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Sukces Janowa Lubelskiego
„Wspólnota - Pismo Samorz¹du
Terytorialnego” og³osi³a ranking wydatków
inwestycyjnych w jednostkach
samorz¹dowych. Wyniki rankingu znajduj¹

skierowane s¹ na rozwój infrastruktury
technicznej, gdy¿ s¹ one najbardziej
powi¹zane z warunkami stwarzanymi dla
rozwoju gospodarczego. Janów Lubelski
osi¹gn¹³ ogromny sukces plasuj¹c siê na
czwartym miejscu w Polsce w kategorii miast
powiatowych. Wyprzedzaj¹ nas tylko miasta:
Miêdzyrzecz, Pruszcz Gdañski i Police,
wszystkie znajduj¹ siê na œcianie zachodniej
kraju. Jak widaæ Janów jest zdecydowanym
liderem dominuj¹cym nie tylko w
województwie lubelskim, lecz tak¿e w Polsce
centralnej i wschodniej. Zainwestowanie
540,30 z³ na osobê w trzech latach jest
osi¹gniêciem imponuj¹cym, szczególnie, gdy
weŸmiemy pod uwagê jak niskie s¹ dochody
w³asne. Wynik potwierdza bardzo wysok¹
kompetencjê w³adz samorz¹dowych i
pracowników Urzêdu Miejskiego w zakresie
pozyskiwania i zagospodarowania funduszy
zewnêtrznych. Bez dotacji inwestycyjnych
Janów znalaz³by siê na miejscu 65 miejscu, a
Zdjêcie
wykonane
w4.roku
1949
Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e wynik za rok
siê w numerze 41 tygodnika z 13 paŸdziernika nie
2007 r.
Dane
p o r ó w n y w a n o w 2007, bêdzie na tym samym poziomie lub
nastêpuj¹cych kategoriach w zale¿noœci od nawet wy¿szym, bior¹c pod uwagê realizacjê
w i e l k o œ c i m i e j s c o w o œ c i : m i a s t a kluczowej i znacz¹cej finansowo inwestycji
wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, w tym czasie, jakim jest budowa basenu.
miasta powiatowe, ma³e miasta, gminy Przed samorz¹dem nastêpny okres starania
wiejskie. Pod uwagê wziêto nie wszystkie siê o œrodki z funduszy unijnych programowo
inwestycje samorz¹dowe, a tylko te, które obejmuj¹cy lata 2007-2013.
J.M

na stronie www.janowlubelski.pl

Najpiêkniejszy listopad
Kiedy u schy³ku XVIII stulecia
gas³y ostatnie œwiat³a niepodleg³oœci, na ca³y
nastêpny wiek zapanowa³a nad Polsk¹
czarna noc niewoli. A¿ dopiero I wojna
œwiatowa spowodowa³a ca³y splot sytuacji,

które otworzy³y nam szansê na
niepodleg³oœæ. Pierwszym, który tê szansê
dostrzeg³ i po mistrzowsku wykorzysta³, by³
Józef Pi³sudski. Za nim posz³y setki, potem
tysi¹ce tych, którzy „na stos rzucili swój
¿ycia los”.
O tym, jak w Janowie prze¿ywano ów
najpiêkniejszy w polskich dziejach listopad,
przeczytaæ mo¿emy w jednodniówce „Z
okazji dziesiêciolecia Janów Lubelski sw¹
prac¹ czci wielk¹ rocznicê Niepodleg³oœci
Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej r.
1918 11 listopada 1928”. Wspomina tam dr
W³adys³aw Jab³oñski: „W po³owie
paŸdziernika 1918 r. zacz¹³ wiaæ jakiœ inny
wiatr, dla jednych o¿ywczy, wzbudzaj¹cy
wiarê we w³asne si³y, podnosz¹cy ducha, dla
drugich wiatr jesienny, przygnêbiaj¹cy,
pochylaj¹cy g³owy i os³abiaj¹cy serca.
Wszyscy ci¹gle oczekiwali, na jakiej nowiny.
Ka¿dy przyje¿d¿aj¹cy z Lublina czy
Warszawy by³ oblegany. Co nowego?! Co
nowego?! - rozlega³o siê ze wszystkich stron.

Zdjêcie wykonane w roku 1949

Gazeta Janowska

Oficerowie okupanci, szczególnie Niemcy i
Wêgrzy stracili butê, stali siê uprzejmi
wobec miejscowego spo³eczeñstwa.
Pod koniec paŸdziernika otrzyma³em z
Lublina rozkaz przygotowania rozbrojenia
okupantów i objêcia tymczasowo w³adzy w
powiecie. 'Oprzeæ siê na P.O.W.' - brzmia³
rozkaz. Peowiaków by³o 7 z 5 rewolwerami, z
których ka¿dy innego systemu. Zdawa³oby
siê, zadanie nie do wykonania, a jednak
nikomu nawet na chwilê do g³owy nie
przysz³o, ¿e mo¿e byæ nie wykonane. Wiara w
powodzenie by³a wprost nies³ychana.
Naznaczyliœmy jakiœ uroczysty obchód na 4
czy 5 listopada, nie pamiêtam ju¿ jaki.
Zwróci³em siê w wigiliê uroczystoœci do
pu³kownika Kosteckiego, kreiskomendanta z
¿¹daniem, aby podczas uroczystoœci nie
pokazywali siê na ulicy oficerowie okupanci i aby wstrzyma³ zapowiedziany
wywóz transportu zbo¿a do Szastarki. Pan
pu³kownik rzuca³ siê, obieca³ nam wszystkim
kulki w ³eb, ale po d³ugich pertraktacjach
przyrzek³ uwzglêdniæ ¿¹danie.
W dzieñ uroczystoœci od rana na ulicach
chodzili peowiacy z bia³o-czerwonymi
opaskami i rewolwerami na wierzchu.
Oficerów okupantów na ulicach nie by³o.
Na uroczyste nabo¿eñstwo przysz³o
kilku oficerów Polaków, Czechów i sporo
¿o³nierzy. Po nabo¿eñstwie przed pomnikiem
'Poleg³ych Pi³sudczyków' piêknie
przemawia³a doskona³a mówczyni, panna
Felicja Klamborowska, nauczycielka
historii tutejszego gimnazjum. S³uchaczy by³
t³um wprost nies³ychany. Naraz podbiega do
mnie mocno zmieszany peowiak p. Edward
Kwiatkowski z wiadomoœci¹: 'zbo¿e
wioz¹'.cd. str.6

Wiatr i woda - pierwsze spotkanie 2007r. Inauguracja podstrefy inwestycyjnej
Podobnie jak w latach poprzednich w
Klubie ¯eglarskim ZEFIR nad Zalewem
Jan ows kim t rwa ³y szk ole nia m ³od ych
adeptów ¿ eglarstw a. Ramowy program
szkolenia wstêpnego „Wiatr i woda pierwsze

spotkanie 20 07 r.” w czasie 4 godzin
ob ej mu je po s³ ug iw an ie si ê sp rz êt em
ratownic zym oraz p³ywanie kajakami i
³odziami wios³owymi. Nabyte umiejêtnoœci
podl egaj ¹ ocen ie w form ie zali czen ia.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu na
wodzie jest uzyskanie pozytywnej oceny ze
znajomoœci teoretycznej i praktycznej
pos³ugiwania siê sprzêtem ratowniczym. Na
koniec kursanci uczestnicz¹ w rejsie ³odzi¹

¿aglow¹ po Zalewie Janowskim.
Potwierdzeniem ukoñczenia szkolenia jest
stosowny certyfikat. Standardowa grupa liczy
8 kursantów oraz zbli¿on¹ liczbê kadry z
Klubu i opiekunów z danej jednostki czy
szko³y.
W miesi¹cu sierpniu 2007 r.
przeprowadzono takie szkolenie dla dzieci z
Oœrodka Kuratorskiego przy S¹dzie
Rejonowym w Janowie Lubelskim, a w
miesi¹cu wrzeœniu dla m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim.
W miesi¹cu wrzeœniu takim szkoleniem

W dniu 11 paŸdziernika 2007 r. w

objêto 32 uczniów z Publicznej Szko³y
Janowie Lubelskim odby³a siê i nauguracja
Podstawowej w Janowie Lubelskim. By³a to
realizacja zadania publicznego z zakresu
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla
dzieci i m³odzie¿y poprzez prowadzenie na
terenie szkó³ z terenu Gminy Janów Lubelski
pro gra mów pro fil akt ycz nyc h. Pro gra m
szkolenia dla PSP zosta³ poszerzony o zajêcia
z p sychoterapeut¹. K orzystaj¹c z
finansowego wsparcia tego zadania przez
Gminê Janów Lubelski Klub zakupi³ na
zajêcia z dzieæmi z PSP w Janowie Lubelskim
2 nowe kajaki KUBA. Kajaki te wyró¿niaj¹
siê wiêksz¹ statecznoœci¹ w stosunku do
wys³u¿onych ju¿ kajaków SAN, co jest
szczególnie istotne i przydatne w szkoleniach
wstêpnych. Informacja i zdjêcia z kursu
Publiczna Szko³a Podstawowa w Janowie
Lubelskim zamieœci³a na swojej stronie
internetowej.
W miesi¹cu paŸdzierniku takie
umiejêtnoœci zdobywa³a m³odzie¿ z Klubu
Turystyczno - Krajoznawczego przy Zespole
Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim.
Klub wyra¿a zadowolenie z bardzo
dobrej wspó³pracy z wymienionymi
jednostkami i szko³ami. Na podkreœlenie
zas³uguje tak¿e zdyscyplinowanie oraz
dzielnoœæ dzieci i m³odzie¿y w ró¿nych
warunkach pogodowych.
Niewykluczone, ¿e korzystaj¹c z
piêknej jesiennej pogody Klub przeprowadzi
jeszcze w tym sezonie jakieœ ciekawe rejsy po
naszym Janowskim Zalewie.
Komandor Klubu ¯eglarskiego ZEFIR
Antoni Sydor

Mieszkania socjalne jak nowe
Gmina Janów Lubelski w ramach
programu ,,Aktywne Formy
przeciwdzia³ania wykluczeniu
spo³ecznemu„ og³oszonego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej w
konkursie „ Prace spo³ecznie u¿yteczne na
rzecz budownictwa socjalnego” otrzyma³a
dofinansowanie w wys. 100.000 z³. Dziêki
otrzymanej dotacji mo¿liwa bêdzie
modernizacja bloku komunalnego
po³o¿onego przy ul. 3 Maja 13. Remont
bêdzie obejmowa³: wymianê stolarki
okiennej, wymianê drzwi wewnêtrznych i
zewnêtrznych, remont posadzki, docieplenie
budynku i po³o¿enie tynku zewnêtrznego
mineralnego. Prace remontowe
wykonywane bêd¹ przez osoby bezrobotne,
maj¹ce problemy mieszkaniowe i
korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej.
Prace bêd¹ wykonywane w ramach
prac spo³ecznie u¿ytecznych.

2.

Osoby te przejd¹ równie¿ cykl edukacyjno szkoleniowy. 26 osób bêdzie uczestniczy³o
w zajêciach Klubu Integracji Spo³ecznej
dzia³aj¹cego przy janowskim OPS. 15
spoœród nich zostanie skierowanych na kurs
„Pracownik budowlany - roboty
wykoñczeniowe”. Kurs bêdzie
organizowany przez Zak³ad Doskonalenia
Zaw odo weg o w K raœ nik u. D ziê ki
uczestnictwu w kursie osoby bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ podnieœæ swoje kwalifikacje i
nabyæ nowe umiejêtnoœci.
Dziêki otrzymanej dotacji poprawi
siê wizerunek bloku przy ul. 3 maja 13, a
tak¿ e dziê ki ucze stni ctwi e w prac ach
spo³ecznie u¿ytecznych jego mieszkañców
poprawi siê ich sytuacja finansowa i
mieszkaniowa.
Anna Mazur
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
W Janowie Lub.

Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro Park Wis³osan (TSSE). W
spotkaniu udzia³ wziêli: Burmistrz Janowa
Lubelskiego pan Krzysztof Ko³tyœ jako
gospodarz, zastêpca Burmistrza pan Czes³aw
Krzysztoñ, Pose³ na Sejm RP pan Jerzy Bielecki
oraz Starosta Powiatu janowskiego pan Zenon
Sydor i V-ce Starosta pan Piotr Góra.
Przeprowadzono dyskusjê z goœæmi,
panem Markiem Indykiem - dyrektorem Agencji
Rozwoju Przemys³u Oddzia³ w Tarnobrzegu i
panem Januszem Misiem. Mia³a ona charakter
prezentacji podstrefy miasta oraz sugestii ze
strony goœci. Spotkanie mia³o miejsce w
historycznym dniu, ze wzglêdu na to, ¿e w tym
dniu wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Rady
Ministrów dotycz¹ce rozszerzenia (TSSE). Przy
udziale mediów pan Marek Indyk stwierdzi³, ¿e

pierwsze zezwolenia na dzia³alnoœæ w strefie i
jednoczesne nabywanie gruntów powinny siê
odbyæ na prze³omie stycznia i lutego 2008 roku.
Polityk¹ Agencji Rozwoju Przemys³u jest
tworzenie i wspieranie Stref Inwestycyjnych
w³aœnie na wschodzie Polski, bo jak doda³ nie
jest sztuk¹ stworzenie kolejnej Strefy na
zachodzie Polski przy jakiejœ autostradzie czy w
okolicach £odzi, lecz sztuk¹ jest tworzenie stref
czy podstref we wschodniej czêœci kraju.
Dlatego te¿ bêdzie wspiera³ janowsk¹ Podstrefê
Inwestycyjn¹ Borow nica. W odpowiedzi na
pytanie, jakie pad³o od redaktora Radia Lublin:
,,Czy utworzenie podstrefy bêdzie oddzia³ywa³o
negatywnie na ukszta³towane naturalne okolice
Janowa czyli lasy, Park Krajobrazowy oraz
miejsca typowo turystyczne''. Pan dyrektor
odpowiedzia³; ,,¿e on pierwszy, zablokowa³by
zezwolenie na umieszczenie, w podstrefie
inwestora, który by³by potencjalnym
zagro¿eniem dla œrodowiska’’.
Podstrefa ekonomiczna w Janowie
Lubelskim sta³a siê faktem. W Dzienniku Ustaw
z dnia 3 paŸdziernika 2007 r. W nr 183
opublikowano Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. Zawieraj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i utworzenie
Podstrefy Janów Lubelski, jej powierzchnia
wynosiæ bêdzie 15, 138 ha.
Red.

40 lat mine³o jak jeden dzieñ...
,,40 lat minê³o jak jeden dzieñ…’’
s³owa tej piosenki wykonanej przez uczniów
Publicznej Szko³y Podstawowej w £¹¿ku
Or dy na ck im 14 pa Ÿd zi er ni ka 20 07 r.
rozpoczê³y czêœæ artystyczn¹ apelu

przygotowanego z okazji jubileuszu 40 - lecia
Szko³y im. Ignacego £ukaszewicza.
Ca³¹ uroczystoœæ poprzedzi³a Msza
Œw., któr¹ celebrowa³ ks. infu³at Edmund
Markiewicz. Wyg³osi³ on okolicznoœciowe
kazanie nawi¹zuj¹ce do pracy w szkole,
wspomina³ dawnych absolwentów, nauczycieli
"legendy", o których do tej pory opowiadane s¹
anegdoty oraz inne ciekawe postacie nadaj¹ce
koloryt szkolnej spo³ecznoœci. Wraca³ do
historii szko³y, oraz podkreœla³ jej znaczenie dla
miejscowej spo³ecznoœci. Po Mszy œw.
wszyscy udali siê do dostojnej jubilatki na
uroczysty apel. Na obchody 40 - lecia szko³y
przyby³o wielu zaproszonych goœci. Wœród

nich byli: Burmistrz Janowa Lubelskiego pan
Krzysztof Ko³tyœ, wraz z Zastêpc¹ panem
Czes³awem Krzysztoniem, przedstawiciele
Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, Starosta
Powiatu Janowskiego pan Zenon Sydor, Pose³
na Sejm RP pan Jerzy Bielecki, dyrektorzy
szkó³, a tak¿e emerytowani nauczyciele,
absolwenci i rodzice. Ka¿dy z goœci dosta³
wydan¹ specjalnie na tê okazjê gazetkê
szkoln¹. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
odœpiewania hymnu narodowego, po którym
g³os zabra³a dyrektor szko³y pani Zofia Startek.
Mówi³a o historii szko³y, o tym co uda³o siê ju¿

osi¹gn¹æ, a tak¿e o tym, co czeka nas w
przysz³oœci. Nastêpnie g³os zabrali zebrani
goœcie oraz uczniowie, którzy przedstawili
ciekawie przygotowany program artystyczny.
Mi³a atmosfera tej uroczystoœci udzieli³a siê
wszystkim - by³y ¿yczenia oraz okazja do
wspominania lat szkolnych.
£ukasz Spryszak
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Gazeta Janowska

To bêdzie trudny rok... Per³a Lubelszczyzny

Zwiêksza siê aktywnoœæ radnych
podczas sesji Rady Miejskiej a stawiane pytania
œwiadcz¹ o znajomoœci zagadnieñ, dotycz¹cych
¿ycia naszej gminy. W Urzêdzie Miejskim trwaj¹
prace nad tworzeniem bud¿etu na rok 2008, st¹d
zainteresowanie kierunkami rozwoju miasta i
œrodkami finansowymi jakie bêd¹ przeznaczone
na poszczególne zadania. Wœród wielu pytañ
na le ¿y od no to wa æ d u¿ e z ai nt er es ow an ie
tworzeniem w Janowie Lubelskim sprzyjaj¹cych
warunków do rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych, jeden z radnych pyta³, czy
w projekcie bud¿etu przewidziano
dofinansowanie biletów wstêpu na basen dla
niepe³nosprawnych z pierwsz¹ grup¹
inwalidzk¹(znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci)
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ potwierdzi³, ¿e bêdzie
opracowany system dop³at i ulg do biletów
uczniowskich, osób niepe³nosprawnych ale na
obecnym etapie trudno okreœliæ jakie bêd¹ to ceny
i ulgi. Przewiduje siê, ¿e czêœæ dofinansowania
bêdzie mo¿na uzyskaæ z projektów, jakie zmierza
sk³adaæ Urz¹d Miejski.
Rada podczas tej sesji pozytywnie
zaopiniowa³a wniosek Starstwa Powiatowego o
dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajêciowej.
Zadanie to bêdzie realizowane przez powiat we
wspó³pracy z Caritasem.
Terapi¹ objêtych zostanie oko³o 45 osób
niepe³nosprawnych, przy udziale 12 opiekunów.
Na ten cel Zarz¹d Powiatu proponowa³ dop³atê
poszczególnym gminom w wysokoœci
8,5z³/mieszkañca danej gminy. Radni wyrazili
zgodê na dofinansowanie tego zadania.
R ad na Jo an na Cz aj a p yt a³ a, ja k
przebiega sprawdzanie przez pracowników UM
umów na wywóz œmieci przez gospodarstwa

indywidualne. Tego typu kontrole
przeprowadzone zosta³y ju¿ na Bia³ej i trwaj¹
nadal; zakoñczone zostan¹ w grudniu. Radny
Tomasz Kaproñ dziêkuj¹c za wykonanie drogi
Zofianka - Przyborowie jednoczeœnie zwróci³ siê z
proœb¹ o utwardzenie odcinka drogi na ulicy
Brzozowej na Przyborowiu.
„Budowa krytej p³ywalni przebiega zgodnie z
pierwotnym harmonogramem prac, natomiast
wielkoœæ kosztów, zwi¹zanych z dodatkowymi
pracami przy ³awach fundamentowych, zostanie
okr eœl ona do koñ ca mie si¹ ca lis top ada ”zapewnia³a Ma³gorzata Jasiñska radnego
Ryszarda Majkowskiego, który pyta³ o realizacje
tej inwestycji
Pad³o te¿ kilka wniosków o remonty i
poprawê dróg, chodników itd. Burmistrz och³odzi³
nieco te pragnienia, mówi¹c, ¿e w zwi¹zku z
wpr owa dzo nym i prz ez sej m ulg ami pro rodzinnymi obni¿ony zostanie wp³yw pieniêdzy z
PIT. Bez zastosowania ulg otrzymalibyœmy oko³o
5,8 mln z³otych, a przy ulgach które zosta³y
wprowadzone otrzymamy mniej prawie o
2 miliony z³ Zmienione zosta³y kryteria
przyznawania dotacji poprzez zniesienie górnych
limitów, co promuje du¿e projekty z du¿ych miast
Na mniejsze pieniêdzy zabraknie. Podsumowuj¹c
burmistrz Krzysztof Ko³tyœ stwierdzi³ „Rok
przysz³y bêdzie trudny, jeœli chodzi o finanse” Na
zakoñczenie przedstawiono kilka ofert jakie
wp³ynê ³y od ewentu alnych inwest orów, na
inwestycje w Strefie i obok niej. Zainteresowanie
jest znaczne, za wczeœnie jednak na podawanie
konkretnych szczegó³ów. Oczekuje siê tak¿e na
mniejszych inwestorów, dla których
przygotowane s¹ kilkudziesiêcio-arowe dzia³ki.
J.M

dla £¹¿ka Ordynackiego

Mieszkañcy £¹¿ka Garncarskiego
b³yskotliwie pokazali jak nale¿y organizowaæ i
bawiæ siê po dczas impre z prom uj¹cy ch
turystkê ,a dokonali tego podczas

Jarmarku pisaliœmy w sierpniowym wydaniu
Gazety Janowskiej zamieœciliœmy te¿ seriê
zdjêæ na naszej stronie internetowej.
I m pr e za b y³ a ud a na , œw i et n ie

tegorocznego Jarmarku Garncarskiego. Jan
Jar muz iew icz pom ys³ oda wca i g³ó wny
inicjator t¹ pracê wykona³ wrêcz wzorcowo.

ro zp ro pa go wa na , n ie ty lk o w na sz ym
województwie, ale równie¿ na Podkarpaciu.
Dlatego te¿ zosta³a dostrze¿ona i doceniona
podczas czwartego ju¿ konkursu Per³y
Lubelszczyzny. Konkurs organizowany jest
przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Lubelskiego, Radio Lublin i Kurier Lubelski.
Podczas uroczystej gali wrêczone zosta³y
nagrody i wyró¿nienia, wœród innych znalaz³
siê £¹¿ek Garncarski który
otrzyma³
wyró¿nienie oraz nagrodê w wysokoœci 2
tysiêcy z³otych. Podczas Sesji Rady Miejskiej
so³tys Zenon Powózka zaprezentowa³
zebranym otrzymane dyplomy. Radni przyjêli
te informacje brawami.
J.M

Cz³owiek roku

Mi es iê cz ni k „ ZA MIA ST EM ”
og³osi³ konkurs „Cz³owiek Roku 2007”. W
nr 10 z paŸdziernika 2007 zamieœci³
kandydata z naszego miasta, którym jest
Kr zy sz to f K o³ ty œ B ur mi st rz Ja no wa
Lubelskiego.
Zamieszczono zdjêcie oraz krótk¹
notkê, której treœæ cytujemy w ca³oœci:
„Od 1998 r. burmistrz Janowa Lubelskiego
wi ek 42 la ta st an cy wi ln y ¿ on at y
wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, UMCS
w Lublinie, hobby sport, literatura, muzyka.
Na jw a¿ ni ej sz e je st dl a ni eg o
skuteczne zdobywanie funduszy. Dziêki
temu mogliœmy zrealizowaæ wiele wa¿nych
projektów, takich jak modernizacja zalewu
janowskiego czy rewitalizacja Rynku

Oficjalnym organizatorem by³o
Starego Miasta. Wybudowaliœmy równie¿
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Dzia³ania
za k³ ad un ie sz ko dl iw ia ni a od pa dó w
„Leœny Kr¹g” w Janowie Lubelskim. O
komunalnych, kanalizacjê na nowych
osiedlach i w miejscowoœciach gminy.
Szanowni Pañstwo
Zadbaliœmy o stronê kulturalno-sportow¹,
Serdecznie dziêkujê za g³osy oddane na moj¹ osobê
powsta³a trasa rowerowa i kryta p³ywalniaw wyborach parlamentarnych.
wylicza burmistrz. Burmistrz planuje
stworzyæ strefê gospodarcz¹ w Borownicy, Choæ nie uzyska³em mandatu poselskiego to wynik 10 701 g³osów
odbudowê trasy w¹skotorowej kolejki leœnej
przyjmujê jako zobowi¹zanie do dalszej s³u¿by dla Powiatu
oraz zagospodarowanie terenów wokó³
Janowskiego i Lubelszczyzny.
zalewu janowskiego.
Dziêkujê za wspó³pracê samorz¹dom: Staroœcie Powiatu
Wysy³ajcie Pañstw o SMS-y na
Janowskiego, Burmistrzowi Janowa Lubelskiego oraz Wójtom
numer 7116, podaj¹c kod ZMC.58 Koszt
gmin powiatu janowskiego i gmin s¹siednich, z którymi mog³em
SMS-a 1 z³ netto, czyli 1,22 z³ brutto.
wprowadzaæ w ¿ycie ambitne plany i pomagaæ je realizowaæ.
Zwyciêzca zostanie uroczyœcie
uhonorowany bu³aw¹ symbolem w³adzy.
Dziêkujê wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie
J.M
kampanii wyborczej, aktywnie w niej uczestniczyli i przyczynili

Premier Jaros³aw Kaczyñski
w Janowie Lubelskim

9 paŸdziernika 2007 r. z jednodniow¹
wizyt¹ przebywa³ w Janowie Lubelskim
Premier Jaros³aw Kaczyñski. Parê minut po
15:00 Premier spotka³ siê z mieszkañcami

Ziemi Janowskiej na Starym Rynku Janowa
Lubelskiego. Wczeœniej zwiedza³ Sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej, budowê krytej p³ywalni
i uroczysko Kruczek, gdzie dokona³
pami¹tkowego wpisu do ksiêgi:

Na pami¹tkê pobytu w tym Niezwyk³ym Miejscu
z nadziej¹ na Pomoc œw. Antoniego
Padewskiego i z wiar¹, ¿e zawsze bêdzie nas
wspiera³.

siê do osi¹gniêcia tak wysokiego wyniku wyborczego.
Z wyrazami szacunku
Pose³ V kadencji Sejmu RP
Jerzy Bielecki

Jaros³aw Kaczyñski
9 X 2007
Natomiast do kroniki miasta Janowa
Lubelskiego dokona³ wpisu:

Nowo Otwarty Salon Samochodów U¿ywanych

Na pami¹tkê niezwyk³ego dnia, jakim by³ dla
mnie 9 X 2007, kiedy odwiedzi³em Janów
Lubelski i spotka³em siê z przyjêciem jakiego
nie zazna³em w ci¹gu 18 lat mojej aktywnoœci
politycznej w Niepodleg³ej Polsce
z najgorêtszymi ¿yczeniami, najszczerszymi
podziêkowaniami
i wielk¹ nadziej¹ na powrót na tê piêkn¹ i
przyjazn¹ Ziemiê.

Zaprasza

Jaros³aw Kaczyñski
9 X 2007

23-300 Janów Lubelski, Wa³owa 40
Otwarty w godz. Pn-Pt 8.00-17.00, w soboty 8.00-14.00
Telefony kontaktowe: 015 872 22 24 / 0 500 563 444

Gazeta Janowska

3.

Podró¿e historyczno - kulturowe Wolnoœæ oddechu - zapobiegaj astmie
W paŸdzierniku w gimnazjum
realizowaliœmy projekty edukacyjne Kuratorium
Oœwiaty „Podró¿e historyczno kulturowe w czasie i
przestrzeni”.
Grupa uczniów klas II Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim pod opiek¹ Anny
Targoñskiej, Ewy Wiechnik i Ma³gorzaty Rodziewicz
bra³a udzia³ w wycieczce szkolnej zrealizowanej w
ramach projektu Kuratorium Oœwiaty „Wycieczki
edukacyjne”. Wyjazd by³ jednym z elementów

Bazylika Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny, a w
niej obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Tam
w³aœnie codziennie przed wyjœciem do szko³y modli³
siê Karol Wojty³a. Spróbowaliœmy tak¿e s³ynnych
wadowickich kremówek.
Kolejny dzieñ spêdziliœmy w Krakowie,
pod¹¿aliœmy krakowskimi œcie¿kami Jana Paw³a II,
pamiêtaj¹c przede wszystkim o duchowym znaczeniu
tych miejsc. Zapaliliœmy znicz przy grobie rodziców
Papie¿a, zatrzymuj¹c siê przy pomniku na Cmentarzu

prowadzenia dzia³alnoœci oœwiatowozdrowotnej inicjuje i wprowadza do
realizacji w szkole podstawowej program
edukacyjny pt. "Wolnoœæ Oddechu
Zapobiegaj Astmie". Program adresowany
jest do rodziców i uczniów klas pierwszych,
drugich i trzecich, zw³aszcza tych, którzy
czêsto choruj¹ na infekcje górnych dróg
oddechowych, ale tak¿e do ich nauczycieli i
pielêgniarek œrodowiska szkolnego.
P R O B L E M A S T M Y
OSKRZELOWEJ U DZIECI
Astma oskrzelowa wystêpuje na ca³ym
œwiecie. Prowadzone badania pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e wzrasta liczba zachorowañ w
najm³odszych grupach wiekowych. W
Polsce jest to tak¿e choroba doœæ czêsta i
wystêpowanie jej zw³aszcza u dzieci ci¹gle
wzrasta. Badania epidemiologiczne
przeprowadzone w 2003 roku wykaza³y, ¿e
w Polsce choruje oko³o 9% populacji dzieci
w zale¿noœci od regionu kraju, a w grupie
dzieci w wieku do 14 lat oko³o 600 tysiêcy
choruje na astmê oskrzelow¹. W
otaczaj¹cym nas œwiecie wystêpuje wiele
czynników, których nie toleruje nasz
organizm. Nazywamy je alergenami.
Astma oskrzelowa jest reakcj¹ na niektóre z
nich. W uk³adzie oddechowym pod
wp³ywem tych czynników rozwija siê
proces zapalny b³ony œluzowej. Oskrzela
reaguj¹ skurczem tak, ¿e przep³yw
powietrza przez nie jest ograniczony.

Zdjêcie wykonane 8 maja 1950r.

szerokich dzia³añ edukacyjno -wychowawcz ych
podejmowanych w zwi¹zku z nadaniem naszej szkole
imienia Jana Paw³a II.
Mottem jej by³y s³owa Jana Paw³a II
skierowane do m³odzie¿y: „Niech nasze drogi bêd¹
wspólne…”. Program pozwoli³ na poznanie przez
uczniów miejsc zwi¹zanych z ¿yciem Jana Paw³a II, a
tak¿e wpisanych w dziedzictwo historyczne i
kul tur owe kra ju, ksz ta³ tuj ¹cy ch œwi ado moœ æ
narodow¹ i patriotyczn¹ Polaków.
Rozpoczêliœmy od zwiedzania Sanktuarium
na Jasnej Górze, gdzie prze¿yliœmy wzruszaj¹cy
moment ods³oniêcia Cudownego Wizerunku Matki
Bo¿ej. Wielu uczniów po raz pierwszy uczestniczy³o
w tym podnios³ym wydarzeniu, po raz pierwszy
doœwiadczy³o wyj¹tkowych prze¿yæ, przechodz¹c na
kolanach wko³o cudownego obrazu. Na Jasnej Górze
podziwialiœmy Skarbiec, Salê Rycersk¹, Kaplicê
Pamiêci Narodu. Z zainteresowaniem s³uchaliœmy o
zwi¹zkach Jana Paw³a II z tym wyj¹tkowym dla
wszystkich Polaków miejscem. Zachwyci³a nas
galeria portretów Papie¿a przedstawiaj¹ca Jego
uczucia smutek, zadumê, skupienie, radoœæ.
Nastêpnym etapem wycieczki by³y
Wadowice - dom dzieciñstwa Karola Wojty³y,

Rakowickim, który zosta³ ods³oniêty kilka dni po
œmi erc i Pap ie¿ a. Prz eds taw ia Jan a Paw ³a II
klêcz¹cego z ró¿añcem w rêce. Na cokole widniej¹
daty papieskich pielgrzymek do Polski. Ustawiono go
tak, by wskazywa³ drogê do kwatery, w której
znajduje siê rodzinny grobowiec Wojty³ów i
Kac zor ows kic h. Odw ied zil iœm y tak ¿e gro by
zas³u¿ony ch Polaków, wsz ak jest to m iejsce
spoczynku znakomitych rodów polskich, twórców,
uczonych o miêdzynarodowej s³awie, ¿o³nierzy
powstañ narodowych.
Czuliœmy wzruszenie patrz¹c na s³ynne papieskie
okno przy Franciszañskiej 3, z którego tak wiele razy
ciep³o i serdecznie przemawia³ Papie¿ do m³odzie¿y.
Nasza trasa wiod³a tak¿e Drog¹ Królewsk¹,
któr¹ pod¹¿a³y na Zam ek poselstwa i orszak i
królewskie. Zwiedzaj¹c Katedrê na Wawelu mieliœmy
œwiadomoœæ, ¿e to nie tylko wspania³y zabytek, ale te¿
miejsce o szczególnym znaczeniu dla to¿samoœci
polskiego narodu.
Mamy nadziejê, ¿e wycieczka stanie siê dla
W dniach 28 i 29 wrzeœnia 2007 roku, na
naszych uczniów Ÿród³em niezapomnianych prze¿yæ i
terenie
Janowa
Lubelskiego przeprowadzona
inspiracj¹ pozwalaj¹c¹ wyraziæ ich emocje i refleksje
zosta³a
ogólnopolska
zbiórka ¿ywnoœci, bêd¹ca
w formie literackiej lub plastycznej.
jednym
z
elementów
programu spo³ecznego
Anna Targoñska, El¿bieta Krzysztoñ
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W ko ns ek we nc ji u ch or eg o
wystêpuj¹ trudnoœci w oddychaniu,
œwiszc z¹cy od dech, k aszel, duszno œæ.
Objawy te wystêpuj¹ zw³aszcza w nocy lub
we wczesnych godzinach rannych, a tak¿e
po wysi³ku fizycznym. Powtarzaj¹ce siê
stany zapalne dróg oddechowych prowadz¹
do ich nadwra¿liwoœci, a nawet do trwa³ego
uszkodzenia. Astma oskrzelowa jest
chorob¹ charakteryzuj¹c¹ siê d³ugoletnim
przebiegiem i sk³onnoœci¹ do nawrotów
dolegliwoœci, które z ró¿nym nasileniem
trwaj¹ przez ca³e ¿ycie. Dziêki wczesnemu
rozpoznaniu udaje siê unikn¹æ ciê¿kich
stanów i zaostrzeñ oraz mo¿na zapobiec
nieodwracalnemu uszkodzeniu dróg
oddechowych. Dziecko z astm¹ wczeœnie
wykryt¹, prawid³owo leczon¹ mo¿e ¿yæ i
rozwijaæ siê normalnie. Astma nie musi
zaburzaæ fizycznego, psychicznego,
spo³ecznego czy intelektualnego rozwoju
dziecka.
W powiecie Janów Lubelski
realizacja I-ej edycji odbêdzie siê w 5-u
placówkach oœwiatowo wychowawczych:
Publiczna Szko³a Podstawowa w Janowie
Lubelskim, Potoczku, Potoku Stanach,
Dzwoli i Krzemieniu /³¹cznie udzia³
weŸmie 608 uczniów z klas od I-III oraz ich
rodziców.
W dniu 03.10.2007r. w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Janowie Lubelskim odby³o siê szkolenie
dla dyrektorów szkó³ , szkolnych
koordynatorów tego programu i
pielêgniarek œrodowiska szkolnego z
udzia³em lekarza pediatry pulmonologa p.
Gra¿yny Kawiak , która przybli¿y³a
uczestnikom szkolenia problem astmy u
dzieci w Polsce -Przedstawiono równie¿
cele i za³o¿enia tego programu. Program
zostanie rozszerzony w nastêpnych latach
szkolnych.
Koordynatorem powiatowym w/w
programu jest Krystyna £ukasik - prac. d.s
Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim,
ul. Wojska Polskiego 28 ,tel. 015 87 25 408

Janów potrafi siê dzieliæ - podsumowanie zbiórki
¿ywnoœci ,,Podziel siê Posi³kiem’’

Wolontariat w OPS

W dniu 28 wrzeœnia 2007 roku w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim mia³a
miejsce wizyta studyjna, która odby³a siê w ramach
uc ze st ni ct wa na sz eg o o œr od ka w p ro je kc ie
,,Wolontariat w OPS”. W spotkaniu udzia³ wziêli
pracownicy oœrodka, dyrektorzy i pracownicy
socja lni innyc h insty tucji pomoc y spo³e cznej ,
koordynatorzy ze szkolnych klubów wolontariatu,
nauczy ciele z e szkó³ z teren u nasze j gminy,
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz
Prz ewo dni cz¹ cy Rad y Mie jsk iej w Jan owi e
Lubelskim. Spotkanie poprowadzi³y Katarzyna Braun
i Kin ga Wci se³ ze Sto war zys zen ia Cen tru m
Wolontariatu w Lublinie oraz Agnieszka Bednarczyk
koo rdy nat or wol ont ari atu Wawe r Wars zaw a.
Uc ze st ni cy sz ko le ni a z ap oz na li si ê z id e¹
wolontariatu, procesem rekrutacji wolontariuszy,
rozpoznaw aniem potrzeb spo³eczno œci lokalnej,
metodami pracy z wolontariuszami oraz wi¹¿¹cymi
siê z tym aspektami prawnymi. Pierwsza czêœæ
spotkania by³a adresowana do wszystkich zebranych

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna we
wspó³pracy z Polskim Towarzystwem
Alergologicznym i Polskim Towarzystwem
Oœwiaty Zdrowotnej w ramach

w celu zapoznania siê z prac¹ wolontariuszy. Zostali
poinformowani jak od podstaw zbudowaæ wolontariat
w swojej placówce i pozyskaæ wolontari uszy.
W³asnymi doœwiadczeniami podzieli³y siê Katarzyna
Bra un i Agn ies zka Bed nar czy k, pro wad z¹c e
spotkanie. Druga czêœæ mia³a formê luŸ nych
warsztatów, gdzie prowadz¹ce dzieli³y siê swoimi
doœwia dczeni ami, a uczest nicy mogli uzyska æ
odpowiedŸ na nurtuj¹ce ich pytania. Kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim
przystêpuj¹c do realizacji projektu “Wolontariat w
OPS” delegowa³a dwóch pracowników: Beatê Nizio³ i
Nataliê Kiszka w celu przygotowania sie do pe³nienia
roli koordynatora Wolontariatu przy OPS w Janowie
Lubelskim. Dziêki profesjonalnemu przeszkoleniu
pracowników w tworzeniu struktury wolontariatu,
oœrodek bêdzie móg³ poszerzyæ zakres pomocy
potrzebuj¹cym. Liczymy na to, ¿e wolontariat stanie
siê uzupe³nieniem pracy socjalnej naszej placówki,
która pozwoli zaktywizowaæ spo³ecznoœæ lokaln¹
oraz umo¿liwi wielu osobom zaspokojenie potrzeb.

„Podziel siê Posi³kiem”. Organizatorem zbiórki
by³a Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci, a jej
partnerami: firma Danone i Fundacja Polsat. Na
terenie naszej gminy zbiórkê prowadzi³o
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
„Humanus”. W ramach akcji ze Stowarzyszeniem
wspó³pracowali: Centrum Wolontariatu, dzia³aj¹ce
przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim, a tak¿e nauczyciele i uczniowie z Ko³a
Wolontariatu, funkcjonuj¹cego przy Publicznym
Gimnazjum oraz nauczyciele z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Janowie Lubelskim.
Akcj a by³ a pro wadz ona w dwóc h
pun kta ch nas zeg o mia sta , prz y skl epa ch:
Biedronka, gdzie zebrano 290 kg ¿ywnoœci oraz
Albert, gdzie zebrano 251 kg. Ponadto w ramach
tej zbiórki, na rzecz Stowarzyszenia, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Godziszowie przekaza³
zebrane wœród mieszkañców gminy Godziszów,
dwie tony warzyw, g³ównie ziemniaków. W skali
ca³ego kraju, w 160 0 sklepach, gdzie b y³a
prowadzona zbiórka, wolontariuszom uda³o siê
zebraæ 341 ton ¿ywnoœci.
Produkty ¿ywnoœciowe zebrane na

Gazeta Janowska

terenie placówek handlowych zosta³y ju¿
przekazana przez Stowarzyszenie do
Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem i
Rodzi n¹ „Pr omyk” w Jano wie Lu belsk im.
Natomiast zebrane warzywa bêd¹, ze wzglêdu na
brak odpowiedniej powierzchni magazynowej,
stopniowo przekazywane do placówki.
Informujemy tak¿e, ¿e jak wynika z
danych przeka zanych przez L ubelsk i Bank
¯y wn oœ ci , dz iê ki of ia rn oœ ci i ho jn oœ ci
mieszkañców Janowa Lubelskiego i Godziszowa,
w naszym mieœcie zebrano najwiêcej ¿ywnoœci
spoœród wszystkich miejsc z terenu województwa
lubelskiego, gdzie by³a prowadzona zbiórka ( poza
Lublinem, który by³ uwzglêdnia ny w innej
klasyfikacji).
Kolejn¹ zbiórkê na rzecz potrzebuj¹cych
dzieci organizatorzy akcji planuj¹ na prze³omie
listopada i grudnia 2007 roku, do uczestnictwa, w
której ju¿ teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
W imieniu wychowanków, Pani Dyrektor
oraz pracowników Wielofunkcyjnej Placówki
Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk”, a
tak ¿e Sto war zys zen ie„ Hum anu s” sk³ ada my
serdeczne podziêkowania wszystkim darczyñcom
i u cz es tn ik om zb ió rk i z a o ka za ne se rc e
potrzebuj¹cym dzieciom.
Pawe³ Wiœniewski

Maciej £ukasik Mistrzem Polski!
W dniach 20-21.10.2007r. w Touniu,
odby³y siê fina³y XVIII Mistrzostw Polski
Juniorów M³odszych w Karate Tradycyjnym.

W zawodach startowa³o 200 zawodników i
zawodniczek z 38 klubów z ca³ej Polski,
wy³onionych na podstawie eliminacji
wojewódzkich.

Uczniowski Klub Karate
Tr ad yc yj ne go w Ja no wi e Lu be ls ki m
reprezentowa³a trójka zawodników: Maciej
£ukasik, Wiktor Piecuch i Pawe³ Surtel.
Najlepszy wystêp zaliczy³ Maciej £ukasik,
który zdoby³ tutu³ Mistrza Polski w konkurencji
fukugo (dwubój) oraz zosta³ V-ce Mistrzem
Polski w konkurencji kumite (walka).
Znakomity wystêp zaliczy³ przede wszystkim
w walkach, gdzie w sposób bardzo
widowiskowy wiêkszoœæ swoich walk
roztrzyga³ przed czasem staj¹c siê prawdziw¹
gwiazd¹ Mistrzostw Polski. Zawodnicy UKKT
zdobyli jeszcze jeden medal. W kunkurencji
kata zespo³owego, zdobyli br¹z ulegaj¹c
jedynie zawodnikom AKK £ódŸ oraz
zawodnikom gospodarzy Akademii Karate z
Torunia.
GRATULUJEMY!!!

50 lat Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Pocztowych
Po ls ki Zw i¹ ze k H od ow có w G o³ êb i

Nie tylko zarz¹d, ale równie¿ hodowcy poprzez

Pocztowych Oddzia³ w Janowie Lubelskim w dniu

uzyskanie wyró¿niaj¹cych siê wyników promuj¹ nasza

14.10.2007 œwiêtowa³ okr¹g³¹ rocznicê powstania

miejscowoœæ i nasz¹ organizacjê na forum powiatu,

organizacji. Wœród licznie zebranych goœci byli m.in.

województwa rejonu pierwszego Warszawa a obecnie

Starosta Powiatowy Pan Zenon Sydor, oraz Zastêpca

£ódŸ ca³ego kraju a nawet za granic¹ dziêki internetowi i

Burmistrza Miasta i Gminy Janów Lubelski Pan Czes³aw

prasie zwi¹zkowej

Krzysztoñ, Prezes PZHGP Okrêgu Lublin Pan Zbigniew

W okresie dzia³alnoœci we od 1987 roku

Korszla i Wice Prezes Okrêgu d.s. Finansowych Pan

Oddzia³u dwukrotnie zorganizowana zosta³a okrêgow¹

Robert Bylina.

wystawê go³êbi pocztowych. Wspó³zawodnictwo

Na pocz¹tku uroczystoœci g³os zabra³ Pan

sportowe jak i zwi¹zana z nim hodowla go³êbi

Prezes Zdzis³aw Flis przywita³ zebranych goœci i

podró¿nych, czy pocztowych odbywa siê w ramach

przedstawi³ historiê go³êbiarstwa pocztowego i krótki rys

organizacji jak¹ jest PZHGP zarejestrowany na mocy

histor yczny Janows kiego Oddzia ³u. Tu wymien i³

prawa o stowarzyszeniach, siedziba Zarz¹du G³ównego

nazwiska hodowców za³o¿ycieli tej jednostki dodaj¹c, i¿

jest miasto Chorzów. Zalet¹ rywalizacji jest mo¿liwoœæ

w tam tym cza sie orga niz acj a ta nos i³a naz wê

walki sportowej o trofea na szczeblu mistrzostwa Polski
czy œwiata walcz¹c we w³asnej jednostce organizacyjnej.
Na zakoñczenie swego wyst¹pienia Pan Prezes Zdzis³aw
Flis bardzo serdecznie podziêkowa³ wszystkim nie tylko
obecnym na spotkaniu, ale i tym, którzy maja jakikolwiek
udzia³ w istnieniu i funkcjonowaniu w zaprezentowanym
wymiarze. Oddzia³u P Z H G P w Janowie Lubelskim.
Nastêpnie dokonano wrêczenia nagród dla zwyciêzców
lotu jubileuszowego, jaki odby³ siê w dniu 3,06,2007 z
miejscowoœci Miêdzyrzecz.
Wrêczenia nagród dokona³ Starosta Powiatu
Pan Zenon Sydor a okaza³e zwyciêskie puchary zdobyli: I
miejsce Pan Zbigniew Niedzia³ek z Janowa Lubelskiego
II miejsce Pan Tadeusz Skubik równie¿ Janów Lubelski i

Zjednoczenie Polskich Hodowców Go³êbi Pocztowych,

III miejsce Pan Oszust Piotr z Zaklikowa.

by³ to rok 1957. Niewiele pozosta³o dokumentów z

Wg relacji lot ten by³ bardzo trudny i go³êbie wraca³y

tamtego okresu i dzia³alnoœæ, jaka by³a prowadzona

przez kilka dni, nadal s¹ du¿e straty, czyli do obecne

znana jest g³ownie z przekazów ustnych. Prê¿na

chwili jeszcze wszystkie nie powróci³y i raczej ju¿ nie

dzia³alnoœæ rozpoczyna po utworzeniu Okrêgu

powróc¹. W dowód swego uznania zaprezentowa³

Tarnobrzeg i równoczeœnie w nowym wydaniu

wyniki za rok 2006 zamieszczone na stronie internetowej

oddzia³ów Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Janów Lubelski

PZHGP Okrêgu Lublin gdzie nazwiska hodowców z

Wówczas wybrany zarz¹d czyni starania o pozyskanie

Janowa Lubelskiego nale¿¹ do czêœciej spotykanych w

dzia³ki z przeznaczeniem na bazê Oddzia³owa.

zestawieniach mistrzostwa.

Otrzymuje takow¹. Jest budowana wiata metalowa na

Nastêpnie dokonano wrêczenia z³otych

przechowywanie kabiny, zakup drugiej kabiny

Odznak za zas³ugi dla rozwoju Polskiego Zwi¹zku

transportowej z dwoma kompletami wymiennych klatek,

Hodowców Go³êbi Pocztowych przydzielone przez

tym samym rozbudowa wiaty

na dwa

Prezydenta PZHGP. Odznaczenia otrzymali Pan Andrzej

stanowiska.Nastêpnie zakup komputera i drukarek w

Trójczak, Pan Tadeusz Skubik, Pan Zbigniew Batorski i

celu wykonywania obliczeñ wspó³zawodnictwa i list

Pan Józef Chmiel. W nastêpnej kolejnoœci g³os zabra³ Z-

konkursowych. W ostatnim czasie zakup urz¹dzenia GPS

ca Burmistrza Pan Czes³aw Krzysztoñ, przekazuj¹c List

do okreœlania wspó³rzêdnych geograficznych

Gratulacyjny od Burmistrz Miasta i Gminy Janów Pana

go³êbników i miejsca wypuszczenia.

Krzysztofa Ko³tysia na rêce Pana Zdzis³awa Flisa za

Obecny Zarz¹d Oddzia³u pracuje w sk³adzie

osi¹gniêcia i spo³eczn¹ dzia³alnoœæ w rozwoju PZHGP

nastêpuj¹cym: Prezes Zdzis³aw Flis

Oddzia³u w Janowie Lubelskim

Sekretarz Andrzej Trójczak Wice prezes d.s.

Dla wiêkszoœci hodowców go³êbi hobby to

Lotowych Zbigniew Batorski .Wice prezes d.s.

jest,,prawie wszystkim” Go³êbie stawiaj¹ na drugim

Gospodarczych Tadeusz Skubik i Vice prezes d.s.

miejscu tu¿ za rodzin¹. Poœwiêcaj¹ im ka¿d¹ wolna

Finansowych Henryk Knapik.

chwile, ka¿d¹ zaoszczêdzon¹ z³otówkê. Hodowla

Pan Zdzis³aw. Flis jest jednoczeœnie ju¿ czwart¹

stanowi odskocznie od codziennoœci i szaroœci dnia

czteroletni¹ kadencjê Vice prezesem Okrêgu Lublin d.s.

codziennego, niekoñcz¹ce siê rozmowy i dyskusje, jest

Lotowych a Pan Andrzej Trójczak tyle¿ samo pe³ni

sposobem na podniesienie adrenaliny podczas zawodów

funkcjê sekretarza Okrêgu.. Obaj Panowie s¹ równie¿

lotowych.i jednoczeœnie mi³ym spêdzeniem wolnego

delegatami na Krajowy Zjazd PZHGP.

czasu. Ostatnio jednak zabawa ta staje siê coraz bardziej

Wniosek z tego, ¿e Oddzia³ posiada uznanie
równie¿ na szczeblu Okrêgu

kosztowna i w zwi¹zku z tym ubywa starszych a
m³odych cz³onków przybywa coraz mniej.

Groby wy nasze...
„I tak przyjmuje ziemia ta czarna
One popio³y i koœci,
Jako posiewu z³otego ziarna
Na plon przysz³oœci.”
Maria Konopnicka
Byli poœród nas, albo byli jeszcze wczeœniej, gdy
nas nie by³o. Odeszli, nie wróc¹. Mniej lub bardziej
inte nsyw nie m yœli my o n ich. Najc zêœc iej
wspominamy rodziców, rodzeñstwo, trochê mniej
dziadków, gorzej z
wczeœniejszymi
pokoleniami za po mi na my lu b
wrê cz nie zna my
imion pradziadków.
Ten jeden dzieñ w
roku jest dla Nich
wszystkich.
Wspomnienie o Nich
i o w³asnej rozpaczy,
o bólu, który wygasa,
trwa jak skurcz serca,
tli siê... Lecz do tego
tr ze ba do ro sn ¹æ .
Dorosn¹æ do
refleksji, do
œwiadomoœci, ¿e drugi brzeg jest blisko. Ci¹gle za
blisko. Mo¿e to strach przed œmierci¹. Nie? Mówisz
nie, a czujesz, ¿e jednak. Wiesz o tym w³aœnie w
tym dniu. W inne dni ju¿ nie chcesz wiedzieæ, nie
masz czasu. Chcesz ¿yæ godnie, szczêœliwie,
m¹drze, d³ugo, po prostu chcesz ¿yæ. Ta chêæ jest ci
dana, worana w ciebie. Dlatego przychodzisz tu,
czcisz pamiêæ o Nich - stajesz siê. Je¿eli nie chcesz,
mo¿e nie umiesz wzruszyæ siê i poczuæ potrzeby
Tym, którym ju¿ nic poza modlitw¹ nie potrzeba,
mo¿esz siê nazwaæ cz³owiekiem wspó³czesnym.
St³amsi³y ciê pragnienia i obowi¹zki, pogoñ za byle
czym, choæ ci siê wydaje, ¿e ono jest najwa¿niejsze.
Ale lata odar³y ciê ze z³udzeñ. I co z tego masz?
Chyba puste serce i trzeŸwy rozum. Wystarczy ci
tego na wszystkie dni, ale na ten jeden dzieñ nie
wystarcza. Nawet nie na ca³y dzieñ. Przez chwilê
brakuje ci kogoœ, czegoœ albo nawet sam nie wiesz,
kogo i czego. Pl¹cze ci siê to przez jeden dzieñ,
potem gdzieœ odchodzi za mg³ê, staje siê niewa¿ne.
Nie wiesz, nawet specjalnie nie dociekasz czy to
przez Zaduszki czy przez Œwiêto Zmar³ych.
Sursum corda - bywa i tak, myœlisz zasmucony jakiœ
taki.
Lubiê ten dzieñ. Na cmentarzu p³on¹ znicze,
lampki, biel¹ siê chryzantemy przeplatane fioletem,
¿ó³ci¹ i cynobrem. To dla Nich te kwiaty, p³omyki,
wiatr i wzruszenie. Snuje siê mg³a wspomnieñ.
Obec ni przy chod z¹ do Nieo becn ych. Wiatr
jesienny przewiewa szczeroœæ i ¿al. Jest w ludziach
powaga, smutek, ¿al, melancholia i wszystkie
szlachetne uczucia towarzysz¹ce cz³owiekowi,
kiedy myœli o sprawach ostatecznych.
W³óczê siê pomiêdzy grobami. Sprawiedliwa,
ch³odna ziemia cmentarza przyjê³a tu wszystkich wrogów i przyjació³, dobrych i z³ych, biednych i
bogatych. £una œwiate³ i sw¹d spalonych symboli
pamiêci, znajome twarze, skupienie, nastrój, ciche
glosy i... kamienie, beton, kamienie, beton...
Kamienne, marmurowe i lastrykowe p³yty, krzy¿e,
piach, modrzewie, tuje miêdzy nimi i tysi¹ce
odwiedzaj¹cych. Czasem z sykiem pêka szk³o
rozgrzanego znicza. Jest rozœwietlony mrok i t³ok
wyj¹tkowo nie przeszkadza.
Brak tylko zadumy. Towarzyskie pogaduszki,
wymiana uœmiechów. Objuczona kwiatami kobieta
przepycha siê przez w¹skie szczeliny miêdzy
grobami, zostawia jeden wazon, zapala znicz, jakiœ
nieokreœlony gest rêk¹ i pêdzi dalej na inne groby.
Na zadumê zabrak³o czasu. Refleksja zosta³a
wt³oczona w piach, kamienie i krzewy. Wybaczcie,
Wy - Milcz¹cy, ale... takie czasy: szybciej, biegiem,
galopem - bo czas to pieni¹dz. A pieni¹dze to
szczêœcie, dostatek, jedyny cel ¿ycia i... sterta
œmieci na cmentarzu. Po œmierci z cz³owieka

Gazeta Janowska

zostaje tyle, ile pamiêci po nim. Duchowni, lekarze,
wojskowi, nauczyciele, urzêdnicy... - wszyscy ju¿
równi.
Janowski cmentarz ma pó³tora wieku. A wiêc
odpoczywa tu 5-6 pokoleñ. Pamiêtam go sprzed pó³
wi ek u - sk ro mn y, tr oc hê za pu sz cz on y, z
nielicznymi kamiennymi pomnikami. By³ jednak
bardziej ludzki, nie napuszony wystawnymi
grobowcami, wizytami na pokaz. Dziœ jest du¿o
wiêkszy przestrzeni¹, bogactwem i swoist¹ pych¹
kamieni. Zapewne jego rozmiary czyni¹ go jakby
mniej bolesnym, a bardziej wystawnym. Nie wiem,
to wra¿enie - mo¿e subiektywne i niesprawiedliwe.
Ten cmentarz po prostu jest inny, odmienny od
tamtego - skromnego i cichego, na którym rzêdy
drewnianych krzy¿y sta³y pokornie i skromnie
trwa³y przy Nich. Mia³ oprawê pustych jesiennych
pól. Dziœ jest bardziej schludny, za to ma³o
oryginalny. Nagrobki s¹ ma³o indywidualne, jakby
wszystkie od jednego kamieniarza pochodzi³y.
Niezbyt wyszukane s¹ inskrypcje, zaczerpniête z
gotowych katalogów kamieniarzy, a oryginalne i
niebanalne, jak np. ten na nagrobku cenionego
nauczyciela: „Sercom serce odda³” - nale¿¹ do
wyj¹tków. Wyryte zaœ imiona, nazwiska, graniczne
daty narodzin i zgonu, profesje - to kartoteka
personalna kilku pokoleñ janowian. Lapidarny
s³ownik biograficzny.
Tu¿ za wejœciem zaczyna siê najstarsza czêœæ
cmentarza, na której zachowa³y siê jeszcze XIXwieczne klasycystyczne nagrobki. Jednak poœród
nich namn o¿y³ y siê wspó ³cze sne wy³o ¿one
lastrikow¹ pow³ok¹. Wœród tych najstarszych
zdumiewaj¹ obce dziœ nazwiska, jak „Maryja z
Paszewskich Murzynowska” (zm. 1900), albo
urzêdnika pañstwowego Leona Talarskiego (zm.
1930). Nie wiem, czy ktoœ móg³by cokolwiek
powiedzieæ o ks. Piotrze Bajniewiczu, urodzonym
w Grodnie (1898), a zmar³ym w Janowie podczas
wojny (1940).
Za 22 lata pracy w naszej parafii, wdziêczni
parafianie postawili monumentalny pomnik ks.
Antoniemu Reszce (1875-1928). Pewnie zna³ go
ks. Jan D¹bek (1864-1893), który nied³ugo by³
kap³anem. W pobli¿u jest okaza³y nagrobek
Andrzeja i Wita Modesta (có¿ za imiona!)
Szubstarskich - obaj zmarli prawie wiek temu. Któ¿
wie, kim byli? Przyci¹ga wzrok rzeŸbiarsko siê
wy bi ja j¹ cy po mn ik sz la ch ci ca he rb ow eg o
Stanis³awa Czeszejki - Sochackiego; pochodzi³ a¿ z
¯ytomierza na Ukrainie, by³ dentyst¹ w Janowie,
zmar³ w 1935 roku. Bodaj wszyscy wiedz¹ gdzie s¹
groby ¿o³nierzy Wrzeœnia'39. Obok, w oddzielnym
grobie odpoczywaj¹ ppor. Józef Sitarz i ppor. Jan
Sztejnbis - przyjaciele ze Szko³y Podchor¹¿ych w
Bydgoszczy; 29 wrzeœnia '39 w Janowie jeden
ratowa³ drugiego; zginêli obaj. Tu¿ przy nich
zbiorowa mogi³a ofiar pacyfikacji niemieckiej w
Pikulach 3 X 1942 r. Tam równie¿ jest symboliczna
tablica poœwiêcona ofiarom Katynia. Symboliczn¹
tablicê na rodowym grobie ma tak¿e janowiak,
hallerczyk, Stanis³aw Chmiel - zmar³ w 1936 r. na
Wo³yniu.
Wzr usz aj¹ mal utk ie gro by dzi eci : Mar ysi
Wroñskiej, Stasia Si kory, Michasia Wójcika,
Marcinka Mroza, Paulinki Jargi³o... ¯yli kilka dni,
tygodni, czasem parê lat. Zasmucaj¹ mogi³y
opuszczone, zaros³e zielskiem.
Znam tak¿e inne cment arze - ³adni ejsze i
zaniedbane, ma³e i du¿e. Ale ten miêdzy Janowem i
Bia³¹ je st „mój ”. Tylko ³zy n a wszys tkich
cmentarzach s¹ podobne - serdeczne, bol¹ce,
gorzkie. Lecz nie na wszystkich widaæ je tak
rzewnie. Chocia¿... nie na pewno. Mo¿e mylê siê
rozk ojar zony wra¿ enia mi i wspo mnie niam i,
przeczulony na historiê ró¿norodnych miejsc
zaœnienia. Przecie¿ tu, na tej janowskiej nekropolii,
sam siê wzrusza³em, a tamte znowu inaczej mnie
rozrzewni³y. Ta jest moja i tamte s¹ moje. Nasze,
Polskie Cmentarze. Te i przesz³e...
J. £ukasiewicz
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K³opotliwe umowy
Jedn¹ z umów, która przysparza wielu
k³opotów konsumentom to umowa zawierana
poza lokalem przedsiêbiorstwa. Poprzez taka
umowê nale¿y rozumieæ umowê (sprzeda¿y,
umowê o œwiadczenie us³ug), któr¹ zawiera z
jedn ej st rony kons umen t, z d rugi ej za œ
profesjonalista, przedsiêbiorca, który w ten
sposób zorganizowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ, ¿e do
zawierania umów z konsumentami dochodzi
poza loka lem prze dsiê bior stwa . W razi e
zawierania umów w imieniu przedsiêbiorcy
zawieraj¹cy umowê powinien okazaæ dokument
pot wie rdz aj¹ cy pro wad zen ie dzi a³a lno œci
gospodarczej, dokument to¿samoœci oraz
dokument potwierdzaj¹cy swoje umocowanie.
Ponadto ka¿dy, kto zawiera z konsumentem
umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa,
powinien poinformowaæ go na piœmie o prawie
odst¹pienia od umowy w terminie 10 dni bez
pod ani a pr zyc zyn y or az w rêc zyæ wzó r
oœwiadczenia o odst¹pieniu, z oznaczeniem
swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresem zamieszkania (siedziby). Obowi¹zany
jest tak¿e wrêczyæ konsumentowi pisemne
potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzaj¹ce
jej datê, i rodzaj oraz przedmiot œwiadczenia i
cenê. Je¿eli przedsiêbiorca nie poinformuje na
piœmie konsumenta o prawie odst¹pienia od
umowy, konsument mo¿e odst¹piæ od umowy w
terminie 10 od uzyskania informacji o prawie
odst¹pienia. Konsument nie mo¿e jednak z tego
prawa skorzystaæ po up³ywie 3 miesiêcy od
wykonania umowy.
Dla skutecznoœci odst¹pienia nale¿y
z³o¿yæ odpowiednie oœwiadczenie, które (dla
ce ló w do wo do wy ch ) wa rt o do rê cz yæ
przedsiêbiorcy osobiœcie lub wys³aæ je listem
poleconym za zwrotnym poœwiadczeniem
odbioru.
W razie odst¹ pieni a umow a jest
uwa¿ana z a niezawa rt¹ (od po cz¹tku), a
konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowi¹zañ. To, co strony œwiadczy³y, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, ¿e
zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego
zarz¹du.
Przepisów o umowach zawieranych z

konsumentami poza lokalem przedsiêbiorstwa
nie stosuje siê do umów:
1) o charakterze ci¹g³ym lub okresowym,
zawieranych na podstawie oferty sprzeda¿y lub
przez odwo³anie siê do og³oszeñ, reklam,
cenników i innych informacji skierowanych do
ogó³u albo do poszczególnych osób, je¿eli
konsument móg³ uprzednio zapoznaæ siê treœci¹
ot rz ym an ej of er ty lu b in fo rm ac ji po d
nieobecnoœæ drugiej strony umowy, a zarazem
w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie
zastrze¿ono prawo konsumenta do odst¹pienia
od umowy w terminie dziesiêciu dni od dnia jej
zawarcia,
2) sp rz ed a¿ y ar ty ku ³ó w sp o¿ yw cz yc h
dostarczanych okresowo przez sprzedawcê do
miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych
bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego, o
wartoœci przedmiotu umowy do równowartoœci
10 EURO,
4) o prace budowlane,
5) dotycz¹cych nieruchomoœci, z wy³¹czeniem
us³ug remontowych,
6) ubezpieczenia, w tym o cz³onkostwo w
otwart ych fundus zach emeryt alnych , oraz
reasekuracji,
7) dotycz¹cych papierów wartoœciowych oraz
je dn os te k uc ze st ni ct wa w fu nd us za ch
pow ier nic zyc h i inw est ycy jny ch (us ³ug i
inwestycyjne).
Celem ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
produkt niebezpieczny (Dz.U.z dnia 31 mara
2000 r., Nr 22, poz. 271) w rozdziale 1 o
um ow ac h za wi er an yc h po za lo ka le m
przedsiêbiorstwa jest wyrównanie sz ansy
konsumenta jako nabywcy wzglêdem
przedsiêbiorcy jako profesjonalisty. Ustawa
wzglêdem przedsiêbiorcy okreœla obowi¹zek
informacyjny, konsumentowi umo¿liwia
zastanowienie siê nad w³aœciwoœci¹ zakupu
towaru z mo¿liwoœci¹ rezygnacji z umowy, ale
w krótkim czasie po jej zawarciu.
Joanna G³ód
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ocaliæ pamiêæ
Zrealizowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego ,,Patriotyzm Jutra’’

W niedzielê 7 paŸdziernika 2007
roku w Momotach mia³a miejsce uroczystoœæ
patriotyczna "Ocaliæ Pamiêæ", poœwiêcona
bohaterskim walkom polskich ¿o³nierzy na

terenach naszego powiatu w kampanii
wrzeœniowej 1939 roku. Pamiêæ grupy
pu³kownika Zieleniewskiego uczci³a
janowska m³odzie¿ z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego spektaklem ukazuj¹cym
ostatnie dni walki ¿o³nierzy z okupantem. Po
spektaklu zosta³a odprawiona Msza Œw. oraz
zosta³y z³o¿one kwiaty i wieñce pod
pomnikiem ¿o³nierzy pu³kownika
Zieleniewskiego. Patronat honorowy nad

Najpiêkniejszy listopad cd. ze str.1
Za chwilê ukaza³ siê oficer konno i d³ugi szereg wozów

goœcinnych turystom na terenie miasta na

spotkanie w dniu 20 listopada 2007 r. o godz.
1500 w sali nr 1 Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim.
Spotkanie jest wynikiem
zapotrzebowania indywidualnych turystów,
którzy szczególnie w sezonie letnim zg³aszaj¹
brak pokoi goœcinnych. Z doœwiadczenia innych
oœrodków turystycznych wiemy, ¿e
prowadzenie tego typu us³ug nie wi¹¿e siê z
du¿ymi obci¹¿eniami, a przeciwnie, jest
Ÿród³em dodatkowych dochodów.
Osoby zainteresowane dodatkowymi
informacjami prosimy o kontakt telefoniczny:
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim, Referat
Promocji i Rozwoju, tel. 015/ 87 24 313.

Podziêkowanie
"BARKA" Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim sk³ada
serdeczne podziêkowania Stowarzyszeniu Przyjació³ Domu Pomocy Spo³ecznej NASZ
DOM" za pomoc w zorganizowaniu wycieczki dla Mieszkañców Domu w dniu 11.10.2007 r.
do Kazimierza Dolnego i pokrycie kosztów przejazdu autokarem.”

Tylko ,,dwunastu sprawiedliwych’’
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Janowie Lubelskim w dniu 29.10.2007
Rad a wy bra ³a n ast êpu j¹c e os oby do
pe³ nie nia f unk cji ³ awn ika w S ¹dz ie
Rejonowym w Janowie Lubelskim:
Burda Lech, Butryn Ewa, Ciupak Andrzej,
Lenart Jaros³aw, £ukasz Maria, Malec
Kazimierz, Pikula Tadeusz, Piotrowski
H e n r y k J e r z y, S t a s z o w s k a M a r i a
Katarzyna, Stelmach Bo¿ena Henryka, Tyra
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Janina, ¯urawska Gra¿yna Ewa.
Do pe³nienia funkcji ³awnika w
S¹dzie Rejonowym w Janowie Lubelskimdo orzekania w zakresie prawa pracywybrano Andrzeja Ciupaka z
Wierzchowisk.
S¹d Rejonowy zwróci³ siê o wybór
25 ³awników, wszyscy zg³oszeni zostali
wybrani , wiêcej chêtnych nie by³o.
J.M

Poza naszym terenem niepodleg³oœæ wyr¹bywa³o wielu

na³adowanych zbo¿em. Na ka¿dym wozie siedzia³o 2

legionistów i ¿o³nierzy z Janowsk¹ Ziemi¹ zwi¹zanych,

uzbrojonych ¿o³nierzy. Sytuacja by³a krytyczna, gdy¿

w tym:

t³um zacz¹³ szemraæ. S³ychaæ by³o okrzyki: 'Baba miele

p³k W³adys³aw Belina-Pra¿mowski

póŸniejszy

jêzykiem, a austryjaki jak wywozi³y, tak wywo¿¹ ¿yto'.

wojewoda lwowski i prezydent Krakowa, a wówczas

Trzeba by³o zareagowaæ natychmiast. Nie mo¿na by³o

dzier¿awca maj¹tku w Godziszowie, legendarna

wypuœciæ ani jednego worka zbo¿a za miasto.

„Pierwsza Szabla Rzeczpospolitej”,

Podbiegam do oficera i za¿¹da³em zatrzymania siê i

jego podkomendny - pp³k Romuald Niementowski

zawrócenia transportu. Oficer odmówi³, wyj¹³ szablê z

(póŸniej dowódca 2 pu³ku Strzelców Konnych i
inspektor Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza),
wspomniany wy¿ej por. Lelek-Sowa Stefan Peowiak
(póŸniej sêdzia, w 1940 r. organizator ZWZ, stracony
przez Niemców w Lublinie), por. Feliks Janowski wiêziony przez Niemców i Austriaków, wróci³ do
organizuj¹cej siê armii polskiej,
Zygmunt Jarociñski,
Edward Kwiatkowski -uciekinierzy ze Szczypiorna,
kpt. Skubik,
kpr. Piotr Mienicki i kilku innych, których nazwisk

Czy Janów bêdzie mia³ pensjonaty?
Bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o
za pr as za ws zy st ki ch za in te re so wa ny ch
tworzeniem pensjonatów oraz wynajmem pokoi

uroczystoœciami obj¹³ Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha³
Ujazdowski oraz Marsza³ek Województwa
Lubelskiego Jaros³aw Zdrojkowski.
Red.

kroniki nie zachowa³y.
Odzyskanie niepodleg³oœci Polski w 1918 r. przyjêto na
Ziemi Janowskiej z nieskrywanym p³aczem radoœci i jak napisa³ Kazimierz Wierzyñski - „Wymodlili j¹
wreszcie poeci, prorocy / I z niewoli, jak z torby wyjêli
pielgrzymiej.”
Fot. Patrol strzelców. Najwy¿ej W³adys³aw Pra¿mowski ,,Berlina’’

Co zadecydowa³o o sukcesie Polaków sprzed

89 lat? Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ rolê odegra³y
pochwy, zacz¹³ groziæ i kl¹æ po niemiecku i po

wartoœci duchowe. Rodziny by³y przez ca³y okres

wêgiersku. Jego ¿o³nierze nie zdradzali najmniejszej

niewoli twierdzami polskoœci. Rodzice przekazywali

ochoty do walki, p. Klamborowska mówiæ nie tylko nie

dzieciom ca³e dziedzictwo narodowe w religii,

przesta³a, lecz zaczê³a podburzaæ t³um do obrony, który

opowiadaniach, pieœniach patriotycznych i obyczajach

te¿ przyj¹³ groŸn¹ postawê. Oficer skapitulowa³. […]

„Barwy pokoleñ rodzinnej gleby / mamy i ¿ony w grunt

Tego¿ dnia kilku oficerów, austriackich

ten wœpiewa³y / prac¹ i pieœni¹ na ustach ¿eby / czerwieñ

Polaków, z porucznikiem Mitraszewskim na czele,

przy bieli przybronowa³y” (Marian Tyra). Ostoj¹ ducha

zameldowa³o siê u mnie do armii polskiej i tego¿ dnia

narodowego i autorytetem by³ tak¿e Koœció³ katolicki, a

ca³y szereg ¿o³nierzy Polaków zameldowa³ siê z broni¹ u

zasady chrzeœcijañskie by³y w powszechnym

por. Mitraszewskiego. Mieliœmy ju¿ prawdziwy garnizon

poszanowaniu. Sprawie narodowej s³u¿yli poeci,

wojskowy broni¹ i amunicj¹.

pisarze, artyœci i kompozytorzy kultura o¿ywia³a ducha

Zaczê³y siê w Janowie Rz¹dy Polskie.”

narodowego.

Wielk¹ rolê w budzeniu Polski do zmartwychwstania,

Dziœ w jesiennym dniu patrz¹ nasze oczy na woln¹

odegra³ na naszym terenie Stefan Lelek-Sowa, oficer

Ojczyznê. To te¿ zawdziêczamy tamtemu pokoleniu,

Legionów, który poci¹gn¹³ za sob¹ m³odzie¿,

które nie zawiod³o, nie zmarnowa³o okazji danej nam

organizuj¹c na terenie miasta i powiatu POW Polsk¹

przez Opatrznoœæ. Wyr¹ba³o niepodleg³oœæ,

Organizacjê Wojskow¹; wystêpowa³a ona przeciwko

odbudowa³o pañstwo polskie i obroni³o go skutecznie.

wszystkim zaborcom. Na d³ugo przed 1918 rokiem „nie

Tego by nie dokona³ naród pozbawiony krêgos³upa

mog¹c pozwoliæ na zniszczenie charakteru polskoœci

moralnego, naród nikczemny, goni¹cy tylko za zyskiem

miasta [Janowa], zdzierali noc¹ tablice, które plac

materialnym, ¿yciem dostatnim i egoistycznym. Piszê o

miejski Rynkiem od wieków nazwany, ochrzcili

tym m.in. dlatego, by przypomnieæ, ¿e jesteœmy

Austriacy Placem Franciszka Józefa” (jednodniówka).

d³u¿nikami naszych dziadów. D³u¿nikami i

Byli wielce aktywni w ca³ym powiecie, a o ich

spadkobiercami. Winniœmy im ho³d i pamiêæ wieczn¹. A

dokonaniach „trzeba by wypisaæ tomy obszerne, a

tak¿e zobowi¹zanie, ¿e jesteœmy godni ich poœwiêcenia i

poszczególne wypadki obj¹æ w d³ugie rozdzia³y”

ofiary.

(jednodniówka).

Gazeta Janowska
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Przetarg
PRZ EDS IÊB IOR STW O GOS POD ARK I
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SP. Z O.O. W JANOWIE LUBELSKIM
O G £ A S Z A P R Z E TA R G U S T N Y
NIE OGRAN ICZ ON NA
SPRZE DA¯
N I E R U C H O M O Œ C I
NIEZABUDOWANYCH Z PRAWEM
WIECZYSTEGO U¯YTKOWANIA PRZY
UL . BO HAT ER ÓW PO RY TO WE GO
WZGÓRZA 46/48 W
JANOWIE
LU BE LS KI M
WG .
PO NI ¯S ZE GO
ZESTAWIENIA:
nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/2
o pow. 0,1961 ha, wraz z udzia³em w wys.
1961/10655 m² w czæúci wspólnej drogi
dojazdowej o nr 2103/8 o pow. 0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 52.200 z³. wadium:
5.200 z³. post¹pienie: 600 z³.
nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/3
o pow. 0,1414 ha, wraz z udzia³em w wys.
1414/10655 m² w czæúci wspólnej drogi
dojazdowej o nr 2103/8 o pow. 0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 38.800 z³. wadium:
3.900 z³. post¹pienie: 400 z³.
nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/6
o pow. 0,0926 ha, wraz z udzia³em w wys.
926/10655 m² w czæúci wspólnej drogi
dojazdowej o nr 2103/8 o pow. 0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 23.900 z³. wadium:
2.400 z³. post¹pienie: 250 z³.
Nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/7
o pow. 0,1383 ha, wraz z udzia³em w wys.
1383/10655 m² w czêœci wspólnej drogi

dojazdowej o nr 2103/8 o pow. 0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 37.900 z³. wadium:
3.800 z³. post¹pienie: 400 z³.
podane ceny s¹ cenami brutto.
Przetarg odbêdzie siê w podanej kolejnoœci w
00
dn. 30.11.2007 r. godz. 11 w siedzibie Spó³ki
przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza
46/48 w Janowie Lubelskim. Dokumenty
przetargowe do wgl¹du w siedzibie Spó³ki od
poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7 do 15, tel.
kontaktowe (015) 872 07 85; 872 12 82.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wnies ienie wadiu m w wys. 10% ceny
wywo³awczej sprzedawanego sk³adnika
najpóŸniej do dnia 30.11.2007 r. do godz. 1030
na konto Spó³ki : PEKAO S.A. O/ Janów
Lubelski 56124027571111000040065876 z
dopiskiem:„przetarg” oraz nr nieruchomoœci
których wadium dotyczy. Wadium przepada
na rz ec z sp rz ed aw cy, je ¿e li ¿a de n z
uczestników nie zaoferuje ceny
wywo³awczej.Wadium przepada równie¿,
je¿eli wygrywaj¹cy uchyli siê od zawarcia
umowy kupna sprzeda¿yw terminie 30 dni od
daty przetarg u. Wadium wygrywa j¹cego
zos tan ie zal icz one na poc zet cen y, a
pozosta³ym uczestnikom zwrócone
najpóŸniej w ci¹gu trzech dni po licytacji.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie
Lubelskim zastrzega sobie prawo
unie wa¿n ieni a
prze targ u bez poda nia
przyczyn.

Najstarsza kapliczka
na Ziemi Janowskiej
Jedna z najstarszych kapliczek na
Ziemi Janowskiej - Ka pl ic zk a Œw .
Wincentego, która stoi na granicy pomiêdzy

kapliczka w stylu rokokowym. Uleg³a ona
uszkodzeniu podczas dzia³añ wojennych I
Wojny Œwiatowej i oko³o 1915 roku zosta³a

gmin¹ Janów Lubelski a gmin¹ Modliborzyce
zosta³a wyremontowana, odrestaurowana
zosta³a równie¿ sama figura Œw. Wincentego.
Inicjatorami akcji byli: Starosta Powiatu
Janowskiego pan Zenon Sydor, pan Andrzej
£acko oraz pan Leszek Muzyki. Prace

odbudowana. Kolejny gruntowny remont
zos ta³ prz epr owa dzo ny w rok u 19 69
st ar an ie m mi es zk añ có w ws i Ko pc e.
Mieszkañcem kapliczki od pocz¹tku jest œw.
Wincenty Ferrariusz, dominikanin. Figurka
œw. Wincentego zosta³a na pocz¹tku lat 70 XX
wieku skradziona, ale póŸniej szczêœliwie j¹
odnaleziono. W dniu 12 paŸdziernika 2007 r.
odby³a siê uroczystoœæ wniesienia
odrestaurowanej figury œw. Wincentego do
kapliczki. Podczas uroczystoœci zosta³y
wyg³oszone przemówienia przez Starostê
Powiatu Janowskiego pana Zenona Sydora,
Pos³a na sejm RP pana Jerzego Bieleckiego
oraz pana p³k Dariusza Kossakowskiego.
Wspominali oni wydarzenia, jakie mia³y tu
miejsce w przesz³oœci, tragedie wsi Kalenne i
Pikul. Po przemówieniach so³tysi Kol.
Zamek i Borownicy - Kopce - Podlaski
wnieœli rzeŸbê Œw. Wincentego do kapliczki.
Nastêpnie proboszcz parafii Modliborzyce
ks. Czes³aw Bednarz podziêkowa³ wszystkim
za uczestnictwo w uroczystoœci.
£ukasz Spryszak

Kamery w szko³ach ponadgimnazjalnych

Gazeta Janowska

W ramach rz¹dowego programu
wspierania w latach 2007 - 2008 organów
prowadz¹cych w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opiekiw
pu bl ic zn yc h s zk o³ ac h i pl ac ów ka ch
„M on it or in g w iz yj ny w s zk o³ ac h i
placówkach”, Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim wyst¹pi³o do Wojewody
Lubelskiego (poprzez Lubelskiego Kuratora
Oœwiaty) ze zbiorczym wnioskiem o
dofinansowanie przedsiêwziêcia, którego
celem jest poprawa bezpieczeñstwa dzieci i
m³od zie¿ y, prze bywa j¹cy ch na tere nie
szko³y. Warunkiem otrzymania dotacji w
ramach niniejszego programu by³ udzia³
jednostek samorz¹du terytorialnego poprzez
wniesienie œrodków w³asnych w wysokoœci
min. 20 %, natomiast pozosta³¹ kwotê
zapewnia³ bud¿et pañstwa. Ogólny koszt
inwestycji w postaci zakupu i instalacji
kamer w czterech szko³ach wyceniono na
kwotê 61 379 z³, w tym wnioskowana kwota
dofinansowania wynosi³a 49 019 z³, a œrodki
w³asne 12 360 z³.W paŸdzierniku br. Powiat
Janowski otrzyma³ dotacjê na zakup i
instalacjê jednego zestawu standardowego i
trzech zestawów rozszerzonych dla czterech
szkó³ ponadgimnazjalnych (8 000 z³ + 3 x 15
000 z³ = 53 000 z³, w tym 42 400 z³ z dotacji
wojewody 80 %, 10 600 z³ œrodki w³asne
20%). Brakuj¹c¹ kwotê w wysokoœci 8 379
z³ Starostwo do³o¿y z w³asnego bud¿etu.
Kamery zostan¹ zamontowane w
budynkach szkolnych, przy wejœciach do
szko³y, na korytarzach; mo¿liwy bêdzie
tak¿e monitoring terenów przynale¿nych do
szko³y, takich jak boiska czy ogrodzenia

zewnêtrzne. Monitorowanie wizyjne w
szko³ach ma stanowiæ œrodek uzupe³niaj¹cy
wobec realizowanego w szko³ach systemu
dy¿urów woŸnych, dozorców lub
wyznaczonych nauczycieli. Zainstalowanie
monitoringu nie zwolni osób dy¿uruj¹cych
od ich obowi¹zków. Celem wprowadzenia
monitoringu wizyjnego nie jest ograniczenie
ro li os ób dy ¿u ru j¹ cy ch je dy ni e d o
obserwacji monitorów.
Program rz¹dowy zak³ada poprawê
bezpieczeñstwa osób, przebywaj¹cych na
terenie szko³y, oraz zmniejszenie rozmiarów
zjaw isk pato logi czny ch w œrod owis ku
szkolnym O efektywnoœci programu bêd¹
mogli siê przekonaæ uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim
szko³y, która z³o¿y³a wniosek na kwotê 18
800 z³ na zakup i instalacjê 8 kamer, Zespo³u
Szkó³ w Janowie Lubelskim (kwota
wnioskowana 13 000 z³ na zakup i instalacjê
6 kamer), Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Janowie Lubelskim (kwota 15 000 z³ na
zakup i instalacjê 8 kamer) i Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku (kwota
wnioskowana 14 579 z³ na zakup i instalacjê
8 kamer).
Rz¹d owy prog ram moni tori ngu
szkó³ jest przewidziany na lata 2007 2009.
W roku nastêpnym bêdziemy mogli siê
ubiegaæ o œrodki finansowe na modernizacjê
i rozbudowê ju¿ funkcjonuj¹cych w szko³ach
systemów monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny w szko³ach
powinien zacz¹æ dzia³aæ ju¿ w grudniu br.

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

koordynowa³ pan Henryk Podpora.
Kapliczka Œw. Wincentego jest jedn¹ z
najstarszych kapliczek Ziemi Janowskiej. Jej
drewniany pierwowzór powsta³ w po³owie
XVIII stulecia, a inicjatorami byli oo.
Dominikanie z janowskiego klasztoru. W
1864 roku wybudowana zosta³a nowa

Og³oszenia drobne
US£UGI: Hydraulika C.O., glazura, tel. 501- 584- 958
Firma Termoglass wynajmie pomieszczenia handlowe o ³¹cznej powierzchni 400 m2przy
ulicy Wojska Polskiego 24 (naprzeciwko urzêdu skarbowego). Tel. 502-181-454.
Firma Termoglass zatrudni monterów stolarki PCV. Tel. (015) 8722 213
Sprzedam gospodarstwo rolne sk³adaj¹ce siê z piêtrowego domu i murowanej stodo³y i
obory. Dzia³ka ma powierzchniê 0,62 ar z mo¿liwoœci¹ wykopania stawu. Po³o¿enie
gospodarstwa kol. Potok Wielki, gmina Potok Wielki. Telefon kontaktowy (015) 87 20 049,
po godz. 17.
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz” w Janowie Lubelskim tworzy Ko³o
Przewodników Terenowych przy istniej¹cym Punkcie Informacji Turystycznej. W zwi¹zku z
powy¿szym zainteresowane osoby, które posiadaj¹ uprawnienia proszone s¹ o kontakt przy
ulicy Zamoyskiego 52 w godzinach 900- 1400.

Kupie kilkuletniego Fiata Punto. Wiadomoœæ w redakcji Gazety Janowskiej, tel. 87-22-099.

Sprzedam Poloneza Caro Plus, rok prod. 1997, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka,
dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni biegów, kpl. opon zimowych z felgami, gara¿owany,
op³acony,
stan bdb, cena 3300 z³, tel. 605-938-348.
Alina Boœ

Numer redagowany przez zespó³:
red. nacz. Jan Machulak,
Wydawcy: Urz¹d Miejski,
Starostwo Powiatowe
Druk: Helvetica Bi³goraj
Fot., Rys.: Archiwum, Internet.
Sk³ad i Korekta:£ukasz Spryszak

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie publikujemy.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów.
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Dziewczynki z Momot
na V miejscu w kraju
Kapitalne akcje, œwietne zagrania,
walka do ostatniej minuty, determinacja i
ogromna ambicja, to nie opis kolejnego
meczu Ligi Mistrzów to wszystko dzia³o siê
podczas VII Turnieju Pi³ki No¿nej,,z
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku'',
zawodów przeznaczonych z myœl¹ o
rozwijaniu talentów ma³ych pi³karzy i
pi³karek z ca³ej Polski. Nie by³oby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie to, ¿e w sk³adzie
reprezentacji województwa lubelskiego
gra³y a¿ trzy dziewczynki z naszej gminy!
Trzy dziewczynki z Momot: Rozalia Smutek,

Estera Barañska, Aneta Kiszka. Dosta³y one
imienne powo³ania do reprezentacji
województwa lubeskiego! Gra³y i to jeszcze
jak! Na boisku zobaczyliœmy dzieciêc¹ pi³kê
no¿n¹ na najwy¿szym poziomie. Mieliœmy
okazjê ogl¹daæ wspania³e dryblingi, strza³y,
ataki na bramkê przeciwnika oraz gole
wpadaj¹ce do siatki, choæ bramkarze dwoili
siê i troili. Trenerzy g³oœno wykrzykiwali
ostatnie wskazówki, a rodzice gor¹co
dopingowali zawodników. Atmosfera
podczas meczów by³a niesamowita. O
wejœcie do ogólnopolskiego fina³u
zagraliœmy z reprezentacj¹ województwa

8.

podkarpackiego. Po zaciêtej rywalizacji
reprezentacja woj. lubelskiego maj¹ca w

sk³adzie dziewczynki z naszej gminy
wygra³a. Wielki Fina³ rozpocz¹³ siê
kolorowym korowodem ulicami Szczecina,
w którym wszyscy zawodnicy i ich trenerzy
zaprezentowali siê mieszkañcom miasta.
Pochód zakoñczy³ siê na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich, gdzie nast¹pi³o losowanie grup
fina³owych oraz oczekiwany przez
najm³odszych koncert Mezo. Nadszed³ czas
na fina³owe mecze. Nasze dzielnie walcz¹ce
dziewczyny wygra³y dwa spotkania i
przegra³y tylko z reprezentacj¹ woj.
lubuskiego i mazowieckiego, które to zajê³y
pierwsze i drugie miejsce. Nasze pi³karki w
ostatecznej klasyfikacji uplasowa³y siê na 5
miejscu w kraju, co jest ogromnym
sukcesem. Do odniesienia tak wielkiego
sukcesu przyczynili siê w du¿ej mierze
rodzice, wychowawcy oraz sponsorzy: Flis
Bud oraz Pose³ Jerzy Bielecki. Wszyscy
finaliœci otrzymali pami¹tkowe listy
gratulacyjne od trenera reprezentacji Polski
Leo Benhakera.
£ukasz Spryszak

,,Szlakiem walk o zachowanie to¿samoœci
narodowej na ziemiach pó³nocnych’’
Podró¿e kszta³c¹. To powiedzenie
zna j¹ w szy scy bar dzo dob rze . O j ego
prawdzi woœci pr zekona³ o siê rów nie¿ 47
uczniów klas II (IIb, IIe, IIg, IIh), którzy od 2 do
4 paŸdziernika 2007 roku pod opiek¹ p. Zofii
Bartoszek, p. Bo¿eny Mêdrek i p. El¿biety
Krzysztoñ uczestniczyli w wycieczce, której
czêœæ k osztów zosta³ o sfina nsowan ych z
projektu „Podró¿e historyczno-kulturowe w
czasie i przestrzeni". W przygotowaniu projektu
uczestniczy³a równie¿ p. Bo¿ena Æwiek.
G³ównym celem by³o poznanie historii kraju i
zmagañ naszych przodków o utrzymanie
polskoœci Pomorza.
Grunwald - tam zwiedzaliœmy miejsce,
gdzie 15 lipca 1410r. rozegra³a siê jedna z
najwiê kszyc h bitew Œredn iowiec za, która
zapocz¹tkowa³a zmierzch potêgi Zakonu
Krz y¿a cki ego , 9 zwi edz ali œmy Muz eum
Gr un wa ld zk ie , w kt ór ym zg ro ma dz on o
przedm ioty pochod z¹ce z wykopa lisk na
miejscu batalii, plany jej przebiegu oraz
makietê bitwy. Drugi dz ieñ w Malborku
rozpoczêliœmy od zwiedzania gotyckiego
zamku krzy¿ackiego - najwiêkszej ceglanej
warowni w Europie. Poznawaliœmy historiê
twierdzy, historiê wzrostu potêgi pañstwa
krzy¿ackiego oraz jego upadku w drugiej
po³owie XV w. Tego samego dnia po po³udniu
byliœmy j u¿ w Gdañs ku. Jest t o miasto
wielokulturowe i dwujêzyczne, miejsce
przenikania siê kultur i walki Polaków o
polskoœæ.
Zwiedzanie rozpoczêliœmy od Drogi
Królewskiej: Brama Wy¿ynna, Katownia, Z³ota
Brama, ulica D³uga z kamienic¹ Uphagena,
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ratusz G³ównego Miasta, fontanna Neptuna i
Dwór Artusa; potem Poczta Polska jedna z
nielicznych polskich instytucji w Wolnym
Mieœcie Gdañsku zaatakowana przez Niemców
1 IX 1939 r., nastêpnie pomnik „Trzech krzy¿y”
prz ed Sto czn i¹ Gda ñsk ¹ upa miê tni aj¹ cy
zam ord owa nyc h prz ez mil icj ê i woj sko
stoczniowców. Symbol zmagañ Polaków o
suwerennoœæ i to¿samoœæ narodow¹ z w³adz¹
totalitarn¹ i miêdzynarodowym komunizmem.
Na koniec Koœció³ œw. Brygidy i Katedra.
Zwiedzanie zakoñczyliœmy póŸnym
wieczorem. Trzeciego dnia po spotkaniu z
panem przewodnikiem pojechaliœmy na
Westerplatte, miejsce heroicznej, 7-dniowej
walki polskiej za³ogi z Niemcami we wrzeœniu
1939 r. Tam równie¿ niektórzy po raz pierwszy
zobaczyli morze i zac hwycili s iê jego
widokiem. Morze tego dnia by³o wyj¹tkowe, a
piêkna s³oneczna pogoda sprawi³a, ¿e spacer po
sopockim molo wielu z nas zapamiêta do koñca
¿ycia. Tego dnia pojechaliœmy równie¿ do
Gdyni. Obejrzeliœmy tam Oceanarium tj. 29
akwenów ze zwierzêtami zarówno z wód
s³onych jak i s³odkich z niemal wszystkich
kontynentów oraz makietê dna Ba³tyku. A
potem spacerowaliœmy skwerem Koœciuszki i
podziwialiœmy legendarne ¿aglowce - „Dar
Pomorza" i „Dar M³odzie¿y” oraz okrêt „ORP
B³yskawica". Czas jednak bieg³ nieub³aganie i
trzeba by³o wracaæ. W czasie wêdrówki
obejrzeliœmy wiele wspania³ych i ciekawych
miejsc, które s¹ elementem dziedzictwa
kulturowego i historycznego naszego kraju.
Anna Targoñska, El¿bieta Krzysztoñ

,,100 kamienic na 100 - lecie
odzyskania niepodleg³oœci’’
W listopadowym czasie, sk³aniaj¹cym
na sz e m yœ li ku pa mi êc i i un iw er sa ln ym
wartoœciom, wywo³ujemy po raz kolejny temat
wi¹ ¿¹c y prz esz ³oœ æ z prz ysz ³oœ ci¹
tem at
rewitalizacji.
Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza do udzia³u
w pierwszym pilota¿owym programie
promocyjnym rewaloryzacji janowskich kamienic.
Program jest adresowany do w³aœcicieli kamienic
po³o¿onych przy Starym i Nowym Rynku, przy ul.
Jana Zamoyskiego i Bialskiej.
W latach 2004-2006 samorz¹d Janowa
Lube lski ego wyko na³ ogro mnym wysi ³kie m
pierwsze etapy rewitalizacji historycznego centrum
miasta. Wykonane prace przynios³y wymierne
efekty w dziedzinie estetyki, funkcjonalnoœci i
be zp ie cz eñ st wa pr ze st rz en i pu bl ic zn yc h.
Odczuwalne jest równie¿ o¿ywienie inwestycyjne
w budynkach us³ugowych starego centrum. Du¿ym
mankamentem pozostaje jednak prostota formy
architektonicznej przyrynkowej zabudowy. Jak
wiemy, nasze miasto ciê¿ko doœwiadczone podczas
II wojny œwiatowej straci³o cenn¹ architektonicznie

zabudowê kamienic. Odbudowane spontanicznie
po wojnie, dziœ pozbawione s¹ detalu
krzywoliniowych attyk, gzymsów, ³uków, opasek
okiennych i portali, zatraci³y swoisty charakter
staj¹c siê zabudow¹ bezstylow¹. A szkoda,
bezstylowoœæ architektoniczna niekorzystnie
odbija siê na wizerunku miasta walcz¹cego o
znacz¹ce miejsce na mapie turystycznej Polski.
Dzisiaj poprawa estetyki ulic sta³a siê wyraŸnym
bodŸcem do odnawiania elewacji przez w³aœcicieli
kamienic i niewiele potrzeba, aby ten „boom”
inwestycyjny zaowocowa³ zmian¹ jakoœciow¹
elewacji i przywróci³ historycznemu miejscu
duszê. Aby nie zaprzepaœciæ tej szansy, gmina

uruchomi specjalny program promocji
rewaloryzacji janowskich kamienic.
Program „100 kamienic na 100 lecie
odzyskania niepodleg³oœci” ma ruszyæ od pocz¹tku
przysz³ego roku. Wspólny aktywny wysi³ek
mieszkañców w³¹czaj¹cych siê do programu, by³by
jednoczeœnie, rozci¹gniêt¹ na przestrzeni 10 lat
form¹ uczczenia historycznej rocznicy i jej trwa³¹
pami¹tk¹.
Pierwsza pilota¿owa edycja programu
bêdzie trwa³a 2 lata. Promocja bêdzie polega³a na
opracowaniu projektu renowacji elewacji i dachu
oraz bonusie finansowym dla w³aœcicieli w formie
jednorazowego zwolnienia z rocznego podatku od
nieruchomoœci, jako czêœciow ej rekompensa ty
zwiê kszo nych kosz tów reno wacj i. Wspa rcie
finansowe jest, mo¿na powiedzieæ symboliczne, na
jakie mo¿e pozwoliæ sobie gmina o skromnym
bud¿ecie, poniewa¿ niestety nie ma szans na
dofin ansow anie indyw idual nych renow acji z
funduszy europejskich. (Du¿e mo¿liwoœci wsparcia
bêd¹ dla przedsiêbiorców, o czym bêdziemy
informowaæ).
Obecnie dziêki wsparciu stowarzyszenia Lokalna
Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g” w ramach programu
Leader+, powstanie koncepcja architektoniczna
wy³onionych zespo³ów zabudowy.
Tak wiêc Burmistrz Janowa Lubelskiego og³asza
nabór do pierwszego pilota¿owego programu.
Program jest adresowany do w³aœcicieli kamienic
po³o¿onych przy Starym Rynku, przy ul. Jana
Zamoyskiego od Starego do Nowego Rynku, przy
Nowym Rynku i ul. Bialskiej do Armii Krajowej.
Projekt powstanie w konsultacji z w³aœcicielami,
bêdzie obejmowa³ w szczególnoœci wymianê
stolarki okiennej i drzwiowej na stylow¹, opaski
okienne, witryny sklepowe, gzymsy, attyki,
lukarny, tynki, boniowania, kolorystykê oraz
urz¹dzenia reklamowe. Renowacja kwalifikuj¹ca
siê do programu bêdzie obejmowa³a co najmniej
kilka z wymienionych elementów wystroju,
szczegó³y zostan¹ og³oszone zainteresowanym w
najbli¿szym czasie. Program prowadzi architekt
miejski Jolanta Zezuliñska, pok. nr 26, informacja
tel. 8724 329, e-mail: janowlub_am@woi.lublin.pl,
Zainteresowani programem mog¹ zg³aszaæ siê
bezpoœrednio w urzêdzie lub drog¹ elektroniczn¹.
J. Zezuliñska

M³odzi dla œrodowiska

W Pu bl ic zn ym Gi mn az ju m im .
Ksiêdza Jana Twardowskiego w Krzemieniu
gm. Dzwola jest realizowany projekt pod
nazw¹ „G³os Krzemienia Duchem twórczym
wsi”. G³os Krzemienia - to nazwa planowanego
klubu telecentrum dziennikarskiego, którego
zadan iem bêdzi e skupi anie kreat ywnyc h,
ambitnych, m³odych ludzi, znaj¹cych
problemy lokalnego œrodowiska, zaœ
wydawana przez nich gazeta, bêdzie
wiary godny m Ÿród³ em infor macji , forum

wymiany pogl¹dów. Dzia³alnoœæ telecentrum
dziennikarskiego oraz treœci zawarte w gazecie
zape³ni¹ lukê, jaka powsta³a na wskutek
dotychczasowego braku dok³adnego
przep³ywu informacji o przemianach
spo³eczno-gospodarczych powiatu, gminy, wsi.
Dyrektor szko³y Wies³aw Kiszka,
który jest koordynatorem projektu, zobowi¹za³
siê do udostêpnienia w szkole lokalu z
przeznaczeniem na klub dziennikarski.
Ponadto przez okres 7 miesiêcy bêd¹
prowadzone zajêcia komputerowe dla
beneficjentów programu.
W czasie ferii zimowych m³odzie¿
bêdzie uczestniczy³a w zimowisku
komputerowo-dziennikarskim, na którym
zostan¹ zorganizowane warsztaty
dziennikarskie i zajêcia z cyfrowej obróbki
zdjêæ. Uczestnicy zimowiska bêd¹ æwiczyæ
umiejêtnoœci, jakie powinien posiadaæ
dziennikarz. tj. pisania tekstów,
fotografowania, katalogowania oraz szeroko
rozumianej publikacji. Nawi¹¿¹ kontakty
sieciowe z innymi grupami m³odych
dziennikarzy. Planujemy nawi¹zaæ kontakt z
redakcj¹ gazety Dziennika Wschodniego i
podczas wycieczki integracyjnej do Lublina

spotkaæ siê z dziennikarzami. Spotkanie z
zawodowcami przybli¿y uczniom obraz pracy
w redakcji i kolejne etapy w wydawaniu gazety.
Ponadto planowana wizyta w muzeum i na
spektaklu teatralnym bêdzie materia³em do
æwicz eñ na warsz tatac h dzien nikar skich .
Efektem pracy szkoleniowej bêdzie wydanie
numeru promocyjnego gazety lokalnej G³os
Krzemienia.
Na wyposa¿enie klubu i prowadzenie
zajêæ z grup¹ Beneficjentów szko³a otrzyma³a
dotacjê w wysokoœci 15 000 z³, laptop, cyfrowy
aparat fotograficzny i 5 komputerów
(u¿ywanych wczeœniej przez Telekomunikacjê
Polsk¹). Celem prawid³owej realizacji zadañ
Lokalna Grupa Dzia³ania podjê³a wspó³pracê z
wieloma instytucjami, miêdzy innymi: z
So³ectwem wsi Krzemieñ, PUP w Janowie
Lubelskim, Bankiem Spó³dzielczym w Dzwoli,

Parafi¹ w Krzemieniu, Gminn¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Dzwoli, Rad¹ Rodziców Zespo³u
Szkó³ w Krzemieniu. Patronat medialny pe³ni
Gazeta Janowska. W pracê projektu aktywnie
zaanga¿owali siê nauczyciele miejscowej
szko³y: Wies³aw Kiszka, Urszula WoŸnica,
Maria Wiœniewska, Marianna Brodowska,
Tomasz Dudzic.
„G³os Krzemienia Duchem twórczym
wsi” to grant II edycji ogólnopolskiego
programu Rzeczpospolita Internetowa
powo³anej przez Telekomunikacjê Polsk¹ i
Orange oraz realizowany pod patronatem
Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z
Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych .
(UNDP).
Urszula WoŸnica
Maria Wiœniewska

Gminne drogi
coraz lepsze
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
informuje, ¿e od 12 paŸdziernika 2007r. trwa³y
prace przy modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowoœci Zofianka Górna o
³¹cznej d³ugoœci 800 mb. £¹czny koszt
prowadzonych prac wyniós³ 72 535,10 z³, na które
z³o¿y³y siê prace ziemne, utwardzenie istniej¹cej
drogi ¿u¿lem stalowniczym i kruszywem
kamiennym o ³¹cznej gruboœci 20cm wraz
jednoczesn¹ regulacj¹ studzienek œciekowych
przebiegaj¹cych w ci¹gu przedmiotowej drogi.
Komisyjny odbiór prac nast¹pi³ 31 paŸdziernika
2007r.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e
zakoñczy³y siê prace przy ci¹gu pieszym ³¹cz¹cym
Bia³¹ Pierwsz¹ z Bia³¹ Drug¹ na wysokoœci Remizy
w Bia³ej. W ramach prac zosta³ nawieziony i
wyrównany teren, wzd³u¿ którego przebiega
œcie¿ka, która na szerokoœci oko³o 1,5 metra zosta³a
utwardzona kruszywem pozyskanym w czasie
modernizacji boiska w gimnazjum. Dodatkowo
wzd³u¿ placu od strony remizy zosta³o wykonane
ogrodzenie z siatki drucianej. Wykonanie
przedmiotowego ci¹gu pieszego przyczyni³o siê do
poprawy bezpieczeñstwa, jak równie¿ skróci³o
drogê zarówno dzieciom udaj¹cym siê do szko³y w
Bia³ej Drugiej, jak i mieszkañcom przedmiotowych
miejscowoœci licznie korzystaj¹cych z
przedmiotowej drogi pieszej.
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Rozwój infrastruktury pomocy spo³ecznej
w Powiecie Janowskim
Œrodowiskowy Dom Samopomocy
Starostwo Powiatowe informuje, ¿e w
najbli¿szym czasie powstanie w Janowie
Lubelskim nowa jednostka organizacyjna powiatu
- Œrodowiskowy Dom Samopomocy z siedzib¹ w
Janowie Lubelskim przy ulicy Jana Zamoyskiego
37. Bêdzie to placówka pobytu dziennego, maj¹ca
na celu rehabilitacje zawodow¹, spo³eczn¹ oraz
specjalistyczne wsparcie osób niepe³nosprawnych
w stopniu umiarkowanym i znacznym. W Domu
osoby te - jednorazowo do 30 osób, otrzymaj¹
wyspecjalizowan¹ pomoc w przezwyciê¿eniu
trudnych sytuacji ¿yciowych, z którymi przez
swoj¹ specyficzn¹ chorobê na co dzieñ siê
borykaj¹.
Podstawowym zadaniem Domu jest sta³y
rozwój umiejêtnoœci jego u¿ytkowników.
Umiejêtnoœci niezbêdnych do samodzielnego ¿ycia
zarówno w rodzinie jak i w spo³eczeñstwie. Ka¿da
z osób uczestnicz¹cych w zajêciach oferowanych
prze z Dom zost anie objê ta in dywi dual nym
programem wspieraj¹co - rehabilitacyjnym,
dostosowanym ka¿dorazowo do indywidualnych
po tr ze b i mo ¿l iw oœ ci ps yc ho fi zy cz ny ch
p o s z c z e g ó l n y c h u ¿ y t k o w n i k ó w. C e l e m
nadrzêdnym œrodowiskowego domu samopomocy
jest takie wspieranie osób niepe³nosprawnych, by
jak najszybciej i „pewnym krokiem" powrócili do
¿ycia spo³ecznego i aktywnoœci zawodowej.
W tym miejscu nale¿y zaakcentowaæ
potr zebê utwo rzen ia ta kiej plac ówki . Prz y
obecnym tempie ¿ycia, ci¹g³ej pogoni za prac¹ i
pieniêdzmi, a drugiej strony - przy zupe³nym braku
umiejêtnoœci efektywnego wypoczynku, problem
tych o sób za tacza coraz szers ze krê gi. W
pocz¹tkowym okresie objawia siê to zwiêkszon¹
nerwowoœci¹, bezsennoœci¹, póŸniej pojawia siê
depresja. Wiele osób potrafi samodzielnie pokonaæ
trudne sytuacje ¿yciowe i zdrowotne, jednak
wiêkszoœæ, po powrocie z leczenia
farm akol ogic zneg o, powo li wyco fuje siê z
wszelkich form aktywnoœci spo³ecznej. Osoby te
zamykaj¹ siê w czterech œcianach swoich w³asnych
domów, gd zie cz uj¹ si ê bard zo sam otne i
zapomniane przez otoczenie, w którym dot¹d
funkcjonowa³y. Stopniowo trac¹ pewnoœæ siebie i
poczucie bezpieczeñstwa. To w³aœnie dla tej grupy
osób powstaje Œrodowiskowy Dom Samopomocy,
maj¹cy eliminowaæ jej marginalizacjê.
Jeœli wiêc jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹
lub cz³onkiem rodziny osoby niepe³nosprawnej i
nie radzisz sobie z sytuacj¹, w której postawi³a Ciê
Two ja ch or ob a p ot rz eb uj es z w sp ar ci a i
sp ec ja li st yc zn ej po mo cy - z g³ oœ si ê d o
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Janowie Lubelskim przy ulicv J. Zamovskieso 37, a

bvæ mo¿e oka¿e siê, ¿e potrzebna Ci pomoc le¿y na
wyci¹gniêcie rêki.
Warsztaty Terapii Zajêciowej
Zgo dni e z ogó lno pol sk¹ ten den cj¹
w³¹czania osób niepe³nosprawnych do pe³nego
uczestnictwa w ¿ycie œrodowisk lokalnych, na
terenie powiatu janowskiego postaj¹ Warsztaty
Terapii Zajêciowej.
Pocz¹tkowo, œrodki na realizacjê inwestycji mia³y
pochodziæ z nastêpuj¹cych Ÿróde³: dofinansowanie
z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych (œrodki zabezpieczono w
ram ach „Pr ogr amu Wyró wny wan ia Ró¿ nic
Mi êd zy Re gi on am i" ), œr od ki bu d¿ et ow e
samorz¹du powiatowego oraz œrodki z bud¿etu
Caritas Diecezji Sandomierskiej.
Po podpisaniu stosownych umów i
przyst¹pieniu do realizacji zamówieñ publicznych,
okaza³o siê, ¿e w zwi¹zku ze wzrostem cen
mat eri a³ó w i us³ ug bud owl any ch, war toœ æ
inwestycji znacz¹co wzros³a. Aby zabezpieczyæ
bud¿et projektu. W³adze Powiatu w Janowie
Lubelskim zwróci³y siê o pomoc finansow¹ do
wszystkich gmin z obszaru swojej w³aœciwoœci.
Poproszono o podpisanie stosownych porozumieñ
w s pr aw ie do fi na ns ow an ia in we st yc ji o
sz cz eg ól ny m zn ac ze ni u dl a ws zy st ki ch
ni ep e³ no sp ra wn yc h mi es zk añ có w. Na le ¿y
po kr eœ li æ, ze in ic ja ty wa ta po wi nn a b yæ
priorytetowa dla wszystkich osób wra¿liwych na
potrzeby osób niepe³nosprawnych osamotnionych
wœród szeregu barier, uprzedzeñ spo³ecznych i
neg aty wny ch ste reo typ ów. Warsz tat y bêd ¹,
bowiem stanowiæ cenne uzupe³nienie z³o¿onego
procesu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych.
W imieniu w³asnym i wszystkich osób
niepe³nosprawnych, serdecznie dziêkujemy za
zrozumienie wagi problemu Panom Burmistrzom
Kr zy sz to fo wi K ol ty si ow i i Cz es la wo wi
Krzysztoniowi oraz Paniom i Panom Radnym
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, którzy na
ostatniej Sesji w dniu 29 paŸdziernika bie¿¹cego
roku poparli potrzebê dofinansowania projektu,
wyra¿aj¹c tym samym poparcie dla idei pe³nej
integracji spo³ecznej.
Liczmy na podobne poparcie ze strony
innych gmin, gdy¿ bez porozumienia w tej sprawie
i wspólnego wyznaczania kierunków polityki
sp o³ ec zn ej na rz ec z p op ra wy by tu os ób
niepe³nosprawnych, inicjatywa ta nie bêdzie mog³a
dojœæ do skutku. Zaznaczam, ¿e we wstêpnych
ro zm ow ac h Wó jt ow ie z ob sz ar u po wi at u
zadeklarowali poparcie dla naszych inwestycji.
Obecnie oczekujemy na podpisanie stosownych
porozumieñ.
PCPR

Uwaga Meningokoki
Zaka¿enia meningokokowe:
Wywo ³yw ane s¹ prz ez bak ter ie zwa ne
meningokokami, które mog¹ spowodowaæ
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mog¹
równie¿ wywo³aæ sepsê, czyli uogólnion¹
odpowiedŸ organizmu na zaka¿enie, okreœlane
wspólnie mianem inwazyjnej choroby
meningokokowej.
U oko³o 20-40% zdrowych ludzi (nosicieli)
meningokoki wystêpuj¹ w jamie nosowogard³owej nie powoduj¹c ¿adnych
dolegliwoœci ani objawów. Kto najczêœciej
choruje; dzieci do 4 roku ¿ycia oraz m³odzie¿;
Jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e zachorowaæ mo¿e
ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na wiek.
Najbardziej nara¿one s¹ osoby maj¹ce bliskie,
be zp oœ re dn ie ko nt ak ty z c ho ry mi lu b
nosicielami.
Ska¿aniu sprzyjaj¹ ryzykowne zachowania;
- przebywanie w zat³oczonych
pomieszczeniach o du¿ym natê¿eniu ha³asu
(dyskoteka, koncert);
- przebywanie d³u¿szy czas w grupie w
zamkniêtych pomieszczeniach (koszary,
internaty, akademiki);
- przygodne poca³unki;
- picie z jednej butelki, u¿ywanie wspólnych
sztuæców;
- palenie tego samego papierosa;
- bardziej podatni na zaka¿enie s¹ ludzie,
których organizm jest os³abiony
wczeœniejszymi infekcjami, wysi³kiem
fizycznym, stresem, d³ugotrwa³ym
odchudzaniem itp.
ZAPOBIEGANIE:
Najwa¿niejszymi sposobami zabezpieczenia
siê przed zachorowaniem s¹:
- profilaktyka poprzez stosowanie szczepieñ
ochronnych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿
szczepionka zabezpiecza przed zaka¿eniem
meningokokami typu C (w chwili obecnej
najgroŸniejsze) i nie zabezpiecza przed
zaka¿eniem typu B. Szczepionkê mo¿na

podawaæ osobom od 2 miesi¹ca ¿ycia.
Powy¿ej 12 miesi¹ca ¿ycia podaje siê 1 dawkê
szczepionki. O szczepieniu decyduje lekarz;
- unikanie ryzykownych zachowañ;
O B J AW Y
Z A K A ¯ E Ñ
MENINGOKOKOWYCH:
Ogólne:
W pocz¹tkowej fazie podobne s¹ do
prz ezi êbi eni a (go r¹c zka , ból e sta wow e,
miêœniowe, ogólne z³e samopoczucie). Mog¹
równie¿ wyst¹piæ: bóle g³owy, nudnoœci,
wymioty, sztywnoœæ karku, drgawki czêsto
œwiadcz ¹ce o zapalen iu opon mózgowo rdzeniowych. Charakterystycznym objawem w
postêpuj¹cym zaka¿eniu jest wysypka
wybroczynowa - plamki na skórze ca³ego cia³a
w postaci drobnych czerwonych punkcików
zlewaj¹cych siê w póŸniejszym okresie w du¿e
plamy, które n ie bledn¹ pod nacis kiem.
Wysypka mo¿e byæ jednym z ostatnich
objawów.
U dzieci poni¿ej 2 roku ¿ycia:
Powy¿sze objawy mog¹ byæ mniej widoczne,
a dominuj¹ takie jak brak apetytu, wymioty,
spowolnienie, rozdra¿nienie, rozpaczliwy
p³acz, sennoœæ lub dra¿liwoœæ, odchylenie
g³owy do ty³u, pulsuj¹ce ciemi¹czko u
niemowl¹t, wybroczyny na skórze.
CHOROBA ROZWIJA SIÊ BARDZO
SZYBKO
Aby skutecznie leczyæ zaka¿enie
meningokokowe, nale¿y po wyst¹pieniu
pierwszych objawów natychmiast zg³osiæ siê
do lekarza
lub wezwaæ pogotowie ratunkowe - tel. 999
dok³adnie opisuj¹c objawy.
Po bezpoœrednim kontakcie z osob¹ chor¹ na
inwazyjn¹ chorobê meningokokow¹ nale¿y
natychmiast zg³osiæ siê do lekarza, który mo¿e
zaleciæ przyjêcie dawki antybiotyku, co
znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania.
G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
ANDRZEJ WOJTY£A

Narciarstwo biegowe i œladowe
Sezon zimowy 2007 / 2008 bêdzie
pocz¹tkiem nart biegowych i œladowych na
trasie narciarskiej w Oœrodku Sportu i
Rekreacji nad Zalewem Janowskim.
Wprawdzie przed poprzednim sezonem
zosta³y opracowane niezbêdne regulaminy a
tak¿e wytyczono tymczasow¹ trasê, ale brak
œniegu uniemo¿liwi³ Lokalnej Grupie
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” przeprowadzenie
Zimowej Imprezy Promocyjnej zaplanowanej
na luty marzec 2007 r. Teraz jest szansa, ¿e
trasa zostanie ostatecznie przygotowana,
œniegu nie zabraknie i Zimowa Impreza
odbêdzie siê w terminie planowanym na
miesi¹c luty 2008 r. Bêdzie to dzia³anie
realizowane w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i
Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz
Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”,
dzia³anie 2.7 Pilota¿owy Program
LEADER+, schemat I I Przed im prez¹
fina³ow¹ bêd¹ trwa³y przygotowania
zawodników z Gmin stowarzyszonych w
LGD „Leœny Kr¹g”: Janowa Lubelskiego,

Modliborzyc i Potoka Wielkiego. W celu
treningu i udzia³u w imprezach, dla 4 szkó³ z
tych Gmin LGD „Leœny Kr¹g” zakupi³a po 5
par kompletnych nart biegowych. Taki trening
jest planowany miêdzy innymi na trasach
„Siwej Doliny”, których gospodarzami s¹
OSiR i PZN w Tomaszowie Lubelskim.
Mamy nadziejê, ¿e w finale pojawi¹ siê
zawodnicy z innych szkó³, nie tylko z terenu
dzia³ania LGD „Leœny Kr¹g”. a impreza ta na
sta³e wpisze siê do kalendarza dzia³añ
promocyjnych naszego regionu.
Wspomnieæ nale¿y równie¿, ¿e trwaj¹
przygotowania do wytyczenia tras
narciarskich z OSiR do Oœrodka Edukacji
Ekologicznej w Nadleœnictwie Janów
Lubelski i z OSiR do Kruczka.
Gdy na trasach przez piêkne Lasy
Janowskie pojawi¹ siê narciarze, nasze miasto
bêdzie mog³o do³¹czyæ do renomowanej
grupy oœrodków gdzie oferta obejmuje
ca³oroczny produkt turystyczny.
Antoni Sydor

Uœmiechnij siê
Dziadek parkuje starego rzêchowatego
maluszka pod sejmem.
Wyskakuje ochroniarz:
- Panie, zje¿d¿aj pan st¹d! To jest sejm,
tu siê krêc¹ pos³owie i senatorowie!
- Dziadek na to:
- Ja siê nie bojê, mam alarm.
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Jaœ poszed³ kupiæ ksi¹¿kê do ksiêgarni.
Na miejscu zamiast ksi¹¿ki na pó³ce
zasta³ napis:
- "Dostêpne wy³¹cznie po premierze".
Jaœ oburzony odpar³:
- Od pana Premiera ksi¹¿ek nie bêdê
kupowa³.

Stypendia Prezesa
Rady Ministrów
Dnia 19 paŸdziernika 2007r w Sali
B³ê kit nej Urz êdu Wojewó dzk ieg o w
Lublinie zosta³y wrêczone dyplomy

miêdzy innymi byli to: wicemarsza³ek
województwa; przewodnicz¹cy sejmiku
wojewódzkiego; rektor Politechniki

stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej szkó³
ponadgimnazjalnych. Stypendyst¹ zostaje
najlepszy uczeñ ze szko³y(niestety tylko
jeden!). Stypendium przyznawane jest na
jeden rok szkolny.
Dyplomy najlepsi z najlepszych
odebrali z r¹k lubelskiego kuratora
oœwiaty-Marka B³aszczaka. Uroczystoœæ
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ pracownicy
kuratorium i Urzêdu Wojewódzkiego,
przedstawiciele w³adz uczelnianych,

Lubelskiej. Czêœæ artystyczna
przygotowana by³a przez dzieci i m³odzie¿
ze szko³y specjalnej dla niedowidz¹cych.
Na jl ep sz ¹ uc ze nn ic ¹ na sz eg o
liceum okaza³a siê Dominika Orze³ z klasy
IIIh i to ona reprezentowa³a nasz¹ szko³ê.
Na zdjêciach widzicie tak¿e
reprezentantów innych szkó³ œrednich
naszego powiatu. Stanowiliœmy siln¹
reprezentacjê.
Joanna Czaja

Europejskie
Centrum
Pomocy
Poszkodowanym

MIA£EŒ WYPADEK ZG£OŒ SIÊ DO NAS !!!
Niewa¿ne, czy by³eœ kierowc¹, pasa¿erem lub pieszym.
Pomagamy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom
w uzyskaniu odszkodowania tu¿ po zdarzeniu.
Nie inwestujesz w³asnych œrodków finansowych.
Rozliczenie po uzyskaniu odszkodowania.
Nie musisz czekaæ na zakoñczenia leczenia.
Dzia³amy szybko i skutecznie, doje¿d¿amy do klienta.

Zadzwoñ do nas lub napisz e-mail : tel. 515 23 23 75 ,
biuro@ecpp.pl

SKLEP MOTORYZACYJNY
UNI - MOT
- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.

Tel. (015)8723100

23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

Gazeta Janowska
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