaj
nasi koledzy”.
Kolejna chwila milczenia,
tym razem d³u¿sza, to ju¿
inna ³za, Pani Czes³awa kontynuujê rozmowê „wœród
nas nie zobaczymy ju¿ wielu kolegów i kole¿anek, tego dnia byliœmy tak¿e na
cmentarzu, ze zniczami, ze
wspomnieniami, byliœmy ze
swoj¹ obecnoœci¹”.
50 lat temu Pani Czes³awa
(Wieleba) Krzysztoñ i jej
koledzy i kole¿anki, mieli
po 18 lat. Jeszcze s³yszymy
dŸwiêk dzwonka zapraszaj¹cego uczniów na lekcjê,
widzimy nauczycieli, przypominamy sobie studniówkê, maturê, niejedn¹ klasówkê. Tamta niepewnoœæ
dnia to dzisiejsza pewnoœæ,
tamte marzenia to dzisiejsze
myœli, w tamtym uczniowskim dzienniczku dzisiaj
czas wyrwa³ jedn¹ z kart, i t¹
kartkê przez œcie¿ki ¿ycia
niós³ wiatr.
To nie maj 1965 roku, to
czerwiec 2015. Kartka,
któr¹ w tamtym czasie porwa³ czas, dzisiaj wpada
w d³onie m³odego cz³owieka. Ten ciekawy jej zawartoœci, czyta s³owa zapisane na niej, a tam pytanie
nastêpuj¹cej treœci „czy nie
¿al „tej” m³odoœci?”.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum

W kapliczce schronienia szuka³ wiatr
Popatrzy³ na figurê Maryi
Pomyœla³ - jaka tu cisza, wiosenne
kwiaty i Ty
Lecz wtedy odezwa³ siê cieñ
Wspominaj¹c tamten dzieñ
Próbowa³ ludziom powiedzieæ, gdzie
jest ¿ycia sens
Próbowa³ zawróciæ czas
Obok figury Maryi zasn¹³ liœæ
Zasnê³y Twoje wspomnienia
I œlady stóp
Kiedyœ pyta³eœ, któr¹ drog¹ masz iœæ?
Kiedyœ szuka³eœ s³ów
To by³o wczoraj
A dziœ?
Mówisz mi - popatrz przy kapliczce
Nie zatrzyma³ siê nikt

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Obecnoœæ
Gdyby moje myœli mówi³y na wietrze
Gdyby moje d³onie chroni³yby twe
oczy zmêczone
Wtedy w Twym spojrzeniu ocali³abym fragment naszego œwiata
Wtedy w jednym przytuleniu zamknêlibyœmy te wszystkie lata
Te lata rzeŸbione kropl¹ rosy
Gdyby moje stopy prowadzi³y do
Ciebie
Gdyby ten dzieñ by³ ostatnim, co zwie
siê ukojeniem
Wtedy te s³owa sta³yby siê modlitw¹
Wtedy Twa obecnoœæ by³aby m¹
mi³oœci¹ najskrytsz¹
Dorota Kozdra

Szlakiem przydro¿nych kapliczek
Rozmyœlaj¹ca postaæ Jezusa
Chrystusa w pozycji siedz¹cej,
z g³ow¹ opart¹ na d³oni. Na g³owie
dostrze¿emy koronê cierniow¹, zaœ
na ciele widoczne œlady biczowania. Artyœci od lat rzeŸbi¹, rysuj¹,
czy te¿ maluj¹ postaæ Jezusa
Frasobliwego. Józef Wieleba janowski rzeŸbiarz, wykona³ ju¿
niejedn¹ figurê Jezusa. Ta Jezusa
Frasobliwego, która od 2006 roku
znajdujê siê przy ulicy Œwierdzowej, autorstwa Kazimierza Bi¿ka,
zatrzymuje niejednego przechodnia, wœród ciszy dnia i zgie³ku
nocy. Natomiast wœród leœnych
drzew, na Porytowym Wzgórzu,
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figura któr¹ wyrzeŸbi³ Józef
Wieleba przypomina, ¿e i tutaj jest
miejsce i czas na modlitwê.
Zaznaczmy, ¿e w zesz³ym roku
figurka Jezusa zosta³a skradziona.
Z myœl¹ odnowienia starej kapliczki wraz z wykonaniem nowej rzeŸby wyszli cz³onkowie Akcji Katolickiej dzia³aj¹cej przy parafii pw.
Œw. Jana Chrzciciela w Janowie
Lubelskim. To oni dokonali tak¿e
demonta¿u starej i ustawienia
nowej kapliczki. Jak zaznacza
S³awomir Dworak - cz³onek Akcji
Katolickiej „nie by³oby to mo¿liwe
gdyby nie wsparcie finansowe
i rzeczowe Nadleœnictwa Janów

Lubelski i Nadleœniczego Henryka
R¹¿ewskiego, Zenona Bielaka Radnego Radny Miejskiej z Momot Górnych, Aleksandra Cha³abisa, Janusza Kurzyny oraz dziêki
pewnej osobie, która przyczyni³a
siê do ufundowania nowej figurki”.
Warto tu podkreœliæ, ¿e nowa
rzeŸba Jezusa Frasobliwego - wysz³a tak¿e spod d³uta Józefa Wieleby. Uroczystego poœwiêcenie kapliczki wraz z figurk¹ dokona³ ks.
kanonik dr Jacek Staszak i ks.
kanonik dr Jacek Beksiñski, dnia
14 czerwca 2015 roku.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum Akcji Katolickiej

Musimy mieæ wytrwa³oœæ i nade wszystko wiarê w siebie
Niech na zawsze wpisz¹ siê w historiê Pani
¿ycia s³owa; „Tylko Ci, którzy nauczyli siê
potêgi szczerego i bezinteresownego wk³adu
w ¿ycie innych, doœwiadczaj¹ najwiêkszej
radoœci ¿ycia - prawdziwego poczucia
spe³nienia.” Dziêkuj¹c za lata pracy, proszê
przyj¹æ wyrazy uznania i najserdeczniejsze
¿yczenia, zdrowia, spe³nienia marzeñ, oraz
wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
i na polu zawodowym” - tymi oto s³owami
Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Urzêdu Miejskiego podkreœli³a dziesiêcio-

letni¹ pracê Krystyny Æwiek na stanowisku
Dyrektora Publicznej Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi. Tego dnia 26
czerwca br., podczas uroczystego zakoñczenia roku szkolnego, podsumowaliœmy miniony rok 2014/2015. Rozdanie œwiadectw,
dyplomów, nagród ksi¹¿kowych za wybitne
wyniki w nauce, poprzedzi³ wystêp wokalny
uczniów klas trzecich, natomiast uroczystoœæ zosta³a zamkniêta wystêpem tanecznym
przez szóstoklasistów, którzy tego dnia
po¿egnali Szko³ê Podstawow¹.

Wykonany przez uczniów polonez przywo³a³ na myœl, te wszystkie chwile spêdzone
w murach tej szko³y. By³ tak¿e zapowiedzi¹
nowego rozdzia³u, czy te¿ etapu w ich ¿yciu.
Byæ mo¿e czytaj¹c te s³owa bêdziemy mogli
powiedzieæ za Mari¹ Curie - Sk³odowsk¹
„Dla nikogo z nas ¿ycie nie jest ³atwe. Ale
có¿ z tego? Musimy mieæ wytrwa³oœæ i nade
wszystko wiarê w siebie. Musimy uwierzyæ,
¿e jesteœmy obdarowani w jakimœ celu, a ten
cel, ile by nie kosztowa³, trzeba osi¹gn¹æ”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dzieñ Rodzinki w £¹¿ku Ordynackim
13 czerwca 2015 roku zorganizowaliœmy po raz ósmy w naszej
szkole Dzieñ Rodzinki. Impreza
zaczê³a siê o godzinie 14-tej. Po
powitaniu wszystkich zgromadzonych, przez Pani¹ Dyrektor Bo¿enê
Pa³kê, rozpoczê³a siê prezentacja
artystyczna przygotowana przez
uczniów. Najpierw by³ tematyczny

monta¿ s³owno muzyczny pokazuj¹cy mamê i tatê w trudnej roli
rodziców. Nastêpnie dzieci z poszczególnych klas przedstawia³y
wymyœlon¹ zabawê, do której póŸniej zaprasza³y swoich rodziców.
Na zakoñczenie czêœci artystycznej
by³y ¿yczenia i tradycyjne Sto lat.
Dalsza czêœæ, typowo sportowa na

boisku szkolnym, rozpoczê³a siê od
pokazu samochodu stra¿ackiego
i sprzêtu gaœniczego. Prezentacji
dokonywali stra¿acy Bogdan Startek i Krzysztof Torba z OSP
w £¹¿ku Ordynackim. By³a to
wyj¹tkowa atrakcja dla dzieci, bo
ka¿de z nich mog³o sprawdziæ siê
w roli stra¿aka poprzez trzymanie
wê¿a gaœniczego, za³o¿enie he³mu
czy pami¹tkowe zdjêcie w samochodzie stra¿ackim. Nastêpnie
odbywa³y siê zabawy ruchowe
z udzia³em dzieci i rodziców, np.
wyœcigi w workach, biegi na nartach, jazda na rowerze, przeci¹ganie liny. Na podsumowanie rozegrano mecz pi³ki no¿nej doroœli
kontra dzieci.
Pogoda w tym dniu by³a przepiêkna, mo¿e zbyt upalna. Jednak
rodzice pomyœleli o takiej ewentualnoœci i przygotowali sch³odzone napoje, lody oraz ciasto i bogat¹ ofertê dañ z grilla.
Uroczystoœæ Dnia Rodzinki zakoñczyliœmy wrêczeniem dyplomów.
Szkoda, ¿e przy tak piêknej
pogodzie i ogromnej frekwencji
czas up³yn¹³ bardzo szybko. Mamy
nadziejê, ¿e za rok bêdziemy mogli
bawiæ siê równie wspaniale.
Zofia Startek

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania dla
Pana Henryka R¹¿ewskiego - Nadleœniczego Nadleœnictwa Janów
Lubelski za ¿yczliwoœæ i wsparcie
finansowe sk³ada dyrektor Szko³y
Podstawowej Fundacji „Elementarz” w £¹¿ku Ordynackim wraz
z ca³¹ spo³ecznoœci¹ szkoln¹. Jesteœmy wdziêczni za pomoc, która
zosta³a przeznaczona:
w 2013 r. - kwota 2000 z³otych na
zakup pomocy dydaktycznych
i zabawek dla oddzia³u przedszkolnego,
w 2014 r. - 1000 z³otych na zakup

wyk³adziny pod³ogowej do Sali nr
22,
w 2015 r. - 2000 z³otych dop³atê do
napraw hydrauliczno - kanalizacyjnych w kuchni szkolnej i ³azience
w zwi¹zku z po¿arem i remontem.
Nasza wdziêcznoœæ jest ogromna,
gdy¿ jesteœmy ma³¹ szko³¹ z niewielkim bud¿etem, ale mimo tych
trudnoœci d¹¿ymy do zapewnienia
dzieciom godnych warunków do
nauki i zabawy oraz dbamy, aby
kszta³ciæ na wysokim poziomie.
Jeszcze raz bardzo dziêkujemy.
Bo¿ena Pa³ka

Seniorzy w renesansowym Zamoœciu
Roztocze to piêkna, zielona kraina. Pere³k¹ Roztocza jest pe³en zabytków, renesansowy Zamoœæ z Rynkiem
Wielkim - jednym z najstarszych w Europie XVI wiecznych placów miejskich. Seniorów z Klubu Seniora „Janowiacy” zachwyci³o piêkno
tego miasta, którego fundato-

rem by³ hetman Jan Zamoyski. W czasie czterogodzinnego spaceru po Starym Mieœcie, z przewodnikiem, poznaliœmy historiê budowy miasta,
jego koleje losu przez minione stulecia oraz pozosta³e do
dzisiaj zabytki i dziedzictwo
kultury, wraz z góruj¹cym
nad miastem Ratuszem.
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Ostatnim etapem by³o zwiedzanie licz¹cego prawie 100
lat zamojskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie mo¿na
zobaczyæ ponad 100 gatunków zwierz¹t, a wœród
nich: ¿yrafy, lwy i tygrysy.
Wycieczkê zakoñczyliœmy w
uroczym zak¹tku Frampola,
w Z³otym £anie, przy grillowanych kie³baskach i kaszance. Wszyscy bawili siê
wspaniale przy nagraniach
melodii biesiadnych. Je¿eli
dobrze siê pomyœli, mo¿na
niewielkim kosztem odkryæ
uroki swojego regionu, piêkno ziemi lubelskiej i mile
spêdziæ czas.
H.J. £ukasz
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Zaufa³y opatrznoœci Bo¿ej
Ka¿dy Jubileusz jest czasem radosnego œwiêtowania,
a jednoczeœnie okazj¹ do
refleksji nad dniem dzisiejszym. Jubileusz 60 - lecia
powo³ania Zgromadzenia
Sióstr Opatrznoœci Bo¿ej
sk³oni³ nas wszystkich, obecnych na tej wyj¹tkowej
uroczystoœci (dnia 21 czerwca 2015 roku) do spojrzenia w przesz³oœæ, by dostrzec
pracê i poœwiêcenie Sióstr,
zobaczyæ jak wiele trudu
i zaanga¿owania w³o¿y³y
w powstanie „wspania³ych
dzie³ Bo¿ych”. Jubileusz to
czas powrotu do tych chwil,
kiedy odkrywa siê na nowo
tajemnicê w³asnego powo³ania, to czas b³ogos³awiony.
Jest to okazja do wspomnieñ
i do dziêkczynienia za wiel-

kie dobro, jakie dokona³o siê
w przeci¹gu 60 lat pos³ugi
Zgromadzenia Sióstr Opatrznoœci Bo¿ej w Janowskim
Sanktuarium. Uroczystej
Mszy Œwiêtej przewodniczy³ Ks. Biskup Edward
Frankowski. S. £ucja Turos
zaprezentowa³a historiê
Zgromadzenia Sióstr Opatrznoœci Bo¿ej w tym 60 lecie pos³ugi sióstr w Janowie Lubelskim. Jubileuszowe spotkanie zgromadzi³o
w Sanktuarium Janowskim
liczn¹ siostrzan¹ rodzinê
z ró¿nych stron Polski, ale
tak¿e spoza jej granic. Wspmnieæ nale¿y, ¿e wœród zgromadzonych Sióstr znalaz³y
siê tak¿e Siostry pochodz¹ce
z Janowa Lubelskiego i okolic. Podkreœlmy, ¿e w zgro-

madzeniu jest 30 Sióstr z Janowa Lubelskiego. Jubileuszow¹ Eucharystiê uœwietni³
swym anielskim œpiewem
Chór Parafialny. Zaœ po zakoñczeniu uroczystej Mszy
Œw. w chwile refleksji i zadumy wprowadzi³ nas monta¿ s³owno - muzyczny przygotowany przez m³odzie¿,
pod kierunkiem s. Maksymilii Grzeœnik. Dzieci
z chórku „Promyki Maryi”,
wykona³y piosenkê „Nie
oddam Ciê za nic na
œwiecie”. Niedzielne uroczystoœci zakoñczy³a procesja z obrazem Matki Bo¿ej
Janowskiej dooko³a Placu
Maryjnego.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto; Archiwum Janowskiego
Sanktuarium

Ja uwielbiam takie dzbanki i garnki

Organizowane przez Muzeum
Regionalne od kilku lat Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
(bezp³atne warsztaty), to nie tylko
okazja do poznania tajników zawodu garncarskiego, ale tak¿e wymiana cennych doœwiadczeñ dla samych
garncarzy, którzy na pocz¹tku lipca
przybywaj¹ do pracowni Adama
¯elazko w £¹¿ku Garncarskiego.

Ale zanim powiemy o Spotkaniach
Garncarskich, przypomnijmy, ¿e
rodzinami, które od pokoleñ podtrzymuj¹ tradycje ³¹¿kowskiego
garncarstwa to rodziny Kurzynów
i ¯elazków, których garncarstwa
wyuczy³ Józef Noworol. Józef Noworol w 1926 roku przyby³ do £¹¿ka
z Medyni G³ogowskiej.
Ceramika wytwarzana przez Henryka Kurzynê, Adama i Mieczys³awa ¯elazków nawi¹zuje kszta³-

tem, form¹ i zdobnictwem do
artystycznego ³¹¿kowskiego garncarstwa. Wyró¿nikiem dla tego
oœrodka garncarskiego jest motyw
kogucika i kielichowata forma
doniczki, oraz polewanie ca³ych
powierzchni naczyñ pobia³k¹. Do
wyrobu ceramiki u¿ywana jest glina
czerwona i siwa, któr¹ wydobywa
siê na polach lub w rzece Bukowej.
Po wstêpnej obróbce surowca, tzw.
„wyprawie”, glina magazynowana

jest w piwnicach. Przed rozpoczêciem toczenia naczyñ poddaje siê j¹
ugniataniu. Dalszy etap to formowanie w kule o wielkoœci potrzebnej
do wytoczenia jednego naczynia na
kole. Po wytoczeniu wyroby schn¹
oko³o trzech dni. Nastêpnym etapem
jest glazurowanie, czyli polewanie
szkliwem o³owiowym, który nadaje
naczyniom po³ysk. Warto tu podkreœliæ, ¿e wyroby ³¹¿kowskie
wypalane by³y pocz¹tkowo w pie-

cach tzw. polowych, usytuowanych
poza pracowni¹. W okresie miêdzywojennym zaczêto budowaæ piece
wewn¹trz pracowni. Wypa³ naczyñ
trwa³ zazwyczaj 24 - 30 godzin. Po
skoñczonym wypale czekano na
ostygniêcie pieca, po czym wyjmowano z niego wyroby.
Warsztaty ceramiki tradycyjnej by³y
prowadzone podczas tegorocznych
Ogólnopolskich Spotkañ Garncarskich, przez ponad dwudziestu garncarzy z ca³ej Polski. Tak jak
w ubieg³ym roku odbywa³y siê tak¿e
warsztaty ceramiki dawnej, podczas
których wykonywane by³y wczesnoœredniowieczne naczynia zasobowe. Charakteryzuj¹ siê one du¿¹
form¹ i bogatym zdobieniem.
Ponadto w trakcie tegorocznych IX
Ogólnopolskich Spotkañ Garncarskich zosta³ zaprezentowany film
„Z ziemi i ognia”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Andrzej £ukasik pojecha³ do La Salette

Andrzej £ukasik pojecha³ w kolejn¹ podró¿ rowerem, w tym roku do Sanktuarium La Salette we Francji.
Wyjazd zorganizowa³ o. Daniel Szafarz zakonnik z Zakonu Ojców Pasjonatów
w £odzi. Przewidywany ter-

min powrót 25 lipca. Przed
pielgrzymami d³uga droga
wiod¹ca przez Czechy, Niemcy, Austriê, Szwajcariê,
W³ochy do Francji. Na rowerach pojecha³o dziesiêciu
œmia³ków, kilka osób z tak
zwanej obs³ugi technicznej,

„Cz³owiek odchodzi Pamiêæ pozostaje”

Pani Jolancie Zezuliñskiej

miêdzy innymi pielêgniarka.
Z Janowa Lubelskiego,
a konkretnie z Rudy pojecha³ tak¿e Andrzej Czapla.
Andrzej, co Ciê tak gna na te
pielgrzymki pytam kolegê
przed wyjazdem?
Jak ka¿dy mam jakieœ pragnienia, ja po prostu jadê
dziêkowaæ Bogu za to, ¿e
mogê siê poruszaæ, ¿e pomimo problemów zdrowotnych
¿yje jak ¿yjê, czy to nie jest
wystarczaj¹cy powód?
Tak te s³owa s¹ wymowne
i wymagaj¹ chwili zastanowienia siê nad sob¹ samym,
nie wymagaj¹ komentarza.
Andrzej szczêœliwej podró¿y. Tekst: Jan Machulak,
foto: Dorota Kozdra
„Ludzie, których kochamy na zawsze pozostaj¹
w naszych sercach”

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych”

Panu Antoniemu Kulpie

Panu Romanowi Kaproniowi

najszczersze wyrazy wspó³czucia i z serca p³yn¹ce
s³owa otuchy z powodu

wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i s³owa otuchy
z powodu

œmierci Siostry

œmierci Matki

œmierci Ojca

w imieniu Radnych Rady Miejskiej i pracowników
Urzêdu Miejskiego
sk³adaj¹
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Ewa Janus
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ

w imieniu Radnych Rady Miejskiej i pracowników
Urzêdu Miejskiego
sk³adaj¹
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Ewa Janus
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ

w imieniu radnych Rady Miejskiej i pracowników
Urzêdu Miejskiego
sk³adaj¹
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Ewa Janus
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ
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Zespó³ Szkó³ w Bia³ej szko³¹ wspó³pracy
Zespó³ Szkó³ w Bia³ej bierze
udzia³ w projekcie Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Szko³a
Wspó³pracy. Uczniowie i rodzice
kapita³em spo³ecznym nowoczesnej szko³y”, którego celem
jest wzmocnienie wspó³pracy miêdzy szko³¹ a rodzicami i uczniami,
oraz opracowanie i wdro¿enie
modelowych rozwi¹zañ. Przedstawiciele tych trzech grup bior¹
udzia³ w szkoleniach, których
finalnym efektem bêdzie plan
pracy na kolejne dwa lata. Udzia³ w
projekcie bêdzie owocowa³ lepszym funkcjonowaniem szko³y,
wp³ynie na wzrost osi¹gniêæ uczniów, na ich kompetencje psychospo³eczne, tworz¹c szko³ê
odpowiadaj¹c¹ na wyzwania
wspó³czesnoœci. W ramach tego¿
projektu uczniowie, rodzice i nauczyciele Publicznego Gimnazjum
w Bia³ej zorganizowali rajd
rowerowy. Nie najlepiej zapowiadaj¹ca siê poranna pogoda nie
zniechêca³a nikogo. Po kilku
godzinach zmagañ z w³asnymi
mo¿liwoœciami fizycznymi, ale te¿
po mi³o spêdzonym czasie, zinte-

growani, wrócili na plac szkolny.
Natomiast w Dzieñ Dziecka na
terenie szko³y odby³ siê Piknik
Rodzinny, w którego organizacjê
znów zaanga¿owani byli nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a pani dyrektor J. Nieœcior, która przywita³a
licznie zebranych rodziców i uczniów oraz podziêkowa³a sponsorom. W czêœci artystycznej
uczniowie zaprezentowali swoje
muzyczne talenty. PóŸniej dziewczêta zaprosi³y wszystkich do
wspólnego tañca belgijskiego,
a na koniec uczennica kl. V Ela
Jakubiec zaœpiewa³a piosenkê „Nie
zadzieraj nosa”. Piknikowi towarzyszy³o wiele atrakcji. By³a dmuchana zje¿d¿alnia i œcianka
wspinaczkowa, które cieszy³y siê
najwiêkszym zainteresowaniem
oraz wiele innych zabaw przygotowanych przez firmê „MAKADAN”. Podczas karaoke mo¿na
by³o sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
wokalne, a w meczu pi³ki siatkowej do rywalizacji stanêli nauczyciele kontra uczniowie. Aby na

d³ugo starczy³o si³ i energii do
wspólnych zabaw, rodzice przygotowali mnóstwo smako³yków:
kie³baskê z grilla, napoje, lody.
Uczennice Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum wraz z pani¹ A. Król
przygotowa³y owocowe szasz³yki
w ramach realizowanego w szkole
projektu „Czas na zdrowie”.
W przygotowanie tego wspólnego
dzia³ania, niezwyk³ym zaanga¿owaniem wykazali siê rodzice, pocz¹wszy od ukwiecenia otoczenia
szko³y do pozyskania licznych

Laureaci z janowskiego gimnazjum

Dnia 14 maja 2015 r.
w auli Stefana Wyszyñskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
odby³a siê uroczysta Gala,
podczas której laureaci
konkursów, nauczyciele ich
przygotowuj¹cy oraz dyrektorzy szkó³ z województwa
lubelskiego otrzymali nagrody, dyplomy, gratulacje
i podziêkowania z r¹k Lubelskiego Kuratora Oœwiaty
pana Krzysztofa Babisza.
Z naszej szko³y na Galê zostali zaproszeni: pan dyrektor Andrzej Tomczyk, pani
Zofia Zezuliñska z laureatami konkursu chemicznego
Micha³em Robakiem
i Wojciechem Mazurem,
pan Marek Flis z laureatem
konkursu jêzyka niemieckiego Markiem K³yz¹.
Micha³ Robak, uczeñ klasy
IIIf, jest podwójnym laureatem konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora
Oœwiaty - z biologii (tytu³
osi¹gniêty w klasie II) oraz
z chemii (w klasie III). Jest
on tak¿e zdobywc¹ I miejsca
w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka
Angielskiego „English High
Filer” organizowanym przez
JERSZ £owcy Talentów. Co
roku Micha³ bra³ udzia³
w Konkursie Jêzyka Angielskiego dla Gimnazjalistów
organizowanym przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim, zajmuj¹c czo³owe
miejsca w bie¿¹cym roku
szkolnym zdoby³ miejsce I,
uzyskuj¹c maksymaln¹ iloœæ
punktów i wykaza³ siê bar-

dzo wysokim poziomem
umiejêtnoœci jêzykowych.
Warto nadmieniæ, ¿e czêœæ
ustna dla uczestników konkursu przebiega zgodnie
z zasadami ustnego egzaminu maturalnego. W œrodowisku szkolnym Micha³ znany jest tak¿e, jako wspania³y
aktor. Najwiêksz¹ popularnoœæ przynios³a mu rola
Solfernusa w „Igraszkach
z diab³em” i szalonego Kapelusznika w „Alicji w Krainie Czarów”. Micha³ jest
tak¿e uzdolniony muzycznie, piêknie gra na pianinie
utwory klasyków - m.in.
Chopina, Bacha, Mozarta.
Wojciech Mazur, uczeñ
klasy IIIe, to laureat konkursu przedmiotowego z chemii
organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oœwiaty,
finalista Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA oraz uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego
PANDA z matematyki
i z historii. Wojciech jest
równie¿ œwietnym sportowcem. W roku 2014 zdoby³
III miejsce w rankingu na
najwszechstronniejszego
sportowca szko³y. Do jego
najwa¿niejszych osi¹gniêæ
sportowych nale¿¹ sukcesy
w IV P³ywackich Mistrzostwach Amatorów „Pobij rekord Otylii” o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego. Zdoby³ on w tych
zawodach I miejsce w p³ywaniu stylem dowolnym, II
miejsce w stylu grzbietowym i II miejsce w kategorii OPEN stylem motylkowym.

Zaj¹³ równie¿ II miejsce
w Mistrzostwach Gimnazjum w Lekkiej Atletyce.
Oprócz zainteresowañ chemicznych i sportowych Wojciech wyró¿nia siê tak¿e talentem tanecznym. Jego
umiejêtnoœci mogliœmy podziwiaæ w przedstawieniu
„Alicja w Krainie Czarów”
oraz podczas uroczystego
Balu Gimnazjalnego klas
trzecich, gdzie wykonywa³
piêknego walca angielskiego.
Marek K³yza, uczeñ klasy
IIf, to laureat konkursu
przedmiotowego z jêzyka
niemieckiego. Posiada
w tym zakresie niezwyk³e
zdolnoœci jêzykowe, zw³aszcza, ¿e naukê niemieckiego rozpocz¹³ dopiero
w gimnazjum. Jêzyk niemiecki sta³ siê jego pasj¹.
Marek lubi ogl¹daæ ciekawe
programy telewizyjne nadawane w jêzyku niemieckim,
dziêki temu jego umiejêtnoœci s¹ bieg³e zarówno
w mowie jak i w piœmie.
Podczas podró¿y do Frankfurtu i Berlina mia³ mo¿liwoœæ w praktyce sprawdziæ
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci
jêzykowe. Zrozumia³, jak
bardzo wa¿na dla m³odego
cz³owieka w dzisiejszym
œwiecie jest znajomoœæ jêzyków obcych. Marek z jêzykiem niemieckim wi¹¿e
swoj¹ przysz³oœæ.
Jesteœmy dumni z sukcesów
naszych uczniów. Gimnazjalistom, ich rodzicom
i nauczycielom serdecznie
gratulujemy.
Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim

sponsorów: „Publimar” - Hurtownia miêsa i wêdlin, oddzia³
w Kraœniku; PPHU „Framkog”
s.c. FM Jarosz - Piekarnia w Bia³ej
Pierwszej; Sklep wielobran¿owy
„Lewiatan” Lucyna Ciupak; Bia³a
Druga; „Polaris Sp.j.” - Piotr Surowiecki, Wies³awa Surowiecka Hurtownia lodów i mro¿onek; Janów Lubelski; Sklep spo¿ywczy
„U £ukasza” - £ukasz Pyz; Janów
Lubelski; Sklep „Neonet” - Roman Oleszko; Janów Lubelski;
Ksiêgarnia - Halina Hunicz,

Tadeusza Drzazga; Janów Lubelski; Artyku³y przemys³owe Grzegorz Jednac; Janów Lubelski. Wspania³a zabawa, uœmiechniête twarze dzieci i rodziców to
znak, i¿ wspó³praca rodziców, nauczycieli i uczniów okaza³a siê bardzo efektywna. Z niecierpliwoœci¹
czekamy na nowe atrakcje i zachêcamy wszystkich ze spo³ecznoœci
zwi¹zanej z nasz¹ szko³¹ do aktywnego udzia³u w kolejnych przedsiêwziêciach!
Nauczyciele ZS w Bia³ej

Nasz uczeñ wicemistrzem !
Dnia 21 maja 2015 r. odby³y siê
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
w lekkiej atletyce, w których startowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Janowie
Lubelskim. Poziom zawodów by³ bardzo
wysoki. Maciek Kaproñ, uczeñ klasy 3d,
zdoby³ srebrny medal w rzucie oszczepem.
Do zawodów przygotowywali go p. Ma³gorzata Lewczuk i p. Jaros³aw Kañkowski,
w ramach realizacji projektu Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ Atletic”, dofinansowanego ze œrodków Gminy Janów Lubelski.
Gratulujemy Maækowi i opiekunom tego
wyj¹tkowego sukcesu!

Aleksandra Hulak wyœpiewa³a
Srebrn¹ Podlask¹ Nutê
W dniach 30-31.05.2015
roku w ramach obchodów
Dni Bielska Podlaskiego
odby³a siê X edycja Miêdzynarodowego Festiwalu
Piosenki ,,Podlaska Nuta
2015”, z udzia³em zespo³ów
i solistów z Polski, Bia³orusi, Rumunii, Rosji, Mo³dawii. W finale konkursu wziê³o udzia³ ponad 90 wokalistów, którzy zostali zakwalifikowani w drodze eliminacji. Festiwal by³ znakomit¹
okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz upowszechniania
œpiewu wœród dzieci i m³odzie¿y. Na festiwalu zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci wokalne Aleksandra
Hulak, uczennica II klasy
Publicznego Gimnazjum im.

Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim. Profesjonalne
jury wysoko oceni³o wystêp
naszej wokalistki i przyzna³o jej II miejsce „Srebrn¹ Nutê”. W drugim dniu
festiwalu Ola mia³a mo¿liwoœæ zaprezentowania siê
w Koncercie Galowym Laureatów przed publicznoœci¹
i mediami. To nie jedyny
sukces Oli w ostatnim czasie.
W Warszawie w XIX Ogólnopolskim Festiwalu piosenki dla dzieci i m³odzie¿y
„Rozœpiewany WAWER”
Ola równie¿ zajê³a II miejsce. Gratulujemy sukcesów!
Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim

Konkurs „ Policja przysz³oœci”
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych wspólnie z Wydzia³em Profilaktyki Biura
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP realizuje konkurs „Policja przysz³oœci”.
Przedsiêwziêcie adresowane jest do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum. Zadaniem uczestnika
konkursu jest wykonanie
pracy plastycznej lub litera-

ckiej obrazuj¹cej polsk¹
Policjê przysz³oœci.
Przedmiotem projektu s¹
wyobra¿enia dzieci i m³odzie¿y na temat tego, jakie
zadania, umundurowanie
i wyposa¿enie mog³aby
mieæ Policja XXII wieku.
Zg³oszenie do konkursu jest
równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodp³atne
wykorzystanie pracy w publikacjach, na stronach in-

ternetowych oraz w innych
materia³ach informacyjnych i edukacyjnych Policji. Termin sk³adania prac
up³ywa 31 sierpnia 2015 r.
Rozstrzygniêcie oraz wrêczenie nagród zaplanowane
zosta³o na wrzesieñ 2015 r.
w Centrum Olimpijskim
w Warszawie. Pe³ny regulamin konkursu znajduje siê
na stronie:
www.trzezwyumysl.pl /regulamin
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Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Powiatu Janowskiego
Powiat Janowski realizuje projekt ,,Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt rozpocz¹³ siê 1 grudnia 2013 roku i zakoñczy
siê 31 lipca 2015 roku. Dzia³ania by³y skierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób
niepe³nosprawnych, umo¿liwianie im korzystania z Internetu. Efektem projektu jest to, ¿e osoby niepe³nosprawne
nauczy³y siê nowych umiejêtnoœci, prze³ama³y bariery w komunikowaniu siê z innymi ludŸmi, zdoby³y nowe
kwalifikacje i przez to mog¹ nawet rozpocz¹æ pracê. W ramach projektu Powiat przekaza³ bezp³atnie 100 zestawów
komputerowych z dostêpem do Internetu osobom niepe³nosprawnym i rodzinom zastêpczym z ca³ego powiatu.
Wszystkie osoby, które otrzyma³y sprzêt komputerowy bêd¹ mog³y korzystaæ z bezp³atnego Internetu jeszcze przez
5 lat od momentu zakoñczenia projektu. Oprócz zestawów wszystkie osoby wziê³y udzia³ w szkoleniu z zakresu
obs³ugi komputera i Internetu. Szkolenia by³y dostosowane do poziomu wiedzy ka¿dego uczestnika. Ponadto
w ramach realizowanego projektu 30 zestawów komputerowych wraz z dostêpem do Internetu zosta³o równie¿
przekazanych do czterech podleg³ych jednostek Powiatu Janowskiego: Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej
„Promyk”, Oœrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza oraz Œrodowiskowego Domu Samopomocy. Wœród tych 30 zestawów by³y specjalistyczne
zestawy dla osób g³uchoniemych, z oprzyrz¹dowaniem brajlowskim, zawiera³y równie¿ specjalistyczne
oprogramowanie logopedyczne. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi 800 003,00 z³, z czego wiêkszoœæ kwoty poch³on¹³
zakup zestawów komputerowych oraz koszty dostarczenia Internetu.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Wasz¹ przysz³oœæ”
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