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Gazeta Janowska

To ju¿ XXI wiek.. .
„Nie mów, ¿e to jest ju¿ klêska, nie pisz w listach, ¿e upad³oœæ og³aszaj¹. Widzisz te Polskie skrzyd³a okrwawione, w tylu 

bitwach poranione, spójrz jak na wietrze bia³o-czerwone flagi powiewaj¹. Mówisz, ¿e nadaremnie tej wolnoœci „szukamy”, 
piszesz, ¿e na zwyciêstwo szans nie mamy. Ty…  tam w ogniu walki, ja… tu têsknotê w oczach mam. To XXI wiek, popatrz 
ile w dalszym ci¹gu cierpienia, ile ³ez, niezrozumienia jest. Ile nowych pytañ pozostawi³ wczorajszy dzieñ?

Dziedzictwo, które nam pozostawi³

c.d. na str. 2

   „Syæka se Wom zycom to i owo …, Coby Wom 
Pon Jezys B³ogos³awiy³, i na d³ugie lata i na d³ugie 
lata nom ostawi³”. – góralska piosenka 
rozbrzmiewa³a na wszystkie strony, sta³a siê 
szczególnie popularna po Mszy Œw. w Zakopanem 
w 1997 roku. Pieœñ dla Jana Paw³a II w wykonaniu 
dzieci i m³odzie¿y pozosta³a dla nas wspó³cze-
snych nie tylko wspomnieniem, ale drog¹ godn¹ 
kontynuacji… Jak¿e wymowne s¹ w tym 
momencie s³owa Papie¿a: „Szuka³em was, teraz 
wy przyszliœcie do mnie i za to wam dziêkujê”, 
wypowiedziane do m³odzie¿y, która przyby³a na 
spotkanie z papie¿em na plac œw. Piotra. Tysi¹ce 
twarzy skierowanych w okno papieskie miesz¹ce 
siê w Bazylice, podobnie by³o i 16 paŸdziernika 
1978 roku, kiedy nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹ pojawi³ 
siê bia³y dym, kard. Pericle Felici wyszed³ na 
balkon usytuowany nad Placem œw. Piotra 
i oznajmi³ œwiatu: „Habemus papam” (³ac. Mamy 
Papie¿a). Po tych s³owach rozleg³ siê g³os kard. 
Karola Wojty³y, ju¿ Jana Paw³a II: „Nie wiem, czy 
potrafiê wyra¿aæ siê jasno w waszym... w naszym 
jêzyku w³oskim. Gdybym siê pomyli³, poprawcie 
mnie”.
   Pocz¹wszy od 24 do 30 kwietnia br., w Janowie 
Lubelskim, trwa³y uroczystoœci zwi¹zane 
z kanonizacj¹ Ojca Œwiêtego. Dni dziêkczynienia, 
w których mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ to 
nasza wspólna droga zbudowana ze wspomnieñ, 
prowadzona tym razem w stronê Bazyliki 
œw. Piotra.  Prezentowane wieczornice w ja-
nowskich œwi¹tyniach, które odby³y siê pod 
has³em „Droga do œwiêtoœci” zosta³y przygoto-
wane przez wszystkie szko³y z terenu naszej 
Gminy. To piêkny wk³ad naszej obecnoœci 
w dzie³o Jana Paw³a II, w kontynuacjê jego 
nauczania, myœli, Jego trwania… ten œlad 
pozostanie na zawsze wœród nas. Dorota Kozdra

c.d. na str. 6

Referat Spraw Spo³ecznych i Obywatelskich Urzêdu 
Miejskiego w Janowie Lubelskim informuje, ¿e uchwa³¹ 
Rady Miejskiej Nr XXVIII/176/12 w sprawie podzia³u 
Gminy Janów Lubelski na sta³e obwody g³osowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych zmieniono granice obwodów do 
g³osowania. 
W zbli¿aj¹cych siê wyborach do Parlamentu Europejskiego 
wyznaczonych na dzieñ 25 maja 2014 r., obwody bêd¹ 
obowi¹zywa³y w  granicach okreœlonych w za³¹czonym 
Obwieszczeniu Burmistrza Janowa Lubelskiego.   
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt przeniesienia siedziby 
Obwodowej Komisji Wyborczej z lokalu „starej 
zawodówki” przy ul. Zamoyskiego 37 do GS „Samopomoc 
Ch³opska” przy ul. Lubelskiej 1.

Obwieszczenie

c.d. na str. 17

Dzieñ flagi w przedszkolu 
niepublicznym

Dnia 30 kwietnia 2014 r.odby³ siê w naszym przedszkolu 
„Dzieñ Barw Narodowych”. Tego dnia dzieci by³y ubrane 
w stroje bia³o- czerwone, przynios³y te¿ z domu rekwizyty 
np. flagi, szaliki bia³o- czerwone itp. Dzieci 
z poszczególnych grup œpiewa³y stoj¹c w pozycji ,,na 
bacznoœæ" hymn pañstwowy - ,,Jeszcze Polska nie 
zginê³a..." oraz recytowa³y wiersze o OjczyŸnie- ,, Kto Ty 
jesteœ? Polak ma³y", ,,Flaga". Nastêpnie przedszkolaki 
wykazywa³y siê wiedz¹ na temat Polski – rozwi¹zywa³y 
zagadki, rebusy oraz wykona³y prace plastyczne: „God³o 
Polski” oraz  bia³o-czerwone flagi z bibu³y i patyczków.

Przedszkole Niepubliczne przy ul. Œwierdzowej

W Numerze:
Plany zagospodarowania 

przestrzennego

ZOOM NATURY zaprasza

Wszystko zaczê³o siê w Krakowie. 
Wywiad z Faustyn¹ £azur

PKS Jadwiga Mistrzem Polski

Momocka epopeja, czyli „Pi³ka 
no¿na, to nie lalka 

- walka, walka, walka”
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  3 Maja 2014 roku w Janowie Lubelskim. „Nasi pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, a tym swe dzie³o, to przed jej obrazem na Jasnej Górze, 26 
przodkowie w dobie zagro¿enia podjêli dzia³ania samym odzyskania suwerennoœci naszego pañstwa,  sierpnia 1956 roku dokonano ponownego zawierzenia 
zmierzaj¹ce do zabezpieczenia suwerennoœci naszej w tym roku obchodzimy 10-lecie wst¹pienia Polski do ca³ego kraju Maryi i odnowienia œlubów królewskich. 
Ojczyzny, swojego bytu. Uchwalona przez Sejm Unii Europejskiej” – kontynuowa³ Burmistrz Janowa Nieobecnego Prymasa – wiêzionego Stefana 
Czteroletni, pierwsza w Europie, druga na œwiecie Lubelskiego. Wyszyñskiego symbolizowa³ pusty tron i wi¹zanka bia³o 
Konstytucja, og³oszona 3 maja 1791 roku, pozosta³a „Ja, Jan Kazimierz, za zmi³owanie Syna Twojego, Króla – czerwonych kwiatów. 
istotnym testamentem dla kolejnych pokoleñ narodu królów, a Pana mojego i Twoim mi³osierdziem król, do Dnia 3 maja 2014 r. przed pomnikiem Tadeusza 
polskiego” – przypomnia³ Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Najœwiêtszych stóp Twoich przypad³szy, Ciebie dziœ za Koœciuszki powiewaj¹ barwy narodowe. Doroœli, 
Janowa Lubelskiego w przemówieniu okoliczno- Patronkê moj¹ i za Królow¹ pañstw moich obieram” – m³odzie¿ i dzieci… testament dla kolejnych pokoleñ. 
œciowym wyg³oszonym w dniu 223. rocznicy uchwalenia s³yszeliœmy podczas homilii wyg³oszonej przez ks. kan. dr Jedni przynieœli z sob¹ uroczysty taniec – polonez, który 
majowej konstytucji. Pan Burmistrz podkreœla³: „Czy Jacka Staszaka, podczas Mszy Œw. odprawionej w intencji zosta³ przedstawiony przez m³odzie¿ z Publicznego 
obecna sytuacja s¹siaduj¹cego z nami pañstwa, nie Ojczyzny. S³owa œlubowania króla Jana Kazimierza Gimnazjum w Janowie Lubelskim, inni – uczniowie 
przypomina naszej historii z czasów uchwalenia wypowiedziane 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej przynieœli na ustach pieœñ 
Konstytucji 3 Maja, z czasów Targowicy, powstañ które przypominamy 3 maja podczas Mszy Œwiêtej, patriotyczn¹...
niepodleg³oœciowych? Patrz¹c na obecn¹ sytuacjê podkreœlaj¹, ¿e tego dnia uroczystoœæ ma nie tylko wymiar To ju¿ XXI wiek, kolejny list. Dzisiaj piszesz, 
miêdzynarodow¹, czy nie stawiamy sobie pytania patriotyczny, pañstwowy, ale jest tak¿e œwiêtem ¿e uskrzydlona or³em jest, dzisiaj mówisz, ¿e biel 
dotycz¹cego naszej niepodleg³oœci?”.  Padaj¹ kolejne Maryjnym. i czerwieñ – Ty i Ja to Polska jest…
daty 1971, 1974… 1990 rok, „w tym roku mija 25 lat od To przed Jej oblicze, twórcy Konstytucji 3 Maja przynieœli 

T o  ju¿  XXI  wi e k . . .
c.d. ze str. 1

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janowskie Stowarzyszenie Regionalne 
zawiadamia, ¿e w dniu 3 maja br. 
podczas uroczystoœci obchodów 223 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, w Parku Miejskim przy pomniku 
Tadeusza Koœciuszki przeprowadzono, 
podobnie jak w minionym roku, zbiórkê 
pieniêdzy na renowacje starych grobów. 
Dziêki hojnoœci ofiarodawców zebrano 
1105 z³., za co niniejszym stowa-
rzyszenie, sk³ada serdeczne podziê-
kowanie wszystkim darczyñcom.
Pieni¹dze te zostan¹ przeznaczone na 
realizacjê projektu wspó³finansowanego 
przez Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Lubelskiego, którego celem 
jest  renowacja 6 zabytkowych 
nagrobków z janowskiego cmentarza.

  Zbiórka publiczna na Fundusz Bardzo cieszy, ¿e nasze spo³eczeñstwo, jest uczyni¹ w przysz³oœci z tych m³odych ludzi 
gotowe dzieliæ siê z innymi.  Jak mo¿na  ambasadorów naszej „ma³ej Ojczyzny”.Stypendia lny  im.  Mar i i  i Lecha  
s¹dziæ, cel funduszu przemawia do zbiorowej  Pierwsze stypendia naukowe bêd¹ przyznane  Kaczyñskich spotka³a siê z ¿yczliwym 
œwiadomoœci. Zgadzamy siê w tym, ¿e warto we wrzeœniu, w tym roku bêd¹ to przyjêciem mieszkañców. Komitet 
pomóc dzieciom i niezasobnym rodzinom najprawdopodobniej stypendia jedno-Organizacyjny podsumowa³ efekty 
rozwijaæ m³ode talenty. Obserwujemy razowe. Trwaj¹ prace nad szczegó³owym pierwszej akcji, któr¹ przeprowadzono 
z dum¹ rosn¹ce umiejêtnoœci naszych dzieci, regulaminem i kryteriami udzielania w dniu  13 kwietnia w wiêkszoœci 
sukcesy w olimpiadach, kiedy staj¹ do stypendiów, które pozwol¹ wy³oniæ koœcio³ów na terenie powiatu janowskiego 
rywalizacji na wy¿szych szczeblach, najbardziej odpowiednie kandydatury oraz 4 maja  w Godziszowie i Chrzanowie. 
wojewódzkich, czasem krajowych. Ciesz¹ spoœród dzieci. Kandydatów bêd¹ mogli Wynik napawa optymizmem – zebrano 
osi¹gniêcia sportowe, widoczne s¹ liczne zg³aszaæ dyrektorzy szkó³, oœrodki opieki bowiem ³¹cznie 8 600 z³, dlatego wyra¿amy 
i ponad-przeciêtne talenty muzyczne. Wiemy spo³ecznej, parafie, organizacje pozarz¹-ogromn¹ wdziêcznoœæ dla wszystkich 
jak wa¿na jest dla ucz¹cego siê dziecka dowe, wreszcie sami kandydaci i nast¹pi to ofiarodawców za ka¿d¹ z³otówkê, któr¹ 
motywacja, wola stawiania sobie ambitnych ju¿ po wakacjach. W sk³ad kapitu³y funduszu zechcieli wesprzeæ podjêt¹ inicjatywê.
celów. Stypendium ufundowane przez zostan¹ zaanga¿owane osoby o niekwestio-   Wierzymy, ¿e jest jeszcze wiele osób 
¿yczliwe spo³eczeñstwo z pewnoœci¹ nowanym autorytecie spo³ecznym.

zainteresowanych, które nie zetknê³y siê z t¹ 
dostarczy dodatkowej motywacji uhonoro- Oczekujemy z nadziej¹ na pierwsze owoce 

akcj¹ i nie mia³y okazji jej wesprzeæ, 
wanym dzieciom, poczucia pewnoœci siebie, zainicjowanej idei „¿ywego pomnika” Marii 

dlatego ju¿ wkrótce bêdziemy kontynuowaæ 
wynikaj¹cego z zakorzenienia  we i Lecha Kaczyñskich.

zbiórkê w formie sprzeda¿y cegie³ek wspólnocie. Powsta³e w m³odoœci wiêzi 
wartoœciowych. Komitet Organizacyjny

Podziêkowanie Jest ich wiele, jedne 
odzyska³y swoj¹ 

pamiêæ, inne 
w dalszym ci¹gu 

czekaj¹ na odnowienie

„Gdy gaœnie pamiêæ ludzka, 
dalej mówi¹ kamienie”

ks. kard. Stefan Wyszyñski

Grzegorz Krzysztoñ
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Plany zagospodarowania przestrzennego
ró¿ne propozycje innego rozwi¹zania a nie wysiedlania 
mieszkañców, czego nie by³o w Janowie Lubelskim od 
wielu lat.
Jak zaznacza Jolanta Zezuliñska – Architekt Miejski: 
„£¹cznik dróg powiatowych postulowany przez janowski 
Zarz¹d Dróg Powiatowych, by³ planowany w wielu 
wczeœniejszych dokumentach, równie¿ w obecnie 
o b o w i ¹ z u j ¹ c y m  S t u d i u m  Z a g o s p o d a ro w a n i a  
Przestrzennego Miasta. Mia³by on zapewniæ lepsze 
po³¹czenie terenów Zaolszynia, Bia³ej, Fabryki Maszyn 
i Strefy Przedsiêbiorczoœci z centrum, ze szko³ami, 
i szpitalem. Jak przekonuj¹ urbaniœci, warto utrzymaæ takie 
rozwi¹zanie, poniewa¿ docelowo odci¹¿y³oby ono ulicê 
Zamoyskiego i Lubelsk¹, która stanowi jedyne powi¹zanie 
komunikacyjne obu czêœci Janowa Lubelskiego. Wykup lub Trwaj¹ cykliczne konsultacje i dyskusje publiczne, 
wyw³aszczenie nieruchomoœci, jest czasem niezbêdne do w ramach wy³o¿enia do wgl¹du miejscowego planu 
realizacji inwestycji publicznych i w sensie materialnym zagospodarowania przestrzennego Janów Lubelski – Stare 
mo¿e byæ dla w³aœcicieli bardzo korzystne”.Centrum. Podczas konsultacji 16.05.2014 roku, dyskusjê 
Wed³ug zapewnieñ Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia zdominowa³ temat przebudowy drogi powiatowej ulicy 
rozpatrywany bêdzie tak¿e alternatywny wariant Sienkiewicza od ulicy Ks. Skorupki obok cmentarza 
poszerzenia ulicy Stokowej. Trudnym tematem jest tak¿e w poprzek przez ul. Bialsk¹ w kierunku ulicy Stokowej. 
lokalizacja dworca autobusowego. Nadal rozpatrywane s¹ Przy tym planie konieczne by³oby wyburzenie dwóch 
trzy warianty lokalizacji, na obecnym rynku, za rzek¹ domów pomiêdzy ul. Bialska i Stokow¹. Przybyli 
Bia³k¹, i za budynkiem Zak³adu Energetycznego. By³y zainteresowani mieszkañcy oraz s¹siedzi, którym ta 
tak¿e postulaty kilku mieszkañców o zaplanowanie propozycja utrudni³aby dalsze egzystowanie przy 
dodatkowej drogi dojazdowej pomiêdzy ulic¹ nowopowsta³ym odcinku drogi.  Piêciu w³aœcicieli sk³adaæ 
Zamoyskiego, a ulic¹ Kardyna³a Wyszyñskiego.bêdzie oficjalne pisma protestu. Ze strony zebranych pada³y 

Tekst i foto: Jan Machulak

Mo¿liwoœci uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiêbiorczoœci
To ju¿ kolejne spotkanie 

z przedsiêbiorcami poœwiê-
cone lokalnym aspektom 
rozwoju przedsiêbiorczoœci 
na obszarze Gminy Janów 
Lubelski. W dniu 14 maja 
2014 r. w Janowskim Oœro-
dku Kultury mia³a miejsce 
konferencja zorganizowana  
z myœl¹ o przedsiêbiorcach 
z terenu naszej Gminy. 
Spotkanie mia³o na celu 
przedstawienie mo¿liwoœci 
uzyskania wsparcia finan-
sowego na rozwój przed-
siêbiorczoœci ze œrodków 

lubelskiego w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 
europejskich w latach 2014 – 2020 oraz przed³o¿enie 

2015 roku. Wiele pytañ odnoœnie rozwoju przedsiêbiorczoœci 
informacji o przebiegu prac zwi¹zanych z aktualizacj¹ 

i nawi¹zania kontaktów z przedsiêbiorcami z innych krajów, 
Strategii Rozwoju Gminy Janów Lubelski. Otwarcia obrad 

wywo³a³ referat Beaty Woroszy³o z Oddzia³u Promocji 
i przywitania uczestników dokona³ Krzysztof Ko³tyœ – 

Handlu i Inwestycji Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
Burmistrz Janowa Lubelskiego.

wództwa Lubelskiego, która omówi³a „Kierunki wsparcia 
Monika Hajduk z Lubelskiej Fundacji Rozwoju Oddzia³ 

dla przedsiêbiorców przez Województwo Lubelskie”. Pani 
w Pu³awach, przedstawi³a „Instrumenty wsparcia 

Beata zwróci³a szczególn¹ uwagê na rolê misji wyjazdowych 
finansowego dla przedsiêbiorstw z sektora MŒP – po¿yczki 

dla przedsiêbiorców na targi zagraniczne, omówi³a jak 
i porêczenia”. W swej wypowiedzi omówi³a najczêœciej 

wygl¹da ich organizacja. Du¿¹ pomoc¹ dla przedsiêbiorców 
wystêpuj¹ce b³êdy w procedurze ubiegania siê o wsparcie 

s¹ tak¿e seminaria, konferencje, na których zostaje 
projektów œrodkami europejskimi. Zebrani mogli siê 

przybli¿ony temat wsparcia finansowego inicjatyw 
zapoznaæ z ofert¹ Funduszu Po¿yczkowego Lubelskiej 

stowarzyszeñ i grup firm.  W ubieg³ym, 2013 roku ³¹cznie we 
Fundacji Rozwoju. Pani Hajduk zaznaczy³a, ze po¿yczki 

wszystkich wyjazdach uczestniczy³o 55 firm z województwa 
skierowane s¹ dla mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, 

lubelskiego. W bie¿¹cym roku s¹ planowane wyjazdy dla 
które prowadz¹ dzia³alnoœæ na terenie województwa 

przedsiêbiorców do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjedno-
lubelskiego i dzia³aj¹ na rynku d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce. Np. 

czonych, Azji Po³udniowo – Wschodniej, kraje Zatoki 
w przypadku po¿yczki udzielanej w ramach pomocy de mini 

Perskiej. Najbli¿sze spotkanie do Szwecji planowane jest 2-5 
mis na finansowanie maj¹tku trwa³ego: zakup maszyn 

czerwca. Wiêcej informacji odnoœcie targów, jak i wyjazdów 
i urz¹dzeñ, zakup nieruchomoœci na potrzeby prowadzonej 

promocyjnych dla przedsiêbiorców, jak zaznaczy³a Pani 
dzia³alnoœci, zakup œrodków transportu (autobusy, 

Beata, mo¿na uzyskaæ pod niniejszym adresem strony 
samochody ciê¿arowe). W dalszej kolejnoœci g³os zabra³a 

internetowej www.invest.lubelskie.pl. Nowe informacje 
Gra¿yna £ysiak – Prezes Fundacji Inicjatyw Lokalnych 

odnoœnie zagadnienia dotycz¹cego mo¿liwoœci wsparcia 
oddzia³ w Janowie Lubelskim, z tematem wyst¹pienia 

przed-siêbiorczoœci w latach 2014 – 2020 w zakresie 
„Kapita³ na starcie – dotacje dla osób rozpoczynaj¹cych 

funduszy europejskich wskaza³ przedstawiciel firmy 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹”. Projekt skierowany jest do 

Eurocompass Sp.z o.o – Pan Ryszard Boguszewski. Ponadto 
70 osób fizycznych (w tym 35 kobiet) bezrobotnych lub 

zapozna³ zebranych z najwa¿niejszymi zadaniami 
nieaktywnych zawodowo, zamieszka³ych na terenie 

zwi¹zanymi z pracami nad aktualizacj¹ Strategii Rozwoju 
powiatów: w tym janowskiego, którzy zamierzaj¹ rozpocz¹æ 

Lokalnego Gminy Janów Lubelski, prezentuj¹c strategiê 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem osób, które 

badañ w kontekœcie nowej perspektywy finansowej Unii 
posiada³y zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okresie 

Europejskiej na lata 2014 – 2020.
1 roku przed przyst¹pieniem do projektu). Projekt „Kapita³ 
na starcie”, realizowany jest na terenie województwa 

Informujemy, ¿e w ramach realizowanego projektu pn, 
ECO ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI wspó³-
finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 
Dzia³ania 6.2. Energia przyjazna œrodowisku, monta¿ 
instalacji solarnych generalny wykonawca planuje rozpocz¹æ 
na pocz¹tku czerwca bie¿¹cego roku. Natomiast monta¿ 
kot³ów centralnego ogrzewania wykorzystuj¹cych biomasê 
planowany jest na pocz¹tku lipca bie¿¹cego roku. Monta¿ 
zarówno instalacji solarnych, jak i kot³ów centralnego 
ogrzewania bêdzie przebiega³ zgodnie z wczeœniej 
ustalonymi obszarami. 

Monta¿ instalacji solarnych 
i pieców na biomasê 

Przebudowa parkingu przy bloku mieszkalnym przy 
ul. Wiejskiej nr 36 wraz z przebudow¹ drogi 
przeciwpo¿arowej to kolejny punkt dotycz¹cy prac 
remontowo – budowlanych dróg gminnych Janowa 
Lubelskiego, jakie rozpoczê³y siê w miesi¹cu – maju. 
Przypomnijmy, ¿e pod koniec kwietnia br. zakoñczy³ siê 
remont chodnika przy ul. Ró¿anej. W dalszej kolejnoœci 
zostanie przebudowana droga wewnêtrzna boczna 
ul. Wojska Polskiego. Obecnie trwaj¹ prace przygotowuj¹ce 
wejœcie na teren. Mieszkañcy niniejszej ulicy, proszeni s¹ 
o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ w zwi¹zku z procesem 
planowanych robót. Natomiast w zwi¹zku z planowanymi 
pracami, które obejmuj¹ przebudowê drogi gminnej 
ul. Partyzantów wraz z przebudow¹ koliduj¹cej 
infrastruktury technicznej oraz ul. Targowej wraz 
z chodnikiem, niezbêdnym elementem bêdzie chwilowe 
wy³¹czenie z ruchu wy¿ej wspomnianych ulic.

Rozpoczê³y siê remonty 
dróg i parkingów

Emilia Micha³ek
Referat Planowania i Realizacji Inwestycji Urzêdu Miejskiego

Tekst i foto: Dorota Kozdra
Prezentowane fotografie zosta³y zrobione podczas prac przebudowy 
parkingu przy bloku mieszkalnym ul. Wiejskiej nr 36.
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ZOOM NATURY ZAPRASZA

zewnêtrznych. S¹ to 4 si³ownie ³¹cznie 
zawieraj¹ce 24 urz¹dzenia rekreacyjne 
pozwalaj¹ce na trenowanie ró¿nych 
partii cia³a i dbanie o dobr¹ sylwetkê.    Park Rekreacji Zoom Natury to ju¿ Natury nale¿y do najatrakcyjniejszych 

NOWOŒÆdzisiaj jedna z najwiêkszych atrakcji w Polsce. Jest dostêpny dla ka¿dego bez 
   W czerwcu tego roku uruchamiamy turystycznych Lubelszczyzny. Piêkne wzglêdu na stopieñ sprawnoœci i wiek. 
kreatywny plac zabaw dla dzieci, piaszczyste pla¿e, urokliwe miejsce System ci¹g³ej asekuracji zapewnia 
a w wakacje bêdzie te¿ gotowy Park z fontannami i architektur¹ na poziomie wysoki poziom bezpieczeñstwa. Park 
Wodny. Park Wodny po³o¿ony na europejskim, tworz¹ niezwyk³¹ oferuje trzy trasy o zró¿nicowanym 
otwartym zbiorniku z 7 metrow¹ atmosferê i warunki dla odpoczynku poziomie trudnoœci oraz atrakcje 
trampolin¹ bêdzie jedyn¹ tak¹ form¹ i aktywnej rekreacji. Z roku  na rok specjalne:  LOT NAD ZALEWEM – 
rozrywki na wodzie w regionie. coraz wiêcej osób odwiedza Janów zjazd tyrolski z wie¿y, o d³ugoœci 220 m 
Docelowo Zoom Natury bêdzie Lubelski i Park Rekreacji Zoom Natury. n a d  p l a ¿ ¹  i  c z ê œ c i ¹  z a l e w u .  
jednym z kilku funkcjonuj¹cych W wiosenne weekendy jest to kilkaset D I A B E L S K I E  WA H A D £ O  –   
dotychczas w Polsce centrów edukacji osób, w sezonie letnim liczba odwie- gigantyczna huœtawka o wysokoœci 
aktywnej. Laboratoria edukacyjne, dzaj¹cych siêga kilka tysiêcy. Jest to 17 m. SKOK Z WIE¯Y – pionowy skok 
które s¹ w koñcowej fazie realizacji, doskona³e, plenerowe miejsce dla w dó³ z progresywnym systemem 
maj¹ za zadanie inspirowaæ, rozbudzaæ organizacji imprez firmowych i pikni- hamowania. Atrakcje, atrakcjami, ale 
ciekawoœæ, zachêcaæ do poznawania ków rodzinnych. najwiêkszym zainteresowaniem cieszy 
otaczaj¹cego œwiata poprzez aktywne    W chwili obecnej dzia³a ju¿ wiele siê zawsze trasa MALUCH przygo-
doœwiadczanie i eksperymentowanie. produktów rekreacyjnych Parku towana dla dzieciaków ju¿ od 3 roku 
Wiedzê w formie gier i zabaw Rekreacji. Park Linowy w Zoomie ¿ycia. Wiele osób korzysta te¿ z si³owni 
interaktywnych oferowaæ bêd¹ 
Laboratorium G³ówne Zoom Natury, 
Laboratorium Recyklingi i Energii, 
Laboratorium Awifauny i Troposfery 
i Laboratorium Runo Leœne.
  Zapraszamy serdecznie wszystkie 
o s o b y  p o s z u k u j ¹ c e  p r o p o z y -
cji spêdzenia wolnego czasu w sposób 
aktywny, m¹dry i w zgodzie z natur¹. 
Informacje o aktualnych imprezach 
i atrakcjach znajduj¹ siê zawsze na 
naszym Facebooku:

Beata Staszewska 
Prezes Spó³ki Zalew Spó³ka Z o.o.

www.facebok.com/zoomnatury.janow

P A R K  R E K R E A C J I  Z O O M  N AT U R Y



5.

Nie boj¹ siê wyzwañ To by³ 2006 rok… odnalaz³am siê w tym co robiê i bardzo polubi³am te 
wspó³czesnoœci, ka¿de Od samego pocz¹tku pracy w policji, zajmowa³am siê „nowe” obowi¹zki. 
nowe zadanie staraj¹ prowadzeniem postêpowania zwi¹zanego z czynami osób Jak Pani zosta³a rzecznikiem prasowym?
siê wype³niaæ wzoro- nieletnich plus dzia³alnoœæ profilaktyczna. Zosta³y mi Wszystko zale¿y od przepisów, które w danym momencie 
wo, ka¿de powierzone powierzone zadania zwi¹zane z profilaktyk¹ prewencyjn¹, obowi¹zuj¹. Po zmianie przepisów okaza³o siê, ¿e osoba, 
obowi¹zki traktuj¹ dotycz¹ce osób nieletnich, które polegaj¹ na spotkaniach które pe³ni stanowisko kierownicze, nie mo¿e byæ 
niezmiernie powa¿nie. z m³odzie¿¹, zapobiegania zjawiska przestêpczoœci wœród Rzecznikiem Prasowym, a by³o to w przypadku kolegi. 
C z y  t r u d n o  d z i œ  m³odzie¿y, spotkania w szko³ach, przedszkolach z dzieæmi Komendant zaproponowa³, abym nim zosta³a. Poniewa¿ 
o d p o w i e d z i e æ  n a  dotycz¹ce bezpieczeñstwa, a tak¿e spotkania z rodzicami, potrzebna by³a osoba, która realizuje prewencjê 
p y t a n i e ,  d l a c z e g o  czyli ogólnie rozumiana prewencja. kryminaln¹. Z racji, ¿e ja t¹ prewencje kryminaln¹ 
kobiety coraz czêœciej Jakie jest zainteresowanie wœród dzieci takimi realizowa³am, zosta³am wytypowana do objêcia tego 
wybieraj¹ zawody, spotkaniami? stanowiska.

które kiedyœ by³y „zarezerwowane” tylko dla mê¿czyzn. Dzieci  podczas spotkania interesuj¹ siê wyposa¿eniem Rzecznik prasowy policji to specyficzny zawód. To nie 
Co „poci¹ga” nas Drogie Panie do pracy w wojsku, samochodu policyjnego, sprzêtem, broni¹, kajdankami. tylko dzia³alnoœæ prasowo – informacyjna…
marynarce wojennej, bycia pilotem, czy – policjantem. Z wielk¹ ciekawoœci¹ ogl¹daj¹ radiowóz, jak komu- Praca Rzecznika polega na tym, ¿e muszê wiedzieæ 
W janowskiej komendzie, oprócz Pañ pracuj¹cych nikujemy siê z dy¿urnym, pytaj¹ kiedy bêdzie kolejne o ka¿dym zdarzeniu, które ma miejsce na terenie powiatu 
w administracji, pracuje piêæ policjantek. Jedna Pani spotkanie. To jest bardzo mi³e, buduj¹ce,  poniewa¿ my janowskiego. Mój system pracy trwa od poniedzia³ku do 
w Wydziale Œledczym, dwie Panie w Wydziale policjanci przez tak¹ dzia³alnoœæ, rozmowy o bezpie- pi¹tku 8 godzin. Je¿eli jest taka potrzeba, ¿e coœ siê 
Patrolowym, jedna w S³u¿bach Kryminalnych i Pani czeñstwie – jak siê zachowaæ w pewnych sytuacjach, wydarzy, jest jakiœ wypadek, b¹dŸ takie zdarzenie, które 
Faustyna £azur – specjalista ds. nieletnich wykszta³ca w tych najm³odszych pozytywny wizerunek potrzebuje mojej obecnoœci to muszê poinformowaæ 
i jednoczeœnie Rzecznik Policji. policji. Co jest bardzo wa¿ne. zespó³ prasowy, który jest w Komendzie Wojewódzkiej, ¿e 
„Od ma³ego dziecka chcia³am zostaæ policjantk¹” – coœ siê wydarzy³o. Wtedy na podstawie takiej 
opowiada Faustyna £azur – M³odszy Aspirant z Komedy dokumentacji s³u¿bowej piszê taki komunikat. Dzwoni do 
Powiatowej w Janowie Lubelskim, dodaj¹c „zawsze, kiedy 

mnie dy¿urny, np. w sobotê, czy w  niedzielê i informujê 
widzia³am policyjny radiowóz wyobra¿a³am sobie, ¿e kiedy 

mnie o jakimœ zdarzeniu. Natomiast jeœli jest zdarzenie, 
dorosnê chce pracowaæ w jednostkach policyjnych. I tak siê 

które potrzebuje szybkiego umieszczenia na stronie 
sta³o”.

komendy wojewódzkiej to przyje¿d¿am i pisze komunikat. 
W strukturach policji pracuje Pani ju¿…

Ponadto codziennie rano od 8.15 mam telekonferencje. W tym roku bêdzie to ju¿ 11 rok. Dwa lata pracowa³am na 
Rzecznik Prasowy Wojewódzki ³¹czy siê z wszystkimi komisariacie policji w Krakowie, w 2006 roku zaczê³am 
rzecznikami powiatowymi telefonicznie. Ka¿dy rzecznik prace w Komedzie Powiatowej w Janowie Lubelskim, a od 
mówi o swoich zdarzeniach, zbiera wszystkie informacje, 2008 roku jestem Rzecznikiem Prasowym.
które nastêpnie s¹ przekazywane do Komendy G³ównej. Jak wspomina Pani pracê w Krakowie, w tak du¿ym 
Zatem, czy mo¿na powiedzieæ, ¿e rzecznik prasowy to mieœcie ?
„adwokat” policji?Prace w Krakowie bardzo mi³o wspominam, mimo ¿e 
Mo¿na sk³oniæ siê do takiego wniosku, tym bardziej kiedy pracowa³am tam tylko 2 lata. Pozna³am wspania³ych ludzi, 
mówimy tu o takich sytuacjach, kiedy rzecznik musi którzy nauczyli mnie warsztatu pracy. Ponadto 
t³umaczyæ siê za drugiego policjanta. Inna wa¿na sytuacja zauwa¿y³am, ¿e policjanci w tych wiêkszych oœrodkach w 
odnosi siê do kwestii, ¿e ka¿dy przygotowany komunikat patrolu, nie koniecznie chc¹ pracowaæ z kobietami. Maj¹ 
musi byæ napisany zgodnie z prawem. Rzecznik musi takie przeœwiadczenie, ¿e nie doœæ, ¿e musz¹ strzec siebie, Jest Pani specjalist¹ ds. nieletnich, a tak¿e „wiedzieæ o wszystkim”, musi znaæ przepisy, umieæ siê to jeszcze kobietê. Twierdz¹, ¿e policjantki sprawdzaj¹ siê Koordynatorem Niebieskiej Karty, czyli? nimi pos³ugiwaæ w swej pracy. Jesteœmy takimi bardziej w innych komórkach. Dodatkowo zajmujê siê przemoc¹ domow¹, jestem mena¿erami Komendanta. Oczywiœcie jesteœmy Na czym polega³a Pani praca w Krakowie? Koordynatorem Niebieskiej Karty, czyli takim ³¹cznikiem odpowiedzialni za kontakt z mediami: pras¹, radiem, Na pocz¹tku pracowa³am w sekretariacie policji, póŸniej pomiêdzy Komend¹ Wojewódzk¹, a policjantami telewizj¹. dosta³am stanowisko specjalisty ds. nieletnich. Pracowa³am 

pracuj¹cymi w janowskiej komendzie. Przeprowadzam Sk¹d Pani bierze motywacjê do pracy?z kole¿ank¹, z wieloletnim sta¿em pracy, od której wiele siê 
równie¿ szkolenia dotycz¹ce procedury niebieskiej karty Myœlê, ¿e kiedy cz³owiek robi to co lubi to „reszta” sama nauczy³am. Wiadomo Kraków wiêkszy oœrodek. Ogrom 
z policjantami, którzy maj¹ fizycznie kontakt z niebiesk¹ przychodzi . Cz³owiek wszystkiego potrafi siê nauczyæ wydarzeñ, mnóstwo spraw dotycz¹cych nieletnich. Taki 
kart¹. jeœli oczywiœcie tylko chce. Nie ukrywam, ¿e jestem pocz¹tek pracy wp³yn¹³ pozytywnie na moj¹ dalsz¹ pracê 
W 2008 roku dosz³y Pani nowe obowi¹zki zosta³a Pani spe³niona zawodowo. Cieszê siê, ¿e robie to co lubiê. w tym mieœcie. Przez takie tzw. „rzucenie na g³êboko 
tak¿e rzecznikiem prasowym Komendantawodê”, cz³owiek szybko uczy siê nowej pracy. Nie 
Dosta³am tak¹ propozycjê, aby obj¹æ funkcjê rzecznika ukrywam, ¿e wynios³am ogromne  doœwiadczenie i wiedzê. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów w pracy 
prasowego. Pocz¹tkowo nie powiem, obawia³am siê Cieszê siê, ¿e zaczê³am pracê w policji w Krakowie, i cieszê zawodowej.
powierzonych mi obowi¹zków. Jednak po czasie siê, ¿e mog³am tu wróciæ. Dorota Kozdra

Wszystko zaczê³o siê w Krakowie. Wywiad z Faustyn¹ £azur 

pilota¿u Modelu Lokalnej Wspó³pracy skonsoliduje ustawy, lub mieli okazje do praktycznego zapoznania siê 
potencja³ ludzki i materialny wielu instytucji z jej przepisami. Bardzo pozytywnym rezultatem s¹ 
i organizacji wokó³ idei partnerskiej wspó³pracy na wyniki sektorów: Administracja, Przedsiêbiorcy, a nawet 
rzecz rozwi¹zywania problemów spo³ecznych Zdrowie, Media, Sport i Spo³eczni Liderzy.  Kolejnym 
naszych mieszkañców. wnioskiem 
W tym celu Burmistrz Janowa Lubelskiego powo³a³ z przeprowadzonych badañ jest ocena stanu gotowoœci 
Zespó³ Synergii Lokalnej. Koordynatorem instytucjo- do wspó³pracy partnerskiej w Gminie Janów Lubelski, 
nalnym w pilota¿u MLW jest Oœrodek Pomocy któr¹ okreœlono jako umiarkowanie pozytywny, 
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, reprezentowany poniewa¿ niektóre instytucje dostrzegaj¹ bariery 
przez Pani¹ Magdalenê Kolasa. w nawi¹zywaniu lokalnej wspó³pracy, jednak mimo to 

wykazuj¹ wysoki poziom gotowoœci do w³¹czenia siê W marcu br. ZSL Janów Lubelski zakoñczy³ prace 
w proces budowania partnerstwa MLW podczas dzia³añ analityczno – rozpoznawcze zwi¹zane z ustaleniem 
pilota¿owych, co powinno u³atwiæ ZSL Janów Lub., wstêpnego katalogu Lokalnych Interesariuszy czyli 
prowadzenie dalszych dzia³añ pilota¿owych oraz instytucji, podmiotów oraz osób spo³ecznych, bêd¹cych 
przygotowywaæ projekt Paktu na rzecz MLW.w krêgu zainteresowania dzia³añ pilota¿owych. 
Wyniki analiz i badañ wskazuj¹ Zespo³owi kierunki W pracach uwzglêdniono sugerowany podzia³ 
dzia³añ na najbli¿sze miesi¹ce. Minione lata wykaza³y, ¿e tylko w³aœciwy system sektorowy wg. wytycznych CRZL. Na liœcie zosta³o 
W najbli¿szym czasie zostan¹ zorganizowane dwa koordynacji i wspó³pracy instytucji rynku pracy okreœlonych ³¹cznie 37 instytucji, w tym tak¿e osoby 
szkolenia:i instytucji pomocy spo³ecznej, dzia³aj¹cymi na terenie spo³eczne reprezentowane przez radnych, so³tysów oraz 
1) Likwidacja barier organizacyjnych utrudniaj¹cych danej gminy mo¿e przyczyniæ siê do integracji ochotnicze stra¿e po¿arne. Na liœcie ujêto tak¿e 
rewitalizacjê CIS/KIS,i aktywizacji spo³eczno – zawodowej rodzin mieszkañców Gminy Janów Lub., którzy bêd¹ 
2) Wprowadzenie do wdro¿enia modelu lokalnej zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z tytu³u uwzglêdniani w czasie dzia³añ promocyjno – 
wspó³pracy.bezrobocia  i niemo¿noœci wyjœcia z systemu œwiadczeñ informacyjnych. Kolejnym krokiem w dzia³aniach 
O kolejnych etapach prac Zespo³u bêdziemy informowaæ pomocy spo³ecznej. Wypracowanie nowych instrumen- Zespo³u by³o stworzenie narzêdzia badawczego 
na bie¿¹co.tów rodzinnej aktywizacji i integracji spo³ecznej, to cel i przeprowadzenie badañ wœród Interesariuszy. W tym 

Koordynator ZSL Magdalena Kolasajaki zosta³ postawiony przez Gminê Janów Lubelski, celu przeprowadzono ankietê. £¹cznie w badaniu 
która jako jedna z 20 samorz¹dów w Polsce przyst¹pi³a ankietowym wziê³o udzia³ 35 respondentów. Ogólny 
do kolejnego pilota¿owego programu w ramach stopieñ wiedzy respondentów o problematyce 
krajowego systemu pod nazw¹ „Kompleksowe formy zatrudnienia socjalnego w Gminie Janów Lubelski 
reintegracji spo³ecznej i zawodowej w œrodowisku nale¿y uznaæ jako wysoki. Praktycznie w ka¿dym 
lokalnym”. Gmina Janów Lubelski przystêpuj¹c do badanym sektorze reprezentanci wiedz¹ o rozwi¹zaniach 

Wyrównaæ szanse zawodowe… jest taka mo¿liwoœæ
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Nasze oczy skierowane w stronê okna papieskiego, Jan Pawe³ II mówi³ do tysiêcy, ale zwraca³ siê jakby do oczekiwania na Via Della Cozillazione, rozesz³a siê plotka, 
tysi¹ce zapalonych œwiec, powiewaj¹ce flagi, œpiew, ka¿dego z nas… ¿e bramki na Plac œw. Piotra zosta³y otwarte. Wtedy 
oklaski i s³owa „Zostañ z nami, zostañ z nami”. Nasza Tak, pamiêtam s³owa wypowiedziane przez Jana Paw³a II zobaczyliœmy jak t³um z ty³u zacz¹³ napieraæ. Nasza grupa 
obecnoœæ… dorastaliœmy, widzieliœmy, byliœmy w czasie Jego wizyty apostolskiej do Ojczyzny, dosz³a do pewnego miejsca i zrozumieliœmy, ¿e raczej nie 
œwiadkami. Zaczytani w myœlach Jana Paw³a II, w Sandomierzu 1999 roku. Pamiêtam t³umy wiernych mamy szans dostaæ siê na Plac. Pomimo faktu, ¿e tkwiliœmy 
zas³uchani w Jego s³owa… s³owa po¿egnania, które przyby³ych na to niezwyk³e spotkanie. Jeszcze dzisiaj mam w œcisku, nikt nie narzeka³. W takiej pozycji spêdziliœmy 
skierowa³ do nas podczas swej pierwszej pielgrzymki do przed oczami bia³y o³tarz zwieñczony krzy¿em. S³owa kilka godzin. Nie odczuwa³am zmêczenia, nie by³o to dla 
Polski 9 czerwca w 1979 roku na lotnisku w Balicach. Papie¿a o czystoœci serca, potrafi³y poruszyæ ka¿dego. mnie uci¹¿liwe. 
„¯egnam Polskê, ¿egnam Ojczyznê Moj¹”. Po wypo- S³yszeæ g³os Jana Paw³a II, nawet z odleg³oœci 1 km, to I nadszed³ ten wyj¹tkowy czas oczekiwania, modlitwy, 
wiedzeniu tych s³ów, Papie¿ klêka i ca³uje ziemie. Po niezapomniane uczucie bliskoœci, pomimo tego, skupienia, jednoœci, czas Eucharystii…
czym podnosi siê, patrzy na zebranych kontynuuj¹c ¿e widzia³am Go z du¿ej odleg³oœci, ale mia³am wra¿enie, Ca³a Eucharystia by³a niesamowitym prze¿yciem. 
„¯yczê wszelkiego dobra, wszelkiej pomyœlnoœci, ¿e jest On obecny, ¿e jest obok mnie. Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto znalaz³ siê w tym czasie w Rzymie, 
realizacji wszystkich szlachetnych planów i s³usznych Obecnoœæ Jana Paw³a II towarzyszy³a nam przez wiele ten dzieñ zapiszê siê w Jego ¿yciu w szczególny sposób. 
zamierzeñ, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Na odchodnym lat. Teraz my przychodzimy do Niego… By³o to bez znaczenia, czy prze¿ywa³ tê uroczystoœæ na 
ca³ujê tê ziemiê, z któr¹ nigdy nie mo¿e siê rozstaæ moje Dnia 25 kwietnia br. tu¿ po pó³nocy z Janowa Lubelskiego Placu œw. Piotra, czy na przyleg³ych uliczkach. Wa¿ne by³o 
serce. Niech was b³ogos³awi Bóg wszechmog¹cy, Ojciec, wyjechaliœmy na Mszê kanonizacyjn¹ do Watykanu. to, ¿e nas wszystkich gromadzi³ Chrystus, który w tych 
Syn i Duch Œwiêty!”. W czasie pielgrzymki mieliœmy zapewnion¹ „opiekê” dniach przez osoby œwiêtych Papie¿a Jana XXIII i Jana 
„Ostatnie s³owa, ostatni obraz… 2 kwietnia godz. 21:37. duchow¹ pod kierownictwem ks. kan dr Jacka Staszaka oraz Paw³a II chcia³ nam przekazaæ si³ê i moc wiary. Chcia³ nam 
Jego obecnoœæ… 8 kwietnia 2005 roku, w dniu pogrzebu dwóch kap³anów i siostry zakonnej ze wspólnoty daæ nadziejê, ¿e pod¹¿anie za mi³oœci¹ jest pod¹¿aniem do 
Jana Paw³a II, widzimy jak wiatr przewraca karty ksiêgi Opatrznoœci Bo¿ej. œwiêtoœci.
– ewangeliarza le¿¹cego na trumnie Papie¿a. Karty Jak wspomina Pani podró¿? „Musicie byæ mocni moc¹ wiary i nadziei” –  podkreœla³ 
ksiêgi zatrzymuj¹ siê na jednej z pierwszych stron. Wszyscy pielgrzymi stanowili jedn¹ wielk¹ rodzinê, Jan Pawe³ II. S³owa, które dziœ mo¿emy postrzegaæ jako 
Patrz¹c na ten „znak”, przed oczami mamy obraz zadowolon¹ ze swojej obecnoœci i jednoœci. Program nasza drogê do Jego œwiêtoœci, nasz¹ obecnoœæ…
Karola Wojty³y, widzimy Jego postaæ w oknie papieskim pielgrzymki by³ bardzo urozmaicony. W pierwszym dniu Nie wyobra¿am sobie, abym mog³a nie pojechaæ w to 
na Franciszkañskiej 3 w Krakowie, i s³yszymy s³owa zatrzymaliœmy siê na nocleg we W³oszech w miejscowoœci niezwyk³e miejsce, abym mog³a nie byæ obecna w tak 
„musicie byæ mocni moc¹ wiar¹ i nadziej¹”. Rimini w hotelu z widokiem na Morze Adriatyckie, wa¿nej chwili dla nas Polaków. Podczas tej pielgrzymki 
Otwarta ksiêga, której wiatr przewraca kartki. nastêpnego dnia, tj w sobotê 26 kwietnia, wyruszyliœmy do dozna³am uczucia, ¿e Jan Pawe³ II jest mi szczególnie bliski. 
Zatrzymuje siê na niezapisanej jeszcze stronie. Jakby Loretto zwiedzaj¹c Sanktuarium, w którym znajdujê siê Ten niezwyk³y pokój serca, poczucie jednoœci z piel-
czekaj¹c na nasz œlad, obecnoœci znak… 27 kwiecieñ 2014 Domek Matki Bo¿ej, obwieszczaj¹cy Bosk¹ Tajemnicê grzymami, doœwiadczenie niemal namacalnej opieki 
rok – dzieñ kanonizacji b³. Jana Paw³a II. Wcielenia, kolejno udaliœmy siê do Manopello do œwiêtych. Pragnê „tam” jeszcze wróciæ.
„W swoim ¿yciu odby³am wiele pielgrzymek” – opowiada Sanktuarium œwiêtego Oblicza, które znajduje siê przy Dziêkuje za rozmowê.
Teresa Biernat z Janowa Lubelskiego, dodaj¹c „ale ta klasztorze Ojców Kapucynów. Msza kanonizacyjna nie by³a ostatnim miejscem 
ostatnia na której by³am obecna razem z swym mê¿em by³a Miejsce niezwyk³e pod wzglêdem duchowym… pielgrzymów. Nastêpnego dnia 28 kwietnia br., janowscy 
inna ni¿ wszystkie. To wyj¹tkowe uczucie byæ „tam” na Tak, w Sanktuarium znajduj¹ siê relikwie w postaci chusty, pielgrzymi odwiedzili Polski cmentarz poleg³ych ¿o³nierzy 
placu œw. Piotra i us³yszeæ, ¿e nasz rodak, nasz Papie¿ zosta³ na której widnieje oblicze umêczonego Jezusa. Obraz na Monte Casino, a tak¿e groby kanonizowanych Papie¿y. 
œwiêtym”. Cierpi¹cego oblicza Jezusa podczas Drogi Krzy¿owej Kolejnego dnia 29 kwietnia, Bazylikê œw. Franciszka 
Pierwsze „spotkanie z Ojcem Œwiêtym”? utkany jest z morskiego jedwabiu z ma³¿y. Jedn¹ w Asy¿u, ponadto zwiedzali dom rodzinny œw. Franciszka 
Pamiêtam pierwsze spotkanie z Ojcem Œwiêtym na z najbardziej niezwyk³ych cech tej tkaniny jest i udali siê do Bazyliki œw. Klary. W godzinach wieczornych 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, potem przezroczystoœæ. Oblicze twarz Jezusa mo¿emy zobaczyæ uczestnicy wyprawy zakoñczyli pielgrzymowanie i udali siê 
by³o jeszcze Krosno i Sandomierz w 1999 roku – opowiada jedynie, gdy patrzymy na obraz pod pewnym k¹tem. w drogê powrotn¹ do Janowa Lubelskiego, do domu. 
Pani Teresa „Niestety nie by³o mi dane spotkaæ siê z Naszym Niezwyk³e prze¿ycie przed Msz¹ kanonizacyjn¹…
Papie¿em w Rzymie. Kiedy pierwszy raz tam pojecha³am, W godzinach wieczornych udaliœmy siê do Rzymu na nocne Kolejna Karta Ksiêgi zosta³a zapisana. Na jednej ze 
mog³am tylko pomodliæ siê przy Jego grobie. I wtedy modlitewne czuwanie. Kiedy wysiedliœmy z autokaru, na stron widnieje wpis, „¯egnam Polskê, ¿egnam Ojczyznê 
zrozumia³am, jak wielkie mia³am szczêœcie, ¿e mog³am ¿yæ parkingu zobaczyliœmy „morze” ludzi, grupa za grup¹, Moj¹”. Pod nim nowy ... nale¿y ju¿ do nas.
w tym czasie, kiedy Nasz rodak zosta³ Papie¿em. wiêkszoœæ z Polski. W pewnym momencie, podczas Dorota Kozdra

Jesteœmy jak karty ksiêgi… wczeœniej zapisane, dzisiaj odczytane 

W kolejnym dniu dziêkczynienia, za kanonizacjê Jana Przedstawienie zosta³o nagrodzone wielkimi brawami 
Paw³a II, 28 kwietnia w koœciele p.w. œw. Jana Chrzciciela zgromadzonych parafian.

Po wieczornicy wszyscy œpiewaj¹c pieœñ "Barka", udali siê po Mszy Œw. wieczorowej zosta³a przedstawiona 
na Plac Ró¿añcowy, gdzie przed pomnikiem Jana Paw³a II wieczornica w wykonaniu mieszkañców Domu Pomocy 
odmówiono modlitwê w intencji œw. Jana Paw³a II.Spo³ecznej "Barka" im. Jana Paw³a II i oraz zespó³ 

Tekst i foto: Marek W³oszczyñski"Janowianki". 

DPS "Barka" im. Jana Paw³a II i Janowiacy, w podziêkowaniu

„Nie ¿yje siê, nie kocha siê, nie umiera siê - na próbê."

"Cieszcie siê tak jak Ja siê cieszê, wszystko oddajê w opiekê 
Marii Dziewicy."

"Pragnienie, by ¿yæ lepiej, nie jest niczym z³ym, ale b³êdem 
jest styl ¿ycia, który wy¿ej stawia d¹¿enie do tego, by mieæ 
ani¿eli byæ, i chce wiêcej mieæ, nie po to aby bardziej byæ, 
lecz by doznaæ w ¿yciu najwiêcej przyjemnoœci."

"Bywa nieraz, ¿e stajemy w obliczu prawd, dla których 
brakuje s³ów”.
„Wymagajcie od siebie choæby inni od was nie wymagali."

"Cz³owiek nie jest tylko sprawc¹ swoich czynów, ale przez te 
czyny jest zarazem w jakiœ sposób 'twórc¹ siebie samego'."

„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê 
z innymi."

Myœli Jana Paw³a II
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Pamiêæ Jana Paw³a II w Rejowcu Fabrycznym, kolekcjonera 
pami¹tek po Janie Pawle II. W kwietniu uczniowie 
gimnazjum  wziêli udzia³ w gminnym turnieju wiedzy 
o Janie Pawle II, organizowanym przez Muzeum Regionalne 
i Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Janowie W tym roku w spotkaniu 
Lubelskim, do którego przygotowywali siê pod kierunkiem uczestniczy³o ponad 17 tys. 
nauczycieli religii. Uczniowie wykonali piêkne prace na uczniów szkó³ nosz¹cych 
Szkolny Konkurs Plastyczny i Fotograficzny inspirowany imiê  Jana Paw³a II z 1200 
s³owami Jana Paw³a II „To jest moja matka, ta ziemia! To jest szkó ³  z  ca ³e j  Po lsk i .  
moja matka, ta Ojczyzna”.Tegoroczna pielgrzymka 
   Dnia 27 kwietnia 2014, w dzieñ kanonizacji, o godz. 18.00 mia³a szczególny wymiar, 
ca³a spo³ecznoœæ szkolna uczestniczy³a w uroczystej Mszy poniewa¿ w roku 2013 
Œw. w Sanktuarium, zaœ w wirydarzu janowskiego Koœcio³a  Rodzina Szkó³ im. Jana 
uczniowie gimnazjum przedstawili mieszkañcom naszego Paw³a II obchodzi³a 15-lecie 
miasta monta¿ poetycko-muzyczny pt. „Jan Pawe³ II naszym istnienia. W tym samym 
Patronem”. W szkole istnieje sala pamiêci naszego Patrona. miesi¹cu odby³a siê wy-
Tam gromadzimy zbiory zwi¹zane z osob¹ Jana Paw³a II. cieczka do Rzymu, by 
Bogaty ksiêgozbiór znajduje siê równie¿ w bibliotece pielgrzymowaæ do grobu 
szkolnej, z którego korzysta m³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do b³ogos³awionego Jana Paw³a 
licznych konkursów.                                 II  – Patrona szko³y, w której  

oprócz m³odzie¿y szkolnej 
uczestniczyli równie¿ rodzi-
ce, pracownicy gimnazjum 
i nauczyciele emeryci. 
 Zespó³ wokalny reprezen-
tuj¹cy szko³ê otrzyma³ 
wyró¿nienie w Przegl¹dzie 

 „Mówi do was cz³owiek, który swoj¹ duchow¹ formacjê Wokalno – Instrumentalnym zorganizowanym przez 
zawdziêcza polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim z okazji 
muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim 35-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II. Uczniowie gimnazjum 
tradycjom chrzeœcijañskim, polskim szko³om” - Jan Pawe³ II reprezentowali szko³ê w XIII Miêdzywojewódzkim 
   Przegl¹dzie Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y Szkó³ 
   Dnia  27 kwietnia 2014 r. prze¿ywaliœmy  uroczystoœæ nosz¹cych imiê Jana Paw³a II „Matka  Ziemia”  (grudzieñ 
kanonizacji naszego Patrona, do której przygotowywaliœmy 2013r.). W  kategorii plastycznej uczennica klasy II e, 
siê od pocz¹tku roku szkolnego. Przygotowania te Izabela Gielarek, zdoby³a I miejsce.
obejmowa³y szeroki zakres dzia³añ, których celem by³y nie   W lutym 2014 r. w³¹czyliœmy siê w przygotowanie 

Œwiêty Jan Pawe³ II pozostawi³ cenne wskazówki, które tylko prze¿ycia duchowe, ale tak¿e poszerzenie wiedzy publikacji Rodzin Szkó³ Jana Paw³a II w roku kanonizacji, 
s³u¿¹  uczniom, nauczycielom i wychowawcom ka¿dego uczniów na temat pontyfikatu Jana Paw³a II i inspirowanie dostarczaj¹c informacji o naszej szkole w jêzyku polskim 
dnia w codziennej pracy, œwiadcz¹ o tym sukcesy ich do twórczego wyra¿ania przemyœleñ i emocji i angielskim, poniewa¿ publikacja trafi do bibliotek 
gimnazjalistów w  wielu konkursach  przedmiotowych, wywo³anych s³owami wielkiego Polaka. Aktywnie narodowych na ca³ym œwiecie. W marcu uczniowie brali 
artystycznych i sportowych. Naszemu Patronowi w³¹czaliœmy siê tak¿e do dzia³añ podejmowanych przez inne udzia³ w konkursie plastycznym na znaczek XIV 
zawdziêczamy najpiêkniejsze i najbardziej wzruszaj¹ce szko³y i placówki. Wiele z nich  wpisywa³o siê w program Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkó³ im. Jana Paw³a 
wspomnienia i wspania³e zawo³anie, które pomaga nam uroczystoœci opracowany przez Urz¹d Miejski w Janowie II na Jasn¹ Górê pod has³em „Jan Pawe³ II – Œwiêtymi 
¿yæ i wierzyæ : TOTUS TUUS. Mo¿emy byæ pewni, ¿e Lubelskim. Wœród wielu wymienimy te, których B¹dŸcie”. 17 marca 2014 r. przedstawiciele Rady 
nasz umi³owany Papie¿ stoi obecnie w oknie w domu zwieñczeniem by³ dzieñ kanonizacji Jana Paw³a II. Pedagogicznej uczestniczyli w III Diecezjalnym Spotkaniu 
Ojca, spogl¹da na nas i nam b³ogos³awi.  W paŸdzierniku 2013 roku grupa uczniów i nauczycieli Spo³ecznoœci Szkó³ im. Jana Paw³a II, które przebiega³o 

wziê³a udzia³ w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny pod has³em „Papie¿ dialogu” i po³¹czone by³o z wyk³adem 
E. Wiechnik. A. TargoñskaSzkó³ im. Jana Paw³a II na Jasn¹ Górê.  p. Ryszarda Zawadowskiego, prezesa Stowarzyszenia 

 Rok szkolny 2013/2014 to rok szczególnych przy- grona Œwiêtych, uczniowie klas IV–VI uroczyst¹ akademi¹ 
gotowañ w naszej szkole do kanonizacji Ojca Œwiêtego pt. „W drodze do œwiêtoœci”,  zaprezentowan¹ w koœciele œw. 
Jana Paw³a II. Ju¿ od rekolekcji wielkopostnych nasi Jadwigi podziêkowali za  wspania³y pontyfikat. 
uczniowie wykonywali ró¿norodne prace plastyczne Dzieñ Wdziêcznoœci w naszej szkole odby³ siê 8 maja 2014 
przedstawiaj¹ce lata dzieciñstwa i m³odoœci Karola roku. W tym dniu ws³uchiwaliœmy siê w nauczanie Ojca Œw. 
Wojty³y oraz pielgrzymki Papie¿a do najodleglejszych podczas akademii pt. „Ojcze Œw. prowadŸ nas drogami 
zak¹tków œwiata. Przygotowana zosta³a tak¿e specjalna œwiêtoœci”. Zwieñczeniem wszystkich dzia³añ podejmo-
dekoracja i miejsce w szkole, gdzie uczniowie przez ca³y wanych przez dyrekcjê, uczniów i nauczycieli naszej szko³y, 
okres Wielkiego Postu – jako dar za kanonizacjê Papie¿a bêdzie akcja charytatywna pt. „Adopcja serca” jako 
Polaka- na czerwonych serduszkach sk³adali do koszyka dziêkczynienie za kanonizacjê Jana Paw³a II.
swoje dobre uczynki. Dodatkowo na tê okazjê budynek      Cieszy nas niezmiernie, ¿e nasi uczniowie tak rozwa¿nie 
szko³y zosta³ udekorowany banerem z wizerunkiem  i odpowiedzialnie przygotowywali siê duchowo do tej 

„Niech wszystkie góry, ³¹ki i lasy Œw. Jana Paw³a II, a okna sal lekcyjnych – flagami wielkiej i historycznej uroczystoœci. ¯yczymy im 
Nios¹ Twe Imiê po wsze czasy” papieskimi. wytrwa³oœci w czynieniu dobra i niech te uczynki przynios¹ 

  Od wielu lat w Publicznej Szkole Podstawowej Zorganizowano równie¿ konkurs na „Kotylion obfite owoce w ich codziennym ¿yciu. 
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, pamiêæ Papieski” – najpiêkniejsze 
o Ojcu Œwiêtym jest wci¹¿ ¿ywa. Jan Pawe³ II jest stale prace nagrodzono, a pozo-
obecny w sercach dzieci, poniewa¿ w nich widzia³ nadziejê sta³e bêd¹ s³u¿y³y jako 
Koœcio³a i œwiata. Ka¿da rocznica pontyfikatu i dzieñ œmierci podkreœlenie rangi Dni 
papie¿a Jana Paw³a II, by³y upamiêtniane przez wspóln¹ Wdziêcznoœci za kanonizacjê 
modlitwê, œpiew i uroczyste akademie. Z okazji 25 rocznicy Jana Paw³a II. Przygoto-
wyboru Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, uczniowie waliœmy tak¿e wystawê pt. 
naszej szko³y wyszywali na p³ótnie laurki z ¿yczeniami dla „Pamiêtnik Papieskiego 
Papie¿a pt. „¯yczenia ig³¹ haftowane”. Prace te zosta³y Anio³a” o b³ogos³awionym 
wyeksponowane na korytarzu szkolnym, tworz¹c piêkn¹ Janie Pawle II.  Obok 
galeriê. W tym roku galeria zosta³a zaktualizowana i nabra³a znajduje siê „skarbiec myœli” 
nowego blasku. Podczas Dni Wdziêcznoœci zostanie na Naszego Papie¿a.
nowo otwarta i s³u¿yæ bêdzie kolejnym pokoleniom W kolejnych dniach mo¿na 
uczniów, wzbudzaj¹c mi³e wspomnienia. Ponadto rocznica bêdzie ogl¹daæ wystawê 
ta by³a okazj¹ do wys³ania ¿yczeñ od poszczególnych klas do zdjêæ pt. „Spotkanie z Ojcem 
Watykanu, sk¹d wkrótce otrzymaliœmy podziêkowanie od Œw. Janem Paw³em II”. 
Jana Paw³a II.  Spo³ecznoœæ uczniowska bra³a równie¿ Wystawê tworzyæ bêd¹ 
udzia³ w I Wojewódzkim Konkursie Papieskim pt. „Miêdzy fotografie z prywatnych 
spotkaniem, a spe³nieniem”- organizowanym przez zbiorów nauczycieli oraz 
Lubelskiego Kuratora Oœwiaty- w ramach którego rodziców naszych uczniów. 
uczniowie pisali wiersze o Janie Pawle II;  4 utwory zosta³y Kiedy Papie¿ Franciszek 
wyró¿nione. Uwieñczeniem tego konkursu by³o wydanie og³asza³ ca³emu œwiatu, 
tomiku wierszy pt. „Najboleœniej przemija to, co ¿e Jan Pawe³ II do³¹czy³ do 
chcielibyœmy, ¿eby trwa³o”. 

Jesteœmy z Tob¹ Ojcze Œwiêty… 
Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi 
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kwiaty”, „Barka”, a na zakoñczenie 
programu „Œwiêty uœmiechniêty”. 
Wszystkie utwory œpiewane by³y przy 
akompaniamencie Edyty Matysiak. 
Postaæ Karola Wojty³y zagra³ Pawe³ 
Pituch, Weronika Kubasiewicz 
brawurowo zaœpiewa³a „Polskie 
Kwiaty”, a do fina³owej piosenki 
w³¹czy³y siê dzieci z oddzia³u 
przedszkolnego – pokazuj¹c jedno-
czeœnie gestami, ¿e ka¿dy mo¿e 
zostaæ œwiêtym. Uroczystoœæ wnios³a 
w nasz¹ spo³ecznoœæ wiele radoœci 
i wzruszeñ oraz dumy z Najwiêkszego 
z  rodu Polaków.  Gdy nasza  
uroczystoœæ dobiega³a koñca, wtedy 
w Watykanie rozpoczyna³a siê Msza 
Kanonizacyjna dwóch wielkich 
papie¿y. Oprócz wystêpu, uczniowie 

  Dnia 27 kwietnia 2014 r. w Kaplicy pod wezwaniem ze szko³y podstawowej wykonali wiele prac plastycznych, 
Najœwiêtszego Serca Jezusowego, zgromadzeni na pokazuj¹c na nich drogê do œwiêtoœci. Prace te zosta³y 
niedzielnej Eucharystii, obejrzeli program artystyczny. zaprezentowane w kaplicy. Z portretu ustawionego na 
W wystêpie udzia³ wziê³y dzieci z klas „0”–VI, gimnazjaliœci honorowym miejscu spogl¹da³ na nas ukochany Ojciec 
i licealistki z £¹¿ku. Z wielkim przejêciem i radoœci¹ Œwiêty. To by³a dla zgromadzonych wyj¹tkowa i piêkna 
przedstawi³y zebranym postaæ Karola Wojty³y od narodzin uroczystoœæ.  Nad przygotowaniem dzieci i m³odzie¿y 
do dnia kanonizacji. W programie zabrzmia³y pieœni pracowali nauczyciele ze szko³y w £¹¿ku.
i piosenki religijne: „Sutanna”, „Wiele jest serc”, „Polskie Zofia Startek

Droga do œwiêtoœci Jana Paw³a II – tak by³o w £¹¿ku

w przygotowanie do tej wspania³ej chwili na wielu 
p³aszczyznach: dzieci prze¿ywa³y swoje rekolekcje 
wielkopostne w duchu nauki Jana Paw³a II, na korytarzu zosta³ 
urz¹dzony k¹cik poœwiêcony Janowi Paw³owi II, okna szko³y 
zosta³y przyozdobione portretem papie¿a, a tak¿e flagami 
Polski i flagami papieskimi, w klasach m³odszych nauczyciele 
przybli¿a³y dzieciom postaæ naszego papie¿a czytaj¹c 
fragmenty ksi¹¿ki pt. „Jan Pawe³ II czyli jak Karolek zosta³ 
papie¿em”, klasa 3 SP, razem z Pani¹ wychowawczyni¹, 
zrobi³a k¹cik ksi¹¿ek poœwiêconych Janowi Paw³owi II, ka¿da 
klasa wykona³a gazetkê w swojej sali lekcyjnej, dzieci wziê³y 
udzia³ w konkursie wiedzy o Janie Pawle II „Olimpus” 
i konkursach plastycznych zwi¹zanych z osob¹ papie¿a, 
uczniowie wykonali serduszka jako podziêkowanie Bogu  „Nie lêkajcie siê byæ œwiêtymi” powiedzia³ kiedyœ Jan Pawe³ II, 
i papie¿owi za wyj¹tkowy pontyfikat. Ponadto odby³a siê przypominaj¹c wszystkim sens i cel powo³ania cz³owieka. 
akademia o Janie Pawle II, a uczniowie gimnazjum wziêli Wezwanie to nie tylko by³o piêkne w swoim brzmieniu, ale 
udzia³ w konkursie wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci b³. papie¿a. poparte wspania³¹ postaw¹, jak¹ mo¿na by³o zaobserwowaæ w 
Natomiast 30 kwietnia po Mszy Œwiêtej odbêdzie siê ¿yciu B³ogos³awionego Papie¿a, naszego rodaka. Ten, który 
wieczornica w koœciele pw.œw. Jana Chrzciciela przygotowana wyniós³ na o³tarze tylu œwiêtych, do³¹czy³ do ich grona, a my 
przez uczniów naszej szko³y.byliœmy œwiadkami tego wydarzenia. Nasza szko³a w³¹czy³a siê 

Zespó³ Szkó³ w Bia³ej w oczekiwaniu na kanonizacjê b³. Jana Paw³a II

  „Jesteœcie moj¹ nadziej¹” – w³aœnie te  s³owa Papie¿a 
Polaka sta³y siê has³em przygotowañ do kanonizacji 
b³ogos³awionego Jana Paw³a II w Zespole Szkó³ im. 
W. Witosa, którego dyrektorem jest Pani Teresa Biernat. 
Wystrój szko³y by³ tylko czêœci¹ tych przygotowañ. 
W ramach obchodów kanonizacji uczniowie mogli obejrzeæ 
filmy ukazuj¹ce postaæ wybitnego Polaka i wprowadzaj¹ce 
w duchowe prze¿ywanie czasu kanonizacji. Przypominano 
i rozwa¿ano s³owa Papie¿a, który czêsto spotyka³ siê 
z m³odzie¿¹,  kieruj¹c do niej s³owa, które stawa³y siê 
drogowskazem i wskazówk¹ na ¿ycie dla m³odych ludzi. 
  Papie¿ Jan Pawe³ II by³ g³ównym bohaterem programu 
artystycznego przygotowanego przez uczniów Zespo³u 
Szkó³ na XVII edycjê Festiwalu Kultury Chrzeœcijañskiej 
„Eutrapelia”. Program przybli¿y³ wartoœci zawarte 
w nauczaniu Papie¿a, przyjaciela m³odzie¿y. Ponownie 
zabrzmia³y s³owa Papie¿a kierowane do m³odzie¿y „Musicie 
od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 

W dniu kanonizacji b³ogos³awionego Jana Paw³a II  
uczniowie zaprezentowali program wiernym zgromadzo-
nym w koœciele pw. œw. Jadwigi Królowej.  Program zostanie 
równie¿ przedstawiony w koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela 
w dniu urodzin Œwiêtego.
  Poprzez w³¹czenie siê w obchody kanonizacji m³odzie¿ 
Zespo³u Szkó³ uczci³a pamiêæ  Jana Paw³a II i odda³a ho³d 
wielkiemu Polakowi.

M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa 
Janowi Paw³owi II

  Przygotowania do kanonizacji rozpoczêto od przegl¹du z Jego biografi¹. St¹d idea konkursu przeprowadzonego tu¿ 
wokalno – instrumentalnego  z okazji 35-lecia pontyfikatu przed kanonizacj¹.  Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle 
Jana Paw³a II. Pomys³odawc¹ i organizatorem okaza³ siê II mia³ pog³êbiæ wiedzê na temat ¿ycia i nauczania Ojca 
p. Adam Latos – rozœpiewany katecheta, który pasj¹ Œwiêtego oraz zmotywowaæ m³odych ludzi do pójœcia drog¹ 
muzyczn¹ stara³ siê zaraziæ jak najwiêksze rzesze m³odych œwiêtoœci. Szczególn¹ uwagê zwrócono na rolê 
ludzi. Szczególnie lirycznie wybrzmia³a wówczas „Barka” I pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski i jej wp³ywu na historiê 
w wykonaniu Mateusza Karasiewicza. Niespotykana naszego kraju. Wówczas pad³y bowiem s³owa, które zna 
aran¿acja na tr¹bkê sprawi³a, ¿e s³uchacze mieli ³zy w oczach, ka¿dy Polak: „Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch 
a myœlami i sercem przenosili siê na ul. Franciszkañsk¹ Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!”. W konkursie 
w Krakowie, by oczyma duszy swojej spojrzeæ na okno, udzia³ wziê³o kilkudziesiêciu uczniów. Wszyscy pilnie 
w którym nasz Wielki Polak mia³ w zwyczaju pokazywaæ siê. studiowali biografiê i nauki papieskie, ale laur zwyciêzcy 
Oczywistym by³o, równie¿, ¿e Festiwal Kultury przypad³ Joannie Rycerz uczennicy klasy II Technikum 
Chrzeœcijañskiej EUTRAPELIA w tym roku zosta³ Ekonomicznego, która na wszystkie pytania odpowiedzia³a 
poœwiêcony tematyce papieskiej. Dnia 8 kwietnia 2014 roku bezb³êdnie, wykazuj¹c siê erudycj¹ i œwietn¹ znajomoœci¹ 
m³odzie¿ pod kierunkiem nauczycieli Angeliki Wieczorek, tematu.
Anny Szmidt oraz ks. Wojciecha Marca, przygotowa³a 
program zatytu³owany „Jan Pawe³ II – wolontariusz 
wolontariuszy”. W ich zamyœle mia³ to byæ cykl rozwa¿añ 
po³¹czonych z utworami muzycznymi w wykonaniu uczniów 
naszej szko³y, skupionych wokó³ projektu Szlachetnej Paczki.  
M³odzie¿ mocno akcentowa³a, jak wa¿ne jest to, aby nie 
zapominaæ o drugim cz³owieku, czêsto samotnym, 
borykaj¹cym siê z chorob¹, ¿yj¹cym w ubóstwie. Mottem 
monta¿u by³y s³owa Jana Paw³a II: „Starajmy siê tak 
postêpowaæ i tak ¿yæ, by nikomu w naszej OjczyŸnie nie 
brak³o dachu nad g³ow¹ i chleba na stole, by nikt nie czu³ siê 
samotny, pozostawiony bez opieki”.

I wreszcie sta³o siê. Czekaliœmy na tê chwilê od 2 maja 2005    W ramy przygotowañ kanonizacyjnych wpisa³ siê konkurs 
roku, kiedy to na placu Œwiêtego Piotra pad³y s³owa „Santo plastyczny „Jan Pawe³ II w moim sercu” przygotowany przez 
Subito” – To, pocz¹tkowo nieœmia³e pragnienie katechetê Adama Latosa. Wiele prac zas³ugiwa³o na 
zgromadzonych tam ludzi, stopniowo przerodzi³o siê w ich wyró¿nienie, jednak zwyciê¿y³a w nim uczennica klasy II 
œwiadome ¿¹danie.Technikum Ekonomicznego - Agnieszka Gzik, która ujawni³a 
   27 kwietnia 2014 roku. godz. 10.15 Papie¿ Franciszek II skrywany dot¹d talent malarski. Portret Ojca Œwiêtego pêdzla 
wypowiada formu³ê kanonizacyjn¹ o wpisaniu w poczet Agnieszki ,  emanuje  c iep³em,  spokojem ducha 
œwiêtych Jana Paw³a II. Czekaliœmy z sercami pe³nymi i dobrotliwoœci¹. Widaæ na nim charyzmê papie¿a, jego 
wiary i nadziei. Doczekaliœmy siê, by wiarê wzmacniaæ, wielkoœæ i œwiêtoœæ.  
a nadziejê nieœæ w¹tpi¹cym. Dziêkujemy!  Wyniesienie Jana Paw³a II do godnoœci Œwiêtego sta³o siê 

doskona³¹ okazj¹, aby m³ode pokolenie, które bardzo czêsto Aldona Pituch - Opiekun Samorz¹du Uczniowskiego 
nie pamiêta³o ju¿ pontyfikatu Papie¿a-Polaka, zapozna³o siê w Zespole Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim 

Czekalismy z sercami pelnymi wiary i nadziei. 
Przygotowania do kanonizacji w Zespole Szkól Zawodowych

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza w 
podziêkowaniu Janowi Paw³owi II

   W niedzielê 27 kwietnia w Rzymie odby³a siê kanonizacja 
dwóch papie¿y: Jana XXIII i Jana Paw³a II. To wielka radoœæ 
i duma dla Polaków, ¿e spe³ni³y siê s³owa „ Santo subito” 
z transparentów powiewaj¹cych na Placu Œwiêtego Piotra 
podczas pogrzebu Jana Paw³a II.
W janowskim regionie nie mog³o zabrakn¹æ wydarzeñ, które 
zosta³y poœwiêcone postaci Œwiêtego Jana Paw³a II. Równie¿  
m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w³¹czy³a siê w prze¿ywanie tego 
wa¿nego wydarzenia.
W czwartkowy wieczór – 24 kwietnia br. w koœciele pw. œw. 
Jadwigi w Janowie Lubelskim, uczniowie przedstawili 
program zatytu³owany Spotkanie Wiktorii z  Papie¿em 
Janem Paw³em II. Scenariusz zosta³ oparty na autentycznym 
wydarzeniu: lekarze bezradnie rozk³adali rêce, nie umieli 
pomóc ma³ej Wiktorii. Jednak Bóg mia³ wobec niej inne 
plany. Pomóg³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Si³¹ swej 
modlitwy wyprosi³ w niebie cud. Dziewczynka odzyska³a 
zdrowie, guz znikn¹³... Dzisiaj Wiktoria ma 32 lata, jest 
¿ywym œwiadectwem niewyt³umaczalnego faktu 
uzdrowienia, pe³na wdziêcznoœci dla Mi³osiernego Boga za 
dar ¿ycia. Stara siê iœæ przez ¿ycie realizuj¹c wskazania 
Papie¿a Polaka.  
  Uczniowie na ro¿ne sposoby przypominali sobie osobê 
Papie¿a. W czasie katechez m³odzie¿ pisa³a swoje osobiste 
œwiadectwa o roli Ojca Œwiêtego i Jego przes³ania w ich 
¿yciu. Szkolne korytarze i klasopracownie zdobi¹ 
okolicznoœciowe dekoracje.
   Wielkoœæ i œwiêtoœæ Papie¿a Polaka, Jego autorytet, winny 
byæ fundamentem w wychowaniu do wartoœci. Te wszystkie 
dzia³ania mobilizuj¹ nas do wdziêcznoœci za dar œwiêtego 
Jana Paw³a II. Niech nie bêd¹ to tylko wzruszaj¹ce 
wspomnienia, lecz zaproszenie do pójœcia drog¹, któr¹ 
Ojciec Œwiêty wytrwale nam wskazywa³.
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 „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali.” Te s³owa skierowane do m³odzie¿y 
przyœwieca³y dniom, w których przygotowywaliœmy siê do 
kanonizacji Papie¿a Polaka. Preludium by³ konkurs 
recytatorski, podczas którego uczniowie Publicznej Szko³y 
Podstawowej w Momotach Górnych deklamowali utwory 
poœwiêcone Janowi Paw³owi II oraz wiersze jego autorstwa. 
Dziewczynki i ch³opcy przygotowali nam prawdziw¹ ucztê 
dla ducha, wypowiadaj¹c s³owa – wskazówki dla ka¿dego 
z nas. Recytacjê przeplata³y utwory muzyczne w wykonaniu 
Urszuli Rz¹d i Mateusza Ma³ka. Swoje zdolnoœci plastyczne 
ujawni³y dzieci poprzez uczestnictwo w konkursie na plakat 
przedstawiaj¹cy Papie¿a. Nasi uczniowie analizowali te¿ 
kalendarium ¿ycia Ojca Œwiêtego oraz jego dokonania. 
Nastêpnie brali udzia³ w konkursie wiedzy o Janie Pawle II. 
  Kolejny dzieñ przed kanonizacj¹ rozpocz¹³ siê od 
emocjonuj¹cych rozgrywek w pi³ce no¿nej o puchar Lolka 
z Wadowic. Rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny dziewcz¹t 
i dru¿yny ch³opców. W pierwszym meczu zwyciê¿y³y 
dziewczyny z Momot Górnych i Dolnych, natomiast spoœród 
ch³opców najlepsz¹ okaza³a siê grupa z tzw. „Trójmiasta”, 
czyli Ujœcia, Kiszek i Szewców. Zwyciêzcy otrzymali 
pami¹tkowe puchary.
   

Dla wyciszenia emocji obejrzeliœmy póŸniej przepiêkn¹ 
prezentacjê multimedialn¹ pt. „Przyjaciel papie¿a”, która 
niejedn¹ osobê sk³oni³a do g³êbszej refleksji, a nawet 
wywo³a³a ³zy wzruszenia. Oprócz tego nasze uczennice 
odczyta³y wa¿niejsze myœli Ojca Œwiêtego, przypomnia³y 
cytaty autorstwa s³ynnego Polaka czy te¿ Jego dowcipy.
Te wspólne chwile sprawi³y, ¿e poczuliœmy jeszcze wiêksz¹ 
dumê i radoœæ z faktu, i¿ Jan Pawe³ II 27 kwietnia 2014 roku 
powiêkszy grono œwiêtych koœcio³a katolickiego. 
Czerpmy jak najwiêcej z Jego nauki, aby byæ coraz bli¿ej 
Pana.

Szkolne uroczystoœci zwi¹zane 
z kanonizacj¹ Jana Paw³a II 

w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Momotach Górnych

Niejednokrotnie mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e Katarzyna KuŸnicka, liderem grupy – Patrycja Komsa, 
wspó³czesnoœæ nie sprzyja œwiêtoœci. Dzisiejszy œwiat Ewelina Muliñska, Dominika Torba, Wiktoria Siwek, Anita 
promuje postawê „mieæ”, a nie „byæ”. Œwiêci kojarz¹ siê Szaja. Podczas etapu trzeciego pad³y pytania trudne; w której 
czêsto z odleg³ymi epokami. Tymczasem, czasy w których po dogrywce (obydwie dru¿yny w czêœci fina³owej zdoby³y 
przysz³o nam ¿yæ, nie s¹ pozbawione wyj¹tkowych osób, jednakow¹ liczbê punktów) zosta³a wy³oniona zwyciêska 
które swoim ¿yciem wyznaczy³y sobie drogê do œwiêtoœci. dru¿yna. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z gimnazjum im. 
Papie¿ Jan Pawe³ II  beatyfikowa³ i og³osi³ œwiêtymi wiêcej Jana Paw³a II. Sk³ad dru¿yny: ekspert – Julia Stelmach, lider 
osób, ni¿ jakikolwiek inny papie¿ w historii. Kierowa³ do grupy – Kasia Mêdrek, Kinga Jarosz,  Iwona Pezda, Paulina 
nas tym samym przes³anie, ¿e œwiêtoœæ nie jest czymœ Duda, Agata Kowal. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna 
niemo¿liwym. Œwiêtoœæ przyci¹ga, niezale¿nie od czasów z gimnazjum im. Jana Paw³a II. Sk³ad dru¿yny: ekspert – 
w jakich ¿yjemy. To pragnienie œwiêtoœci, jakie papie¿ Wojciech Zezuliñski, lider grupy – Piotr Liwak, Dawid 
obudzi³ w milionach ludzi jest jednym z owoców jego Szyszkowski, Krzysztof Bielak, Mariola Rz¹d, Magdalena 
pontyfikatu. Jan Pawe³ II emanowa³ œwiêtoœci¹, czyli Tomala.
piêknem swojego cz³owieczeñstwa, bogactwem Nad przebiegiem turnieju wiedzy czuwa³a Komisja 
osobowoœci, dobroci¹, m¹droœci¹ i mi³oœci¹. Cokolwiek w sk³adzie: Jadwiga Olech – Przewodnicz¹ca Komisji, 
robi³, wykonywa³ z mi³oœci¹ do Boga i cz³owieka. On nie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie 
stara³ siê byæ œwiêtym, On po prostu nim by³. Lubelskim, Lidia Tryka – Janowski Oœrodek Kultury, 
W ramach dziêkczynienia za kanonizacjê Jana Paw³a Justyna Flis – Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelski.
w dniu 28 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w sali Uczniowie odpowiadali na pytania zadawane przez 
widowiskowej w Janowskim Oœrodku Kultury rozpocz¹³ pracowników Muzeum Regionalnego – Dyrektor Barbarê 
siê turniej wiedzy o b³. Janie Pawle II zorganizowany przez Nazarewicz oraz Monikê Kuciê. Podsumowaniem turnieju 
Muzeum Regionalne wraz z Miejsk¹ i Powiatow¹ by³o wrêczenie nagród wszystkim uczestnikom. Nagrody 
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Janowie Lubelskim. W tym dniu do i wyró¿nienia zosta³y ufundowane przez Urz¹d Miasta 
turnieju przyst¹pi³o cztery dru¿yny: dwie z Publicznego w Janowie Lubelskim oraz Starostwo Powiatu Janowskiego. 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim oraz Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim, którzy 
dwie z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Turniej wiedzy przebiega³ przyczynili siê do zorganizowania konkursu wiedzy. 
w trzech etapach, których wyznacznikiem by³ poziom Szczególne wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê dyrektorom 
trudnoœci. Etap pierwszy up³yn¹³ na zadawaniu pytañ obydwu szkó³: Pani Alinie U³anowskiej – Dyrektorowi 
³atwych, po którym odpad³a dru¿yna z Zespo³u Szkó³ Zespo³u Szkó³ w Bia³ej oraz Panu Andrzejowi Tomczykowi 
w Bia³ej. Sk³ad dru¿yny: ekspert – Jakub Tutka , lider grupy – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II                        
– Artur Jargie³o. Patrycja Janacz, Kinga Prê¿yna, Wojciech w Janowie Lubelski, jak te¿ opiekunom, którzy przekazywali 
Myszak, Jakub Bober. wiedzê, przygotowywali m³odzie¿ do udzia³u w turnieju: 
Podczas drugiego etapu gimnazjaliœci zmagali siê ks . Micha³owi Majeckiemu,  ks .  S³awomirowi 
z pytaniami o œrednim poziomie trudnoœci – po tym etapie Machowskiemu, Pani Marzenie Kaproñ oraz Pani Monice 
do fina³u przesz³y ju¿ tylko dwie dru¿yny – obydwie WoŸnicy. Turniej wiedzy wykaza³, i¿ m³odzi ludzie posiadaj¹ 
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie ogromn¹ wiedzê na temat historii ¿ycia œw. Jana Paw³a II, na 
Lubelskim; wynik nie by³ jednoznaczny; potrzebna by³a temat œrodowiska i warunków, w jakich kszta³towa³ siê Jego 
dogrywka, gdy¿ dwie dru¿yny zdoby³y jednakow¹ liczbê charakter i ¿ycie wiary.
punktów. Trzecie miejsce zajê³a grupa gimnazjalistów 

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskimz Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Sk³ad dru¿yny: ekspert – 

M³odzi, nie lêkajcie siê œwiêtoœci! – turniej wiedzy o œw. Janie Pawle II
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Naczelnik z Ochotniczej Stra¿y zosta³ dostarczony piasek przez w³adze naszej Gminy – 
Po¿arnej w Bia³ej – „od razu informuje Stanis³aw Mucha. W pi¹tek tj. 16 maja, akcja 
przyst¹piliœmy do dzia³ania. Oprócz rozpoczê³a siê oko³o godziny 19.00 i trwa³a do póŸnych 
naszej jednostki zosta³a zadyspo- godzin nocnych. W kolejnym dniu, w sobotê, rankiem oko³o 
nowana Ochotnicza Stra¿ Po¿arna godz. 8.00, stra¿acy zostali wezwani do podtopieñ Janowa 
z Zofianki Górnej, pod kierownictwem Lubelskiego. Mowa tu o Stadionie Janowianki, ul. 
Józefa Gajóra oraz jednostka z £¹¿ku Turystycznej. Po tej interwencji, stra¿acy ponownie udali siê 
Ordynackiego, z Naczelnikiem na osiedle Przyborowie, gdzie mia³o miejsce kolejne 
Bogdanem Startkiem”. W sumie w akcji zagro¿enie. 
wziê³o udzia³ 20 stra¿aków, siedmiu Sytuacja wygl¹da³a podobnie jak dzieñ wczeœniej, zosta³a 
z OSP z Bia³ej, oœmiu z OSP z Zofianki zbudowana tama z worków z piaskiem, która zabezpiecza³a 
Górnej i piêciu stra¿aków z OSP przed zalaniem budynki. Woda zosta³a przekierunkowana na 
z £¹¿ku. W pocz¹tkowej fazie, drogê. W tym czasie dzia³a³ tak¿e zastêp z Pañstwowej 
dzia³ania polega³y na tym, aby Stra¿y Po¿arnej. Natomiast na Bia³ej I, zosta³a podtopiona 
odprowadziæ wodê i nie dopuœciæ do posesja, która znajdujê siê na ni¿szym terenie. Obecny stan, 
zalania najbardziej zagro¿onych który zostali stra¿acy grozi³ zalaniem mieszkania. Aby nie 
domów. Pierwszy rzut worków dopuœciæ do dalszego przelewu zosta³y u³o¿one worki 
pochodzi³ z Powiatowego Magazynu z piaskiem. Sytuacja zosta³a opanowana po godzinie 15.00. 
Przeciwpo¿arowego, który podlega pod W niedzielê w rzece Bia³ka woda opad³a, nie by³o zagro¿eñ.
Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim. Nadwy¿ka wody zosta³a Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ 

W zwi¹zku  z ulewnymi deszczami, jakie mia³y miejsce 
wypompowana i odprowadzona do rowów przydro¿nych. i Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej - Ewa Janus, dziêkuj¹ 

w ostatnim czasie na terenie naszej gminy zosta³y 
Na miejscu pojawi³ siê Komendant Stra¿y Po¿arnej wszystkim stra¿akom z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, 

podtopione posesje. Najbardziej widoczne skutki potopienia 
w Janowie Lubelskim – brygadier Grzegorz Pazdrak, który a szczególnie mieszkañcom osiedla Przyborowie, Bia³ej 

dostrzec mo¿na by³o na osiedlu Przyborowie. Woda, która 
przekaza³ nam dowództwo. Wszystkie si³y z Powiatowej Pierwszej, Zaolszynia za zaanga¿owanie i pomoc.

sp³ywa³a w du¿ych iloœciach z pól, stanowi³a zagro¿enie dla 
Stra¿y Po¿arnej dzia³a³y na terenie powiatu: w Branewce, 

pobliskich zabudowañ.  „Po przyjeŸdzie zastaliœmy sytuacjê 
Wierzchowiskach, Radwanówce. W bardzo szybkim tempie Tekst: Dorota Kozdra, foto: Zbigniew Czajkowskibardzo niebezpieczn¹ – zaznacza Stanis³aw Mucha – 

Podtopienia w naszej gminie 

Któ¿ z nas nie lubi spogl¹daæ na rozgwie¿- niewiadomo komu zawdziêczamy wyna-
d¿one noc¹ niebo? Wszechœwiat intrygowa³ lezienie lunety – jednego z najwa¿niejszych 
od zawsze, by³ niezmierzon¹ tajemnic¹ przyrz¹dów naukowych w dziejach, jednak 
i zagadk¹. Ludzie chcieli dostrzec tam swoj¹ rozwój i popularnoœæ nale¿y zawdziêczaæ 
przysz³oœæ; wierzyli, ¿e ich los zapisany jest w Galileuszowi. Z czasem, lunety udosko-
gwiazdach. nalono. Dziœ, minê³a era, w której astronom 
„Od lunety Galileusza do teleskopów dokonywa³ nowych odkryæ spogl¹daj¹c na 
kosmicznych” to niezwyk³a wystawa, której niebo przez okular lunety, czy teleskopu. 
wernisa¿ odby³ siê we wtorek, 13 maja o godz. Obserwacji dokonuje siê siedz¹c wygodnie 
19:00, w Tymczasowej Siedzibie Muzeum w fotelu, przed monitorem komputerowym. 
Regionalnego w Janowie Lubelskim. Dok³adn¹ historiê tego niezwyk³ego procesu 
Ekspozycja skierowana jest do widza mo¿na poznaæ, przychodz¹c na wystawê.
w ka¿dym wieku. Tematyka wystawy jest Ekspozycja „Od lunety Galileusza do 
prawdziwie kosmiczna. Astronomia zapre- teleskopów kosmicznych” zosta³a zorga-
zentowana jest w arcyciekawy sposób. nizowana przez Muzeum Uniwersytetu 
Zdradza r¹bek tajemnicy Wszechœwiata – Jagielloñskiego. Wystawa, po raz pierwszy 
pozwala spojrzeæ na gwiazdy, ukazuje historiê zosta³a zaprezentowana w Krakowie w 2009 
kosmicznych wynalazków, dziêki którym roku w ramach obchodów Miêdzynaro-
mo¿na by³o obserwowaæ rzeczy nie poddaj¹ce dowego Roku Astronomii w Polsce. W Tym-
siê bezpoœredniemu poznaniu zmys³owemu. czasowej Siedzibie Muzeum Regionalnego 
Zanim wynaleziono lunetê, ludzie spogl¹dali w Janowie Lubelskim, która mieœci siê 
w niebo, obserwowali gwiazdy i planety, w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16, 
a instrumenty jakich u¿ywano, mia³y ekspozycja bêdzie czynna do koñca 
konstrukcjê opart¹ o pomiar k¹ta. Do paŸdziernika br. od poniedzia³ku do pi¹tku w 
pocz¹tków siedemnastego wieku nie znano godzinach od 9:00 do 14:00 oraz w niedzielê 
jeszcze lunety. Obserwacje prowadzone by³y od godziny 12:00 do 16:00.
go³ym okiem przez uk³ad dwóch przezier-

Serdecznie zapraszamyników. Pierwsze instrumenty astronomiczne 
takie jak triquetrum czy astrolabium sferyczne Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
znane by³y ju¿ w staro¿ytnej Grecji. Do koñca 

Tekst: Monika Kucia, foto: Piotr Widz

Wystawa „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”
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popiera wiêkszoœæ naszego spo³eczeñstwa. ponad 1500 z³ miesiêcznie na jedno dziecko. Nie 
Rozpoczê³y siê pytania z sali, pierwsze zada³ Starosta doczekaliœmy siê jednoznacznej odpowiedzi. Marek Piech 
Jerzy Bielecki. Likwidacja Zak³adu Energetycznego – Wójt Gminy Dzwola, w swoim wyst¹pieniu zada³ pytanie, 
w Janowie Lubelskim, likwidacja S¹du Rejonowego, dlaczego Pañstwo na szkolnictwo przekazuje tak ma³e 
znikome œrodki na remonty dróg, wyprowadzenie œrodki, gminne samorz¹dy w ca³ej Polsce borykaj¹ siê z tym 
2 milionów z³ z Nadleœnictwa do bud¿etu pañstwa, problemem. Pan Minister odpowiedzia³: "Zgadzam siê 
bez jakichkolwiek gwarancji na ich powrót do z panem, ale jest parê czynników – Karta Nauczyciela i ni¿ 
powiatu  na  remonty dróg powiatowych demograficzny, które zdeterminowa³y dzisiaj trudn¹ 
przebiegaj¹cych przez lasy. Jerzy Bielecki – Starosta sytuacjê, ale z drugiej strony to nie tak, ¿e tam jest jakiœ 
Janowski mówi³: "Z Janowa wyprowadzono 100 kurek z fors¹ w tej Warszawie. Oczywiœcie, czeka nas 
miejsc pracy. To nie chodzi o to, ¿e my nie widzimy narodowa dyskusja o Karcie Nauczyciela – k³aniam siê 
efektów ekonomicznych, ¿e nie chcielibyœmy, by wszystkim nauczycielom, dzieci swoje wychowywa³em 
PGE siê dobrze rozwija³o, ale musimy mieæ w duchu poszanowania nauczyciela, ale prawda te¿ jest 
œwiadomoœæ, ¿e powiat janowski jest ma³ym taka, ¿e obiektywne dane statystyczne mówi¹ - z ca³ym 
powiatem i ciê¿ko tu tworzyæ miejsca pracy. Dlatego szacunkiem dla tego zawodu, ¿e nak³ad tej pracy jest 
oczekiwalibyœmy zrozumienia, bo inaczej jest siê najni¿szy w ca³ej Europie".
odnaleŸæ elektrykom na rynku pracy w Stalowej  Pop³ynê³y skargi na dzia³alnoœæ Jolanty Szo³no-Koguc –  Wczesnym popo³udniem 24 lutego 2014 r. w Domu 

Woli, a inaczej w Janowie. Poza tym, istnieje du¿e Wojewody Lubelskiego, która jakoby przytrzyma³a Rzemios³a otwarto Biuro Poselskie Platformy Obywa-
zagro¿enie, ¿e ci ludzie prêdzej czy póŸniej za swoimi wnioski z samorz¹dów o wsparcie finansowe, przy telskiej. Przeciêcia wstêgi dokona³ W³odzimierz Karpiñski 
miejscami pracy st¹d wyemigruj¹, co prze³o¿y siê na ni¿ usuwaniu  szkód po powodzi w ubieg³ym roku miêdzy Minister Skarbu Pañstwa. Ks. kanonik dr Jacek Staszak 
demograficzny i wyludnienie powiatu. Niestety, z Janowa innymi droga w Krzemieniu. Jedynie czeœæ tych wniosków  poœwieci³ biuro. Po dokonaniu otwarcia przedstawiciele PO 
odgórnie wyprowadzane s¹ miejsca pracy (s¹d, rejon), a jak zosta³a za³atwiona pozytywnie, pozosta³e utknê³y w woje-spotkali siê z zaproszonymi goœæmi w s¹siedniej sali.
trudno jest wybudowaæ miejsce pracy to tylko ten wie, co je wództwie. Biuro poselskie zajmie siê t¹ spraw¹. By³ te¿ g³os Po tym kilkuminutowym spotkaniu wszyscy udali siê do 
stworzy³. £atwo jest likwidowaæ, ale nie tworzyæ". poparcia i podziêkowañ ze strony Witolda Kowalika –  JOK, gdzie przybyli mieszkañcy z powiatu janowskiego. 
Pomys³, aby przekazane pieni¹dze z Lasów Pañstwowych Burmistrza Modliborzyc, który podziêkowa³ za osobist¹ Po powitaniu g³os zabra³a Joanna Mucha – Pose³ na Sejm 
trafi³y proporcjonalnie do wielkoœci zalesieñ poszcze- pomoc ze strony Ministra Skarbu w uzyskaniu praw RP. Wyst¹pienie dotyczy³o g³ównie dzia³alnoœci resortu 
gólnych województw, jest dobrym pomys³em do miejskich Modliborzyc oraz za wsparcie w pozyskaniu w czasie Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej, jakie odby³y 
rozpatrzenia. Sprawy s¹dów Pan Minister nie zna³, obieca³ pieniêdzy na remonty. Pytañ by³o kilkadziesi¹t przy-siê w Polsce. Podsumowuj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ 
zapoznaæ siê z sytuacj¹. Na jedno z pytañ Boles³awa Gzika toczyliœmy kilka.powiedzia³a, ¿e wagê Mistrzostw Europy w Polsce 
by³ego starosty, dotycz¹cego sytuacji w s³u¿bie zdrowia, Spotkanie dobieg³o koñca, samorz¹dowcy stanêli do porównaæ mo¿na w naszej historii jedynie do Zjazdu 
us³yszeliœmy, ¿e nie ma takiego pañstwa, które upora³oby pami¹tkowego zdjêcia z W³odzimierzem Karpiñskim GnieŸnieñskiego, który odby³ siê w marcu 1000 roku.
siê z tym problemem wystarczaj¹co dobrze. NFZ wydaje Ministrem Skarbu Pañstwa.Minister W³odzimierz Karpiñski przedstawi³ sytuacjê 
obecnie dwa razy wiêcej pieniêdzy ni¿ kilka lat wczeœniej, gospodarcz¹ Polski na tle innych krajów europejskich. Nasz 
skutki nie s¹ jednak zadawalaj¹ce. Minister W³odzimierz kraj rozwija siê najszybciej w ca³ej Europie. Jest 
Karpiñski widzi rozwi¹zanie w czêœciowej komercjalizacji najwiêkszym placem budowy w Europie, dziêki funduszom 
s³u¿by zdrowia.europejskim. To w³aœnie Platforma Obywatelska wyd³u¿y³a 
Zenon Sydor pyta³, dlaczego Pañstwo nie wspomaga rodzin do jednego roku p³atne urlopy macierzyñskie  dla rodziców. 
pozostawiaj¹c je np. z dochodem oko³o 1200 z³ miesiêcznie Przypomnia³ tak¿e sceptycyzm mieszkañców naszego 
na czworo dzieci z matk¹, a staæ je na kierowanie tych dzieci powiatu, kiedy Polska wchodzi³a do Unii Europejskiej. 
do rodzin zastêpczych, gdzie na utrzymanie przekazuje siê Tekst i foto: Jan MachulakPowiedzia³, ¿e jest œwiadomy, jakie opcje polityczne 

Trudne pytania do Platformy Obywatelskiej

Na Festiwalu Folkloru wyst¹pi³o oko³o 140 wyko-
nawców z powiatu janowskiego, bi³gorajskiego 
i kraœnickiego. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y zespo³y 
œpiewacze – 9 prezentacji. Ponadto 5 solistów œpie-
waków, 2 kapele ludowe, 4 instrumentalistów, 4 prezenta- z Janowa Lubelskiego, oraz Zespó³ „Wisienki” z Kocu- „JACY TACY” z Warsztatów Terapii Zajêciowej 
cje w kategorii du¿y – ma³y,  oraz 5 par tanecznych. dzy w kategorii du¿y – ma³y. w Janowie Lubelskim, Olek Orkiestra i Kapela Pod-
Komisja oceniaj¹ca, na eliminacje wojewódzkie Jak co roku, na Festiwalu Folkloru obchodzimy wórkowa „Wygibusy” z Bi³goraja. Kramy z rêkodzie³em 
nominowa³a: Solistki œpiewaczki, panie:  Janinê Chmiel jubileusze artystów ludowych z naszego powiatu. W tym ludowym i artystycznym   przygotowa³o Stowarzyszenie 
z Wólki Ratajskiej, Agnieszkê £ukasik z Zofianki Górnej roku nagrodê Marsza³ka Województwa Lubelskiego Kobiet Powiatu Janowskiego, Klub Pracy Twórczej, 
i pani¹ Janinê Pydo z Zastawia, kapelê Ludow¹ „Stacha” otrzyma³ Bronis³aw Rawski z Kocudzy za 25 lat twórczej Warsztaty Terapii Zajêciowej, a piêkna s³oneczna pogoda 
z Dzwoli,  oraz Zespó³ Mêski „Branwiacy” z Branwi pracy na rzecz kultywowania kultury Ludowej Ziemi i wspania³a atmosfera festiwalu przyci¹gnê³a goœci 
i Zespó³ „Sami Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy. Janowskiej, na wniosek Janowskiego Oœrodka Kultury. i mi³oœników kultury ludowej. 
W kategorii instrumentalistów Zbigniewa Butryna Podczas festiwalu prezentowa³ siê Zespó³ Taneczny Tekst: Lidia Tryka, Foto: JOK

39 edycja Festiwalu Folkloru
Eliminacje regionalne do 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu

 18 maj 2014 r. Janów Lubelski.

Biuro Poselskie Pos³a na Sejm RP W³odzimierza 
Karpiñskiego pod adresem: 23-300 Janów lubelski, 
ul. Wojska Polskiego 3 – czynne jest w pierwsz¹ œrodê 
miesi¹ca w godzinach od 10:00 do 14:00, pozosta³e œrody 
w godzinach od 16:30 do 18:30.
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parafii do Aktu Zawierzenia Niepo- Po dokonanym zawierzeniu Ks. 
kalanemu Sercu Matki Bo¿ej Królowej Proboszcz Jacek Beksiñski podziêkowa³ 
Polski. Ojcom Paulinom za trud przepro-
Ojcowie Paulini przebywali u nas od wadzonych rekolekcji œw. W imieniu 
wieczorowej Mszy œw. w sobotê 10–ego Rady Parafialnej przewodnicz¹ca Rady 
do 13-ego maja w³¹cznie. W dniu pani Teresa Duda wyrazi³a po-
13 maja o godz. 1000 a nastêpnie o godz. dziêkowanie Ojcom Paulinom i Marii - 
18:30 w czasie Mszy œw. wierni z³o¿yli E m a n u e l i  D z i e m i a n  g ³ ó w n e j  
na o³tarzu formularze aktów zawierzenia koordynatorce Bractwa Najœwiêtszej 
z  wpisanymi podziêkowaniami  Maryi Panny Królowej Korony Polski.
i proœbami. W dowód wdziêcznoœci zosta³y 
Przed zakoñczeniem Mszy œw. Ks. przekazane wi¹zanki ró¿. Po b³ogo-
Proboszcz dokona³ Aktu Zawierzenia s³awieñstwie i zakoñczeniu Mszy Œw. 
parafii, a po nim uczynili to Burmistrz w intencji Ojczyzny zosta³a odœpiewana 
Miasta Krzysztof Ko³tyœ oraz Starosta pieœñ Bo¿e coœ Polskê.
Powiatu Jerzy Bielecki. Pani El¿bieta Wierni g³êboko prze¿yli tê historyczn¹ 
Gil dokona³a Aktu Zawierzenia dla parafii uroczystoœæ i ten fatimski 

Ksi¹dz Jacek Beksiñski  Proboszcz przedszkoli i szkó³, a ksi¹dz kapelan dzieñ 13 maja, w którym Niepokalane 
parafii œw. Jadwigi Królowej zaprosi³ Tadeusz Ocimek dokona³ Aktu Serce Maryi zatriumfowa³o w parafii œw. 
Ojców Paulinów Alberta i Melchiora Zawierzenia BARKI Domu Pomocy J a d w i g i  K r ó l o w e j  w  J a n o w i e  
z Jasnej Góry w celu przygotowania Spo³ecznej im. Jana Paw³a II. Lubelskim.

–

Moje Niepokalane Serce zatriumfowa³o w parafii œw. Jadwigi Królowej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Roman Jusiak, 
który równie¿ podczas kazañ przybli¿a³ wiernym ¿ycie 
i pontyfikat naszego rodaka.
O godz. 18 zosta³a odprawiona podsumowuj¹ca, uroczysta 
msza œw. dziêkczynna za dar kanonizacji Jana Paw³a II oraz 
za jego osobê i ¿ycie. Na uroczystej Mszy Œwiêtej oprócz 
wiernych byli obecni Senator RP Józef Zaj¹c, Pose³ na Sejm 
RP Jan £opata, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Piotr Rzetelski oraz Wicestarosta Janowski Bartosz Piech.   
Profesor Józef Zaj¹c podzieli³ siê z wiernymi swoimi 
osobistymi prze¿yciami zwi¹zanymi z audiencj¹ u Jana 
Paw³a II. Na pytanie postawione przez Papie¿a "Czy 
z matematyk¹ jest bli¿ej do Boga?" bez namys³u 
odpowiedzia³, ¿e tak. Ponadto profesor w swoim prywatnym 
archiwum posiada korespondencjê – listy od œw. 

wszyscy œpiewaj¹c pieœñ "Barka", udali siê na plac W dniu 11 maja br. w Janowskim Sanktuarium Matki Bo¿ej Jana Paw³a II.
Ró¿añcowy , gdzie przed pomnikiem Jana Paw³a II zosta³y £askawej i Ró¿añcowej odby³y siê uroczyste Msze Œwiête Kulminacj¹ niedzielnego wieczoru dziêkczynienia by³a 
z³o¿one kwiaty oraz zapalone znicze, odmówiono równie¿ po zakoñczeniu, których wierni mogli pok³oniæ siê wieczornica przygotowana przez mieszkañców Domu 
modlitwê w intencji œw. Jana Paw³a II. Inicjatorami oraz i uca³owaæ relikwie œw. Jana Paw³a II. Relikwiarz Pomocy Spo³ecznej "Barka" im. Jana Paw³a II oraz zespó³ 
organizatorami uroczystoœci jak i wizyty ksiêdza profesora z niewielkim fragmentem zaplamionej krwi¹ sutanny Jana "Janowianki". Przedstawienie wywo³a³o wzruszenie wœród 
byli Piotr Rzetelski oraz Bartosz Piech.Paw³a II z dnia zamachu na placu œw. Piotra 13 maja 1981 wszystkich wiernych uczestnicz¹cych we mszy œw., a tak¿e 

roku, przywióz³ do naszego sanktuarium bernardyn, ks. prof. zosta³o nagrodzone wielkimi brawami. Po wieczornicy 

Relikwiarz œw. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim

Dzia³aj¹cy przy parafii p.w. œw. dnia mistrzostw pi³karze rywa- udzia³ tak¿e najm³odsi pi³karze, 
Jadwigi Królowej w Janowie lizowali ju¿ w fazie play off. wystêpuj¹cy w kategorii mini-
Lubelskim Parafialny Klub Ekipa z Janowa Lubelskiego jako stranci. Debiutuj¹cy w imprezie 
Sportowy „Jadwiga” zwyciê¿y³, jedyna dru¿yna na tym etapie tej rangi m³odzieñcy zajêli 
po raz trzeci z rzêdu, w rozgry- rozgrywek rozstrzygnê³a ka¿dy ze miejsca od 5 do 8 przegrywaj¹c 
wanych 1–2 maja w Lublinie IX swoich meczy w regulaminowym w æwieræfinale po rzutach 
Mistrzostwach Polski Litur- czasie gry, co da³o im pewny karnych, jednak œmia³o deklaruj¹, 
gicznej S³u¿by O³tarza w pi³ce awans do fina³u lubelskiego i¿ id¹ w œlady starszych kolegów 
no¿nej halowej. Do Lublina turnieju. i ju¿ w nastêpnym roku powalcz¹ 
przyjecha³o prawie 1200 zawod- W finale PKS spotka³ siê z dru- o Mistrzostwo Polski.
ników, którzy rywalizowali ¿yn¹ Opatowa, która równie¿ Zawodnicy oraz opiekunowie 
w trzech kategoriach wiekowych. reprezentuje diecezjê Sando- PKS Jadwiga pragn¹ serdecznie 
PKS „Jadwiga” reprezentowa³y miersk¹. Po niezwykle emocjo- podziêkowaæ Gminie Janów 
dwie dru¿yny w kategoriach: nuj¹cym i wyrównanym spot- Lubelski, która dofinansowa³a 
szko³a podstawowa i szko³a kaniu Janowiacy zwyciê¿yli 4:1 wyjazd na mistrzostwa dwóch 
œrednia. w koñcówce wykazuj¹c wy¿szoœæ grup pi³karskich. Dziêkujemy 
Wystêpuj¹cy w najstarszej kate- nad rywalami zza miedzy. Parafii œw. Jadwigi, Panu Ryszar-
gorii, zawodnicy przystêpowali PKS oprócz wspania³ego pucha- dowi Majkowskiemu, Panu Ma-
do turnieju jako zdecydowani ru, który ju¿ na zawsze pozostanie ciejowi Szczeckiemu, wszystkim 
faworyci, broni¹c tytu³ów wywal- w Janowie, zosta³ wyró¿niony Firmom i Przyjacio³om, którzy 
czonych w roku 2012 i 2013. tak¿e dwoma nagrodami indywi- wsparli nasze przygotowania 
W fazie grupowej, wygrali 5 z 6 dualnymi. Grzegorz Sobótka i wyjazd. Nasz sukces dedy-
spotkañ, raz remisuj¹c i z 16 zosta³ królem strzelców a Dawid kujemy Wam wszystkim.
punktami na koncie zwyciê¿yli Jargie³o najlepszym bramkarzem!
zmagania w grupie B. Drugiego W Mistrzostwach Polski wziêli 
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„Byæ albo nie byæ – oto jest pytanie”. Nastêpuj¹ce s³owa z PSPzOI w Janowie Lubelskim z tytu³em przedstawienia 
wypowiada legendarny ksi¹¿ê Danii, na kartach dramatu „Bogowie Olimpu w naszych czasach”  instruktor Wioletta 
„Hamlet” Williama Szekspira. Podobne pytanie zadali So³tys, kolejno wyst¹pi³ teatrzyk z PSP w Krzemienia 
sobie uczestnicy kolejnego ju¿ spotkania ze sztuk¹ „Iskierki” z tytu³em widowiska „Mity greckie w ujêciu 
teatraln¹ na deskach Janowskiego Oœrodka Kultury.  ¿artobliwym” – instruktor Magdalena Kras, zaœ „Grzeczne 
W przegl¹dzie udzia³ wziê³o czternaœcie zespo³ów ch³opaki plus” to nazwa zespo³u teatralnego z GOK 
teatralnych. M.in. Zespó³ „Heca” z PSPzOI w Janowie w Modliborzycach. Teatrzyk przygotowany przez Pani¹ 
Lubelskim, zespó³  „Zielone lata” z PSPzOI w Janowie Krystynê Wójcik zaprezentowa³ „sztukê” – „Kopciuszek 
Lubelskim, „Weso³y Teatrzyk” z PSP w Modliborzycach, plus”. Jury postanowi³o wyró¿niæ wszystkie teatrzyki, 
„Zaczarowana Dru¿yna” z PSPzOI w Janowie Lubelskim, a nominacje do konkursu wojewódzkiego bêd¹ og³oszone po 
Zespó³ teatralny z PSP w Otroczu, „Figielek” z PSP przes³uchaniu wszystkich teatrów z województwa 
w Modliborzycach, Grupa teatralna „Teatroida” – Gminne lubelskiego. Komisja podkreœli³a wysoki poziom prezentacji 
Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie, teatrzyk „Jak teatralnych, szczegó³owo przygotowane scenariusze, 
siê patrzy” z Zespo³u Szkó³ w Potoczku, „Ekoduszki” z PSP scenografie oraz opracowania muzyczne. Nadmieñmy, 
w Potoku Wielkim, „Chwila” z PSP w Potoku Wielkim, ¿e wszystkie grupy teatralne otrzyma³y pami¹tkowe 
teatr „Na szkolnej scenie” z Zespou Szkó³ w Potoczku. Jako dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ „Capie D¿em” Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. 

„Byæ albo nie byæ – oto jest pytanie”, czyli sztuka teatralna 
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y 

odwaga to nieodzowne elementy w ¿yciu Andrzeja £ukasika 
– bohatera kolejnego reporta¿u, tym razem telewizyjnego, 
którego mieliœmy przyjemnoœæ zobaczyæ  i wysun¹æ kolejny 
wniosek, cytuj¹c tu za ks. Janem Twardowskim, ¿e „Tak 
naprawdê samotni jesteœmy wtedy, kiedy sami od ludzi 
odchodzimy”. W przypadku bohaterów wy¿ej przywo³anych 
reporta¿y mo¿na peryfrazowaæ i napisaæ „nie jesteœmy 
samotni, kiedy do ludzi przychodzimy”. Druga czêœæ 
rekreacyjna mia³a miejsce w malowniczym miejscu, nad 
Zalewem Janowskim w Parku Rekreacji ZOOM NATURY. 
Gry, zabawy i tañce „stworzy³y warunki umo¿liwiaj¹ce tak 
osobom niepe³nosprawnym, jak i pe³nosprawnym aktywne 
¿ycie”. 
W spotkaniu wziê³o udzia³ przesz³o 150 osób. „Jesteœmy, tym czym nasze myœli” – niniejsze s³owa sta³y siê w ludziach prawdy o nich samych”, czyli odpowiedzi na 
Na zaproszenie PZERiI Zarz¹du Rejonowego w Janowie puent¹ spotkania zorganizowanego w ramach obchodów pytanie – jak zmierzyæ siê z s³aboœciami, chorobami, 
Lubelskim odpowiedzia³y takie jednostki jak: Powiatowe Œwiatowego Dnia Inwalidy w Powiecie Janowskim, które niepe³nosprawnoœci¹. Wnioski p³yn¹ce z reporta¿u 
Centrum Pomocy Rodzinie, Oœrodek Rewalidacyjno – odby³y siê dnia 24 kwietnia br.  Osoby starsze, osoby radiowego Ma³gorzaty Sawickiej pt. „Nadzieja i jej dzieci”, 
Wychowawczy, Dom Pomocy Spo³ecznej „BARKA” im. niepe³nosprawne s¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa, s¹ obok nas... To a tak¿e reporta¿u telewizyjnego z 2013 roku, dotycz¹cego 
Jana Paw³a II, Warsztaty Terapii Zajêciowej, Oœrodek wyj¹tkowe spotkanie zosta³o poprowadzone przez Zofiê osoby Andrzeja £ukasika mówi³y o tym, ¿e ludzie 
Pomocy Spo³ecznej, Œrodowiskowy Dom Samopomocy,  Widz - Bary³a – Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Oddzia³u niepe³nosprawni nie boj¹ siê wyzwañ wspó³czesnoœci. Te 
Klub Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (KRON) Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów osoby maj¹ odwagê „przekraczaæ samych siebie”. 
w Janowie Lubelskim, cz³onkowie i sympatycy Zarz¹du oraz i Inwalidów w Janowie Lubelskim i Artura Pizonia – W reporta¿u Pani Ma³gorzaty dostrzegliœmy ludzi, którzy 
w³adze Powiatu Janowskiego i Gminy Janów Lubelski.  Naczelnika Wydzia³u Spraw Spo³ecznych, Obywatelskich pomimo swej niepe³nosprawnoœci, nie tylko potrafi¹ 
Ciep³e ¿yczenia skierowane w stronê Zarz¹du przez Starostê i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego odnaleŸæ siê w œrodowisku w którym ¿yj¹, ale potrafi¹ byæ 
Janowskiego – Jerzego Bieleckiego i Burmistrza Janowa w Janowie Lubelskim.  Pierwsza czeœæ konferencyjna u¿yteczni dla innych. Cz³owiek niewidomy, który zosta³ 
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia wprowadzi³y wszystkich  odby³a siê w Janowskim Oœrodku Kultury. Dla d³ugoletnich rzeŸbiarzem, czy osoby poruszaj¹ce  siê na wózku pracuj¹ 
w klimat obchodzonego œwiêta. ¯yczono zdrowia, radoœci, cz³onków Zwi¹zku wrêczono dyplomy i gratyfikacje jako bardzo dobrzy informatycy. W tym reporta¿u pad³o 
si³y i otwartoœci wobec innych.pieniê¿ne ufundowane przez Nadleœnictwo w Janowie s³owo „nadzieja”, które zdaniem jednego z rozmówcy jest 

Lubelskim. W dalszej czêœci spotkania „poszukiwaliœmy Jego nieustann¹ towarzyszk¹ ¿ycia. Nadzieja, a tak¿e 

P o s z u k u j ¹ c  w  l u d z i a c h  p r a w d y  o  n i c h  s a m y c h …  

   Œwiêty Florian patron stra¿aków ¿y³ w trzecim wieku  n.e. na ich s³u¿ba. Tegoroczne  gminne œwiêto ochotniczych stra¿y m³. bryg. Krzysztof Kurasiewicz – d-ca JRG PSP w Janowie 
terenie dzisiejszej Austrii. Zosta³ powo³any do armii cesarza po¿arnych w gminie Janów Lubelski odby³o siê w Momotach Lubelskim. Po uroczystej mszy odby³ siê przemarsz jednostek, 
Dioklecjana. By³ chrzeœcijaninem i gdy nie chcia³ z³o¿yæ Górnych, gdzie  goszczono przedstawicieli wszystkich prowadzony przez m³odzie¿ow¹ orkiestrê dêt¹ z  Domu Kultury 
przysiêgi tradycyjnym rzymskim bo¿kom, zosta³ aresztowany. 8 jednostek OSP oraz goœci zaproszonych w osobach: radny w Kocudzy – pod batut¹  Aleksandra Krzosa – na plac przed 
Nie chcia³ wyrzec siê wiary, dlatego by³ torturowany, a w koñcu Sejmiku Wojewódzkiego- pan Jan Frania, Starosta Janowski – remiz¹, gdzie zas³u¿onym stra¿akom wrêczono uroczyœcie 
utopiony z kamieniem m³yñskim u szyi. Zgin¹³ w wodzie, wiêc pan Jerzy Bielecki, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej medale i dyplomy za d³ugoletni¹ spo³eczn¹ s³u¿bê.
zosta³ patronem stra¿aków. Szczególnie uroczyœcie  dzieñ w Janowie Lubelskim – pani Ewa Janus,  pan Krzysztof Ko³tyœ Na zakoñczenie uroczystoœci stra¿acy z zachwytem  wys³uchali 
4 maja œwiêtowany jest w jednostkach ochotniczych stra¿y wystêpuj¹cy w podwójnej roli Burmistrza i Prezesa Zarz¹du koncertu m³odzie¿owej orkiestry dêtej, za który podziêkowali 
po¿arnych. To dla druhów okazja, by za³o¿yæ œwi¹teczny gromkimi brawami.Oddzia³u Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Janowie 
mundur i przypomnieæ lokalnej spo³ecznoœci, jak potrzebna jest Lubelskim, Z-ca Burmistrza Pan Czes³aw Krzysztoñ, 

G m i n n e  œ w i ê t o  s t r a ¿ a k ó w  w  d n i u  œ w .  F l o r i a n a
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    No i spe³ni³ siê koszmar, którego obawialiœmy siê przez mokroœæ, wkraczaj¹ca na nasz¹ trasê. Udaje siê sforsowaæ j¹ dyskomfort w okolicy siedzenia:). Zagrzewa myœl, ¿e pod 
poprzednich piêæ edycji. Nadszed³ 10 maja 2014 roku bez wiêkszych strat, poleg³o parê suchych skarpetek. Teraz wiat¹ ogniskow¹ przy Oœrodku Edukacji Ekologicznej ju¿ 
(sobota) – dzieñ VI Krajoznawczego Rajdu Rowerowego pêdzimy do „Doboszówki”. Jesteœmy tam zaproszeni na czekaj¹ na nas pracownicy MOSiR i pracownicy „Sligo”. 
„Szlakami Leœnego Skarbca” – godz. 8.00 – LEJE! Patrzê na poczêstunek przez sympatycznych pañstwa Dobosz, Co jeszcze maj¹ ciekawego w zanadrzu??? Oczywiœcie, coœ 
listê zg³oszonych uczestników, któr¹ przez ostatnie dwa gospodarzy tej osady leœnej. dla ducha, czyli nagrody dla œmia³ków, którzy stanêli 
tygodnie sumiennie spisywa³y panie kasjerki Krytej Jak tu siê zmieni³o. Jest nowa stodo³a biesiadna, za ni¹ w konkursowe szranki, ufundowane przez Miejski Oœrodek 
P³ywalni „Otylia”, obiektu zarz¹dzanego przez Miejski boisko z ekologicznym placem zabaw dla najm³odszych Sportu i Rekreacji w Janowie lubelskim i Bagienne Bractwo 
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim – i zwierzyniec, do którego natychmiast popêdzi³y wszystkie Obserwatorów Terenowych oraz coœ dla cia³a, aby odzyskaæ 
g³ównego organizatora rajdu, 150 osób. Ciekawe, ilu z tej dzieciaki. Od czasu naszej ostatniej wizyty Doboszówka utracone kalorie. Nagrody wrêcza Dyrektor MOSiR – 
listy nie wytrzyma tej wodnej presji, pokapuj¹cej smêtnie za zyska³a status Zagrody Edukacyjnej, a w swojej ofercie ma Krzysztof Deruœ, a asystuje mu Borys Skiba – przewodnik 
oknem. Nie ma rady pakujemy siê i przekonamy siê o tym na bardzo ciekawe warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y. Tutaj i przedstawiciel Bagiennego Bractwa. I to ju¿ koniec, teraz 
miejscu, czyli przed Oœrodkiem Edukacji Ekologicznej przy odpoczywamy chwilê posilaj¹c siê pysznym smalczykiem biesiada przy p³on¹cym ognisku i wspominanie 
Nadleœnictwie Janów Lubelski, które równie¿ w tym roku z kwaœnym ogórasem, a chêtni wra¿eñ bior¹ udzia³ przejechanych kilometrów, a by³o ich niemal¿e 52, ale z tak¹ 
jest partnerem MOSiR w organizacji rajdu. w konkursach i zabawach integracyjnych organizowanych ekip¹ ¿aden dystans nie przera¿a. Jak zwykle umówiliœmy 
Jak siê okazuje, mimo deszczu, pierwsi „rajdowicze” ju¿ na przez Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych. siê za rok, to ju¿ bêdzie po raz siódmy. Do tego czasu, 
nas czekaj¹. Widzê siln¹ reprezentacjê Bi³goraja, która jak Chêtnie zostalibyœmy tu d³u¿ej, lecz przed nami jeszcze trzymajcie siê ciep³o.
co roku przyby³a na dwóch kó³kach i dworuje sobie szmat drogi. ̄ egnamy piêknie mi³ych gospodarzy i w drogê. Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Janowie 
z „takiego tam lekkiego prysznica”, czekaj¹c na rozruch Nastêpny przystanek - stawy Œwidry. Tutaj czeka ju¿ gor¹cy Lubelskim pragnie bardzo gor¹co podziêkowaæ partnerom, 
sekretariatu rajdu. No to zaczynamy. Co tam deszcz. posi³ek, serwowany prosto z „dysz¹cej lokomotywy” przez wspó³organizatorom i sponsorom rajdu, bez wsparcia 
Brygada z Tomaszowa Lubelskiego, która ju¿ od pi¹tku szefa i za³ogê Restauracji „Sligo”. Jest pyszna gulaszowa których impreza nie mog³aby siê odbyæ, firmom 
biwakuje w Oœrodku zapewnia, ¿e prysznic wy³¹cz¹ o 10.30. i grillowane wêdliny, którymi jak co roku obdarowa³ nas i instytucjom: Nadleœnictwo Janów Lubelski; Oœrodek 
Skoro tak, to da siê wytrzymaæ. W ruch id¹ koszulki „Matthias”, a chêtni mog¹ sami upiec kie³baskê przy Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”; Gmina Janów 
(tegoroczne s¹ w kolorze bzu), znaczki, materia³y ognisku, tak podobno smakuje najlepiej. Teraz mo¿na Lubelski; Zak³ad Przetwórstwa Miêsa "Matthias" Sp. z o.o. - 
informacyjno-reklamowe, zebrane przez wszystkie pogrzaæ siê chwilê w promieniach s³oñca, które w koñcu Kolonia Zamek 48; Bagienne Bractwo Obserwatorów 
wspó³organizuj¹ce firmy oraz mapy, które nie pozwol¹ wychyli³o zza chmur i ciekawie spogl¹da na nas z góry. W tle Terenowych - Janów Lubelski, ul. Sukiennicza 13; Pub 
zgubiæ siê w terenie. Do listy dopisuje siê jeszcze 22 osoby, przepiêkne stawy œwidrzañskie, ¿adnych komarów, czysty i Restauracja „Sligo” – Artur Kaproñ - Janów Lubelski, 
czêœæ osób z listy podstawowej pozosta³o w domowych relaks. Nie ma jak majówka w Lasach… Janowskich rzecz ul. Kiliñskiego 41. 
pieleszach, bilans: 121 uczestników. Jeszcze tylko ciep³e jasna! Szczególne podziêkowania kierujemy do Gospodarzy 
s³owa od Dyrektora MOSiR – Krzysztofa Derusia, kilka Zbli¿a siê 14.00, czas umyka niepostrze¿enie, w drogê. Osady Leœnej Doboszówka w miejscowoœci Kalenne, 
spraw organizacyjnych i krótki opis trasy od przewodnika Mkniemy ku Rezerwatowi Imielty £ug. Borys ciekawie pañstwa Ma³gorzaty i Marcina Dobosz, za gor¹ce przyjêcie, 
rajdu – Borysa Skiby i ju¿ ruszamy. Jeszcze trochê m¿y, lecz opowiada o otaczaj¹cej nas przyrodzie. Wokó³ rozbuchana przepyszny poczêstunek, œwiêt¹ cierpliwoœæ i udostêpnienie 
niebo powoli zaczyna siê przejaœniaæ. No to witaj leœna wiosenna zieleñ, cudownie. Grupa trzyma siê doskonale, miejsca na potrzeby konkursów i zabaw integracyjnych dla 
przygodo. Ju¿ na pocz¹tku natrafiamy na niewielkie jakby nie odczuwali zmêczenia, mo¿e tylko tacy niedzielni uczestników rajdu.
rozlewisko, to bobry „rozgoœci³y siê” na rzece Bia³ka st¹d ta turyœci rowerowi jak ja, powoli zaczynaj¹ odczuwaæ 

S z e r o k i e j  d r o g i
   Niepowtarzalne widoki i warkot kilkudziesiêciu silników. 
Jednoœladowe maszyny niczym z katalogu, wypolerowane, 
dopracowane. Ujmuj¹ce wygl¹dem, klas¹… i piêknem. Ju¿ 
trzeci rok nasze miasto przywita³o mi³oœników moto-
cyklistów. Niesamowity pokaz maszyn, spotkania z fanami 
motocykli, którzy mogli wymieniæ siê swoimi doœwiadcze-
niami oraz spêdziæ czas w iœcie rodzinnej atmosferze. 
Spotkanie zosta³o uwiecznione na licznych fotografiach, 
jedne przedstawiaj¹ Choppery, Hondy, Yamahy, BMW, 
Cruisery, Harleye, inne natomiast fotografie ukazuj¹ 
malownicze pejza¿e odbijaj¹ce siê w lustrach i kaskach 
motocykli. Mê¿czyŸni, kobiety i dzieci – piêkna parada 
po³¹czona z wystaw¹ motocykli, podkreœla³a rangê III 
Ogólnopolskiego Zlotu, który w tym roku przyci¹gn¹³ oko³o 
350 motocyklistów z ró¿nych zak¹tków Polski: Wadowic, 

mi³oœnicy jednoœladowców udali siê do Parku Rekreacji Oœrodku Kultury z Dyrektorem £ukaszem Drewniakiem, Myszkowa, Katowic, Krakowa, Tarnowa, Bia³ej Podlaskiej, 
ZOOM Natury, gdzie ju¿ od pi¹tku tj. 9 maja br., odbywa³y ZOOM – owi NATURY za pomoc, Pani Prezes Beacie Zamoœcia, Lublina, Kielc, Rzeszowa i wielu innych 
siê koncerty, m.in. wyst¹pi³ zespó³ Konfitura, CIRIAM oraz Staszewskiej i Andrzejowi Majkowskiemu, policji miejscowoœci. Zanim rusz¹ w trasê, zanim udadz¹ siê 
zespó³ kobiecy GASZ z Warszawy. Zlot Motocyklistów janowskiej z podinspektorem Rados³awem Czub¹ na czele, w kierunku bohaterów Porytowego Wzgórza, by oddaæ 
zorganizowa³a Janowska Grupa Motocyklowa „ROUTE a mieszkañców Janowa Lubelskiego przepraszamy za im ho³d, spotkaj¹ siê na Starym Rynku w Janowie 
19” i Janowski Oœrodek Kultury. Antoni Florczak – g³ówny pewne trudnoœci na mieœcie”.Lubelskim. W samym sercu Lasów Janowskich modlono siê 
pomys³odawca zlotu w imieniu organizatorów, „dziêkujê A my ¿yczymy motocyklistom szerokiej drogi i do o szczêœliwy i udany sezon motocyklowy. Uroczystego 
wspó³organizatorom tej piêknej imprezy  Burmistrzowi zobaczenia za rok!poœwiêcenia pojazdów dokona³ ks. kan dr Jacek Beksiñski. 
Krzysztofowi, wspania³ym pracownikom Janowskiego Po uroczystym z³o¿eniu wieñca oraz poœwiêceniu maszyn, 

–

S o b o t a  n a  d w ó c h  k ó ³ k a c h

foto: Antoni Florczak foto: Micha³ Nizio³
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Zbiórka o 7.45 na dworcu PKS. Wszystko dzieje siê tak szybko. Ale to nie koniec na dzisiaj. Na boisku czeka na nas pomorskie, 
Œroda 30 kwietnia 2014 r. Autobus na zamojskich numerach to ju¿ æwieræfina³. Ciê¿ki bój, walka na ka¿dym metrze boiska, 
zaje¿d¿a. Drzwi siê otwieraj¹ i s³yszymy g³os kobiecy – czy to gwizdek sêdziego i nasza radoœæ, a ³zy przeciwniczek – 3:2. 
wy jedziecie z nami do Warszawy? Wsiadamy i widzimy Wreszcie koniec emocji na dziœ, jak najszybciej do hotelu, 
dziewczêta z U-12. Droga siê ci¹gnie niemi³osiernie. Kiedy ju¿ kolacja, mycie, odprawa i sen. Zas³u¿ony sen. Pi¹tek taryfy 
dojedziemy? – oto najczêœciej zadawane pytanie. Godzina za ulgowej nie ma. Rozk³ad podobny jak wczoraj, o 8.00 mecz na 
godzin¹, kilometr za kilometrem. Godzina 13.30 zaje¿d¿amy do Polonii pó³fina³owy z wielkopolsk¹. Walka o ka¿da pi³kê. 
Warszawy, jeszcze tylko kilka minut i jest nasz hotel „Aramis”. ¯adna nie cofa nogi. Zgrzyt butów. Dziewczêta sk¹d w was 
Zostajemy mile przyjêci, zakwaterowani, obiad, przydzia³ tyle zaciêtoœci? Czy s¹ to, te same dziewczyny, co w szkole 
pokoi, odprawa trenerów i opiekunów. Przebieramy siê w Momotach? Ktoœ mi je odmieni³, mo¿na powiedzieæ! Mecz 
i w dalsz¹ drogê na Plac Defilad przy Pa³acu Kultury. Nawet nie siê koñczy i 3:2 dla nas. Istne szaleñstwo. To ju¿ mamy drugie 
widaæ zmêczenia po dziewczynach. Ciekawe jak bêdzie jutro? miejsce! Przepustka na Stadion Narodowy na Fina³ Fina³ów. 
Ustawiamy siê województwami i maszerujemy. Teraz widaæ, ile Gra na murawie przeznaczonej dla wybrañców. Ka¿dy 
nas jest. Wszyscy w jednakowych, zielonych  ortalionach firmy strzelony gol zapisuje strzelca w historii. I dla nas historia 
Tymbark. Fala za fal¹, morze zielonych ludzików. Pod  wielkim znalaz³a miejsce. Czy drugie miejsce jest dobre? Co mam 
namiotem mo¿emy w koñcu usi¹œæ. S³uchamy kilku s³ów na odpowiedzieæ? A one jakby siê umówi³y, co chwila, któraœ 

podchodzi z tym pytaniem. Czy zrozumia³y, ¿e w³aœciwie one, powitanie od prezesa PZPN – Zbigniewa Boñka i prezesa firmy 
te maluchy otworzy³y historiê. W ci¹gu trzech dni turnieju, Tymbark Krzysztofa Pawiñskiego. I emocje wzrastaj¹, zbli¿a siê 
z ma³ych dziewczynek przeobrazi³y siê w waleczne, moment losowania. Kto z kim, w której grupie? Fajnie, by trafiæ 
nieustêpliwe, zadziorne, zaciête, odporne na ból pi³karki. na Podkarpacie, to nasi s¹siedzi zza miedzy z Harasiuk. Znamy 
Celuj¹co przesz³y swój chrzest bojowy. Duma i chwa³a, za to, ich z Krasnobrodu, gdzie graliœmy ze sob¹ na zgrupowaniu 
co uczyni³y. To nie wszystko, jeszcze fina³. „Pi³ka no¿na, to nie kadry. Los chcia³ inaczej. Grupa H a tam: warmiñsko – 
lalka-walka, walka, walka” – z tym okrzykiem wybieg³y na mazurskie, lubuskie, my – lubelskie i kujawsko – pomorskie. 
Narodowy, gdzie zbierali siê kibice na fina³ Tymbarku Na koniec koncert, zdjêcia ze Zbigniewem Boñkiem, Romanem 
i Pucharu Polski pomiêdzy Zawisza Bydgoszcz a KGHM Koseckim i Tomaszem K³osem. Dziewczyny jak prawdziwe 
Zag³êbie Lubin. My na czerwono a ma³opolska na niebiesko. gwiazdy pozuj¹ do zdjêæ. Powrót do hotelu, kolacja i spaæ. Jutro 
Mam mocne postanowienie pstrykaæ zdjêcia. Na boisku pobudka o 5.45. A dla trenera i opiekuna odprawa o 21.30 
zmiany zawodników, ustawienia, walka na ca³ego. Aparat w hotelu Portos. Noc mija szybko, za szybko, przed chwil¹ siê 
fotograficzny od³o¿y³em, emocje wziê³y górê. Nie mo¿na siê po³o¿yliœmy, a ju¿ trzeba wstawaæ. Œniadanie o 6.30, wyjazd na 
skupiæ na fotografowaniu. Ostatni gwizdek. Przegrywamy 1:5. stadion Polonii Warszawa o 7.15. Pierwszy mecz o 8.00 
Ma³opolska jedzie do Niemiec. My mamy drugie miejsce. z kujawsko – pomorskim wygrywamy 2:1, ³atwo nie by³o, ale 
Tak wysoko jeszcze nikt nie by³. Dziewczêta s¹ my szybciej weszliœmy w mecz. Przerwa do 11, gramy 
wicemistrzyniami Polski w XIV edycji Turnieju o Puchar z warmiñsko – mazurskim. Trudno idzie, ciê¿ko, gol za golem. 
Tymbarku – „Z podwórka na stadion”.Prowadzimy, remis, przegrywamy, remis, cios za cios, 
P......S. S³owa wdziêcznoœci sk³adamy równie¿ przegrywamy 3:4, jedn¹ bramk¹ i z czasem. Trudno, taki jest 
p.. Ryszardowi Majkowskiemu i Stowarzyszeniu SAS z sport. Czas na odpoczynek, obiad, rozmowê-mobilizacjê i 14.30 
Janowa za sponsorowanie naszych strojów oraz Poradni ostatni mecz z lubuskim wygrywamy 3:2 i radoœæ. Awans 
Psycho-logiczno-Pedagogicznej z Janowa Lubelskiego. z grupy H z drugiego miejsca. Jesteœmy w 8 najlepszych dru¿yn 

w Polsce. Przed przyjazdem taki wynik bra³bym w ciemno. Tekst: XDS, foto: Krzysztof Rosiñski

Momocka epopeja czyli „Pi³ka no¿na, to nie lalka - walka, walka, walka”

Bia³orusi, Ukrainy, Danii, Norwegii, Czech i Holandii, 
³¹cznie 240 zawodników. Dnia 12 kwietnia 2014 r. 
zapaœnicy Olimpu startowali w Ogólnopolskim Turnieju 
M³odzików i Kadetów w Myœlenicach, zdobywaj¹c 
13 medali. M³odzicy: Lewandowski Piotr – I m. kat. wag. 
30kg, Skupiñski Jakub – I m. kat. wag. 32kg, Pyæ Jakub – 
I m. kat. wag. 36kg, Skupiñski Karol – I m. kat. wag. 42kg, 
Haase Albert – I m. kat. wag. 47kg, Paszajew Jakub – II m. 
kat. wag. 53kg, Kapusta Kacper – II m. kat. wag. 66kg, 
Moskal Grzegorz – I m. kat. wag. 73kg. Kadeci: Wo³owski 
Tomasz – I m. kat. wag. 46kg, Tracz Damian – I m. kat. 
wag. 58kg, Kaproñ Dawid – III m. kat. wag. 58kg, Litka 
Krzysztof – III m. kat. wag. 63kg, Abram Micha³ – II m. 

   W dniach 4 6.04.2014 w Kostrzyniu nad Odr¹ odby³y sie kat. wag. 100kg.
Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów    JLKS „Olimp” – IIm. w punktacji klubowej plasuj¹c siê Br¹zowy medal zdoby³a Czarna Edyta w kat. wag. 34kg. 
w zapasach styl klasyczny. za zapaœnikami GKS Katowice. W dniach 25-26 kwietnia Jest to bardzo du¿y sukces m³odziczek naszego klubu. 
Zapaœnicy Olimpu wywalczyli 2 br¹zowe medale. Pawe³ 2014 r. w Che³mie odby³ siê Ogólnopolski Turniej W m³odzikach medale br¹zowe zdobyli: Haase Albert kat. 
Marchut i Pietraszewski Norbert w kat. wag. 50kg. Bardzo Klasyfikacyjny M³odziczek i M³odzików w obsadzie wag. 47kg, Paszajew Jakub kat. wag. 53kg, Kapusta Kacper 
dobrze walczy³ niespe³na 18–letni Todys Wojciech, który miêdzynarodowej. Startowa³o ponad 200 zawodniczek kat. wag. 66kg oraz Vm. w kat. wag. 42kg – Skupiñski 
zzawodnikami do lat 20 wywalczy³ VIII m. w kat. wag. i zawodników oraz reprezentacja Ukrainy i klub ze Karol. JLKS „Olimp” uplasowa³ sie na VIII m. w punktacji 
66kg pokonuj¹c m.in. reprezentanta Bia³orusi. W mistrzo- Lwowa. Srebrny medal wywalczy³a Todys Natalia w kat. klubowej na 32 kluby startuj¹ce.
stwach startowa³a ca³a czo³ówka krajowa i reprezentacje wag. 40kg, ulegaj¹c w finale reprezentantce Ukrainy. 

–

Grad medali zapaœniczek i zapaœników JLKS „Olimp” Janów Lubelski

W dniu 26 kwietnia 2014 roku w Bi³goraju, odby³y siê 
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego M³odzików 
M³odszych w tenisie sto³owym.
Dwa medale z tej imprezy przywióz³ zawodnik „Jawora”  
Jacek Szczecki. Podopieczny Jaros³awa Kañkowskiego 
w turnieju indywidualnym zdoby³ br¹zowy medal, a z³oto 
w grze deblowej wraz z Norbertem P³acht¹ z „Optimy” 
Lublin, pokonuj¹c w finale debel „Lewartu” Lubartów  3 : 1.

Dwa medale Jacka Szczeckiego
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Uczennica gimnazjum laureatk¹ Wojewódzkiego  
Konkursu Filozoficznego.

Nasze Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie 
Lubelskim, po raz kolejny  przyst¹pi³o do  Wojewódzkiego 
Konkursu: „Wielcy Polacy XX wieku: Profesor Mieczys³aw 
Albert Kr¹piec – filozof i pedagog niestrudzony w walce 
o zachowanie polskiej kultury humanistycznej” zorganizo-
wanego przez Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczys³awa A. 
Kr¹pca OP w Lublinie, we wspó³pracy z Fundacj¹ Deo et 
Patriae im. prof. Mieczys³awa A. Kr¹pca OP oraz 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Paw³a II. 
Konkurs odby³ siê w dwóch etapach, brali w nim udza³ 
uczniowie gimnazjów oraz liceów.                                     
Spoœród wielu uczestników wy³oniono 13 finalistów 
z ca³ego województwa wœród nich znalaz³y siê 3 nasze 
uczennice: Karwatowska Julia kl. I „f”, ¯uraw Aleksandra  
kl. II „b”, Michna Karolina kl. III „d”, one te¿ 
reprezentowa³y nasz¹ szko³ê w II etapie konkursu – 
28 kwietnia w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczys³awa A. 
Kr¹pca OP w Lublinie. Nauczyciele przygotowuj¹cy to: 
mgr Barbara Czarny, mgr El¿bieta Sobótka oraz mgr Iwona 
Zezuliñska- Sowa. Udzia³ w finale to ju¿ wielki sukces…, 
ale jak siê okazuje nie koñcowy.   

W dniu 8 maja z okazji 6. rocznicy œmierci Ojca Kr¹pca 
wziêliœmy udzia³ w uroczystoœciach na cmentarzu przy ulicy 
Lipowej, a nastêpnie we Mszy Œw. w Koœciele Akade-
mickim. Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu odby³o siê na 
KUL-u, poprzedzone zosta³o archiwaln¹ wypowiedzi¹ 
O. Kr¹pca  „O ludzk¹ politykê” oraz wyk³adem prof. dr hab. 
Henryka Kieresia poœwieconym koncepcji filozofii polityki. 
Z ogromn¹ radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e Aleksandra  
¯uraw (nauczyciel przygotowuj¹cy – mgr El¿bieta Sobótka) 
zosta³a laureatk¹ tego konkursu – znalaz³a siê w grupie 
najlepszych uczniów, wybranych spoœród finalistów 
z ca³ego województwa.     
Podczas uroczystoœci wrêczono nagrody laureatom  
gimnazjów i szkó³ ponad gimnazjalnych, natomiast 
nauczyciele otrzymali podziêkowania za pracê dydaktyczn¹
i wychowawcz¹ z uczniami.
W ceremonii podsumowania konkursu Ola, wraz 
z nauczycielem przygotowuj¹cym odebra³a dyplom 
i nagrodê. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Filozoficzne pasje 
gimnazjalistów

Ci, których kochamy nie umieraj¹ nigdy, bo mi³oœæ,  
to nieœmiertelnoœæ”

Emily Dickinson

Drogiemu Koledze

Zbigniewowi Sowa i córce Paulince
sk³adamy

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

oraz ³¹czymy siê w bólu

z powodu œmierci

¯ONY

Kierownik i Pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Janowie Lubelskim
















