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Budownictwo wielorodzinne

Szanowni Pañstwo.
Miasto Janów Lubelski, od wielu lat, systematycznie wdra¿a strategiê rozwoju przedsiêbiorczoœci i
turystyki. W swych dzia³aniach k³adzie nacisk na zaspakajanie potrzeb swoich obywateli i stara siê
je skutecznie realizowaæ. Od wielu lat Janów Lubelski jest liderem w pozyskiwaniu œrodków z UE.
W 2006 r., wg danych Urzêdu Statystycznego, posiada³ jeden z najwiêkszych potencja³ów rozwoju
gospodarczego w województwie lubelskim. Pojawi³y siê jednak w naszym mieœcie problemy
lokalowe dla naszych mieszañców i w zwi¹zku z tym pragniemy zwróciæ siê do Pañstwa z
propozycj¹ wspó³pracy, przedstawiaj¹c ofertê inwestycyjn¹ w zakresie budownictwa
wielorodzinnego. Cd. str. 10

Pamiêæ wiecznie ¿ywa
Dnia 15 czerwca 2008 roku odby³y siê
uroczystoœci, zwi¹zane z obchodami 64.
Rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu.
Niedzielne uroczystoœci rozpoczêli o
00
godz.10
uczniowie Zespo³u Szkó³
Za wo do wy ch w Ja no wi e Lu be ls ki m,
przedstawiaj¹c monta¿ s³owno - muzyczny, pt.
„Polegli na polu chwa³y”, przygotowany przez
Pani¹ Annê Szmidt i ksiêdza Miros³awa

Królowej w Janowie Lubelskim wraz z
ksiêdzem Infu³atem Edmundem
Markiewiczem
Dziekanem Dekanatu
Janowskiego, natomiast homiliê wyg³osi³
ksi¹dz Miros³aw Gajewski.
Po Mszy œw. g³os zabra³ Pan Zenon Sydor Starosta Janowski, mówi¹c o tym, ¿e: „Klêska
wrzeœnia 1939 roku zmusi³a Polaków do
podjêcia dzia³añ partyzanckich, które objê³y

Gajewskiego - nauczycieli Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim.
PóŸniej nast¹pi³o wejœcie kompanii
honorowej, orkiestry dêtej „Olek Orkiestra”
(pod kierownictwem Pana Aleksandra Krzosa)
oraz pocz tów szta ndar owyc h. Komp aniê
honorow¹ wystawi³a 3 Brygada
Zmechanizowana Legionów im. Romualda
Traugutta w Lublin ie, pod d owództw em
porucznika Piotra Oleksa. Podniesiono flagê na
maszt oraz odœpiewano hymn pañstwowy.
Mszê œwiêt¹ odprawi³ ksi¹dz kanonik Jan
W imieniu dzieci oraz swoim bardzo Sobczak - Proboszcz Parafii Œwiêtej Jadwigi

równie¿ Lasy Janowskie. Poniewa¿ Lasy
Janowskie, Lipskie i Puszcza Solska stanowi¹
najwiêkszy zwarty kompleks leœny w Europie,
to s prz yja ³o t o sk upi eni u du ¿ej lic zby
oddzia³ów partyzanckich. W czerwcu 1944
roku - w obliczu zagro¿enia zaplecza frontu
wschodniego, dowództwo niemieckie
postanowi³o zlikwidowaæ dzia³aj¹ce w tym
regionie oddzia³y. Rozpoczêto operacjê pod
kryptonimem „Sturmwind I”, polegaj¹c¹ na
okr ¹¿e niu ca³ ego kom ple ksu leœ neg o i
zamkniêciu w zacieœniaj¹cym siê pierœcieniu
oddzia³ów partyzanckich. Cd. str. 5

Po wakacjach na basen
Projekty wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokoœci 75%

„Rozwój produktu turystycznego gminy
Janów Lubelski i powiatu janowskiego
poprzez budowê krytej p³ywalni w Janowie
Lubelskim” nr Z/2.06/1/1.4/140/06.
Budowa krytej p³ywalni idzie
prê¿nie. Termin zakoñczenia prac ju¿ tu¿, tu¿.
Wszystkie prace bêd¹ zakoñczone do 30
sierpnia 2008r. Obecnie wykonywane s¹
roboty wykoñczeniowe i instalacyjne:
uk³adane s¹ p³ytki ceramiczne na korytarzach
i w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych,
montowane s¹ umywalki i miski ustêpowe w
sanitariatach, zbli¿a siê zakoñczenie robót
instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacyjnej.
Rozpoczêto uk³adanie p³ytek ceramicznych w
hali basenowej oraz instalacjê technologii
basenowej. Trwaj¹ prace, zwi¹zane z

Wieœci ze Starostwa Powiatowego str. 5 - 9

Unia Europejska

zagospodarowaniem otoczenia wokó³
obiektu. By³ taki okres, ¿e na budowie
jednoczeœnie pracowa³o oko³o 100 osób z
ró¿nych bran¿.

Pocz¹tek roku szkolnego 2008/2009 powinien
byæ rozpoczêty k¹piel¹ w naszym basenie.
M.J.

Gimnazjum - sport dla wszystkich
Zdjêcie wykonane w roku 1949

Projekty wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokoœci 75%

„Rewaloryzacja przestrzeni wokó³
Gimnazjum przy ul. Ogrodowej w Janowie
Lubelskim etap III rewitalizacji Miasta
J a n ó w L u b e l s k i ”
n r
Z/2.06/III/3.3.1/2006/06
Zagospodarowanie otoczenia szko³y
coraz bardziej nabiera estetycznego wygl¹du.
Przygotowano podbudowê pod nawierzchniê
syntetycz n¹ (sztuczna trawa) na boisku
wielofunkcyjnym. Boisko bêdzie s³u¿yæ do gry
w pi³kê rêczn¹, koszykówkê i w tenisa

Unia Europejska

ziemnego. Wykonano ogrodzenie systemowe
wokó³ terenu szko³y, odwodnienie terenu i mur
oporowy. Po zakoñczeniu roku szkolnego
planuje siê przebudowaæ chodniki, place i
parkingi z nawierzchni asfaltowej na kostkê
be to no w¹ . Te rm in za ko ñc ze ni a pr ac
wy zn ac zo ny je st na 31 li pi ec 20 08 r.
Wykonawca poinfo rmowa³ , ¿e wszyst kie
roboty budowlane bêd¹ zakoñczone w w/w
terminie.
M.J.

M³ode pary dla dzieci
Coraz czêstszym zwyczajem w naszym mieœcie
jest przekazywanie przez pary m³ode,
wstêpuj¹ce w zwi¹zek ma³¿eñski, ksi¹¿ek,
przyborów szkolnych, gier, zabawek oraz
s³odyczy dla dzieci mieszkaj¹cych w Domu
Dziecka PROMYK w Janowie Lubelskim.
M³ode pary prosz¹ goœci weselnych o
przynoszenie takich darów zamiast kwiatów, a
nastêpnie przekazuj¹ te dary naszym dzieciom.
Dziêki temu Placówka Promyk wzbogaca siê o
piêkne ksi¹¿ki dla dzieci, gry i przybory szkolne.
Od par m³odych nasze dzieci dostaj¹ te¿ s³odycze:
czekoladki, cukierki i batoniki.
Jest to bardzo mi³y gest ze strony
m³odych ludzi, zak³adaj¹cych rodziny którzy sami
nie tak wiele jeszcze maj¹c, ju¿ potrafi¹ dzieliæ siê z
innymi.

serdecznie dziêkujê Paulinie i Rados³awowi K.

Sery te¿ konkursowe

W ramach VI edycji Festiwalu Kaszy
„Gryczaki 2008”, który bêdzie mia³ miejsce
w tym roku w dniach 9-10 sierpnia, odbêdzie
siê równie¿ VI edycja konkursu na potrawê
regionaln¹. W tym roku wprowadzamy now¹
kategoriê konkursow¹: sery i wyroby
nabia³owe.
Regulaminy konkursowe na potrawê
regionaln¹ i Janowsk¹ Nalewkê ¯urawinow¹
Agnieszce i S³awkowi P., Urszuli i Paw³owi J. oraz
dostêpne s¹ na stronie www.janowlubelski.pl
innym parom za okaza³¹ nam pomoc.
Zwyciêskie potrawy i nalewki zostan¹
Lucyna Czarna
uhonorowane cennymi nagrodami rzeczowymi.
Dyrektor Placówki „Promyk”

Gazeta Janowska

Zachêcamy wszystkich do siêgniêcia do
rodzinnych, „babcinych” przepisów. Wszelkich
informacji udziela Muzeum Regionalne w
Janowie Lubelskim, tel. 15/872 46 79

JARMARK
JANOWSKI
Festiwal
Folkloru
w
Momotach
Górnych
Festiwal Folkloru tradycyjnie od ponad 30 lat by³ organizowany w Janowie Lubelskim. W tym roku 33 edycja tego¿ festiwalu odby³a siê 25 maja 2008 r. w Momotach Górnych.
Organizatorzy czyli Janowski Oœrodek Kultury podj¹³ tak¹ decyzjê z kilku powodów.
Chcia³ zmobilizowaæ mieszkañców wsi Momoty, OSP, twórców ludowych, prywatnych
przedsiêbiorców do aktywnego uczestnictwa w imprezie. W tym roku przypada 35 - lecie
pracy artystycznej Zespo³u Œpiewaczego z Momot Dolnych, jednego z najprê¿niejszych i
najbardziej zas³u¿onych zespo³ów ludowych w Gminie Janów Lubelski. Trzeci powód to
przybli¿yæ uczestnikom festiwalu, piêkno, historiê, tradycje i goœcinnoœæ Momot.
Oczekiwania organizatorów spe³ni³y siê,
mieszkañcy obu wsi przygotowali stoiska
kulinarne, ³¹cznie z "Karpiem z kopciuchy" i
konkursem o rybach, z nagrodami ufundowanymi,
przez Adama Czajkê.
Cz³onkowie OSP przygotowali teren,
parkingi, ochronê imprezy, sprz¹tanie. Kobiety
momockie przygotowa³y obiady dla uczestników
fe st iw al u. Twó rc y l ud ow i w si Mo mo ty
prezentowali swoje wyroby: korzenioplastykê,
rzeŸby, wyroby z wikliny, plastykê obrzêdow¹
(kwiaty i bukiety z bibu³y). Dziêkujemy wszystkim
twórcom, zw³aszcza panu Krzysztofowi Bi¿kowi,
artyœcie i radnemu Gminy Janów, za aktywne
w³¹czenie siê w organizacjê Festiwalu Folkloru.
Festiwal rozpoczêliœmy Msz¹ Œw. w
koœció³ku momockim, za zmar³ych artystów
ludowych w ostatnim trzydziestoleciu (ponad 55
osób) z powiatu janowskiego. We Mszy Œw.
uczestniczyli artyœci ludowi, bior¹cy udzia³ w
pr ze s³ uc ha ni ac h ko nk ur so wy ch , po cz ym
barwnym korowodem, z muzyk¹ i œpiewem,
przeszli na plac OSP, gdzie odbywa³a siê ca³a
impreza.

W ramach F estiwal u odbywa ³y siê
regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu, w którym uczestniczyli: kapele i
zespo³y œpiewacze, soliœci œpiewacy,
instrumentaliœci, oraz tradycyjne pary taneczne,
które wyst¹pi¹ na Ogólnopolskim Konkursie
Tradycyjnego Tañca Ludowego w Rzeszowie.
Najlepsi wykonawcy otrzymali nagrody
pi en iê ¿n e, u fu nd ow an e pr ze z St ar os tw o
Powiatowe, Janowski Oœrodek Kultury i Muzeum
Regionalne w Janowie Lubelskim, oraz dyplomy
uc ze st ni ct wa i no mi na cj e na el im in ac je
wojewódzkie do Lublina.
Na dzieñ dzisiejszy znana jest ju¿ ekipa
artystów ludowych, którzy bêd¹ reprezentowaæ
nasz powiat na OFKiŒL w Kazimierzu w dniach
27-29.VI.08r.: Alina Myszak- solistka œpiewaczka
z Kocudzy, Stefan Maziarczyk - instrumentalista
na okarynie z Andrzejowa, Cieliszak Mateuszskrzypek z Kocudzy, Kapela "Stacha" z Dzwoli,
Kapela "Jacoki" z Janowa Lubelskiego i Dzieciêcy
Zespó³ "Wisienki” z Iren¹ Krawiec z GOK w
Kocudzy.

Sukces Natalii

Ogromny sukces osi¹gnê³a mieszkanka Janowa
Lub. Natalia Maksanty, absolwentka naszego
gimnazjum, a obecnie maturzystka z I LO im.
St. Staszica w Lublinie. Zosta³a ona laureatk¹ i
zdobywczyni¹ I miejsca w ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Cz³owieka.
W fina³owym konkursie pokona³a 80
reprezentantów najbardziej renomowanych liceów
z ca³ej P olski. O limpiad a ta ma ch arakter

przedmiotowy i od jej uczestników wymaga siê
ugruntowanej i g³êbokiej wiedzy z zakresu: wiedzy

o spo³eczeñstwie, historii najnowszej, aktualnych
procesów w kraju, w Europie i na œwiecie oraz praw
cz³owieka i ich ochrony. W pierwszym dniu fina³u
odbywaj¹ siê egzaminy ustne, zaœ w drugim 10
najlepszych uczestników, spoœród 21 laureatów,
rozgrywa „superfina³ procesowy”- symulacjê
procesu przed Europejskim Trybuna³em Praw
Cz³owi eka. La ureaci odgryw aj¹ rol e stron y
skar¿¹cej i pañstwa pozwanego. Inicjatorem i
organizatorem olimpiady jest Katedra Praw
Cz³owieka na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. W
obecnym roku szkolnym tematem przewodnim
by³a „Wojna i pokój - prawa cz³owieka w
konfliktach zbrojnych”. Laureaci olimpiady
automatycznie otrzymuj¹ prawo studiowania na
licznych kierunkach najbardziej presti¿owych
uczelni w Polsce. Natalia jako zdobywczyni I
miejsca otrzyma³a dyplomy, puchary i statuetki od
ministrów Sikorskiego i Æwi¹kalskiego oraz
Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego prof.
Gardockiego; nagrod¹ dodatkow¹ jest zaproszenie
do odbycia sta¿u w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. W czerwcu, zgodnie z ustalon¹
tradycj¹, zaproszono laureatów wraz z
nauczycielami do Warszawy na spotkanie z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP drem
Januszem Kochanowskim. Natalia zawsze by³a
bardzo dobr¹ uczennic¹, a jej œrednia z liceum to
5,4. Serdecznie gratulujemy.
Red.

W sz cz eg ól ni e mi ³e j at mo sf er ze
przebiega³o œwiêtowanie Zespo³u Œpiewaczego z
Momot Dolnych z okazji ich 35 - letniej
dzia³alnoœci artystycznej. Cz³onkinie tego zespo³u
otrzyma³y podziêkowania, gratulacje, nagrody z
r¹k Burmistrza Janowa Lubelskiego, Starosty
Powiatu Janowskiego, Dyrektora Janowskiego
Oœrodka Kultury, Dyrektor Muzeum
Regionalnego, oraz wszystkich artystów

ludowych, zaprzyjaŸnionych od lat z zespo³em.
Festiwal Folkloru przebiega³ w mi³ej
atmosferze, zawiod³a nieco pogoda.
Janowski Oœrodek Kultury sk³ada
podziêkowania wszystkim mieszkañcom
Momot za goœcinnoœæ, pomoc i du¿e
zaanga¿owanie w przygotowaniu JARMARKU
JANOWSKIEGO.
Lidia Tryka

Skromny jubileusz Stra¿y Miejskiej
Stra¿ Miejsk¹ w Janowie Lubelskim powo³ano 01.06.1993 roku, w³aœnie mija
piêtnastolecie. Mieszkañcy przyzwyczaili siê do obecnoœci tych sympatycznych stró¿ów prawa.
Napisa³em ,,sympatycznych” œwiadomie, bo je¿eli nawet ktoœ otrzyma mandat, to zawsze w
ostatecznoœci, wczeœniej s¹ napomnienia, pouczenia itd.
Na pocz¹tku dzia³alnoœci stra¿y zatrudniono czterech stra¿ników, potem do³¹czy³o jeszcze
dwóch stra¿ników. Obecnie pracuje trzech pracowników na sta³e, a jeden zatrudniony jest na czas
okreœlony. Redakcja Gazety Janowskiej gratuluje jubileuszu i sk³ada ¿yczenia wszystkiego
najlepszego naszym Stra¿nikom.
J.M.

50 - lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w £¹¿ku Ordynackim
W niedzielê 1 czerwca, stra¿acy ochotnicy z
£¹¿ka Ordynackiego œwiêtowali jubileusz 50 lecia istnienia swojej jednostki.
Obchodom dopisa³a zarówno pogoda, jak i
frekwencja. Jubileusz rozpocz¹³ siê uroczyst¹ Msz¹
Œwiêt¹ w Kaplicy w £¹¿ku Ordynackim, któr¹

Ko³tyœ. Cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP
Andrzej Olech wrêczy³ sztandar prezesowi OSP w
£¹¿ku Ordynackim Czes³awowi Torbie. Nastêpnie
przyszed³ czas na odznaczenia - OSP w £¹¿ku
Ord yna cki m zos ta³ a ude kor owa na sre brn ym
medalem. Za zas³ugi dla po¿arnictwa z³otymi,

celebrowa³ ks. infu³at Edmund Markiewicz. Podczas
Mszy Œw. poœwiêcono sztandar OSP. Nastêpnie
nast¹pi³ przemarsz ulic¹ kolumny marszowej z
orkiestr¹ dêt¹ do stra¿ nicy OSP w £¹¿ku
Ordynackim. Tam sztandar w imieniu spo³eczeñstwa
przekaza³ Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof

srebrnymi i br¹zowymi medalami uhonorowani
zos tal i rów nie ¿ dru how ie. Na zak oñc zen ie
uroczystoœci jubileuszowej program artystyczny
przedstawi³a m³odzie¿ z miejscowej szko³y
podstawowej.
£ukasz S.

Leœny Kr¹g u Liderów Polesia
W dniach 06 - 08 czerwca 2008r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny
Kr¹g” z Janowa Lubelskiego uczestniczy³a w
wyjeŸdzie stu dyjnym na obsz arze dzia³ania
Fundacji Lokalna Grupa Dzia³ania „Liderzy
Polesia”. Celem wyjazdu by³a prezentacja
dorobku Fundacji, wymiana doœwiadczeñ,
nawi¹zanie œciœlejszej wspó³pracy pomiêdzy
organizacjami, dzia³aj¹cymi w ramach realizacji
za³o¿eñ programowych Europejskiego Programu
LEADER.
Wyjazd zorganizowano ze œrodków
finansowych Fundacji LGD „Liderzy Polesia” i
Stowarzyszenia LGD „Polesie” z siedzib¹ w

2.

Cycowie.
Przyjêcie, jakie zgotowano
przedstawicielom naszego Stowarzyszenia, by³o
wyœmienite. Mieszkañcy gminy Cyców okazali
siê wspania³ymi ludŸmi, z wielk¹ pasj¹ i mi³oœci¹
do miejsca, w którym ¿yj¹.
St ow ar zy sz en ie Lo ka ln a G ru pa
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” oficjalnie zaprosi³a
re pr ez en ta nt ów Fu nd ac ji Lo ka ln a Gr up a
Dzia³ania „Liderzy Polesia” na rewizytê w
sierpniu w dniach, kiedy odbêdzie siê Festiwal
Kaszy „Gryczaki 2008”.
Czekamy z niecierpliwoœci¹ na przyjazd
szanownych goœci.

Gazeta Janowska

Konsultacje spo³eczne
Na prze³omie maja i czerwca br. Burmistrz Janowa Lubelskiego
przeprowadzi³ cykl konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami gminy.
Konsultacje rozpoczêto od spotkania z
przedstawicielami Forum Organizacji
Pozarz¹dowych Ziemi Janowskiej, nastêpnie by³y
spot kani a z mi eszk añca mi pa rafi i œw. Ja na
Chrzciciela i œw. Królowej Jadwigi, konsultacje z
m³odzie¿¹ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, oraz
spotkanie ze spo³ecznoœci¹ £¹¿ka. Mieszkañcy wsi
Bia³a i Zofianka Górna odbyli konsultacje spo³eczne
z Burmistrzem wczesn¹ wiosn¹, kiedy tworzone by³y
dla tych wsi Plany Odnowy Miejscowoœci, natomiast

„100 Kamienic na 100-lecie Niepodleg³oœci” czy
„Park Rekreacji”. Zawsze, po wypowiedzi Pana
Burmistrza, mieszkañcy mieli okazjê, aby zapytaæ o
sprawy, które ich interesuj¹. Okazuje siê, ¿e
przedstawiciele spo³ecznoœci, którzy brali udzia³ w
konsultacjach, byli pe³ni uznania dla pracy, zarówno
Burmistrza, jak i ca³ego zespo³u, którym kieruje.
Jednak du¿e osi¹gniêcia, jak budowa krytej p³ywalni
czy rewitalizacja centrum Janowa Lubelskiego, nie
pozwalaj¹ unikn¹æ problemów mniejszej rangi.

,,Nerka” - chluba szpitala
,,Sztuczna nerka” tak potocznie okreœla siê oœrodek dializ. Dializowanie, czyli
oczyszczanie organizmu z toksyn, wprowadza siê w sytuacji niewydolnoœci nerek.
Dializowanie raz rozpoczête musi byæ kontynuowane do koñca ¿ycia. S¹ jednak dwa
wyj¹tki, przy ostrych zatruciach kilkurazowe dializowanie z zasady przywraca
chorego do zdrowia. Ten drugi wyj¹tek to przeszczep nerki. Pierwsze dializy, najpierw
otrzewnowe, przeprowadzono w Janowie Lubelskim w 1983 roku, a ju¿ 28
kwietnia1984 roku przeprowadzono pierwsz¹ hemodializê.

w Momotach spotkanie konsultacyjne nie dosz³o do
skutk u, z po wodu n iskie j frek wencj i. Cel em
konsu ltacj i spo³e cznyc h by³o poinf ormow anie
mieszkañców o dzia³alnoœci gminy za ubieg³y rok,
przedstawienie obecnych dzia³añ, jak równie¿ tych,
które s¹ zaplanowane na najbli¿sze lata. Pan
Burmistrz w obszernej prezentacji multimedialnej
przedstawia³ g³ówne kierunki rozwoju gminy (ga³¹Ÿ
gos pod arc z¹ i tur yst ycz n¹) , pr zed siê wzi êci a
inwestycyjne, zarówno te zakoñczone, jak i obecnie
realizowane, wykonane inwestycje drogowe,
zadania, zrealizowane przez gminê z zakresu dzia³añ
spo³ecznych, promocji i kultury oraz dokumenty
planistyczne i koncepcje architektoniczne, które
wytycz aj¹ najwa¿ niejsz e kierun ki rozwoj u. Z
dokum entów plani stycz nych wymie niæ nale¿ y
Strategiê Rozwoju Gminy i Wieloletni Plan
Inwestycyjny, zaœ z architektonicznych: program

Sport

Mieszkañcy zwracali siê z pytaniami o przeniesienie
dworca autobusowego, budowê obwodnicy, chodniki
i kanalizacjê, utworzenie klas integracyjnych w
gimnazjum, przekszta³ca nie dzia³ek rolnych w
budowlane, czy nie lada problem, jakim jest dostêp
do Internetu w £¹¿ku. Pan Burmistrz nie pozostawia³
¿ad neg o pyt ani a bez odp owi edz i, wyj aœn ia³
p r o c e d u r y, z w i ¹ z a n e z e z m i a n ¹ p l a n u
zagospodarowania przestrzennego, z uzyskiwaniem
œrodków na budowê kanalizacji i modernizacjê ulic.
Mó wi ³, ja ki e s ¹ s za ns e n a r oz wi ¹z an ie
przedstawianych problemów w najbli¿szym czasie i
czym jest to uwarunkowane. Ci, którzy uczestniczyli
w konsultacjach, mogli siê równie¿ dowiedzieæ, jakie
zmiany w Janowie i jakie atrakcje bêd¹ czekaæ nas za
kilka lat. Ci zaœ, którzy w nich nie uczestniczyli, niech
¿a³uj¹ i znajd¹ czas za rok.
E.M

,,Mistrzostwa Œwiata”

czyli puchar pi³ki no¿nej - podwórkowej
Tak mo¿na nazwaæ spontaniczne zorganizowane,
zabawy dla dzieci i m³odzie¿y. S³awomir Dworak z
pomoc¹ Andrzeja £ukasika zorganizowa³ turniej
pi³ki no¿nej w niedzielê 08.06.2008 na Zaolszyniu.
W turnieju uczestniczy³o cztery dru¿yny
do lat 14, po piêciu zawodników w dru¿ynie. Z
Zaolszynia wyst¹pi³o dwie dru¿yny i po jednej z
Bia³ej i ze starego miasta. Dru¿yny powsta³y
samorzutnie i zorganizowa³y siê same. Dru¿yna z
Bia³ej wystêpowa³a z opiekunem Andrzejem

£ukasikiem, który otrzyma³ od podopiecznych
przydomek „Leo”. Rozegrano trzy mecze po dziesiêæ
minut. Sêdziowa³ S³awek Dworak. Zwyciê¿y³a
dru¿yna trenera Leo. Zwyciêzcom wrêczono puchar,
ws zy sc y za wo dn ic y ot rz ym al i up om in ki
ufundowane przez sponsorów. Rozrywka i zabawa
dzieci by³y podziêkowaniem dla organizatorów.
Je¿eli znajd¹ siê s ponsorzy, podobne
rozgrywki zostan¹ przeprowadzone w wakacje.
J.M

Oficjalne otwarcie Oddzia³u Dializ
nast¹pi³o 03.05.1984. Poczytane przez w³adzê,
jako demonstracja. Kierowanie oœrodkiem
powierzono Pani doktor El¿biecie Kolibskiej,
która kieruje oœrodkiem do dziœ. Pocz¹tki by³y
trudne, z uwagi na ograniczon¹ liczbê stanowisk
trzeba by³o dokonywaæ doboru i kwalifikacji
pacjentów do zabiegu. Podstaw¹ by³ wiek, nie
dializowano ludzi powy¿ej 40 roku ¿ycia czy
pacjentów z cukrzyc¹. Dziœ taka sytuacja jest nie
do pomyœlenia. W zespole, kierowanym przez
doktor El¿bietê Kolibsk¹, od pocz¹tku pracuje
lekarz Tadeusz Pawlus, pielêgniarka Irena
Karat ysz; wœród wielu praco wnikó w nie
zabrak³o tak¿e obecnego ordynatora oddzia³u
wewnêtrznego lekarza Andrzeja Kamiñskiego.
W 2003r. Oddzia³ zosta³ przeniesiony do
Nowego Szpitala, by³ chlub¹ ówczesnych w³adz
powiatowych, jak i dyrekcji szpitala,
mieszkañców Janowa Lubelskiego tak¿e. Na
przestrzeni tych lat sta³ym dializom poddano
255 osób. Wykonano 132 511 dializ to ogromna
iloœæ. Najwspanialsz¹ dzia³alnoœci¹ by³o tak¿e
przygotowywanie pacjentów do przeszczepu
nerki. Szeœædziesiêciu czterem pacjentom
przeszczepiono nerki - obecnie ¿yje 26 osób.
Pacjenci przygotowani w Janowie
przeszczepiani byli najczêœciej w Warszawie,
Bydgoszczy i Lublinie. Janowska pacjentka z
najd³u¿szym sta¿em po przeszczepie ¿yje na
Podkarpaciu. W Janowie ¿yje i mieszka pani,
która przesz³a zabieg przeszczepu dwadzieœcia
lat temu. Pomyœlicie Pañstwo, co to za okazja do
napisania tego artyku³u. Niedawno Polacy
¿egnali Agatê Mróz - mistrzyniê œwiata w
siatkówce. Byliœmy wzruszeni jej postaw¹,
pragnieniem ¿ycia. Przeszczep szpiku kostnego,
infekcja, œmieræ. Wœród nas s¹ ludzie tak¿e po
przeszczepie, ¿yj¹, ciesz¹ siê ka¿d¹ chwil¹.
Tym ludziom, którzy znaleŸli siê na krawêdzi

¿ycia, trzeba daæ szansê ¿ycia, a kto j¹ da?
Powinna daæ œwiadomoœæ spo³eczna rodzin
daw ców, l eka rze , od pow ied nia pol ity ka
pañstwa, a tak¿e dzia³acze samorz¹dowi. By³y
minister, chc¹c rozpocz¹æ walkê z korupcj¹ i
zaistnieæ jako obroñca prawa (s³ynna sprawa
doktora G,) zastosowa³ œrodki niewspó³mierne
do potrzeb. To tak, jakby chc¹c zabiæ komara,
rzuci³ bombê i zniszczy³ ca³¹ ideê przeszczepów
i ratowania cz³owieka (komar prze¿y³). Tak, w
Kr ak ow sk ie j Kl in ic e Ka rd io lo gi cz ne j,
przeszczepiaj¹cej serca, w poprzednich latach
wykonywano oko³o 60 przeszczepów rocznie,
w tym roku to jeden przeszczep. Janów jest
jeszcze tym miejscem, w którym mi³o œæ
bliŸniego to nie tylko has³o. Ale co by³oby albo,
co bêdzie, je¿eli obecny Oddzia³ Dializ by³by w
prywatnych rekach? Wed³ug lekarzy to koniec
przeszczepów (wed³ug mnie przeszczepka
serca, równie¿).
Pr ze ci e¿ ra ch un ek ek on om ic zn y
wskazywa³by, ¿e trzeba przeprowadzaæ jak
najwiêcej dializ, wiêc, po co przygotowywaæ i
badaæ chorych do ewentualnego przeszczepu.
Doktor El¿bieta Kolibska potwierdza, ¿e
Oœrodek Dializ jest op³acalnym oddzia³em w
szpitalu. Natomiast pog³oski o ewentualnym
sprzedaniu czy dzier¿awie nie maj¹ podstaw
ekonomicznych, a wrzucanie dodatkowych
kosztów ogólnozak³adowych do dzia³alnoœci
„nerki” jest nieuzas adnione , przecie ¿ nie
sprze daje s iê kur y, znosz¹c ej z³o te jaj a.
Ministerstwo Zdrowia opracowuje program
odd³u¿ania szpitali i dzia³ania samorz¹dowe
przed wprowadzeniem tego programu by³yby
kolejn¹ bomb¹, rzucon¹ tym razem przez
Jano wiak ów w jano wski szpi tal. Racz ej
przyszed³ czas na odznaczenia wspania³ych
ludzi.
Jan Machulak

Konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê, zagrodê, balkon
Lubisz przebywaæ wœród kwiatów,
zieleni, w zadbanym, przyjemnym

otoczeniu? Masz pomys³, jak upiêkszyæ swój
balkon, posesjê, gospodarstwo rolne,
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wykorzystuj¹c ró¿norodn¹ roœlinnoœæ,
stosuj¹c zabudowê ogrodow¹ typu altanki,
mostki, oczka wodne? Chcesz siê pochwaliæ
swoj¹ oaz¹? Jeœli jesteœ mieszkañcem
naszego miasta lub mieszkasz na terenie
naszej gminy, ten konkurs jest skierowany
w³aœnie do Ciebie! Dla zwyciêzców konkursu
przewidziane s¹ cenne nagrody.
Regulamin konkursu i karta
zg³oszenia do pobrania na stronie
http://www.janowlubelski.pl/news/n_08051
7.htm, oraz w Urzêdzie Miejskim w Janowie
Lubelskim.
Mw

3.

Internet w bibliotece

Na gor¹cym uczynku
Wywóz œmieci na dzikie wysypiska nie
pop³aca - przekona³ siê o tym ostatnio pewien
mieszkaniec Janowa.
Chc¹c unikn¹æ p³acenia za wywóz
odpadów, wywozi³ je sam, tyle tylko, ¿e na dzikie
wysypisko, które niedawno powsta³o niedaleko
ulicy Kamiennej (okolice starego cmentarza).
Œmiecie rosn¹ tam, jak grzyby po deszczu.
Obszar ten postanowi³a skontrolowaæ Stra¿
Miejska. Kontrola okaza³a siê skuteczna, bo w
przeci¹gu kilku minut stra¿nicy trafili na œlad,
który pozwoli³ im ustaliæ personalia
,,œmieciarza”. Natychmiast udali siê do domu
podejrzanego, który po przedstawieniu
dowodów, przyzna³ siê do winy. Winowajca
dosta³ nakaz uprz¹tniêcia œmieci i zosta³ ukarany
mandatem. Niestety, nie jest to odosobniony
przypadek. A kupki œmieci, widocznej na

zdjêciu, na pewno nie usypa³a tylko jedna osoba. Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Pozostaje nadzieja, ¿e bêdzie to przestroga dla Janowie Lubelskim wzbogaci³a siê niedawno
wszystkich, którzy postêpuj¹ w podobny sposób. o trzy nowe zestawy komputerowe wraz z
oprogramowaniem, sfinansowane w ramach
Programu Ikonka ze Œrodków
Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.
Biblioteka posiada sta³e
³¹cze internetowe, które u³atwi
goœciom placówki dostêp do
Internetu. Korzystanie z niego jest
oczywiœcie bezp³atne. Nowy sprzêt
doskonale wpisuje siê w pracê
biblioteki, daje szansê na szybkie
Stra¿nicy Miejscy zapowiadaj¹, ¿e osoby, dotarcie do poszukiwanych
wywo¿¹ce œmieci na dzikie wysypiska, bêd¹ informacji, wzbogaca ofertê
karane wysokimi mandatami.
biblioteki a na dodatek cieszy siê
£ukasz S. coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.

Dziennie korzysta z niego oko³o 14 osób.
Czytelniê internetow¹ mo¿na odwiedzaæ w
godzinach funkcjonowania biblioteki.
£ukasz S.

Dzieñ Dziecka w naszym mieœcie
Na osiedlu Zaolszynie...

Nad Zalewem...
Dzieci i ryby dobrze siê bawi¹...
Specjalnie dla najm³odszych z okazji
Dnia Dziecka, nad Zalewem Janowskim zosta³y
zorganizowane zawody wêdkarskie. W zawodach
wziê³o udzia³ 60 m³odych mi³oœników
wêdkarstwa. Kibicowali im i wspierali ich
koledzy oraz bardziej doœwiadczeni w tej

dziedzinie ojcowie, dziadkowie a nawet mamy.
Zawody przybra³y bardzo weso³y i rodzinny
charakter. Niektóre wy³owione ryby by³y
pokaŸnych rozmiarów, lecz tak naprawdê, to nie

wynik by³ najwa¿niejszy, lecz mi³o spêdzony czas
w atmosferze delikatnej rywalizacji. I chocia¿ do
koñca nie wiadomo, jak bawi³y siê ryby, to
prawie pewne jest, ¿e zarówno dzieci, jak i ich

rodzice, bawili siê œwietnie. Poni¿ej
prezentujemy klasyfikacjê koñcow¹ zawodów:
Kategoria ch³opcy od roku do 7 lat:
1 miejsce Wojciechowski Sebastian
2 miejsce Krzysztoñ Mateusz
3 miejsce Ostrowski Damian
Kategoria ch³opcy od 8 do 14 lat:

W przeddzieñ Dnia Dziecka na nowym
kompleksie sportowym, powsta³ym dziêki
pomocy Gminy Janów Lubelski oraz
prywatnych darczyñców, zosta³a
zorganizowana impreza, w której
uczestniczy³o oko³o
czterdzieœciorga dzieci z
Zaolszynia, Bia³ej oraz Starego
Rynku.
Dzieci uczestniczy³y w
ró¿nych konkurencjach
sportowych, które mo¿na uprawiaæ
w czasie wolnym na nowym
kompleksie sportowym, tj.: pi³ka
no¿na, siatkówka oraz mini
koszykówka. Za pomoc w
zorganizowaniu tego¿
przedsiêwziêcia serdecznie
dziêkujê: hurtowni ,,BUDER” Pani Barbary
Flis, hurtowni ,,BUDOMET” Pañstwa
Malinowskich, ,,AUTO- SPRZEDA¯ EUROCAR s.c. T. Gajewski Z. Szczygie³”, firmie
,,SPEC - KOP” Józefa Skubika, ZAK£ADOWI

1 miejsce - Beksiak Krzysztof
2 miejsce Tylus Piotr
3 miejsce Gnat Micha³
Kategoria dziewczynki:
1 miejsce Stodulska Agata
2 miejsce Maziarz Ma³gorzata
3 miejsce Wojtan Eliza
Najwiêksz¹ ryb¹ zawodów okaza³ siê karaœ
srebrny o imponuj¹cej d³ugoœci 32 centymetrów i
wadze 0,48 kg, wy³owiony przez Ostrowsk¹
Annê.
Za pomoc w zorganizowaniu imprezy
dziêkujemy sponsorom: Pani Alicji Gi¿ce (sklep
ogrodniczo wêdkarski ,,RELAX”), Panu
Adamowi Tylusowi (sklep z zabawkami
,,SMYK”), Panu Zbigniewowi Dudek (sklep
,,Uroda”), Panu Piotrowi
Surowieckiemu B U D O W L A N O D R O G O W E M U P i o t r a
Gajewskiego, sklepom ,,URODA” Pana Dudka,
(hurtownia ,,Polaris”).
£ukasz S. firmie ,,FOTO- FLORCZAK” Antoniego

Florczaka, Pani Alicji Gi¿ka sklep ogrodniczo
wêdkarski ,,RELAKS”, hurowni ,,PRIMA”
Marka Rodziewicza, firmie ,,NETPLAST” Pana

Paw³a Jarzynki oraz radnym: Panu Markowi
Tomczykowi, Eugeniuszowi Misiowi, Józefowi
Wielebie, Kazimierzowi Szwedo.
Dziêki hojnoœci wy¿ej wymienionych
darczyñców, ka¿de dziecko mog³o siê cieszyæ z
otrzymanej nagrody, a o dobrej zabawie niech

œwiadcz¹ zdjêcia z tej imprezy.
S³awomir Dworak

Ceny w górê, a jakoœæ?
Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie
Lubelskim oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Janowie Lubelskim og³aszaj¹ wysokoœæ op³at za
dostarczan¹ wodê i odprowadzane œcieki w zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie taryf op³at w rozumieniu art. 24
ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu œcieków z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póŸn. zm.).

4.

Stawki odp³atnoœci taryfowej bêd¹ obowi¹zywaæ
od 1 czerwca 2008 r. do 31.05.2009 r. w wysokoœci:
1. Zaopatrzenie w wodê:
Cena wody dostarczanej z komunalnych urz¹dzeñ
wodoci¹gowych dla wszystkich odbiorców - 2,15
z³/m3 + 7% VAT.
Stawki op³at abonamentowych:
- od bi or ca ro zl ic za ny wg wo do mi er za
dodatkowego, mierz¹cego iloœæ wody

bezpowrotnie zu¿ytej - 1,55 z³/m-c + 7% VAT;
- odbiorca rozliczany wg przepisów, dotycz¹cych
przeciêtnych norm zu¿ycia wody - 4,70 z³/m-c + 7%
VAT;
- odbiorca rozliczany wg wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego - 6,07 z³/m-c + 7% VAT;
2. Odprowadzanie œcieków:
Grupa I Gospodarstwa domowe - 3,12 z³/m3 + 7%
VAT;
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Grupa II Przedsiêbiorstwa handlowe, us³ugowe,
skl epy, ins tyt ucj e, szp ita le, apt eki , szk o³y,
przedszkola, internaty, restauracje, bary - 4,39
z³/m3 + 7% VAT;
kawiarnie i œcieki dowo¿one wozami
asenizacyjnymi o ³adunku BZT5 do 350 mg O2/litr
Grupa III Zak³ady przemys³ owo-pro dukcyjne
przetwórstwa miêsnego i spo¿ywczego itp. - 7,73
z³/m3 + 7% VAT.

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

XXII Sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
Podczas sesji, która odby³a siê 30 maja
2008 roku, radni Powiatu Janowskiego zapoznali siê
z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie
Lubelskim oraz podjêli kilka uchwa³, miêdzy innymi

gruntowych niezbêdnych do realizacji zadania
drogowego.
Obraduj¹cy na XXIII sesji radni dokonali
zm ia ny w sk ³a dz ie Ra dy Sp o³ ec zn ej pr zy
Samodz ielnym Public znym Zespol e Zak³ad ów

w sprawach: ustalenia najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu dla
pracowników administracji Powiatowego Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Janowie
Lubelskim; zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia
zasad otrzymywania i wysokoœci diet dla radnych
Powiatu Janowskiego za udzia³ w posiedzeniach
Rady, Zarz¹du i Komisji; ustalenia wysokoœci
wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Janowskiego;
zmiany statutu powiatu oraz wyra¿enia zgody na
nabycie przez Powiat Janowski nieruchomoœci

Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, gdzie w
miejsce Krzysztofa Tyry, na cz³onka Rady powo³ano
Henryka Micha³ka jako przedstawiciela Wojewody
Lubelskiego.
W dalszej czêœci obrad przeg³osowano
uchwa³ê w sprawie delegowania radnych do Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. Delegowani radni do
Komisji to: Krystyna Æwiek i W³adys³aw Sowa.
Po omówieniu interpelacji, zapytañ i
odpowiedzi, obrady XXII sesji zosta³y zakoñczone.
Joanna G³ód

Cd. ze str. 1

Œladami historii i nie tylko...
Calineczka to opowieœæ o dziewczynce, która
pomimo tego, ¿e bardzo maleñka, potrafi³a
dokonaæ wielu rzeczy i byæ szczêœliw¹.
Potem dzieci zwiedza³y Muzeum Wsi
Lubelskiej „Skansen” na S³awinie ze s³ynnym
wiatrakiem z Zygmuntowa. Skansen to szereg
obiektów architektonicznych, zró¿nicowanych
pod wzglêdem fizjograficznym i
etno graf iczn ym, podz ielo nych na sied em
sektorów: Wy¿ynê Lubelsk¹, Roztocze,
Powiœle, Nadbu¿e oraz sektor dworski i

D³ugi weekend i ³adna pogoda zawsze
sprzyjaj¹ wycieczkom i wyjazdom w plener,
zachêcaj¹ do spacerów i rajdów rowerowych
z dzieæmi i m³odzie¿¹.
W d n i a c h 1 . 0 5 - 4 . 0 5 . 2 0 0 8 r.
Wie lo fu nk cy jn a Pl ac ów ka Op ie ki na d
Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk” w Janowie
Lubelskim zorganizowa³a dla wychowanków
wycieczkê do Le¿ajska, £añcuta, Lublina i
Zamoœcia.
W £añcucie wszystkich zachwyci³
przepiêkny Zamek Lubomirskich, w którym
krêcono nawet sceny do dwóch polskich
znanych filmów: Trêdowatej i Hrabiny Cosel.
Zamek wyró¿nia siê bogactwem zbiorów
malarskich, kszta³tami ogrodów i parku, w
którym znajduje siê: Oran¿eria, Zameczek
Romantyczny, uje¿d¿alnia, stajnie i
powozownia. Bêd¹c w £añcucie trudno nie
zajechaæ do Le¿ajska i nie zwiedziæ Muzeum
Prowincji Ojców Bernardynów i Koœcio³a
Parafialnego pw. Trójcy Œwiêtej i Wszystkich
Œwiêtych.
Natomiast w Zamoœciu dzieci
odwiedzi³y ZOO i zwierzêta, których nie maj¹
okazji ogl¹daæ na co dzieñ. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê rynek a tak¿e
Muzeum Barwy i Orê¿a „Arsena³”, za³o¿one

miasteczkowy. Dzieci mog³y obejrzeæ cerkiew
greckokatolick¹, zabytkow¹ plebaniê, dwór
szlachecki, pracowniê garncarsk¹ i remizê
stra¿ack¹. A wszystko to w otoczeniu chatek w
starym stylu i ogródków, pe³nych pachn¹cych
kwiatów. Ca³oœæ wycieczek uzupe³nia³y lody,
posi³ki na powietrzu i pami¹tkowe zdjêcia,

przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego
Jana Zamoyskiego, który w zbrojowni
kolekcjonowa³ swoje trofea wojenne. Dzieci
mog³y z bliska popatrzeæ na lufy armat, osprzêt
artyleryjski, moŸdzierze, pistolety, muszkiety,
karabiny i inne, a nawet je dotkn¹æ. Wra¿eñ by³o
co niemiara.
Podczas wyjazdu do Lublina dzieci
obejrza³y przedstawienie pt. „Calineczka”.

które do tej pory przypominaj¹ mi³o spêdzone
chwile.
Ko rz ys ta j¹ c z ok az ji ch ce my
po dz iê ko wa æ sp on so ro wi wy ci ec zk i do
Zamoœcia, który woli pozostaæ anonimowym,
oraz wszystkich ludziom, którzy darem serca
przyczyniaj¹ siê do wielu radosnych chwil w
¿yciu naszych dzieci.
Pracownicy Placówki ,,Promyk”

Pamiêæ wiecznie ¿ywa

Akcja zakoñczy³a siê dnia 14 czerwca 1944 roku,
kiedy to dosz³o do rozstrzygaj¹cego starcia w
rejonie Porytowego Wzgórza, nad rzek¹ Branew.
Oddzia³y partyzanckie - w sile oko³o 3200 ludzi,
walczy³y przeciwko dziesiêciokrotnie wiêkszej,
doskonale uzbrojonej, armii niemieckiej. Po
ca³odzien nych zmaganiac h, pod os³on¹ nocy,
partyzanci przedostali siê do Puszczy Solskiej.
Bitwa nad Branwi¹ zosta³a uznana za najwiêksz¹
zwyci êsk¹ b itwê p artyz anck¹ na zie miach
polskich”.
Po powitaniu przez Starostê - Pa na
Zenona Sydora i Wicestarostê - Pana Piotra Górê
zaproszonych goœci, Pani Genowefa Tokarska
Wojewoda Lubelski oraz pu³kownik w stanie
spoczynku - Pan Jerzy Górnicki Prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów
Polit yczny ch w Lubli nie odzna czyli Z³oty m

Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej
Pana Stanis³awa Saczuka - Prezesa Ko³a Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
w Kraœniku oraz Pana Aleksandra Dudka - Wójta
Gminy Polichna. Odznak¹ Za Zas³ugi Dla Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
odznaczono równie¿ Pana Marka Piecha Wójta
Gminy Dzwola.
W miêdzyczasie, kwiaty pod pomnikiem
z³o¿yli uczestnicy, organizowanego po raz
dwunasty, wyœcigu niepe³nosprawnych „Porytowe

Wzgórze 2008”, rozgrywanego w ramach V edycji
„Grand Prix Lubelszczyzny wyœcigi na wózkach”.
Patronat nad wyœcigiem objêli: Pani Genowefa
Tokarska Wojewoda Lubelski i Pan Krzysztof
Grabczuk Marsza³ek Województwa Lubelskiego.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³ Apel
Poleg³ych, który odczyta³ porucznik Marek Cis³o,
po czym oddano salwê honorow¹. Nastêpnie,
del ega cje zwi ¹zk ów kom bat anc kic h, par tii
politycznych, urzêdów, jednostek samorz¹du
terytorialnego i zak³adów pracy z³o¿y³y wieñce i
wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem d³uta Bronis³awa
Chromego. Obchody uroczystoœci na Porytowym
Wzgórzu wiele znacz¹, zarówno dla nas, jak i
kombatantów wojennych. Dziêki nim, wyra¿amy
nasz¹ wdziêcznoœæ i szacunek za walkê w obronie
Ojczyzny.
W czasie uroczystoœci wrêczone zosta³y
równie¿ nagrody dla zwyciêzców II Harcerskiego
Biegu Patrolowego Porytowe Wzgórze
2008.
T e g o r o c z n e
uroczystoœci odby³y siê
pod patronatem
honorowym Pana
Krzysztofa Grabczuka
- M a r s z a ³ k a
Województwa
Lubelskiego, natomiast
patronat medialny
objê³o Radio Lublin.
S p o n s o r a m i
uroczystoœci byli:
Powiatowy Bank
Spó³dzielczy w
Janowie Lubelskim,
Przedsiêbiorstwo Budowlano - Monta¿owe
FLISBUD w Janowie Lubelskim oraz Bank PKO
BP SA.
Zarz¹d Powiatu w Janowie Lubelskim
sk³ada serdeczne podziêkowania wielu osobom,
zaanga¿owanym w organizacjê tegorocznych
uroczystoœci, których nie sposób wymieniæ, a dziêki
którym t¹ imprezê, mimo deszczu, mo¿emy zaliczyæ
do udanych.
Alina Boœ

Warsztaty Kryminalistyczne
w Janowie Lubelskim
W dniach 12-17 maja br. w Janowie
Lubelskim odby³y siê X Regionalne Warsztaty
Kryminalistyczne. Udzia³ w nich wziê³y s³u¿by
kryminalistyczne Policji z wiêkszoœci województw
ora z pr zed sta wic iel e St ra¿ y Gr ani czn ej,
Centralne go Laborator ium Kryminali stycznego
Po li cj i, Bi ur Ko me nd y G³ ów ne j Po li cj i,
odpowiedzialnych za problematykê obs³ugi miejsca
zdarzenia. Goœæmi zaproszonymi byli równie¿ Pan
Zenon Sydor - Starosta Janowski oraz m³odszy
inspektor Bogumi³ Polikarski - Komendant
Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim.
Przedmiotem warsztatów by³o
doskonalenie taktyki oglêdzin miejsc zdarzeñ, tzw.
trudnych, w tym katastrofy budowlanej, po¿aru
samochodu. Specjaliœci z Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego zaprezentowali
m.in. kamerê sferyczn¹, tj. urz¹dzenie,
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umo¿liwiaj¹ce zarejestrowanie obrazu z miejsca
zdarzenia w obszarze 360 stopni w poziomie oraz
180 sto pni w pi oni e wr az z mo¿ liw oœc i¹
wy mi ar ow an ia ob ie kt ów na ob ra zi e or az
okreœlaniem wspó³rzêdnych geograficznych
miejsca zdarzenia. Kamera ta by³a wykorzystana
m.in. do filmowania miejsca katastrofy budowlanej
zawalenia siê hali w czasie wystawy go³êbi w
Katowicach. Koszt takiego urz¹dzenia wynosi 300
tysiêcy z³otych.
Wa r s z t a t y, p o z a m o ¿ l i w o œ c i ¹
doskonalenia pracy, zwi¹zanej z profesjonalnym
zabezpieczaniem œladów na miejscu zdarzenia, daj¹
mo¿liwoœæ prezentowania najnowszych osi¹gniêæ
techniki, w jakie wyposa¿a siê Policja, dla lepszego i
skuteczniejszego œcigania sprawców przestêpstw.
oficer prasowy
kom. Piotr Sawa
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Remiza OSP w Zdzi³owicach Trzecich oddana do u¿ytku
III - Jan Mich oraz Stanis³aw Król. Srebrny Medal
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali: Eugeniusz

wszyscy z OSP Zdzi³owice Trzecie. Odznak¹
„Wzo rowy Stra ¿ak” odzn aczo no: Grze gorz a
Kozika z OSP Zdzi³owice Trzecie, Paw³a Króla z
OSP Godziszów Trzeci, Dariusza Ma³ka OSP
Godziszów Trzeci, Rafa³a Abrama, Grzegorza
Sajewskiego obaj z OSP Kawêczyn.

Michalczyk, Zbigniew Winiarczyk, Jan Jaworski,
Janusz Michalczyk - wszyscy z OSP Zdzi³owice
Trzecie. Br¹zowymi Medalami za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa zostali uhonorowani: Pawe³ Nieœciur,
Krzysztof Kozik, Dariusz Sulowski i £ukasz Pizoñ -

Po dekoracji, nast¹pi³ akt poœwiêcenia
stra¿nicy, którego dokona³ ks. proboszcz Leonard
Marianowski. Nastêpnym punktem programu by³o
przeciêcie wstêgi. Kolejno przecinali: Henryk
Dyg uœ, And rze j Ole ch, Grz ego rz Paz dra k

W maju 2008 roku odby³a siê uroczystoœæ przekazania do u¿ytku Stra¿nicy Jednostce OSP
w Zdzi³owicach Trzecich. Budynek remizy zosta³ przebudowany i wyremontowany. Koszt
inwestycji zamkn¹³ siê w kwocie 272 416 z³. Obiekt zosta³ dostosowany do potrzeb
mieszkañców Zdzi³owic oraz jednostki OSP w Zdzi³owicach Trzecich.
Uroc zyst oœci rozp oczê ³a Msza œw.,
od pr aw io na w ko œc ie le pa ra fi al ny m po d
przewodnictwem Kapelana Stra¿aków ks. kanonika
Józefa Krawczyka w asyœcie ks. proboszcza
Leonarda Marianowskiego. Po Mszy œw. poczty
sztandarowe oraz zaproszeni goœcie
przemaszerowali pod remizê OSP w Zdzi³owicach
Trzecich, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ
uroczystoœci. Zaproszonych goœci, stra¿aków oraz
wszystkich obecnych na uroczystoœci powita³ Wójt
Gminy Godziszów Andrzej Olech. Nastêpnie, z
histori¹ Jednostki OSP w Zdzi³owicach Trzecich
zapozna³ druh Bronis³aw Sobótka. Kolejno g³os
zabierali Starosta Janowski Zenon Sydor, Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP
w Janowie Lubelskim Henryk Dyguœ, Radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Frania.
Przekazanie stra¿nicy by³o okazj¹ do odznaczeñ:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³ Bronis³aw Zdybel,
Srebrnym uhonorowano Bronis³awa Sobótkê a
br¹zowym Henryka Dudkê, Jana Sosnówkê oraz
Bronis³awa Mazura. Z³otym Znakiem Zwi¹zku
Ochot niczy ch Stra¿ y Po¿ar nych odzna czono
Stanis³awa Sobótkê. Z³oty medal za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa otrzymali: OSP Zdzi³owice Trzecie Zenon Nieœciur, Eugeniusz Kowalczyk, Jan Kozik,
Bronis³aw Michalczyk, Jan Zyœko; OSP Godziszów

Aktywny Urz¹d, aktywni bazrobotni
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim
wci¹¿ pozyskuje dodatkowe œrodki na aktywizacjê
bezrobotnych naszego powiatu. W pierwszej
p o ³ o w i e r o k u , w r a m a c h œ r o d k ó w F P,
pochodz¹cych z rezerwy Ministra, urz¹d otrzyma³
ju¿ przesz³o 390 tys. z³. na realizacjê programów na
rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach
tych œrodków aktywizowanych zostanie 47 osób.
PUP z³o¿y³ kolejne wnioski (w ramach
œrodków FP, pochodz¹cych z rezerwy Ministra) o
przyznanie dodatkowych œrodków na realizacjê 2
nowych programów.
Pierwszy z nich pt. „Aktywni na rynku
pracy” skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu
powiatu janowskiego, znajduj¹cych siê w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy.
Jego g³ównym celem jest zwiêkszenie szans
zatrudnien ia wœród osób bezrobotny ch naszego
powiatu, a w szczególnoœci osób pochodz¹cych z
terenów wiejskich. Planuje siê organizacjê
nastêpuj¹cych form wsparcia:

- sta¿, przygotowanie do wykonywania zawodu,
jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, szkolenia: kierowca kat. D, kierowca
kat. C. W ramach programu zaktywizowanych
zostanie 140 osób.
Drugi program pt. „Aktywizacja - program
z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych”
skierowany jest do osób bezrobotnych o niskiej
motywacji i braku doœwiadczenia zawodowego.
Planuje siê organizacjê nastêpuj¹cych form wsparcia:
- prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe
œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
doposa¿enie lub wyposa¿enie stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego, szkolenia, kierowca kat.
E, operator obrabiarek sterowanych numerycznie
CNC, spawanie w os³onie CO2. W ramach programu
zaktywizowanych zostanie 102 osoby. Realizacja obu
programów rozpoczê³a siê z dniem 1 czerwca, a
zakoñczy 31 grudnia 2008r. Osoby zainteresowane
uczestnictwem w programach zapraszamy do siedziby
Powiatowego Urzêdu Pracy.
Anna Wojtan

Zostañ moim przyjacielem proszê...
….bo ka¿de dziecko ma prawo do
prawid³owego i harmonijnego rozwoju swojej
osobowoœci, powinno wychowywaæ siê w
œrodowisku rodzinnym, w atmosferze
szczêœcia, mi³oœci i zrozumienia…
Konwencja o Prawach Dziecka
Wzorem lat ubieg³ych Wielofunkcyjna
Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹
„Promyk” w Janowie Lubelskim poszukuje
rodzin zaprzyjaŸnionych dla dzieci z naszej

Rowerem bezpieczniej do celu
Z wielk¹ przykroœci¹ informujê Pañstwa, ¿e
ka¿dego roku na naszych drogach oko³o 6 tysiêcy
rowerzystów ulega wypadkom, na skutek tych
zdarzeñ ponad 500 z nich ponosi œmieræ na
miejscu zdarzenia, a ponad 5 tys. odnosi
obra¿enia cia³a.
W tej grupie s¹ osoby w ró¿nym wieku,
tak¿e dzieci, które po ukoñczeniu 10 roku ¿ycia i
uzyskaniu karty rowerowej mog¹ samodzielnie
poruszaæ sie po drogach publicznych.
W celu propagowania bezpieczeñstwa
rowerzystów poprzez podniesienie œwiadomoœci
wœród kieruj¹cych pojazdami silnikowymi, ¿e
rowerzyœci s¹ pe³noprawnymi uczestnikami ruchu
drogowego, a tak¿e w celu dyscyplinowania samych
rowerzyst ów, poruszaj¹ cych siê niezgodni e z
przepisami na drogach ca³ej Polski, w tym tak¿e
drogach powiatu janowskiego, pocz¹wszy od
01.06.2008 roku do koñca wakacji, przeprowadzone
zostan¹ cyklicznie dzia³ania pod nazw¹:
,,ROWEREM BEZPIECZNIEJ DO CELU”.
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W zwi¹zku z czym apelujê do:
- rowerzystów, o wyposa¿enie swoich pojazdów w
wymagane oœwietlenie z przodu i z ty³u, wyraŸne
informowanie innych u¿ytkowników drogi o
zmianie kierunku swojej jazdy;
- kierowców, o wyrozumia³oœæ w stosunku do
rowerzystów i zwracania na nich szczególnej uwagi;
- rodziców, o zapewnienie dzieciom opieki w czasie
porusz ania si e po dro gach pu bliczn ych, ni e
dopuszczanie do samodzielnego ruchu dzieci, które
nie ukoñczy³y 10 roku ¿ycia i nie posiadaj¹
wymaganej przepisami prawa karty rowerowej.
Jednoczeœnie przypominam, ¿e egzaminy
na karty rowerowe i motorowerowe ,
przeprowadzaj¹ w³aœciwi dyrektorzy szkó³, którym
proponujê ka¿dorazowy udzia³ policjanta RD w
takich egzaminach, jak i w lekcjach wychowania
komunikacyjnego.
Z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu
Drogowego
nadkom. mgr Rados³aw Czuba

Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim,
Zenon Sydor, Jan Frania, Jerzy Pietrzyk Wójt
Gminy Potok Wielki, Krzysztof Ko³tyœ, Witold
Kowalik - Wójt Gminy Modliborzyce, Stanis³aw
Sobót ka - Pr ezes O SP Zdzi ³owic e Trzeci e.
Uroczystoœæ zakoñczy³ wspólny obiad.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Zdzi³owicach Trzecich powsta³a w 1961 r. z
inicjatywy druha Edwarda Pizonia, zamieszka³ego
w Zdzi³owicach Trzecich. Pierwszym Prezesem
zosta³ Tomasz Pizoñ, Naczelnikiem Edward Pizoñ,
Zastêpc¹ Naczelnika Jan Wereski, Gospodarzem
Józef Kowalczyk, Sekretarzem Edward Koz³owicz,
Skarbnikiem Aleksander Sobótka. Sk³ad Zarz¹du
zmienia³ siê wielokrotnie w przeci¹gu 47 lat
istnienia jednostki. W roku 2005 dokonano wyboru
obecnego zarz¹du: Prezes Stanis³aw Sobótka,
Naczelnik Henryk Pizoñ, Sekretarz Bronis³aw
Sobótka, Skarbnik Henryk Pizoñ, Gospodarz
Henryk Dudka, Wiceprezes Jan Sosnówka, Cz³onek
Zarz¹du Zenon Zyœko, Zastêpca Naczelnika Józef
Zdybel, Kronikarz Bronis³aw Koz³owicz.
Obecny budynek stra¿nicy budowano w
latach 1969-1973, a w 1973 r. nast¹pi³o jej
uroczyste przekazanie do u¿ytkowania. Podczas
uroczystoœci 20-lecia istnienia Jednostka otrzyma³a
sztandar. Po opracowaniu projektu budowlanego na
rozbudowê remizy i uzyskaniu pozwolenia na
budowê, w roku 2005 na wiosnê rozpoczêto
rozbudowê remizy, która zakoñczy³a siê w
bie¿¹cym roku.
£ukasz Zielonka

placówki. Zbli¿a siê koniec roku szkolnego i
okres wypoczynku letniego, powrotów do
domu rodzinnego i kontaktu z najbli¿sz¹
rodzin¹. Nie wszystkie dzieci jednak bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ powrotu do domu i do rodziców. Dla
tych, które pozostaj¹ w placówce organizujemy
wypoczynek letni w postaci kolonii lub
kilkudniowych wyjazdów do zaprzyjaŸnionych
domów dziecka. Niemniej jednak autentyczny
kontakt z osob¹ doros³¹, pe³n¹ ciep³a, mi³oœci i
czu³oœci jest nie do przecenienia.
Dlatego zachêcamy wszystkich ludzi
dobrej woli do kontaktu z nasz¹ placówk¹ i

wyra¿enia chêci „bycia” rodzin¹
zaprzyjaŸnion¹.
Rodzina zaprzyjaŸniona to najkrócej
mówi¹c forma wolontariatu, gdzie rodzina obca
odwiedza dziecko na terenie placówki, zabiera
go na spacery lub zaprasza do domu w dni wolne
od nauki szkolnej. Czasami wystarczy kilka
godzin spêdzonych z dzieckiem, wyjazd na
rowerach czy ognisko po³¹czone z pieczeniem
kie³basek. Dziecko ma mo¿liwoœæ wtedy daæ
coœ z siebie, mo¿e wspó³odczuwaæ z
innymi, prze¿ywaæ z nimi radoœæ i smutek i
w ten sposób odreagowaæ stres, zwi¹zany z
pobytem w domu dziecka. Dziecko ma
mo¿liwoœæ poznaæ nowe œrodowisko,
nowych ludzi i wzbogaciæ w ten sposób
swoj¹ wiedzê o œwiecie.
Aby zostaæ rodzin¹ zaprzyjaŸnion¹
wystarczy przyjœæ do placówki, uzyskaæ
zgodê dyrektora placówki i zadeklarowaæ
swoj¹ gotowoœæ.
Przed pierwsz¹ wizyt¹ u rodziny
zaprzyjaŸnionej jest wymagany kontakt z
dzieckiem na terenie placówki oraz wizyta w
miejscu zamieszkania rodziny przez
pracownika socjalnego.
Wszystkich chêtnych i
zainteresowanych prosimy o kontakt
codziennie w godz. 8.00-14.00 pod adresem:
Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad
Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk”
Ul. Jana Paw³a II/10
23-300 Janów Lubelski
Tel. 0-15 8-717-427
Pracownicy Placówki „Promyk”

INFORMACJA

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim informuje, ¿e od
miesi¹ca lipca 2008 r. mo¿na sk³adaæ wnioski na œwiadczenia rodzinne na
nowy okres zasi³kowy, tj.: 01.09.2008r. - 31.08.2009r.
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
mgr Anna Mazur
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Sprzeda¿ konsumencka
Jest to sprzeda¿ rzeczy ruchomej nowej b¹dŸ
u¿ywanej osobie fizycznej (konsumentowi), która
nabywa j¹ od przedsiêbiorcy (sprzedawcy) w celu
niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ lub
gospodarcz¹. Pojêcie to nie obejmuje zakupu
mieszkania lub innej nieruchomoœci, a tak¿e
dostaw energii elektrycznej, gazu i wody.
Zag adn ien ia, zwi ¹za ne ze spr zed a¿¹
konsumenck¹, reguluje ustawa o szczególnych
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego. Jej przepisy stosuje siê równie¿
do umów na odleg³oœæ (zakup towaru przez Internet, z
katalogu wysy³kowego itp.) oraz umów, zawartych
poza lokalem przedsiêbiorstwa, na przyk³ad za
poœrednictwem akwizytora. Regulacje, dotycz¹ce
sprzeda¿y konsumenckiej, odnosz¹ siê równie¿ do
zakupów w komisie oraz umów o dzie³o, dotycz¹cych
rzeczy ruchomych, np. zamówienia mebli w zak³adzie
us³ugowym, który wykonuje je we w³asnym zakresie.
Sprzedawca, u którego dokonujemy zakupu, jest
zobowi¹zany podaæ do wiadomoœci kupuj¹cego cenê
oferowanego towaru, a tak¿e tzw. cenê jednostkow¹,
czyli nale¿noœæ za jednostkê miary. Ci¹¿y na nim tak¿e
obowi¹zek udzielenia konsumentowi jasnych i
zrozumia³ych informacji w jêzyku polskim o nazwie
towaru, jego producencie lub importerze, kraju

pochodzenia, znaku bezpieczeñstwa. Ponadto, na
¿¹danie kupuj¹cego, sprzedawca ma obowi¹zek
wyjaœniæ znaczenie poszczególnych postanowieñ
umowy. Przy szczególnych rodzajach sprzeda¿y (np.
na raty, na zamówienie) sprzedawca ma obowi¹zek
potwierdziæ na piœmie wszystkie istotne
postanowienia umowy, przede wszystkim rodzaj
towaru, jego cenê, datê dokonania sprzeda¿y.
Wraz z towarem sprzedawca powinien
wydaæ wszystkie elementy jego wyposa¿enia oraz
sporz¹dzone w jêzyku polskim instrukcje obs³ugi,
konserwacji i inne dokumenty, dotycz¹ce towaru. Na
sprzedawcy ci¹¿y tak¿e obowi¹zek zapewnienia w
miejscu s przeda¿y warunków, umo ¿liwiaj¹ cych
dokonanie wyboru towaru i sprawdzenie jego jakoœci,
kom ple tno œci ora z fun kcj ono wan ia g³ó wny ch
mechanizmów i podstawowych podzespo³ów.
Kiedy konsument dokona ju¿ zakupu, a
niestety, oka¿e siê, ¿e zakupiony towar jest wadliwy,
wówczas - k orzystaj¹c z p ostêpowania
reklamacyjnego, kierujemy swoje roszczenia do
sprzedawcy jako odpowiedzialnego za niezgodnoœæ
towaru konsumpcyjnego z umow¹.
Na temat postêpowania reklamacyjnego
artyku³ uka¿e siê w nastêpnym numerze.
Joanna G³ód Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Otwarte Mistrzostwa Województwa
w Sportach Obronnych
W ostatni¹ sobotê maja, na goœcinnym
terenie Oœrodka Sportu i Rekreacji
„ZALEW”, odby³y siê Mistrzostwa
Województwa w Sportach Obronnych,
zorganizowanych przez ZP LOK Janów
Lubelski i Stowarzyszenie Aktywizacji
Spo³ecznej „SAS”.
W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿,
szukaj¹ca nietypowych form wypoczynku i
ekstremalnych wra¿eñ, chc¹ca sprawdziæ siebie
i s wo je mo ¿l iw oœ ci . Z aw od y t e b y³ y
jed noc zeœ nie kwa lif ika cj¹ do Otw art ych

innych, typowo wojskowych konkurencji.
Spore emocje wzbudzi³ pierwszy etap
zawodów, tj. strzelanie, prowadzony przez Pana
Andrzeja Abramowicza - sêdziego PZSS, gdzie
prowadzona by³a klasyfikacja dru¿ynowa, jak i
indywidualna. Konkurencjê t¹ wygra³ Bartosz
Szmidt z wynikiem 87 pkt, miejsce drugie zaj¹³
Damian Flis (83 pkt), a miejsce trzecie - Micha³
£ukasiewicz (80 pkt).
Zwyciêzcami tych zawodów zosta³a
dru¿yna uczniów Zespo³u Szkó³, bêd¹cych
cz³onkami stowarzyszenia SAS, w sk³adzie:

Mis trz ost w Pol ski L OK w „Wi elo boj u
Obronnym”, które odbêd¹ siê w Weso³ej w
czerwcu br.
Za wo dy sk ³a da ³y si ê z dw óc h
konkurencji, strzelania i biegu na orientacjê z
jedenastoma punktami technicznymi, takimi
jak: logistyka, strzelanie szybkie, ratownictwo
wodne, pierwsza pomoc przedlekarska i wiele

Kañczukowski D., Skubik R., Sobstyl D.,
Szmidt B.; miejsce drugie zajê³a dru¿yna SK
LOK II Zespó³ Szkó³ w sk³adzie: Flis D.,
Albiniak W., Szyszka S., Szafran D.; miejsce
trzecie: dru¿yna SK LOK I Zespó³ Szkó³ w
sk³adzie: Miazga P., £ukasiewicz M., £ukasik
M., Wieleba J.
Cezary Dobrowolski

Powsta³ Powiatowy Zespó³ Obs³ugi
Szkó³ i Placówek Oœwiatowych
Z dniem 01.05.2008r. w Janowie Lubelskim
rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowa jednostka
bud¿etowa pod nazw¹ Powiatowy Zespó³ Obs³ugi
Szkó³ i Placówek Oœwiatowych. Dyrektorem
jednostki jest Pan in¿. Lech Wronka.
Zatrudnionych jest 6 osób: 1 osoba na stanowisku
g³ównego ksiêgowego, 2 osoby na stanowisku
ksiêgowych, 3 na stanowisku referenta
administracyjnego.
G³ównym zadaniem jednostki jest obs³uga
administracyjno-finansowa szkó³
ponadgimnazjalnych i placówek oœwiatowych
powiatu janowskiego. Szczegó³owy zakres
dz ia ³a ln oœ ci , o rga ni za cj a o ra z z as ad y
funkcjonowania PZOSiPO zawarty jest w statucie
jednostki. Do najwa¿niejszych zadañ nale¿y:
1. prowadzenie rachunkowoœci obs³ugiwanych
jednostek;
2. sprawowanie nadzoru nad dyscyplin¹ finansowo
bud¿etow¹ szkó³ i placówek oœwiatowych;
3. prowadzenie spraw pracowniczych

obs³ugiwanych jednostek;
4. wspó³dzia³anie z dyrektorami poszczególnych
jednostek w zakresie zapewnienia odpowiednich
warunków do dzia³ania jednostek, tj. wyposa¿enia
w niezbêdny sprzêt, remonty obiektów, itp.;
5. prowadzenie doradztwa dla dyrektorów jednostek
odnoœnie planowania finansowego, organizacji roku
szkolnego oraz mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków
finansowych z programów unijnych;
6. wykonywanie zadañ oœwiatowych zleconych
przez organ prowadz¹cy szko³y i placówki
oœwiatowe.
Powo³anie nowej jednostki ma na celu
poprawê struktury zatrudnienia w grupie
pracowników administracyjnych szkó³ i placówek
oœ wi at ow yc h or az zm ni ej sz en ie wy da tk ów
osobowych.
Nowo powsta³a placówka zlokalizowana
jest w Janowie Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 20
(nr tel. 015/87 21 133).
Anna Zbi¿ek

Warsztaty Terapii Zajêciowej w Janowie Lubelskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, ¿e po wielu
staraniach Starosty Janowskiego i Caritas Diecezji Sandomierskiej w roku bie¿¹cym
zostanie uruchomiony w Janowie Lubelskim warsztat terapii zajêciowej.
Osoby niepe³nosprawne bêd¹ mia³ y
mo ¿l iw oœ æ pr ac y w ró ¿n yc h pr ac ow ni ac h
tematycznych, miêdzy innymi:
Pracowni gospodarstwa domowego, która za cel
stawia sobie wpojenie i utrwalanie pozytywnych
nawyków ¿ywieniowych uczestników warsztatu,
ich przygotowanie zawodowe, zwi¹zane z kuchni¹ i
przygotowywanymi tam potrawami oraz kultur¹
spo¿ywania posi³ku. Osoby, które uczestniczyæ bêd¹
w zajêciach tej pracowni, uczyæ siê bêd¹ obs³ugi
ur z¹ dz eñ go sp od ar st wa do mo we go (p ie c
elektryczny, zmywarka, czajnik bezprzewodowy,
robot kuche nny, maszy nka do rozdr abnia nia
warzyw, p ralki automa tyczne j, pra wid³ow ego
u¿ytkowania lodówki i zamra¿arki). Zajêcia oparte
bêd¹ na nastêpuj¹cych metodach: wyk³adzie,
pogadance, dyskusji, opisywaniu, samodzielnej
pracy - metodzie praktycznej, pokazie, wyjaœnianiu,
rozwijaniu umiejêtnoœci, instrukta¿u, metodzie
wz ro ko we j, m et od zi e s³ uc ho we j, m et od zi e
dot yko wej , me tod zie sma kow ej, met odz ie
wêchowej. Maj¹ one rozwijaæ zdolnoœci kszta³cenia
i doskonalenia strony manualnej i intelektualnej.
Pracownia krawiecka i fryzjerska umo¿liwia
kszta³towanie i rozwój zdolnoœci manualnych
uczestników w zakresie pos³ugiwania siê ig³¹,
no¿yczkami, maszyn¹ do szycia, ¿elazkiem, szycia
rêcznego i maszynowego, haftowania, wyszywania
ró¿nymi œciegami, robótek szyde³kowych, prucia i

zwijania we³ny. Uczestnicy poznaj¹ tak¿e tajniki
kroju, podszywania i skracania odzie¿y. Ucz¹ siê
podstawowych œciegów i przyszywania guzików.
Czynnoœci te maj¹ doprowadziæ do osi¹gniêcia
przez uczestników maksymalnej samodzielnoœci i
zaradnoœci, wynikaj¹cej z ¿ycia codziennego.
W pracowni stolarskiej wykonywane bêd¹ miêdzy
innymi: drobna galanteria drewniana, przedmioty
przestrzenne, ramki do prac wykonywanych przez
inne prac owni e. Reha bili tacj a zawo dowa w
pracowni to g³ównie organizacja stanowiska pracy i
prze bieg pros tych czyn noœc i, zw i¹za nych z
wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie
pracy, umiejêtnoœci samokontroli tempa pracy,
pos³ugiwanie siê rêcznymi narzêdziami, elektronarzêdziami do obróbki drewna i materia³ów
drewnopochodnych. Wy¿ej wymienione czynnoœci
maj¹ na celu osi¹gni êcie przez uczestn ików
ma ks ym al ne j s am od zi el no œc i i za ra dn oœ ci
wynikaj¹cej z ¿ycia codziennego. Rehabilitacja
spo³eczna realizowana jest ponadto poprzez:
prowadzenie treningu ekonomicznego i wspólne
wyjœcia po zakup materia³ów do terapii.
W praco wni komputerowo - reklamowej
uczestnicy pod okiem instruktora wykonywaæ bêd¹
ró¿norodne pra ce p oligraficz ne i art ystyczne,
wykorzystuj¹c do nich komputer z odpowiednim
oprogramowaniem. Poza tym anga¿owani bêd¹ w
wykonywanie zadañ przy wykorzystaniu programu

tekstowego Word (pisanie pism, druków, zaproszeñ,
podziêkowañ) oraz programu graficznego Paint. W
zale¿noœci od stopnia niepe³nosprawnoœci, stopnia
zaawanso wania, sp rawnoœci manualne j oraz
umiejêtnoœci pisania i czytania, zajêcia przebiegaæ
bêd¹ w zró¿nicowany sposób. Zajêcia maj¹ na celu
w jak najlepszym stopniu przygotowaæ uczestników
do podjêcia pracy zarobkowej z wykorzystaniem
wiedzy informatycznej.
Pracownia rêkodzie³a i wikliniarska zajmowaæ siê
bêdzie rozwijaniem szczególnych uzdolnieñ i
zain tere sowa ñ ucz estn ików, po budz anie m
wyobraŸni twórczej, usprawnianiem zdolnoœci
manualnych r¹k, koordynacji wzrokowo - ruchowej
poprzez zajêcia, np.: malowanie na szkle, folii,
malowanie pastelami, szkicowanie, praca z bibu³¹,
plastelin¹, modelin¹, glink¹ rzeŸbiarsk¹, wiklin¹.
Uc ze st ni cy w³ ¹c za j¹ si ê w wy ko ny wa ni e
potrzebnych dekoracji, kartek okolicznoœciowych i
upominków. Pracownia realizuje za³o¿enia planu
pracy, indywidualnego programu rehabilitacji dla
poszczególnych uczestników. Zajêcia przebiegaj¹ w
sferze ruchowej, spo³ecznej, zawodowej.
Indywidualny program rehabilitacji bêdzie œciœle
dostosowany do poziomu ka¿dego uczestnika i
realizowany stopniowo
Pracownia teatralno - muzyczna
pobudza
inwencjê twórcz¹, fantazje, kszta³tuje umiejêtnoœæ
wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczoœci,
pamiêci wzrokowej i s³uchowej. W tym celu
organizowane bêd¹ zabawy ruchowe, æwiczenia
rytmiczne. Pod kierunkiem instruktora uczestnicy

Gazeta Janowska

bê d¹ uc zy æ s iê gr aæ na in st ru me nt ac h,
przygotowywaæ s¹ do prezentacji artystycznych,
przegl¹dów, konkursów wokalnych i tanecznych.
Poprzez takie zajêcia poznawaæ bêd¹ wiele
ciekawych form i metod wyra¿ania swoich emocji,
prze¿yæ, doskonaliæ swoj¹ dykcjê oraz s³uch.
Rozwija siê tu wra¿liwoœæ na barwy, formy, œwiat³o,
ruch i dŸwiêk.
Gabinet pielêgniarski i psychologa sprawowaæ
bêdzie opiekê nad uczestnikami i pracownikami
Warsztatów. Pielêgniarka bêdzie zajmowaæ siê
udzielaniem pierwszej pomocy medycznej,
zaopatrywaniem apteczki w leki i materia³y
opatrunkowe, prowadzeniem teczek z
dokumentacj¹ medyczn¹, wspó³prac¹ z lekarzami
specjalistami. W czasie trwania zajêæ, pielêgniarka
prze prow adza æ bêdz ie poga dank i, doty cz¹c e
profilaktyki chorób, oœwiaty zdrowotnej oraz
propag owaæ higien iczny tryb ¿ycia. Ponadt o
Wa rs zt at dy sp on ow aæ bê dz ie ga bi ne te m
psychologa, w którym porady uzyskiwaæ bêd¹
zarówno uczestnicy, jak i instruktorzy.
Uczestnikiem warsztatu terapii zajêciowej mo¿e
zostaæ jedynie osoba niepe³nosprawna z wa¿nym
orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci,
wydanym przez w³aœciwy terytorialnie
Powiatowy Zespó³ Orzekania o
Niepe³nosprawnoœci. Orzeczenie powy¿sze musi
zawieraæ wyraŸne wskazanie do terapii
zajêciowej.
Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim
Anna Œmit
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Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Idziemy do Matki Bo¿ej
Wkrótce rozpoczn¹ siê upragnione wakacje, czas zas³u¿onego odpoczynku. Zastanawiamy
siê, jak prze¿yæ je najpiêkniej, najefektywniej. Wakacje pe³ne swobody, radoœci,
niespodzianek, piêkna przyrody, maj¹ to do siebie, ¿e szybko mijaj¹. Zastanówmy siê, jak je
prze¿yæ, aby po skoñczonych wakacjach, urlopach byæ dumnym z siebie i w pe³ni
zadowolonym. Na co siê zdecydujemy? Co wybierzemy?
Wspania³ej atmosfery modlitwy, radoœci,
¿yczliwoœci mo¿na doœwiadczyæ na pielgrzymim
szlaku, id¹c do Matki Bo¿ej, Jasnogórskiej Pani.
Mo¿e warto na kilka dni zrezygnowaæ z szalonych
imprez, z tocz¹cego siê ¿ycia towarzyskiego i innych
przyjemnoœci, aby spróbowaæ „coœ” innego. To
„coœ” mo¿e okazaæ siê Twoj¹ wspania³¹,
wartoœciow¹ przygod¹! Jeœli nie spróbujesz, nigdy
siê nie przekonasz.
Podobnie jak do Abrahama, naszego ojca
w wierze, Bóg mówi dzisiaj do ka¿dego z nas:
„WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego
ojca do kraju, który ci uka¿ê” (Rdz 12,1). Jesteœmy
przez Boga zaproszeni, aby wychodziæ z
codziennoœci, z przyzwyczajeñ i ograniczeñ, by
zmierzaæ do „ziemi obiecanej”, do ¿ycia innego i
lepszego.
Niepowtarzaln¹ okazj¹ do tego jest piesza
pielgrzymka na Jasn¹ Górê, która w tym roku
wyruszy z Janowa Lubelskiego po raz XXVI.
Pielgrzymowanie na pewno ³¹czy siê z du¿ym
wysi³kiem fizycznym, niedogodnoœciami. Jednak
jest to b³ogos³awiony trud, który w rezultacie
prowadzi do umocnienia woli, charakteru i
przezwyciê¿ania samego siebie. Nikt nie
rozpamiêtuje trudu, gdy stanie na górskim szczycie i

zobaczy potêgê i piêkno gór. Tak samo jest i z
pielgrzymk¹. Chocia¿ nie wszyscy to rozumiej¹ i nie
wszyscy mog¹ z ró¿nych wzglêdów to zrealizowaæ.
Swoje powodzenia i niepowodzenia, troski oraz
proœby przemodlone i zaprawione trudem,
wyrzeczeniem, z wiar¹ zaniesione w pieszej
pielgrzymce do tronu Jasnogórskiej Królowej
przynios¹ owoce. Na pielgrzymce mo¿na z pewnym
obiektywnym dystansem spojrzeæ na swe ¿ycie,
poddaæ siê dzia³aniu £aski Bo¿ej i z jej pomoc¹
skorygowaæ kurs swego ¿ycia.
Pragnê Was zaprosiæ do udzia³u w pieszej
pielgrzymce, która w tym roku z woli Pasterza
diecezji bpa Andrzeja Dziêgi ma byæ form¹
zaproszenia Matki Bo¿ej Jasnogórskiej do naszej
diecezji przed Jej nawiedzeniem. Przebiegaæ bêdzie
pod has³em: PrzyjdŸ Matko, czekamy! Zaproszenie
kierujê dzisiaj do wszystkich, tak¿e do tych, którzy
pielgrzymowali na Jasn¹ Górê w poprzednich latach,
a mieli z ró¿nych przyczyn kilka lat przerwy.
Postarajcie siê znaleŸæ czas na to, abyœmy w tym
roku znowu spotkali siê na pielgrzymim szlaku. W
sposób szczególny zachêcam Was, ludzie m³odzi,
poniewa¿ jest to w znacznej mierze pielgrzymka
m³odych. Jesteœcie pe³ni si³ i entuzjazmu. Jesteœcie
pokoleniem Jana Paw³a II, jak dzisiaj czêsto siê o

Was mów i. Pot rze ba Wasz ego e ntu zja zmu ,
ofiarnoœci, zaanga¿owania i wiary nie tylko na
pielgrzymce, ale tak¿e we wspó³czesnym œwiecie, w
naszej czêsto zagmatwanej codziennoœci, w naszym
spo³eczeñstwie, w którym niejednokrotnie Bóg nie
ma prawa obywatelstwa. Niech udzia³ w
pielgrzymce bêdzie dla Was wyzwaniem i wielk¹
przygod¹, ale tak¿e publicznym wyznaniem Waszej
wiary.
Szczególne s³owa zachêty i zaproszenia
kierujê do wszystkich tych, którzy z ró¿nych
powodów, nie bêd¹ mogli podj¹æ fizycznie
pielgrzymiego trudu. Mam tu na myœli zarówno
starszych, chorych i cierpi¹cych, jak i tych
Wszystkich, którzy z powodu braku urlopu, czy
odpowiednich finansów, nie bêd¹ w stanie wyruszyæ
na pielgrzymi szlak. Zachêcam Was, abyœcie podjêli
trud „Pielgrzymowania Duchowego”. Pomoc¹ w
tym pielgrzymowaniu bêdzie Karta Pielgrzyma i
zna cze k do nab yci a w z akr yst ii. Duc how e
pielgrzymowanie trwa 11 dni - od 2 do 12 sierpnia. W
tym czasie zachêcam do ³¹cznoœci duchowej z
pielgrzymuj¹cymi i do choæ czêœciowego
wype³niania praktyk religijnych, realizowanych
przez p¹tników.
Wœ ró d m od li te wn yc h p ra kt yk
najwa¿niejsza jest codzienna Msza œw. Tak¿e
Duchowi Pielgrzymi powinni - je¿eli mog¹ codziennie uczestniczyæ w Eucharystii,
przyjmuj¹c przy tej okazji Komuniê œw.
Pielgrzymuj¹cy w drodze realizuj¹ tak¿e inne
praktyki religijne, takie jak: Godzinki o

Niepokalanym Poczêciu NMP, Ró¿aniec (jedna
czêœæ), Litania Loretañska, Koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego czy Droga Krzy¿owa (w pi¹tki), czytanie
Pisma œw. Zaleca siê, aby Duchowi Pielgrzymi
realizowali przynajmniej niektóre z nich, przede
wszystkim Ró¿aniec i Litaniê do Matki Bo¿ej.
Tak, jak p¹tnicy w drodze, tak i Pielgrzymi
Duchowi winni swoje uczestnictwo z³o¿yæ Panu
Bogu w okreœlonej intencji.
Piesza Pielgrzymka z Janowa Lubelskiego
na Jasn¹ Górê wyruszy tradycyjnie 2 sierpnia.
Pielgrzymowanie rozpocznie siê Msz¹ œw. w
Sanktuarium, o godz. 700.
Zapisaæ siê mo¿na na pielgrzymkê w
Sekretariacie Pielgrzymki przy koœciele œw. Jana
Chrzciciela (Sanktuarium) w Janowie Lubelskim codziennie od 20 do 31 lipca w godz. 1700 - 1800.
Ka¿dy uczestnik pielgrzymki ma mieæ
wype³niony formularz zg³oszeniowy, z piecz¹tk¹ z
parafii zamieszkania i podpisany przez ksiêdza
Proboszcza lub Wikariusza.
Informacje o pielgrzymce i formularz
zg³oszeniowy jest do pobrania w Kancelarii
Parafialnej albo w zakrystii, w Sekretariacie
Pielgrzymki lub na stronie:
www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl. i
www.janowskapp.sandomierz.opoka.org.pl
e-mail: Janowskapp@wp.pl
Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê na pielgrzymim
szlaku do tronu naszej Matki i Królowej.
Przewodnik JPP
ks. Tomasz Kwaœnik

Janowski pó³fina³ Festiwalu Kultury Chrzeœcijañskiej ,,Eutrapelia”
Dnia 9 czerwca 2008 r. m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych wziê³a udzia³ w rejonowym
pó³finale „Eutrapelia”. Ca³odzienne wspólne, radosne spotkanie rozpoczê³o siê w Janowskim
Oœrodku Kultury. Licznie przyby³a m³odzie¿ z dyrektorami szkó³, nauczycielami, ksiê¿mi, z
w³adzami miasta i gminy, reprezentowanymi przez starostê Zenona Sydora i zastêpcê
burmistrza Czes³awa Krzysztonia mog³a podziwiaæ wspania³e wystêpy zespo³ów artystycznych.
Programy artystyczne zaprezentowa³y
nastêpuj¹ce grupy: Zespó³ Tañca Narodowego
„Razzadory”z Moskwy, Zespó³ Pieœni i Tañca
„£adowice” z Chmielnickiego Ukraina, Zespó³
Studencki z Ukrainy, Zespó³ Baletowy z Sankt
Petersburga „Surpriz”, Zespó³ Pieœni i Tañca z

Ka to li ck ie go Do mu Ku lt ur y „ Ar ka ” w
Rac³awicach i Katolickie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Ks. Marcina Popiela w
Szewnie. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod
wra ¿en iem nie zwy k³e go wid owi ska , cze go
wyrazem by³y niekoñcz¹ce siê brawa.
Dyrektor „Eutrapelii” - dr Ewa Sêk
gor ¹co pod ziê kow a³a dyr ekt oro m sz kó³ ,
nauczycielom, ksiê¿om, a przede wszystkim
m³odzie¿y, ucz¹cej siê co roku odnajdywania
sztuki i cnoty eutrapelii m¹drej, twórczej i
w³aœciwie prze¿ywanej radoœci. Wyrazi³a te¿
wdziêcznoœæ na rêce dyrektora Pana £ukasza
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Pana Lucjana Bednarza i pod czujn¹ opiek¹
kierownika Pana Tomasza Dychy, który przybli¿y³
boga ctwo lasó w jan owsk ich i zapr osi³ do
od po cz yn ku w oœ ro dk ac h re kr ea cy jn yc h

sandomierskiej. Z woj. lubelskiego prezentacje
festiwa lowe przygot owa³o 5 szkó³ (Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Zespó³ Szkó³, Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim, Zespó³ Szkó³

Nadleœnictwa. Wspólne biesiadowanie w uroczym
miejscu przepe³nione by³o œpiewem i tañcem goœci
oraz m³odzie¿y, zrzeszonej we wspólnocie JP2.
Dziêkujemy wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomogli zorganizowaæ i
prze prow adzi æ jano wski pó³f ina³ Fest iwal u
Kultury Chrzeœcijañskiej.
Inicjatorem festiwalu jest Ewa Sêk, a
organizatorem Katolicki Dom Kultury „Arka”w
Rac³a wicac h oraz Duszp aster stwo D zieci i
M³odzie¿y Diecezji Sandomierskiej. Patronat nad
Festiwalem sprawowali: biskup sandomierski
Andrzej Dziêga, wojewoda podkarpacki,
marsza³kowie i kuratorzy oœwiaty województw
podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego i lubelskiego,
prezyden t Stalowej Woli, „Nasz Dziennik ”,
„Niedziela” oraz „Stella” Telewizja Kablowa w
Stalowej Woli.
W tegorocznej XI edycji „Eutrapelii”
swoje programy przygotowa³o prawie tysi¹c
m³odych ludzi ze szkó³ œrednich diecezji

w Wólc e Goœc iera dows kiej , Zesp ó³ Szkó ³
Rolniczych w Potoczku), z woj. œwiêtokrzyskiego
9 szkó³ i z woj. podkarpackiego 9 szkó³. Oko³o 10
tys. osób programy te obejrza³o. Myœl¹
przewodni¹ Festiwalu by³o has³o: „I pos³a³ Bóg
Anio³a... Uczniowie Jezusa Chrystusa”. Szko³y,
pod opiek¹ nauczycieli i duszpasterzy,
przygotowa³y programy stosuj¹c ró¿norodne
formy wyrazu artystycznego, spektakle teatralne,
wzruszaj¹ce programy poetycko-wokalne, poezjê
w³asn¹, prace literackie, prezentacke
multimedialne, wokalno-muzyczne, prace
plastyczne, a nawet pantomimê.
Fe st iw al
jest niesamowit¹ uczt¹ duchow¹, dostarcza wielu
pozytywnych wra¿eñ, in spiruje m³odzie¿ do
twórczej dzia³alnoœci, uczy wra¿liwoœci na piêkno
i u cz ul a n a w sp ó³ cz es ne pr ob le my or az
zagro¿enia. Przypomina nam wszystkim, ¿e nie
wystarczy urodziæ siê cz³owiekiem, ale trzeba
jeszcze byæ cz³owiekiem.
ks. Tomasz Kwaœnik

Drewniaka wszystkim pracownikom Janowskiego
Domu Kultury za sta³¹ ¿yczliwoœæ i wielk¹
goœcinnoœæ.
Wszyscy goœcie, po pierwszej czêœci
spotkania, na zaproszenie dyrektora Pana
Mariusza Wieleby, udali siê na obiad do Zespo³u

Szkó³ Zawodowych, ufundowany przez starostwo,
a nastêpnie przemaszerowali do Sanktuarium.
Tutaj goœci serdecznie powita³ ks. infu³at Edmund
Markiewicz, który najpierw przybli¿y³ historiê
objawieñ Matki Bo¿ej w Janowie Lubelskim, a
potem poczêstowa³ wszystkich p¹czkami i sokiem.
W dalszej czêœci goœcie, korzystaj¹c z ¿yczliwoœci
prezesa „Almatur” Pana Lucjana Bukryja,
„ciuchci¹” przemieœcili siê nad Zalew Janowski, a
tak ¿e w mie jsc e bit wy par tyz anc kie j na
Porytowym Wzgórzu. Festiwalowe œwiêtowanie
zakoñczy³o siê wspólnym piknikiem przy Oœrodku
Edukacji Ekologicznej za zgod¹ nadleœniczego

Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Najlepsi ministranci zagrali w Sandomierzu
Dru¿yna ministrantów z parafii Œw. Jadwigi
Królowej w Janowie Lubelskim okaza³a siê
bezkonkurencyjna w finale XI Diecezjalnych
Mistrzostw Ministrantów w Pi³ce No¿nej o
Puchar "Goœcia Niedzielnego", który mia³
miejsce 7 czerwca 2008 roku w Sandomierzu.
Tradycyjnie ju¿ fina³ rozgrywek odby³
siê na boisku Wy¿szego Seminarium
Duchownego. Zanim jednak m³odzi pi³karze
przyst¹pili do rywalizacji sportowej,
zgromadzili siê na Mszy Œwiêtej, sprawowanej
w koœciele seminaryjnym Œw. Micha³a. Po
wspólnej modlitwie nadszed³ czas na
wy³onienie mistrzowskiej dru¿yny. Prym na
boisku wiedli ministranci z Janowa
Lubelskiego, którzy wygrali obydwa mecze.
Drugie miejsce przypad³o dru¿ynie
ministrantów z parafii Matki Bo¿ej
Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie,

,,Majówka po zdrowie”

którzy dopiero w serii rzutów karnych okazali W dniach 27 - 30 maja w Rynku naszego miasta
siê lepsi od swoich rówieœników z parafii Matki promowano zdrowy styl ¿ycia. Kobiety w wieku
Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Po³añcu. 50 - 69 lat mog³y bezp³atnie wykonaæ badania

mammograficzne w ramach Populacyjnego
Programu Zwalczania Raka przy wspó³pracy
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Obok mammobusu zorganizowano punkt
konsultacyjny, w którym spo³ecznoœæ lokalna mog³a
zmierzyæ ciœnienie i poziom cukru we krwi.

Fundatorami pucharów dla dru¿yn oraz
okolicznoœciowych nagród dla wszystkich
uczestników by³ tygodnik "Goœæ Niedzielny",
Wydawnictwo Diecezjalne oraz
Duszpasterstwo Liturgicznej S³u¿by O³tarza.
•ród³o: www.sandomierz.opoka.org.pl

Dzieñ Wspólnoty Dzieci i M³odzie¿y
Dnia 28 maja 2008 r. w Janowie Lubelskim, w
ramach Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, odby³
siê Dzieñ Wspólnoty Dzieci i M³odzie¿y.
Uczestniczy³o w nim oko³o 600 osób wraz ze
swoimi nauczycielami, wychowawcami,
katechetami, siostrami zakonnymi i
kap³anami z dekanatu janowskiego,
zaklikowskiego i modliborskiego. Przebiega³
pod has³em programu duszpasterskiego
Koœcio³a w Polsce: B¹dŸmy uczniami
Chrystusa.
Temat spotkania by³ konsekwencj¹
tem atu , rea liz owa neg o w rok u ubi eg³ ym
Przypatrzmy siê powo³aniu naszemu. Cz³owiek,
który ma œwiadomoœæ umi³owania, wybrania i
powo³ania przez Boga, powinien iœæ krok dalej,
stawaæ siê uczniem Chrystusa. Chodzi o to, aby
przekszta³ciæ nasz¹ religijnoœæ w ¿yw¹ wiarê i
wejœæ w g³êbok¹, osobist¹ relacjê z Chrystusem.
Odpowiadaj¹c na negatywne zjawisko spychania
religii do sfery prywatnoœci, uczestnicy spotkania
przeszli ulicami miasta w Marszu dla Jezusa. W
ten sposób zamanifestowali swoj¹ wiarê. Poprzez
wspólny œpiew pieœni ewangelizacyjnych
wyrazili swoj¹ radoœæ z przynale¿noœci do
Chrystusa. Jan Pawe³ II wzywa³ do Nowej
Ewangelizacji zaznaczaj¹c, ¿e wymaga ona

¯ycie przedstawi³a program Bóg da³ nam rêce,
aby tworzy³y, aby dawa³y, aby kocha³y, aby
pomaga³y i broni³y. Bardzo czêsto, niestety,
u¿ywamy r¹k, aby niszczyæ. Rêce uczynione, aby
kochaæ, nienawidz¹! Rêce uczynione, aby dawaæ,
kradn¹ i niszcz¹! Rêce, które mia³y pomagaæ
odwracaj¹ siê i napadaj¹!
W drugiej pantomimie na Rynku
naszego miasta zosta³y ukazane ró¿nego rodzaju
zniewolenia, które krêpuj¹ cz³owieka i niszcz¹
jego godnoœæ. Mo¿na pozostaæ w zniewoleniu do
koñca lub szukaæ rozwi¹zañ na skróty, albo te¿
(optymalne rozwi¹zanie) pójœæ do Jezusa i w Nim
szukaæ ratunku. ON bowiem potrafi uleczyæ
ka¿de serce, potrafi wyprowadziæ z ka¿dej
trudnej sytuacji, z ka¿dego zniewolenia. Trzeba
Mu tylko zaufaæ i uwierzyæ.
Centralnym punktem spotkania by³a
Msza œw., koncelebrowana pod przewodnictwem
ks. infu³ata Edmunda Markiewicza. W homilii,
któr¹ wyg³osi³ diecezjalny duszpasterz dzieci i
m³odzie¿y ks. Bogdan Piekut wezwa³ wszystkich
do odwa¿nego wyznawania wiary.
W programie dnia wspólnoty odby³y siê
tak¿e formacyjne spotkania w trzech grupach
wiekowych (szko³a podstawowa, gimnazjalna i
ponadgimnazjalna) na temat: Co to znaczy byæ

nowych sposobów wyra¿ania wiary i nowych
dróg docierania z Dobr¹ Nowin¹ do
wspó³czesnego cz³owieka. Zadaniem wierz¹cych
jest wyjœcie z Ewangeli¹ do tych ludzi, którzy sami
z za³o¿enia ju¿ nie przyjd¹ do koœcio³a.
Pos³ugiwanie siê w ewangelizacji jêzykiem
muzyki, pantomimy, teatru, tañca, jêzykiem
bl is ki m w sp ó³ cz es ne mu cz ³o wi ek ow i
(szczególnie w dobie tzw. kultury obrazkowej)
jest wyzwaniem dla Koœcio³a. Maj¹c to na
uwadze podczas marszu, który wyruszy³ z
koœcio³a Œw. Jadwigi, a z akoñczy³ siê w
Sanktua rium, zosta³y zapreze ntowane dwie
pan tom imy. Na sch oda ch prz ed Lic eum
Ogólnokszta³c¹cym m³odzie¿ z Ruchu Œwiat³o-

uczniem Chrystusa oraz przegl¹d piosenek i
wspólna agapa. Na rozpoczêcie Marszu w
koœciele Œw. Jadwigi, po serdecznym powitaniu
przez proboszcza ks. Jana Sobczaka, mia³ miejsce
wystêp przedszkolaków, który sprawi³
wszystkim du¿o radoœci.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e takie
spotkania s³u¿¹ kszta³towaniu w³aœciwych
pos taw lud zi m ³od ych i ki eru j¹ k u te j
rz ec zy wi st oœ ci , kt ór a st an ow i o pe ³n i
cz³owieczeñstwa. Wszystko w tym celu, aby
pomóc rodzinie i szkole we wszechstronnym
rozwoju m³odego cz³owieka, zw³aszcza dzisiaj,
kiedy jest tyle ró¿nego rodzaju zagro¿eñ.
ks. Tomasz Kwaœnik

Zachêcano ludzi do badania pojemnoœci p³uc; to
badanie mo¿na by³o wykonaæ w NZOZ ,,Zdrowie”.

Podczas tej akcji promowano kampaniê spo³eczn¹
,,M³odoœæ Wolna od Tytoniu”, która trwa od 31.05 do
31.08. 2008r. Kierowana jest g³ównie do m³odych
ludzi w wieku od 16 do 19 lat. Zachêcano pal¹ce
osoby do zerwania z na³ogiem, udzielano porad i
propagowano zdrowe od¿ywianie, zwiêkszanie
aktywnoœci fizycznej. Udostêpniono bezp³atne
rozdawnictwo w formie ulotek. Miejsce, obok
punktu medycznego, oplakatowano ,,Palê, wiêc
œmierdzê”, ,,Papierosy s¹ do zabijania, a nie
do szpanowania”. Zainteresowanie
badaniami ze strony spo³ecznoœci lokalnej
by³o du¿e. Du¿o osób z podwy¿szonym
poziomem cukru we krwi i ciœnieniem
têtniczym odes³ano do swojego lekarza
rodzinnego. W sumie wykonano 331 badañ
mammograficznych, w tym 34 kobiet przed
50 rokiem ¿ycia. Z pomiaru RR i glukozy
we krwi skorzysta³o 498 osób.
Organizatorami akcji byli: Powiatowa
Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna,
Medyczne Studium Zawodowe,
Samodzielny Publiczny ZZOZ, NZOZ ,,Zdrowie”,
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim.

Place zabaw dla dzieci

W Janowie Lubelskim powstan¹ kolejne place zabaw dla dzieci. Jeden plac zabaw
powstaje na osiedlu Wschód przy ulicach Ró¿anej i Jaœminowej. Rozpoczêto ju¿ prace, zwi¹zane z
przygotowaniem pod³o¿a. Przewiduje siê, ¿e do koñca czerwca plac zabaw z urz¹dzeniami zostanie
oddany do u¿ytku. Bardziej skomplikowana jest sytuacja na Zaolszyniu, gdzie ma powstaæ nastêpny
plac zabaw. Teren pod budowê jest wyznaczony, niezbêdne s¹ dalsze rozmowy z w³aœcicielami
dzia³ek, s¹siaduj¹cych z placem zabaw. Potrzebna jest akceptacja tej jak¿e niezbêdnej, ma³ej
inwestycji. Po uzyskaniu zgody, plac mo¿e powstaæ w ci¹gu dwóch tygodni. £¹czny koszt tych
inwestycji wyniesie oko³o 40 tysiêcy z³otych.
J.M

II Harcerski Bieg Patrolowy , Porytowe Wzgórze”
W dniach 14-15 czerwca 2008 roku odby³a siê II
edycja Harcerskiego Biegu Patrolowego
„Porytowe Wzgórze 2008”. W tegorocznej edycji
udzia³ wziê³o 5 patroli, w sk³ad których wesz³o 43
harcerzy.
Patrole rywalizowa³y ze sob¹ na trasie
biegu (£¹¿ek Ordynacki, Szklarnia - Porytowe
Wzgórze), wykonuj¹c wiele zadañ, przygotowanych
przez organizatorów biegu, takich jak: konkurencja
strzelecka, slalom pontonem po rzece, uk³adanie
skrzynek, chodzenie po linie, tor przeszkód,
konkurencj e, sprawdzaj¹ ce sprawnoœæ fizyczn¹
uczestników, jak równie¿ pokonanie 0,5 km odcinka
bagien. Po zakwaterowaniu siê na polu namiotowym
w miejscowoœci Szklarnia, uczestnicy mieli chwilê
czasu, by siê posiliæ, a jednoczeœnie zintegrowaæ z

Bitwy na Porytowym Wzgórzu, w których czynny
udzia³ wziêli uczestnicy biegu. Po Apelu Poleg³ych i
defiladzie kompanii honorowej WP, odby³o siê
rozdanie nagród dla zwyciêzców II Harcerskiego
Biegu Patrolowego „Porytowe Wzgórze 2008”.
Nagrody wrêczy³ Starosta Janowski Pan Zenon
Sydor i Komendant Biegu pwd. Hubert Kulpa.
Gratulujemy wszystkim patrolom, a w
szczególnoœci:
Patrolowi „Anankhe” z Hufca Krasnystaw za zajêcie
1 miejsca;
17 Stalowowolskiej Dru¿ynie Harcerzy Starszych
im. mjr „Hubala” za zajêcie 2 miejsca;
63 Sta low owo lsk iej Dru ¿yn ie Har cer zy im.
Bohaterów Powstania Warszawskiego za zajêcie 3
miejsca.

innymi uczestnikami biegu. W pobli¿u obozowiska
odby³y siê dodatkowe konkurencje, m.in. nocna gra
ratownicza, która sprawdza³a wiedzê i
przygotowanie patroli do udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym w ró¿nych
przypadkach.
W niedzielê 15 czerwca odby³y siê
uroczystoœci, zwi¹zane z obchodami 64. rocznicy

Korzystaj¹c z okazji serdecznie
dziêkujemy Starostwu Powiatowemu w Janowie
Lubelskim za pomoc w organizacji imprezy,
natomiast firmie „Tryumf” ze Stalowej Woli i
sklepowi „Turysta” z Lublina, za ufundowanie
nagród.
Komenda II Harcerskiego Biegu Patrolowego
„Porytowe Wzgórze 2008”

Gazeta Janowska
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Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
W dniach 3 - 6 lipca 2008 r. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim organizuje ju¿ po
raz drugi Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie. Impreza odbêdzie siê wzorem ubieg³ego
roku w £¹¿ku Garncarskim, malowniczej miejscowoœci, po³o¿onej poœród Lasów
Janowskich, a zarazem oœrodku garncarskim o ponad 200-letniej tradycji. Wytwarzana tu
ceramika, wyró¿niaj¹ca siê bogat¹ skal¹ barw i wspania³¹ ornamentyk¹, zaliczana jest do
jednej z najpiêkniejszych ceramik malowanych w Polsce.
Do udzia³u w Ogólnopolskich Spotkaniach
Garncarskich zaproszonych zosta³o kilkunastu
garncarzy z terenu ca³ej Polski. Przez trzy dni (3-5
lipca), w pracowni Adama ¯elazko prowadziæ oni
bêd¹ warsztaty, w których udzia³ bêdzie móg³ wzi¹æ
ka¿dy zainteresowany poznaniem zawodu garncarza.
Uczestn icy wars ztatów b êd¹ miel i mo¿liw oœæ
przeœledzenia procesu powstawania przedmiotów
ceramicznych i glinianych ozdób, pocz¹wszy od
wydobywania surowej gliny, przerobienia jej na

plastyczny materia³, po formowanie gotowych
produktów na kole garncarskim. Pod okiem mistrzów
garncarstwa ka¿dy bêdzie móg³ sam wykonaæ
dowolny przedmiot. W tym celu udostêpnione bêd¹
tradycyjne, napêdzane nog¹, ko³a garncarskie.
Oprócz wyrabiania ceramiki, zaprezentowane
zostan¹ metody jej zdobienia, zw³aszcza malowania i
szkliwienia. W programie znajdzie siê równie¿
zwiedzanie miejscowych pracowni garncarskich i
kaflarni. Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny.

Cd. ze str. 1

Ostatni dzieñ Ogólnopolskich Spotkañ
Garncarskich (6 lipca) zbiega siê w czasie z
org an iz ow an ym pr ze z mi es zk añ có w £¹ ¿k a,
Jarmarkiem Garncarskim. Mo¿na tu bêdzie nabyæ
tradycyjne wyroby gliniane oraz inne wyroby
rê ko dz ie ³a lu do we go , a ta k¿ e sp ró bo wa æ
przysmaków kuchni regionalnej. Podczas Jarmarku
zaprezentowane zostan¹ ró¿ne techniki toczenia
garnk ów; bêdzi e te¿ mo¿li woœæ sprób owani a
w³asnych si³ w pracy na kole. Garncarze, którzy
przybyli na „Spotkania”, wezm¹ udzia³ w konkursie
na najszybsze „wytoczenie” garnka. Zostan¹
zorganizowane równie¿ konkursy dla publicznoœci.
Bêd¹ udostêpnione dla zwiedzaj¹cych pracownie
garncarskie: Adama ¯elazko, Mieczys³awa ¯elazko i
Henryka Kurzyny oraz kaflarnia Henryka
Paw³owskiego. Kolejn¹ atrakcj¹ Jarmarku bêdzie
mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki wojskowym pojazdem
terenowym po leœnych szlakach w okolicy £¹¿ka
Garncarskiego. Na scenie zaprezentuje siê zespó³
obrzêdowy Janowskiego Oœrodka Kultury z
przedstawieniem, pt. „U garncarza Jadamka”. Na
zakoñczenie zagra zespó³ Ca³a Góra Barwinków
(reggae/ska). Grupa s³ynie ze œwietnie
przyjmowanych, energetycznych koncertów.
Wyst¹pi³a dot¹d na wszystkich najwa¿niejszych
festiwalach reggae'owych w naszym kraju, a tak¿e na
du¿ej scenie Przystanku Woodstock 2003.
Organizacjê imprezy wspieraj¹: Urz¹d Miejski w
Janowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie Twórców
Ludowych w Lublinie, Lokalna Grupa Dzia³ania
„Leœny Kr¹g”, Janowski Oœrodek Kultury oraz
wszyscy mieszkañcy £¹¿ka Garncarskiego.
Patronat nad Ogólnopolskimi Spotkaniami
Garncarskimi objê³o Narodowe Centrum Kultury.
Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
realizowane s¹ ze œrodków finansowych
Narodowego Centrum Kultury.

Budownictwo Lubel
wielorodzinne
ski to dynam iczni e rozwi jaj¹c a

Zapytaj¹ Pañstwo dlaczego mamy inwestowaæ
w budowê mieszkañ w Janowie Lubelskim?
Ostatnie mieszkania w budownictwie
wielorodzinnym powsta³y tutaj w 1999r. Ceny
mieszkañ na rynku wtórnym kszta³tuj¹ siê
powy¿ej 3 tys. za 1m, a obrót jest du¿y. Miasto
wyda³o na ten teren aktual n¹ decyzjê o
warun kach zagos podar owani a. Decyz ja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dopuszcza w parterze budynku funkcje
us³ugowe. Teren inwestycji to atrakcyjne
miejsce z pe³nym uzbrojeniem a Janów

siê
miejscowoœæ.
Jeszcze raz pragniemy zapewniæ, ¿e
sprawê tê bêdziemy traktowaæ priorytetowo i
ud zi el im y ws ze lk ie j mo ¿l iw ej po mo cy
potencjalnym inwestorom. Osob¹,
oddelegowan¹ do wspó³pracy w tym zakresie,
bêdzie Pan Jerzy Bielecki, tel. Kontaktowy
015 8724320, 503 19 40 10.
Zapraszamy do wspó³pracy
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Teren inwestycyjny pod zabudowê wielorodzinn¹

2,5ha

10.

Majówka w ,,Barce”
Prapremiera spektaklu ,,Œladami Mistrza i Króla”
„Barka” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim oraz
Stowarzyszenie Przyjació³ DPS „Nasz Dom”
zorganizowa³y Majówkê z prezentacj¹
sztuki „Œladami Mistrza i Króla” w re¿yserii
Teresy Dudy.
Aktorstwo pens jonariuszy DPS
przy spor zy³o widz om wi elu w zrus zeñ;
ogl¹daliœmy wydarzenia religijne, biegn¹ce
przez wieki i tysi¹clecia, a¿ do czasów
wspó ³cze snyc h, piêk ne krea cje akto rów,
spontanicznoœæ i
radoœæ ludzi,
uczestnicz¹cych w
tym spektaklu. Po
przedstawieniu
udaliœmy siê na
plac przed
kapliczkê, gdzie
odœpiewano
majówkê, nasz¹
majówkê religijn¹,
taka jak œpiewa siê
jeszcze na wsiach
pod krzy¿em, czy
przy kapliczce. Po
zakoñczeniu
wszyscy udali siê na poczêstunek i zabawê, w
której uczestniczyli zaproszeni pensjonariusze
i ich opiekunowie z Ireny, Popkowic, Kraœnika,
Bi³goraja, i Stalowej Woli; przy muzyce naszej

Olek Orkiestry tañce, radoœæ trwa³a do godzin
wieczornych. Wœród goœci byli kap³ani, którzy
pracowali kiedyœ w Janowie Lub.; ks. Janusz
Borowski, ks. Micha³ Budzyñski; by³ te¿
obecny kapelan DPS Tadeusz Ocimek „Papie¿” jak nazwali Go mieszkañcy „Barki”,
bo gra³ rolê Papie¿a, Jana Paw³a II.
Wystawienie sztuki oraz zorganizowanie
spot kani a by³ o wie lk¹ z as³u ga Pa ñstw a
Olechów Ireny i Edwarda, którzy z wielka pasj¹
pracuj¹ w DPS. Dla szerokiej publicznoœci

sztuka zosta³a wystawiona podczas Tygodnia
Kultury Chrzeœcijañskiej w niedzielê
25.05.2008 na rynku w Janowie Lubelskim.
J.M.

Wiosna na lewicy
W dniu 27 kwietnia 2008r. odby³ siê uroczyœcie
sprawozdawczo - wyborczy Zjazd Powiatowy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej - najliczniejszej
organizacji politycznej w powiecie janowskim.
Obrady Zjazdu uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹
Jacek Czerniak, dotychczasowy Sekretarz obecnie
Przew odnic z¹cy Rady Wojewódz kiej SLD w
Lublinie, pe³ni¹cy tak¿e funkcjê Przewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa Lubelskiego. Piêciogodzinne
obrady oraz dyscyplina delegatów, która wyrazi³a siê
m.in. w wysokiej frekwencji (ponad 90%), pozwoli³y
na rzetelne zrealizowanie za³o¿onego planu Zjazdu.
Zjazd przede wszystkim wy³oni³ swoje
nowe w³adze na kolejn¹ czteroletni¹ kadencjê.
Je dn og ³o œn ie , w g³ os ow an iu ta jn ym , na
Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej SLD w
Janowie Lubelskim zosta³ wybrany Stanis³aw Mazur,
dzia³acz lewicy z du¿ym sta¿em i bogatym
doœwiadczeniem. W trzynasto osobowym Zarz¹dzie
funkcje wiceprzewodnicz¹cego Rady pe³niæ bêd¹:
Krzysztof Cierpiatka, Józef Gzik oraz Dariusz
Wolan. Sekretarzem Rady Powiatowej SLD zosta³
Przemys³aw Momot.
Jako hono rowy goœæ Zjaz du, Jace k
Czerniak nie ograniczy³ tylko do kurtuazyjnych
podziêkowañ i gratulacji. W swoim rzeczowym
wy st ¹p ie ni u p rz ed st aw i³ g³ ów ne za ³o ¿e ni a
programowe oraz priorytetowe kierunki dzia³añ
Sojuszu, wynikaj¹ce z obecnej sytuacji politycznej,
w dobie dominacji dwóch partii prawicowych.
Przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej SLD
odniós³ siê tak¿e do wyników ostatnich wyborów,
dokona³ oceny lewicy jako formacji wyborczej,
wyjaœnia³ zebranym powody rozpadu Lewicy i
Demokratów. Jednak¿e za pierwszorzêdne uzna³
koniecznoœæ konsolidacji i jednoœci potrzebnej nie
tylko SLD, ale tak¿e Polsce, szczególnie w okresie
p ra wi co wy ch r z¹ dó w.
Równie interesuj¹ce wyst¹pienie nale¿a³o
do Przewo dnicz¹ cego Rady Powiat owej SLD
Stanis³awa Mazura, który wskaza³ na szczególne
warunki, w których odbywa siê Zjazd, mianowicie w
mo me nc ie ro zp ad u L iD a p rz ed Zj az de m
Wojewódzkim SLD, wyznaczonym na 17 maja br. w
Lublinie oraz przed dwudniowym Kongresem SDL
zaplanowanym na 31 maja i 1 czerwca 2008r. w
Warszawie.
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Stanis³aw Mazur odniós³ siê do kwestii
politycznych natury ogólnokrajowej oraz lokalnej,
krytycznie oceniaj¹c niektóre dzia³ania w³adz
samorz¹dowych, które przecz¹ zasadom
de mo kr at yc zn eg o pa ñs tw a. Pr ze wo dn ic z¹ cy
poruszy³ tak¿e problem kryzysu partii oraz jej
negatywnego wizerunku w œwiadomoœci spo³ecznej,
o który „zadba ³y”, cz êsto uc iekaj¹ ce siê d o
manipulacji, media oraz zdeklarowani przeciwnicy
polityczni. Stanis³aw Mazur zaproponowa³, aby
przegran¹ w wyborach potraktowaæ jako powód do
refleksji nad aktualn¹ kondycj¹ SLD, któr¹ w naszym
powiecie skupia liczn¹ grupê 277 cz³onków oraz
posia da s woich prz edsta wicie li w e w³ adzac h
miejsko-gminnych i powiatowych, a wiêc wbrew
opinii niektórych, nie mo¿e byæ uznany za
„polityczny margines”.
Zainteresowanie powy¿szymi
wypowiedziami potwierdzi³a obszerna dyskusja,
która dowiod³a, ¿e sprawy polityczne, spo³eczne,
polityka finansowa pañstwa oraz problem oœwiaty i
s³ u¿ by zd ro wi a s¹ wa ¿k ie dl a ws zy st ki ch
uczestników Zjazdu.
W dniu 17 maja br. kilkunastu delegatów z
nas zeg o pow iat u ucz est nic zy³ o w Zje Ÿdz ie
Wojewódzkim SLD , który, jak ju ¿ wczeœni ej
wspomniano, powierzy³ funkcjê Przewodnicz¹cego
Rady Wojewó dzki ej SLD na Lube lszc zyŸn ie
Jac kow i Cze rni ako wi. S³u szn ie odr adz a³ on
uczestnikom Zjazdu koncentrowaæ siê na sprawach
wy³¹cznie personalnych, proponuj¹c je do
rozstrzygniêcia przez Kongres SLD.
Janowski rynek - archiwum UM
Dnia 8 czerwca br. ukonstytuowa³ siê
Zarz¹d Wojewódzki SLD w Lublinie, w sk³ad
któ reg o ws zed ³ m. in. Sta nis ³aw Maz ur, c o
niew¹tpliwie bêdzie stanowiæ wzmocnienie dla ludzi
lewicy powiatu janowskiego, zaœ postulat jednoœci,
przewijaj¹cy siê podczas obrad Zjazdu
Powiatowego, mo¿e byæ recept¹ na uzdrowienie
¿ycia politycznego nie tylko w krêgach SLD.
Od kilkunastu dni ju¿ wiadomo, ¿e liderem
Sojuszu zosta³ Grzegorz Napieralski, który w
ostatnim czasie dwukrotnie goœci³ w Janowie
Lubelskim na zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady
Powiatowej SLD Stanis³awa Mazura i jednoczeœnie
Pan Grzegorz Napieralski zadeklarowa³, ¿e w
miesi¹cu lipcu odwiedzi nas ponownie.
G. E.

VI Powiatowy Festiwal Orkiestr Dêtych w Polichnie
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Wójt Gminy Szastarka, Gminne Centrum Kultury
w Polichnie oraz Spo³eczny Komitet
Organizacyjny VI Miêdzypowiatowego Festiwalu
Orkiestr Dêtych, serdecznie zapraszaj¹ Pañstwa w
dniu 20 lipca 2008 roku do wziêcia udzia³u w w.w.
imprezie.
Festiwal odbêdzie siê na stadionie
sportowym w Polichnie Czwartej. Impreza,
organizowana ju¿ szósty raz, wpisana jest do
kalendarza imprez cyklicznych Gminy Szatarka.
Cieszy siê ogromnym zainteresowaniem nie tylko
orkiestr, bior¹cych udzia³ w przes³uchaniach
konkursowych ( reprezentacje ok. piêciu powiatów),
ale równie¿ spo³ecznoœci gminnej, powiatowej i
wojewódzkiej.
Obecnoœæ Pañstwa, a tak¿e relacja z
Festi walu, by³ab y znak omit¹ promo cj¹ na szej
typowo rolniczej gminy.
Serdecznie zapraszamy, podaj¹c program festiwalu.
SCE NAR IUS Z VI M IÊD ZYP OWI ATOWEGO
FE ST IWA LU OR KI ES TR DÊ TY CH W
POLICHNIE 20.07.2008 r.;
GODZ 9.00 Przyjazd orkiestr dêtych i odprawa
kapelmistrzów ( plac przy GCK w Polichnie);
GODZ 9.30 Przemarsz Orkiestr do Koœcio³a w
Polichnie;

K¹piel dozwolona

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, ¿e
dozwolona jest k¹piel w nastêpuj¹cych k¹pieliskach w Zalewie: ,,Du¿e” (OSiR),
GODZ 10.00 Msza œw. W Koœciele Parafialnym w ,,Molo” (OSiR), ,,DUO” (C.Sz. W. ,,DUO”).

Polichnie;
GODZ 11.00 Przemarsz orkiestr z pod koœcio³a na
stadion sportowy w Polichnie;
GODZ 11.45 Powitanie w kolejnoœci orkiestr
wchodz¹cych na stadion;
GO DZ 12 .0 0 O FI CJ AL NE OT WAR CI E
FESTIWALU przez Wójta Gminy Szastarka
Ryszarda Dudka;
GODZ 1 2.15 R ozpoczêcie p rzes³uchañ
konkursowych;
GODZ 15.30 Koncert Orkiestry z Polichny;
GODZ 16.00Og ³oszeni e wyników i wrêczen ie
nagród, Koncert galowy (1,2,3 miejsce);
GODZ 17.00 Koncert DUMKI KOZACKIE-zespó³
ukraiñski;
GODZ 18.30 Koncert zespo³u D-BOMB-gwiazda
wieczoru;
Godz 20.00 ZABAWA Z ZESPO£EM SK-1
Orkiestry dête: Z BYCHAWY, STRZY¯EWIC,
GOŒCIERADOWA, BATORZA, LE¯AJSKA,
ZAKRZEWA, KRAŒNIKA, ME£GWI,
ZARSZYNIA K/SANOKA I POLICHNY.
Z POWA¯ANIEM
P.o.DYTEKTOR GCK w Polichnie
Marian Giska
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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.

Og³oszenia drobne
Zatrudniê
Zatrudniê, barmanów, kelnerów, kucharzy, pomoce kuchenne do nowo otwieranego hotelu w
Janowie Lubelskim.
Tel 0 638 158 438, k.syroka@wp.pl
Pilnie poszukujê lokalu w Janowie Lubelskim o powierzchni 30 40 m 2 przy rynku lub przy ul.
Zamoyskiego. Tel. 507 - 671 - 937.

Ludzki Moskal
Gdyby nie pomoc przypadkowego kierowcy,
starsze ma³¿eñstwo ze Zwierzyñca mog³o spêdziæ
noc na drodze w zepsutym samochodzie.
Ma³¿onkowie wracali, 14 maja, swoim 15
letnim Fordem Mondeo z Kraœnika do domu. By³a
ju¿ godzina 23, kiedy dojechali w okolice Janowa
Lubelskiego. Wtedy w³aœnie silnik samochodu zgas³
i nie uda³o siê go uruchomiæ. Stali na drodze na
skraju lasu. W pobli¿u nie by³o ¿adnych zabudowañ.
Pr ób ow al i z at rz ym aæ ja ki œ s am oc hó d, al e
bezskutecznie. Gdy zdenerwowani zastanawiali siê
co dal ej rob iæ, nie spo dzi ewa nie obo k nic h
zatrzyma³o siê auto. Kierowca zapyta³ w czym mo¿e
pomóc. Gdy us³ysza³, co siê sta³o, postanowi³
œci¹gn¹æ zepsuty samochód na swoj¹ posesjê w
Janowie Lubelskim. Kiedy dotarli na miejsce,
nieznajomy zaprosi³ ich do domu i poczêstowa³
kaw¹ oraz kanapkami. Tutaj te¿ poczekali na ziêcia,
który przyjecha³ po nich do Zwierzyñca. W trakcie
rozmowy dowiedzieli siê, ¿e gospodarz ma na
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nazwisko Moskal. Po kilku dniach ma³¿onkowie
wybrali siê doi Janowa Lub., bo postanowili
podziêkowaæ nieznajomemu. W domu zastali tylko
syna, który poinformowa³ ich, ¿e tata jest w pracy w
komendzie Policji w Bi³goraju. Kiedy dotarli na
komendê, poinformowali dy¿urnego policji, ¿e chc¹
rozmawiaæ z policjantem Moskalem. Dopiero
wówc zas dowi edzi eli siê, ¿e to kome ndan t
powiatowy policji w Bi³goraju. Mile zaskoczeni
postaw¹ podinsp. Tadeusza Moskala poinformowali
o tym jego prze³o¿onego. ,,W dzisiejszych czasach
panije ogromna znieczulica. Jednak s¹ jeszcze tacy
ludzie jak komendant Tadeusz Moskal. Wszyscy
powinni braæ z niego przyk³ad. Wizerunek policji
zmieni³ siê w naszych oczach diametralnie na
korzyœæ”
napisali w piœmie do komendanta
woje wódz kieg o poli cji w Lubl inie . Jak siê
dowied zieliœ my, komend ant wojewó dzki chce
osobiœcie podziêkowaæ swojemu podw³adnemu.
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