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Janowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. spoœród nas, przebiega³a w uroczystej atmosferze. 

Bohaterów Porytowego Wzgórza jest ju¿ dostojnym Podczas Mszy ks. Infu³at Edmund Markiewicz 

jubilatem. W³aœnie stuknê³a mu dziewiêædziesi¹tka. dokona³ poœwiêcenia sztandaru szko³y, wyg³osi³ 

Dzieñ 16 czerwca zapisze siê jako data historyczna równie¿ kazanie dotycz¹ce tej rocznicy. Powiedzia³ 

szko³y. równie¿, ¿e szko³a ma zdrowy rdzeñ i jest dobrym 

wzorcem wychowywania m³odzie¿y. Pani Ewa 

Garbacz Dyrektor LO podziêkowa³a za poœwiêcenie 

sztandaru i odprawion¹ Mszê Œw. Po Mszy nast¹pi³ 

przemarsz do LO setek osób ulic¹ Jana 

Zamoyskiego. Spontaniczne powitania, serdecznoœæ 

wœród kolegów i kole¿anek, wspomnienia oraz 

radoœæ- by³y to chyba najpiêkniejsze wra¿enia, 

godne zapamiêtania. Trzeba zaznaczyæ, i¿ ta 

serdecznoœæ przejawia³a siê najbardziej wœród 

starszych absolwentów. Po wykonaniu zdjêcia 

zbiorowego absolwenci udali siê do auli szkolnej. 

Powitania goœci, przemówienia i wystêpy 
Przed godzina, 10.00 absolwenci LO okolicznoœciowe trwa³y prawie trzy godziny. 

t³umnie przybyli do Sanktuarium Matki Boskiej Pomimo gor¹ca zebrani dotrwali do koñca 
Janowskiej. Msza œwiêta w intencji szko³y, oficjalnych obchodów. cd.str.12
absolwentów obecnych i tych, którzy odeszli 

Dnia 14  czerwc a 1944r. w  Lasach  przywita³ wszystkich zaproszonych goœci. Na 

Jan ows kic h na d rz ek¹  Bra nwi ¹, o dby ³a s iê uroczystoœæ przyby³o kilku pos³ów, wœród których 

najwiêksza bitwa partyzancka na ziemiach polskich. znajdowa³ siê tak¿e Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki. 

De legac je  wie lu  ins ty tuc j i ,  o rgan izac j i  

kombatanckich oraz stowarzyszeñ z³o¿y³y wieñce i 

wi¹zanki przy pomniku partyzantów. Podczas 

obchodów nast¹pi³o zakoñczenie „XI Wyœcigu 

Porytowe Wzgórze 2007”, zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji i 

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Lubelski z 

przewodnicz¹cym Panem Adamem Or³em. 

Uczestnicy wyœcigu, pomimo du¿ego upa³u, 

wspaniale poradzili sobie z d³ugoœci¹ trasy Janów 

Lubelski- Porytowe Wzgórze. Wynosi³a ona 13 km. 

Rozdano równie¿ nagrody uczestnikom „I Biegu 
Po stronie polsko-radzieckiej walczy³o ok. 3 tys. 

Par tyzanckiego”  i  „Harcersk iego  Biegu  
partyzantów. Po stronie niemieckiej walczy³y si³y, 

Patrolowego”. Wspaniale zaprezentowa³a siê Monika 
licz¹ce ponad 30 tys. ¿o³nierzy. Pomimo mia¿d¿¹cej 

przewagi wroga, operacja „STURMWIND I” dla 

strony niemieckiej zakoñczy³a siê fiaskiem. W 63 

rocznicê tego wydarzenia na Porytowym Wzgórzu 

odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ pod patronatem 

honorowym Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha 

¯ukowskiego, upamiêtniaj¹ca to wydarzenie. 
00Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godz. 9  programem 

artystycznym w wykonaniu uczniów Liceum 

Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza w Janowie Lubelskim. PóŸniej nast¹pi³o Rapa, m³oda wokalistka, która mo¿e pochwaliæ siê 

wejœcie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i w³asn¹ p³yt¹. Na uroczystoœæ przyby³o wiele osób. 

pocztów sztandarowych. Podniesiono flagê Polski Ca³e rodziny ze wzruszeniem obserwowa³y i s³ucha³y 
00oraz odœpiewano Hymn Pañstwowy. Ok. godz. 10  wystêpów okolicznoœciowych.

odprawiona zosta³a przez ks. kanonika Jana Sobczaka Obchody uroczystoœci na Porytowym Wzgórzu 

uroczysta Msza Œwiêta, w której uczestniczyli tak¿e wiele znacz¹, zarówno dla nas, jak i dla kombatantów 

ks. Infu³at Edmund Markiewicz i ks. Dariusz Socha. wojennych. Dziêki obchodom my- Polacy wyra¿amy 

Ks. Dariusz ponadto wyg³osi³ piêkne kazanie. Po nasz¹ wdziêcznoœæ i szacunek za walkê w obronie 

Mszy Œw. odby³ siê Apel Poleg³ych i salwa honorowa. Ojczyzny. Pamiêtamy i cenimy czyny Walcz¹cych. 

Starosta Powiatu Janowskiego Pan Zenon Sydor Karolina Pada³a

wyg³osi³ przemówienie, podczas którego serdecznie 

 

Pamiêæ wiecznie ¿ywa

Pragniemy poinformowaæ Pañstwa, Lubelskiego. Przy tej okazji pragniemy, 

¿e dnia 25 czerwca, po przeprowadzeniu po dz iê ko wa æ za ró wn o Ma rs za ³k ow i 

badañ geologicznych, wszczêto budowê Wo j e w ó d z t w a  P a n u  J a r o s ³ a w o w i  

krytej p³ywalni . Jednoczeœnie  chcemy Zdrojkowskiemu, jak i Pos³owi na Sejm RP 

powiadomiæ, i¿ w³adze  samorz¹dowe Panu Jerzemu Bieleckiemu oraz Radnemu 

Gminy i Starostwa zdoby³y na tê inwestycjê Województwa Panu Janowi Frani, którzy 

dodatkowo 1 mln z³otych z Funduszu przyczynili siê do pozyskania dodatkowych 

Rozwoju Kultury Fizycznej bêd¹cego w œrodków finansowych.

dyspozycji Marsza³ka Województwa Red.

P³ywalnia budowana i dofinansowana

Z roku  na  rok impreza „LEŒNY stop zas³ania³y s³oñce. Chmury burzowe wisia³y nad 

SKARBIEC-Dni Lasów Janowskich z Radiem Janowem, strasz¹c deszczem. Na groŸbach siê nie 

Lublin” jest coraz lepsza. O ile w roku poprzednim skoñczy³o… Podczas koncertów zespo³ów JOKu 

ktoœ móg³ narzekaæ na wykonawców, o tyle podczas pojawi³ siê ma³y deszczyk. Trwa³ przez prawie ca³e 

pokazy alpinistyczne. Na szczêœcie dla mnie, 

podczas mojej nieudolnej wspinaczki „Po linie na 

skrzynie” zrobi³ sobie przerwê. W tym samym 

czasie swoje umiejêtnoœci prezentowali uczniowie 
00 Szko³y Tañca Atlanta. Ok. godz. 19 wyst¹pi³ 

Kabaret „PARANIENORMALNI”. Skecze z 

go³êbiami czy m³otkiem i gwoŸdziem wywo³a³y 

salwy œmiechu. Powoli zbli¿aliœmy siê do 

kulminacyjnego punktu programu- koncertu 

zespo³u „CZERWONY JAK CEG£A”. Jak siê 

póŸniej okaza³o, nazwa zespo³u by³a niezwykle 

tegorocznej zabawy takie narzekania nie ujrza³y trafna. Wszyscy byliœmy czerwoni, ale z nerwów lub 

œwiat³a dziennego. Ba! Nie mia³y prawa go œmiechu. Organizatorzy, widz¹c b³yski na niebie i 

zobaczyæ! Dwa dni 23 i 24 czerwca (sobota, s³ysz¹c grzmoty, zapowiadaj¹ce nieuniknion¹ 

niedziela) zapewni³y nam doskona³¹ rozrywkê. Park burzê, zaprezentowal i pokaz sztucznych ogni 

Misztalec znowu by³ oblegany przez mieszkañców podczas trwania koncertu. Panowie zaczêli „dawaæ 

Janowa. Sobotni¹ zabawê rozpoczêliœmy o godzinie czadu”, lecz nie rozwinêli w pe³ni skrzyde³ek. Z 
0015  zaw oda mi wêd kar ski mi.  Pod cza s gdy  nieba lun¹ deszcz. W ci¹gu kilku minut wszystkie 

uczestnicy usi³owali z³owiæ coœ wiêcej ni¿ p³otki w rowy wype³ni³y siê wod¹. Uczestnicy zabawy 

rozmiarze mini (trafi³a siê jedna ¿aba), pozostali szukali schronienia, a impreza zosta³a przerwana. 

mieszkañcy brali udzia³ w konkursach Radia Lublin. Wielka szkoda . Dzieñ nastêpny wynagrodzi³ 

Zawody sportowe oraz wystêp zespo³u „PLUSK” wszystkim trudy dnia poprzedniego. W niedzielê 

zapewni³y  rozrywkê dzieciom i m³odzie¿y.  anio³owie nie grali ju¿ w krêgle i nie robili sobie w 

Wszystko zapowiada³o siê wspaniale, gdyby nie niebie zdjêæ, dlatego te¿ burzy nie by³o . W niedzielê 
00pogoda. Nie potrzeba Bacy, ani innego górala, aby impreza rozpoczê³a siê równie¿ o godz. 15  

zauwa¿yæ, i¿ „Cumulusy” i „Nimbostratusy” non konkursami dla dzieci. Cd. Str.12

Tak bawi siêJanów Lubelski!!!

Uroczystoœci z okazji 80 lecia Eurodeputowany Zdzis³aw Podkañski. 
OSP w Powiecie Janowskim odby³y siê Dalsze uroczystoœci odby³y siê na placu 
dniu 6 maja w Godziszowie i 13 maja w przed  stra¿nicami w Godziszowie i 
Chrzanowie. Wrêczenie odznaczeñ, C h r z a n o w i e  p o d c z a s  k t ó r y c h  

wicewojewoda Lubelski Grzegorz Jawor 
w Godziszowie i Prezes ZW PSL Edward 
W o j t a s  u d e k o r o w a l i  s t r a ¿ a k ó w  
Br¹zowymi Medalami „Zas³ugi za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa”. W uroczystoœci wziêli 
udzia³ Pos³owie na Sejm RP Jerzy 
Bielecki, Jan £opata, Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Jan Frania 
oraz starosta Zenon Sydor i wicestarosta 
Piotr Góra. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w sk³ad 
Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaœniczego w³¹czonych jest jedenaœcie gratulacji poprzedzi³y Msze Œwiête, 
jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych odprawione w miejscowych koœcio³ach 
z terenu powiatu janowskiego. Z tej okazji pod przewodnictwem ks.Biskupa Mariana 
odby³y s iê  piêkne uroczystoœci ,  Zima³ka i proboszczy ks. Józefa 
Jubileuszowe, podczas których sk³adano Krawczyka i ks. Wies³awa £obazê. 
wyrazy uznania dla pracy stra¿aków oraz Jednostka OSP w Godziszowie poœwiêci³a 
p o d e j m o w a n y c h  p r z e z  n i c h  sztandar a s³owa podziêkowania skierowa³ 
bezinteresownych dzia³añ na rzecz wójt gminy Godziszów Andrzej Olech i 
ochrony zdrowia i ¿ycia innych ludzi. 

Jubileusze 80 - lecia Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w powiecie janowskim



Gazeta Janowska2.

Mistrzostwa województwa lubelskiego w 4- Komenda Powiatowa PSP Parczew z wynikiem 

sporcie po¿arniczym odby³y siê w dniach 22 i 28 maja 376,56 s

w Pu³awach i Janowie Lubelskim. W mistrzostwach 5- Komenda Powiatowa PSP Janów Lubelski z 

udzia³ wziê³o ponad 200 zawodników - dwadzieœcia wynikiem 379,48 s

dru¿yn Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i jedna dru¿yna z 6- Komenda Powiatowa PSP Krasnystaw z wynikiem 

Zak³adowej Stra¿y Po¿arnej Zak³adów Azotowych 381,02 s

SA w Pu³awach. Komisjê sêdziowsk¹ stanowi³o Zarówno poziom organizacji tej imprezy, 

trzydziestu oficerów, aspirantów i podoficerów jak i pracê komisji sêdziowskiej mo¿na uznaæ za 

Komen dy Wojewódz kiej PSP w Lubli nie. W dobr¹; sêdzi¹ g³ównym by³ m³odszy brygadier Marek 

mistrzostwach rozgrywane by³y takie konkurencje, Dziedzic. Poprzez bie¿¹ce og³aszanie wyników przez 

jak: po¿arniczy tor przeszkód, wspinanie przy u¿yciu spikera organizatorzy zapewnili dobr¹ informacjê dla 

drabiny hakowej, sztafeta po¿arnicza 4 x 100 metrów widzów. Zastrze¿enia mo¿e budziæ jedynie medialne 

z pr ze sz ko da mi , kt ór a za ko ñc zo na  zo st a³ a przygotowanie tej imprezy - wiêkszoœæ mieszkañców 

ef ek to wn ym  ga sz en ie m p³ om ie ni . Os ta tn i¹  Janowa Lub. nie wiedzia³a, ¿e siê ona w ogóle 

konk uren cj¹ by³y  æwic zeni a bojo we któr ych odbywa. To sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ tego, ¿e 

uwieñczeniem by³y precyzyjne podania silnego stra¿aków by³o paradoksalnie wiêcej ni¿ zebranych 

strumienia wody do celu. Zawodnicy walczyli do widzów!

koñca o ka¿d¹ sekundê, ka¿da dru¿yna chcia³a wypaœæ Na  za ko ñc ze ni e za wo dó w zo st a³ y 

jak najlepiej. wrêczone puchary, dyplomy oraz nagrody. Nale¿y 

W klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze podkreœliæ wysoki poziom sportowy oraz 

miejsce wywalczy³a Komenda Miejska PSP Zamoœæ z wyszko lenie po¿arn icze  wszystkich  dru¿yn , 

wynikiem 355,55 s, drugie miejsce zajê³a Komenda bior¹cych udzia³ w mistrzostwach. Tym bardziej 

Miejska PSP Lublin z wynikiem 360,02 s. Na podium mo¿e nas cieszyæ dobre, pi¹te miejsce naszych 

staneli równie¿ stra¿acy z Komendy Powiatowej PSP stra¿aków.

Pu³awy z wynikiem 365, 25 s. Kolejne miejsca zajeli: £ukasz Spryszak

, 

Mistrzostwa województwa lubelskiego - 
Janów na pi¹tkê!

W sobotnie przedpo³udnie dzwony w Emili¹ Waniewsk¹.

koœciele pod wezwaniem œw. Jadwigi Królowej By³y te¿ ¿yczenia i nadzieja, ¿e leœnicy w 

Polski niejako obwieœci³y obchody „Dni Lasu” w przysz³oœci równie dobrze bêd¹ dbaæ o nasze leœne 

Janowie Lubelskim. Leœnicy t³umnie przybyli na œrodowisko, jak obecnie. Po zakoñczeniu mszy i 

wyprowadzeniu  sz tandaru  nad leœn ic twa ,  

zgromadzeni udali siê na koncert do Oœrodka 

Edukacji Ekologicznej. 

Nadleœniczy Lucjan Bednarz podczas 

podziêkowañ wspomnia³, ¿e rozpoczêcie takich 

uroczystoœci Msz¹ Œwiêt¹ by³o jego marzeniem i 

dopiero teraz w Janowie to marzenie uda³o siê 

zrealizowaæ. Starosta powiatu Zenon Sydor oraz 

Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ w swoich wyst¹pieniach 

z³o¿yli ¿yczenia dla wszystkich leœników i zapewnili 

dalsz¹ wspó³pracê z Nadleœnictwem. 

Nastêpnie odby³ siê koncert; oprócz 

muzyki interesuj¹ce by³o to, ¿e koncertowa³y dzieci 

leœników z naszego nadleœnictwa. Koncert rozpocz¹³ 

kilkuletni akordeonista Przemek Wieniawski, a 
Mszê Œwiêt¹, która odprawiona zosta³a w intencji 

nastêpnie pan Ryszard Marchewka wraz 
pracowników i ich rodzin. Myœl¹ przewodni¹ 

kilkunastoletnia, skrzypaczk¹ Emili¹ Waniewsk¹. 
kazania, które wyg³osi³ ks. Kanonik Jan Sobczak by³a 

Pan Ryszard Marchewka jest nauczycielem 
PRAWDA, jak wielkie jest to s³owo i jakie niesie ze 

rodzeñstwa Waniewskich w Stalowej Woli.sob¹ brzemiê. W murach janowskiego koœcio³a 

Po koncercie i pami¹tkowym zdjêciu, rozlega³ siê m³odzieñczy, radosny œpiew tak 

leœnicy przy orkiestrze i zastawionych sto³ach w lesie, niespotykany, przy akompaniamencie skrzypiec i 

bawili siê d³ugo i weso³o.organów. Œpiewa³y: Joanna Fusiara i Monika Rapa. 

Na organach gra³ nauczyciel Pañstwowej Szko³y 

Jan Machulak Muzycznej w Stalowej Woli z m³od¹ skrzypaczk¹ 

Leœnicy œwiêtowali

Czasami, aby informacja by³a wiarygodna, wysiedli z samochodów, nie podeszli do m³odych 

czerpie siê j¹, np. z dwóch ca³kowicie odmiennych ludzi, nie zapytali siê, czy takie zdarzenie w ogóle 

Ÿróde³. Tak te¿ siê sta³o w sprawie nocnej bójki ( 10 mia³o miejsce. Nie zainteresowali siê nawet czy 

czerwca 2007r.) pomiêdzy m³odymi mieszkañcami ch³opcy s¹ pe³noletni (a czêœæ z nich nie by³a). Nie 

os. Zaolszynie a m³odymi mieszkañcami bloków w wiadomo nawet, ilu policjantów by³o, gdy¿ ¿aden z 

Janowie Lubelskim. Tylko  czasami, zamias t nich nie wychyli³ nosa poza szybê. Wynik starcia- 

uwiarygodniæ j¹, dzieje siê coœ ca³kowicie wygrana dla blokowców.

odwrotnego. Od niezale¿nego informatora Gazety Rozmawiaj¹c z Komendantem Policji w 

Janows kiej, s iedz¹c ego grz ecznie  na ³awc e i Janowie Lubelskim Panem Bogus³awem Polikarskim 

przygl¹daj¹cego siê zajœciu od pocz¹tku do koñca, na jaw wysz³a druga wersja zdarzenia. A oto ona: w 

us³yszeliœmy tak¹ wersjê wydarzeñ: owej nocy, ok. nocy, 10 czerwca 2007r. o godz. 00.10 anonimowy 

godz. 24 dwie grupy ch³opców zaczê³y siê „laæ” w informator zadzwoni ³ na Komendê Policji z 

parku. Ju¿ na wstêpie dwóch upad³o i siê nie wieœciami, dotycz¹cymi bójki w parku. Podobno 

podnosi³o. Reszta, wydaj¹c dzikie okrzyki, zaciekle du¿a grupa ch³opców „walczy³a” miêdzy sob¹. 

walczy³a, nie zwracaj¹c uwagi na otoczenie. Jakaœ Nied³ugo po zg³oszeniu, na miejsce zdarzenia, 

dobra duszyczka, nie chc¹c widocznie, aby ch³opcy po je ch a³ o 5 po li cj an tó w. Ni e wi dz ¹c  ni c 

powybijali siê do koñca, zadzwoni³a na Komendê niepokoj¹cego w zachowaniu przebywaj¹cych w 

Powiatow¹ Policji w naszym mieœcie. Panowie parku ludzi, policjanci wrócili na komendê. Nie 

policjanci, owszem, zjawili siê na polu bitwy, ale widzieli ¿adnej innej bójki, nie zauwa¿yli ¿adnego 

dopiero po up³ywie ok. 30 min. W tym czasie wykroczenia. Dlatego te¿ stwierdzaj¹c, i¿ w parku 

bojownicy zmêczeni, usiedli na ³awce i odpoczywali. pan uje  por z¹d ek i  nic  siê  nie  dzi eje , ni e 

Kilku najwytrwalszych przenios³o siê w inn¹ czêœæ interweniowali.

parku, kontynuuj¹c „wymianê zdañ”. Trzy radiowozy Maj¹ Pañstwo dwie wersje wydarzeñ do 

(kiedy ju¿ przyjecha³y) okr¹¿y³y park i nie robi¹c nic, wyboru, w któr¹ uwierzycie to zale¿y od Was.

aby zbadaæ sytuacjê, odjecha³y. Funkcjonariusze nie Karolina Pada³a

Zaolszynie kontra bloki

Nikt siê tego nie spodziewa³. Rodzice - emocjonuj¹ca rozgrywka z Opolem Lubelskim zosta³a 

zachwyceni, nauczyciele - dumni a same uczestniczki- rozstrzygniêta poprzez rzuty karne. Wynik 2:1 dla 

skromne, ale radosne. Piêæ meczów wygranych (3 w grupie „naszych”. O ostatnim, fina³owym meczu z Lubartowem 

i 2 poza). Dziesiêæ pokonanych dru¿yn. W rezultacie II zadecydowa³y koñcowe minuty. Poziom by³ niezwykle 

miejsce na podium i zdobycie Pucharu Marsza³ka wyrów nany. Ale z abrak ³o tro szecz kê szc zêœci a - 

Woj ew ód zt wa  Lu be ls ki eg o - Pa na  Ja ro s³ aw a dziewczynki uleg³y tylko jedn¹ „bramk¹”. Nikt siê tym 

jednak specjalnie nie przejmuje. Sukces jest olbrzymi, 

dlatego te¿ nikt nie patrzy na to, co mog³o byæ, lecz na to, co 

jest. Rozmawiaj¹c z Panem Krzysztofem Rosiñskim, 

nauczycielem wychowania fizycznego, dowiedzia³am siê, 

i¿ zawodniczki nie przechodzi³y specjalnego treningu pod 

k¹tem zawodów. Ich przygotowania przybra³y bardziej 

charakter zabawy. A to, m.in., ze wzglêdu na brak 

odpowiedniego sprzêtu do treningów. Wielka szkoda, 

poniewa¿ sam talent nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze 

ciê¿ka praca, a ¿eby pracowaæ, trzeba mieæ na czym. 

Podczas meczów, kibice i opiekunowie z emocji 

pozdzierali sobie gard³a, a zawodniczki z zawziêtymi 
Zdrojkowskiego. Taki jest wynik Fina³u Wojewódzkiego 

minami, niczym tornado, przesz³y po swoich 
VII Turnieju Pi³ki No¿nej „Z podwórka na stadion” o 

przeciwniczkach, siej¹c w ich szeregach spustoszenie. Trzy 
Puchar Tymbarku (31 maja 2007r). Zawodów nie byle 

najlepsze dziewczynki z dru¿yny Momot zakwalifikowa³y 
jakich, bo organizowanych przez Polski Zwi¹zek Pi³ki 

siê do Kadry Województwa Lubelskiego i pojad¹ na 11-
No¿nej. Uczestniczy³y w nim zawodniczki z Publicznej 

dniowy pó³fina³owy letni obóz sportowy. Kadra przygotuje 
Szko³y Podstawowej w Momotach. Zawodniczki 

je na udzia³ w Ogólnopolskim Finale Turnieju Pi³ki No¿nej 
niezwykle m³ode, gdy¿ dopiero uczêszczaj¹ce do klas I-III 

„Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku. M³odym 
w tym wiêkszoœæ do klasy 1. Dziewczynki, aby dostaæ siê 

pi³karkom ¿yczymy powodzenia i czekamy na nastêpne 
do rozgrywek wojewódzkich, musia³y pokonaæ wszystkich 

osi¹gniêcia. A tak, miêdzy nami kibicami, czy nie s¹dzicie, 
rywali z Powiatu Janowskiego. Jako reprezentacja powiatu, 

¿e mo¿e inne dru¿yny powinny braæ przyk³ad z ma³ych 
jak burza par³y do przodu, nie ustêpuj¹c innym 

zawodniczek i w koñcu wzi¹æ siê do roboty? Jak widaæ 
zawodniczkom ani na krok. Wrêcz przeciwnie. Mecz z 

mo¿na osi¹gn¹æ sukces, pomimo braków w podstawowym 
gospodarzem zawodów - Krasnystawem zakoñczy³ siê 

sprzêcie, tj. pi³ek czy chocia¿by boiska.
wynikiem 5:0 dla Momot. Równie¿ niezwykle 

Karolina Pada³a

Dziewczynki do boju!!!

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Janowa Lubelskiego i Godziszowa, spe³niaj¹cymi 

„Humanus” w Janowie Lubelskim, informuje, ¿e na kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej, 

podstawie umowy  zawartej pomiêdzy Burmistrzem tj. osi¹gaj¹ce dochód poni¿ej 351 z³ na osobê w rodzinie, 

Janowa Lubelskiego oraz Wójtem Gminy Godziszów, a wskazane przez miejscowe oœrodki pomocy spo³ecznej.

Zwi¹zkiem Stowarzyszeñ Lubelski Bank ¯ywnoœci w W Janowie Lubelskim ¿ywnoœæ wydawana jest 

Lublinie Stowarzyszenie zosta³o wytypowane do realizacji w siedzibie stowarzyszenia, przy ulicy Boh. Poryt. Wzg. 

na terenie gmin Janów Lubelski i Godziszów programu 23, natomiast  w Godziszowie pozyskane artyku³y 

„Dostarczanie ¯ywnoœci Dla Najubo¿szej Ludnoœci UE. dys try buu je oœr ode k pom ocy  spo ³ec zne j. Termi n 

Wydawana ¿ywnoœæ  bêdzie pozyskana               w ramach  wydawania ¿ywnoœci uzale¿niony jest od terminu dostaw z 

unijneg o program u - Europej ski Program  Pomocy Banku ¯ywnoœci. Planujemy ³¹cznie pozyskaæ 77 ton 

Najbardziej Potrzebuj¹cym - PEAD. Podstaw¹ jego ¿ywnoœci i obj¹æ  programem oko³o 1800 mieszkañców 

realizacji jest Rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej nr wymienianych powy¿ej gmin 

3730/87 zezwalaj¹ce na bezp³atne przekazywanie osobom Pon adt o inf orm uje my, ¿e do rea liz acj i 

potrzebuj¹cym ¿ywnoœci pochodz¹cej z rezerw UE przez programu Stowarzyszenie Humanus nawi¹za³o wspó³pracê 

akredytowane organizacje charytatywne  z terenu z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwow¹ Stra¿y Po¿arnej w 

Wspólnoty. W ramach programu planujemy pozyskaæ  Janowie Lubelskim oraz OSP Godziszów, które bezp³atnie 

artyku³y  w postaci m¹ki, mleka, kaszy jêczmiennej, cukru, transportuje czêœæ ¿ywnoœci z Banku ¯ywnoœci w Lublinie 

makaronów, sera ¿ó³tego, sera topionego, p³atków do Janowa Lubelskiego i Godziszowa. 

kukurydzianych. Pozyskane artyku³y ¿ywnoœciowe s¹ Pawe³ Wiœniewski

rozdysponowane pomiêdzy najubo¿szymi mieszkañcami Stowarzyszenie HUMANUS

¯ywnoœæ dla najubo¿szych

Jak dowiedzieliœmy siê prezes obejmuje 217 osób, kwota wyp³acanych 
Komas spó³ki  z .o.o w Janowie pieniêdzy wynosi oko³o 120 z³. Renciœci i 
Lubelskim, pan Jukka Somppi  podj¹³ emeryci dziêkuj¹ Leszkowi Kurlejowi za 
dec yzj ê o w yp³ ace niu  z fu ndu szu  reprezentowanie ich interesów w spó³ce. 
socjalnego pieniêdzy dla rencistów i Red.
emerytów dawnej Fabryki Maszyn. Lista 

Komas sp. z.o.o dla rencistów i emerytów
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Zamiast iœæ na lekcje, 1 czerwca 2007r uczestniczy w ka¿dej imprezie organizowanej 

dzieci, uczêszczaj¹ce do Publicznej Szko³y dl a na sz yc h na jm ³o ds zy ch . Ni e ty lk o 

Podstawowej w Momotach, œwiêtowa³y Dzieñ uczestniczy, ale równie¿ z „w³asnej kieszeni” 

Dziecka- jedno z najbardziej po¿¹danych przez kupuje nagrody i smako³yki. Tak¿e tym razem 

nie dni w roku (nie licz¹c Gwiazdki :). Obchody na uczestników konkursu polskich warcab 

ich œwiêta rozpoczê³y siê uroczystym apelem. 

„Polska Gra” czeka³y cukierki. Natomiast 

zwyciêzcom Pan Wicestarosta, wrêczy³ 

nagrody takie jak plecak czy pi³ka. Grê 

zorganizowa³ i przeprowadzi³ Pan Wach. Od wychowawców dzieci dosta³y prezent- 
Okaza³o siê, ¿e dziewczyny bez wiêkszych paczuszkê s³odkoœci. Specjalnie na tê okazjê do 
problemów pokona³y ch³opców. ¯aden z nich dzieci przyjecha³  Wicestarosta Powiatu 
nie zakwalifikowa³ siê do fina³owej trójki.Janowskiego Pan Piotr Góra wraz z Panem 

Pewnie u wiêkszoœci z dzieci ten dzieñ Zbigniewem Wachem - nauczycielem 
zapadnie w pamiêæ na bardzo d³ugo.wychowania fizycznego a prywatnie 

Karolina Pada³a mi³oœnikiem warcab. Pan Piotr Góra 

Dzieñ Dziecka

Eutrapelia- 1)”Taktowny dowcip” to Janowie Lubelskim. Wykonawcy k³adli nacisk 

w etyce Arystotelesa cnota, stanowi¹ca z³oty przede wszystkim na ukazanie mi³oœci do 

œrodek miêdzy b³azeñstwem a nieokrzesaniem. Naszej Ojczyzny -Polski i nasze j Ma³ej 

2)Greckie s³owo, oznaczaj¹ce „dobr¹ zabawê”. Ojczyzny -Janowa Lubelskiego. Wychwalali 

Taki opis has³a mo¿ecie znaleŸæ w s³owniku. „Piêkn¹ nasz¹ Polskê ca³¹” i zachêcali do 

Dla na s -uczestników „dobrej  zabawy”, spêdzania w jej najpiêkniejszych zak¹tkach 

Eutrapelia to nie tylko s³owo i filozofia wolnego czasu. Goœciliœmy m.in. Pani¹ Ewê 

Ar ys to te le sa , al e ró wn ie ¿ ce l ¿y ci a,  Sêk z Katolickiego Domu Kultury „Arka” w 

mentalnoœæ, sposób przedstawienia i wyra¿enia Rac³awicach, Janinê Sagatowsk¹- by³¹ senator 

naszej wiary oraz wspania³y pomys³ spêdzania RP, Jerzego Bieleckiego- Pos³a na Sejm RP 

wolnego czasu. Dnia 29 maja 2007r. w oraz innych znamienitych goœci, takich jak ks. 

Janowskim Oœrodku Kultury odby³a siê X infu ³ata  Edmu nda Mark iewi cza czy ks. 

(jubileuszowa) Edycja Festiwalu Kultury Kan oni ka J ana  Sob cza ka.  Tylk o dw a 

C h r z e œ c i j a ñ s k i e j .  przedstawienia - za to ogrom refleksji, zadumy, 

W tym roku has³em przewodnim by³y s³owa niekiedy chwile œmiechu, wspania³a atmosfera, 

„Ojczyzno moja Polsko- oto jestem”. Mieliœmy mili goœcie, prawdziwe zaanga¿owanie - 

okazjê podziwiaæ wystêpy uczniów z Zespo³u jednym s³owem „Eutrapelia”. 

Szkó³ oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Karolina Pada³a

Eutrapelia w Janowie Lubelskim
N a d a n i e  i m i e n i a  p l a c ó w c e  gdzie nast¹pi³o jej poœwiêcenie.

oœwiatowej w naszym mieœcie przybra³o Nas têp nie  dyr ekc ja G imn azj um 

bardzo religijny i wznios³y charakter. zaprosi³a zgromadzonych goœci do sali 

Uroczystoœæ uœwietniona zosta³a przez gim nas tyc zne j, w  któ rej  odb y³y  siê  

znamienitych goœci, m.in. Burmistrza Janowa przemówien ia  oraz  czêœæ ar ty styczna,  

przygotowana przez uczniów szko³y. M³odzi 

artyœci mocno wczuli siê w swoje role. Po 

zakoñczeniu przedstawienia zaproszeni goœcie 

dokonali wpisów do ksiêgi pami¹tkowej. Na 

tym uroczystoœæ nadania imienia Jana Paw³a II 

naszemu Gimnazjum siê zakoñczy³a. 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i przyjaciele 

Lubelskiego Pana Krzysztofa Ko³tysia, 

Starostê Powiatu Pana Zenona Sydora oraz 

Pos³a na Sejm RP Pana Jerzego Bieleckiego.

Ceremonia rozpoczê³a siê dnia 21 

maja o godz. 10:00 przemarszem uczestników 

uroczystoœci ulicami naszego miasta, sprzed 

Gimnazjum do Koœcio³a pw. œw. Jana 

Chrzciciela. Tam odprawiona zosta³a uroczysta 

Msza Œwiêta, któr¹ celebrowa³ Ordynariusz 

Biskup Diecezji Sandomierskiej Andrzej szko³y poczynili wszelkie starania, aby mia³a 
Dziêga z udzia³em ks. Infuata Edmunda ona odpowiedni¹ oprawê. Jej uczestnikom 
Markiewicza oraz proboszcza parafii œwiêtej pozostanie jeszcze d³ugo w pamiêci. A my ze 
Jadwigi ks. Kanonika Jana Sobczaka. Podczas swojej strony gratulujemy wyboru patrona i 
nabo¿eñstwa poœwiêcony zosta³ sztandar ¿yczymy, aby spo³ecznoœæ szkolna kroczy³a 
szko³y, która otrzyma³a imiê Jana Paw³a II. Po drogami, wyznaczonymi przez wartoœci, które 
Mszy Œw. dyrekcja szko³y, przedstawiciele g³osi³ Jan Pawe³ II.
w³adz samorz¹dowych, gimnazjaliœci oraz £ukasz Spryszak
zaproszeni goœcie przeszli pod budynek szko³y, 

Maj¹ patrona

Mroczne, wilgotne i ciasne korytarze, potêpiaæ, gdy¿ jak uczy h istoria , ka¿da 

niezbadane tajemnice, wisz¹ce szkielety a byæ ingerencja istot ludzkich mo¿e okazaæ siê 

mo¿e nawet ukryte skarby…To wszystko zgubna… Wystarczy przypomnieæ sobie 

mog³o na nas czekaæ i to nie na planie „Piratów kl ¹t wê  Tu te nc ha mo na , sp ow od ow an ¹ 

z Karaibów”, ale w naszych, w³asnych, zak³óceniem spokoju jego odpoczynku. Nag³y 

janowskich podziemiach odkrytych, niedawno zgon lorda Carnanvora zapocz¹tkowa³ ³añcuch 

przez czysty przypadek na skrzy¿owaniu ul. dziwnych i do koñca niewyjaœnionych œmierci. 

Zamoyskiego i ul. Ogrodowej, przez grupê Na szczêœcie  nas i robotn icy  zachowali  

ni eœ wi ad om yc h ni cz eg o ro bo tn ik ów , przytomnoœæ umys³u i nie interesowali siê 

uk³adaj¹cych chodnikow¹ kostkê. Przypadek, zbytnio znaleziskiem, za co my i wszyscy 

zrz¹dzenie losu a mo¿e echa dawnej historii, po zo st al i mi es zk añ cy  w os ta te cz ny m 

próbuj¹ce wydostaæ swoj¹ tajemnicê na œwiat³o rozrachunku mo¿emy byæ wdziêczni. Tym 

dzienne? Niestety, tego siê ju¿ nie dowiemy. razem siê uda³o. Janów unikn¹³ kl¹twy. Ale 

Strach robotników, a mo¿e nieœwiadomoœæ pamiêtajmy, ¿e jeszcze du¿o chodników trzeba 

wagi odkrycia, spowodowa³y podjêcie wy³o¿yæ kostk¹ brukow¹…

pochopnej decyzji o zasypaniu owych £ukasz Spryszak

katakumb. Nie mo¿emy jednak ich do koñca Karolina Pada³a

Subiektywny komentarz
do zasypanej historii

jednej ze szkó³ w Powiecie Janowskim. 
Mówi siê, ¿e w szko³ach nie ma 
biurokracji, ¿e przeciwdzia³a siê 
wykonywaniu zbêdnej „roboty 
papierkowej”. Dodamy, i¿ ten arkusz 
nale¿y do jednych z mniejszych tego 
typu skrawków papieru. I jak mo¿na 
czepiaæ siê przepisów? Przecie¿ one 
robi¹ wszystko, aby u³atwiæ ludziom 

Na zdjêciu chcemy Pañstwu pracê…
przedstawiæ arkusz organizacyjny K.P.

Szkolnictwo bez biurokracji

Ostatnimi czasy stra¿acy s¹ miejsce-OSP Fabryka Maszyn, III 
bardzo aktywni. Non stop organizuj¹ mie jsce-OSP Zof ianka Górna,  IV 
ró¿nego rodzaju zawody, konkursy, miejsce- Janów Lubelski, V miejsce 

Momoty Górne, VI miejsce- Ujœcie, VII 
miejsce- Momoty Dolne oraz ostatnie 
VIII miejsce- £¹¿ek. Wygranym 
gratulujemy. 

Red.

bior¹ udzia³ w imprezach (np. Dzieñ 
Dziecka w Modliborzycach). Dnia 10 
czerwca 2007r. w Momotach odby³y siê 
Zawody Sportowo-Po¿arnicze dla OSP 
z terenu Gminy Janów Lubelski. Osiem 
dru¿yn zaciekle rywalizowa³o w 
d¹¿eniu do zdobycia I miejsca. Wyniki 
s¹ nastêpuj¹ce: I miejsce-OSP Bia³a, II 

Zawody stra¿ackie



Zdjêcie wykonane 8 maja 1950r.
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Zdawaæ by siê mog³o, ¿e nikomu nie uczennicami i uczniami z ca³ego województwa 

trzeba t³umaczyæ jak wa¿na jest znajomoœæ, a Lubelskiego, którzy ucz¹ siê j. niemieckiego 

tym samym nauka jêzyków obcych, a jednak... znacznie d³u¿ej, w wiêkszym wymiarze godzin 

czy te¿ w prywatnych szko³ach jêzykowych w 

Lublinie i innych miastach. Niektórzy z 

uczestników tego konkursu mieszkali i chodzili 

do szko³y za granic¹. 

W dalszej czêœci mojego artyku³u chcê 

jednak z pewnym ¿alem stwierdziæ, ¿e sukces 

Magdy Kras, a wczeœniej Asi Swachy,  

Agnieszki Kiszki oraz Kamila Reguckiego 

(moich wczeœniejszych laureatów) ju¿ siê 

raczej nie powtórzy. Od roku szkolnego 

2007/08 wszystkie jêzyki obce z wyj¹tkiem 

jêzyka angielskiego staj¹ siê jêzykiem 

dodatkowym. C z e m u  s ³ u ¿ y æ  m a  t a  

degradacja jak¿e wa¿nych w naszych czasach 

jêzyków obcych?  Gimnazjalista nie myœli 
Do napisania tego artyku³u sk³oni³ jeszcze o pracy za granic¹ czy korzystaniu z 

mnie sukces mojej uczennicy Marii Magdaleny literatury obcojêzycznej  przy pisaniu prac 
Kras, która zosta³a laureatk¹ Wojewódzkiego licencjackich i magisterskich .Motywacja  
Konkursu z Jêzyka Niemieckiego. Magda dzieci do nauki jêzyków obcych zale¿y przede 
uczy³a siê jêzyka niemieckiego w I, II i III wszystkim od ich rodziców i nauczycieli. My 
klasie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a ze swej strony zachêcamy i wskazujemy 
II w Janowie Lubelskim. Znam j¹ doœæ dobrze, w³aœciwe postawy i wybory. 
gdy¿ jestem jej wychowawc¹, wiêc mogê Gimnazjaliœci  z III klas opuszczaj¹ 
stwierdziæ, ze nie jest typem „kujona”, a jej mury naszej szko³y. Wiêkszoœæ z nich wybierze 
sukces mo¿e œwiadczyæ tylko o jej naukê w janowskich szko³ach i wiêkszoœæ z 
zdolnoœciach jêzykowych. Praca z ni¹ by³a nich bêdzie mia³a jêzyk niemiecki. By³oby 
sam¹ przyjemnoœci¹. Jêzyk niemiecki nie b³êdem, gdyby ci uczniowie maj¹cy pewne 
stanowi³ dla niej problemów, a sposób i metody podstawy wiedzy z jêzyka niemieckiego uczyli 
z jakimi pracowa³em z Magd¹ okaza³y siê siê go w szkole œredniej od pocz¹tku, a wiêc t¹ 
skuteczne. W tej chwili mogê powiedzieæ, ¿e sam¹ przygodê zaczynali po raz drugi. 
j. niemiecki sta³ siê jej hobby. Wykorzystuj¹c Na sukcesy w szkole sk³ada siê praca 
swoje umiejêtnoœci nawi¹za³a kontakty nauczyciela, talent i zaanga¿owanie ucznia, 
mailowe z rówieœnikami w Austrii i atmosfera w domu  i w szkole, odrobina 
Niemczech. To kolejny dowód na sens uczenia szczêœcia ale tak¿e polityka oœwiatowa 
siê j. obcych, którego owocem mog¹ byæ zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym. 
przyjaŸnie s³u¿¹ce poznaniu innej kultury i W c h o d z ¹ c  d o  U n i i  E u r o p e j s k i e j  
zaprezentowaniu w³asnej w mniej formalnym obiecywaliœmy sobie poprawê znajomoœci 
wymiarze. Obok jêzyka niemieckiego Magda jêzyków naszych s¹siadów. W obecnej chwili 
interesuje siê sportem. Jest ona mistrzyni¹ sytuacja „jêzykowa” zdaje siê staczaæ po równi 
Polski w karate tradycyjnym i posiadaczk¹ pochy³ej...
br¹zowego pasa. Mistrzyni Polski umie Marek Flis
walczyæ i udowodni³a to staj¹c do pojedynku z 

Jêzykowe ,,szaleñstwo’’

Autor z Laureatk¹

Uroczystoœæ z okazji 50  lecia po¿ycia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha 

ma³¿eñskiego odby³a siê 5 czerwca w Domu Kaczyñskiego,  za  zgodnoœæ po¿ycia  

Nauczyciela. Burmistrz Janowa Lubelskiego ma³¿eñskiego, za trud pracy i wyrzeczeñ dla 

Pan Krzysztof Ko³tyœ w swoim wyst¹pieniu dobra swych rodzin, za³o¿onych przed pó³ 

powita³ dostojnych Jubilatów, ich rodziny oraz wiekiem, za wychowanie dzieci, za ka¿dy siwy 

w³os na ich skroni

Nastêpnie odby³a siê czêœæ 

artystyczna w wykonaniu dzieci z przedszkola 

nr 3. Mi³a atmosfera spotkania to zas³uga 

Jubilatów i ich rodzin, którzy przybyli z 

zapasem ciep³ych s³ów i dobrego humoru. By³y 

kwiaty, ¿yczenia oraz tradycyjna lampka 

szampana. Na zakoñczenie Burmistrz 

dz iêkowa³  wszys tk im przyby³ym za  

skorzystanie z zaproszenia i uœwietnienie 

uroczystoœci swoj¹ obecnoœci¹.

Wspólne 50 lat to symbol wiernoœci i 

mi³oœci rodzinnej, to dowód wzajemnego 

zrozumienia i istoty zwi¹zku ma³¿eñskiego, to 

wzór i piêkny przyk³ad dla m³odych pokoleñ, 

wstêpuj¹cych w zwi¹zki ma³¿eñskiezaproszonych goœci. Nastêpnie dokona³ 
£ukasz Spryszakdekoracji medalami, przyznanymi przez 

. Niektórzy jubilaci nie kryli 

³ez wzruszenia. 

 

 

50 lat mine³o...

Po co uczciwie zarabiaæ pieni¹dze, kiosku. Na ich nieszczêœc ie sprzedawcy 

skoro mo¿na je sobie wydrukowaæ? Do takiego bankno t wyda³ siê  podejr zany. Sprawê  

niezw³ocznie zg³osi³ janowskiej policji. 

Jeszcze tego samego dnia podejrzenie pad³o na 

owych panów. Dnia nastêpnego (17 maja 

2007r) zostali zatrzymani. Jeden siedzi w 

areszcie, drugi zaœ ma dozór policyjny. Trzeci 

mia³ trochê wiêcej szczêœcia. Przebywa na 

wolnoœci. Jak siê dowiedzia³am, banknoty by³y 

naprawdê kiepsko podrobione. Z³y papier, 

wniosku dosz³o trzech mieszkañców Janowa podejrzane kolory i na dodatek krzywo wyciête. 

Lubelskiego. Pewnego majowego dnia Je¿eli ktokolwiek chce w przysz ³oœci 

„fa³szerze” (jeden nieletni) wyprodukowali produkowaæ falsy, niech przynajmniej robi to 

sobie kilka banknotów 100 z³otowych. Wpadli porz¹dnie. He he…

na jak¿e genialny pomys³ „opchniêcia” ich w Karolina Pada³a

Fa³szywe ban(knoty)
Otwarcie drogi powiatowej z Branwi w Budowa ostatniego odcinka  drogi 

Gminie Dzwola, przez Godziszów i Andrzejów zakoñczona zos ta³a poœwiêcen iem przez 

w Gminie Godziszów, przez Wolicê w Gminie ksiêdza Czes³awa Bednarza i przeciêciem 

Modl iborzyce , do  Po li chny  w Gmin ie  wstêgi podczas skromnej uroczystoœci w dniu 

11.06.2007. Symbolicznego otwarcia dokonali 

wójtowie s¹siednich gmin, gminy Godziszów - 

Andrzeja Olecha i Gminy Modliborzyce - 

Witolda Kowalika.  Starosta Powiatu 

Janowskiego - Zenon Sydor jako gospodarz 

powiatu wyg³osi³ krótkie przemówienie o 

komunikacji miêdzy ludŸmi. W przeciêciu 

wstêgi uczestniczy³ miedzy innymi Pose³ na 

Sejm RP Jerzy Bielecki i Jan Frania Radny 

Sejmiku Wojewódzkiego. Wykonany odcinek 

drogi sfinansowany zosta³ prze Powiat 

Janowski- 325 573,60 z³, Gminê Modliborzyce- 

301 362,14, Gminê Godziszów  24 211,96 z³. Z 

bud¿etu pañstwa uzyskano 646 816 08 z³. 
Szastarka, sta³o siê faktem. Ostatni odcine drogi Ostatni odcinek drogi „ jest jak marzenie” 
d³ugoœci 2200 mb. w Bilsku, na trasie Wolica - powiedzia³ jeden z mieszkañców wsi. 
Andrzejów, by³ klamr¹ spinaj¹c¹ ³añcuch Rzeczywiœcie, droga wykonana jest estetycznie 
porozumienia i wspó³pracy czterech gmin, w z pe³n¹ infrastruktur¹, jak przepust, mostki, 
tym z Gmin¹ Szastarka w powiecie kraœnickim. zjazdy,  itd. Wykonawc¹ tego odcinaka drogi 
Sta³a siê niejako alternatyw¹ dla drogi 74 i 19 i by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo - 
pozwoli omijaæ aglomeracjê miejsk¹ Janowa Mostowych w Janowie Lubelskim.
Lubelskiego. Jan Machulak

Ma³a obwodnica Janowa Lubelskiego

W dniach 18-19.05, 2007r. w Kamil, zdobywaj¹c tytu³ V-ce Mistrza 
¯arach odby³y siê Mistrzostwa Polski Polski, uzyska³ Mistrzowsko-Krajow¹ 
Juniorów (do lat 20) w zapasach styl klasê sportow¹.
klasyczny; zawodnicy „Olimpu” 
Janów Lubelski wywalczyli dwa 
medale.
£ukasik Kamil, II miejsce-srebrny 
medal kategoria 50 kg i £ukasiewicz 
Andrzej, III miejsce- br¹zowy medal 
kategoria 50 kg. Zawiód³ £ukasz 
Kowal, zajmuj¹c V miejsce w kategorii 
60 kg. JLKS „Olimp” w punktacji 
klubowej zaj¹³ VI miejsce na 64 
startuj¹cych klubów z Polski. £ukasik 

Kolejne medale Mistrzostw Polski
zawodników ,,Olimpu’’

W ubieg³y m tygodniu  komisja -mgr Zofia Startek - Publiczna Szko³a 

konkursowa wy³oni³a kandydatów na objêcie Podstawowa w £¹¿ku Ordynackim;

stanowisk dyrektorów szkó³. Konkurs -mgr  Andrze j Tomczy k - Pu blic zne 

przeprowadzono w szko³ach, w których Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

wygas³y kontrakty na pe³nienie tych funkcji. Nominacje zostan¹ wrêczone po 

Na  st an ow is ka  dy re kt or sk ie  zo st a³ y zatwierdzeniu kandydatur przez Kuratorium 

zaproponowane nastêpuj¹ce osoby. Oœwiaty w Lublinie.

-mgr Barbara Halimak - Publiczna Szko³a Red.

Podstawowa w Momotach Górnych;

Konkurs na dyrektorów szkó³

FALSYFIKAT



Historia Pogotowia Ratunkowego w Janowie Lubelskim
Myœ l o powstaniu  pie rwszej  sta cji  Lekarskim”, w roku 1968 (XXIX nr 1/1968). boksów na tabor samochodowy, brak pomieszczeñ ambulansów marki Mercedes najnowszej generacji. 

pogotowia  powsta ³a po tragicznym po¿arze  Pierw szy sa mochó d sani tarny  zosta ³ na warsztat i magazyn materia³ów pêdnych. W stacji Tak ¿e  w t ym  ro ku  na st êp uj e f in al iz ac ja  

Ringtheater w Wiedniu 8 grudnia 1881 r., w którym sprowadzony do Janowa Lubelskieg o przez brak pomieszczenia  administracy jnego, pokoju Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia S³u¿b 

zginê³o 400 osób. Prasa wytknê³a powa¿ne b³êdy w Niemców w 1941 r. S³u¿y³ wy³¹cznie do transportu lekarza oraz magazynu leków. Pogotowie zatrudnia Ratunkowych. 

akcji ratunkowej. Pierwsza regularnie dy¿uruj¹ca sani tarnego i  nie by³ wykorzystywany  jako  jednego lekarza i jednego felczera. Pogotowie Na przestrzeni 50 lat stacj¹ pogotowia 

stacja pogotowia ratunkowego powsta³a w Wiedniu klasyczna „karetka pogotowia”. Istnia³o zalecenie posiada piêæ karetek w stanie dobrym. Brak jest ratunkowego w Janowie Lubelskim kierowali:

w 1883 r. wykorzystywania go wy³¹cznie na potrzeby ludnoœci odpowiedniego zaplecza dla stacji...” W latach 60- -W³adys³aw Chirkowski,

W okresie przedwojennym nie istnia³o po ch od ze ni a ni em ie ck ie go . Pi er ws za , z tych œrednio karetki pogotowia wyje¿d¿a³y oko³o -dr Struski,

pogotowie ratunkowe w Janowie Lubelskim. S³u¿ba pr aw dz iw eg o zd ar ze ni a,  st ac ja  po go to wi a 1763 razy do zachorowañ rocznie i wykonywano -Jadwiga Wójcicka (od 1.04.1968),

zdrowia, przed 1939 r  dysponowa³a j edynie  ratunkowego powsta³a w lutym 1957 r. oko³o 677 transportów medycznych. Œrednio karetki -Danuta Serafin,

szpitalem na 150 ³ó¿ek, kierowanym przez dr Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Warunki lokalowe przejecha³y oko³o 101 785 km w ci¹gu roku. -Danuta Wejroch 16.08.80-31.01.86,

Jeremiasza Sowiakowskiego. i wyposa¿enie w sprzêt by³y dosyæ ubogie. Wed³ug Wreszcie w 1965 roku zapada decyzja o -Tadeusz Pawlus,

sprawozdania  Wydzi a³u  Zdrowia Prezyd ium budowie nowego szpitala w Janowie Lubelskim. -Marian Patejuk,

Powi atow ej Rady  Naro dowe j z roku  1957 , Dnia 12 czerwca 1982 roku nastêpuje uroczyste -Roman Kaproñ 1986-1990,

Pow iat owa  Stacj a Pogo tow ia Rat unk owe go otwarcie nowego szpitala ze stacj¹ pogotowia -Marian Urban od 1990 r,

posiada³a: obsadê 1,5 etatu lekarza medycyny, 4 ratunkowego. Kolejne lata przynosz¹ dalsze zmiany. -Piotr Roczniak,

etaty personelu dzia³alnoœci podstawowej, 2 W 2003 roku nastêpuje wprowadzenie nowego -Henryka Kura od 15.11.2002 do 30.09.2003

pracowników administracyjnych, 1 pracownika umundurowania s³u¿b ratunkowych, zgodnego z -oraz Zdzis³aw Sa³dan od 1 paŸdziernika 2003 r. 

obs³ugi. W kolumnie transportu sanitarnego nor mam i UE . W 20 04 r oku  poj awi a si ê do chwili obecnej.

zatrudnionych by³o 6 kierowców, obs³uguj¹cych 5 telemedycyna, czyli wprowadzenie wspó³pracy z Piêædziesi¹ta rocznica dzia³ania Stacji 

karetek. Oddzia³em Kardiologii w Zamoœciu- nowy algorytm Po go to wi a Ra tu nk ow eg o by ³a  ok az j¹  do  

Pod koniec 1957 r zorganizowano miejsce postêpowania w zawa³ach miêœnia sercowego. uroczystego spotkania w gronie obecnych oraz 

do l¹dowania dla lotniczego pogotowia ratunkowego Zintegrowane stanowisko kierowania s³u¿bami by³ych pracowników, a tak¿e zaproszonych goœci. 

Okolice szpitala przed 1939 r na tzw. Pocesurach (wzd³u¿ ul. Ulanowskiej, obok Ca³emu zespo³owi Pogotowia Ratunkowego w 

W trakcie kampanii wrzeœniowej, kiedy to oczyszczalni œcieków). W 1959 roku, w ca³ym Janowie Lubelskim z tej okazji sk³adamy najlepsze 

szpital w Janowie Lubelskim musia³ przyj¹æ tysi¹ce Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ¿yczenia.

rannych mieszkañców i osób, uciekaj¹cych w ³¹cznie z oœrodkami zdrowia, przychodni¹ i 

kierunku granicy z Rumuni¹, pomoc¹ s³u¿y³y pogotowiem ratunkowym, pracuje 11-tu lekarzy Opracowano na podstawie dostarczonej 

dziewczêce dru¿yny PCK z opaskami na rêkawach medycyny. prezentacji multimedialnej autorstwa Pana 

(oko³o 200 osób). To one zajmowa³y siê Kolejny raport Wydzia³u Zdrowia z Zdzis³awa Sa³dana, przygotowanej na 

opatrywaniem i transportem rannych do szpitala, jak pocz¹tku lat 60-tych informuje, ¿e „...Stacja obchody rocznicowe

relacjonowa³ dr Jeremiasz Sowiakowski w Pogotowia Ratunkowego mieœci siê w wynajêtym ratunkowymi.
opublikowanych wspomnieniach w „Przegl¹dzie budynku prywatnym. Brak jest odpowiedniej iloœci W roku 2006 dokonano zakupu 2 

Obchody rocznicy
Msz¹ Œwiêt¹ rozpoczynali uroczyste du¿e zainteresowanie. Szczególnie podoba³y siê karetki-chyba kogoœ wioz¹. Uœwiadamiam sobie, 

obchody obecni i byli pracownicy Pogotowia zdjê cia,  na któr ych obec ni rozpozn awali ¿e przecie¿ to mnie wioz¹. Kontakt z otoczeniem 

Ratunkowego w Janowie Lubelskim wraz z kolegów z dawnych lat. Pogotowie - proste ³apiê dopiero na sali „R” janowskiego szpitala. 

zaproszonymi goœæmi. Po Mszy Œw. wszyscy s³owo, ale mnie, podczas tej uroczystoœci, Prze¿y³em. Niestety, nie pamiêtam, kto mnie 

udali siê do restauracji „Hetmañska”. Czêœæ przemknê³o jedno wspomnienie. Osiem lat temu wióz³ , który lekarz by³  w kare tce. Có¿, 

oficjalna to podziêkowania za pe³n¹ poœwiêcenia spotkanie  ze  zna jomymi  radnymi  w korzysta³em jeszcze kilka razy z us³ug karetek, 

pracê i zorganizowanie tej uroczystoœci sk³adane pomieszczeniu, obok redakcji, przy ulicy  dlatego trudno wyraziæ w s³owach wdziêcznoœæ 

miedzy innymi przez Starostê Powiatu - Zenona Bialskiej. W pewnym momencie nie ma mnie, dla ludzi, którzy ratuj¹ nasze ¿ycie. Spotkanie z 

Sydora oraz Burmistrza - Krzysztofa Ko³tysia. tracê przytomnoœæ. Lekarz, który znalaz³ siê okazji 50 lecia pogotowia, zorganizowane przez 

Kierownik Pogotowia  - Zdzis³aw przypadkowo na ulicy, reanimuje mnie. £apiê kierownika Zdzis³awa Sa³dana, Alicjê Dudzic - 

Sa³dan  odczyta³ k ilka li stów od  by³ych  oddech, s³yszê podniesiony g³os przyjaciela oddzia³ow¹ z Pogotowia, przy zaanga¿owaniu 

pracowników, którzy nie mogli przybyæ na to Józka, który krzyczy do s³uchawki, dzwoni¹c ju¿ Dyrekcji Szpitala,  zas³uguje  na uznanie i 

spotkanie czêsto z odleg³ych stron Polski. drugi raz  na Pogotowie. Jak przez mg³ê  szacunek.

Prezentacja przygotowana przez Zdzis³awa pamiêtam, ¿e znosz¹ mnie na krzeœle do karetki, J.M.

Sa³dana, która wymaga³a wiele pracy, wzbudzi³a bo schody by³y za w¹skie na nosze. S³yszê sygna³ 

Jeszcze nie opad³y wra¿enia po 
obchodach 50 rocznicy Pogotowia 
Ratunkowego, a w szpitalu mia³o 
miejsce nastêpne wa¿ne wydarzenie. 
Do szpitala z wizyt¹ pastersk¹ zawita³ 
Jego Ekscelencja ks. Biskup Marian 
Zima³ek. Po powitaniu Dostojnego 
Goœcia przez pacjentów i personel 
przed szpitalem, zebrani uczestniczyli 
we Mszy Œwiêtej, odprawionej w 
kaplicy szpitalnej. Nastêpnie, Dostojny 
Goœæ uda³ siê z wizyt¹ do chorych, 
przebywaj¹cych na oddzia³ach. 
B ³ o g o s ³ a w i e ñ s t w o ,  u d z i e l o n e  
pacjentom oraz rozmowa, by³a dla 
wielu niezapomnianym prze¿yciem. 
Dla dyrekcji i personelu ta wizyta 
pozostanie w pamiêci jako jedno z 
najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu 
szpitala.

J.M

Wizyta Biskupa
Mariana Zima³ka

SPRZEDAM
Samochód osobowy Polonez Caro Plus,

rok produkcji 1997, WK, BSB, RK,  welur, 
serwisowany,

stan bardzo dobry, tel.605-938-348.

Og³oszenia drobne

Gazeta Janowska 5.

KUPIÊ
mieszkanie 2 pokojowe na parterze

2lub I piêtrze do 40 m  w Janowie Lubelskim.
Tel. 697561625



Oprócz wielu atrakcji, czekaj¹cych na ¿eby powiêkszyæ konta ³owieckie zawodników. 

dz ie ci  1 cz er wc a,  Ko ³o  Wê dk ar sk ie  Niektórzy z nich, po wy³owieniu ma³ej rybki, 

zorganizowa³o dla naszych pociech z okazji 

Dnia Dziecka, mistrzostwa w ³owieniu ryb. 

Odby³y siê one 3 czerwca w Janowie 

Lube lsk im.  Zawody mia ³y  na  ce lu  

wrzucali j¹ z powrotem do wody ze s³owami 

,,przyprowadŸ dziadka'', aczkolwiek niekiedy 

trafia³y siê ca³kiem spore sztuki. Zawody 

przybra³y bardzo wzruszaj¹cy i rodzinny 

charakter. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, popularyzowanie  i  upowszechnianie  
œwietnie siê bawili.wêdkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wœród 

W klasyfikacji koñcowej, w dzieci i m³odzie¿y poprzez zabawê. W 
kategorii ch³opców od 1 do 7 lat, zwyciê¿y³ rywalizacji udzia³ wziê³o 43 m³odych 
najm³odszy uczestnik mistrzostw - Mateusz wêdkarzy, którzy przybyli wspólnie z bardziej 
Sowa, w kategorii od 7 do 14 lat najlepszym doœwiadczonymi w tej dziedzinie ojcami, 
wêdkarzem okaza³ siê Piotr Tylus. W kategorii dziadkami, a nawet mamami! Pogoda dopisa³a, 
dziewcz¹t wygra³a Dominika Niedzia³ek.tylko ryby nie za bardzo kwapi³y siê do tego, 

£ukasz Spryszak

Taaaakie ryby!

Pewnie wiêkszoœæ z Pañstwa nie zdaje dzieci w wieku od 14 do 16 lat. Czêœæ dzieci 

sobie sprawy z faktu, i¿ w placówce Promyk m³odszych adoptowana jest przez rodziny 

znajduje siê a¿ 21 wychowanków spoza Janowa zastêpcze. Miesiêczny koszt utrzymania 1 

Lubelskiego oraz 11 z Janowa. Opiekê nad nimi dziecka w placówce Promyk wynosi 1804 z³. 

sprawuje 18 osób, w tym 10 wychowawców. Red.

Najliczniejsz¹ grupê podopiecznych stanowi¹ 

,,Promyk’’

Dom Pomocy Spo³ecznej „Barka” jest oczeku je  na  p rzy j êc i e .  I l o œæ  o sób  

jed yny m ta kim  oœr odk iem  w po wie cie  niepe³nosprawnych na terenie naszego powiatu 

janowskim. Koszty utrzymania s¹ stosunkowo wynosi ok. 18%. Jest ich dok³adnie 7.735, w 

niskie do jego wielkoœci. Jest to zas³ug¹, m.in. tym 279 dzieci. Czêœæ osób niepe³nosprawnych 

dobrej polityki promocyjnej, prowadzonej to pensjonariusze DPSu. 

przez „Barkê”. W chwili obecnej 9 osób Red.

Czekaj¹ w kolejce

Spotkanie obok Sydney
Wœród m³odych Jankowiaków coraz za granice. Prawie ka¿demu szalety kojarz¹ siê 

popularniejszym miejscem spotkañ staj¹ siê ze s³awn¹ na ca³y œwiat Oper¹ w Sydney. Skoro 

miejskie ubikacje. Kilkakrotnie s³ysza³am tak¹ nie mo¿emy mieæ w³asnej, to przynajmniej 

rozmowê: „-To gdzie siê spotkamy?  Obok niech toalety maj¹ z oper¹ coœ wspólnego.

Sydney…” I nie chodzi tu przecie¿ o wyjazdy K.P.

Tymi s³owami piosenki ¿egnali mnie Na spotkanie nie wszyscy przybyli, ulewny 

przyjac iele z EFFATHY po spotkaniu w deszcz przed po³udniem wielu wystraszy³. 

Momotach Górnych. Spotkanie cz³onków i Spotkanie, przy ognisku, na placu za koœcio³em 

przyjació³ EFFATHA w niedzielne po³udnie wœród zieleni i wzajemnej ¿yczliwoœci na pewno 

³agodzi obyczaje, wspomaga na duchu i pozwala 

z wiêksz¹ nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ. By³y 

kwiaty, dla obchodz¹cych imieniny w miesi¹cu 

czerwcu ¿yczenia i pieœni.

„ Wszystkiego dobrego ¿yczymy, ¿yczymy. 

I zdrowia i szczêœcia i b³ogos³awieñstwa przez 

serce Maryi.

I zdrowia…

Niech mi³oœæ i pokój w sercu Twoim goœci, 

niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie 

ludzkiej ¿yczliwoœci''

Obowi¹zki s³u¿bowe zmusi³y mnie do 

wczeœniejszego wyjazdu z tego spotkania 
poprzedzi³a Msza Œw. w koœciele pod po¿egnano mnie œpiewem, pomacha³em im z 
wezwaniem œw. Wojciecha. Ksi¹dz Dariusz oddali kwiatami, które wrêczono mi, jako ¿e i ja 
Socha podczas kazania mówi³ o mi³oœci do obchodzê imieniny w czerwcu. Nale¿y 
matki s³owami „ …aby matka nigdy nie p³aka³a podziêkowaæ przyjacio³om EFFATHY pani 
z twojego powodu…” Pod koniec mszy Annie Gontarz Fredziowi Kupcowi z Momot za 
przywita³ naszych przyjació³ z EFFATHY ich spo³ecznikowskie dzia³anie, organizowanie 
ciep³ymi s³owami i zapewni³, ¿e tu, na ziemi w spotkañ, wyjazdów, zbieranie pieniêdzy, itd. 
Momotach, maj¹ swoje Wypada wspomnieæ, ¿e organizacje rz¹dowe i 

 Ot pomyœla³em, tu samorz¹dowe nie sponsoruj¹ tej dzia³alnoœci. 
musz¹ mieszkaæ dobrzy ludzie, którzy uszanuj¹  Czy nie mo¿na wspieraæ tych ludzi?
matkê i znajd¹ dobre s³owo dla potrzebuj¹cych. J.M

 miejsce, gdzie zawsze 

bêd¹ przyjmowani ¿yczliwie.

,,...niech nigdy nie braknie ludzkiej ¿yczliwoœci...’’

OIK potrzebny od zaraz
W stosunku do liczby mieszkañców, wsparcia dla rodzin zastêpczych i dzieci z rodzin 

liczba interwencj i policyjnych w gminie zastêpczych czy realizacja postanowieñ s¹du i 

Modliborzyce jest najwiêksza. S¹ to interwencje wspó³praca z Kuratorsk¹ S³u¿b¹ Wojskow¹. 

zwi¹zane z przemoc¹ w rodzinie. W zwi¹zku z Modliborzyce maj¹ równie¿ najwy¿szy odsetek 

tym nale¿a³oby stworzyæ Oœrodek Interwencji ludzi starszych. Spo³eczeñstwo starzeje siê 30% 

Kryzysowej , za jmuj¹cy si ê podobnymi szybciej ni¿ w pozosta³ych gminach powiatu 

problemami m.in. konsultacje indywidualne janowskiego. 

dotycz¹ce problemów rodzinnych, grupy Red.

Nowe wnioski
na œwiadczenia rodzinne

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim informuje, ¿e od 
01.07.2007 r. mo¿na sk³adaæ wnioski na œwiadczenia rodzinne na nowy okres 

zasi³kowy, tj.: 01.09.2007 r. - 31.08.2008 r.

Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

mgr Anna Mazur

Tradycj¹ w naszej  szkole  sta ³o siê  podoba³a im siê nie tylko gra ma³ych aktorów, ale i 

organizowanie Dnia Otwartego dla uczniów klas piêkna scenografia oraz kostiumy, które dzieci 

zerowych janowskich przedszkoli. W tym roku wykona³y samodzielnie na potrzeby przedstawienia. 

przypad³ on na 6 czerwca. Po przedstawieniu „zerówkowicze” udali siê na bloki 

C, D, E gdzie czeka³y na nich inne atrakcje 

przygotowane przez nauczycieli kszta³cenia 

zintegrowanego. Wykonywali tam z wielkim 

zaanga¿owaniem prace plastyczne ró¿nymi 

technikami pod okiem wychowawczyñ z przedszkoli 

i nauczycieli naszej szko³y, oraz  uczestniczyli we 

wspólnych zabawach. Na koniec spotkania dzieci 

Tego dnia szeœciolatki odwiedzaj¹cy szko³ê 

wraz ze swoimi wychowawczyniami, nie tylko mia³y 

mo¿liwoœæ zwiedzenia jej, ale równie¿ skorzystania z 

ró¿nych atrakcji przygotowanych dla nich przez 

uczniów i nauczycieli klas I III. Ju¿ przy wejœciu 

dzieci mog³y podziwiaæ oryginalne prace plastyczne 

uczniów naszej szko³y. Nastêpnie przy dŸwiêkach 

muzyki z bajki „Czerwony Kapturek”, barwnym 

korowodem postaci bajkowych, za które przebrali siê 

uczniowie klas I-III, zosta³y wprowadzone na ³¹cznik, 
otrzyma³y upominki w postaci papierowych gdzie czeka³a ju¿ na nich pani dyrektor Krystyna 
s³oneczek z napisem „Bêdê uczniem I klasy”, Æwiek.
folderów szko³y oraz s³odyczy.Po powitaniu przez p. dyrektor, dzieci 

Na kolejne spotkanie uczniów janowskich obejrza³y przedstawienie pt. „Dwie Doroty” 
„zerówek”, ich rodziców oraz wychowawców z przygotowane przez uczniów klas II a, c, e oraz  III d, 
uczniami i nauczycielami naszej szko³y w ramach e pod kierunkiem swoich wychowawczyñ: p. E. 
Dnia Otwartego zapraszamy ju¿ za rok.Czerniak, p. I. Lasek, p. T. Mai³o, p. I. Paleñ i p. B. 

Iwona WalasMatysek. Ogl¹da³y je z zapartym tchem. Bardzo  

Dzieñ Otwarty w Szkole Podstawowej

Pañstwowy Powiatowy Inspektorat (C.Sz.W.”DUO”). Jednoczeœnie informuje siê , 

Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje ¿e ¿e turyœci korzystaj¹ z wody do spo¿ycia która 

dozwolona jest k¹piel w zalewie janowskim na spe³nia warunki sanitarne.

k ¹ p i e l i s k u  „ M o l o ”  ( O S i R )  i  D U O  

KOMUNIKAT

Motto numeru

Gazeta Janowska6.

,,Byæ cz³owiekiem, to czuæ k³ad¹c ceg³ê,
 ¿e bierze siê udzia³

w budowaniu œwiata’’.
Antoine de Saint - Exupery (1900-1944)

Ostatnio zaczê³y kr¹¿yæ po Janowie Stanis³awa Pietrasa, s. Wac³awa i Marii, urodzonego 4 

pog³oski, jakoby Pan Stanis³aw Pietras w czasach stycznia 1948 r. w m. Kolonia Potok nie s¹ to¿same z 

PRL - u by³ tajnym wspó³pracownikiem SB. danymi osobowymi, które znajduj¹ siê w katalogu 

Bardzo go to dotknê³o, postanowi³ wiêc uci¹æ funkcjonariuszy, wspó³pracowników, kandydatów na 

spekulacje i zg³osi³ siê do IPN z proœb¹ o wspó³pracowników organów bezpieczeñstwa pañstwa 

ustalenie, czy Jego nazwisko figuruje w katalogu oraz innych osób udostêpnionym w Instytucie Pamiêci 

Instytutu Pamiêci Narodowej Komisji Œcigania Narodowej od dnia 26 listopada 2004 r. …''

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Jak wynika z dokumentów IPN, wszystkie 

Lublini e. Oto fragment odpowiedzi, któr¹ spekulacje i oskar¿enia, kierowane pod adresem, pana 

otrzyma³:,,…w zwi¹zku ze z³o¿eniem przez Pana Stanis³awa Pietrasa, okaza³y siê bezpodstawne. Swoj¹ 

Stanis³awa Pietrasa wniosku o którym mowa w drog¹ za skandaliczne mo¿na uznaæ rozprzestrzenianie 

art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o takich plotek przez ludzi, którzy nie ujawniaj¹c 

Instytucie Pamiêci Narodowej  Komisji Œcigania ¿adnych dowodów ani Ÿróde³, oskar¿ali Pana 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Stanis³awa. 

zaœwiadcza siê, ¿e dane osobowe Pana Jan Machulak

Nie wspó³pracowa³



,,A je¿eli masz dziecko, najszczêœliwszy z ludzi, Dziêki ¿yczliwoœci Ko³a otrzymaliœmy dobry 

Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat... Spójrz w sprzêt wêdkarski i akcesoria, s³u¿¹ce do 

oczy swego dziecka,w sercu ci siê zbudzi radoœæ, wêdkowania, za co serdecznie dziêkujemy. Ca³a 

której nie zaæmi najsmutniejszy œwiat.’’ impreza przebiega³a w serdecznej i mi³ej 

Julian Ejsmond atmosferze, pe³nej radoœci i rywalizacji.

,,Wszystkie Dzieci Wa¿ne Najm³odsi, z okazji dnia 

S¹”- p od  ty m h as ³e m r oz po cz êl iœ my  d z i e c k a ,  u c z e s t n i c z y l i  w  i m p r e z i e  

„œw iêt owa nie ” Miê dzy nar odo weg o Dni a zorganizowanej przez Janowski Dom Kultury i 

Dziecka w naszej placówce. Atrakcji na ten Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie 

dzieñ nie brakowa³o. A wszystko rozpoczê³o siê Lubelskim. Niespodzianek i nagród nie  

wy ci ec zk ¹ d o K oz ³ó wk i,  gd zi e n as i brakowa³o. W godzinach popo³udniowych pod 

wychowankowie  zwiedza l i  Muzeum k i e r un k i em  wy ch ow aw cy  zo s t a ³ o  

Zamoyskich  w Koz³ówce,  ca ³y  Zespó³  zorganizowane pieczenie kie³basek na grillu, 

Pa³acowy, Kapl icê,  Powozowniê, Galeriê by³ sernik i lody na deser. Wszyscy byli bardzo 

Sztuki Socrealizmu i wystawê portretów rodu zadowoleni. Nasze dzieci poczu³y siê docenione 

Lubomirskich . Nastêpnie wycieczkowicze i kochane, potrzebne i uœmiechniête od ucha do 

zwiedzali Ogród Botaniczny w Lublinie. ucha. 

Ponadto w dniu 03.06.2007r Wszystkim dzieciom z ca³ego 

chê tni  wyc how ank owi e br ali  udz ia³  w serca ¿yczymy: Wszystkiego najlepszego, 

zawodach wêdkarskich organizowanych przez Szczêœcia i radoœci moc. Ciep³ego s³oneczka co 

Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w dzieñ, kolorowych snów co noc!!!

Tarnobrzegu Ko³o nr 6 w Janowie Lubelskim. Dyrekcja i pracownicy placówki „Promyk”

Dzieñ Dziecka w Placówce ,,Promyk’’

PODZIÊKOWANIA dla: .Komendy Powiatowej Policji, Publicznego 

Szko³y  Podstawowej w  Janowie Gimnazjum w S³ubicach, A. Pa³ce, KBO 

Lubelskim, Pana Jana Ciupaka- PPH, JANEX, Tarnobrzeg

Pana Andrzej £acko  , Caterpillar Za zaanga¿owanie i pracê na rzecz 

PKS w Janowie Lubelskim, Ks. Gieroñja z pomocy naszym wychowankom serdeczne 

parafii w Krzemieniu, Pani Urszuli Nieborak, wyrazy sk³adaj¹ wychowankowie, Dyrektor i 

Pana Zamojskiego Mariana, Parafii Zdzi³owice, pracownicy

P.P.H.U Jakubaszek, Szko³y Podstawowej w Wie lo fu nk cy jn ej  Pl ac ów ki  Op ie ki  na d 

Otroczu, SER-VITA SP Ciupak ,Pani Lucynie Dzieckiem i Rodzin¹

Ka³u¿a, Pana Marcina Zimaka, Pani Halinie „PROMYK” w Janowie Lubelskim

Wojtan, Pana Andrzeja Gi¿ki, Polskiego G³êboko wierzymy, ¿e okazywana 

Zwi¹zku Wêdkarskiego Ko³o nr 6 w Janowie przez Pañstwa si³a serca i przyjazna d³oñ, bêdzie 

Lubelskim, Pani Ewie Siedlaczek, Lukas Bank, nas wspieraæ w dalszej pracy dla dobra dziecka.

Powiatowego Banku Spó³dzielczego,  

Zapraszamy Pañstwa w dniach 13-15 przewidujemy szereg innych atrakcji m.in.

lipca 2007r. na wielki festyn „LETNIA GALA -pokazy tañca przedstawione przez grupê 

JE•DZIECKA”, w ramach którego odbêd¹ siê: dziewcz¹t z Publ icznego Gimnazjum w 

1.XI I Ogó lnop olsk ie Za wody  Konn e w Janowie Lubelskim (w przerwach miêdzy 

Skokach Przez Przeszkody z udzia³em konkursami)

zawodników zagranicznych (13-15.07) -konkurs „Moje zwierz¹tko”

2.Eliminacje do Mistrzostw Polski M³odych -koncert orkiestry dêtej Olek Orkiestra

Koni (13-14.07) -liczne stoiska z wyrobami rzemios³a 

3.Miêdzywojewódzka wystawa Koni  artystycznego.

Hodowlanych (15.07) Jak zwykle przewidujemy liczny 

4.Pokazy wykorzystania konia w tradycji ud zi a³  za wo dn ik ów  i k on i z  kl ub ów  

kozackiej w wykonaniu grupy kaskaderskiej jeŸdzieckich z ca³ego kraju i po raz drugi z 

Buzdygan (15.07) zagranicy.

Ponadto  w ci¹gu t rzech dni  

Letnia Gala JeŸdziecka
W dniach 9-10 VI. 2007r. artyœci organizacyjnych nie mogli dojechaæ. Zawsze 

ludowi  z powiatu janowskiego godnie  mile witani i oczekiwani przez mieszkañców 

reprezentowali i promowali swój region na XIV Mac iej owi c, któ rzy  bar dzo  goœ cin nie  i 

Konkursie Kapel i Œpiewaków Ludowych serdecznie goszcz¹ Janowiaków w swoich 

Regionów Nadwiœlañskich-  "POWIŒLAKI domach. Nie by³o roku aby nasi  artyœci nie 

2007" w Maciejowicach. wrócili z g³ównymi nagrodami, tak te¿ by³o i 

tym razem: Janina Chmiel  solistka œpiewaczka 

z Wólki Ratajskiej i Stanis³aw G³az skrzypek z 

Dzwoli otrzymali Nagrody G³ówne "Z£OTE 

BASY", pan Stanis³aw Fija³kowski z 

Chrzanowa II nagrodê, Kapela Ludowa 

"JACOKI" z Janowa Lubelskiego III nagrodê.

Nagrodzeni artyœci otrzymali dyplomy, 

pami¹tki i nagrody pieniê¿ne z r¹k Wójta Gminy 

Maciejowice , Pos³a na Sejm RP Mariana Pi³ki, 

oraz  Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota 

Powiatowa". 

Powiœlakom towarzyszy³y uroczyste obchody 

500 - lecia nadania praw miejskich Konkurs ten ma na celu, podobnie jak w 
Maciejowicom.Kazimierzu kultywowanie   tradycyjnych pieœni 

Podziêkowania za udzia³, wspó³pracê i melodii regionów nadwiœlañskich oraz 
pomiêdzy  miastami , ¿yczenia dalszej prezentacje najlepszych wykonawców, 
wspó³pracy, pami¹tkowy album z³o¿y³ Wójt l a u r e a t ó w  p r e s t i ¿ o w y c h  f e s t i w a l i  
Gminy Maciejowice na rêce instruktora ogólnopolskich.
Janowskiego Oœrodka Kultury, prosz¹c o Janowscy artyœci uczestnicz¹ na 
przekazanie pozdrowieñ dla ca³ej spo³ecznoœci POWIŒLAKACH od niemal samego pocz¹tku, 
Janowa Lubelskiego.czyli od 14 lat. Bywa³y lata, ¿e ze wzglêdów 

Lidia Tryka

Dwa ,,Z³ote Basy’’ 
dla Janowa Lubelskiego 

13.06.2007r. na placu Oœrodka Pomocy Do udzia³u zosta³y zaproszone dzieci 

Spo³ecznej w Janowie Lubelskim odby³o siê rodziców korzystaj¹cych z pomocy OPS, dzieci z 

spotkanie integracyjne dla dzieci z terenu gminy Wielofunkcyjnej Placówki Opieki Nad Dzieæmi i 

Janów Lubelski. Ro dz in ¹  “PROMYK”  oraz dzieci ze 

Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i 

Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej 

“WAWRZYNEK”. W zabawie uczestniczy³y 

dzieci razem z rodzicami i opiekunami .

Dziêki hojnoœci sponsorów oraz 

partnerów mali uczestnicy  mieli  zapewnione 

atrakcje tj; pokaz walk Bractwa sztuk Walki “ 

DEUS VULT” Jiu  Jitsu Goshin Ryu, jazda konna 

dziêki Oœrodkowi JeŸdzieckiemu “KARINO”  

oraz przedstawienie pt: “ Królewna Œnie¿ka” 
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas przygotowane przez dzieci  ze szko³y 

zaproszeni goœcie m.in. W-ce Burmistrz - Podstawowej  w Janowie Lubelskim. Wspóln¹ 
Czes³aw Krzysztoñ, przewodnicz¹cy Rady zabawê przy muzyce z Janowskiego Oœrodka 
Miejskiej - Marek Tomczyk,  Ks.Proboszcz -Jan Kultury organizowa³y wolontariuszki z Liceum 
Sobczak, dyrektor Powiatowego Centrum Ogólnokszta³c¹cego nr 1 w Janowie Lubelskim
Pomocy Rodzinie - Anna Œmit, dyrektor Poradni Pracownicy OPS serdecznie dziêkuj¹ 
Psychologiczno  Pedagogicznej  Monika Oszust swoim partnerom oraz prywatnym sponsorom, 
oraz pracownicy Domu Pomocy Spo³ecznej dziêki którym dzieci mia³y zapewnion¹ super 
“BARKA” i Wielofunkcyjnej Placówki Opieki zabawê. 
Nad Dzieckiem i i Rodzin¹. B.N.

,,Wszystkie dzieci nasze s¹’’

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Janowie Sprzeda¿ gruzu nast¹pi wg kolejnoœci wp³ywu 

Lubelskim informuje, ¿e posiada do sprzeda¿y podañ, które nale¿y sk³adaæ w sekretariacie 

gruz, pochodz¹cy z rozbiórki chodników w Zarz¹du Dróg Powiatowych. Odbiór gruzu 

iloœci 150 ton, cena za 1 t wynosi 25,30 z³ brutto. œrodkami w³asnymi kupuj¹cych.

OG£OSZENIE O SPRZEDA¯Y

W³aœciciele piesków prawdopodobnie jak¹ trzeba rocznie zap³aciæ za ulubieñca, nie jest 

od przysz³ego roku nie bêd¹ musieli p³aciæ du¿a, lecz jak to siê mówi grosik do grosika…

podatków za swoich czworonogów. Jest to Red.
bardzo przyjemna wiadomoœæ. Mo¿e kwota, 

Pieski wolne od podatków

Gazeta Janowska 7.

Na terenie powiatu janowskiego w Twardowskiego „Ka¿dy z nas mo¿e mno¿yæ 

dniu 2 czerwca 2007 roku w Zespole Szkó³ w dobro naoko³o siebie” bêd¹ wskazywaæ drogê 

Kr ze mi en iu  mia ³o  mie js ce  pod ni os ³e  do tego, jak staæ siê dobrym i m¹drym 

wydarzenie nadania Imienia Ksiêdza Jana cz³owiekiem. 

W koœciele pod wezwaniem œw. 

Maksymiliana Marii Kolbe odby³a siê Msza 

Œwiêta koncelebrowana przez ksiêdza biskupa 

Mariana Zima³ka,  w asyœcie ksiê¿y 

absolwentów szko³y, podczas której ks. Bp. 

dokona³ poœwiecenia Sztandaru. Po Mszy Œw. 

wszyscy spotkali siê w sali gimnastycznej 

Zespo³u Szkó³, gdzie, po odœpiewaniu hymnu 

pañstwowego, Dyrektor Szko³y -Wies³aw 

Kiszka powita³ zgromadzonych goœci. 

Nastêpnie rada rodziców przekaza³a sztandar 

przedstawicielom uczniów. M³odzie¿ z³o¿y³a 
Twardowskiego Szkole Podstawowej i 

uroczyst¹ przysiêgê.
Gimnazjum. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ 

Jednym z akcentów spotkania by³ monta¿ 
obecnoœci¹: ks. Biskup Marian Zima³ek, 

s³owno  muzyczny, któremu przyœwieca³ 
pos³owie na Sejm RP , Lubelski Kurator 

najbardziej znany cytat z poezji ks. Jana: 
Oœwiaty oraz w³adze samorz¹dowe wraz ze 

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko 
starost¹ Powiatu Janowskiego  Panem 

odchodz¹”. Inscenizacja zosta³a serdecznie 
Zenonem Sydorem na czele. 

przyjêta przez zgromadzon¹ publicznoœæ. 
Uroczystoœæ ta by³a wa¿nym i podnios³ym 

P o z o s t a ³ y  m i ³ e  w s p o m n i e n i a  i  
wydarzeniem w powiecie janowskim. Od tej 

przeœwiadczenie, ¿e s³owa ks Twardowskiego, 
chwili sztandar bêdzie reprezentowa³ szko³ê na 

widniej¹ce na sztandarze bêd¹ nieustannie 
donios³ych uroczystoœciach, a s³owa, 

towarzyszyæ w nauce i pracy.
umieszczone pod portretem ks. Jana 

Ks. Jan Twardowski patronem
szko³y w Krzemieniu

Gmina Janów Lubelski poszukuje Lubelskim lub pod numerem telefonu 015 
stancji dla matki z 3-giem dzieci na terenie 872 46 76.
Janowa Lubelskiego. Wszelkie informacje, Z powa¿aniem
oferty prosimy zg³aszaæ do Oœrodka Zbigniew Sowa
Pomocy Spo³ecznej, ul. Bohaterów OPS Janów Lubelski
Porytowego Wzgórza 23 w Janowie Tel/fax 015 872 46 76

O G £ O S Z E N I E



Dziecko nie rodzi siê ze znajomoœci¹ oraz wype³niania zaleceñ logopedy. Bardzo 

jêzyka, ale z mo¿liwoœci¹ jego nauczenia siê, wa¿ na jes t tak ¿e sys tem aty czn a pra ca 

je¿eli bêd¹ spe³nione okreœlone ku temu utrwalaj¹ca w domu w serdecznej atmosferze i 

warunki: prawid³owy rozwój anatomiczno- pe³nym z rozumieniu trudnoœci  dziecka . 

fizjologiczny oraz dostateczna stymulacja. Dobrze czyni ten rodzic, który du¿o mówi do 

Najwa¿niejsze s¹ pierwsze lata ¿ycia dziecka. dziecka od najm³odszych lat, kszta³ci zdolnoœæ 

¯adne,  choæby najbardzie j in tensywne s³uchania i rozumienia mowy oraz cierpliwie 

nauczanie w póŸniejszych latach, nie odrobi s³ucha, gdy mówi dziecko. Okazuje radoœæ z 

strat poniesionych we wczesnym dzieciñstwie. kontaktów z dzieckiem i z jego mówienia. 

Pierwszych szeœæ lat ¿ycia ma nieocenion¹ Wyzwala aktywnoœæ s³own¹, motywuje do 

wartoœæ, gdy¿ w tym okresie rozwój wypowiadania siê w ka¿dej sytuacji, 

psychofizyczny jest najszybszy, naj³atwiej organizuje gry i zabawy, które pobudzaj¹ 

odbierane i magazynowane s¹ wszelkie  mowê i zaciekawiaj¹ dziecko. Znajduje czas, 

wra¿enia. Dziecko w tym czasie chêtnie aby poczytaæ dziecku ksi¹¿eczki, uczy 

wspó³pracuje i naœladuje. wierszyków i piosenek. Taka postawa rodzica 

Od tego, jak zadbaj¹ o swoje dziecko u³atwia na pewno dobry start edukacyjny 

rodzice w pierwszych latach jego ¿ycia, zale¿y dziecku i godna jest naœladowania.

jego przysz³oœæ. Rodziców nikt nie wyrêczy w ich 

Przesiewowe badania szeœciolatków powinnoœc iach wobec  w³asnych dzieci,  

prow adzo ne pr zez p raco wnik ów na szej  szczególnie gdy ich pociechy potrzebuj¹ 

poradni ewidentnie podkreœlaj¹ niepokoj¹c¹ pomocy w wyrównywaniu nieprawid³owoœci. 

skalê zaburzeñ mowy i jej tendencjê Wczesne rozpoznanie pomaga wyrównaæ 

wzrostow¹. Kolejnym krokiem s¹ dzia³ania deficyty rozwojowe i zniwelowaæ ewentualne 

zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoœci. trudnoœci w nauce szkolnej. Profilaktyka jest 

Wskazówki do pracy w zakresie opóŸnionych zawsze najtañsz¹ form¹ oddzia³ywañ, a im 

funkcji i sposoby korygowania zniekszta³ceñ wczeœniej podjêta zostanie terapia, tym krócej 

jêzykowych otrzymuj¹ nauczyciele, a przede trwa, mniejsze s¹ jej skutki dydaktyczne i 

wszystkim rodzice. Proponowany jest tak¿e psychologiczne dla dziecka.

udzia³ w terapii logopedycznej czy te¿ Sygnalizujemy i rozwi¹zujemy te 

psychologiczno- pedagogicznej w poradni w problemy ju¿ od 35 lat, s³u¿ymy rad¹ i pomoc¹ 

zale¿noœci od rodzaju zaburzonych funkcji u dzieciom, rodzicom i nauczycielom, gdy¿ to 

dziecka. w³aœnie w tym roku mija 35 lat dzia³alnoœci 

Efekty w korygowaniu zaburzeñ Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 

mowy w du¿ej mierze zale¿¹ od rodziców, od Janowie Lubelskim.

aktywnego i œwiadomego udzia³u w terapii Pracownik PPP  J.K.

 

,,Mówiê wiêc jestem’’
niepokoj¹ce wyniki badañ szeœciolatków

Starostwo Powiatowe w Janowie placówek opiekuñczo-wychowawczych i 

Lubelskim przyjê³o do realizacji program rodzin zastêpczych pochodz¹cych z terenu 

budowania spójnego lokalnego systemu opieki Powiatu Janowskiego. 

nad dzieckiem i rodzin¹ na terenie Powiatu. Trzeci program to kompleksowy program 

Priorytetowym zadaniem ca³ego programu jest korekcyjno  edukacyjny dla rodzin dotkniêtych 

pomoc rodzinie, w której cz³owiek warunkuje przemoc¹ domow¹ „Mosty zamiast murów” 

swoje funkcjonowanie  w spo³eczeñstwie , Czwarty program dotyczy rozwoju profilaktyki 

tworzy schematy poznawcze i wzorce n i e d o s t o s o w a n i a  s p o ³ e c z n e g o  i  

sposobów prze¿ywania i reagowania oraz przeciwdzia³ania przestêpczoœci wœród dzieci i 

zachowania. Wszelkie zaburzenia w obrêbie m³odzie¿y poprzez tworzenie i umacnianie 

œr od ow is ka  r od zi nn eg o,  z w³ as zc za  w  œrodowiskowych form pomocy i w³aœciwe 

odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y sprzyjaj¹ z a g o s p o d a r o w a n i e  w o l n e g o  c z a s u  

powstawaniu negatywnych wtórnych skutków wychowankom z Domu Dziecka. 

zaistnia³ych zagro¿eñ, przejawiaj¹cych siê we Dz iê ki  re al iz ac ji  po wy ¿s zy ch  

wzroœcie wystêpowania zjawisk patologii programów oraz prowadzonym akc jom 

spo³ecznej. dostêpnoœci mieszkañców powiatu do 

W zwi¹zku z powy¿szym Starostwo informacji mamy nadziejê, ¿e:

Powiatowe opracowa³o program budowania - zwiêkszy siê œwiadomoœæ  spo³eczna o 

lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i istniej¹cych zagro¿eniach oraz mo¿liwoœciach 

rodzin¹. Na ostatniej sesji Rady Powiatu zosta³ i sposobach ich przezwyciê¿ania,

on zaakceptowany i przekazany do realizacji. - nast¹pi wzrost poziomu wiedzy i mo¿liwoœci 

Jednak ka¿de zamierzenie, aby mog³o byæ uzyskania in fo rmac ji  ni ezbêdnych dla 

zrealizowane potrzebuje mniejszych lub prawid³owego funkcjonowania rodziny,

wiêkszych œrodków finansowych. Dlatego te¿ - zwiêkszy siê efektywnoœæ prowadzonych 

Zarz¹d Powiatu Janowskiego z³o¿y³ wnioski o dzia³añ prewencyjnych, jak równie¿ dzia³añ 

dofinansowanie do Ministra Pracy i Polityki profilaktycznych nakierowanych na zjawiska 

Spo³ecznej  i Wojewody  Lubel skiego na patologii spo³ecznej, a w szczególnoœci na 

do fi na ns ow an ie  p ro gr am u op ie ki  n ad  przestêpczoœæ wœród dzieci i m³odzie¿y, - 

d z i e c k i e m  i  r o d z i n ¹ .  O d  s p o s o b u  wzrosn¹ umiejêtnoœci wychowawcze rodziców 

rozstrzygniêcia konkursów bêdzie zale¿a³ i cz³onków grup zawodowych maj¹cych 

zakres dzia³añ poszczególnych programów a s¹ bez poœ red ni wp³ yw na fun kcj ono wan ie 

to: rodziny.

P i e r w s z y  p r o g r a m  t o  U t w o r z e n i e  O dalszych pracach nad wdro¿eniem 

Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i programów Starosta janowski powiadomi  

terapii Rodzin- „Trzecie ogniwo”. mieszkañców w nastêpnym numerze Gazety 

Drugi program to tworzenie mieszkañ Janowskiej.

chronionych dla pe³noletnich wychowanków 

Program opieki 
nad dzieckiem i rodzin¹

Wœród mieszkañców Janowa kr¹¿¹ plotki, w cier pliwo œæ. Ni egdyœ  na ter enie t ym by³  

jakoby przerwa w pracy zwi¹zanej z budow¹ krytej kamienio³om a nie cmentarz. Nie chowano tam 

p³ywalni nast¹pi³a przez uwaga!- odkopanie koœci!!! z m a r ³ y c h .  A n i  F l i n s t o n ó w  z a  c z a s ó w  

I to nie jakiœ tam zwyk³ych koœci, tylko koœci kamienio³omów, ani nikogo innego póŸniej. Proszê 

ludzkich! Podobno kiedyœ mia³ byæ tam cmentarz i to siê nie martwiæ, i¿ basen powstanie na miejscu 

w³aœnie z niego szkieletory pochodz¹. W zwi¹zku z pochówku zmar³ych. Nic takiego nie nast¹pi. 

powy¿szym jeszcze raz informujê Pañstwa, i¿ Pozostaje mi tylko ¿yczyæ cierpliwoœci. A szkieletor 

przerwa nast¹pi³a z racji odwiertów geologicznych, owszem by³, ale w kreskówce He Man (Na potêgê 

spowodowanych niejednolitym pod³o¿em, na Posêpnego Czerepu, mocy przybywaj!)

którym p³ywalnia ma powstaæ. Badania takie s¹ Karolina Pada³a

niezbêdne, dlatego te¿ wszyscy musimy uzbroiæ siê 

Legendy na temat p³ywalni

Gazeta Janowska8.

Cz³onkowie  S towarzyszen ia  Republiki Wegierskiej w Warszawie, Pan Dr 

Wspólnota Wêgierska w Polsce, w dniu 16 László  Marek Szuber t obecny  konsul  

czerwca 2007 roku, odwiedzali miejsca Republiki Wêgierskiej w Warszawie, Pan 

pamiêci wspólnej historii wêgiersko-polskiej Zenon Sydor Starosta  Janowski i inni 

na LubelszczyŸnie. zaproszeni goœcie.

P a m i ê æ  o  d r a m a t y c z n y c h  

wydarzeniach, które mia³y miejsce 6 

wrzeœnia 1863 roku ci¹gle trwa. W bitwie 

zgin¹³ Marcin Borelowski, Edward Nyary, 

mjr Wallisch i 30 powstañców.

O d d a j ¹ c  h o ³ d  p o l e g ³ y m  

powstañcom, Polacy i Wêgrzy spotykaj¹ siê 

w Batorzu, by wróciæ pamiêci¹ do tamtych 

wydarzeñ i chwil¹ skupienia oraz refleksji, 

s k ³ a d a j ¹ c  w i e ñ c e  n a  m o g i l e  M .  

Borelowskiego i poleg³ych Wêgrów uczciæ 

pamiêæ poleg³ych rodaków.
Jednym z punktów programu by³o spotkanie 

Stowarzyszenie Wspólnota 
w Batorzu - miejscu ostatniej bitwy oddzia³u 

Wêgierska w Polsce zosta³o zarejestrowane w 
powstañczego p³k Marcina Borelowskiego 

1955 r. Jednym z celów stowarzyszenia jest 
„Lelewela”. 

nawi¹zan ie  i  u t rzymywanie  wiêz i  
Organizatorem spotkania by³ Pan Henryk 

miêdzyludzkich wœród spo³ecznoœci Wêgrów 
Micha³ek Wójt Gminy Batorz.

i ich potomków mieszkaj¹cych w Polsce. 
W spotkaniu wziêli udzia³: by³y 

Cieszymy siê, ¿e te dwa narody Polacy i 
ambasador Republiki Wêgierskiej Pan Akos 

Wêgrzy z³¹czeni wspóln¹ histori¹ pielêgnuj¹ 
Engelmayer, Pan Dr Sandor Dürr by³y konsul 

razem tradycje narodowe.

Wêgrzy odwiedz¹ Batorz

Subwencja oœwiatowa otrzymywana przez bêdzie realizowany w formie zajêæ o charakterze 

samorz¹dy nie zaspokaja w wystarczaj¹cym stopniu psych ologi czno  pedag ogicz nym wspie raj¹c ych 

potrzeb szkó³. W szko³ach brakuje œrodków na rozwój uczniów kl. I  III szkó³ podstawowych. ze 

realizacjê zajêæ pozalekcyjnych, na zakup materia³ów s t w i e r d z o n y m i  z a b u r z e n i a m i  w  r o z w o j u  

eduka cyjny ch, pomoc y, stroj ów sport owych . A psychoruchowym i emocjonalnym. Bêd¹ to warsztaty 

prz eci e¿ zaj êci a poz ale kcy jne  i poz asz kol ne plastyczno  manualne z elementami muzykoterapii i 

u m o ¿ l i w i a j ¹  r o z w i j a n i e  z a i n t e r e s o w a ñ  biblioterapii.

wykraczaj¹cych poza podstawowy program - Modu³ IV Doradztwo zawodowe, Modu³ V 

realizowany w szko³ach i placówkach oœwiatowych Dyskusyjny klub filmowy oraz Modu³ VI Pozalekcyjne 

oraz zaspokajaj ¹ potrzeby aktywnego spêdzania zajêcia chemiczne realizowany bêdzie przez Liceum 

wolnego czasu m³odzie¿y. Dostrzegaj¹c rangê tego Ogóln okszt a³c¹c ym im. Bohat erów Poryt owego  

problemu Powiat Janowski wyst¹pi³ z wnioskiem o Wzgórza,

dofinansowanie w ramach rz¹dowego programu - Modu³ VII Aktywizacja uczniów ZSR 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y (zajêcia, chemiczne, teatralne, z jazdy konnej i 

w 2007 r. „Aktywizacja  jednostek samorz¹du p³ywania) i Modu³ VIII Zajêcia zawodoznawcze dla 

terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych”. uczniów internatu ZSR realizowany bêdzie przez 

Powi at Ja nows ki ot rzym a³ do tacj ê w Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku,

wysokoœci 61 300 z³, zaœ ca³kowita wartoœæ programu - Modu³ IX Dodatkowe zajêcia pozalekcyjne 

wynosi 90 020 z³. Program realizowany bêdzie nie dla m³odzie¿y doje¿d¿aj¹cej realizowany bêdzie przez  

tylko w szko³ach ponadgimnazjalnych, dla których Zespó³ Szkó³ Zawodowych,

powiat jest organem prowadz¹cym, lecz trzy pierwsze - Modu³ X Zajêcia z zakresu strzelectwa 

modu ³y prog ramu  real izow ane prze z Pora dniê  sportowego i sportów obronnych realizowany bêdzie 

Psychologiczno-Pedagogiczn¹, przeprowadzone przez  Zespó³ Szkó³ w Janowie Lubelskim.

zostan¹ w szko³ach podstawowych i gimnazjach na Wszystkie szko³y, prowadzone przez Powiat 

terenie gmin Powiatu Janowskiego. Janowski, bior¹ równie¿ udzia³ w konkursie ofert na 

Program realizowany bêdzie w formie 10 dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i 

modu³ów: m³odzie¿y do miejsc pamiêci narodowej - „Podró¿e 

- Modu³ I „POTRAFIÊ ...”, realizowany historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni". 

przez Poradniê przeznaczony jest dla m³odzie¿y klas II Dofinansowaniem mog¹ byæ objête wycieczki dla 

gimn azja lnyc h. w f ormi e zaj êæ ks zta³ tuj¹ cych  uczniów klas drugich szkó³ ponadgimnazjalnych. 

po ds ta wy  pr ze ds iê bi or cz oœ ci , po de jm ow an ia  Wysokoœæ dofinansowania mo¿e wynieœæ: od 30% - 

aktywnoœci edukacyjnej i zawodowej oraz zajêæ 70 %  kosztów ponoszonych przez uczniów 

rozwijaj¹cych kompetencje kluczowe. uczestnicz¹cych w wycieczce oraz, na umotywowany 

- Modu³  II „RÓWN AJ W GÓRÊ”  , wniosek dyrektora szko³y, 100% kosztów dla uczniów 

adresowany do uczniów klas I szkó³ podstawowych z korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej lub bêd¹cych w 

tere nu po wiat u jan owsk iego , ich  rodz iców  i trudnej sytuacji ¿yciowej, szczególnie z rodzin 

wychowawców, bêdzie realizowany w formie  zajêæ o wielodzietnych lub niepe³nych. O wynikach konkursu 

cha rak ter ze psy cho log icz no - ped ago gic zny m informowaæ bêdziemy w nastêpnych numerach Gazety 

wspieraj¹cych  rozwój uczniów klas pierwszych szkó³ Janowskiej. 

podstawowych. A.M.S.

- Modu³ III „CHCÊ, A NIE MUSZÊ...” 

Dodatkowe pieni¹dze na zajêcia
pozalekcyjne w szko³ach



Starostwo Powiatowe w Janowie - jednorazowe œrodki na podjêcie 
Lubelskim informuje, i¿ Powiatowy Urz¹d dzia³alnoœci gospodarczej,
Pracy wyst¹pi³ o dodatkowe œrodki do - wyposa¿enie lub doposa¿enie stanowisk 
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej na pracy.
nowe  programy wsp ie ran ia  osób  Drugi program pod nazw¹ „ Inwestycje w 
bezrobotnych. Dzia³ania te spowodowane kwalifikacje deficytowe na rynku pracy  
zos ta ³y  du¿ym za in te resowaniem IKD” o wartoœci 453 699 z³ przeznaczony 
zg³aszanym zarówno przez osoby pragn¹ce jest dla osób m³odych do 25 roku ¿ycia, 
rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, znajduj¹cych siê w skomplikowanej  
jak i utworzyæ nowe miejsca pracy. W sytuacji ¿yciowej, dla osób d³ugotrwale 
zwi¹zku z tym dostrze¿ono szczególn¹ bezrobotnych oraz dla osób powy¿ej 50 roku 
po tr ze bê  st wo rz en ia  wa ru nk ów  do  ¿ycia. W ramach programu przewidziano 
rozpoczêc ia  w³asne j  dz ia ³a lnoœc i  nastêpuj¹ce dzia³ania aktywizacyjne:
gospodarczej oraz refundacji kosztów - szkolenia zawodowe,
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk - stypendia szkoleniowe,
pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. - dodatki szkoleniowe,
Tego typu dzia³ania mog¹ siê staæ - badania lekarskie,
skutecznym sposobem pierwszego, czy te¿ - zwrot kosztów dojazdu,
ponownego wejœcia na rynek pracy. - je dn or az ow e œr od ki  na  po dj êc ie  
PUP przygotowa³ dwa wnioski o przyznanie dzia³alnoœci gospodarczej,
œrodków z rezerwy Funduszu Pracy, - wyposa¿enie lub doposa¿enie stanowiska 
pozostaj¹cej do dyspozycji Ministra Pracy i pracy,
Polityki Spo³ecznej.  Pierwszy program - zajêcia szkoleniowe w ramach Klubu 
„Praca dla M³odych  Dobry Start” o Aktywnego Poszukiwania Pracy.
wartoœci 171 500 z³ przeznaczony jest dla W przypadku pozyskania œrodków zostan¹ 
osób bezrobotnych do 25 roku ¿ycia oraz one komisy jn ie  rozdysponowane  na  
absolwentów szkó³ wy¿szych do 27 roku po ds ta wi e be zs tr on ny ch  kr yt er ió w 
¿ycia. W ramach programu przewidziano opracowywanych przez Powiatowy Urz¹d 
nastêpuj¹ce dzia³ania: Pracy. O dalszych pracach nad wdro¿eniem 
- Indywidualne Plany Dzia³añ dla programów bêdziemy informowaæ w 
wszystkich uczestników programu, nastêpnych numerach Gazety Janowskiej.
- sta¿e, A.M.S.

Nowe programy
Powiatowego Urzêdu Pracy

S i ê g a j ¹ c  d o  g e n e z y  p o w s t a n i a  miêdzywojennym w Godziszowie nast¹pi³ znaczy 

Godziszowa, nale¿y siê cofn¹æ do XI wieku. rozwój bartnictwa i zaczêto lokalizowaæ pasieki w 

Wtedy rozpoczê³y siê pocz¹tki osadnictwa na tym powstaj¹cych sadach. Rozpoczê³a siê te¿ na du¿¹ 

terenie. Istnieje legenda mówi¹ca o tym, ¿e skalê produkcja tradycyjnych uli pszczelich. 

podczas wojen tatarskich w XI wieku jakaœ grupa Pasieki w okresie przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ 

Tatarów, byæ mo¿e oddzia³ powracaj¹cych wojsk lokalizowano równie¿ w skupiskach leœnych (np. 

czy te¿ uciekinierzy z armii, pozosta³a na tym Kolonia Godziszów). Niektóre pasieki w tych 

terenie, wówczas nie zamieszka³ym, bêd¹cym miejscach istniej¹ do dnia dzisiejszego. S¹ to 

dzik¹ puszcz¹. Okolica by³a bardzo atrakcyjna ze bardzo dobre lokalizacje ze wzglêdu na bliskoœæ 

wzglêdu na usytuowanie. Liczne Ÿród³a czystej uprawianej gryki, jak i po¿ytku leœnego. W czasie 

wody, dzika zwierzyna, a przede wszystkim wojny Niemcy brali od pszczelarzy miód, a w 

mo¿liwoœci fortyfikacji  by³y w tych czasach zamian dawali cukier pomieszany z trocin¹. Mia³o 

niezbêdnym zabezpieczeniem dla istnienia osady. to na  celu  wykl ucze nie u ¿yci a cuk ru do  

Tatarka ( tak potocznie nazywa siê tu grykê) jest od konsumpcji. Podobnie d³ug¹ tradycjê produkcji 

niepamiêtnych czasów uprawiana na tym terenie. miodu maj¹ inne miejscowoœci w okolicy. W 

Mo¿emy siê domyœlaæ, ¿e w ten sposób  (tzn. wraz ksi¹¿ce Z. Baranowskiego „Rys historyczny 

z osadnikami tatarskimi) roœlina pochodz¹ca z Azji miejscowoœci powiatu janowskiego” mo¿emy 

Œrodkowej znalaz³a siê w Godziszowie. W ci¹gu przeczytaæ: „pierwsze wzmianki o osadnictwie na 

m i n i o n y c h  w i e k ó w  l u d z i e  p o t r a f i l i  terenie Zdzi³owic siêgaj¹ ju¿ wczesnego okresu 

zagospodarowaæ ziemiê pod grunty orne. Teren nie Œredniowiecza. Na pocz¹tku XVII wieku Jan 

jest ³atwy, bo w czêœci pó³nocnej to obszar Zamojski zakupi³ Zdzi³owice od Radziwi³³ów, po 

pagórkowaty Roztocza, a w czêœci po³udniowej to czym w³¹czy ³ je do ordynacji . By³y ju¿  

pogranicze Kotliny Sandomierskiej o ziemiach zabudowania folwarczne, sad, pasieka”. O innej 

podmok³ych i bagiennych. Pierwsza wzmianka miejscowoœci pisze: ”Andrzejów - wieœ powsta³a 

historyczna o Godziszowie pochodzi z 1385 roku, w 1830 roku. Wydzielono w niej 67 parceli 

która mówi, ¿e osada nale¿a³a do Dymitra z rolnych, z czego zasiedlonych by³o 40. Zasiedlone 

Goraja. W XVI wieku Godziszów wszed³ w sk³ad one by³y przez ludzi  z okolicznych wsi - 

ordynacji Zamoyskich, gdzie akta archiwalne Godziszowa, Zdzi³owic, Wólki Ratajskiej i 

mówi¹ o istnieniu dwóch karczm, w których Krzemienia. W trosce o dobry rozwój wsi 

raczono siê miodem pitnym. Mo¿emy w nich poproszono o zwiêkszenie dzia³ek zagrodowych i 

znaleŸæ notatki, które opisuj¹ sytuacjê, gdy ch³opi zwolnienie czêœci gospodarzy z op³at. W drugiej 

z Godziszowa przybyli do ordynata ze skarg¹ na po³owie XIX wieku zajmowano siê na tym terenie 

nieuczciwe i niesprawiedliwe miary i wagi w tkactwem, istnia³a tak¿e karczma i pasieka.” 

szynkach, przywo¿¹c ordynatowi w prezencie Od roku 1966 pszczelarze zrzeszaj¹ siê w Kole 

beczkê  dêbow¹  miodu.  Ponadto folwark  Pszczelarzy. Obecnie Rejonowe Ko³o Pszczelarzy 

dominikañski istniej¹cy w Godziszowie do ukazu w Godziszowie liczy 120 cz³onków z terenu ca³ego 

carskiego w którym uw³aszczono ch³opów, Powiatu Janowskiego.  By³y okresy, ¿e do Ko³a 

posiada³ pasiekê w iloœci 36 k³ód pszczelich. nale¿a³o ponad 170 pszczelarzy.

Zosta ³y one  zakup ione p rzez c h³opó w w Wed³ug kroniki parafialnej Parafii pod 

momencie kasacji zakonu i likwidacji folwarku. W wezwaniem Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus w 

tym okresie zaczê³y powstawaæ pierwsze pasieki w Godziszowie, pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych 

Godziszowie. Pod koniec XIX wieku istnia³o ju¿ XX wieku, Ko³o Pszczelarzy wylewa³o (robi³o) 

osiemnaœcie pasiek ró¿nych wielkoœci. Podczas œwiece woskowe dla parafii. 

pi er ws ze j wo jn y œw ia to we j na  po tr ze by  W 1980 roku Ko³o Pszczelarzy w Godziszowie 

przechodz¹cego frontu zarekwirowano 42 sztuk ufundowa³o o³tarz polowy z piaskowca, a w 2003 

byd³a, 80 sztuk koni i 180 pudów miodu, 300 ³okci roku ufundowa³o okna witra¿owe dla koœcio³a w 

p³ótna lnianego. Podczas dzia³añ wojennych w Godziszowie.

okresie I wojny œwiatowej od licznych po¿arów ( Z  W N I O S K U  O  W P I S  N A L I S T Ê  

sp³onê³a czêœæ pasieki u dwóch pszczelarzy tj. u PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH MIODU 

K r z y s z t o n i a  i  M a z u r a .  W  o k r e s i e  GRYCZNEGO GODZISZOWSKIEGO) 

Tradycja wytwarzania miodu
w okolicach Godziszowa

M³odzi i kreatywni mieszkañcy  wszystkim œwietn¹ integracj¹ na poziomie 
Janowa Lubelskiego postanowili uruchomiæ u¿ytkownik  twórcy. Na stronie ka¿dy po 
w³asn¹ witrynê o naszym mieœcie. Dostêpna 
jest pod krótkim i ³atwym do zapamiêtania 
adresem www.janowlubelski .org.pl  
Odnajdziemy w niej relacje z janowskich 

krótkiej rejestracji mo¿e dodawaæ w³asne 
imprez, katalog firm,   przewodniki 

artyku³y, informacje z ¿ycia Janowa, 
turystyczne, bogat¹ galeriê, lo¿ê ludzi 

reporta¿e, og³oszenia, wywiady itp. 
pozytywnie zakrêconych i wiele, wiele 

Nastêpnie odwiedzaj¹cy komentuj¹ dane 
wiêcej. Czym wyró¿nia siê ona spoœród 

pozycje, wymieniaj¹ siê spostrze¿eniami i 
innych, podobnych pozycji? Przede 

opiniami.

Nowy serwis internetowy 
dla mieszkañców Janowa Lubelskiego

Gazeta Janowska 9.
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W miesi¹cu maju 2007 roku w obu czêœc i konkursu, decydowa³a  o obu czêœci konkursu wy³oniono laureatów. akademii z okazji  zakoñczenia roku  
Zespole Szkó³ Zawodowych w Janowie zajêtym miejscu. Testy i czêœæ praktyczn¹ Pierwsze miejsce w rywalizacji szkolnego dla uczniów koñcz¹cych 
Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 20 odby³ konkursowej zaj¹³ uczeñ klasy III wa Zasadnicz¹  Szko³ê  Zawodow¹ ww. 
siê fina³ Szkolnego Konkursu ,,Mistrz w S³a wom ir S ulo wsk i, d rug ie m iej sce  uczniom zosta³y wrêczone nagrody  
zawodzie œlusarz”. Konkurs trwa³ przez wywalczy³ Sylwester Krawczyk, trzecie puchar,  pami¹tkowe  dyplomy oraz  
ca³y rok szkolny 2006/2007 i uczestniczyli miejsce Piotr Jarzynka  obaj z klasy II wa. nagrody rzeczowe, które ufundowa³a Rada 
w n im wszyscy uczniowie  z k las W dniu15 czerwca 2007 roku, podczas Rodziców przy ZSZ w Janowie Lubelskim. 
Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Laureatom konkursu pogratulowa³ 
zawodzie œlusarz. Konkurs sk³ada³ siê z Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych w 
trzech etapów. Do III, ostatniego etapu Janowie Lubelskim mgr Mariusz Wieleba. 
konkursu zakwalifikowa³o siê czterech Miejmy nadziejê, ¿e uczniowie ci, 
uczniów, którzy mieli za zadanie rozwi¹zaæ po ukoñczeniu nauki w szkole, nie bêd¹ 
tes t z zak res u wie dzy  teo ret ycz nej  mieli k³opotu ze znalezieniem pracy w 
zawodowej, sk³adaj¹cego siê z trzydziestu wyuczonym zawodzie w naszym powiecie.

ocenia³a komisja konkursowa, sk³adaj¹ca pytañ o ró¿norodnym stopniu trudnoœci Organizator Szkolnego Konkursu
siê  z  t rzech osób -  nauczyciel i  oraz wykazaæ siê umiejêtnoœciami ,,Mistrz w Zawodzie Œlusarz''
teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznymi podczas wykonywania prac mgr Bogus³aw Siemion
praktycznej nauki zawodu z tutejszej œlusarskich. Suma punktów, uzyskanych z Foto: Ryszard Oleszko
placówki. Po podsumowaniu punktacji z 

,,Mistrz w zawodzie œlusarz’’



E g z a m i n e m  p i s e m n y m  z  przyst¹pi³y do matury lub j¹ obla³y. 

j ê z y k a  p o l s k i e g o  d n i a  8  m a j a  Najwiêcej -  bo a¿ blisko 5 tys.  "starych 

rozpoczê³y siê egzaminy dojrza³oœci maturzystó w" by³o w województwie 

przeprowadzane na starych zasadach. Z ma zo wi ec ki m;  li cz ni  s ¹  t e ¿   w  

danych z ku ratoriów o œwiaty wynika, wo jew ódz twi e wielkopolskim - blisko 

¿e  chêæ  przys t¹p ien ia  do  "s ta rych  3, 8 ty s.  i  œl¹skim - ok. 2,9 tys.. Najmniej by³o  

matur" zadeklarowa³o ponad 23 tys. w województwie pomorskim - 16 osób.

os ób  w ca ³y m kr aj u.  "S ta rz y ma tu rz yœ ci " W województwie lubelskim w tej grupie 

to  g³ ów ni e te go ro cz ni  a b s o l w e n c i  znalaz³o siê 118 osób, z tego 40 abiturientów  to 

s z k ó ³  p o n a d g i m n a z j a l n y c h  d l a  s³uchacze Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla 

doros³ych oraz osoby,  które  wczeœniej  Doros³ych w Godziszowie. 

u k o ñ c z y ³ y  t a k i e  s z k o ³ y ,  a l e  n i e  M.G¹ska

Stara matura w Godziszowie

Uczniowie pytaj¹ mnie czemu nauczyciele stowarzyszeñ spo³ecznych, utworzon¹ jako komitet 

strajkuj¹. Sam nie wiem, jak im odpowiedzieæ. Jest wy bo rc zy  w 19 91  r. ; g³ ów n¹  si ³¹  by ³a  

faktem niezaprzeczalnym, ¿e nauczyciele od zawsze Soc jal dem okr acj a Rze czy pos pol ite j Pol ski ej.  

zarabiaj¹ ma³o. Poni¿ej podajê zestawienie, jak ros³y Koalicja ta by³a ponownie, aczkolwiek w ró¿nym 

p³ace od pocz¹tku reformy oœwiaty. Wykaz dotyczy sk³adzie , odtwarzana w kole jnych wyborach  

zaszeregowania  nauczyc ieli „stopieñ naukowy parlamentarnych w latach 1993 i 1997; ka¿dorazowo 

doktora lub doktora habilitowanego, tytu³ zawodowy zawierano nowe umowy koalicyjne[...]. W zwi¹zku z 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym”, czyli wejœciem w ¿ycie nowej Konstytucji RP, która prawo 

najwy¿szego w tabeli p³ac . do zg³aszania kandydatów na pos³ów i na senatorów 

przyzna³a partiom politycznym i wyborcom, 

wykluczaj¹c organizacje spo³eczne, w dniu 

15.04.1999r. SLD przekszta³ci³ siê w partiê 

p o l i t y c z n ¹ ” .  

(

)

Kierownictwo Zwi¹zku jest zajête 

uprawianiem czynnej polityki, a nie popraw¹ 

sytuacji nauczycieli. Poniewa¿ nauczyciele nie 
Jest to p³aca brutto co znaczy, ¿e np. podzielaj¹ zachowañ politycznych w³adz krajowych 

nauczyciel mianowany z tytu³em mgr, z ZNP, topniej¹ szeregi zwi¹zkowców w ca³ym kraju. 
kilkunastoletnim sta¿em pracy (takich jest W ostatnim czasie rozpad³o siê równie¿ prê¿nie 
najwiêcej), z wszelkimi dodatkami zarobi „na rêkê” dzia³aj¹ce ko³o w Gminie Godziszów. Z trzydziestu 
oko³o 1300z³. Dla tych, którym wydaje siê to du¿o kilku zwi¹zkowców osta³ siê tylko jeden. Generalnie 
podajê zestawienie dla nauczycieli, którzy maj¹ upolitycznienie odbija siê na kondycji wszystkich 
studium nauczycielskie. zwi¹zków zawodowych. O tym, ¿e na terenie 

- nauczyciel sta¿ysta  748 z³ (poni¿ej p³acy naszego powiatu ludzie nie daj¹ siê wykorzystaæ do 
minimalnej) celów politycznych œwiadczy znikomy odzew na 

- nauczyciel kontraktowy  891 z³ (poni¿ej og³oszony na 29 maja strajk nauczycieli. Na 
p³acy minimalnej) kilkadziesi¹t szkó³ w ca³ym powiecie do strajku 

- nauczyciel mianowany  1126 z³ przyst¹pi³y, z tego co mi wiadomo, tylko Gimnazjum 
-  nauczyciel dyplomowany  1351 z³ w Janowie, LO w Janowie oraz Szko³a Podstawowa 
Rozporz¹dzenie MEN z dna 28 marca w Momotach. 

2007 r. Gdzie by³ zwi¹zek, gdy minister £ybadzka 
S¹ to osoby, które posiadaj¹ kwalifikacje w trakcie roku szkolnego zabiera³a czwart¹ godzinê 

zawodowe i na ogó³ wieloletni sta¿ pracy. Ich pensja wychowania fizycznego? Nauczyciel œwie¿o po 
jest poni¿ej krytyki, ledwie kilkaset z³otych. studiach, po latach nauki i wyrzeczeñ, weŸmie „na 
Przypominam, ¿e minimalna p³aca brutto wynosi  rêkê” 700-800z³. Dopiero po przejœciu ca³ej œcie¿ki 
936z³ (nie wiem czemu nikt nie zaskar¿y siatki p³ac, awansu zawodowego mo¿na trochê lepiej zarobiæ. 
która przewiduje pobory mniej ni¿ mo¿na p³aciæ w Dlaczego nie by³o protestów, gdy w 2004r. popierany 
tym kraju komukolwiek). przez ZNP rz¹d SLD-owski wyd³u¿y³ nam œcie¿kê 

Nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e awansu zawodowego z 7 do 10 lat? Co robi¹ 
powinniœmy godziwie zarabiaæ, stosownie do dzia³acze zwi¹zkowi w  szko³ach, w których jeszcze 
wykszta³cenia i statusu spo³ecznego. Dlaczego wiêc w tym roku nie by³ wykorzystywany zak³adowy 
mam k³opot z wyjaœnieniem powodu strajku? Otó¿ fundusz œwiadczeñ socjalnych? 
widzê nieszczere intencje. Organizator protestu Jak tu nie doszukiwaæ siê intencji 
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, rz¹dz¹c na politycznych, gdy strajk odby³ siê w miesi¹c po 
pocz¹tku w ramach, a nastêpnie wraz z  SLD, mia³ wyp³aceniu jednej z najwiêkszych, na przestrzeni 
wielokrotnie okazjê polepszyæ los naszej grupy kilku lat, podwy¿ek. Czy tak powinna wygl¹daæ 
zawodowej i nie czyni³ tego. Przypomnê tylko, ¿e obrona naszych interesów? Widaæ wyraŸnie, ¿e 
„Sojusz Lewicy Demokratycznej by³ koalicj¹ problemy szkolnictwa s¹ ogromne i z³o¿one, ale nie 
wyborcz¹ lewicowych ugrupowañ politycznych: têdy droga do ich rozwi¹zania.
partii, zwi¹zków zawodowych i ich federacji oraz M.G¹ska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sojusz_Lewicy_Demo

kratycznej

Jak ros³y p³ace nauczycieli

Motocykle z pocz¹tków XX w., ludzie mi³oœnikom motoryzacji. Uczestnicy rajdu 

przebrani w stroje z minionej epoki, zapach próbowali swoich si³ w konkursach oraz 

spalin i oleju. Tego wszystkiego mogliœmy byæ efektownych konkurencjach sprawnoœciowych, 

takich jak: rzucanie ringiem na pacho³ek w 

trakcie jazdy motocyklem czy wolna jazda do 

mety. Ciekaw¹ konkurencj¹ by³o te¿ tak zwane 

,,mycie r¹czek''. Motocykliœci, rywalizuj¹cy w 

œwiadkami podczas III Lubelskiego Rajdu 

Weteranów Szos, który odby³ siê 15  17 

czerwca. 

Impreza zorganizowana zosta³a przez: tej konkurencji, musieli wyci¹gn¹æ myd³o w 
Klub Motocykli Dawnych "Partyzant" w gumowej rêkawicy z kubka wody i przejechaæ z 
Janowie Lubelskim, Klub Motorowy "Pionier" nim jak najszybciej do mety. Zawodnicy robili 
w Lublinie oraz mi³oœników motocykli wszystko, aby myd³o im siê nie wyœlizgnê³o, co 
zabytkowych i motocyklistów niezrzeszonych. bardziej pomys³owi wk³adali je sobie nawet… 
Mia³a charakter zlotu, po³¹czonego z rajdem do ust. Jednym s³owem walka by³a zaciêta, 
drogowym, po drogach publicznych i czêœciowo zarówno motocykle, jak i ich w³aœciciele, 
gruntowych. Uczestniczyli w niej w³aœciciele spisywali siê œwietnie. Do wy³onienia 
motocykli zabytkowych, wyprodukowanych co zwyciêzców poszczególnych konkurencji w 
najmniej 25 lat temu. Wszystkie motocykle wielu przypadkach potrzebna by³a dogrywka. 
charakteryzowa³y siê wysokim stopniem Na zakoñczenie rajdu odby³ siê konkurs 
oryginalnoœci. Uczestnicy wyruszyli z Lublina e l e g a n c j i ,  p o l e g a j ¹ c y  n a  w y b o r z e  
malownicz¹ tras¹, wiod¹c¹ przez tereny 

Lubelszczyzny do Janowa Lubelskiego. W 

trakcie przejazdu by³y organizowane ró¿ne 

zawody, motocykliœci mieli równie¿ okazjê 

podziwiaæ piêkno naszego regionu. W niedzielê, 

przy parku miejskim w naszym mieœcie, odby³a 

siê prezentacja wozów bojowych wojska 

polskiego, pokazy Jiu Jitsu w wykonaniu 

Braterstwa Sztuk Walki Deus Vult oraz sztuk 

samoobrony w wykonaniu studentów szko³y 

Ochikara i firmy Omega. Nastêpnie odby³a siê 

parada ulicami naszego miasta, w której dumni 

p o s i a d a c z e  z a b y t k o w y c h  m o t o c y k l i  
najefektowniejszej za³ogi w stroju z epoki 

pojazdu. Ka¿dy uczestnik powiedzia³ kilka s³ów 

o  s w o i m  m o t o c y k l u ,  n a s t ê p n i e  g o  

zaprezentowa³. 

Rajd ten by³ nie tylko œwietn¹ imprez¹, 

lecz równie¿ popularyzowa³ dbanie o zabytki 

techniki motoryzacyjnej. Dziêki niemu 

mogliœmy przenieœæ siê w czasy wojny, by³ te¿ 

doskona³¹ lekcj¹ historii dla m³odych ludzi, 

przywo³ywa³ wspomnienia starszym oraz 

œwietnie promowa³ nasze miasto. 
prezentowali swoje maszyny oraz ich £ukasz Spryszak
mo¿liwoœci zgromadzonym licznie na rynku 

 

Rajd Weteranów Szos

Powiatowy M³odzie¿owy Konkurs przesz³oœci i teraŸniejszoœci Ziemi Ojczystej, 

Krajoznawczy „Pod niebem rodzinnym Nasze pog ³êb ien ie  wiadomoœc i  o  mie j scu  

dziedzictwo” zamieszkania, dokumentowanie poznanych 

Starostwo Powiatowe w Janowie  obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, 

Lubelskim jest organizatore m konkursu nagrañ filmowych, stron internetowych, 

krajoznawczego, który jest skierowany do prezentacji na CD i inne.

m³odzie¿y ze  szkó³  podstawowych,   Wszystkich chêtnych zapraszamy do 

gimnazjalnych i ponadginmazjalnych z terenu uczestnictwa w konkursie; regulamin znajduje 

powiatu janowskiego. siê na stronie internetowej Powiatu 

Celem konkursu jest rozwijanie wœród Janowskiego  

m³odzie¿y zainteresowania kultur¹ i walorami Organizatorzy

krajoznawczymi naszego regionu, poznawanie 

www.powiatjanowski.pl

Konkurs krajoznawczy

Wojewódzki Fina³ Ogólnopolski innych uczestników ruchu drogowego, 

Tu rn ie ju  Be zp ie cz eñ st wa  w R uc hu  popularyzowanie podstawowych zasad i 

Drogowym uczniów szkó³ gimnazjalnych umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, promowanie roweru jako 

œrodka transportu, a tak¿e rekreacji i sportu.

Do zawodów przyst¹pi³y najlepsze 

dru¿yny, wy³onione w eliminacjach 

powia towych;  wœród  n ich  dru¿yna  

reprezentuj¹ca Powiat Janowski. Nasi ch³opcy 

w sk³adzie: Zenon Papierz, Pawe³ Flis, Rafa³ 

Krzos z Zespo³u Szkó³ w Kocudzy pokazali siê 

z bardzo dobrej strony, zajmuj¹c V miejsce 

dru¿ynowo. Œwietny wystêp zaliczy³ równie¿ 

Zenon Papierz, uczeñ III klasy gimnazjum w 

ZS w Kocudzy, który w zawodach 
odby³ siê w dniu 18 maja 2007 roku we indywidualnych nie mia³ sobie równych i tym 
W³odawie. Celem Turnieju by³o podnoszenie samym zaj¹³ pierwsze miejsce. Opiekunem 
kultury motoryzacyjnej spo³eczeñstwa i naszej dru¿yny by³ nauczyciel tamtejszej 
dz ia ³an ie  na  rzecz  poprawy s tanu  szko³y mgr Henryk Kulesza; z ramienia 
bezpieczeñstwa m³odzie¿y szkolnej poprzez: Komendy Powiatowej Policji w Janowie 
popularyzowanie przepisów i zasad Lubelskim asystent  Zespo³u Ruchu 
bezpiecznego poruszania siê po drogach, Drogowego st. asp. Krzysztof Dziurda.
kszta³towanie partnerskich zachowañ wobec Red.

Znaj¹ siê na bezpieczeñstwie

Gazeta Janowska10.
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Pañstwowy Powiatowy Inspektor - ,,DUO'' (C.Sz.-W. ,,DUO'')

Sanitarny w Janowie Lubelskim dzia³aj¹c na K¹piel iska s¹  pod nadzorem 

podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a informacje 

1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej o jakoœci wody bêd¹ przekazywane w 

(jedn. Tekst. Dz.U.z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z kolejnych komunikatach.

póŸn. zm.). Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia Przypomina siê, ¿e podczas silnych 

z dnia16.10.2002 r. w sprawie wymagañ, jakim zakwitów glonów nie nale¿y korzystaæ z 

powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach k¹pieli, gdy¿ to mo¿e spowodowaæ ujemne 

(Dz. U. Nr 183, poz. 1530) oraz w oparciu o skutki zdrowotne. 

w y n i k i  b a d a ñ  l a b o r a t o r y j n y c h  Jednoczeœnie informuje siê, ¿e turyœci 

przeprowadzonych w dniach 11.06.2007 r.  korzystaj¹ z wody przeznaczonej do spo¿ycia, 

18.06.2007 r., informuje, ¿e  dozwolona jest która spe³nia wymagania sanitarne.

k¹piel w nastêpuj¹cych k¹pieliskach w Zalewie Pañstwowy Inspektorat Sanitarny

w Janowie Lub. w Janowie Lubelskim

- ,,Du¿e'' (OSiR) mgr Andrzej Ku³a¿yñski 

- ,,Molo'' (OSiR)

K¹piel dozwolona

Spo³eczna Szko³a Muzyczna I stopnia Wszyscy zebrani goœcie byli pod du¿ym 

w Janowie Lubelskim obchodzi³a 17 czerwca wra¿eniem umiejêtnoœci, które prezentowali 

jubileusz 50  lecia swojej dzia³alnoœci. Podczas m³odzi wykonawcy. Po ka¿dym utworze da³o 

inauguracji jubileuszu dyrektor Edward siê s³yszeæ gromkie brawa. 

Krzemiñski przybli¿y³ najwa¿niejsze fakty z W szkole tej obecnie kszta³ci siê 21 

historii szko³y. Jakoœæ edukacji w tej szkole stoi uczniów. Warto dodaæ, i¿ wielu uczniów, którzy 

na bardzo wysokim poziomie,  o czym ukoñczyli t¹ szko³ê na sta³e zwi¹za³o swoje 

¿ycie z muzyk¹. Pracuj¹ jako absolwenci 

wy¿szych szkó³ muzycznych lub s¹ 

pedagogami instrumentalistami, kontynuuj¹c 

wpojone zami³owanie i kulturê muzyczn¹ nie 

tylko w kraju, ale równie¿ za granic¹. Pracuj¹ 

równie¿ w szko³ach, nauczaj¹c wychowania 

muzycznego; wielu trafi³o do filharmonii i 

renomowanych orkiestr lub znanych zespo³ów 

muzycznych. Do dziœ pamiêtaj¹, gdzie 

rozpoczynali swoj¹ muzyczn¹ edukacjê. mogliœmy siê przekonaæ podczas koncertu, 
Szko³a muzyczna bardzo potrzebna zorganizowanego specjalnie na tê okazjê. 

jest w naszym mieœcie. Nie tylko kszta³ci dzieci M³odzi muzycy wykonywali utwory wybitnych 
i m³odzie¿, ale równie¿ rozszerza jej horyzonty, kompozytorów, takie jak: ,,Dla Elizy'' Ludwiga 
wyrabia w nich wra¿liwoœæ, a tak¿e wzbogaca van Beethovena, sonatê C-Mol, Wolfganga A. 
ich ¿ycie duchowe.Mozarta i wiele innych. Nie brak³o równie¿ 

£ukasz Spryszakw³asnych kompozycji absolwentów tej szko³y. 

Mali wirtuozi

20 czerwca 2007r w Zespole Szkó³ w Dzwoli imprezy po raz pierwszy w historii LOZTS najlepsze 

odby³o siê uroczyste -  Wojewódzkie Podsumowanie kluby z powiatu Janów Lub. nagrodzeni zostali 

Sezonu 2006/2007 w Tenisie Sto³owym. Udzia³ wziêli wspania³ymi , potê¿nym pucharami ufundowanym  

przeds tawici el e wszystki ch  klubów z ca ³ego  przez Starostê Powiatu Zenona Sydowa: - Bardzo siê 

województwa lubelskiego, zrzeszonych w Lubelskim cieszê, ¿e podsumowanie wojewódzkie ma miejsce na 

Okrêgowym Zwi¹zku Tenisa Sto³owego, bior¹cych terenie powiatu Janów Lub. W swojej pracy zawsze 

udzia³ w rozgrywkach we wszystkich kategoriach przywi¹zywa³em wielk¹ rolê do sporu, a szczególnie 

wiekowych /od ¿aka do seniora/ od wrzeœnia 2006 do sportu  m³odzi e¿owego. Tenis sto³owy jest tak¹ 

maja 2007. dyscyplin¹ sportow¹ w której maj¹ jednakow¹ szansê 

Bardzo mi³ymi goœæmi, którzy zaszczycili swoj¹ wszyscy: du¿e i ma³e szko³y du¿e i ma³e kluby. Wiem, 

obecnoœci¹ na spotkaniu byli Radny  do Sejmiku ¿e w naszym powiecie jest wiele talentów w tenisie 

Wojewódzkiego p. Jan Frania, Starosta Powiatu sto ³ow ym,  wie m ró wni e¿,  ¿e  w za wod ach  

Janowskiego p. Zenon Sydor, Wójt Gminy Dzwola powiatowych startuj¹ wszystkie szko³y podstawowe i 

Marek Piech, Radny Powiatow y i jednocze œnie gimnazjalne i wiem ile pracy musi wykonaæ W³adys³aw 

gospodarz spotkania dyrektor szko³y Stanis³aw Rawski, Matwiej, by takie zawody zorganizowaæ. Dziêkujê 

Radni Gminy Dzwola Jan Jargi³o i Henryk Œwiœ. serdecznie p. Bo¿enie Dubiel, dyrektor Zespo³u Szkól w 

Naj lep szy m klu bem  w woj ewó dzt wie  Kocudzy i Wójtowi Gminy Dzwola Markowi Piechowi 

lubelskim okaza³ siê UKS Spartakus Dzwola, który w za udostêpnianie hali sportowej w Kocudzy nie tylko na 

sezonie 2006/2007 pokona³ w ³¹cznej punktacji 52 nasze powiatowe zawody sportowe, ale rejonowe, 

kluby, gromadz¹c 19863 pkt. Drugie miejsce zdoby³a wojewódzkie i ogólnopolskie. 

Arka Ryki 17013 pkt, a na trzecim miejscu KKS Sygna³ Kolejny puchar dla najlepszego klubu w 

Lublin 10777. Jest to ju¿ trzecie, kolejne zwyciêstwo  pow iec ie Jan ów Lub  UKS  Spa rta kus  Dzw ola  

ufundowa³ i wrêczy³ Jan Frania, Radny do Sejmiku 

Wojewódzkiego, który dziêkuj¹c za zaproszenie 

powiedzia³, ¿e jest pod wielkim wra¿eniem dzisiejszego 

spotkania, ¿e widzi na sali wielu m³odych ludzi, którzy 

swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem wpajaj¹ wartoœci sportu 

m³odzie¿y. Przecie¿ to trzeba ponad 10 miesiêcy ci¹gle 

trenowaæ i co sobota jeŸdziæ na ró¿nie zawody w tenisie 

sto³owym. Tym wiêksza jest moja radoœæ, ¿e najlepszym 

klubem w ³¹cznym wspó³zawodnictwie klubowym 

okaza³ siê UKS Spartakus Dzwola, reprezentant 

naszego powiatu. ¯yczê wszystkim wspania³ego 

wakacyjnego wypoczynku, by w nowym sezonie 
podopiecznych W³adys³awa Matwieja.

2007/2008 ka¿dy z was osi¹gn¹³ jeszcze wiêksze 
Wiêkszoœæ bo a¿ 12 pucharów, które ufundowa³ LOZTS 

sukcesy w sporcie i w ¿yciu osobistym.
przypad³y UKS Spartakus Dzwola, który zwyciê¿y³ 

Na zakoñczenie spotkania prezes LOZTS 
dodatkowo w kategorii mê¿czyzn, kobiet, posiadanych 

Zdzis³aw Waœkowski wrêczy³ pami¹tkow¹ plakietkê 
licencji sportowych, w kategorii juniorów i juniorek, 

Bo¿enie Dubiel dyrektor Zespo³u Szkó³ w Kocudzy za 
seniorek i seniorów.

dotychczasow¹ wspó³pracê przy organizacji zawodów. 
Wielk¹ radoœæ sprawi³o p. Staroœcie 

Natomiast Wójt Gminy w Dzwoli Marek Piech zaprosi³ 
Zenonowi Sydorowi i Radnemu Wojewódzkiemu p. 

wszystkich za rok, na kolejne spotkanie do Dzwoli gdy¿ 
Janowi Franii wrêczanie pucharów dla najlepszych 

jak powiedzia³: jest przekonany o kolejnym sukcesie 
klubów tenisa sto³owego województwa lubelskiego. Z 

UKS Spartakus w Dzwola w sezonie 2007/2008. 
naszego powiatu zdoby³y je jeszcze LUKS Jawor Janów 

Dyrektor szko³y  - g³ówny gospodarz spotkania- 
Lub /op. Jaros³aw Kañkowski/, i ULKS Korona 

zapraszaj¹c wszystkich na obiad zakoñczy³ spotkanie.
Modliborzyce /op. Jerzy Duda/ . Na zakoñczenie 

W³adys³aw Matwiej

Kolejny sukces Spartakusa Dzwola

Bardzo udane by³o pierwsze pó³rocze 2007 roku Turniej o Puchar Prezydenta Rzeszowa. W zawodach 

w wykonaniu zawodników UKKT Janów Lubelski. W wziê³o udzia³ 250 zawodników z Krakowa, Rzeszowa, 

piêciu turniejach zdobyli oni a¿ 17 medali z czego 6 z³otych, Dêbicy, Kraœnika, Lublina, Bi³goraja, Janowa Lubelskiego i 

6 srebrnych i 5 br¹zowych. Niepo³omic. Pierwsze miejsca w tym turnieju zajêli: Dawid 

Pierwsze tegoroczne zawody odby³y siê w Ma³ek i Miko³aj Osie³, drugie: Amanda Cannavacciuolo i 

Wilnie na Litwie, gdzie nasi zawodnicy wziêli udzia³ debiutant Cezary Osie³, natomiast trzecie Marta £ukasik. 

Zawody odbywa³y siê tylko w konkurencji kata (formy).

Czerwiec to tradycyjnie mocno obsadzony 

Puchar Ma³ych Mistrzów Karate oraz ostatnia edycja 

Lubelskiej Ligi Karate. W Pucharze Ma³ych Mistrzów 

wziê³o udzia³ ponad 200 zawodników z klubów z 

Lubelszczyzny, Rzeszowa oraz z Wilna. Pierwsze miejsce 

wywalczy³ spisuj¹cy siê ostatnio bardzo dobrze Cezary 

Osie³ natomiast drugie miejsce w kata i czwarte w kumite 

zajê³a Amanda Cannavacciuolo. To znakomity wynik naszej 

zawodniczki bior¹c pod uwagê fakt, i¿ po raz pierwszy 

równie¿ w seminarium szkoleniowym. Rozegrany tam startowa³a w wy¿szej grupie wiekowej.

zosta³ Miêdzynarodowy Turniej „Winter Cup” w którym Rok szkoleniowy zakoñczy³a ostatnia ju¿ edycja 

udzia³ wziêli oprócz zawodników z Polski i Litwy równie¿ z wiosennej Lubelskiej Ligi Karate, w której ostatecznie 

Bia³orusi, Ukrainy i £otwy. W turnieju tym najlepiej zawodnicy z Janowa zajêli: Cannavacciuolo Amanda  I m-

zaprezentowa³ siê Maciej £ukasik, który zdoby³ drugie ce 

miejsce w konkurencji kumite (walka) oraz trzecie w kata Kras Magdalena  I m-ce

(formy). Kolejnym startem by³ udzia³ w otwartych £ukasik Maciej  II m-ce 

Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Piastowie Ma³ek Dawid  II m-ce

k/Warszawy. W zawodach wziê³y udzia³ kluby z Warszawy, Teraz przed naszymi zawodnikami wakacyjny 

Lublina, Bi³goraja, Janowa Lubelskiego, Weso³ej i start w jubileuszowym XX Turnieju Karate o „Puchar 

Piastowa. Pierwsze miejsce wywalczy³a Amanda Roztocza”w Zamoœciu (29.07), w którym zapowiedzia³o 

Cannavacciuolo. Na uwagê zas³uguje równie¿ Pawe³ Surtel, swój udzia³ wiêkszoœæ klubów z Polski oraz z Litwy, 

który zdoby³ trzy br¹zowe medale we wszystkich Bia³orusi i Ukrainy.

konkurencjach. Powy¿sze zadania zrealizowano dziêki wsparciu 

W maju zawodnicy UKKT otrzymali  Gminy Janów Lubelski. 

zaproszenie od Mistrzyni Œwiata Marty Niewczas na Piotr Wojtkowski

Udane pó³rocze naszych karateków

Urz¹d  Mie j sk i  w  Janowie  Ponadto przypomina siê sprzedawcom, ¿e 
Lubelskim przypomina, ¿e zgodnie z art. 14 zgodnie z art. 15 ust. 2 powy¿szej ustawy 
ust. 2a ustawy z dnia 28 pa¿dziernika 1982 r. ,, w pr zy pa dk u w¹ tp li wo œc i co  do  
o  w y c h o w a n i u  w  t r z e Ÿ w o œ c i  i  pe³noletnioœci nabywcy sprzedaj¹cy lub 
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z podaj¹cy napoje alkoholowe uprawniony 
2002 r., Nr 147, poz. 1231, z póŸniejszymi jest  do ¿¹dania okazania  dokumentu 
zmianami) ,,Zabrania siê spo¿ywania stwierdzaj¹cego wiek nabywcy''.
napojów alkoholowych na ulicach, placach Izabela Wydra
i w parkach, z wyj¹tkiem miejsc Pe³nomocnik Burmistrza
przeznaczonych do ich spo¿ycia na miejscu, ds. Profilaktyki Alkoholowej
w punktach sprzeda¿y tych napojów''. 

Wychowanie w trzeŸwoœci
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Przejazd goœci na uroczysty obiad 

rozpocz¹³ t¹ najmilsz¹ czêœæ spotkania. Rozmowy, 

zwierzenia i wspomnienia nie mia³y koñca. Po 

zaspokojeniu pragnienia i obiedzie rozpoczê³y siê 

tañce. By³o radoœnie a abiturienci czuli siê prawie 

m³odzie¿owo. Zabawa trwa³a i trwa³a. Podcza,s gdy 

goœci zaczê³o ubywaæ, pozosta³ym tym ludziom 

dosz³y nowe wra¿enia i nowe wspomnienia. Tylko 

niektórzy czuli niedosyt, gdy¿ spodziewali siê 

spotkaæ t¹ najbli¿sz¹ kole¿ankê, t¹ pierwsz¹ 

sympatiê. Nie spotkali. Nie wszyscy mogli przybyæ. 

Mo¿e los pokierowa³ ich w takie miejsca, sk¹d 

daleko dojechaæ, a mo¿e lêk przed wspomnieniami? 

Któ¿ to wie. Uroczystoœæ by³a piêkna a starzy 

znajomi ¿yczyli sobie kolejnego szczêœliwego 

spotkania.

Spotkanie po latach cd
 Mistrzostwa w jedzeniu pierogów przyznane decyzj¹ kapitu³y wyró¿nienia w 

ruskich zosta³y poprzedzone koncertami kate gori ach:  Cz³o wiek  Roku - Tadeus z 

zespo³ów „AXEL” i „GO MACHINE”. Rekord Kuœmierczyk, Promotor Roku Olek Orkiestra- 

94 pierogów nie zosta³ pobity. Zesz³oroczny Orkiestra Dêta, i Antoni Florczak, Sponsor 

mistrz Pan Lucjan Zarêbski zosta³ pokonany Roku- Zak³ad  Prze twórstwa Miêsnego 

przez Pana Andrzeja Kutasia. III miejsce zaj¹³ 

Pan Andrzej Babicz. Uczestnicy twierdzili, i¿ 

MATTHIAS i Wojewódzki Oœrodek Ruchu 

Drogowego, Wolontariusz Roku- Anna G¹tarz 

i Wojciech Kuœmierz, Talent Roku- Monika 

Rapa i Grzegorz Król oraz Super Antek dla 

Tadeusza Rz¹da, Tadeusza Ko³tysia i Ryszarda 

Wasilewskiego. Zwyciêzcom gratulujemy. 
00Nadesz³a godzina 21 . Gwiazda wieczoru 

zespó³ „£ZY” rozpoczê³a swój koncert. 

pierogi by³y za gor¹ce i wiêksze ni¿ w latach 

poprzednich. Po obfitym posi³ku Panowie 

mieli okazjê spaliæ kalorie, tañcz¹c w rytm 

piosenek zespo³u „BACK BEAT”. Moim 

zdaniem zagrali rewelacyjnie! Jak to siê mówi- 
30ful wypas! O godz. 19  wrêczone zosta³y 

wyró¿nienia ANTEK ROKU 2006. A oto 

Jeszcze takiego t³umu fanów ta scena nie 

widzia³a. Piosenkom towarzyszy³y piski i 

wrzaski rozanielonych fanów. A z reszt¹, co 

bêdê opisywaæ. Przecie¿ byliœcie tam i 

widzieliœcie to na w³asne oczy. Z powodu £ez 

na szczêœcie nikt nie p³aka³ (chyba, ¿e z 

radoœci). Na zakoñczenie tak jak dnia 

poprzedniego, podziwialiœmy piêkne sztuczne 

ognie. Zabawa dobieg³a koñca. Teraz czekamy 

do przysz³ego roku. Ciekawe czy którejœ z 

nastêpnych imprez uda siê pobiæ sukces 

Leœnego Skarbca.

Karolina Pada³a

Tak bawi siê Janów Lubelski!!! cd.

Gmina Janów Lubelski og³asza drugi Lubelskim Nr 74 10203235 0000 5602 0007 4369. 

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ najpóŸniej do dnia 30 lipca 2007 r. 

zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Janowie Za datê wp³acenia wadium uwa¿a siê 

Lubelskim na terenie oœrodka wypoczynkowego wp³yw wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy. 

„Zalew” w obrêbie ewidencyjnym Janów Lub. III, Przetarg odbêdzie siê w dniu 3 sierpnia 
00stanowi¹cej dzia³kê nr 2112 o powierzchni ogólnej 2007 r. o godz. 10  w sali konferencyjnej Urzêdu 

1,0322 ha. Miejskiego w Janowie Lubelskim /sala nr 1/.

Ni er uc ho mo œæ  po wy ¿s za  st an ow i Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne:

w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski. - legitymowaæ siê dowodem osobistym lub 

Dla nieruchomoœci tej prowadzona jest przez S¹d paszportem,

Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydzia³ Ksi¹g - posiadaæ pe³nomocnictwo w formie przewidzianej 

Wieczystych ksiêga wieczysta Nr 40631. prawem  w przypadku, gdy wystêpuj¹

Nieruchomoœæ  zabudowana  je st  budynkami   jako pe³nomocnicy uczestnika przetargu,

rekreacyjno wypoczynkowymi. - posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci 

Przedmiotowa nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona gospodarczej  w przypadku, gdy uczestnik

prawami osób trzecich.   prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

Na  ty m te re ni e br ak  je st  pl an u - posiadaæ aktualny odpis z Krajowego Rejestru 

zagospodarowania przestrzennego w zwi¹zku z S¹dowego oraz zgodê organów statutowych

czym, wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania   na nabycie w/w nieruchomoœci  w przypadku, gdy 

nieruchomoœci w rozumieniu przepisów ustawy o uczestnik jest osob¹ prawn¹,

zagospodarowaniu przestrzennym, musz¹ byæ - posiadaæ dowód wp³aty wadium.

zgodne z decyzj¹ Burmistrza Janowa Lubelskiego W/w dokumenty podlegaj¹ przed³o¿eniu komisji 

znak: PG.I.7331/105/2003 z dnia 31.12.2003 r. o przetargowej przed otwarciem przetargu.

ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania O s o b a  u s t a l o n a  j a k o  n a b y w c a  

terenu dla inwestycji: przekszta³cenia i rozbudowy nieruchomoœci zobowi¹zana jest do wniesienia nie 

bazy turystycznej w Park Rekreacji nad zalewem w póŸniej ni¿ na 3 dni przed podpisaniem umowy, 

Janowie Lubelskim. kwotê równ¹ 100% ceny netto nieruchomoœci 

Uzbrojenie:  Sz cz eg ó³ ow e wa ru nk i osi¹gniêtej w przetargu powiêkszonej o podatek VAT, 

pod³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz a pomniejszonej o kwotê wadium. Za datê wp³aty tej 

obs³ugi komunikacyjnej, nabywca zobowi¹zany kwoty uwa¿a siê wp³yw wymaganej nale¿noœci na 

bêdzie uzyskaæ u gestorów tych sieci i zarz¹dcy drogi. rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Wszelkie 

Cena wywo³awcza nieruchomoœci przeznaczonej do koszty zwi¹zane ze spisaniem umowy notarialnej 

sprzeda¿y wynosi 129 050,00 z³ oraz wyznaczaniem granic dzia³ki ponosi kupuj¹cy. 

Wadium wynosi 25 000,00 z³. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez 

Minimalne post¹pienie wynosi 1 300,00 z³. usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym 

Podane ceny nie obejmuj¹ podatku od nabywcy przez zbywaj¹cego w celu podpisania 

towarów i us³ug, który bêdzie naliczony wed³ug umowy, Gmina mo¿e odst¹piæ od jej zawarcia. 

zasad i stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia Wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 

umowy z nabywc¹. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e 

Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym nast¹piæ w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra 

pr zy s³ ug uj e p ie rw sz eñ st wo  w n ab yc iu  Spraw Wewnêtrznych i Administracji, je¿eli 

nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców 

nieruchomoœciami up³yn¹³ w dniu 24.01.2007 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie póŸn. zmianami). Wadium zwraca siê niezw³ocznie 

p r a w o  p i e r w o k u p u  p r z e d m i o t o w e j  (jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni) po 

nieruchomoœci w przypadku jej sprzeda¿y przez zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa¿nieniu lub 

nabywcê. zakoñczeniu przetargu wynikiem negatywnym. 

Prawo to zostanie wprowadzone do aktu notarialnego Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg 

i ujawnione w ksiêdze wieczystej. wygra³, zalicza siê na poczet ceny nieruchomoœci. 

W y d a n i e  w  p o s i a d a n i e  w / w  Dodatkowych informacji o nieruchomoœci mo¿na 

nieruchomoœci nast¹pi po dniu 31 sierpnia 2007 uzyskaæ w Referacie Gospodarki Przestrzennej i 

roku. Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim 

W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w 
00 30fizyczne i prawne, które terminowo wp³ac¹ wadium. godzinach od 8  - 14 , w okresie od ukazania siê 

Wadium powinno byæ wniesione na rachunek og³oszenia do up³ywu terminu wnoszenia wadium.

bankowy Gminy Janów Lubelski -Powszechna Kasa Burmistrz Janowa Lubelskiego

Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. Oddzia³ w Janowie Krzysztof Ko³tyœ

O G £ O S Z E N I E

Z inicjatywy Pos³a na Sejm RP Jerzego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Janowie 

Bieleckiego, jak równie¿ staraniem ¿o³nierzy Lubelskim, zosta³a przyjêta jako cz³onkowie 

Armii Krajowej, zrzeszonych w Œwiatowym nadzwycza jni  do ŒZ¯AK.  Celem nowo 

Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, grupa przyjê tych bêdzie dz ia³alnoœæ , na  rzecz 

utrwalania idea³ów Armii Krajowej w 

spo³ecznoœci janowskiej.

Podczas tegorocznych uroczystoœci 

rocznicowych, maj¹cych na celu upamiêtnienie 

63 rocznicy najwiêkszej bitwy partyzanckiej, 

stoczonej na Ziemiach Polskich, które odby³y 

siê w dniu 17 czerwca na Porytowym Wzgórzu 

w pobli¿u Janowa Lubelskiego, ww. cz³onkowie 

nadzwyczajni ŒZ¯AK reprezentowali sztandar 

ŒZ¯AK „Jemio³a”  ko³o w Janowie Lubelskim. 

Miejmy nadziejê, ¿e przyjêcie w/w m³odych 

ludzi do Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii 
m³odego pokolenia w osobach: Tomasz Abram, 

Krajowej jako cz³onków nadzwyczajnych 
Jan Czaja, Marek Ma³ek, Podpora Dariusz, 

przyczyni siê do upowszechniania idea³ów 
Damian Surowski, Cyprian Œwiœ i Mariusz 

patriotycznych w naszej spo³ecznoœci lokalnej.
Kamiñski, uchwa³¹ Zarz¹du Ko³a Œwiatowego 

,,Jemio³a” Ko³o œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej w Janowie Lubelskim
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W dniu 11 czerwca 2007 r., mia³o miejsce Obecni  na spotkaniu przeds tawiciele 

spotkanie Pos³a na Sejm RP Jerzego Bieleckiego z w³adz JSM, PGKiM i Urzêdu Miejskiego starali siê 

mieszkañcami Janowa Lubelskiego, które odby³o siê odpowiedzieæ na zadawane pytania. 

w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej. Na spotkaniu Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki, 

Tematem przewodnim spotkania by³o przedstawi³ rz¹dowy projekt ustawy z dnia 10 maja 

przedstawienie i omówienie problemów cz³onków 2007 r., o zmianie u stawy o  spó³dz ielniac h 

Janowskie j  Spó³dz ie ln i  Mieszkaniowej . mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych 

Na zaproszenie Pos³a na Sejm RP Jerzego ustaw, który wzbudzi³ zainteresowanie zebranych. 

Bieleckiego w spotkaniu udzia³ wziêli: Prezes Zobowi¹za³ siê równie¿ do z³o¿enia w Sejmie RP 

Spó³dzielni Mieszkaniowej Jan Dzikowiec, zastêpca interpelacji - dotycz¹cej zmian w rozliczaniu op³at za 

Burmistrza Janowa Lubelskiego Czes³aw zimna wodê.

Krzysztoñ, Prezes PGKiM Cezary Jasiñski, Spotkanie zorganizowane z inicjatywy 

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Janowie Pos³a Jerzego Bieleckiego 

Lubelskim: Maciej Szczecki, Ryszard Majkowski i z pe wn oœ ci ¹ ni e ro zw i¹ za ³o  pr ob le mó w 

jej Przewodnicz¹cy Marek Tomczyk. Cz³onkowie spó ³dz iel ców. P rzyczyni³o si ê na tomias t do  

Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej przedstawili szerszego przedstawienia problemów cz³onków 

problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem Spó³dzielni. Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, które jak siê 

Pojawi³y siê pytania, kierowane nierzadko okazuje, s¹ problemami dotycz¹cymi nas 

do Prezesa JSM, dotycz¹ce sposobów rozliczania wszystkich.

op³at za zimn¹ i ciep³¹ wodê, op³at za ogrzewanie. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e takie spotkania 

Pad³y równie¿, pytania dotycz¹ce utrzymania i bêd¹ w przysz³oœci organizowane  a odpowiedzi 

zagospodarowania terenów wokó³ bloków, m.in. padaj¹ce ze strony zaproszonych w³adz, bardziej 

naprawy oœwietlenia oraz wiele innych dotycz¹cych satysfakcjonuj¹ce dla zainteresowanych.

spraw bie¿¹cych. AP

Spotkanie z pos³em

Ju¿ tylko do koñca tego 
roku mamy czas na wymianê 
ksi¹¿eczkowych dowodów 
osobistych na nowe. Wiêcej 
informacji na ten temat na 
stronie , 
w tym równie¿ praktyczne 
i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  
wype³niania wniosków.

Red.

www.janowlubelski.pl

PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT WYDAWANIA
DOWODÓW OSOBISTYCH
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