
I
G

o
ść N

iedzielN
y

25 stycznia 2009

tekst
Bartosz Rumiński

redaktor wydania

25 stycznia 2009
nr 4/542

Już dwunasty raz 
w Lublinie obchodzono 
Dzień Judaizmu. 
W tym roku jego 
hasłem były słowa 
z Księgi Rodzaju: „Łuk 
mój kładę na obłoki, 
aby był znakiem 
przymierza między 
Mną a ziemią”.

N ie byłoby Dnia Judaizmu bez 
Jana Pawła II – mówił ks. Alfred 

Wierzbicki, prorektor Seminarium 
Duchownego w Lublinie. – Gdyby 
nie zwrócił naszej chrześcijańskiej 
uwagi na to, że judaizm to korzenie 
chrześcijaństwa. Te dwie religie, 
które wyrastają ze wspólnego obja-
wienia, współistnieją razem. Chodzi 
o to, by budować jedność i brater-
stwo. By odkrywać wspólnotę ludzi 
wierzących – wyjaśniał.

– Dzień Judaizmu jest bardzo 
istotny dla przyszłości, dla naszej 
pamięci i dla polskiej kultury 

– zapewniał Marek Halter, pisarz 
żydowskiego pochodzenia. – Jest 
ważną inicjatywą Kościoła, który 
w Polsce ma specjalne miejsce. Ale 
chciałbym, by również Prezydent 
Polski oficjalnie powiedział, że 
chociaż Polacy Żydów nie zabijali, 
to i nie zrobili wszystkiego, co mogli, 
by zapobiec zagładzie – dodał. 

Ten znany obrońca praw czło-
wieka 24 stycznia miał udać się do 
Strefy Gazy. – Zabiorę ze sobą po 
piętnastu imamów, rabinów i księży. 
Chcemy przekazać światu, że przy-
szłość to pokój. A później? Później 
pewnie nas zabiją – zapowiadał na 
pół serio M. Halter.

Bartosz Rumiński

Pamiętali o powstańcach

N a skraju klarowskiego lasu, 
na szczycie kopca stoi krzyż. 

W zbiorowej mogile spoczywają tu 
szczątki około dziesięciu powstań-
ców styczniowych. Co roku od kil-
kunastu lat społeczność Milejowa 
organizuje obchody w ybuchu 
tego zrywu niepodległościowego. 
– 146 lat temu Lubelszczyzna była 
jednym z największych rejonów 
walk. Bitwy pod Fajsławicami, 
Kaniwolą, Puchaczowem czy wresz-
cie Milejowem to tylko kilka z nich. 
W tym miejscu był szlak, po którym 
powstańcy się przemieszczali – 
mówi Mieczysław Gajowiak, prezes 
towarzystwa Przyjaciół Milejowa. 

Podczas Mszy pod krzyżem, 
którą odprawił ks. Andrzej Juźko, 
uczestniczyły poczty sztandaro-
we lokalnych organizacji i szkół, 
a także licznie zebrani mieszkańcy 
Milejowa. brum
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Spotkanie dla jedności

Przyszłość to pokój
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Klarów, gmina Milejów, 18 stycznia 2009. Uroczyste obchody wybuchu powstania 
styczniowego przy mogile powstańców

W Lublinie obchody Dnia Judaizmu odbyły się w auli seminarium 
duchownego

F erie już za tydzień. 
W dzisiejszym 

numerze dajemy 
kilka przydatnych 
wskazówek, dzięki 
którym zimowe  
wakacje będą  
po pierwsze bezpieczne, 
a po drugie ciekawie 
spędzone. Ponadto 
znajdziecie Państwo 
opis obchodów dwu 
uroczystych dni  
– Walki z trądem  
(25 I) oraz  
Dnia Judaizmu,  
który miał miejsce 
tydzień temu. 
Zachęcamy też  
do wzięcia udziału 
w ciekawym konkursie 
fotograficznym  
i do odwiedzenia  
strony www.swidnik.
historia.net .  
Miłej lektury.
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Arcybiskup  
Józef Życiński

Przeżywając kolejne 
Tygodnie Ekumeniczne, 

musimy uczyć się 
tajemnicy Wieczernika, 

ażeby odchodzić od tego, 
co łatwe psychologicznie 

i budować jedność 
zakorzenioną w historii, 

integrowaną przez 
wartości, dającą nam 

poczucie wspólnoty 
Kościoła […] Niektóre 

środowiska chętnie 
stosowałyby formę 

linczu jako ulubionej 
formy troski o moralność. 

Tego typu postawa 
jest zaprzeczeniem 

Wieczernika, 
zaprzeczeniem jedności, 

szacunku  
dla człowieka, tej 

godności, której Chrystus 
uczył apostołów przed 

przejściem z Wieczernika 
w mrok Ogrójca. 

[…] Trzeba nam żyć 
tymi ideałami, które 

Chrystus ukazywał 
w Wieczeniku i trzeba 

z realizmem traktować 
to, że życie przyniesie 

także sytuacje bolesne.
Fragment słowa metropolity 

lubelskiego na rozpoczęcie  
Tygodnia Ekumenicznego. 

kościół akademicki KUL,  
18 stycznia 2009

Spotkanie 
z biskupem
Abramowice. W kościele im. św. 
Judy Tadeusza spotkał się z dzieć-
mi bp pomocniczy archidiece-
zji lubelskiej Artur Miziński. 
Maluchom i ich rodzicom udzie-
lił noworocznego błogosławień-
stwa. Rektorem abramowickiego 
kościoła jest ks. prałat Tadeusz 
Pajurek. k

Wokalna uczta
Chodel. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej odwie-
dził kościół pw. Świętej Trójcy. Mieszkańcom miasteczka najbardziej 
podobały się kolędy i pastorałki wykonywane przez najmłodszych 
członków zespołu (na zdjęciu). Koncert zakończył parafialne obchody 
Bożego Narodzenia. Artyści przybyli na zaproszenie proboszcza ks. 
Ryszarda Sowy. rdl

Drogi socjologu!
KUL. „»Socjolog na Rynku Pracy« 
Inspiracja czy konformizm?”. Taki 
tytuł miała konferencja zorgani-
zowana w auli im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. W podzielonej 
na trzy części debacie prelegenci 
starali się odpowiedzieć na wiele 
nurtujących studentów socjologii 

pytań, m.in.: „czy wiedza socjo-
logiczna zdobyta na studiach 
jest nam w praktyce potrzebna” 
oraz „jakim wzięciem cieszą się 
absolwenci socjologii”. Patronem 
medialnym wydarzenia był „Gość 
Niedzielny”.

br

Organizatorem dyskusji było Koło Studentów Socjologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
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Kto dostanie KAJ-a ?
Chełm. Tylko tydzień został 
na zgłaszanie kandydatów do 
tegorocznej edycji Nagrody im. 
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. 
Nagroda została ustanowiona 
uchwałą Rady Miejskiej w Chełmie 
w lutym 2001 r. Przyznawana jest 
co roku w trzech kategoriach: 
twórczość literacka i artystycz-
na, animator kultury i mecenat 
kultury. Fundatorem nagród jest 

Miasto Chełm. Wnioski na specjal-
nym formularzu będą przyjmo-
wane do 31 stycznia. Formularz 
zgłoszeniowy można pobrać 
w Wydziale Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Miasta Chełm 
(ul. Lubelska 65, I piętro, pok. nr 
21 i 22 ) lub ze strony interneto-
wej miasta www.e-urzad.chelm.
pl (zakładka e-Urząd, Wydział 
Kultury, Sportu i Turystyki). tsz

Znów  
popłynie czas
Kazimierz Dolny. Zapadła decy-
zja o ponownym uruchomieniu 
zegara na kazimierskiej farze. 
Wskazówki ruszą po kilkudziesię-
cioletnim zastoju. Wszystko dzię-
ki kazimierskim artystom, którzy 
wsparli inicjatywę Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. W czasie 
ubiegłorocznego Letniego Balu 
Charytatywnego z aukcji obra-
zów zebrano ponad 30 tys. zł. 
Zegar ożyje na Wielkanoc. 

Blask kamienia
Lublin.  Miejska Biblioteka 
Publiczna serdecznie zaprasza 
na otwarcie wystawy fotografii 
„Blask kamienia, kościoły i opac-
twa romańskie Francji”.
Na wystawie można będzie 
obejrzeć kilkadziesiąt fotogra-
fii budowli romańskich, znajdu-
jących się w Burgundii, Owernii, 
Langwedocji i Prowansji. Otwarciu 
będzie towarzyszyła prelekcja oraz 
koncert w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Tadeusza Szeligowskiego, przy-
gotowanych przez panią Iwonę 
Siedlaczek.
Początek 27 stycznia (wtorek) 
o 13.00 w Filii nr 29 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej ul. Kiepury 
5 A. umi

Na wystawie będzie można 
znaleźć kilkadziesiąt 
fotografii  budowli 
romańskich
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Światowy Dzień Walki z Trądem 

Lublin dla Afryki
Około 15 milionów 
ludzi cierpi na 
trąd. Spośród nich 
tylko 3 miliony 
jest odpowiednio 
leczonych. Koszt 
powstrzymania 
choroby to jedynie 
30 zł, a całkowite 
wyleczenie kosztuje 
120 zł. 

W akcję zbierania pieniędzy 
Lublin włącza się już od 18 

lat. W różnych kościołach odby-
wają się dobrowolne zbiórki, kier-
masze ciast i loterie misyjne. 

W tym roku dochód ze zbiór-
ki przeznaczony jest na budowę 
szpitala w Essassa (Gabon) pro-
wadzonego przez polskich ka-
pucynów posługujących tam od 
2000 roku. 

Gdzie jest Gabon?
Gabon jest krajem równiko-

wym sąsiadującym z Kongiem, 
Kamerunem i Gwineą Równiko-
wą. Strefa klimatyczna sprzyja 

występowaniu chorób tropikal-
nych, dlatego nowy ośrodek ma 
objąć swoją opieką, oprócz ludzi 
chorych na trąd, również innych 
mieszkańców w potrzebie. Mala-
ria, denga, shikungunia, AIDS, 
robaczyce, lokalne epidemie eboli 
czy różne choroby skóry to po-
czątek długiej listy problemów 
zdrowotnych Gabonu. Dostęp 
do lecznictwa jest ograniczony 
z różnych powodów: wysokie 
ceny, zaniedbania lokalnych 
władz, korupcja. Gabon jest dro-
gim krajem, co niestety hamuje 
wiele inwestycji. Nowa placówka 
medyczna w Essassa będzie od-
powiedzią na palące potrzeby lo-
kalnej populacji. Ponadto obejmie 
opieką dzieci z miejscowych szkół 
i przedszkoli. Umożliwi dostęp do 
podstawowej opieki medycznej. 
Będzie miejscem pracy lokalnych 
pielęgniarek. Stworzy możliwość 
stażu i doświadczeń misyjnych 

w tropiku dla lekarzy oraz stu-
dentów z Polski.

Tańce, kiermasz, loteria
W czwartek 16 stycznia w lu-

belskim klubie Koyot odbyła się 
dyskoteka charytatywna, z któ-
rej dochód przeznaczony był na 
budowę szpitala. Tradycyjnie już 
w kościele akademickim KUL oraz 
na Poczekajce 25 stycznia orga-
nizowany jest kiermasz ciast, 
a w ciągu tygodnia w kościele 
Świętego Ducha odbędzie się lote-
ria misyjna. Ponadto na ten dzień 
przewidziana jest konferencja 
z misjonarzami w amfiteatrze na 
lubelskiej Poczekajce o godzinie 
11.00. Również w różnych ośrod-
kach archidiecezji lubelskiej 
odbędą się zbiórki i kiermasze 
prowadzone przez młodzież. 
W szkołach rozprowadzane 
będą małe kalendarze – cegiełki 
na rzecz budowy szpitala. W tym 

roku do akcji włą-
czą się również 
studenci z War-
szawy i Krako-
wa, organizując 
różnego rodzaju 
przedsięwzięcia 
w swoich mia-
stach na rzecz 
misji.� •

pod
patronatem
„Gościa”

Akcja z historią
Co roku pomoc udzielana 
jest wybranemu ośrodkowi 
na świecie prowadzonemu 
przez polskich misjonarzy. 
w ubiegłym roku zbiórka 
przyniosła ponad 20 tys. zł. 
Przekazano je ośrodkowi 
Jeevodaya w indiach 
prowadzonemu przez 
polską misjonarkę  
dr Helenę Pyz. w tegoroczną 
organizację Światowego 
Dnia walki z trądem 
w Lublinie włączone są: 
grupa misyjna Da kuL, 
Duszpasterstwo młodzieży, 
siostry misjonarki 
afryki (siostry białe), 
bracia kapucyni oraz 
wolontariusze. 
Światowy Dzień walki 
z trądem obchodzony  
jest od 1954 roku zazwyczaj 
w ostatnią niedzielę 
stycznia. 
wszyscy, którzy pragną 
włączyć się w dzieło budowy 
szpitala w essassa, mogą 
dokonywać wpłat na konto 
nr: 03 1240 6292 1111 0000 
5019 9015 z dopiskiem 
„szpital w gabonie”.

Jesteśmy najlepsi w Polsce!

Rzeka pieniędzy
W ciągu niespełna miesiąca sa-
morząd województwa podpisał 
ponad 150 umów dotyczących unij-
nych dotacji dla przedsiębiorstw. 

P od względem wykorzysta-
nia funduszy wysunęliśmy 

się na pierwsze miejsce w kraju, 
zostawiając w tyle dużo bogatsze 
województwa. 

Według najnowszego rankingu 
wykorzystania regionalnych pro-
gramów operacyjnych, wojewódz-
two lubelskie zawarło 206 umów 

o łącznej wartości 150,6 mln zł. Dla 
porównania urzędy marszałkow-
skie w mazowieckim i zachodnio-
pomorskim podpisały po 8 umów. 
– Z jednej strony to zasługa naszych 
przedsiębiorców, którzy nauczyli 
się, jak pozyskiwać pieniądze z Unii, 

a z drugiej – naszych urzędników, 
którzy często zostawali po godzi-
nach, byleby tylko do końca roku 
podpisać wszystkie umowy – mówi 
Krzysztof Grabczuk, marszałek wo-
jewództwa lubelskiego.

Adrianna Iwan

Kapucyni pracują w Gabonie od 2000 r. Teraz w tym miejscu 
chcą zbudować szpital (na dole z lewej)
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Witryna lokalnych patriotów

Świdnik na kartach historii
Ruszył portal 
internetowy 
dokumentujący 
dzieje Świdnika. 
Miasto liczy 55 lat, 
ale jego dzieje są 
o wiele starsze, 
a przede wszystkim 
niezmiernie ciekawe.

P ortal jest miejscem skupia-
jącym rozproszone dotąd 

zbiory różnorakich materia-
łów: tekstów, fotografii (ponad 
600 zdjęć!), nagrań związa-
nych z historią Świdnika. – To 
w Świdniku tuż przed wojną 
powstała szkoła pilotów, na 
której otwarcie przybył mar-
szałek Rydz-Śmigły – podkreśla 
Tomasz Rząd, członek stowarzy-
szenia Forum Świdnika. – To ze 
Świdnika w lipcu 1980 r. ruszyła 
fala zmieniająca oblicze Polski, 
Europy, Świata („Świdnicki 
Lipiec”). To w Świdniku mieszka 
generał Tadeusz Góra – legen-
da lotnictwa, zdobywca medalu 
Lilienthala – wymienia. 

Głównymi zadaniami projektu 
są: przybliżenie i promocja historii 
miasta, wymiana i porównywanie 
wspomnień dotyczących wydarzeń 
historycznych w Świdniku i regio-
nie, a także wspieranie inicjatyw 
z zakresu społeczeństwa informa-
cyjnego. Projekt www.historia.
swidnik.net będzie obejmował 

również organizowanie spotkań 
w miejscach pamięci historycznej, 
przeprowadzenie wywiadów, 
badań, ankiet i innych działań 
z udziałem uczniów szkół oraz 
seniorów. – Świdnik na kartach 
historii ma również za zadanie 
zbliżyć do siebie przedstawicieli 
obu generacji. Ideą projektu jest 

stworzenie warunków do dialogu 
pomiędzy młodzieżą a starszymi 
pokoleniami w naszym mieście – 
dodaje Tomasz Rząd.

Patronat honorowy nad pro-
jektem objęli burmistrz Świdnika 
Waldemar Jakson oraz starosta 
Powiatu Świdnickiego Mirosław 
Król. brum

Wielkie pieniądze na wielką kulturę

Architektoniczne cudo
Widać duże zainteresowanie 
konkursem architektonicznym 
na projekt Centrum Spotkania 
Kultur. Nadesłano już 49 wnio-
sków projektowych. – Wśród za-
interesowanych architektów są 
sławy światowej klasy – podkreśla 
wicemarszałek Sobczak.

T ermin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału 

w konkursie na opracowanie kon-
cepcji architektonicznej budynku 
„Teatru w budowie” w Lublinie 
upłynął 9 stycznia. Wśród pro-
jektów jest 29 polskich (m.in. 
z Warszawy, Krakowa, Katowic, 

Gdyni, Lublina), 8 z innych kra-
jów (Niemiec, Francji, Hiszpanii, 
Stanów Zjednoczonych, Litwy, 
Holandii), a 12 to konsorcja z udzia-
łem architektów zagranicznych. 

W zeszłym tygodniu zebrał się sąd 
konkursowy, który oceniał wnio-
ski pod względem merytorycznym 
i formalnym. Pracownie, których 
projekty przejdą przez wstępne 
sito komisji, będą miały czas do 
17 kwietnia na przygotowanie fi-
nalnej koncepcji budowlanej. Po 
tej dacie z trzema zwycięskimi 
pracowniami władze wojewódz-
twa przeprowadzą negocjacje 
dotyczące realizacji inwestycji. 
Umowa z autorami wybranej kon-
cepcji ma być podpisana w lipcu, 
a wiosną przyszłego roku mają 
ruszyć prace budowlane. kt   

Pochód pierwszomajowy 
(ulica Sławińskiego, dziś 
Niepodległości)

Z lewej: Msza św. 
w zakładowej hali 
produkcyjnej

Budynek Centrum Spotkania 
Kultur ma być w przyszłości 
architektonicznym cudem
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składamy podziękowanie za udział w pogrzebie mojej mamy
ś†p.

Marianny Rak
która zmarła zaopatrzona w sakrament namaszczenia chorych  

w wigilię Bożego narodzenia przeżywszy 95 lat. 
Dziękujemy franciszkanom z niepokalanowa,  ks. bp. mieczysławowi Cisło,  

ks. prał. Czesławowi Przechowi, ks. tadeuszowi szyprowaskiemu  
oraz wszystkim  kapłanom i wiernym przybyłym na uroczystość;  

lekarzom i pielęgniarkom ze szpitala w Bełżycach,  
którzy otaczali troską naszą mamę.

synowie ks. Ryszard Rak, proboszcz z Boisk, i Henryk Rak z rodziną

■ p o D z i ę K o w A n i e ■
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Zamienianie się jest fajne

Pchlellegro? 
A co to jest?

Książka za torebkę, 
pasek za kostkę 
Rubika, pierścionek 
za komputerową 
klawiaturę. 
Wraca system 
wymiany towarów. 
Studenci z UMCS 
zorganizowali 
niezwykły targ.

H ol główny Akademickiego 
Centrum Kultury „Chatka 
Żaka” zapełnił się stra-

ganami z mydłem i powidłem. 
Można było przebierać, wybierać, 
krótko mówiąc, targować. Zapłatą 
za towar był specjalny kupon. 
Talon dostawało się za wprowa-
dzenie do obrotu swojej rzeczy. 
– Po co kupować, jeśli można się 
wymienić? – podkreśla z uśmie-
chem Norbert Wójcik, koordyna-
tor projektu pchlellegro. – Jeśli 
akcja będzie się cieszyć dużym 
powodzeniem, a tak na razie jest,  

to będziemy takie targi robić cy-
klicznie – dodaje. 

– Rozglądałam się za biżu-
terią, ale moją uwagę przykuły 
prace plastyczne. Są naprawdę 
piękne. Dobrze, że to nie jest 
akcja wyłącznie dla studentów 
i można tu spotkać również 
osoby starsze – mówi Grażyna 
Rudnicka, która odwiedziła targ 
zaraz po pracy.

Akcja odbyła się w ramach 
Fabryki Inspiracji. – Jest to cykl 
warsztatów i szkoleń, organizo-
wanych m.in. przez zarząd stu-
dentów UMCS. I właśnie to robimy 
poprzez pchlellegro – wyjaśnia 
Maria Krupa, studentka III roku 
prawa UMCS.

– Sprzedaję prace rękodziel-
nicze wykonane przez osoby 
niepełnosprawne – tłumaczył 
Paweł Garbacz z Wolontariatu 
Eleutheria, który także przybył 
do ACK. Dzięki środkom uzyska-
nym z tego typu akcji pomagamy 
byłym więźniom wyjść na prostą. 
Pomagamy znaleźć pracę i miesz-
kanie – wyjaśniał.
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Sukces ratuszowych marketingowców

Wzorowa promocja
Lublin – Wielkie Dzieje się, 
Lublin – Nieziemski klimat czy 
Bądź wolny, studiuj w Lublinie 
to tylko niektóre akcje promo-
cyjne stolicy regionu. Biuro 
Marketingu Urzędu Miasta pod-
sumowało swoje działania.

S kierowana do przyszłych 
studentów kampania spra-

wiła, że w Kozim Grodzie naukę 
rozpoczęło o 1500 osób więcej 
niż rok wcześniej. Nie bez echa 
przeszły dwa billboardowo-in-
ternetowe projekty promujące 
Lublin w Warszawie. – Nasza 
wizerunkowa kampania miejska 
stawiana jest na szkoleniach jako 
wzór do naśladowania – podkre-
śla Agnieszka Oszust z Kancelarii 
Prezydenta – Marketingu Miasta 
Lublin. O działaniach biura piszą 
też ogólnopolskie prestiżowe, 
marketingowe magazyny.

Kolejnymi etapami 
promocji marki będzie ustawie-
nie w newralgicznych miejscach 
miasta stojaków z folderami 
i ulotkami o Lublinie w różnych 
językach. Miasto rozpoczęło też 
odważną kampanię, wykorzystu-
jąc gadżety. 

W beczce miodu znalazła się 
jednak łyżka dziegciu. Lubelscy 
marketingowcy nie potrafią 
podać, ilu turystów odwiedziło 
w zeszłym roku największe na 
wschodzie Polski miasto. Poli-
czeniem odwiedzających mają 
się zająć fachowcy.

Budżet Biura Marketingu Lu-
blina wzrósł w tym roku o 0,6 mln  
i  wynosi 3,7 mln zł. brum

Na pchlellegro można było wymienić się wszystkim  
na wszystko
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Jedni uczniowie wyjadą na 
zimowiska, inni spędzą czas 
na półkoloniach w szkole, 
jeszcze inni w domu przed 
komputerem. Nad bezpie-

czeństwem wszystkich będzie 
czuwał sztab ludzi.

Trzy płaszczyzny działań
Kilka dni temu w Urzędzie 

Wojewódzkim zebrali się przed-
stawiciele służb odpowiedzial-
nych za to, by podczas zimowych 
wakacji żadnemu dziecku nie 
stała się krzywda. Powstał, skła-
dający się z trzech części, plan 
pracy: bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, zabezpieczenie miejsc 
wypoczynku oraz okolicy domu 
i szkoły. Służby podległe wojewo-
dzie otrzymały zalecenia i obieca-
ły współdziałać.

Funkcjonariusze lubelskiej 
policji przeprowadzili w szkołach 
dziesiątki wykładów, których ce-
lem było przybliżenie zagrożeń, 
jakie czyhają na wypoczywają-
cych uczniów. Policjanci, wspo-
magani przez inspektorów nad-
zoru drogowego, będą również 
czuwać nad odpowiednim stanem 
technicznym, a także nad trzeź-
wością i stanem psychofizycznym 

kierujących autokarami wiozą-
cymi dzieci na zimowiska. – Ro-
dzice mogą zawsze zawiadomić 
policję, o której godzinie i gdzie 
jest miejsce zbiórki zimowego 
wyjazdu. Przyjedzie radiowóz 
i przeprowadzimy odpowiednie 
kontrole – zapewnia sierż. Anna 
Smażak z biura prasowego KWP 
w Lublinie.  

Ferie pod blokiem
Ponadto w miastach, w miej-

scach, gdzie najczęściej zbiera 
się młodzież, mają być przepro-
wadzane częstsze patrole. Poli-
cjanci wzmogą czujność również 
podczas imprez masowych, by 
wyeliminować z nich alkohol 
i narkotyki. Częściej niż zwykle 
mają być kontrolowane sklepy 
monopolowe. Działania stróżów 
prawa mają sprawić, by dzieci, 
które zostały w domu, nie organi-
zowały sobie zabaw w miejscach 
niebezpiecznych. 

Na tych, którzy całe dnie 
spędzają przed komputerem, 
również czyhają niebezpieczeń-
stwa. W policji działają specjalne 
komórki, których zadaniem jest 

przeciwdziałanie przestępstwom 
internetowym na tle seksualnym. 
W tym wypadku nic jednak 
nie zastąpi czujności ro-
dziców, którzy powinni 
zainteresować się, jakie 
strony odwiedzają ich 
pociechy, z kim ko-
respondują, a także 
w co grają. 

Kontrolowana 
ślizgawka

Straż Po-
żarna urucho-
miła specjalny 
ogólnopolski 
program „Stra-
żackie lodowi-
sko 2009”. Pożarnicy 
użyją wozów bojo-
wych w niecodzienny 
sposób. Jeśli pogoda 
pozwoli, w wybra-
nych miejscach wy-
leją hektolitry wody, 
które mróz zamieni 
w lodowiska. Dy-
rektorz y szkół, 
wójtowie, stowa-
rzyszenia i wszyscy 

zainteresowani mu-
szą jedynie przy-
gotować teren pod 
ślizgawkę i zgłosić 
strażakom zapo-
trzebowanie na 
lodow isko. – 
Chodzi o to, by 
wyeliminować 
tragiczne sy-
tuacje utonięć 
pod załama-
ny m lodem 
– mówi kpt. 
Ryszard Star-
ko z KW PSP 

w Lublinie.

podejrzany 
ośrodek

Na stronie in-
ternetowej Kura-
torium Ośw iat y 
w Lublinie będzie 
można znaleźć listę 
obiektów i instytu-
cji organizujących 

zimowiska, za-
t w ierd zonych 
przez władze 
oświatowe. Jeśli 

My się zimy nie boimy
Bezpieczne ferie. 
Zimowe wakacje 
rozpoczną się już 
za tydzień. Na 
Lubelszczyźnie 
dzieci nie 
będą narzekać 
na nudę. Ale 
atrakcje muszą 
być przede 
wszystkim 
bezpieczne. 

tekst
Bartosz Rumiński

bruminski@goscniedzielny.pl
Dzieci, które nie wyjadą na ferie, mogą spędzić czas na półkoloniach
Poniżej: W zimowe wakacje trzeba odwiedzić lodowisko
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My się zimy nie boimy
informacje o zimowisku tam się 
znajdują, oznacza to, że jest ono le-
galne. A co, jeśli nie, a dziecko jest 
już w drodze na ferie? – Wszyst-
kie zimowiska muszą uzyskać 
zgodę kuratorium. Oznacza to, 
że spełniają one wszelkie normy, 
np. pożarnicze, sanitarne czy bu-
dowlane. Jeśli na liście zabraknie 
tego, na którym jest bądź wybie-
ra się dziecko, należy zgłosić ten 
fakt właśnie w kuratorium – radzi 
Małgorzata Tatara, rzecznik woje-
wody lubelskiego. W wybranych 
placówkach organizujących zimo-
wy wypoczynek będą przeprowa-
dzane kontrole.

W akcję Bezpieczne Ferie za-
angażowano także Nadbużański 
Oddział Straży Granicznej. Dla 
dzieci wyjeżdżających na Ukra-
inę i dalej na wschód mają być 
wydzielone odrębne pasy, dzięki 
którym szybciej będzie można 
przekroczyć granicę.

W stan gotowości postawiono 
też Straż Ochrony Kolei, a także 
Żandarmerię Wojskową. 

Co, gdzie, kiedy?
W większych miastach regio-

nu dzieci i młodzież nie będą się 
nudzić. Lubartów stawia przede 
wszystkim na sport. – W okre-
ślonych godzinach zapraszamy 
uczniów na bezpłatny basen. Jako 
wejściówka posłuży szkolna le-
gitymacja. Wiem, że z pływalni 
będą także korzystać dzieci z in-
nych gmin – to chyba jest najwięk-
sza atrakcja ferii, bo w pobliżu 
nie ma krytego basenu. Ponadto 
w hali Lewartu odbędzie się tur-
niej tenisa stołowego – mówi Mał-
gorzata Kanar z lubartowskiego 
urzędu miasta. Łęczna natomiast 
będzie przez ferie roztańczona. 
– Zajęcia z tańca nowoczesnego 
będą prowadzili wykwalifiko-
wani instruktorzy. Nie trzeba 
się zapisywać. Będzie można 
również wziąć udział w zajęciach 
plastycznych i teatralnych – wy-
mienia Helena Kępka z Centrum 
Kultury w Łęcznej. Urzędnicy 
w Puławach postawili na ruch na 
świeżym powietrzu. – MOSiR pla-
nuje organizację imprez, takich 

jak: zawody łyżwiarskie, zawody 
narciarskie o Puchar Dyrektora 
MOSiR – slalom gigant (stok nar-
ciarski w Parchatce), bieg narciar-
ski o Puchar Dyrektora MOSiR 
oraz zawody saneczkowe w par-
ku Czartoryskich – podaje Mag-
dalena Zarychta z puławskiego 

magistratu. Z kolei w Kraśniku 
urzędnicy wyprzedzili ferie  
i przez cały styczeń organizują za-
jęcia tamtejszym uczniom. – Pod 
patronatem burmistrza miasta or-
ganizowane są wyjazdy na narty 
do pobliskiego Batorza, gdzie znaj-
duje się stok narciarski. Odbywa 

się to w ramach zajęć lekcyjnych, 
kiedy dzieci jeżdżą tam na koszt 
miasta – wyjaśnia Adam Żurek 
z kraśnickiego Ratusza. W Świd-
niku i Krasnymstawie podczas 
ferii szykuje się gratka dla mło-
dych kinomanów. 

� •

Snowboard, to jest to!

Ferie najlepiej spędzić na stoku
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Lubisz fotografować? Jesteś 
zauroczony pięknem zimy? 
Ten konkurs jest dla Ciebie. 
Zrób zdjęcie mroźnej scenerii 
powiatu łęczyńskiego. 
Atrakcyjne nagrody czekają.

Celem konkursu jest prezentacja prac fo-
tografów amatorów, ukazujących piękno 

i różne oblicza zimy w powiecie łęczyńskim. 
Każdy uczestnik może dostarczyć maksymal-
nie 3 fotografie. Format dla fotosów w postaci 
elektronicznej to szerokość minimum 1600, 
a wysokość 1200 pikseli. Zdjęcia tradycyjne 
powinny być wielkości 15¤20 cm. Do pracy 
musi zostać dołączony wypełniony formularz 
(do pobrania na stronie internetowej lub w 
bibliotece) zawierający imię i nazwisko, wiek, 
opis (tytuł) zdjęcia, datę i miejsce jego wyko-
nania oraz numer kontaktowy. Formularz 
osobiście, niezależnie od formy wysyłki zdję-
cia, podpisany należy dostarczyć do filii nr 3 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy 
ulicy Jaśminowej 4 w Łęcznej lub na adres 
mailowy: mrmleczna@gmail.com. 

W konkursie mogą brać udział jedynie 
te prace, które nie uczestniczyły w żadnym 
innym konkursie. Uczestnik konkursu, 
przez nadesłanie fotografii, wyraża zgo-
dę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie 
i publikację oraz przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez organizatorów 
konkursu. Więcej szczegółów, regulamin 
konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na 

www.leczna.pl lub pod nr. tel. 081 462 75 05. 
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody-
niespodzianki. Termin nadsyłania fotografii 
upływa 28 lutego 2009 r. Wręczenie nagród 
zwycięzcom nastąpi podczas wernisażu 
pokonkursowego 25 marca 2009 r. o godzi-
nie 17.00 w siedzibie MGBP. Organizatorem 
konkursu jest Młodzieżowa Rada Miejska w 
Łęcznej przy współpracy Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Filia nr 3 w Łęcznej i 
Rady Osiedla Bobrowniki. kt

Zimowy konkurs fotograficzny

Aż w nos szczypie

Chemiczna euforia

W Lublinie można kupić nie tylko 
sprzęt RTV, markowy ciuch czy 

świeże warzywa na targu. Niedawno 
na deptaku otwarty został sklep ze 
związkami psychoaktywnymi, zwanymi 
popularnie dopalaczami. Lubelski 
funshop, przechodząc zwycięsko przez 
kontrolę skarbówki, działał i miał się 
dobrze. Zamknął go Sanepid. Nie wiadomo 
na jak długo. 
70 proc. specyfików sprzedaje się 
w Sieci. Sprzedawca informuje, że oferta 
skierowana jest do ludzi młodych, 
lubiących dobrą zabawę. Oczywiście 
zastrzega się, że kupić je mogą tylko  
osoby pełnoletnie. W informacji 
dla mediów firma dokonuje analizy 
pedagogicznej: „W szczególności  
zależy nam na młodzieży, która  
ze względu na burzliwy okres 
dojrzewania, jak będzie chciała  
czegoś spróbować, to i tak to zrobi”. 
Ot, wyszło szydło z worka, a zaraz 
za nim szpalerek osiemnastolatków 
przeżywających „burzliwy okres 
dojrzewania”. A może były to krowy 
odlatujące do ciepłych krajów? Bzdura! 
Firma staje się ofiarą własnych 
przejęzyczeń freudowskich. Żaden 
gimnazjalista nie ma najmniejszego 
problemu z zakupem takich substancji, 
wynajmując np. starszego kolegę. Jako 
katecheta wielokrotnie spotykałem się 
z takimi sytuacjami. Za to firma już nie  
odpowiada przed polskim prawem.  
Czas buntu i dojrzewania trzeba przeżyć 
mądrze, ponieważ rzutuje na całe życie. 
Jeśli pszczoła ugryzie kogoś w środek 
czoła, ostatnim sposobem pomnożenia  
tej wątpliwej euforii będzie włożenie 
głowy do ula. Dopalacze zawierają 
benzylopiperazynę, działającą 
podobnie jak amfetamina. Rada Unii 
Europejskiej wpisała ją na listę substancji 
psychotropowych. Firma proponuje też 
pigułki wywołujące euforię, tzw. pigułki 
psychodelii. Po co hamować euforię? 
Sprzedawca powinien wpuścić kilkunastu 
amatorów powyższego „dobrodziejstwa” 
do sklepu, wyłączyć alarmy i monitoring, 
a następnie wrócić nad ranem, by 
partycypować w euforii. Lepiej jednak 
zlikwidować lukę prawną pozwalającą na 
taką działalność. Jaskółki wieszczą, że to 
kwestia najbliższych miesięcy. 

Okiem wikarego

felieton
ks. Adam Jaszcz 

wikariusz parafii 
św. michała archanioła w Lublinie

Zimowy las we wsi Klarów (gmina Milejów)

Przepływający przez powiat łęczyński 
Wieprz jest w zimie skuty lodem
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