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Mamy Strefê PRZEDE WSZYSTKIM PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ
Dyrektor Agencji Rozwoju Przemys³u
Odzia³ Tarnobrzeg Marek Indyk poinformowa³,
¿e jest zgoda na utworzenie w Janowie
Lubelskim podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WIS£OSAN (TSSE).
Dziêki staraniom Burmistrza Janowa
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia powstanie
ponad 15 hektarowa strefa daj¹ca mo¿liwoœæ
stosowania specjalnych ulg i zwolnieñ dla
inwestuj¹cych i tworz¹cych miejsca pracy
przedsiêbiorców.
Udostêpniane inwestorom od kilku lat
grunty w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej
„Borownica” ju¿ przyci¹gnê³y kilka firm.
„Jestem przekonany, ¿e dodatkowe przywileje
bêd¹ ogromn¹ zachêt¹ dla firm planuj¹cych
Warunkiem skorzystania z pomocy jest
inwestowanie w regionie” mówi pose³ na Sejm
RP Jerzy Bielecki, który osobiœcie by³ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej i
utrzymanie œrodków trwa³ych przez okres 5 lat
zaanga¿owany w proces tworzenia podstrefy.
I n w e s t o r z y , k t ó r z y o t r z y m a j ¹ przez du¿ych przedsiêbiorców lub 3 lat przez
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci ma³e i œrednie firmy.
Wielkoœæ
Zdjêcie
wykonane
w roku
1949zwolnienia podatkowego z
gospodarczej na terenie strefy
i zainwestuj¹
co
najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskuj¹ tytu³u tworzenia nowych miejsc pracy wynosi
prawo do zwolnieñ z podatku dochodowego od 50% dwuletnich kosztów pracy nowo
osób fizycznych albo od osób prawnych. Pomoc z a t r u d n i o n y c h p r a c o w n i k ó w , a d l a
publiczna udzielana przedsiêbiorcom w formie przedsiêbiorców œrednich- 60% i ma³ych - 70%.

Lokalizacja dzia³ek 0,3 ha

2378/7

Janowska Strefa Inwestycyjna
“BOROWNICA”

Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego
GJ> Panie burmistrzu, kilkuletnie starania o utworzenie w

potencjalnych inwestorów z bran¿, które nie bêd¹ za bardzo

Janowie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej

szkodziæ naszemu œrodowisku. Dodam, ¿e na ukoñczeniu

zakoñczy³y siê sukcesem. Co to dla nas oznacza?

mamy dokumentacjê techniczn¹ na dozbrojenie terenów

KK>Dla nas oznacza to, ¿e atrakcyjnoœæ inwestycyjna

inwestycyjnych o powierzchni 70 hektarów. Jeœli powiod¹

gminy w oczach inwestorów radykalnie roœnie. Przywileje

nam siê starania o dofinansowanie z funduszy unijnych, to w

dla tych firm, które decyduj¹ siê na zainwestowanie w strefie
s¹ ogromne, gdy¿ poniesione nak³ady inwestycyjne
podlegaj¹ mo¿liwoœci odliczenia od podatku dochodowego
do wysokoœci 70%. Dla przyk³adu: jeœli ktoœ zainwestuje w
strefie w zak³ad o wartoœci 10 mln. z³.- bêdzie móg³
korzystaæ z ulgi w podatku dochodowym do wysokoœci 7
mln.z³. Powstanie strefy w Janowie, to nasz ogromny sukces.
W woj. lubelskim równoczeœnie z nasz¹ podstref¹ powstaj¹
jedynie podstrefy w dwóch du¿ych miastach: w Lublinie i w
Pu³awach. Sukces ten sta³ siê mo¿liwy dlatego, ¿e od kilku
lat skupowaliœmy tereny pod strefê a rok temu nasz rz¹d
podj¹³ decyzjê o powiêkszeniu terenów istniej¹cych stref.
Na tê okazjê czekaliœmy i byliœmy dobrze przygotowani, ale
nieocenion¹ pomoc wniós³ nasz pose³ p. Jerzy Bielecki,
któremu przy okazji bardzo serdecznie dziêkujê.
Podziêkowania kierujê równie¿ do dyrektora Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej p. Marka Indyka. Musimy
mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e samo istnienie strefy nie

przysz³ym roku bêdziemy dozbrajaæ te tereny. Jest to dla nas

gwarantuje pojawienia siê inwestora. S¹ w Polsce miasta,

absolutnie priorytetowa inwestycja, gdy¿ musimy tworzyæ

które posiada³y strefy a nie zg³osi³ siê ani jeden inwestor.

jak najlepsze warunki do powstawania nowych miejsc pracy.

Pamiêtajmy, ¿e o inwestorów konkuruj¹ wszystkie miasta i

GJ. A co mo¿emy powiedzieæ o rozwoju turystyki?

gminy w Polsce. Mam jednak nadziejê, ¿e lokalizacja strefy

KK. Turystyka w naszym kraju jest coraz bardziej istotn¹

na Borownicy- w bezpoœrednim s¹siedztwie przysz³ej

ga³êzi¹ gospodarki i podobnie musi byæ w naszej gminie,

wa¿nej drogi ekspresowej S19 bêdzie wa¿nym i skutecznym

gdy¿ grzechem zaniechania by³oby niewykorzystanie

argumentem. Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e posiadamy

atutów œrodowiska naturalnego, jakim jesteœmy obdarzeni.

równie¿ oferty inwestycyjne dla firm, które z ró¿nych

Oprócz wspania³ych warunków naturalnych posiadamy ju¿

wzglêdów nie mog¹ lub nie chc¹ funkcjonowaæ na zasadach

pewn¹ tradycjê, jesteœmy coraz lepiej rozpoznawani na

obowi¹zuj¹cych w specjalnych strefach ekonomicznych.

rynku turystycznym. Mamy do zaoferowania coraz szersz¹

Dla przyk³adu: w tej chwili og³oszony jest przetarg na szeœæ

paletê ciekawych produktów turystycznych, zwi¹zanych

dzia³ek o powierzchni po ok. 30 arów ka¿da. S¹ to dzia³ki

zarówno z ró¿nymi formami wypraw do naszego „ Leœnego

s¹siaduj¹ce ze sob¹, wiêc jeœli ktoœ chce kupiæ dzia³kê 60 czy

skarbca”, rozpoznawalnymi w skali kraju imprezami

90 arow¹ mo¿e to uczyniæ. £¹cznie obszar tych dzia³ek

promocyjnymi jak te¿ innego typu produktami

wynosi 1,8 hektara. Prowadzimy równie¿ rozmowy z

stanowi¹cymi o naszej atrakcyjnoœci turystycznej. S¹dzê, ¿e

inwestorem, który potrzebuje dzia³ki 3 hektarowej. Mamy

nasza atrakcyjnoœæ znacz¹co wzroœnie po oddaniu - w

nadziejê, ¿e zakoñcz¹ siê one sukcesem. Staramy siê i

przysz³e wakacje - do u¿ytku krytej p³ywalni, która bêdzie

bêdziemy siê staraæ, aby posiadaæ oferty dla wszystkich

swoistym SPA Janów. cd.str.11
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1,5 ha

11,7 ha

Dzia³ki wchodz¹ce
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zwolnieñ podatkowych stanowi
po moc
regionaln¹ udzielan¹ z tytu³u kosztów nowej
inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy.
Wielkoœæ zwolnienia podatkowego z
tytu³u kosztów nowej inwestycji wynosi 50%
poniesionych wydatków inwestycyjnych dla
przedsiêbiorców du¿ych; dla œrednich - 60% i dla
ma³ych - 70%. Za wydatki kwalifikuj¹ce siê do
objêcia pomoc¹ uznaje siê koszty inwestycji
po ni es io ne na te re ni e s tr ef y w tr ak ci e
obowi¹zywania zwolnienia, na:
- nab ycie grun tów l ub pr awa i ch
u¿ytkowania wieczystego, nabycie albo
wytworzenie we w³asnym zakresie œrodków
trwa³ych, rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych
œrodków trwa³ych
- nabycie wartoœci niematerialnych i
prawnych zwi¹zanych z transferem technologii
przez nabycie praw patentowych, licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

1,9 ha

KOMAS

Zdjêcie wykonane w roku 1949
Od przedsiêbiorcy wymagane jest
utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy
przez okres nie krótszy ni¿ 5 lat - dla du¿ych lub 3
lata dla ma³ych i œrednich. Zwolnienia,
przys³uguj¹ wy³¹cznie z tytu³u dzia³alnoœci
prowadzonej na terenie strefy.
Gmina Janów Lubelski nadal prowadzi
prace nad rozwojem strefy inwestycyjnej. Z
jednej strony z³o¿ono wniosek o w³¹czenie
kolejnych terenów do TSSE, z drugiej trwaj¹
wykupy dzia³ek od osób prywatnych, by
nastêpnie, po ich komasacji, udostêpniaæ firmom
chc¹cym inwestowaæ w Borownicy.
Aktualnie dostêpnych jest szeœæ dzia³ek ka¿da po oko³o 30 arów. Na 9 listopada
og³oszono przetarg na ich sprzeda¿. Szczegó³y na
stronie www.janowlubelski.pl .
A ju¿ wkrótce bêd¹ dostêpne grunty,
które wesz³y do TSSE.
WF

Gazeta Janowska

Gryczak doceniony
Po doœæ emocjonuj¹cym oczekiwaniu
dotar³a wreszcie informacja z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisaniu na Listê
P r o d u k t ó w Tr a d y c y j n y c h g r y c z a k a
janowskiego!
Gryczak janowski w pe³ni zas³uguje na
to wyró¿nienie z powodu jego autentycznej
tradycji na janowskiej ziemi. Gryka, z której
wytwarza siê kaszê gryczan¹ stanowi¹c¹
g³ówny sk³adnik gryczaka janowskiego, jest
uprawiana i przetwarzana w naszym regionie od
pokoleñ. W przesz³oœci, a mo¿e tak¿e dzisiaj,
uprawianie gryki oznacza³o w tradycji ludowej
symbol dostatku, a wytwarzane z niej produkty
cechowa³a jakoœæ o wysokich walorach
od¿ywczych i zdrowotnych. Od niepamiêtnych
czasów powiat janowski jest znany jako
na jw iê ks ze za g³ êb ie up ra wy gr yk i w
po³udniowo wschodniej Polsce, st¹d wybór
kaszy jako motywu przewodniego i potrzeba
wpis ania gryc zaka jano wski ego na list ê
produktów tradycyjnych.
Kasza i produkty z niej powsta³e s¹ mocno
promowane na dorocznym, organizowanym w
Janowie Lubelskim od kilku lat, Festiwalu
Kaszy „Gryczaki”.
Wzmianki historyczne podawania gryczaka na
terenie Ziemi Janowskiej odnajdujemy tak¿e w
pozycjach Oskara Kolberga. W dzisiejszych

czasach gryczak jest te¿ znany i czêsto
podawany na sto³y przy ró¿nych okazjach.
Obszern¹ wiedzê dotycz¹c¹ tradycji
wypieku gryczaka janowskiego posiada Pani
Bronis³awa Jargie³³o - twórczyni ludowa,
chêtnie uczestnicz¹ca w ¿yciu kulturalnym i
aktywnie podtrzymuj¹ca tradycjê ludow¹
naszego regionu. Przekazywane z pokolenia na
pokolenie obyczaje chêtnie udostêpnia i
dok³adnie opisuje. Poda³a przepis na gryczaka
janowskiego, który przekaza³a jej babcia i to on
stanowi³ podstawê napisania wniosku o wpis
tego wypieku na listê produktów tradycyjnych.
Wed³ug pani Bronis³awy dobry gryczak
powinien byæ dobrze wypieczony o kszta³cie

Zmiany w Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej

formy, najczêœciej prostok¹tny o barwie ciemno
z³otej. Paskowana powierzchnia jasnobr¹zowa.
Og³oszenie konkursu na obsadzenie
W przekroju g³adki z wyraŸnymi, ale nie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno
oddzielaj¹cymi siê ziarnami kaszy. W dotyku o Pedagogicznej nie przynios³o rozstrzygniêcia.
konsystencji „zwartej” nie daj¹cej siê ugniataæ, Do konkursu przyst¹pi³o dwie osoby. ¯adna nie
uzyska³a wystarczaj¹cej iloœci g³osów. W
zwi¹zku z tym Starosta Powiatu Janowskiego

Zabytkowa ceramika ludowa z Lubelszczyzny
w Muzeum Regionalnym

Bogactwo i ró¿norodnoœæ ceramiki
ludowej pochodz¹cej z terenu
Lubelszczyzny prezentuje wystawa pt. „
Lubelska ceramika ludowa” zorganizowana
jak np. ciasto dro¿d¿owe. W smaku i zapachu, w M uz eu m R eg io na ln ym z o ka zj i
jak przysta³o na gryczak, kasza gryczana z tegorocznych Ogólnopolskich Spotkañ
posmakiem mleka. Mo¿e byæ spo¿ywany na Garnca rskich . Wystawa sk³ada siê ze
zimno lub jeszcze ciep³y nied³ugo po wyjêciu z
pieca.
oto i przepis na wyœmienity gryczak janowski:
Etap 1 Przygotowanie sk³adników
Farsz sk³adniki:
3 szklanki kaszy gryczanej, 1 szklanka kaszy
jaglanej, 3 ³y¿ki kaszy manny, 1 kg bia³ego sera,
1 litr kwaœnego mleka lub serwatki, 1 kostka
mas³a, 1 ³y¿ka soli do smaku
Ciasto sk³adniki:
1 szklanka œmietany lub zsiad³ego mleka, 1/2
kostka mas³a / rozpuœciæ/
2-3 dag dro¿d¿y, 5 jajek, sól, cukier
Etap 2 Przygotowanie farszu:
Zagotowaæ 1 litr mleka ( kwaœnego lub
serwatki), wsypaæ kaszê gryczan¹ i jaglan¹,
osoliæ, pogotowaæ oko³o 2-3 minut, odstawiæ i
poczekaæ a¿ kasza wch³onie mleko. Dodaæ
pozosta³e sk³adniki- mas³o, ser, œmietanê, sól
cukier, mannê ( dzia³a zlepiaj¹co). Jeœli mamy
dobr¹ t³ust¹ œmietanê, wówczas dajemy mniej
mas³a. Wszystko dok³adnie mieszamy i
wyk³adamy na dok³adnie wysmarowan¹ blachê,
wy³o¿on¹ rozwa³kowanym ciastem najlepiej
dro¿d¿owym. Pieczemy w nagrzanym piecu
(180-200 st. C) oko³o 1- 1,5 godz.
Etap 3 Przygotowanie ciasta:
Wszystkie sk³adniki razem wymieszaæ,
zagnieœæ ciasto trochê luŸniejsze ni¿ na pierogi,
odczekaæ a¿ trochê podroœnie. 2/3 ciasta
rozwa³kowaæ i wy³o¿yæ na blachê, pozosta³e
ciasto rozwa³kowaæ, pokroiæ na paski i k³aœæ na
wierzch gryczaka jeden obok drugiego. Jeœli
gryczak przykryjemy jednym plackiem
wówczas odstaje w czasie pieczenia.
¯yczymy udanych wypieków! Smacznego!

Fragment wystawy ,,Lubelska ceramika ludowa’’
Fot. Andrzej Wojtan

zbiorów w³asnych muzeum oraz Muzeum
Lubelskiego w Lublinie, ³¹cznie oko³o 250
obiektów. Ceramika datowana jest na
ubieg³e stulecie, pochodzi z 25 wybranych
oœrodków garncarskich po³o¿onych na
terenie powiatów: janowskiego,
kraœnickiego, pu³awskiego, ³ukowskiego,
che³mskiego, zamojskiego i innych.
Garncarstwo na LubelszczyŸnie posiada
bardzo odleg³¹ i bogat¹ tradycjê, pierwsze

Przepraszam funkcjonariusza policji Szko³a Jazdy ,,Rondo'' pilnie poszukuje
Rados³awa Czubê za pomówienia instruktora nauki jazdy. Informacje pod
nr. tel. 0669 362 823, lub w biurze przy
kierowane pod jego adresem.
ul. Bialskiej 33
Tadeusz Bia³ek

JOK dofinansowany

Janowski Oœrodek Kultury w tym
roku otrzyma³ dofinansowanie:
1. Do ty cz ¹c e re al iz ac ji za da ni a: za ku p
instrumentów
i strojów galowych dla orkiestry
Razem wszyscy zawodnicy zebrali: 15 236 g
dêtej ''Olek Orkiestra'' w ramach Programu
(ok. 15 kg).
Grzyba "Cudak a" znalaz ³ Jan Ma³ysz ek. Operacyjnego '' Rozwój Inicjatyw Lokalnych''
pochodz¹cych ze œrodków Ministerstwa
Ku lt ur y i Dz ie dz ic tw a N ar od ow eg o.
Dofinansowanie to wynios³o 24 230,00 z³.
2.W kwocie 5 000 z³. ze œrodków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Operacyjnego ''Rozwój
in fr as tr uk tu ry ku lt ur y i sz ko ln ic tw a
artystycznego’’ na zakup nag³oœnienia i

wrzeœnia. Wœród uzbieranych grzybów
dominowa³y kozaki, podgrzybki i niekiedy
borowiki.
W konkursie GRZYBOBRANIA wziê³o udzia³
10 osób. Nagrodziliœmy 3 osoby:
I miejsce - Grzegorz Skibiñski (3 545 g)
II miejsce - Grzegorz Frania (2 263 g)
III miejsce - Wies³aw Bednarczyk (1 700 g)

2.

Nagrody by³y cenne, m.in. by³ to odkurzacz,
wiertarka, œpiwór.
Odby³ siê równie¿ KONKURS WIEDZY O
LASACH JANOWSKICH, w którym
uczestniczyli g³ównie doroœli. W tym konkursie
uczestniczy³o 5 zawodników.A zwyciêzcy to:
I miejsce - Mateusz Szpyt
II miejsce - Ryszard Butryn
III miejsce - Pelagia Dudziak
Ca³oœæ imprezy umila³y wystêpy zespo³ów
JOK.
Pawe³ Tryka

oœrodki powsta³y ju¿ w drugiej po³owie XVI
wieku, spoœród tych najstarszych obecnie
czynne s¹ dwa: w Urzêdowie (1565 r.) i
Paw³owie (1646 r.).W oœrodkach lubelskich
wyrabiano przede wszystkim ceramikê
gl az ur ow an ¹ o ra z n ac zy ni a s za re ,
niepolewane, tzw. siwaki. Na wystawie
zobaczyæ mo¿na liczne jej przyk³ady, o
ró¿norodnych formach, kszta³tach,
sposobach zdobienia misy, talerze, dzbany,
dwojaki, doniczki, kropielniczki, figurki
ró¿nych postaci, zabawki dla dzieci i inne
wyroby o przeznaczeniu u¿ytkowym i
ozdobnym. Towarzysz¹ce wystawie
fotografie w zarysie przedstawiaj¹ realia
pracy garncarza, ale przede wszystkim
wybitne postacie, których kunszt wp³yn¹³
na obraz i bogactwo lubelskiej ceramiki
ludowej.
Garncarstwo okreœlane jest obecnie
mianem zanikaj¹cego rzemios³a. Warto
zapoznaæ siê z zabytkami ceramiki
lubelskiej, z twórczoœci¹ garncarzy
ludowych z czasów, gdy wytwarzanie
naczyñ z gliny mia³o swoj¹ racjê bytu.
Wystawa jest czynna do kwietnia 2008
roku.
Beata Wójcik

Og³oszenia drobne

Grzybobranie
Grzybobranie gromadzi mi³oœników
zbierania grzybów, ma charakter konkursowy,
wybierany jest najlepszy grzybiarz za iloœæ
zebranych grzybów oraz za najwiêkszy okaz.
W Lasach Janowskich, mimo i¿ nie by³o
wielkiego wysypu grzybów ze wzglêdu na
panuj¹c¹ suszê, grzybobranie odby³o siê tak jak
zaplanowaliœmy, w s³oneczn¹ niedzielê 2

Zenon Sydor powierzy³ pe³nienie obowi¹zków
dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej panu Jaros³awowi Lenartowi
do ty ch cz as ow em u pr ac ow ni ko wi te j¿ e
poradni.
J.M

oœwietlenia scenicznego.
3. W ramach Programu Operacyjnego
''Rozwój Inicjatyw Lokalnych'' z Ministerstwa
Ku lt ur y i Dz ie dz ic tw a Na ro do we go
dofinansowanie Festiwalu Kaszy i ¯urawiny
''Gryczaki 2007'' dofinansowanie wynios³o
24 500z³.
Janowski Oœrodek Kultury pragnie
podziêkowaæ Panu Ministrowi Kultury i
Dzi edz ict wa Nar odo weg o za udz iel one
ws pa rc ie fi na ns ow e. Po dz iê ko wa ni a
sk³adamy równie¿ Narodowemu Centrum
Kultury, dziêki któremu nasza orkiestra bêdzie
mia³a nowe instrumenty .

Wymiana dowodów tylko
do koñca roku!

Du ¿o za mi es za ni a wy wo ³a ³o
ni ed aw ne og ³o sz en ie w m ed ia ch o
przed³u¿eniu terminu wymiany dowodów
osobistych do 31 marca 2008 r.
Jak wkrótce wyjaœni³o MSWiA, termin
wymiany dowodów nadal utrzymany jest do
31 grudnia 2007 r. natomiast wyd³u¿enie
terminu do koñca I kwarta³u 2008 roku jest
dla urzêdów wydaj¹cych dowody. Tak, wiêc,
by unikn¹æ k³opotów, nale¿y z³o¿yæ wnioski
o wydanie nowego dowodu osobistego

Gazeta Janowska

najpóŸniej do koñca roku..
Przy okazji nale¿y jeszcze wyjaœniæ,
¿e osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie,
przebywaj¹ce obecnie za granic¹, równie¿
powinny dokonaæ wymiany starego dowodu
osobistego. Nie ma jednak mo¿liwoœci
dokonania wymiany dowodu osobistego na
przyk³ad w konsulacie lub
korespondencyjnie, lecz wy³¹cznie osobiœcie
i tylko w urzêdach na terenie Polski.
hg

Warto mieæ Pos³a! Wierzê ¿e zmiany s¹ mo¿liwe

Sejm podj¹³ decyzjê o
samorozwi¹zaniu, co za tym idzie na ds ze d³ cz as na po ds um ow an ie
dobiegaj¹cej koñca V kadencji.
Jakie zosta³y uchwalone ustawy?
Jakie zg³oszone i podnoszone by³y sprawy
zwyk³ych obywateli przez pos³ów Sejmu V
Kadencji. Jak wygl¹da postawa, aktywnoœæ
i o si ¹g ni êc ia Po s³ a n a S ej m R P,
przedstawiciela naszego powiatu - Jerzego
Bieleckiego?

Po co nam pose³? Co zrobi³ dla
miasta i powiatu? Co zrobi³ dla naszego
regionu? To pytania padaj¹ce czasem w
rozmowach toczonych przez mieszkañców
naszego miasta i powiatu. Po zakoñczeniu
kampanii wyborczej staniemy znów przed
urnami wyborczymi i bêdziemy wybieraæ
naszego przedstawiciela do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej. OdpowiedŸ na
te pytania, zatem jest szczególnie wa¿na.
Jerzy Bielecki jest przecie¿ ponownie
kandydatem na nastêpn¹ kadencjê Sejmu,
do którego tak jak i poprzednim razem
wystartuje z listy Komitetu Wyborczego
Prawa i Sprawiedliwoœci.
Aby odpowiedzieæ na powy¿ej
postawione pytania wymieniæ nale¿y
niektóre z tych projektów i inicjatyw, w
których pose³ Jerzy Bielecki uczestniczy³ i
stara³ siê o ich szczêœliwy fina³.
Jerzy Bielecki podkreœla, ¿e
najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla naszego powiatu
by³o stworzenie zespo³u ludzi, z którymi
wiele cennych inicjatyw i projektów mo¿na
by³o rozpocz¹æ i szczêœliwie zakoñczyæ.
Wspomnieæ nale¿y chocia¿by

radnego Sejmiku Wojewódzkiego,
burm istr za Ja nowa Lube lski ego c zy
starostê janowskiego i wielu innych
wspania³ych samorz¹dowców i
kierowników jednostek organizacyjnych z
naszego powiatu i nie tylko.
Dziêki temu wspólnemu dzia³aniu
Po se ³ Je rz y Bi el ec ki mo ¿e dz is ia j
powiedzieæ, ¿e nie zmarnowaliœmy tych
dwóch lat.
A co siê wydarzy³o?
W gospodarce, infrastrukturze i
ochronie œrodowiska.
Najwa¿niejsza rzecz, to powstanie
podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN
w Tarnobrzegu na terenie 15 ha w
Borownicy to wielka szansa powstania
setek nowych miejsc pracy w Janowie
Lubelskim. Wnioskodawc¹ by³a gmina
Janów Lubelski.
We wspó³pracy z radnym do
Sejmiku Województwa Lubelskiego Janem
Frani¹, Starost¹ Janowskim Zenonem
Sydorem, Burmistrzem Janowa
Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem
podjêto dzia³ania, których skutkiem by³o
pozyskanie 1 miliona z³otych na budowê
Krytej P³ywali w Janowie Lubelskim.
Pozyskana kwota sta³a siê przys³owiow¹
klamr¹ dopinaj¹c¹ bud¿et tej inwestycji.
Na wniosek gminy Janów Lubelski
Ministerstwo Œrodowiska dokona³o
korekty obszaru Natura 2000, która nie
bêdzie ju¿ zagro¿eniem dla budowy
obwodnicy Janowa Lubelskiego i
przyspieszy termin jej realizacji.
Nast¹pi³a budowa szybkiego
szerokopasmowego dostêpu do Internetu w
miejscowoœciach Momoty, Kiszki i
Szewce.
Wspólnie z radnym wojewódzkim i
Zarz¹dem Powiatu Janowskiego podjête
zosta³y kroki zmierzaj¹ce do przekazania w
zarz¹d Województwa Lubelskiego drogi
powiatowej na odcinku Janów Lubelski Godziszów - Batorz - Stara Wieœ. Skutkiem
tej zmiany by³oby odci¹¿enie bud¿etu
Powiatu Janowskiego od inwestycji rzêdu
kilkudziesiêciu milionów z³otych. cd.str.12
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Z A M I A S T
¯YCIORYSU:
Urodzi³em siê w
Godziszowie, mam
46 la t, cz wó rk ê
dzieci: Grzegorz,
s t u d e n t
inf orm aty ki, Mon ika , stu den tka pra wa,
Micha³, uczeñ szko³y podstawowej i Wiktor,
przedszkolak. Od m³odych lat pasjonowa³a
mnie dzia³alnoœæ spo³ecznikowska. W latach
osiemdziesi¹tych aktywnie zacz¹³em dzia³aæ
w ruchu m³odzie¿owym, owocem, czego s¹
wybudowane bloki tzw. patronackie przy ul.
Oc ho tn ik ów Wê gi er sk ic h w Ja no wi e
Lubelskim. Dziêki temu moja m³oda rodzina i
du¿a grupa moich rówieœników mog³a
zrealizowaæ marzenia o w³asnym mieszkaniu.
Od tego okresu zwi¹zany jestem z Janowem
Lubelskim, gdzie wspólnie z ¿on¹ Zofi¹ ”
bierzemy sprawy w swoje rêce „ i prowadzimy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dziêki której dzisiaj
stworzyliœmy 22 miejsca pracy. Udzielam siê
ak ty wn ie or az ws pi er am fi na ns ow o
dzia³alnoœæ Klubu Sportowego „ OLIMP”,
Pol ski ego Cze rwo neg o Krz y¿a , Klu bu
Sportowego „ Janowianka’’ oraz dzia³am w
Zarz¹dzie Cechu Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców. Jestem przewodnicz¹cym
Zarz¹ du Powia toweg o SLD w Janow ie
Lubelskim.
ZAMIAST PROGRAMU: Zbli¿a siê czas
rozstrzygniêæ wyborczych, od których bêdzie
zale¿eæ nasza najbli¿sza przysz³oœæ. Ka¿dy
doros³y Polak, dysponuj¹c kart¹ wyborcz¹,
dysponuje prawem do zdecydowania, czy
nad al g odz i si ê na wsz ech oga rni aj¹ c¹
korupcjê, prywatê, rz¹dy klik i uk³adów
rodzinno-towarzyskich? Czy nadal bêdziemy
przyzwalaæ na niszczenie wiêzi
miêdzyludzkich, tak silnie wroœniêtych w
lubelsk¹ wieœ? Czy te¿ bêdzie nas staæ
przeciwstawiæ siê tej niszcz¹cej nasz¹
narodow¹ tkankê przez sztucznie
wywo³ywane podzia³y: bogaty
biedny,

mieszkaniec wsi
mieszkaniec miasta,
wykszta³ciuch , oligarcha, ³apówkarz itd.
Uwa¿am, ¿e naturalnym podzia³em i miar¹
wartoœci ka¿dego cz³owieka powinny byæ jego
walory moralno- etyczne, a przede wszystkim,
czy jest cz³owiekiem uczciwym, sumiennym,
¿yczliwym dla bliŸnich?.
Chcia³bym koncentrowaæ siê na tworzeniu
przyjaznego i stabilnego prawa
gospodarczego i podatkowego dla polskich
przedsiêbiorców, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na tworzenie ulg systemowych z tytu³u
nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc
pracy.
Konstytucyjna zasada trwa³oœci rodzinnego
gospodarstwa rolnego musi byæ wzmocniona
aktami prawnymi i bodŸcami finansowymi,
które bêd¹ stymulowaæ unowoczeœn ienie
polskiego rolnictwa i stwarzaæ godne warunki
¿ycia na polskiej wsi. Przyk³adem mo¿e byæ
dzia³alnoœæ Zrzeszenia Producentów Owoców
Miêkkich w Godziszowie.
Uwa¿am za bardzo wa¿ne i pilne stworzenie
no wo cz es ne go sy st em u ks zt a³ ce ni a,
promuj¹cego edukacyjny awans m³odzie¿y,
bez wzglêdu na miejsce zamieszkania i status
materialny, zapewniaj¹cy realizacjê aspiracji
¿yciowych. Bêdê zabiegaæ, aby wszystkie
dzieci mia³y równy dostêp do ksi¹¿ki,
Internetu i nauki jêzyków obcych Uczyniê
wszystko, aby jedyn¹ miar¹ wartoœciowania
nauczycieli by³y ich wynik i nauczania,
sukcesy pedagogiczne, wychowawcze i
wynikaj¹ce z tych ocen godziwe
wynagrodzenie. Nasze dzieci i wnuki musz¹
mieæ lepsz¹ przysz³oœæ, tu i teraz, w OjczyŸnie,
a nie na emigracji. Musi to byæ przysz³oœæ
równych szans i jednakowego dostêpu do
nauki, opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej
Musi to byæ przysz³oœæ bez biedy i poni¿ania z
braku pracy.
Jestem przeciwny wszelkiemu rozdawnictwu
posad, funkcji i urzêdów, przywilejów i
faworyzowaniu „swoich”. Bêdê zabiegaæ o
szacunek do wiedzy i kwalifikacji, zaœ w
do bo rz e ka dr pr ze st rz eg aæ kr yt er ia
kompetencji i umiejêtnoœci.
Id¹c do urny wyborczej pamiêtajmy: „Ka¿dy
naród ma takie perspektywy, jakich
wybiera sobie polityków”.

Rozmowa z Prezesem firmy DORADCA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lublinie Panem Stefanem Czerwiñskim
- Panie Prezesie, w styczniu br. na lokalnym rynku

najwy¿szym poziomie.

rachunkowych oraz podatkowych ksi¹¿ek przychodów i

ksi¹g rachunkowych oraz ksi¹¿ek przychodów i rozchodów.

us³ugowym pojawi³ siê nowy podmiot .

Spó³ka jest firm¹ partnersk¹ G ie³dy Papierów

rozchodów, sporz¹dzania deklaracji i rozliczeñ

Jakie korzyœci osi¹ga klient wspó³pracuj¹c z DORADC¥ ?

- Rzeczywiœcie, w styczniu 2007 r. DORADCA Spó³ka z

Wartoœciowych w Warszawie.

podatkowych, obs³ugi kadrowo-p³acowej

Wspomniana w³aœnie kompleksowoœæ us³ugi to du¿y atut

o.o. zawar³a umowê z firm¹ KOMAS Sp. z o.o. na

Posiadamy ugruntowan¹ pozycjê na rynku firm doradczych

wyko nywa nia eksp erty z ekon omic zno- fina nsow ych,

firmy. Posiadamy wieloletni¹ praktykê w prowadzeniu

outsourcing us³ug ksiêgowych i kadrowo- p³acowych i

i audytorskich. W rankingu przeprowadzonym przez

studiów wykonalnoœci projektów inwestycyjnych, wycen

ksi¹g rachunkowych i podatkowych. Firma nasza zbiera

jed noc zeœ nie otw orz y³a now e bi uro zam iej sco we

dziennik „Rzeczpospolita” stale plasujemy siê w pierwszej

maj¹tku, biznesplanów, due diligence, sporz¹dzania polityk

do œw ia dc ze ni a, uc ze st ni cz ¹c w r oz wi ¹z yw an iu

us³ugowego prowadzenia rachunkowoœci. Siedzib¹ biura

dziesi¹tce w kraju wœród najwiêkszych firm audytorskich, z

rachunk owoœci oraz instruk cji obiegu dokumen tów,

praktycznych problemów swoich Klientów (np. kontakty z

jest I p iêtro b udynku admini stracy jnego K OMAS.

uwzglêdnieniem podmiotów zagranicznych.

instrukcji kontroli wewnêtrznej i inwentaryzacyjnych,

urzê dami skar bowy mi, b anka mi, Z US it p.). Przy

Outsourcing us³ug ksiêgowych - czyli wykorzystanie

Aktualnie zatrudniamy ponad 80 osób w piêciu oddzia³ach i

doradztwa prawno-podatkowego, kompleksowej obs³ugi

wykonywaniu us³ug zapewniamy pe³n¹ poufnoœæ danych,

podmiotu zewnêtrznego - to us³uga zdobywaj¹ca coraz

biurach na terenie województwa lubelskiego.

procesu pozyskiwania œrodków z funduszy strukturalnych i

szczególnie w zakresie rozliczania wynagrodzeñ. Spó³ka

wiêksz¹ popularnoœæ na rynku. Wzrasta grupa firm

Jesteœmy firm¹ rozwojow¹, tylko w tym roku zatrudniliœmy

przedakcesyjnych, prowadzenia postêpowañ

jest ubezpieczona w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci w

chc¹c ych skupi æ siê na zasad nicze j sferz e swoje j

ponad 20 osób. Wa¿nym elementem naszej pracy jest ci¹g³e

likwidacyjnych

TU ALLIANZ Polska SA. Wspó³praca z nami pozwala

dz ia ³a ln oœ ci . W zw i¹ zk u z du ¿y m st op ni em

dokszta³canie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w

- Jaki zakres dzia³ania bêdzie wiêc mia³o Biuro w Janowie?

unikn¹æ Klientom wielu problemów zwi¹zanych z

skomplikow ania prawa podatkoweg o i bilansoweg o,

celu sprostania oczekiwaniom naszych Klientów.

Aktualnie Biuro œwiadczy us³ugi w zakresie prowadzenia

utrzymywaniem w³asnej s³u¿by ksiêgowoœci, ich szkoleñ i

przedsiêbiorcy decyduj¹ siê na powierzenie swoich ksi¹g

- Posiadacie Pañstwo du¿y potencja³ w postaci wiedzy i

ksi¹g rachunkowych i obs³ugi kadrowo-p³acowej dla firmy

dostosowania do zmian w przepisach. Eliminujemy równie¿

rachunkowych w³aœnie wyspecjalizowanym firmom

doœwiadczenia pracowników. Jak szeroki zakres us³ug

KOMAS Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim. Jesteœmy gotowi

kosztowne inwestycje

zewnêtrznym. Wybór naszej Spó³ki przez KOMAS nie by³

prowadzi Spó³ka?

rozszerzyæ tê dzia³alnoœæ na

nowe podmioty. Drugim

komp uter owe oraz kosz ty serw isu i mode rniz acjê

przypadkowy.

- Obecnie prowadzimy ksiêgi rachunkowe i podatkowe dla

zakresem dzia³ania Biura bêdzie prowadzenie podatkowych

technologiczn¹. Ze wzglêdu na fakt, ze w³aœcicielem Spó³ki

w sprzêt i oprogramowanie

- Proszê przybli¿yæ czytelnikom Gazety Janowskiej firmê

ponad 300 podmiotów gospodarczych oraz œwiadczymy

ksi¹g przychodów i rozchodów dla ró¿nych podmiotów

jest Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce posiadamy sta³y

DORADCA

us³ugi doradztwa podatkowego dla ponad 50 sta³ych

gospodarczych. Biuro w Janowie Lubelskim ma du¿e

do st êp d o na jn ow sz yc h ro zw i¹ za ñ w za kr es ie

- DORADCA Zespó³ Doradców Finansowo-Ksiêgowych

klientów zró¿nico wanych pod wzglêdem charakte ru

mo¿liwoœci rozwoju i rozszerzenia swojej dzia³alnoœci o

rachunkowoœci, finansów i podatków. W ramach us³ugi

Spó³ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS w Lublinie

prowadzonej dzia³alnoœci (handel, produkcja, us³ugi). S¹ to

no we fi rm y, dy sp on uj e ka dr ¹ z wi el ol et ni m

klienci maj¹ zapewniony kontakt z ekspertami i doradcami z

powo³ana zosta³a w 1990 roku jako spó³ka z wy³¹cznym

firmy zarówno funkcjonuj¹ce na rynku krajowym jak i

doœwiadczeniem w ksiêgowoœci. Aktualnie w Biurze

zakresu prawa podatkowego, rachunkowoœci, prawa pracy i

kapita³em Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce. W 1998

zagranicznym. Ponadto badamy sprawozdania finansowe

zatrudnionych jest 11 osób. Pracownicy uczestnicz¹ w

ub ez pi ec ze ñ. Je sz cz e w ty m ro ku za mi er za my

roku spó³ki z kapita³em Stowarzyszenia Ksiêgowych w

ponad 200 jednos tek gospod arczyc h, w tym grup

szkoleniach oraz ci¹gle podnosz¹ swoje kwalifikacje. Mam

zorganizowaæ na terenie Janowa Lubelskiego bezp³atn¹

Polsce w liczbie 12 utworzy³y GRUPÊ FINANS-SERVIS.

kapita³owych i spó³ek gie³dowych. Spó³ka DORADCA

nadzieje, ¿e DORADCA zajmie siln¹ pozycjê na janowskim

konferencjê na temat zmian w przepisach podatkowych

Celem dzia³alnoœci spó³ek z kapita³em Stowarzyszenia

œwiadczy kompleks owe us³ugi w zakresie : badania

rynku us³ug ksiêgowych. Zachêcamy wszystkie firmy do

adresowan¹ do przedsiêbiorców.

Ksiêgowych w Polsce jest œwiadczenie us³ug ksiêgowych na

sprawozdañ finansowych us³ugowego prowadzenia ksi¹g

rozpoczêcia z nami wspó³pracy i powierzenia nam swoich

Gazeta Janowska

Artyku³ sponsorowany

3.

Harcerski Rajd
Porytowe Wzgórze
Hufiec Janów Lubelski po raz 23
zorganizowa³ Harcerski Rajd Porytowe Wzgórze.
Komendantem Rajdu by³ hm Pawe³ Mak komendant hufca Janów Lubelski. Rajd rozpocz¹³
siê w dniu 30 sierpnia 2007 roku w Janowie
Lubelskim, zakoñczy³ siê 2 wrzeœnia 2007 roku na
Porytowym Wzgórzu. Dziennie uczestnicy Rajdu
mieli do przebycia trasê oko³o 30 kilometrów,
która wiod³a przez Leœny Kompleks Promocyjny
„Lasy Janowskie”. Uczestnikami wêdrówek,
poprzez ostêpy leœne, byli harcerze z: Pu³aw,
Krakowa, Lubartowa, Dêbicy, Stalowej Woli,
Janowa Lubelskiego.
Na zakoñczenie 4 dniowego Rajdu odby³
siê uroczysty apel z udzia³em: Starosty
Janowskiego Zenona Sydora, Burmistrza Janowa
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia, harcmistrza
Lecha Wronki oraz wszystkich uczestników
Rajdu. Najlepszym patrolom rozdano nagrody
ufundowane przez sklep turystyczny „Turysta” z
Lublina.
Doskona³a organizacja Rajdu, wspania³e
krajobrazy leœne zapewni³y uczestnikom
niezapomniane wra¿enia.

KONKURS NA GRANTY

Oœrodek Wsparcia Spó³dzielczoœci
Socjalnej, dzia³aj¹cy przy Stowarzyszeniu Nowa
Szansa w Zamoœciu i funkcjonuj¹cy przy Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, og³asza
konkurs grantowy „Wspieranie Spó³dzielczoœci
Socjalnej” skierowany do dzia³aj¹cych spó³dzielni
socjalnych lub dla grup osób bezrobotnych, które
s¹ w trakcie rejestracji spó³dzielni w KRS - z terenu
województwa lubelskiego.
Celem tego konkursu jest wy³onienie projektów
dotycz¹cych wsparcia finansowego spó³dzielni
socjalnych oraz rozwój spó³dzielczoœci socjalnej
na LubelszczyŸnie.
Wsparcie realizowane jest m.in. na zasadzie
udzielenia grantów na projekty istotne z punktu
widzenia œrodowiska lokalnego do 19 tys. z³otych
dla jednego podmiotu spó³dzielczego.
Termin sk³adania wniosków konkursowych
up³ywa 5 paŸdziernika 2007 r. Termin og³oszenia
wyników konkursu do 19 paŸdziernika 2007 r.
Wnioski nale¿y przesy³aæ na adres:
Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamoœciu
Oœrodek Wsparcia Spó³dzielczoœci Socjalnej ul.
Œw. Pi¹tka 24, 22-400 Zamoœæ. Pytania nale¿y
kierowaæ telefonicznie: (0-84) 638 59 07 lub email: kazik1301@wp.pl - (OWSS Zamoœæ) a
tak¿e: wisniewskipaopsjl@wp.pl (OWSS Janów
Lubelski) Zasady konkursu oraz wzór wniosku na
stronie www.janowlubelski.pl
Pawe³ Wiœniewski
Koordynator OWSS Janów Lubelski

Zdjêcie wykonane 8 maja 1950r.

W komendzie stawiaj¹ na nowoczesnoœæ
Kom end a Po wia tow a Po lic ji w
Janowie Lubelskim ma pe³ny komfort w
za tr ud ni an iu pr ac ow ni kó w. Wsz ys tk ie
st an ow is ka s¹ ob sa dz on e. Ko me nd an t
Bogumi³ Polikarski z satysfakcj¹ mówi, ¿e na
tle braków kadrowych w innych rejonach
Polski jest to dobra prognoza na przysz³oœæ.
Pe³n¹ obsadê mo¿na bêdzie utrzymaæ w
zw i¹ zk u z uc yw il ni an ie m st an ow is k
po li cy jn yc h. Wp ro wa dz on a us ta wa o
modernizacji policji zabezpiecza œrodki
finansowe na przesuwanie policjantów z
logistyki do bezpoœrednich dzia³añ w terenie.
W Janowie Lub. w logistyce zatrudniono w
ost atn im o kre sie dwi e os oby cyw iln e,
policjanci pracuj ¹ w kryminalistyce. Jak
przewiduje Komendant w nastêpnym roku
planowan e jest utworzen ie dodatkow ych
siedmiu etatów cywilnych w wydzia³ach

4.

kryminalnym i dochodzeniowym. Pracownicy
ci z odpowiednim przygotowaniem do takiej
pracy zast¹pi¹ policjantów w pracy nie
wymagaj¹cej
s³u¿b mundurowych. Cywile zajmowaæ siê
bêd¹ pracami „papierkowymi”, których jest
coraz wiêcej po wejœciu do Unii Europejskiej.
W komendzie pracuje 82 policjantów oraz 17
cywilów. Jeszcze przed œwiêtami ze szkoleñ
wróci szeœciu funkcjonariuszy, trzech z nich
wzmocni patrole na mieœcie i w terenie.
W latach 2007 -2009 w Janowie Lub.
policja posiadaæ bêdzie ju¿ nowoczesny sprzêt
informatyczny. Nast¹pi czêœciowa wymiana
radiowozów. W najbli¿szym czasie zostan¹
zaku pion e dwa radi owoz y ze œ rodk ów
samo rz¹d owyc h. Trwa remo n t budy nku
komendy, wymiana okien i drzwi jest na
u k o ñ c z e n i u . Wy m i a n a o g r z e w a n i a

wêglowego na gazowe, wymiana dachu,
ogrodzenia, remont œcian a¿ po piwnice to
kwestia najbli¿szych miesiêcy.
Dziêki poparciu pos³a Jerzego Bieleckiego w
Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego, pojawi³y siê pierwsze fotoradary,
pierwszy w Modliborzycach nastêpny bêdzie
w Janowie. Nale¿y wspomnieæ równie¿ o
najwiêkszych zmianach jakie bêd¹ mia³y
miejsce po wprowadzeniu systemu SJS z
SCHENGEN-, to w tej miejscowoœci; powsta³
sy st em ko or dy na cj i w sp ó³ pr ac y s ³u ¿b
policyjnych, granicznych obejmuj¹cy kraje,
które nale¿¹ do systemu. Pozwoli to na
otwarcie granic tych¿e pañstw.
Janowska policja przygotowana jest
do w³¹czenia siê z koñcem roku do tego
systemu. Obecnie testowane s¹ urz¹dzenie na
terenie ca³ego kraju .

Gazeta Janowska

Terminale w autach, notatniki elektroniczne
³¹cznoœæ radiowa, systemy operacyjne to dla
laika mocno skomplikowana sprawa. Dla
ciekawoœci mo¿na wspomnieæ, ¿e na pocz¹tku
dzia³ani a systemu nie bêdzie konieczn a
znajomoœæ jêzyka angielskiego, informacje i
pytania w sieci bêd¹ t³umaczone na jêzyk
polski przez centrale. Nowoczesnoœæ
policyjnych dzia³añ wykluczy stare
przedwojenne dowcipy o dwóch policjantach
co to jeden umia³ czytaæ a drugi pisaæ .
Có¿ odpowiednie dzia³ania rz¹du i Sejmu
przynosi efekty.
W ostatnich miesi¹cach jest taki
spokój w Janowie, ¿e nie mog³em znaleŸæ
ciekawostek zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
które by³yby godne do opisania. Policja nadal
prowadzi dochodzenia, patroluje,
kontroluje.
Jan Machulak

Dofinansowanie remontów szkó³ z rezerwy
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
Z ogólnej kwoty czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej wyodrêbnia siê zgodnie
z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada
20 03 ro ku o d oc ho da ch je dn os te k
samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966 z póŸn. zm.) rezerwê czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej, której
wysokoœæ wynosi 0,6 %. Rezerw¹ czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej dysponuje
minister w³aœciwy do spraw finansów
publicznych, po zasiêgniêciu opinii ministra
w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania
oraz reprezentacji jednostek samorz¹du
terytorialnego (art. 28, ust. 3 ustawy o
dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego).
Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim w kwietniu br. z³o¿y³o do
Ministerstwa Edukacji Narodowej dwa
wnioski o zwiêkszenie czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy w roku
2007 z tytu³u dofinansowania remontów
bie¿¹cych dla Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim i Zespo³u Szkó³ w
Janowie Lubelskim. Warunkiem ubiegania
siê o dofinansowanie na remonty bie¿¹ce
szkó³ by³o udokumentowanie koniecznoœci
przeprowadzenia remontów w obiektach
oœwiatowych w postaci aktualnych decyzji i
nakazów pañstwowych organów nadzoru:
inspekcji lub stra¿y oraz wk³ad œrodków
w³asnych w wysokoœci co najmniej 50 %
wartoœci kosztorysowej remontu.
Kwota ogó³em wynosi³a
408.982,00 z³, w tym œrodki w³asne
zaplanowano w wysokoœci 204.491,00 z³, a
wnioskowana kwota dofinansowania z 0,6
% rezerwy subwencji oœwiatowej wynios³a

te¿ 204.491,00 z³.
Decyzj¹ Ministra Finansów z dnia
27 czerwca 2007 roku zosta³a zwiêkszona
czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla
Powiatu Janowskiego na rok 2007 o kwotê
68.028,00 z³ ze œrodków rezerwy czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego. W zwi¹zku z
powy¿szym czêœæ oœwiatowa subwencji
ogólnej dla Powiatu Janowskiego na rok
2007, po zwiêkszeniu, wynosi 9.432.089 z³.
W l i p c u b r. k a ¿ d e j s z k o l e
przekazano kwotê 34.014,00 z³
(dofinansowanie z Ministerstwa Finansów),
natomiast Powiat obu szko³om do³o¿y³ ze
œrodków w³asnych kwotê 102.245,50 z³.
£¹cznie ka¿dej szkole przyznano na
remonty œrodki finansowe w wysokoœci
136.259,50 z³.
Obecnie trwaj¹ prace remontowe w
Zespole Szkó³, natomiast w przypadku
Liceum Ogólnokszta³c¹cego trwa procedura
przetargowa.
Gwoli informacji dodam jeszcze, ¿e
Powiat Janowski we wrzeœniu br. z³o¿y³
wniosek o dofinansowanie z tytu³u odpraw
dla zwalnianych nauczycieli oraz wniosek o
zwiêkszenie czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej na „inne zadania o nietypowym
charakterze”, a s¹ nimi koszty wykonania
sztandaru i tablicy pami¹tkowej z okazji 90
lecia powstania Liceum
Og ól no ks zt a³ c¹ ce go im . Bo ha te ró w
Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim. Jednak¿e decyzje w tej sprawie
zostan¹ podjête dopiero pod koniec roku, o
czym bêdziemy informowaæ Pañstwa na
³amach Gazety Janowskiej.
Alina Boœ

Genera³ polskich nadziei w Janowie
Nasze miasto sta³o siê obiektem
zainteresowania filmowców, a konkretnie
ekipy realizuj¹cej fabularyzowany film o
Generale Andersie pt: ,,Genera³ polskich
nadziei''. W Janowie zosta³y nakrêcone trzy
sceny: odprawa w kinie, koncert Renaty
Bogdañskiej dla ¿o³nierzy oraz

przes³uchanie genera³a Andersa. Oprócz
prawdziwych aktorów wziêli w nich udzia³
statyœci, którzy zostali wy³onieni w wyniku
przeprowadzonego wczeœniej castingu.
6 wrzeœnia o godz. 8:00 sala w
Janowskim Oœrodku Kultury wype³ni³a siê
po brzegi statystami. Zaczynaj¹ siê
przygotowania do realizacji pierwszej
sceny, najpierw obowi¹zkowo
charakteryzacja: fryzury i mundury z lat
czterdziestych - to podstawa. Ci, którzy
zostali ostrzy¿eni wychodzili i spogl¹dali w
lustro, a po chwili ze zdziwieniem w oczach
mówili „jak ja siê w takiej fryzurze ludziom
poka¿e''. Ale zaraz mija³ szok i wraca³ dobry
humor, gdzieœ w oddali s³ychaæ rozmowê
dwóch kolegów:,,darmowy fryzjer
super!'',,szkoda tylko, ¿e nie ty decydujesz
jak ma ciê obci¹æ''. Po wizycie w garderobie
i dobraniu odpowiedniego stroju, wszyscy
zajêli wyznaczone miejsca i zaczê³y siê
próby. Atmosfera, jaka panowa³a na planie
by³a bardzo dobra, w przerwach miêdzy

zdjêciami da³o siê s³yszeæ ¿arty. Okaza³o
siê, ¿e aktorzy graj¹cy powa¿ne role np.
Genera³a Andersa to w rzeczywistoœci
bardzo fajni i weseli ludzie, w przerwach
dla odprê¿enia odgrywali ró¿ne zabawne
scenki. Tym bardziej mo¿na mieæ uznanie
dla ich talentu, z mi³ych i weso³ych ludzi
potrafi¹ w ci¹gu kilku sekund przeobraziæ
siê np. w genera³ów czy oficerów NKWD.
Praca przy realizacji filmu nie jest ³atwa,
ka¿de ujêcie wymaga wysi³ku zespo³owego
wielu ludzi.
Pytaliœmy statystów jak im siê
podoba praca na planie.,,Jest to ciekawa, a
zarazem bardzo mêcz¹ca praca, chwilami
podczas ujêcia czujê siê jak bym naprawdê

by³ ¿o³nierzem 5 dywizji'' œmieje siê jeden z
zapytanych,,,ale wykonywanie w kó³ko
tych samych czynnoœci po kilku godzinach
trochê mêczy cz³owieka...'',,ech.... praca
aktora nie jest ³atwa'' - mówi inny. Zdjêcia
trwa³y do póŸnych godzin nocnych. Plan
zosta³ wykonany. Teraz ekipa przeniesie siê
do innych miejscowoœci, aby nagraæ kolejne
sceny. Jak powiedzia³ nam producent filmu
pan Jerzy Jaktunowicz - ,,film ten jest
potrzebny spo³eczeñstwu''. Myœlê, ¿e mia³
racje, poniewa¿ ukazuje on kawa³ek naszej
historii, która nie mo¿e odejœæ w niepamiêæ.
£ukasz Spryszak

O G £ O S Z E N I E

Janów Lubelski, 2007.08.29
Gmina Janów Lubelski og³asza przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanych po³o¿onych w miejscowoœci
Borownica w obrêbie ewidencyjnym Janów
Lub. II:
1. Dzia³ka nr 2378/1 o pow. 0,3098 ha, Cena
wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 21 530,00 z³.
Wadium wynosi 4 300,00 z³. Minimalne
post¹pienie wynosi 220,00 z³.
2. Dzia³ka nr 2378/2 o pow. 0,3000 ha,
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
20 850,00 z³.Wadium wynosi 4 170,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi 210,00 z³.
3. Dzia³ka nr 2378/3 o pow. 0,3000 ha, Cena
wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 20 850,00
z³.Wadium wynosi 4 170,00 z³.Minimalne
post¹pienie wynosi 210,00 z³
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Janów Lubelski
zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XVIII/126/04 Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia
16.07.2004r., dzia³ki nr 2378/1, 2378/2 i 2378/3
po³o¿one s¹ na terenach przeznaczonych pod
dz ia ³a ln oœ æ pr od uk cy jn ¹, sk ³a dó w i ba z
oznaczonych na rys. planu symbolem A 9 PP,PS.
Warunk i zabu dow y zgod nie z ust alen iami
realizacyjnymi zawartymi w/w planie.
4. Dzia³ka nr 2378/4 o pow. 0,3000 ha, Cena
wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 20 850,00 z³.
Wadium wynosi
4 170,00 z³. Minimalne
post¹pienie wynosi 210,00 z³
5. Dzia³ka nr 2378/5 o pow. 0,3000 ha,
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
20 850,00 z³.Wadium wynosi 4 170,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi 210,00 z³
6. Dzia³ka nr 2378/6 o pow. 0,3100 ha,

Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
21545,00z³. Wadium wynosi 4 300,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi 220,00 z³.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
pr ze st rz en ne go Gm in y J an ów Lu be ls ki
zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XVIII/126/04 Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia
16.07.2004r. dzia³ki nr 2378/4, 2378/5 i 2378/6
po³o¿one s¹ na terenach przeznaczonych pod
us³ugi komercyjne i dzia³alnoœæ produkcyjn¹
oznaczonych na rys. planu symbolem A7 UC,PP.
Warunki zabudowy zgodnie z ustaleniami
realizacyjnymi zawartymi w/w planie.
Uzbrojenie: Szczegó³owe warunki
pod³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz
obs³ugi komunikacyjnej, nabywca zobowi¹zany
bêdzie uzyskaæ u gestorów tych sieci i zarz¹dcy
drogi.
Podane ceny nie obejmuj¹ podatku od
towarów i us³ug, który bêdzie naliczony wed³ug
zasad i stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy z nabywc¹.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby,
którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami up³yn¹³ w dniu 07.08.2007 r.
Dla powy¿szych nieruchomoœci, które
stanowi¹ w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski,
prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Janowie
Lubelskim Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych ksiêga
wieczysta Nr 60765.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9
listopada 2007 r. o godz. 10 0 0 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala
nr 1/. Nier ucho moœc i bêd¹ licy towa ne w

kolejnoœci podanej w og³oszeniu. W przetargach
mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które
terminowo wp³ac¹ wadium. Wadium ma byæ
wniesione na rachunek bankowy Gminy Janów
Lubelski Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank
Polski S.A. Oddzia³ w Janowie Lubelskim 74
10203235 0000 5602 0007 4369, najpóŸniej do
dnia 5 listopada 2007 r. Za datê wp³acenia
wadium uwa¿a siê wp³yw wymaganej kwoty na
rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy
dokonywaniu wp³aty nale¿y wskazaæ numer
dzia³ki, której dotyczy wp³acone wadium.
Wp³ata jednego wadium upowa¿nia do udzia³u
w przetargu na jedn¹ wymienion¹ na dowodzie
wp³aty nieruchomoœæ.
Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne:
-legitymowaæ siê dowodem osobistym lub
paszportem,
- posiadaæ pe³nomocnictwo w for mie
przewidzianej prawem
w przypadku, gdy
wy st êp uj ¹ j ak o p e³ no mo cn ic y u cz es tn ik a
przetargu,
- posia daæ wpis do ewide ncji dzia³ alnoœ ci
gospodarcze j
w p rzypadku, gdy uczestnik
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
- posiadaæ aktualny odpis z Krajowego Rejestru
S¹dowego oraz zgodê organów statutowych na
nabycie w/w nieruchomoœci w przypadku, gdy
uczestnik jest osob¹ prawn¹,
- posiadaæ dowód wp³aty wadium.
W/w dokumenty podlegaj¹ przed³o¿eniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci zobowi¹zana jest do wniesienia nie
póŸniej ni¿ na 3 dni przed podpisaniem umowy,
kwoty równej 100% ceny netto nieruchomoœci
osi¹gniêtej w przetargu, powiêkszonej o podatek

Gazeta Janowska

VAT, a pomniejszonej o kwotê wadium. Za datê
wp³aty tej kwoty uwa¿a siê wp³yw wymaganej
nale¿noœci na rachunek bankowy Gminy Janów
Lubelski.
Nabycie nieruchomoœci przez
cudzozi emców mo¿e nast¹pi æ w przypad ku
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, je¿eli wymagaj¹
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z
póŸn. zmian.).
Wszelkie koszty zwi¹zane ze
spisaniem umowy notarialnej oraz
wyznaczaniem granic dzia³ki ponosi kupuj¹cy.
Wadi um zwr aca siê nie zw³ ocz nie
(jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni) po
zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa¿nieniu lub
zakoñczeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który
przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny
nieruchomoœci.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie
stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i
terminie podanym nabywcy przez zbywaj¹cego w
celu podpisania umowy, Gmina mo¿e odst¹piæ od
jej zawarcia. Wp³acone wadium nie podlega
wówczas zwrotowi.
Dodatkowych informacji o
nieruch omoœci mo¿na uzyskaæ w Referac ie
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel.
00
/015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach od 9
00
14 , w okresie od ukazania siê og³oszenia do
up³ywu terminu wnoszenia wadium.
Sporz. 29.08.2007 r. I.W.
Spr. 29.08.2007 r. E.M.

5.

,,Tradycyjne tkactwo Ziemi Janowskiej’’
Muz eum Reg ion aln e w Jan owi e
Lubelskim od lipca bie¿¹cego roku swoj¹ sta³¹
wy st aw ê et no gr af ic zn ¹ za ty tu ³o wa n¹
„Tradycyjne tkactwo na Ziemi Janowskiej”
prezent uje w nowym wydaniu . Wystawa
zosta³a wzbogacona o obiekty zwi¹zane z
pielêgnacj¹ i konserwacj¹ wyrobów tkackich.

Autorzy: Barbara Nazarewicz dyr. Muzeum i
Beata Wójcik wyeksponowali wszelkiego typu
narzêdzia zwi¹zane z tym rzemios³em,
ilustruj¹c w ten sposób wszystkie etapy
przetwórstwa w³ókienniczego
praktykowanego w okolicach Janowa
Lubelskiego. S¹ to przedmioty s³u¿¹ce do
wstêpnej obróbki: grzebienie do obrywania
g³ówek lnu, kijanki, miêdlica i cierlica do
³amania w³ókna oraz szczotki do czesania lnu,
których wykorzystanie w wymienionej
kolejnoœci s³u¿y³o do uzyskania w³ókna. Na
wystawie zobaczyæ mo¿na narzêdzia do
przêdzenia, czyli wrzeciona, przêœlice
przysiadkowe, które w rozwoju tkackiego
rzemios³a zosta³y zast¹pione przez ko³owrotki.
Znajdziemy tutaj kilka ciekawych przyk³adów
takich ko³owrotków. Dalsza czêœæ ekspozycji to
przedstawienie kolejnego etapu powstawania
lnianego p³ótna, w którym mierzono
uprzêdzon¹ lnian¹ niæ, zwijano j¹ w motki,

Rozwój Inicjatyw Lokalnych

przewijano nici na w¹tek i osnowê, a to za
pomoc¹ motowide³, szpularzy i potaków.
Fina³owym etapem procesu by³o w³aœciwe
tkanie, które odbywa³o siê na warsztacie
tkackim, eksponowanym równie¿ na wystawie.
Poszczególne czynnoœci w obróbce
lnu mo¿na zobaczyæ tak¿e na towarzysz¹cych
wystawie fotografiach, warto tak¿e zapoznaæ
siê z obszernym i szczegó³owym komentarzem
do wystawy.
Wspomniana nowoœæ tej wystawy to
zgromadzone na niej eksponaty,
przedstawiaj¹ce dawny sposób prania i
pielêgnacji wyrobów tkackich. Gotowy len
przeznaczano g³ównie na ubranie, rêczniki i
poœciel, chocia¿ tak¿e na worki na zbo¿e.
Wystawa przedstawia autentyczny mêski strój
ludowy, sk³adaj¹cy siê z lnianej koszuli, portek
i parcianki, noszonych w okolicach Janowa
Lubelskiego. Wiadomo, ¿e baczniejsz¹ uwagê
zwracano na sposób utrzymania w czystoœci
poœcieli i ubrañ, powszechnie u¿ywanych tylko
odœwiêtnie. Wyeksponowane zosta³y w tym
miejscu ciekawe przyk³ady kijanek, tary i
szaflik, wykorzystywane w praniu, a tak¿e
dobrze zachowane nosid³a, s³u¿¹ce do noszenia
wiader z wod¹. S¹ tak¿e maglownice z wa³kami
oraz okaza³e ¿elazka na wêgiel, którymi do lat
60-tych ubieg³ego wieku pos³ugiwano siê na
naszych terenach.
Wszystkie eksponaty pochodz¹ ze
zbiorów w³asnych Muzeum Regionalnego,
pozyskane zosta³y w wyniku wieloletnich
penetracji powiatu janowskiego.
Wszystkich zainteresowanych
tematyk¹ janowskiego tkactwa z prze³omu XIX
i XX wieku zapraszamy na wystawê do naszego
Muzeum!
Beata Wójcik

Nie tylko Œwiêci garnki lepi¹

W ubieg³ym tygodniu zakoñczy³y
siê zo rgani zowan e prze z Muze um
Regionalne w Janowie Lubelskim
Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie.
Impreza trwa³a 5 dni i odbywa³a siê zarówno
w Janowie, jak i w £¹¿ku Garncarskim, gdzie
przeprowadzono warsztaty dla uczniów

Kurzyna. W warsztatach udzia³ wziê³a
licznie m³odzie¿ ze szkó³ powiatu
janowskiego a tak¿e z Podkarpacia (m.in. z
gimnazjum w Stalowej Woli). Do £¹¿ka
przyj echal i równi e¿ uczni owie Liceu m
Plastycznego im. Bernardo Morando w
Zamoœciu.
W ci¹gu 3 dni warsztatów pracowniê
garncarsk¹ Adama ¯elazki odwiedzi³o ponad
300 osób. Ostatniego dnia Ogólnopolskich
Spotkañ Garncarskich (15.09) w Parku
Miejskim (przed Janowskim Oœrodkiem
Kultury) na kiermaszu garncarskim mo¿na
by³o zakupiæ wspania³e wyroby gliniane
przywiezione przez rzemieœlników
bior¹cych udzia³ w warsztatach.

Kolejne badania kultury
ludowej w powiecie janowskim
Okazuje siê, ¿e w dobie g³êboko
postêpuj¹cej kulturowej globalizacji istniej¹
osoby i instytu cje, które widz ¹ potrzebê
poszukiwania i ratowania od zapomnienia
ce nn yc h el em en tó w ku lt ur y lu do we j i
budowa nia dziêki nim naszej narodo wej
œwiadomoœci i odrêbnoœci. W dniach 7 - 13
czerwca br. na terenie powiatu janowskiego
odby³ siê obóz naukowy studentów IV roku
Ku lt ur oz na ws tw a UM CS w L ub li ni e,
specjalnoœci Folklorystyka i etnologia, maj¹cy
na celu zebranie dokumentacji na temat kultury
tradycyjnej Ziemi Janowskiej. Obóz, jak w
latach poprzedn ich, zosta³ zorganizow any
dz iê ki po mo cy UM CS or az St ar os tw a
Powiatowego i Muzeum Regionalnego w
Janowie Lubelskim. Z ostatni¹ z wymienionych
placówek Instytut Kulturoznawstwa
kontynuuje wieloletni¹ wspó³pracê naukow¹.
By³ to ju¿ kolejny, pi¹ty obóz naukowy w tym
regionie Lubelszczyzny. Podczas siedmiu dni
stud enci oraz ich o piek unow ie, w tym
pracownik Muzeum prowadzili badania w
okolicznych wioskach. Przebadane zosta³y
liczne miejscowoœci powiatu: Wólka Ratajska,
Godziszów, Andrzejów i Kawêczyn w gminie
Godziszów; Branew, Branewka, Krzemieñ i
Kocudza w gminie Dzwola; Bilsko, Pasieka,
Wêgliska, Majdan, Kalenne, Gwizdów - wioski
gminy Modliborzyce; Bia³a, Momoty Górne i
Dolne, Kiszki, Ujœcie i Szewce w gminie Janów
Lubels ki oraz Malini ec, Osó wek, Ba nia,
Osówek - £ukawica w gminie Potok Wielki.
Ucz est nic y obo zu ka¿ deg o dni a
wyje¿d¿ali do janowskich wiosek, spotykaj¹c
siê z ich m iesz kañc ami. Przy pomo cy
kwe sti ona riu szy prz epr owa dza li z nim i
wywiady dotycz¹ ce dawnych zwyczaj ów,
wierzeñ i obrzêdów dorocznych ( np. ¿niw,
Zaduszek, Bo¿ego Narodzenia) oraz

rodzinnych: narodzin, wesela i pogrzebu.
Najczêœciej informatorami byli najstarsi ludzie
w badanej wsi, którzy przekazywali swoj¹
wiedzê, zaczerpniêt¹ i pamiêtan¹ jeszcze ze
swojego dzieciñstwa, a wiêc wiadomoœci z
pocz¹tku XX wieku. Zebrana zosta³a równie¿
bogata dokumentacja fotograficzna kultury
materialnej, drewnianej architektury, starych
sprzêtów gospodarczych, które wysz³y ju¿ z
codziennego u¿ytku, ale stanowi¹ wartoœæ
naukow¹. Wzbogaci³a siê równie¿
dokumentacja krzy¿y i kapliczek
przydro¿nych, tak¿e tych nowych,
œwiadcz¹cych o ¿ywej tradycji ich fundowania
w tym regionie. Tegoroczne materia³y zosta³y
z³o¿one w archiwum Instytutu
Kulturoznawstwa UMCS.
Uczestnicy obozu spotkali siê równie¿
z twórcami l udowymi Zie mi Janowski ej,
k u l t y w u j ¹ c y m i t r a d y c j e z a w o d ó w,
powszechnie uznawanych ju¿ za gin¹ce. W
Momotach Górnych u Bronis³awy Jargie³o
zapoznali siê z tradycyjnymi technikami
wyrobu kwiatów z bibu³y i innych ozdób.
Podobny cel mia³y spotkania z garncarzem
Adamem ¯elazko w £¹¿ku Garncarskim i
Stefani¹ Suchora w Stojeszynie II, wyplataj¹c¹
koszyki, kapelusze, buty i inne przedmioty z
rogo¿yny.
Wed³ug opinii organizatorów badañ
terenow ych w okolica ch Janowa istniej e
potrzeba ponownego ich przeprowadzenia na
tym terenie. Kultura ludowa zanika z ka¿dym
dniem, dlatego wa¿ne i cenne s¹ spotkania z
mieszkañcami tutejszych miejscowoœci, którzy
mog¹ przekazaæ nam obraz ¿ycia, które
wype³nia³y dawne zwyczaje, obrzêdy, praktyki
magiczne i inne sk³adniki tej kultury, która
mo¿e odejœæ w niepamiêæ.
Beata Wójcik

Kampania Medialna HIV/AIDS
Pañ stw owy Pow iat owy Ins pek tor
Sanitarny w Janowie Lubelskim uprzejmie
zawiadamia, ¿e od 25 wrzeœnia w
województwie lubelskim rusza kampania
medialna profilaktyki HIV/AIDS która
bêdzie trwa³a do 1.XII.2007 roku. W tym roku
dzia³ania profilaktyczne kierowane s¹ do osób
doros³ych, aktywnych seksualnie, ¿yj¹cych w
zwi¹zku lub planuj¹cych zwi¹zek. Motywem
przewodnim kampanii bêdzie taniec jako
metaf ora ¿y cia, w który m part nerzy siê
zmieniaj¹, nie zastanawiaj¹c siê czêsto nad
konsekwencjami zdrowotnymi swoich
wyborów.
Has³o kampanii ,,W ¿yciu jak w tañcu
ka¿dy krok ma znaczenie” bêdzie pojawiaæ siê
na plakatach, spotach radiowych i
telewizyjnych. Drugim w¹tkiem kampanii
bêdzie w tym roku przekaz kierowany do kobiet
ciê¿arnych pod has³em: ,,Daj szansê swojemu
dziecku - Nie daj szansy AIDS”.

Ka¿da kobieta powinna mieæ szansê na
urodzenie zdrowego dziecka. Wykonuj¹c test na
HIV mo¿e ona uchroniæ swoje dziecko przed
zaka¿eniem. Bezp³atne badania profilaktyczne
dla przysz³ych matek s¹ zakontraktowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, lecz zbyt ma³o
kobiet ma œwiadomoœæ wykonania takich
badañ. Jednoczeœnie informujê, i¿ wszystkie
osoby zainteresowane wykonaniem
anonimowo i bezp³atnie badañ w kierunku
wykrycia przeciwcia³ HIV, proszone s¹ o
zg ³o sz en ie do Punktu Konsultacyjno
Diagnostycznego, który znajduje siê przy ul.
Pielêgniarek 6 w Lublinie(WSSE- Lublin).
Poradnia Internetowa HIV i AIDS:
www.aids.gov.pl
Ca³odobowy telefon zaufania:
022 692 82 26 lub 022 621 33 67
Opracowa³a:K. £ukasik prac.ds.Oœwiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Pow. Stacji
Sanitarno Epid. w Janowie Lub.

WOLNE MIEJSCA
W ZAOCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ W POTOCZKU

okolicznych szkó³. Pod okiem mistrzów
garncarstwa przyby³ych z terenu ca³ej Polski
mo¿na by³o poznawaæ tajniki pracy na kole i
toczenia garnków, ka¿dy mia³ te¿ mo¿liwoœæ
usi¹œæ przy kole i wykonaæ dowolne
naczynie. Fachowych porad udzielali m.in.
Irena Gierdal (Wêgorzewo), Jan Kot
(Medynia G³ogowska), Stanis³aw Wydra
(Dêbina), Jan Kudrewicz (Czarna Wieœ
Koœcielna), Jan Jurek (Pogwizdów) oraz
garncarze z £¹¿ka Adam ¯elazko i Henryk
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Kto nie mia³ mo¿liwoœci uczestniczyæ w
warszatach w £¹¿ku móg³ spróbowaæ pracy
na kole w dniu kiermaszu. Wprawdzie
pogoda próbowa³a przeszkodziæ wiatrem,
deszczem i nisk¹ temperatur¹, ale atmosferê
podgrza³ wystêp jednego z najciekawszych
zespo³ów polskiej sceny folkowej - Beltaine.
Ogólnopolskie Spotkania
Garncarskie zosta³y zrealizowane w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw
Lokalnych og³oszonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowane zosta³y równie¿ ze œrodków
Marsza³ka Województwa Lubelskiego.

Kszta³cenie odbywa siê w zawodzie TECHNIK ROLNIK
Uzyskanie tytu³u technik rolnik pozwala na efektywne prowadzenie
gospodarstwa rolnego oraz korzystania z pomocy UE
Warunki przyjêcia:
Ukoñczona szko³a œrednia (równie¿ bez matury)
Zajêcia w sobotê i niedzielê, co 2 tygodnie
NAUKA TRWA 2 LATA I JEST NIEODP£ATNA
Wystawiamy zaœwiadczenia: ZUS, KRUS, WKU
Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 800 do 1500
Zajêcia w sobotê i niedzielê, co 2 tygodnie
Nasz adres:Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku,Potoczek 43 23-313 Potok Wielki

Gazeta Janowska

Tel. 015 8740268
http://www.republika.pl/zsr_pot/

,,Trzymaj Formê’’ Do¿ynki dekanalne
Podsumowanie I-ej edycji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pt.,,Trzymaj Formê”
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje,
¿e program edukacyjny ,,Trzymaj Formê”
dotyczy promocji zdrowego ¿ywienia i
akty wnoœ ci fizy czne j jako g³ów nych
czynników zwalczania oty³oœci i nadwagi.
Organizator programu: G³ówny
Inspektor Sanitarny, Stowarzyszenie
,,Polska Federacja Producentów
¯ywnoœci” w ramach realizacji strategii
Œwiatowej Organizacji Zdrowia dotycz¹cej
diety, aktywnoœci fizycznej i zdrowia.
Celem programu jest edukacja w
zakresie trwa³ego kszta³towania
prozdrowotnych nawyków wœród
m³odzie¿y szkolnej poprzez promocjê
zasad aktywnego stylu ¿ycia i
uœwi adom ieni e ucz niów, ¿ e to o ni
decyduj¹, co jedz¹, czy bêd¹ zdrowi, czy
chorzy, czy bêd¹ æwiczyæ, czy nie.
P i e r w s z a
e d y c j a
programu,,Trzymaj Formê” w powiecie
Janów Lubelski zosta³a wdro¿ona i
zrealizowana w roku szkolnym 2006/07.
Czas realizacji: styczeñ- czerwiec 2007r.
Do realizacji przyst¹pi³o 12 Gimnazjów
na 17 w powiecie. Iloœæ uczniów klas od IIII objêtych programem: 889 Liczba
godzin wykorzystanych na realizacjê: 474.
Dzia³ania na rzecz programu zosta³y
rozpoczête szkoleniem dla dyrektorów
szkó³ gimnazjalnych koordynatorów
szkolnych, pielêgniarek œrodowiska
szkolnego w Restauracji, Myœliwska”.
W szkoleniu udzia³ wziê³y równie¿

w³adze lokalne, przedstawiciele
Wo j e w ó d z k i e j S t a c j i S a n i t a r n o Epidemiologicznej w Lublinie.
Zaproszono równie¿ partnera programu
przedstawicie-la Stowarzyszenia Aktywizacji
Spo³ecznej,, SAS” w Janowie Lubelskim,
który wspiera³ finansowo ró¿ne dzia³ania
oœwiatowo-zdrowotne na rzecz programu.
Wykorzystano 3.900 z³.
W czerwcu 2007r. w sali
konferencyjnej Domu Nauczyciela
odby³o siê uroczyste podsumowanie I-ej
edycji programu. Podczas podsumowania
zosta³y wrêczone podziêkowania
szkolnym koordynatorom. Poprzez ten
program m³odzie¿ pog³êbi³a swoj¹ wiedzê
na temat zdrowego od¿ywiania i wp³ywu
aktywnoœci fizycznej na rozwój
psychoruchowy. W wielu sklepikach
szkolnych wyeliminowano chipsy ze
sp rz ed a¿ y a wp ro wa dz on o zd ro wy
asortyment.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Janowie Lubelskim sk³ada
serdeczne podziêkowanie partnerom
programu: Stowarzyszeniu Aktywizacji
Spo³ecznej,,SAS” i Starostwu
Powiatowemu w Janowie Lubelskim,
którzy udzielili wsparcia finansowego.
Dziêki nim ten program mogliœmy
wspólnie wdro¿yæ i zrealizowaæ. W roku
szkolnym 2007/08 programem objêci
zostan¹ uczniowie wszystkich gimnazjów
w powiecie.
Opracowa³a: K.£ukasik
Prac.ds.OZiPZ PSSE
w Janowie Lubelskim

Tegoroczne uroczystoœci odpustowe
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny mia³y
bardzo podnios³y charakter. Ju¿ wieczorem w
pi¹tek tradycyjnie przyby³a do Maryjnego
Sanktuarium pielgrzymka wiernych czcicieli
Maryi z dekanatu bi³gorajskiego, do której
w³¹czyli siê pielgrzymi z Frampola, Goraja, a

ró¿añcowe. O 12-tej w nocy zosta³a odprawiona
pasterk a Maryjn a, a po ni ej odby³ o siê
ca ³o no cn e cz uw an ie pr ow ad zo ne pr ze z
janowskich kleryków.
W dzieñ odpustu o godz. 11-tej przed
g³ ów ny m o³ ta rz em po lo wy m na Pl ac u
Maryjnym przeszed³ wielobarwny korowód
do¿ynkowy. Rolnicy z poszczególnych parafii
dekanatu janowskiego przyszli z wieñcami
do¿ynkowymi, aby przed Janowsk¹ Maryj¹
pochyliæ siê i podziêkowaæ za tegoroczne plony.
W tym roku gospodarzami do¿ynek
byli parafianie z parafii Branew.

tak¿e pielgrzymi z dekanatu janowskiego z
Kocudzy, Dzwoli i Krzemienia. Grupa
pielgrzymów liczy³a oko³o 1000 osób.
Pielgrzymom po drodze towarzyszy³a bardzo
deszczowa pogoda.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godz. 18:00 Msz¹

œw., której przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³
Ordynariusz Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej JE bp dr Wac³aw Depo w
asyœcie kap³anów przyby³ych z pielgrzymk¹.
Tego dnia o godz. 21:00 licznie
zgromadzeni wierni modlili siê na Apelu
Jasnogórskim. Niestety z³a pogoda
uniemo¿liwi³a wyjœcie procesji na dró¿ki

Prawie ka¿da delegacja wyst¹pi³a z krótkim
programen artystycznym owacyjnie przyjêtym
przez zgromadzonych wiernych. Plonom
b³ogos³awili biskupi: bp senior Boles³aw Pylak i
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej
Bp Andrzej Dziêga. Goœæmi honorowymi byli:
pose³ na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Starosta
janowski, Pan Zenon Sydor i burmistrz Janowa
Lubelskiego Pan Krzysztof Ko³tyœ.
Po korowodzie do¿ynkowym zosta³a
odprawiona uroczysta Suma Pontyfikalna,
której przewodniczy³ ks. bp Boles³aw Pylak, a
homiliê wyg³osi³ Ordynariusz Diecezji
Sandomierskiej ks. bp Andrzej Dziêga.
Uroczystoœci zakoñczy³a procesja po Placu
Ró¿añcowym z kopi¹ cudownego obrazu Matki
Bo¿ej £askawej z udzia³em delegacji z
wieñcami do¿ynkowymi i wiernych
œpiewaj¹cych pieœñ procesyjn¹ "Ave, ave, ave
Maryja".

W miesi¹ca ch lipie c i sierp ieñ
bie¿¹cego roku Urz¹d Miejski w Janowie
Lubelskim wykona³ remonty wszystkich
przystanków autobusowych na terenie gminy.
Pracami kierowa³ S³awomir Dworak z
Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa, Leœnictwa, i Ochrony Œrodowiska
nadzoruj¹cy dziesiêcioosobow¹ grup¹

skierowan¹ do robót publicznych przez
Po wi at ow y Ur z¹ d Pr ac y w Ja no wi e
Lubelskim.
W ramach inwestycji pomalowano
konstrukcje oraz uzupe³niono elementy
wykoñczeniowe na przystankach. Koszt
materia³ów u¿ytych podczas prac wyniós³
2500 z³otych.

Po sezonie Przystanki wyremontowane

Gazeta Janowska

Zakoñczy³ siê sezon imprez
plenerowych. Nale¿a³ on bardzo udanych,
mimo, ¿e nie zawsze pogoda nam sprzyja³a.
Ciesz¹ nas dyskusje naszych Mieszkañców
na temat wy¿szoœci Festiwalu Filmowego
"Fart" nad Festiwalem Kaszy, wielu uwa¿a
za Zawody Konne to najwiêksza i najlepsza
impreza. Jest du¿e grono wielbicieli
muzyki ludowej, dla których Jarmark
Janowski jest wielkim wydarzeniem
kulturalnym. Oferta, któr¹ pañstwu
proponujemy w czasie wakacji jest
ró¿norodna i s¹dzimy, ¿e ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie.
Dla organizatorów sezonu ten by³
wyj¹tkowy z dwóch powodów:
- jednym z celów organizacji imprez jest
pr om oc ja Ja no wa Lu be ls ki eg o j ak o
oœrodka turystycznego, piêknie
po³o¿onego, spokojnego miasta, w którym
ludzie s¹ aktywni, dbaj¹ o tradycjê. Z
zadowoleniem stwierdzamy, ¿e ten cel
zosta³ z realizowany, œwiadcz¹ o tym
ukazuj¹ce siê, co tydzieñ w prasie artyku³y
o imprezach i ciekawych miejscach w
Janowie Lubelskim, programy radiowe i
telewizyjne. Dziêki tej reklamie zwiêkszy³a
siê liczba odwiedzaj¹cych nas turystów z
ca³ej Polski przyje¿d¿aj¹cych wy³¹cznie na

imprezy.
Na po cz ¹t ek ka ¿d eg o ro ku
uk³adamy kalendarz du¿ych imprez
promuj¹cych. Najwiêkszy problem, jaki siê
wtedy rodzi to: czy wystarczy nam
pieniêdzy, by wydarzenia kulturalne by³y
na przy zwoi tym pozi omie ? Szuk amy
wówczas sponsorów i piszemy projekty do
ró ¿n yc h i ns ty tu cj i b y z gr om ad zi æ
potrzebne fundusze.
Du¿o pracy dobre efekty:
- z programu Interreg (wspó³pracy
przygranicznej) otrzymaliœmy 240,000 z³
- z programu Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej otrzymaliœmy na '' FART'' 10,000
z³
- z programów operacyjnych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
* na Jarmark Janowski 25,000 z³
* na Festiwal Kaszy ''Gryczaki'' 24,500 z³
* na zakup instrumentów dla Orkiestry
Dêtej 24,230 z³
* na zakup nag³oœnienia i oœwietlenia
scenicznego 50,000 z³
Pozyskanie takiej iloœci pieniêdzy to du¿y
sukces, by³ on mo¿liwy dziêki pomocy
naszego Pos³a Jerzego Bieleckiego.
£ukasz Drewniak Dyrektor JOK

Adres redakcji: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_gj@woi.lublin.pl;
janowlub_m@woi.lublin.pl

Drogi gminne jak nowe
Urz¹d Miast a Janów Lubel ski
zawar³ w dniu 20 sierpnia 2007 roku umowê
z Przedsiêbiorstwem Drogowo Mostowym w Kraœniku na wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego drogi
gminnej £¹¿ek Ordynacki - Nowa Wieœ,
oraz modernizacjê drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowoœci £¹¿ek
Garncarski.
Prac e roz pocz êto o d raz u po
podpisaniu umowy. Wykonano 950 metrów
drogi £¹¿ek Ordynacki Nowa Wieœ o
2
³¹cznej powierzchni 3800 m .
Nawierzchniê z mieszanek mineralno
asfaltowych o gruboœci 4 cm po³o¿ono na
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red. nacz. Jan Machulak,
Wydawcy: Urz¹d Miejski,
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Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie publikujemy.
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Gazeta Janowska
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warstwie podbudowy z kruszywa ³amanego
o gruboœci 5 cm.
Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowoœci £a¿ek
Garncarski obejmowa³a wykonanie 550 m
nawier zchni minera lno
asfalt owej o
2
powierzchni 2515 m wraz z
przyg otowa niem warst wy podbu dowy.
Prace objê³y równie¿ czyszczenie i
modernizacjê przepustów oraz wyrównanie
skarp i nasypów w obrêbie drogi.
Komisyjny odbiór inwestycji odby³
siê 12 wrzeœnia 2007 roku. £¹czny koszt
powy¿szych prac wyniós³ 209422,76
z³otych.

Do cen reklam i og³oszeñ
prosimy doliczyæ 22%VAT
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Wojewódzkie Œwiêto Plonów mimo deszczu ciekawe i weso³e

Deszczem i ch³odem przywita³a pogoda
uczestników Do¿ynek Wojewódzkich, które odby³y
siê 9 wrzeœnia 2007 roku w Janowie Lubelskim.
Ceremonia do¿ynkowa rozpoczê³a siê od
ur oc zy st ej Ms zy Œw iê te j w Ko œc ie le po d
we zw an ie m Œ w. J an a C hr zc ic ie la , k tó r¹
kon cel ebr owa ³ Bis kup Edw ard Fra nko wsk i.
Podczas Mszy poœwiêcono zgromadzone wieñce
do¿ynkowe, chleb do¿ynkowy oraz podziêkowano
za tegoroczne zbiory, prosz¹c o b³ogos³awieñstwo
na przysz³y rok.
Po zakoñczeniu Ceremonii Liturgicznej przy dŸwiêkach Olek Orkiestry, kolorowy korowód
z wieñcami do¿ynkowymi przemaszerowa³ ulic¹
Œwierdzow¹ na hipodrom nad Zalewem Janowskim,
gdzie rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna uroczystoœci

do¿ynkowych.
Konferansjerkê prowadzi³a Pani Janina
Biegalska z Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w
Lublinie oraz Pan £ukasz Drewniak z Janowskiego
Oœrodka Kultury.
Organizatorami tegorocznych Do¿ynek
Wojewódzkich byli: Urz¹d Marsza³kowski w
Lublinie, Urz¹d Wojewódzki w Lublinie, Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz Urz¹d

Miejski w Janowie Lubelskim.
W uroczystoœciach, bêd¹cych
podziêkowaniem rolnikom za ich ciê¿k¹ pracê,
uczestniczyli przedstawiciele w³adz: rz¹dowych z
Wojewod¹ - Panem Wojciechem ¯ukowskim na

czele, samorz¹dowych z Marsza³kiem
Województwa - Panem Jaros³awem Zdrojkowskim,
powiatowych wraz ze Starost¹ - Panem Zenonem
Sydorem oraz Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim na czele z Burmistrzem - Pa nem
Krzysztofem Ko³tysiem. Wœród zaproszonych goœci
byli m. in. Eurodeputowani, Pos³owie na Sejm RP,
Senatorowie, Starostowie, Burmistrzowie,
Wójtowie, Radni Powiatowi i Gminni, kierownicy
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jednostek organizacyjnych, przedstawiciele mediów
oraz przeds tawici ele instyt ucji zwi¹za nych z
rolnictwem.
Przyby ³ych go œci pow ita³ Ma rsza³e k
Woje wód ztw a Lu bel ski ego - Pa n Ja ros ³aw
Zdr ojk ows ki, po c zym Sta ros twi e Do ¿yn ek
Wojewódzkich, którymi byli - ciesz¹cy siê du¿ym
szacunkiem w lokalnym œrodowisku: Pani Danuta
Januszczak z Wêglinka (gm. Batorz) i Pan Andrzej
Olech z Wólki Ratajskiej (gm. Godziszów), w
ceremoniale obrzêdowym przekazali Gospodarzom
Do¿ yne k chl eb do¿ ynk owy, wyp iec zon y z
tegorocznego zbo¿a.
Pan Jaros³aw Zdrojkowski Marsza³ek
Województwa w swoim przemówieniu zaznaczy³,
¿e Do¿ynki s¹ wa¿n¹ spraw¹ dla nas wszystkich,
poniewa¿ przypominaj¹ o tym, ¿e to w³aœnie dziêki
ciê¿kiej pracy rolnika codziennie trafia na polskie
sto³y chleb.
Kolejnym punktem programu by³ obrzêd
do¿ynkowy. Dla wszystkich delegacji, które
przygotowa³y wieñce, nadszed³ czas ich oœpiewania,
co uczyni³ zespó³ obrzêdowy z Godziszowa. Na t¹
okolicznoœæ przygotowano weso³e przyœpiewki oraz
50 starannie uwitych wieñców z ca³ego
województwa lubelskiego.
Do¿ynki organizowane s¹ w Polsce od
1927 roku, a w województwie lubelskim pocz¹wszy od 1999 roku, do¿ynki odby³y siê w
Krzywdzie, w Hrubieszowie (2000r.), w Radawcu
(2001r. i 2006r.), w Goœcieradowie (2002r.), w
Che³mie (2003r.), w Zamoœciu (2004r.) i w Opolu
Lubelskim (2005).
Po czêœci oficjalnej nadszed³ czas na mniej
oficjalne wystêpy na scenie. Najpierw odby³ siê
koncert kapeli Sarmaci, prezentuj¹cej taniec i

dworsk¹ muzykê, przeplatany wystêpami kapel
ludowych z ró¿nych powiatów.
Prz ez ca³ y dzi eñ uro czy sto œci om
do¿ynkowym towarzyszy³y wystawy: zwierz¹t
hodowlanych, p³odów rolnych, sprzêtu rolniczego i
twórców ludowych oraz pokazy stra¿y po¿arnej i
ratownictwa medycznego. Organizatorzy
przygotowali interesuj¹ce stoiska do¿ynkowe niektóre stoiska prezentowa³y dorobek kulturalny, a
tak¿e czêstowa³y swojskim jad³em.
Nie zabrak³o równie¿ prezentacji firm
komercyjnych.
Starsi mogli skorzystaæ z ogródków
piwnych i stoisk gastronomicznych, natomiast
m³odsi z placu zabaw. Nasi najm³odsi mogli równie¿
podziwiaæ najpopularniejszy dzieciêcy zespó³, pn.:
„Arka Noego”, którego twórc¹ jest muzyk rockowy
Robert Friedrich.
Do¿ynki to dzieñ dziêkczy nienia za
urodzaj, to czas królowania strojów i piosenek
ludowych, to prezentacja zespo³ów ludowych i
wi eñ có w do ¿y nk ow yc h, sp oœ ró d kt ór yc h
nagradzane s¹ najpiêkniejsze.
W tym roku Komisja Konkursowa mia³a
trudne zadanie, jeœli chodzi o wybór wieñców,

poniewa¿ by³o ich a¿ 50, a ka¿dy z nich by³ piêknie i
starannie wykonany. Komisja - po obejrzeniu i
ocenie wszystkich wieñców, prezentowanych przez
delegacje wieñco we, przyzna³a - w k ategorii
wie ñcó w tr ady cyj nyc h, c zte ry r ówn orz êdn e
nagrody za pierwsze miejsce w wysokoœci 500 z³

zapoznaæ siê z kultur¹ ludow¹, spêdziæ mi³o czas i
pos³uchaæ dobrej muzyki. W latach poprzednich na
uroczystoœciach do¿ynkowych wystêpowali tacy
artyœci, jak: Urszula, Anita Lipnicka, £zy, Ich Troje,
Golec Orkiestra. W tym roku gwiazd¹ wieczoru by³a
Budka Suflera - najpopularniejszy zespó³ polskiej

ka¿da dla wieñców z: Moszczanki w Powiecie
Ryckim, Mniszka w Powiecie Kraœnickim, Zahajek
w Powiecie Bialskim i dla wieñca z Powiatu
Janowskiego. Drugie miejsce i nagrodê w wysokoœci
350 z³ przyznano exeqo delegacjom z: B³a¿ka w

mu zy ki po pr oc ko we j wr az z Fe li cj an em
Andrzejczakiem, którzy bawili publicznoœæ a¿ do
póŸnych godzin nocnych. Po koncercie niebo
rozœwietli³y sztuczne ognie.
W uroczystoœciach do¿ynkowych wziê³o
udzia³ kilkanaœcie tysiêcy osób, którym przez ca³y
dzieñ przeszkadza³a kapryœna pogoda; chcia³o siê
zaœpiewaæ: „Nie lij dyscu, nie lij …”, ale czy w ten
sposób uda³oby siê nam powstrzymaæ kapi¹cy z
nieba deszcz pewnie nie, ale pamiêtajmy - deszcz
symbolizuje urodzaj, który - miejmy nadziejê,
zagoœci w przysz³ym roku.
Na koniec nale¿¹ siê podziêkowania wielu
osobom, zaanga¿owanym w organizacjê
tegorocznych do¿ynek wojewódzkich, których nie
sposób wymieniæ, a dziêki którym t¹ imprezê
mo¿emy zaliczyæ do udanych. To dziêki dobrej
wspó³pracy z Wami, dziêki Waszym staraniom,
zaanga¿owaniu, pracy, doœwiadczeniu, a nieraz
improwizacji, impreza siê powiod³a. Organizatorzy
dziêkuj¹ równie¿ sponsorom za wk³ad finansowy i
rzeczowy, wniesiony w wojewódzkie œwiêto
plonów.
Alina Boœ

gminie Batorz, Stanis³awowa w Powiecie
Che³mskim, Stê¿ycy i Rososzy w Powiecie Ryckim,
natomiast po 250 z³, tj. III miejsce przyznano exeqo
13 innym delegacjom wieñcowym. W kategorii
wieñców wspó³czesnych nagrody finansowe by³y tej
samej wysokoœci, co w kategorii wieñców
tradycyjnych. Pierwsze miejsce przyznano za
wieñce delegacjom z: Moniaków w Powiecie
Kraœnickim, Czerniejowa w Powiecie Che³mskimi
Lubyczy Królewskiej w Powiecie Tomaszowskim,
II miejsce przyznano delegacjom z: Nowego Dworu
i Radawczyka w Powiecie Lubelskim, Zagrody w
Powiecie Krasnostawskim i Ciechanek
Krzesimowskich w Powiecie £êckim. Trzecie
miejsce zajê³y wieñce z Siedlisk w Powiecie
Krasnostawskim i Krynic w Powiecie

Tomaszowskim. Pozosta³e delegacje wieñcowe
otrzyma³y wyró¿nienia po 100 z³. Komisja
stwierdzi³a bardzo wysoki poziom artystyczny
wieñców i ró¿norodnoœæ form. Godna podkreœlenia
jest dba³oœæ o tradycjê, starannoœæ wykonania oraz
kreatywnoœæ twórców. Nagrody wszystkim
wyró¿nionym wrêcza³ Marsza³ek - Pan Jaros³aw
Zdrojkowski.
Pomimo posêpnej aury na zewn¹trz, na
do¿ynkach panowa³a weso³a atmosfera. Licznie - jak
na tak¹ pogodê, zgromadzeni goœcie mogli
podziwiaæ wystêp Formacji Tañców
Latynoamerykañskich, po której wyst¹pi³ Kashmir kapela Katarzyny Pietras.
Do¿ynki Wojewódzkie s¹ dobr¹ okazj¹, by

Gazeta Janowska

Podziêkowania
Wyrazy wdziêcznoœci za pos³ugê
pastersk¹, wszelk¹ pomoc i rady w przygotowaniu
Mszy Œwiêtej oraz wspóln¹ modlitwê kierujê pod
adresem jego Ekscelencji Biskupa Edwarda
Frankowskiego oraz czcigodnego Ksiedza Infu³ata
Edmunda Markiewicza.
Pragnê równie¿ - za podjêcie trudu
organizowania Do¿ynek Wojewódzkich, za ich
organizacyjne i logistyczne przygotowanie oraz za
wk³ad i zaanga¿owanie w prawid³owy przebieg tej
uroczystoœci, serdecznie podziêkowaæ
Pracownikom: Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim, Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim, Janowskiego Oœrodka Kultury, Muzeum
Regionalnego, Domu Pomocy Spo³ecznej i Zarz¹du
Dróg Powiatowych. Podziêkowania nale¿¹ siê te¿
Olek Orkiestrze, s³u¿bom medycznym Janowskiego
Szpitala, s³u¿bom porz¹dkowym: Powiatowej
Komendzie Policji, Powiatowej Stra¿y Po¿arnej,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Stra¿y Miejskiej,
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Zespo³u Szkó³ w
Janowie Lubelskim, Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Janowie Lubelskim, Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku, mediom, sponsorom za ich wk³ad
finansowy i rzeczowy oraz innym osobom,
zaanga¿owanym w wojewódzkie œwiêto plonów.
Józef Wieleba - Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim

¯o³nierskie ³zy

Obchody uroczystoœci zrealizowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w ramach programu operacyjnego ,,Patriotyzm Jutra’’

Klêska armii polskiej we wrzeœniu 1939
roku wynika³a przede wszystkim z ogromnej
przewagi wroga: prawie dwukrotnej w sile ¿ywej,
blisko trzykrotnej pod wzglêdem si³y ognia,
piêciokrotnej w samolotach i dziesiêciokrotnej w
czo³gach, a wiêc g³ównie w szybkoœci i sile
uderzenia. A gdy jeszcze 17 wrzeœnia przeciw
nadal walcz¹cym 25 wielkim jednostkom polskim
stanê³y - obok 75 niemieckich - tak¿e 52 potê¿ne
jednostki Armii Czerwonej, sytuacja sta³a siê
dramatyczna, zw³aszcza, gdy sprzymierzeñcy
Polski nie wype³nili swych zobowi¹zañ - ani
Anglia ani Francja dzia³añ przeciw Trzeciej
Rzeszy nie podjê³y.
I tak Polska wydana zosta³a na pastwê
dwóch najbardziej bezwzglêdnych i okrutnych
re¿imów imperialistycznych w dziejach œwiata.
Pod koniec wrzeœnia 1939 roku umiera³a
Polska. 22 IX 1939 skapitulowa³ Lwów, 28 IX Warszawa, 29 IX - twierdza Modlin, 2 X - Hel.
Ostatni¹ bitwê st oczy³a 5 paŸdzier nika pod
Ko ck ie m Sa mo dz ie ln a Gr up a Op er ac yj na
„Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka
Kleeberga.
Swoj¹ kartê w kampanii wrzeœniowej
zapisa³a te¿ Ziemia Janowska. Zaczê³o siê ju¿ 8 IX
podczas bombardowania Janowa, a skoñczy³o 1
paŸdziernika w Momotach, gdy kapitulowa³a
Grupa Zieleniewskiego. Te wydarzenia zosta³y
pokazane na ile pozwala stan badañ historycznych
- w wydawnictwach ksi¹¿kowych i lokalnej prasie
(z ob . m. in . ks i¹ ¿k ê „G ru pa pu ³k ow ni ka
Zie len iew ski ego ” Tomas za Bor dza nia ora z
„Janowskie Korzenie” nr 2, 3, 7).
Przypomnijmy w skrócie dzieje, co
najmniej 8 tys. polskich ¿o³nierzy, których tragedia
sowieckiej niewoli zaczê³a siê na naszym terenie.
Ro zb it e gr up y Wojs ka Po ls ki eg o
po³¹czy³y siê pod Bychaw¹ i ruszy³y na po³udnie,
w kierunku Sanu. By³y to grupy: „Niemen” p³k.
W³adys³awa Filipkowskiego, „Kowel” p³k. Leona
W. Koca, „Che³m” p³k. W³adys³awa P³onki i
„Brzeœæ” pp³k. Alojzego Horaka. 27 wrzeœnia
do wó dz tw o na d ni mi ob j¹ ³ p³ k Tade us z
Zieleniewski. Mia³ on plan, by przeprowadziæ
oddzia³y na Wêgry wykorzystuj¹c przestrzeñ
demarkacyjn¹ miêdzy armi¹ niemieck¹ i sowieck¹.
Roz poc zê³ y mar sz 28 wrz eœn ia w trz ech
kolumnach. Ju¿ nastêpnego dnia p³k Koc natkn¹³
siê na oddzia³y ty³owe niemieckiej 27. DP i stoczy³
z nim bój w rejonie Polichna - Szastarka
Modliborzyce i pod Godziszowem, a kolumna p³k
P³onki zderzy³a siê z obiema wra¿ymi armiami;
najpierw bi³a siê z Niemcami w Dzwoli, a w nocy z
30 wrzeœnia na 1 paŸdziernika ciê¿ki bój stoczy³a
pod Krzemieniem z silnymi oddzia³ami Armii
Czerwonej. P³k Filipkowski tymczasem uderzy³ na
Janów Lubelski i po ciê¿kiej walce 30 wrzeœnia na
kilka godzin wyzwoli³ miasto. W podobny
sposób, po morderczych walkach, wiêkszoœæ
oddzia³ów przebi³a siê i do³¹czy³a do reszty Grupy
Zieleniewskiego pod Domostaw¹ i Momotami
Górnymi. Tu jednak polskie oddzia³y zosta³y
szczelnie otoczone przez Rosjan i Niemców.
Sytuacja sta³a siê beznadziejna. P³k
Zieleniewskiemu pozosta³a ju¿ tyko kapitulacja.
„¯o³nierze! Oddzia³ nasz zosta³ ostatnim
oddzia³em Wojska Polskiego walcz¹cego w
Polsce... nie widz¹c mo¿liwoœci i celu dalszej
walki, postanowi³em... przerwaæ dzia³ania

wojenne i z³o¿yæ broñ...” og³osi³ w rozkazie. Mia³
ty lk o wy bó r, p rz ed k tó ry m ag re so re m
sk ap it ul ow aæ . Wyb ra ³ so wi et ów, kt ór zy
zaoferowali ³agodniejsze warunki.
Te dramatyczne godziny opowiada tak¿e
ppo r. Leo nar d Zub -Zd ano wic z w ksi ¹¿c e
„Narodowe Si³y Zbrojne. Z¹b przeciw dwu
wrogom” prof. Marka J. Chodakiewicza: „Drzwi
od pu³kownika siê otwieraj¹, wypada jakiœ
kapitan. Twarz ma wykrzywion¹ bólem, wzrok
rozogniony. 'Tam oni radz¹ o poddaniu siê. Ja siê
nie poddajê. Kto ze mn¹?' Kilku za nim skoczy³o.
Poszli drog¹. W koñcu jednak ustalono, ¿e Polacy
maj¹ stawiæ siê w odleg³ej od Momotów Górnych o
15 kilometrów wsi Andrzejówka, aby z³o¿yæ broñ.
Gdy w po³udnie komisarz [sowiecki
J.£.]
odje¿d¿a³, jeden z Polaków spyta³, co ma siê staæ z
oficerami. Na to Rosjanin odpowiedzia³: 'Domoi
paidiosz'.”
Ale Leo nar d Zub -Zd ano wic z, jak
równie¿ kilku innych m³odszych oficerów, nie
uwierzy³ zapewnieniom politruka. Wraz z bratem
udali siê na zwiad do pobliskiej wsi. „Akurat
odprawia³a siê msza w pe³nym wojska i miejscowej
ludnoœci koœció³ku. pisze Chodakiewicz. ZubZdanowicz z bratem wst¹pi³ do œrodka... na
spowiedŸ i komuniê przed dalsza drog¹. Gdy ksi¹dz
zaintonowa³ pierwszy wers hymnu narodowego,
wielu zebranych wybuchnê³o p³aczem...”
Nie uwzglêdniono zak³amania sowietów,
którzy z³amali umowê, przez co ok. 10 tys.
¿o³nierzy i oficerów zamiast „domoi” dosta³o siê
do niewoli. Szeregowcy trafili do ³agrów, z których
ocaleli jedynie nieliczni dziêki ucieczce z
transportu b¹dŸ utworzeniu armii gen. Andersa.
Oficerów wymordowali NKWD-ziœci w Katyniu,
Charkowie i innych, nieznanych miejscach kaŸni.
Ju¿ nigdy nie opowiedz¹ nam o swojej
tragicznej epopei, ani nie wyjaœni¹ wielu istotnych
epizodów koñcz¹cych kampaniê wrzeœniow¹.
J.£.
PS. Dzieñ 30 wrzeœnia 1939 roku wydaje mi siê
byæ szczególnym w dziejach naszego miasta. Oto,
bowiem, gdy niemal ca³a Polska by³a ju¿ zajêta
przez najeŸdŸców z zachodu i wschodu, Janów by³
wolny! Co prawda przez kilka godzin tylko, ale i
tak by³ to moment wielkiej wagi historycznej. P³k
Filipkowski wzi¹³ ponadto 300 jeñców do niewoli
(!) - a przecie¿ by³ koniec wrzeœnia i w zasadzie
oprócz SGO „Polesie” ¿adne polskie oddzia³y ju¿
nie operowa³y.
Czy zatem nie powinniœmy corocznie
czciæ tê datê jako lokalny „dzieñ wolnoœci”?
Formy mog¹ byæ ró¿ne: Msza w koœciele, szkolne
akademie, konkursy historyczne czy choæby
pami¹tkowa tablica. Temat dedykujê w³adzom
miasta.
Momoty, 6 paŸdziernika 2007
Uroczystoœæ 68. rocznicy kapitulacji Grupy
Zieleniewskiego
Program:
Godz. 11:00 - Powitanie goœci
Godz. 11:15 - Monta¿ s³owno-muzyczny w wyk.
m³odzie¿y LO w Janowie Lub.
Godz. 12:00 - Msza œw. z kazaniem
ks. Kan.A. Bacy
Godz. 13:00 - Zakoñczenie konkursu
historycznego
Godz. 13:30 - Z³o¿enie wieñców pod pomnikiem
p³ka T. Zieleniewskiego

SPRZEDA¯ PALIW HURT DETAL
OLEJ NAPÊDOWY ORLEN, PB 95,
ON BIO
Jakoœæ gwarantowana. Faktura VAT.
Transport do klienta cystern¹

tel. (081) 757 16 00 fax. 0-81-50-31-105
kom. 0601 165 538, 0607 177 160

ZAPROSZENIE DO GROTY SOLNEJ
Przysz³a jesieñ czêsto przeziêbiamy siê,
skar¿ymy siê na bóle gard³a, krtani, katar itd.
Najlepiej byæ zdrowym có¿, czasem chorujemy i
siêgamy po leki najczêœciej silne , które koniecznie
musz¹ nas wyleczyæ w krótkim czasie. Leki jedn¹
chorobê lecz¹ ale w zasadzie os³abiaj¹ ró¿ne
organy w naszym ciele. S¹ metody leczenia nieco
wolniejsze ale równie skuteczne. Jaskinia solna
zast¹pi pobyt nad morzem, przy chorobach dróg
oddechowych, niedoczynnoœci tarczycy,
schorzeniach sercowo-naczyniowych,
dermatologicznych, nerwicowych itd.
Leczenie t¹ metod¹ jest najnowsz ¹
oryginaln¹ metod¹ zastosowania soli. Jaskinie
solne znajduj¹ siê praktycznie we wszystkich
uzdrowiskach od Krynicy Zdrój poprzez
Œwieradów do Ciechocinka. Ciesz¹ siê du¿ym
pow odz eni em w oœr odk ach san ato ryj nyc h,
zalecane s¹ jako jedna z metod wczeœniej
przywo³anych schorzeñ. Oczywiœcie pobyt w
ja sk in i so ln ej ni e mo ¿e le cz yæ ch or ób
zaawansowanych, ostrych stanów - od tego s¹
lekarze i specjaliœci w szpitalach - mo¿e je jedynie

uzupe³niaæ. Nie musimy wyje¿d¿aæ z Janowa, aby
korzystaæ z dobrodziejstw pobytu w jaskini solnej.
Jest taka GROTA SOLNA przy ulicy Ró¿anej 22 A
w Janowie Lubelskim na Osiedlu Wschód.
„Grota Solna” czynna jest od poniedzia³ku do
soboty w godzinach od 11.00 do 20.00 Seanse
rozpoczynaj¹ siê o pe³nej godzinie. Seans trwa 50
minut. Cena biletu 10 z³. Dzieci do lat 6 wstêp
wolny.. Emeryci renciœci, dzieci od lat 7, m³odzie¿
szkolna bilet wstêpu 8 z³.
Szczegó³y telefon 015 8721232 l ub 667
454667.
Dlaczego Pañstwa zachêcam do korzystania z
takiej metody leczenia i relaksu? By³em w
sanatorium w Wysowej mia³em zalecane groty
solne. Na wczasach w oœ rodku szkolno
rekreacyjnym o wysokim standardzie w Zawoi
ko³o Babiej Góry grota solna zape³niona by³a do
póŸnych godzin wieczornych. Doczekaliœmy
takich czasów ¿e podczas pobytu w uzdrowiskach
do dobrego tonu nale¿y korzystaæ z relaksu w
grotach solnych do czego Pañstwa zachêcam.
Jan Machulak

Uczniowie garnki lepi¹
Dnia 14.09.2007 r. uczniowie klasy VI c z
pani¹ B.Kapic¹ i uczniowie klasy IV b z pani¹ S.
Wójcik pod okiem mistrzów garncarskich z ca³ej
Polski próbowali swoich si³ w lepieniu rêcznym i na
kole. Chêtni ustawiali siê w kolejce by wyczarowaæ
ze zwyk³ej gliny dzbany, miski i garnuszki. Impreza
odby³a siê w £¹¿ku Garncarskim dziêki MR i p.
Adamowi ¯elazko.

Wcz eœn iej nat omi ast tj. we wto rek
11.09.2007 r. w JOK odby³a siê prelekcja pracownika
UM CS na te ma t Twó rc zo œc i ga rn ca rs ki ej
Lubelszczyzny oraz spotkanie z twórcami tego
gin¹cego zawodu np. p. Jan Kot, p. Adam ¯elazko i
pani Irena Giertyl.
Stefaniaq Wójcik
Monika Leœniak - Skakuj

Gazeta Janowska

9.

Konferencja Naukowa w Janowie Lubelskim
W Oœr odk u Edu kac ji Eko log icz nej
Nadleœnictwa w Janowie Lubelskim, w dniach 7 8
wrzeœnia 2007 roku, odby³a siê Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Nauk,
po œw iê co na PR OB LE MO WI RE TE NC JI
WODNEJ W POLSCE. ZBIORNIKI WODNE STR UKT URA EKO LOG ICZ NA, FUN KCJ E
HYDROLOGICZNE I GOSPODARCZE ORAZ
MIEJ SCE W KRAJ OBRA ZIE. Konf eren cja
dot ycz y³a str ate gii och ron y i rac jon aln ego
wy ko rz ys ta ni a uk ³a dó w hy dr ol og ic zn oekologicznych, odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê w
gospodarce i kszta³towaniu krajobrazu. Szczególna
uwaga zwrócona zosta³a na nastêpuj¹ce
zagadnienia:
Aktu alny s tatus trof iczny i hyd rolo giczn y
zbiorników zaporowych.
•ród³a zagro¿enia i kierunki zmian.
Znaczenie zbiorników zaporowych (ma³ych i
du¿ych) w ochronie i odnowie zasobów wodnych w
œwietle dyrektywy wodnej UE.
Spos oby z acho wani a i oc hron y szt uczn ych
zbi orn ikó w wod nyc h w œwi etl e dyr ekt ywy
siedliskowej i ptasiej UE.
Rola z biorn ików z aporo wych w stabi lizac ji
poziomu wód w sytuacjach kryzysowych (w
okresach suszy i powodzi). Miejsce retencji wodnej
(ma³ej i du¿ej) w ekologicznej polityce pañstwa.
Pr ez en to wa no ro zw a¿ an ia
teoretyczne oraz propozycje praktyczne rozwi¹zañ
problemów dotycz¹cych sposobów
go sp od ar ow an ia za so ba mi wo dy. Po dc za s
konferencji Starosta Janowski Zenon Sydor wyrazi³
nastêpuj¹ce stanowisko: „W³aœciwe
gospod arowan ie wod¹ , która jest je dnym z
najwa¿niejszych sk³adników ¿ycia organicznego,
rozwoju gospodarczego i egzystencji cz³owieka,
jest priorytetowym wyzwaniem ludnoœci œwiata i

naszego kraju. Polska, której zasoby wodonoœne s¹
coraz ubo¿sze powinna w szczególny sposób
nakreœlaæ formy w³aœciwego gospodarowania wod¹
i zabezpieczenia jej w œrodowisku naturalnym.
Niew³aœciwe dzia³anie cz³owieka i b³êdna polityka
gospodarcza, powoduj¹ zmniejszenie siê zasobów
wodnych i pogorszenie jej jakoœci. Poœredni wp³yw
na obni¿enie zasobów wodnych, ma tak¿e globalne
ocieplenie klimatu. Wierzê w g³êbok¹ wiedzê,
rozs¹dek i odpowiedzialnoœæ ludzi polskiej nauki,
¿e potrafi¹ nakreœliæ priorytety i przyj¹æ w³aœciwe
kierunki dzia³añ maj¹cych wnieœæ poprawê w
gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce.
Polska, która zajmuje 22 miejsce w
Europie pod wzglêdem opadu wody, w szczególny
sposób powinna poddaæ analizie, przyczyny
malej¹cych jej zasobów, dokonaæ rewizji stanu
urz¹dzeñ ma³ej i du¿ej retencji, okreœliæ ich
w³aœciwe wykorzystanie, zadbaæ o poprawê jakoœci
za so bó w wo dn yc h, po pr ze z po le ps ze ni e
gospodarki wodno-œciekowej, budowê urz¹dzeñ
oczyszczaj¹cych, w³aœciw¹ gospodarkê roln¹ i
leœn¹. Szanowni Pañstwo, przyjête i potwierdzone
kierunki dzia³añ poprzez Polsk¹ Akademiê Nauk,
powinny zaistnieæ w programach edukacyjnych
szkó³, uczelni, instytucji nakreœlaj¹cych rozwój
gospodarczy kraju, ustawodawstwie normuj¹cym
ochronê naszego œrodowiska naturalnego, jak
równie¿ mieæ swój wk³ad w ogólnej edukacji
ekologicznej naszego spo³eczeñstwa.”
Organizatorami konferencji byli: Polska
Akademia Nauk Oddzia³ w Lublinie, Akademia
Rolnicza w Lublinie, Instytut Melioracji i U¿ytków
Zielonych w Falentach, Uniwersytet Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo
Hydrobiologiczne, Instytut Agrofizyki im. B.
Dobr zañs kieg o PAN w Lub lini e ora z Par k
Krajobrazowy "Lasy Janowskie".

III Przegl¹d pieœni Maryjnej
W niedzielê 14 wrzeœnia w
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Janowie Lubelskim
odby³ siê ju¿ III Przegl¹d Pieœni Maryjnej w
wykonaniu szeœciu chórów parafialnych.
Jako pierwszy wyst¹pi³ chór
nauczycielski Cantores Janovienses dzia³aj¹cy
przy parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela. Chór
zosta³ za³o¿ony w 1996 roku i liczy³ kilkanaœcie
osób. Z czasem powiêkszy³ siê i obecnie liczy 23
cz ³o nk ów. Na le ¿¹ do ni eg o ni e ty lk o
nauczyciele. Na repertuar tego chóru sk³adaj¹
siê pieœni dominikanów krakowskich i œpiewy z
Taize. Chórzyœci aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu
muzycznym parafii, a tak¿e poza ni¹.
Za³o¿ycielem i dyrygentem chóru jest p. Marek
Sulowski. Chór Cantores Janowienses wykona³
nastêpuj¹ce utwory: Magnificat, Witaj, Gwiazdo
Morza oraz Maria Regina Mundi.
Jako drugi wyst¹pi³ chór parafialny z
parafii p.w. Œwiêtego Jana Nepomucena we
Frampolu. Chór ten œpiewa na chwa³ê Bo¿¹ ju¿
od 110 lat. Repertuar chóru jest bardzo bogaty,

Kazimierzu/Wis³¹ (2005). Chór liczy 17 osób.
W jego wykonaniu us³yszeliœmy: IdŸmy, Tulmy
Siê jak Dziatki, O Matko Mi³oœciwa oraz Wierni
Chrzeœcijanie.
Jako kolejny wyst¹pi³ chór parafialny
p.w. WNMP w Zdzi³owicach. Chór ten powsta³
w 1942 roku. Repertuar chóru jest bardzo bogaty
dostosowan y tematyczni e do okresów wg
kalendarza liturgicznego. Od 12 lat prowadzony
jest przez p. El¿bietê Zdybel. Obecnie chór liczy
33 osoby. Chór wykona³ nastêpuj¹ce pieœni:
Narodów Wspomo¿enie, Maryjo Ja Twe Dzieciê
i Wszystkie Trony Niebieskie.
Przegl¹d zamkn¹³ wystêp chóru
parafialnego z parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela
w Janowie Lubelskim. Chór parafialny ma
bogat¹ historiê, poniewa¿ istnieje ju¿ 110 lat.
Utwory wykonywane prze chórzystów
u œ w i e t n i a j ¹ l i t u rg i ê M s z y œ w i ê t y c h
odprawianych w czasie uroczystoœci i œwi¹t
ko œc ie ln yc h. Cz ³o nk ow ie ch ór u ch êt ni e
uczestnicz¹ w przegl¹dach muzycznych. Chór

dostosowan y tematyczni e do okresów wg
kalendarza liturgicznego. Obecnie chór liczy 24
cz ³o nk ów , a je go ki er ow ni ki em je st
emerytowany nauczyciel muzyki W³odzis³aw
Jasiñski. Podczas przegl¹du w wykonaniu chóru
us³yszeliœmy utwory: Jasnogórska Mo¿na Pani,
Maryjo Os³oñ Lud i Wszystkie Trony Niebieskie.
Po ra z pi er ws zy na ja no ws ki m
przegl¹dzie goœciliœmy chór parafialny "Gloria"
z Zaklikowa. Istnieje on od kilkunastu lat i dzia³a
bardzo prê¿nie. Liczy 30 osób. W ubieg³ym roku
chór koncertowa³ we Lwowie w Katedrze
£aciñskiej, a nastêpnie œpiewa³ przed obliczem
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Od 4
lat dyrygentem chóru jest p. Stanis³aw D³ugosz.
Pieœni, które wykona³ chór to: Zabrzmia³y
Chóry, O Maryjo i Ave Maria.
Kolejnym wykonawc¹ by³ chór parafii p.w. œw.
Teresy w Godziszowie. Chór zosta³ za³o¿ony w
roku 2000 przez p. Miros³awa Maksima, który
jest jego opiekunem do dzisiaj. Jak ka¿dy chór
parafialny ubogaca œpiewem liturgiê Mszy
œwiêtych i nabo¿eñstw. Cz³onkowie chóru
autentyczne poznanie problemów dzieci a to z kolei
uc ze st ni cz yl i w li cz ny ch pr ze gl ¹d ac h
wi¹¿e siê z trafn¹ diagnoz¹ i efektywniejsz¹ pomoc¹.
muzycznych, m. in. w Teatrze Wielkim w
Priorytetowe cele tej¿e w ycieczki stanowi³y
Warszawie na koncercie papieskim (2003 r.) i w

liczy obecnie 33 cz³onków - niektórzy z nich
œpiewaj¹ na chwa³ê Bo¿¹ ju¿ ponad 60 lat.
Opiekunem chóru jest p. Marek Sulowski. W
ni ed zi el ny m k on ce rc ie ch ór wy ko na ³
nastêpuj¹ce utwory: Witaj Jutrzenko, O Panno
œwiêta i Witaj Mario.
Na zakoñczenie III Przegl¹du Pieœni
Maryjnej po³¹czone chóry wykona³y 2 pieœni:
Œlubowanie i Gaude Mater Polonia.
Przegl¹dowi towarzyszy³a i uœwietnia³a go
orkiestra dêta „Olek Orkiestra” graj¹ca pieœni
maryjne. Organizowany od kilku lat przegl¹d
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. W tym roku
jako widzowie zasiedli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych: Pan Jerzy Bielecki, pose³ na
Sejm RP, Pan Zenon Sydor, Starosta Janowski i
Pan Krzysztof Ko³tyœ, Burmistrz Janowa
Lubelskiego.
Wszystkie chóry zosta³y wyró¿nione
okolicznoœciowymi dyplomami z
po dz iê ko wa ni am i z³ o¿ on ym i na rê ce
dyrygentów. Kustosz Sanktuarium, ks. inf.
Edmund Markiewicz przekaza³ wszystkim
uczestnikom serdeczne podziêkowanie za
piêkny œpiew na chwa³ê Matki Bo¿ej. Nastêpny
przegl¹d ju¿ za rok.

Ju¿ w szkole - refleksje rodzica
Nauczyciel bez naszej rodziców pomocy
i wspó³pracy niewiele osi¹gn¹³by w dziedzinie
edukacji, zw³aszcza u dzieci w m³odszym wieku
szkolnym. To rol¹ rodziców jest nauczenie dzieci
podstawowy ch z asad spe³niania obo wi¹zków
szkolnych.
Pójœcie do szko³y jest dla dziecka
wielkim prze¿yciem. Nale¿y przygotowaæ mu sta³e
miejsce do pracy, a tak¿e zadbaæ o to, aby dziecko
siê cieszy³o, ¿e idzie do szko³y, ¿e to jest dla niego
awans. Dla prawid³owego rozwoju potrzebny jest
tak¿e ³ad, spokój i pogodna atmosfera w domu.
Dziecko musi czuæ, ¿e jest kochane, traktowane
¿yczliwie i konsekwentnie. Musi byæ równie¿
przekonane, ¿e rodzice interesuj¹ siê jego nauk¹,
dostrzegaj¹ sukcesy i ciesz¹ siê razem z nim. Warto
tak¿e z dzieckiem rozmawiaæ o wa¿nych dla niego
sprawach oraz o szkole. Zachêcaæ do nauki, ale nie
przera¿aæ trudnoœciami, nie rozbudzaæ
niepotrzebnych lêków. Je¿eli pojawi¹ siê
niepowodzeni a szkolne wykazaæ cierpliwoœæ,
wyrozumia³oœæ i byæ wsparciem dla dziecka.
Udzielaæ mu rady i pomocy, je¿eli jest taka
potrzeba. Pomaganie nie oznacza odrabiania za
dziecko lekcji. Powinny to byæ wskazówki,
na pr ow ad za ni e d zi ec ka na w³ aœ ci wy to k
rozumowania i wyjaœnianie. Je¿eli dziecko samo

wykona pracê, bêdzie mia³o o wiele wiêksz¹
satysfakcjê, nale¿y pochwaliæ w³o¿ony wysi³ek.
Wa¿ne dla pierwszoklasisty jest rozplanowanie
jego zajêæ. Dziecko powinno mieæ czas na naukê,
mo¿liwoœæ zabawy z rówieœnikami, udzia³ w
drobnych pracach domowych.
Jako rodzice musimy pamiêtaæ o tym, ¿e
chocia¿ dziecko jest uczniem, to nadal jest ma³ym
dzieckiem. Powinniœmy mu czytaæ ksi¹¿eczki,
opowiadaæ ciekawe historyjki, s³uchaæ z nim
muzyki, chodziæ na spacery i jak najwiêcej
rozmawiaæ. Dziecko nasze mo¿e polubiæ szko³ê
lub zniechêciæ siê do ksi¹¿ki i nauki. Warto wiêc
do³o¿yæ starañ, aby spe³niæ warunki, od których
bêdzie zale¿a³ dobry start szkolny dziecka.
Pierwsze lata nauki stanowi¹ fundament
do dalszego kszta³cenia. Je¿eli dziecko przejawia
trudnoœci w mówieniu, ma wadê zgryzu skorzystaæ
nale¿y z wizyty u logopedy, ortodonty. Im
wczeœniej to zrobimy, tym samym damy mu
wiêksze szanse na prawid³owy rozwój i radoœæ z
odnoszonych sukcesów szkolnych.
Po mo c w ty m za kr es ie , a ta k¿ e
psychologiczn¹ i pedagogiczn¹ oferuje poradnia
psychologiczno- pedagogiczna jako jednostka
organizacyjna starostwa powiatowego.
PPP Janów Lubelski

Podziêkowania
Wychowawcy i wychowankowie Oœrodka
Kuratorskiego przy S¹dzie Rejonowym w Janowie
Lubelskim sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
Za rz ¹d ow i st ow ar zy sz en ia ,, SA S' ' Ag en cj i
Wspó³pracy i Rozwoju w Janowie Lubelskim tj.:
Prezesowi Przemys³awowi Momot, Wiceprezes
Janinie Skubik i Sekretarzowi W³odzimierzowi
Ko st rz ew ie za zo rga ni zo wa ni e tr zy dn io we j
wycieczki po Ziemi Kieleckiej, która mia³a miejsce w
dniach 27-29.06.2007r.
Wspólny wyjazd z dzieæmi pozwoli³
prze³amaæ sztywn¹ dyscyplinê, lepsze wzajemne
poznanie siê, zawi¹zanie przyjaŸni jak te¿ bli¿sze i
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oddzia³ywania resocjalizacyjne i pedagogizuj¹ce,
maj¹ce na celu wykszta³cenie u wychowanków
oœrodka umiejêtnoœci rozwi¹zywania konfliktów i
wz mo cn ie ni e p os ta wy as er ty wn ej , j ak te ¿
odnalezienie swojego miejsca w rodzinie.
Nale¿y podkreœliæ, jak nieoceniona jest
pomoc z pañstwa strony, dlatego te¿ sk³adaj¹c te
serdeczne i szczere podziêkowania liczymy na dalsz¹
wspó³pracê.
Teresa Widz

Na grzyby!
W ostatnich dniach w naszych
lasach nast¹pi³ du¿y wysyp grzybów. Kto
¿yw, to zd¹¿a do lasu, a tam borowiki,
kozaki, maœlaki, podgrzybki. Autor
niniejszej notatki równie¿ uda³ siê 20
wrzeœnia popo³udniem do lasów
Majdañskich. Efektem poszukiwañ sta³ siê
okaza³y kozak, wa¿¹cy 70 dag,

Gazeta Janowska

prezentowany
na zdjêciu
przez wnuka
autora.
Kazimierz
Komacki
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Ponadto jesteœmy w trakcie opracowania projektu Parku

sezonowy a ubezpieczenie spo³eczne (tzw.ZUS) trzeba

szkoleniowy o zupe³nie innym profilu ni¿ dotychczas

realizujemy kryt¹ p³ywalniê po starych cenach i na

Rekreacji nad naszym zalewem, który uczyni z naszego

p³aciæ ca³y rok. Rozmawia³em z kwaterodawcami w

funkcjonuj¹ce. Pod koniec roku bêdziemy poszukiwaæ

starych zasadach, gdy¿ bardzo prawdopodobnie w

miasta naprawdê wa¿ny oœrodek turystyczny. Przyznam,

Krasnobrodzie i okazuje siê, ¿e uci¹¿liwoœæ sk³adek i

inwestora na kolejny teren. Krok po kroku bêdziemy

nowych realiach nie by³oby nas staæ na tak¹ inwestycjê.

¿e jest to bardzo trudny projekt

zdecydowanie

podatków jest niewielka. Zreszt¹ w innym wypadku nie

roz wij aæ t ury sty kê, ale bar dzo wa¿ ne b êdz ie

Co do przysz³oœci jestem jednak dobrej myœli. Mamy

naj tru dni ejs zy ze wsz yst kic h dot ych cza sow ych .

op³aca³oby siê lub nie chcia³oby siê ludziom prowadziæ

zaanga¿owanie i inicjatywa naszych mieszkañców.

naprawdê solidny zespó³ ludzi mocno wspomagany

Pracujemy ju¿ nad nim od kilku lat staraj¹c siê stworzyæ

tego biznesu. Tymczasem tak jak ju¿ wspomnia³em

Tylko zsynchronizowanie wysi³ków mieszkañców oraz

zaró wno prze z nasz ego pos³ a jak te¿ radn ego

projekt, który z jednej strony musi byæ bardzo atrakcyjny

ludzie uruchamiaj¹ te kwatery masowo. To œwiadczy o

w³adz gminy mo¿e przynieœ efekt synergii, czyli coœ

wojewódzkiego. Wprawdzie, jeœli chodzi o naszego

dla turystów i inwestorów, a z drugiej strony musi

tym, ¿e nie jest to z³y biznes. Oprócz noclegów

takiego, co sprawia, ¿e dwa dodaæ dwa daje wiêcej ni¿

pos³a ponownie musi walczyæ o mandat parlamentarny,

uwzglêdniaæ ograniczone mo¿liwoœci bud¿etowe naszej

w³aœciciele kwater sprzedaj¹ tak¿e posi³ki. Jako urz¹d

cztery.

to jednak wierzê, ¿e jego aktywnoœæ zostanie doceniona

gminy. Park Rekreacji musi byæ tak zaprojektowany, aby

przygotujemy informacjê o zasadach prowadzenia tej

GJ. Panie burmistrzu. Nied³ugo mija pierwszy rok nowej

przez mieszkañców naszego powiatu. Przez te dwa lata

przynajmniej zarabia³ na swoje bie¿¹ce utrzymanie. Ma

dzia³alnoœci i ju¿ poszukujemy pierwszych chêtnych,

kadencji. Jak uk³ada siê Panu wspó³praca z nowymi

pomóg³ nam w wielu sprawach. Naby³ cennego

on tworzyæ miejsca pracy nie tylko w swoich granicach,

którzy zechcieliby pojechaæ z nami do Krasnobrodu na

radnymi?

doœwiadczenia pracuj¹c w dwóch najbardziej

ale promieniowaæ na ca³¹ gminê. W naszej gminie oprócz

wyjazd zapozna wczo-sz kolenio wy. Myœlê, ¿e jak

KK. Jak na razie bardzo dobrze. Nasi radni s¹ roztropni,

presti¿owych komisjach, jakimi s¹; Komisja Finansów

hoteli i oœrodków musz¹ zacz¹æ powstawaæ kwatery

powstan¹ pierwsze kwatery i zaczn¹ pojawiaæ siê w nich

aktywni i maj¹ podobnie jak poprzednicy bardzo

Publicznych i Komisja Gospodarki. Zdoby³ cenne

prywatne podobnie jak to siê dzieje w Zwierzyñcu czy

goœcie, to bêdzie to impulsem do powstawania kolejnych.

prorozwojowe nastawienie. Pracujemy wspólnie nad

kontakty. Brak naszego przedstawiciela w sejmie by³by

Krasnobrodzie. Warunki, jakie dziœ nasza gmina ma do

Chod zi nam o to, aby jak najw iêce j nasz ych

tym, aby jak najwiêcej zamierzeñ inwestycyjnych

dla nas ogromn¹ strat¹. Du¿e miasta i du¿e powiaty nie

zao fer owa nia s¹ na pew no nie gor sze ni¿ w

mieszkañców w sposób bezpoœredni i poœredni odczu³o

ujêtych w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy

maj¹ takiego dylematu jak my. One prawie zawsze s¹

wymienionych miastach a z roku na rok szybko roœnie i

w swoich domowych bud¿etach po¿ytki z pobytu

uda³o siê zrealizowaæ a tym samym w jak najwiêkszym

reprezentowane, jak nie przez tego, to przez innego

bêdzie ros³a nasza atrakcyjnoœæ. Ju¿ dzisiaj w sezonie

turystów. Zainteresowanych takim wyjazdem ju¿ teraz

stopniu przyczyniæ siê do dalszego i szybszego rozwoju

parlamentarzystê. My dzisiaj stajemy przed takim

turystycznym mnóstwo turystów zainteresowan ych

zapraszam do Referatu Promocji w Urzêdzie Miejskim.

naszej gminy. Przed nami ogrom wyzwañ a musimy

wyborem, ¿e albo bêdziemy mieæ pos³a Bieleckiego, albo

nasz¹ gmin¹ odprawianych jest z kwitkiem z powodu

Jak skompletujemy pierwsz¹ grupê - ustalimy termin

zauwa¿yæ, ¿e w ostatnim roku mamy do czynienia z

¿adnego. Musimy siê zjednoczyæ w g³osowaniu i dlatego

braku miejsc noclegowych. W wymienionych powy¿ej

wyjazdu. Wracaj¹c do terenów nad zalewem konieczne

bardzo du¿ym wzrostem cen us³ug budowlanych.

proszê wszystkich mieszkañców o odrzucenie urazów i

miasteczkach mieszkañcy niemal masowo uruchamiaj¹

je st ud os tê pn ia ni e te re nó w st ar yc h oœ ro dk ów

Ponadto do funduszy unijnych ustawia siê ogromna

uprzedzeñ politycznych. Najwa¿niejsze jest nasze dobro

kwatery i pokoje do wynajêcia. W naszej gminie jest

wyp ocz ynk owy m inw est oro m, któ rzy zna cz¹ co

kolejka i bêdzie bardzo du¿a rywalizacja. Wiele dobrze

wspólne - jakim jest przysz³oœæ powiatu janowskiego.

równie¿ du¿o du¿ych domów, które mog³yby pe³niæ

pop raw i¹ ich atr akc yjn oœæ . Dla teg o sto pni owo

przygotowanych projektów nie otrzyma dofinansowania

GJ. Dziêkujê za rozmowê.

funkcjê kwater. Myœlê, ¿e u nas brakuje trochê informacji

wyst awia æ bêd ziem y te o œrod ki do prze targó w.

ze wzglêdu na zbyt ma³¹ iloœæ dostêpnych œrodków. Na

KK. Dz iêkuj ê bard zo i po zdraw iam ws zystk ich
czytelników Gazety Janowskiej.

o po da tk ow yc h as pe kt ac h pr ow ad ze ni a ta ki ej

Niedawno sprzedaliœmy stary oœrodek wczasowy by³ej

niektóre rodzaje inwestycji zostanie te¿ obni¿ony poziom

dzia³alnoœci. Ludzie obawiaj¹ siê, ¿e dochód jest tylko

Fabryki Maszyn. Inwestor chce tam stworzyæ oœrodek

dofi nans owan ia. Tym bard ziej cies zy mnie , ¿e

SKLEP MOTORYZACYJNY
UNI - MOT
- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.
23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

Tel. (015)8723100
PORADY PRAWNE
Nieodp³atne porady prawne dla:

Motto numeru:
,,Nie polityka powinna rz¹dziæ ludŸmi, lecz
ludzie polityk¹’’
Napoleon Bonaparte
Gazeta Janowska

- osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
- ofiar przemocy w rodzinie
porady bed¹ udzilane w:poniedzia³ki w godz. 16 18
w biurze Stowarzyszenia „SAS”(w budynku NZOZ Zdrowie)
Adres:
Agencja Wspo³pracy i Rozwoju
Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej „SAS”
Janów Lubelski ul. Jana Paw³a II nr 5
tel. 015 8722 470
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Wspólnie z Zarz¹dem Powiatu
Janowskiego pose³ wspó³pracowa³ w kilku
tematach.
Z programu GAMBIT
Zintegrowanego Programu
Be zp ie cz eñ st wa Ru ch u Dr og ow eg o
pozyskano 200 tys. z³otych, z których
zosta³a dofinansowana przebudowa ulicy i
chodników w miejscowoœci Bia³a.
W fazie projektowania znajduje siê
rondo, zatoki autobusowe i k³adka dla
pieszych w miejscowoœci Krzemieñ, które
jest wynikiem inicjatywy mieszkañców i
skutkiem interwencji pos³a Jerzego
Bieleckiego w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Lublinie.
W miejscowoœci Modliborzyce
zosta³ zamontowany fotoradar.
Zapad³a decyzja, ¿e Komenda
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
Lubelskim otrzyma samochód ciê¿arowy z
podnoœnikiem hydraulicznym o wysiêgu
25 m, potrzebny przy akcjach gaœniczych w
budynkach wielokondygnacyjnych.
W oœwiacie i kulturze.
Przy wspó³pracy z w³adzami gminy Janów
Lubelski pozyskano œrodki na:
- dwie pracownie komputerowe w Szkole
Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum
w Janowie Lubelskim,
- za jê ci a po za le kc yj ne dl a sz kó ³
podstawowych i gimnazjum w wysokoœci
116 tys.,
- budowê boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹
przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Janowie Lubelskim w kwocie 400 tys.
Z³otych.
Muzeum w Janowie Lubelskim
otrzyma³o dofinansowania w wysokoœci
400 tys. z³otych z przeznaczeniem na
zmianê pokrycia dachowego i wymianê
stolarki okiennej.
Janowski Oœrodek Kultury otrzyma³
dofinansowanie na cykl imprez
pr om uj ¹c yc h m ia st o i po wi at .
Zakupionych zosta³o 11 instrumentów
dêtych dla orkiestry. Otrzyma³ równie¿
dotacjê na nag³oœnienie, a ³¹czna suma
pozyskanych œrodków finansowych z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego siêgnê³a kwoty 180 tys.
z³otych.
Gmina Janów Lubelski otrzyma³a
dofi nans owan ie w r amac h pro gram u
INTERREG 300 tys. z³otych na cykl
imprez o temacie przewodnim „wektory
kultury kresowa szko³a marketingu w
Janowie Lubelskim”. Imprezami
zorganizowanymi w ramach realizacji
pro gra mu INR ERR EG by³ Fes tiw al
Filmowy „Fart”, XIII Ogólnopolskie
Za wo dy Ko nn e w Sk ok ac h P rz ez
Przeszkody oraz Leœny Skarbiec - Dni
Lasów Janowskich.
Przy wspó³pracy z Zarz¹dem Powiatu
Janowskiego:

- pozyskano œrodki na zajêcia pozalekcyjne
dla szkó³ œrednich w wysokoœci ponad 60
tys. Z³otych.
- programu Patriotyzm Jutra kwot¹ 25 tys.
z³otych, dofinansowane zosta³y imprezy o
charakterze historycznym: uroczystoœci
upamiêtniaj¹ce rocznicê walk
partyzanckich na Porytowym Wzgórzu
oraz z³o¿enie broni w Momotach przez
oddzia³ pu³kownika Zieleniewskiego.
Na wniosek wójta Gminy
Modliborzyce pozyskano œrodki na remont
dachu zniszczonego wiosenn¹ wichur¹ br.
na Publicznej Szkole Podstawowej w
Modliborzycach 300 tys. z³otych.
We wspó³pracy z radnym Sejmiku Janem Frani¹ i na wniosek w³adz Gminy
Batorz pozyskano œrodki finansowe w
wysokoœci 350 tys. z³otych na rozbudowê
Gminnego Oœrodka Kultury w Batorzu.
Pose³ Jerzy Bielecki wspiera³ równie¿
starania dyrek cji Gminn ego Centrum
Kultury w Polichnie o pozyskanie œrodków
finansowych w wysokoœci 25 tys. z³otych z
przeznaczeniem na doposa¿enie i na
organizacjê Festiwalu Orkiestr Dêtych w
Polichnie.
W promocji miasta i powiatu.
Z in ic ja ty wy po s³ a Je rz eg o
Bieleckiego i we wspó³dzia³aniu w³adz
miasta po raz pierwszy z naszego miasta
by³ emitowany program telewizyjny
„Kawa czy herbata”.
Po raz pierwszy równie¿ Janów
Lub els ki by³ gos pod arz em Do¿ yne k
Wojew ódz kic h, któ re odb y³y siê w
pierwszej dekadzie wrzeœnia br. na
hipodromie nad Zalewem.
W ramach programu LEADER+,
maj ¹ce go na cel u roz wój obs zar ów
wiejskich, utworzone przez gminy Janów
Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki
stowarzyszenie „Leœny Kr¹g” otrzyma³o
750 tys. z³otych z przeznaczeniem na:
organizacjê imprez i materia³ów
promocyjnych, opracowañ strategicznych
oraz na szkolenia wspieraj¹ce
przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich.
Dzia³ania strategiczne dla województwa
lubelskiego
W wy niku wspólnego dzia³ania
parlamentarzystów Prawa i
Sprawiedliwoœci i w³adz Sejmiku
Województwa Lubelskiego zosta³y podjête
decyzje maj¹ce na celu rozwój
gosp odar czy i inte lekt ualn y nasz ego
regionu, w tym:
Modernizacja lotniska w Œwidniku
otrzyma³a „zielone œwi at³o” i œrod ki
przeznaczone na ten cel. Od pocz¹tku
trwania tej kadencji sejmu siêgnê³y one
kwoty 50 milionów z³otych.
Pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci
udzielili poparcia proœbie Rektora
Akademii Medycznej w Lublinie prof. dr
hab. Andrzeja Ksi¹¿ka, o dofinansowanie i

Powiat Janowski na Targach
Poznañskich Firma 2007
W dniach od 28 do 30 wrzeœnia 2007 r. Powiat

prezentowaliœmy produkty regionalne takie jak: pieróg

Janowski prezentowa³ swoje stoisko na Miêdzynarodowych

gryczany, miód gryczany Godziszowski, ró¿nego rodzaju

Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów

kasze oraz wyroby garncarskie. Du¿ym zainteresowaniem

Wiejskich FARMA 2007, które odbywa³y siê na terenie

cieszy³ siê pokaz wyrobu produktów garncarskich, który

Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.

prowadzi³ Pan Adam ¯elazko. Prezentowaliœmy równie¿

Podczas tej imprezy prezentowane s¹ wszystkie regiony

bogat¹ ofertê turystyczn¹ naszego powiatu.

Polski. Powiat Janowski mia³ zaszczyt reprezentowaæ

Stoisko Powiatu Janowskiego cieszy³o siê bardzo du¿ym

Województwo Lubelskie.

zainteresowaniem, zw³aszcza osób które pochodz¹ z

Na naszym stoiku, które tworzyliœmy wspólnie z Gmin¹

naszego regionu.

Godziszów oraz Stowarzyszeniem Leœny Kr¹g
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podwy¿szenie dotacji z bud¿etu pañstwa
dla tej uczelni.
Podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce
na celu modernizacjê i budowê
najwa¿niejszych dróg dla województwa.
Pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci
po pa rl i ró wn ie ¿ dz ia ³a ni a Se jm ik u
Województwa Lubelskiego maj¹ce na celu
mod ern iza cjê lin ii kol ejo wej rel acj i
Warszawa Lublin Dorohusk Kijów wa¿nej arterii komunikacyjnej dla rozwoju
naszego regionu.
Wa¿niejsze dzia³ania
parlamentarne
Pose³ Jerzy Bielecki dba³ o rozwój
inf ras tru ktu ry, rol nic twa i rod zim ej
przedsiêbiorczoœci. Upomina³ siê równie¿
o sprawy rencistów, emerytów i s³u¿by
zdrowia. Œwiadcz¹ o tym przytoczone
poni¿ej tytu³y niektórych interpelacji
z³o¿one przez niego w Sejmie RP.
Interpelacja w sprawie budowy
drogi ekspresowej S19 na terenie woj.
lubelskiego
jest to droga krajowa
Lublin - Rzeszów.
Interpelacja w sprawie budowy
drogi ekspresowej S74 na terenie woj.
lubelskiego
droga krajowa Kielce
Janów Lubelski - Zamoœæ do granicy
pañstwa.
Interpelacja w sprawie
uporz¹dkowania systemu emerytur.
Interpelacja w sprawie
trudnoœci dotycz¹cych wykorzystania
funduszy strukturalnych w rolnictwie.
Interpelacja w sprawie
proponowanych zmian polegaj¹cych na
likwidacji uproszczonych form
opodatkowania w postaci karty
podatkowej i rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych.
Interpelacja w sprawie
likwidacji kopalni Lubelski Wêgiel
”BOGDANKA” S.A. poprzez po³¹czenie
z Elektrowni¹ Kozienice S.A. i
koncernem ENEA S.A. w ramach
restrukturyzacji sektora
energetycznego.
Interpelacja w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w ramach
Programu Rolno-Œrodowiskowego,
pakiet G.01b. Ochrona lokalnych ras
koni: ma³opolskiej, œl¹skiej, huculskiej i
konika polskiego.
Interpelacja w sprawie
œwiadczeñ rodzinnych dla rolników
osi¹gaj¹cych dochód z tytu³u
prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Interpelacja w sprawie
odzespolenia administracji powiatowej
w zakresie dzia³ania powiatowych
inspekcji nadzoru budowlanego.
Interpelacja w sprawie
propozycji zmiany algorytmu podzia³u
œrodków na œwiadczenia medyczne dla
oddzia³ów wojewódzkich Narodowego

Funduszu Zdrowia.
Przytoczone interpelacje s¹ tylko kilkoma
z 36, jakie zosta³y z³o¿one w Sejmie
Rzeczyposp olitej Pols kiej przez p os³a
Jerzego Bieleckiego. Nasz przedstawiciel
w Sejmie pracowa³ ³¹cznie w dziesiêciu
podkomisjach i komisjach sejmowych, w
tym bardzo wa¿nych Komisji Gospodarki
i Komisji Finansów Publicznych.
Wspomn ieæ nale¿y równie ¿ o
postawie naszego przedstawiciela w sejmie
w sprawach dotycz¹cej polskiej rodziny.
We wszystkich g³osowaniach, a by³o ich
wiele, zawsze g³osowa³ za ustawami
maj¹cymi polepszyæ los nas i naszych
bliskich. Pocz¹wszy od g³osowañ nad
ustawami popieraj¹cych tzw. becikowe,
poprzez ustawy zmniejszaj¹ce sk³adkê
ren tow ¹ a s koñ czy wsz y na ust awi e
przyznaj¹cej ulgê podatkow¹ na ka¿de
dziecko. Odpisu tej ulgi od podatku ka¿da
rodzina bêdzie mog³a dokonaæ w
rozliczeniu ju¿ za rok bie¿¹cy. Nasz pose³
popar³ równie¿ ustawê o spó³dzielniach
mieszkaniowych, na mocy której setki
tysiêcy polskich rodzin mog¹ nabywaæ na
w³asnoœæ mieszkania lokatorskie za
symboliczne kwoty.
Pose³ Jerzy Bielecki g³osowa³
równie¿ za uchwaleniem ustaw maj¹cych
na celu polepszenie losu polskiej wsi.
Popar³ m. in. ustawê wprowadzaj¹c¹
dop³aty do paliwa rolniczego, ustawê o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
ustawê o biopaliwach i wiele innych.
Poprzez g³osowania w Sejmie wspiera³
projekty ustaw maj¹ce na celu ochronê
¿ycia poczêtego, staj¹c tym samym po
stronie czci i godnoœci Kobiet i Matek.
Biuro Poselskie Jerzego Bieleckiego w
Janowie Lubelskim na ulicy Sukienniczej
26, w czasie dwuletniego okresu swej
dzia³alnoœci interweniowa³o w ponad 130
sprawach zg³oszonych przez
mieszkañców. Udzielono setek
bezp³atnych porad prawnych i odpowiedzi
na wiele pytañ, staraj¹c siê tym samym
pomóc rozwi¹zywaæ problemy
mieszkañców powiatu janowskiego.
Pomimo licznych i
czasoch³onnych parlamentarnych
obowi¹zków pose³ Jerzy Bielecki spotyka³
siê z mieszkañcami naszego powiatu,
organizuj¹c spotkania w ka¿dej gminie.
W trakcie niepe³nej, dwuletniej kadencji
nasz pose³ wykaza³ siê wielk¹
aktywnoœci¹, chêci¹ niesienia pomocy i
otwierania przys³owiowych drzwi dla
inicjatyw samorz¹dów i pojedynczych
ludzi. S¹dzimy, ¿e zdobyte doœwiadczenie
parlamentarne pozwoli naszemu pos³owi
jeszcze lepiej s³u¿yæ mieszkañcom
powiatu, województwa, Polski czego w
interesie Ziemi Janowskiej serdecznie
¿yczymy.

Panu Zbigniewowi Widomskiemu
Panu Zbigniewowi Widomskiemu
Dyrektorowi
Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
œmierci OJCA
z powodu œmierci ojca
Sk³adaj¹:
Sk³adaj¹:
Starosta Janowski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Pracownicy SPZZOZ w Janowie Lubelskim
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w
Janowie Lubelskim

Grzegorz Krzysztoñ

Gazeta Janowska

