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Zdjêcie wykonane w roku 1949

W niedzielê, 29 czerwca, w Kazimierzu nad Wis³¹ W tegorocznym festiwalu udzia³ wziê³o 

zakoñczy³ siê, trwaj¹cy trzy dni, 42. Ogólnopolski oko³o 800 artystów ludowych z 12 województw. Jury 

Festiwal Kapel i Œpiewaków Ludowych. Jest to wys³ucha³o 22 kapel, 32 zespo³ów œpiewaczych, 13 

najwiêksza impreza folklorystyczna kraju. instrumentalistów, 23 solistów œpiewaków oraz 21 

grup wykonawczych w konkursie Du¿y - Ma³y.

Wyj¹tkowo licznie w tym roku na festiwalu 

reprezentowany by³ powiat janowski. W dodatku 

uczestnicy wrócili z cennymi nagrodami.

W kategorii solistów œpiewaków pierwsz¹ 

nagrodê otrzyma³a Alina Myszak z Kocudzy. Jest ona 

utalentowan¹ twórczyni¹ ludow¹. Bierze te¿ udzia³ w 

widowiskach obrzêdowych, realizowanych przez 

Janowski Oœrodek Kultury. W ramach imprez 

towarzysz¹cych kazimierskiemu festiwalowi w tym 

roku wyst¹pi³a na scenie w widowisku „U garncarza 

Jadamka”.

Wœród wielu wystêpuj¹cych w konkursie kapel 

ludowych, kapela Stacha z Dzwoli w sk³adzie: 75 - 

letni Stanis³aw G³az i 72 - letni Bronis³aw Rawski 

zdoby³a II nagrodê, natomiast kapeli „Jacoki” z 

Janowa Lubelskiego przypad³o wyró¿nienie. W tej 

kapeli wystêpuj¹: Zbigniew Butryn, 83 - letni Tadeusz 

Dudka oraz Tadeusz Bia³ek. Cd. str.7

Na ludow¹ nutê Gmina Janów Lubelski wysoko w rankingach
W pi¹tek 18 lipca ,,Rzeczpospolita” mieszkañców, biznesu oraz inicjatywa i 

opublikowa³a ranking samorz¹dowców. W kreatywnoœæ. W tym rankingu Gmina Janów 

rankingu znalaz³o siê 100 najlepszych gmin Lubelski zajê³a bardzo wysok¹ 5 pozycjê.

miejskich i miejsko - wiejskich w Polsce. Nasza gmina zdoby³a równie¿ nagrodê 

Cieszyæ mo¿e wysoka pozycja Gminy dla najsprawniejszych, zajmuj¹c 22 pozycjê w 

Janów Lubelski, która zajê³a 23 miejsce jako Rankingu Europejski Samorz¹d, w którym 

pierwsza z gmin województwa lubelskiego i oceniana zosta³a wartoœæ wydanych œrodków z 

druga na tzw. ,,œcianie wschodniej”. funduszy Unii Europejskiej. Jak widaæ, mimo 

W  t ym  r o ku  R z ec z p os p o li t a  n i e z b y t  s p r z y j a j ¹ c y c h  c z y n n i k ó w ,  

opublikowa³a po raz pierwszy ranking wy ni ka j¹ cy ch  z p o³ o¿ en ia , p op rz ez  

innowacyjnoœci, w którym wziê³y udzia³ 232 prz emy œla n¹ str ate giê  roz woj u i dob re 

gminy. O pozycji w rankingu decydowa³a iloœæ zarz¹dzanie mo¿na zdzia³aæ naprawdê wiele.

punktów, zdobytych w trzech kategoriach: dla £. S.

Szanowni Pañstwo tomograficznym wykrywane s¹ zmiany i 

 Zarz¹d Stowarzyszenia - Komitetu nieprawid³owoœci w budowie oraz strukturze 

Zakupu Tomografu Komputerowego zwraca narz¹dów wewnêtrznych, a przede wszystkim 

siê proœb¹ do wszystkich, którzy - w miarê wykrywa siê zmiany chorobowe, w tym 

swoich mo¿liwoœci, mog¹ pomóc w choroby nowotworowe. Tomografia s³u¿y tak¿e 

pozyskaniu œrodków na zakup tomografu dla do szybkiej diagnostyki, niezbêdnej u osób 

szpitala w Janowie Lubelskim. poszkodowanych w wypadkach i urazach.

Lekarze i personel szpitala ka¿dego Obecnie, chorzy - leczeni w szpitalu 

dnia udzielaj¹ œwiadczeñ zdrowotnych, które janowskim,  przewo¿eni  s¹  na  badania 

wymagaj¹ odpowiedniego zdiagnozowania. tomograficzne do oœciennych szpitali, i czêsto 

Szybkie rozpoznanie choroby czy urazu przy oczekuj¹ w kolejkach. Personel szpitala pragnie 

pomocy nowoczesnego sprzêtu nie ty lko otoczyæ chorych najlepsz¹ opiek¹, udzielaæ 

wp³ywa na pozytywny przebieg leczenia, ale œwiadczeñ, zgodnych ze wspó³czesn¹ wiedz¹ 

czêsto ratuje ¿ycie b¹dŸ zapobiega powstaniu medyczn¹ i utrwaliæ pozycjê szpitala na rynku 

niepe³nosprawnoœci i kalectwa. us³ug medycznych. Jednak szpital w obecnej 

Tomografia komputerowa to badanie o sytuacji finansowej nie jest w stanie zakupiæ tak 

szerokim zastosowaniu w medycynie, to bardzo potrzebnego chorym tomografu 

now ocz esn a, bez pie czn a dla  pac jen ta i komputerowego, którego koszt wynosi oko³o 2  

bezbolesna metoda diagnostyczna. Badaniem milionów z³otych. Cd. str .8

Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego
w Janowie Lubelskim

Od 7 do 13 lipca odbywa³ siê w Janowie Lubelskim Festiwal Filmu i Telewizji  FART.

Organizatorzy: Janowski Oœrodek Kultury i Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim stworzyli bardzo 

ciekawy program imprezy, w którym ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. W kinie JOK i Parku Misztalec 

wyœwietlono prawie 50 filmów. By³o kino dla koneserów, czyli seriale ,,Znane - nieznane”, filmy typowo 

rozrywkowe w cyklu ,,Kino na dobr¹ noc”; nie zabrak³o równie¿ filmów dla dzieci, które by³y wyœwietlane pod 

has³em ,,Kino Jasia i Ma³gosi”. Cd. str. 2

FARTowny tydzieñ w Janowie Lubelskim

fot. £.S
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Karate Tradycyjnego w Janowie Lubelskim.

Firma Roku - Nie przyznano

Wolontariusz Roku - Regina Ma³ek, nominowana 

przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie 

Lubelskim.

Wyró¿nienie specjalne KAPITU£Y „ANTEK Impreza rozpoczê³a siê od wielkiego r¹bania i kasz¹. Faworytem zawodów by³ pan Andrzej Kutaœ, 
ROKU 2007” za ca³okszta³t dzia³alnoœci i pi³owania drewna czyli Mistrzostw Regionalnych który wygrywa³ ju¿ w poprzednich 2 edycjach. W 
promocjê Gminy Janów Lubelski - Zespó³ Drwali. W czasie, gdy zawodnicy walczyli o tym roku pierogi by³y wiêksze, a zawodnicy 
Œpiewaczy z Momot Dolnych, nominowany przez zwyciêstwo w zawodach, czêœæ mieszkañców bra³a 
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego oraz A oto przyznane decyzj¹ kapitu³y wyró¿nienia:udzia³  w ró¿nego rodzaju konkursach.  
Helena Fiut, nominowana przez Stanis³awa Fiuta.Sponsor Roku: Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê 

Nadszed³ czas na gwóŸdŸ programu  MATTHIAS Sp. z o.o. z Kolonii Zamek;konkurs ,,Po linie na skrzynie”. Zasady konkursu 
gwiazdê wieczoru. W tym roku na scenie w parku Prezes LGD „Leœny Kr¹g” Janina Skubik, by³y proste. Trzeba by³o wspi¹æ siê po skrzyniach 
Misztalec wyst¹pili Mezo i Kasia Wilk. Koncert by³ nominowana przez Referat Promocji i Rozwoju jak najwy¿ej, ale w praktyce wcale nie by³o to 

³atwe. Ubieg³oroczny rekord d³ugo nie zostawa³ 

pobity. A¿ tu nagle ma³a niepozorna dziewczynka. 

Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e zajdzie a¿ tak... wysoko. 

12 - letnia Karolina Baran, która wygra³a te zawody, 

wspiê³a siê na 24 skrzynie, to mówi samo za siebie. 
wygl¹dali na naprawdê wyg³odnia³ych. Wydawa³o 

Rekord wyrówna³ jeszcze w koñcówce konkursu 
siê, ¿e tym razem dobra passa pana Andrzeja mo¿e 

pan Piotr Wielgo. Trzecie miejsce zajê³a 11 - letnia 
siê skoñczyæ. Ale po zakoñczeniu zawodów i 

Kinga Kufel, która wspiê³a siê na 19 skrzynek. 
podliczeniu wyników okaza³o siê, ¿e pan 

Andrzej, który zjad³ 35 pierogów, zachowa³ 

mistrzowski tytu³. Pozosta³e miejsca zajêli:

II m-ce egzekwo Babicz Andrzej i Ligaj Józef  

(34 pierogi);

III m-ce  Zarembski Lucjan (32 pierogi);

IV m-ce  Arkadiusz Podolak (27 pierogów);

Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.V m-ce  Zbigniew Siwy (26 pierogów). niezwykle udany, a licznie zgromadzony tego 

Promotor Roku: Rada Jarmarczna w £¹¿ku Kolejn¹ atrakcj¹ niedzielnej imprezy by³ wieczoru t³um œwietnie siê bawi³. Po koncercie 

Garncarskim, Jan Jarmuziewicz - Gospodarz wystêp kabaretu ,,Smile”, który zgromadzi³ odby³ siê pokaz sztucznych ogni. I na tym 

Zagrody Garncarskiej i Przedstawiciel Rady rzesze ¿¹dnych œmiechu widzów. Po wystêpie tradycyjna ju¿ impreza "Leœny Skarbiec z Radiem 

Jarmarcznej przed ludŸmi. Nominowana przez komików wszyscy w dobrym humorze Lublin" siê zakoñczy³a. W tym roku by³a ona 

Referat Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego w przyst¹pili do ogl¹dania pokazu trendów wyj ¹tk owo  ud ana  i zgr oma dzi ³a mnó stw o 
Kolejnym punktem programu by³ pokaz tañca 

Janowie Lubelskim;fryzjerskich sezonu 2008. Fryzury jakby nieco mieszkañców zarówno Janowa, jak i okolic. Z 
towarzyskiego ,,Atlanta”. W czasie, kiedy tancerze 

Talent Roku - Bart³omiej Trela, nominowany przez egzotyczne i piêkne modelki, sprawi³y, ¿e pokaz niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne letnie imprezy 
szaleli na scenie, chêtni o du¿ym apetycie 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie ogl¹da³o siê z zapartym tchem. O godzinie 20 w Janowie.
zapisywali siê na Mistrzostwa Janowa Lubelskiego 

Lubelskim, Maciej £ukasik - Uczniowski Klub zosta³y wrêczone wyró¿nienia ,,Antek roku 2007”. £ukasz S.
w Jedzeniu Pierogów. Tym razem by³y to pierogi z 

,,Bo gdzie bawiæ siê mo¿na tak dobrze, jak tu... tylko w Janowie!”
Lato - czas wakacji dla dzieci i urlopów dla rodziców, czas odpoczynku i relaksu. Ciekaw¹ 

ofert¹ dla wszystkich, szukaj¹cych odpoczynku, jest cykl corocznych imprez, 

organizowanych w Janowie Lubelskim. Pierwsza z tego cyklu impreza ,,Leœny Skarbiec z 

Radiem Lublin” odby³a siê 22 czerwca. S³oneczny i piêkny dzieñ oraz bogaty program 

zwiastowa³ dobr¹ zabawê dla wszystkich przyby³ych do Parku Misztalec.

Koncert zespo³u ,,MEZO”

Wystêp kabaretu ,,SMILE”

Pokaz ,,Bañki mydlane”

,,Ju¿ s³ychaæ w oddali pêdz¹c¹ ciuchciê, to maksymalna szybkoœæ - 10 km/godz. Koszt tej 

kolejka œródleœna” - tak bêdzie mo¿na napisaæ za inwestycji wyniesie oko³o 3,5 miliona z³otych.

dwa, trzy lata po odwiedzeniu parku Teraz nale¿y uzyskaæ kilkanaœcie pozwoleñ, 

krajobrazowego w okolicach Szklarni. wykonaæ plany, ale najpierw z³o¿yæ wniosek o 

Obecnie to plany, odby³y siê pierwsze dofinansowanie ze œrodków UE. Odpowiedzialnym 

rozmowy przedstawicieli kilku œrodowisk na temat 

reaktywacji i odbudowy szeœciokilometrowego 

odcinka kolejki.  Na spotkanie przybyli  

przedstawiciele ró¿nych instytucji: Tomasz W¹sik - 

przedstawiciel Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie, Nadleœniczy Lasów Pañstwowych w 

Janowie Lub, Robert Stolar - przedstawiciel RDLP 

w Lublinie, Prezes Towarzystwa Ornitologicznego - 

Grzegorz  Grzywaczewsk i ,  Wojewódzk i  

Konserwator Przyrody - Beata Sielewicz; 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny 

Kr¹g” reprezentowali Andrzej Wediuk i Andrzej 

Majkowski, Przewodnicz¹cy Rady Parku 

Krajobrazowego Lasy Janowskie - Andrzej Sycz.

Przedstawiciele wyra¿ali siê z uznaniem i 

akceptacj¹ pomys³u odtworzenia kolejki o d³ugoœci 

6 km.

Nowy odcinek kolejki na trasie od ostoi konia 

bi³gorajskiego do starego nasypu, przebiegaæ bêdzie 

obok platformy widokowej, stacja koñcowa 
za ca³oœæ zadania Burmistrz Janowa Lubelskiego powstanie obok stawów w Momotach. Poci¹g 
Krzysztof Ko³tyœ wyznaczy³ Jerzego Bieleckiego stanowiæ bêdzie lokomotywa, dwa wagony letnie po 
pracownika Urzêdu Miejskiego.30 miejsc ka¿dy, jeden wagon ca³oroczny oraz 

J.M.platforma na rowery. Czas przejazdu - dwie godziny, 

Ju¿ s³ychaæ w oddali pêdz¹c¹ ciuchciê

Dobieg³y koñca prace przy modernizacji drogi gminnej 

w Borownicy. Na odcinku o d³ugoœci 256 mb i 

szerokoœci 4 m wykonana zosta³a warstwa profiluj¹ca z 

masy mineralno - asfaltowej oraz warstwa œcieralna o 

gruboœci 4 cm, równie¿ z masy mineralno - asfaltowej. 

Koszt modernizacji to 49 538,10 z³. Wykonane zosta³y 

równie¿ podbudowy z t³ucznia i kruszywa o d³ugoœci 

180 mb na drodze bocznej, przy ulicy Reja.

Red.

Gminne drogi coraz lepsze

Droga w Borownicy po modernizacji

Na festiwalu nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ bohater serialu 

gwiazd kina i telewizji. W sobotni wieczór ,,Œwiat wed³ug 

mo¿na by³o siê spotkaæ z aktorami serialu K iepsk i ch” .  

,,Ranczo”: Ew¹ Kury³o, Piotrem Prêgowskim, Jak co roku, 

Sylwestrem Maciejewskim i Bogdanem tr ad yc yj ni e,  

Kalusem. Ich program zatytu³owany ,,Smak a k t o r z y  

z a s a d z i l i  

d r z e w k o  w  

Alei Gwiazd i 

p o z o s t a w i l i  

odlewy swoich 

d³oni, które s¹ 

przechowywane w siedzibie JOK. Po³¹czenie 

magii kina z urokami Janowa Lubelskiego 

œci¹gnê³o t³umy widzów, nie tylko mieszkañców 

Janowa i okolic, ale równie¿ coraz chêtniej 
mamrota”, wszystkim bardzo siê podoba³. W odwiedzaj¹cych nasze miasto wczasowiczów.
niedzielê - na zakoñczenie festiwalu filmowego, Red.
z publicznoœci¹ spotka³ siê Andrzej Grabowski, 

FARTowny tydzieñ w Janowie Lubelskim
Cd. ze str.1
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,,Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów”
£adna pogoda, ciekawe otoczenie i apetyczne Nalewka Miodowa, Ser Momocki, Gryczak 

przysmaki kuchni regionalnej czeka³y w Janowski i £upcie Potockie, cieszy³y siê du¿ym 

niedzielê 6 lipca na wszystkich, którzy 

przybyli do Muzeum Wsi Lubelskiej w 

Lublinie.

Odby³a  s iê  tam VIII  Edycja  

Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo - Smaki Regionów” na najlepszy 

regionalny produkt ¿ywnoœciowy. G³ównym 

celem konkursu by³o rozpoznawanie i promocja 

regionalnej ¿ywnoœci, wytwarzanej przez 

za in teresowaniem wœród wszystk ich  

degustuj¹cych. Smaki z naszego regionu 

doceni³a równie¿ komisja konkursowa, 

przyznaj¹c pani Teresie Ciosmak III miejsce w 

kategorii napojów za Janowsk¹ Nalewkê 

Miodow¹. Oprócz degustacji potraw mo¿na 

by³o obejrzeæ wystêpy kapel i œpiewaków, lokalnych wytwórców z wykorzystaniem 
wykonuj¹cych ludowe przyœpiewki, oraz tradycyjnych technologii w oparciu o 
przejœæ siê po jednej z najwiêkszych w Polsce miejscowe zasoby surowców. Jury musia³o 
muzealnych wsi, gdzie podziwiaæ mo¿na wykazaæ siê sporym apetytem, poniewa¿ w tym 
zabytki architektury, usytuowane w krajobrazie roku do konkursu zg³oszono prawie 150 
pól, sadów i ogródków kwiatowych.produktów: wœród nich nie zabrak³o równie¿ 

£ukasz S.przysmaków z okolic Janowa - Janowska 

kapeli Stacha z Dzwoli i koncerty zespo³ów do Pomyka³owej ze smalcem i ogórkiem, ziemniak z 

hulania na trzech scenach. kwaœnym mlekiem jak dla kosiarza, pierogi, 

  W dojeniu kozy Kleopatry u w³aœciciela miêsiwo pieczonego œwiniaka, na popitkê 

Edwarda Gromysza zwyciê¿y³ Jan Tyra z Bia³ej, ¿urawinówka, dêbówka, oran¿ada po garncarsku, Tradycje te by³y przekazywane z pokolenia na Organizatorem spotkañ jest Muzeum 
który w ci¹gu jednej minuty udoi³ szklankê czy piwo z garncarskiej piwnicy.pokolenie. Do wyrobu ceramiki u¿ywana jest Regionalne w Janowie Lubelskim przy 
mleka. Wielu próbowa³o wdrapaæ siê na - Jesteœmy tu po raz pierwszy, ale na pewno nie po glina czerwona i siwa, wydobywana na polach wspó³pracy w³adz miasta i starostwa, 
wyg³adzony idealnie, 13 - metrowej wysokoœci raz ostatni - mówi³ pan Krzysztof z Krakowa. lub w rzece Bukowej.Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, 

W niedzielê, 6 lipca, pogoda wyj¹tkowo dopisa³a. Lokalnej Grupy Dzia³ania „Leœny Kr¹g”, 

Ju¿ od rana ze wszystkich stron ci¹gnê³y do wsi J a n o w s k i e g o  O œ r o d k a  K u l t u r y  

sznury samochodów, z rejestracjami ró¿nych i wszystkich mieszkañców £¹¿ka Garncarskiego, 

miast Lubelszczyzny, Podkarpacia czy którzy szczególnie ostatniego dnia, w niedzielê, 

Ma³opolski. A naprawdê ci, którzy tu siê wybrali, otworzyli swoje podwórka dla wszystkich 

mieli moc atrakcji do póŸnych godzin nocnych. uczestników festynu.

Jarmark roz³o¿ony by³ na szosie przez ca³¹ wieœ, Warto wiedzieæ, ¿e £a¿ek Garncarski jest 

d³ugoœci grubo ponad kilometra. Przed niewielk¹ wsi¹, usytuowan¹ na polanach 

po³udniem, po przeciêciu powroza na bramie œródleœnych po³udniowej czêœci Lasów 

jarmarcznej,  gospodarz wsi,  

przedstawiciel Rady Jarmarcznej 

J a n  J a r m u z i e w i c z  w r a z  

Burmistrzem Janowa Lubelskiego 

Krzysztofem Ko³tysiem zaprosili 

w s z y s t k i c h  d o  u d a n e g o  

biesiadowania. Udostêpniono do 

aktywnego obcowania zagrody 

garncarza, kaflarza, pszczelarza, 

rybaka, m³ynarza, kowala, drwala, 

leœnika i gospodarza. By³y konkursy 
pal. Tym bardziej, ¿e w roku ubieg³ym nikomu to Zreszt¹ mówi³o to wielu goœci z ró¿nych stron 

i zabawy na: naj³adniej pomalowany 
siê nie uda³o. Nast¹pi³a kumulacja nagród i do kraju. Na pewno œwie¿e, jodowane z zapachem 

garnczek, najwiêkszy ulepiony 
wygrania by³y dwie beczki piwa, ufundowane ¿ywicy powietrze, Ÿródlana woda z Adasiowej 

garnczek, w³a¿enie na Józikowy Pal 
przez wicestarostê janowskiego Piotra Górê. studni, niepowtarzalna atmosfera  na  d³ugo 

pod kop¹ siana, dojenie kozy na Janowskich, oddalon¹ od Janowa o 14 km. Rekord ten osi¹gn¹³ Janowiak Micha³ Iberle. pozostan¹ wszystkim w pamiêci i zachêc¹ do 
czas. Do tego jeszcze k¹piel odchudzaj¹ca w Pierwsze wzmianki o tej wsi pojawiaj¹ siê w Do £¹¿ka przyjecha³o tysi¹ce turystów i goœci. przyjazdu za rok, lub wczeœniej na wakacyjny 
beczce po kiszonej kapuœcie, widowisko Ÿród³ach historycznych ju¿ w 1582 roku. Pocz¹tki Ale nikt nie wyjecha³ st¹d g³odny. Bo by³o co wypoczynek.
obrzêdowe „U garncarza Jadamka”, wystêpy garncarstwa ³¹¿kowskiego siêgaj¹ wieku XVIII. smakowaæ, jak chocia¿by chleb Babki Red.
Zbigniewa Butryna z kapel¹ „Jacoki”, koncert 

Ju¿ po raz drugi w dniach 3-6 lipca w £¹¿ku Garncarskim mia³y miejsce Ogólnopolskie 

Spotkania Garncarskie. Przez pierwsze trzy dni by³ pokaz metod toczenia garnków w 

wykonaniu miejscowych i zaproszonych garncarzy oraz nauka toczenia garnków.

Jarmark Garncarski w £¹¿ku Garncarskim

Przez ca³y czas przygrywa³y janowskie kapele

Podczas festynu garncarskiego nie mog³o zabrakn¹æ garnków

Podczas XXIII-ej sesji Rady Miejskiej, w dniu Otó¿ wszyscy uczniowie ze szkó³, dla których 

15 lipca 2008r., zosta³y podjête uchwa³y, organem prowadz¹cym jest Gmina Janów 

r e g u l u j ¹ c e  f o r m y  z a r z ¹ d z a n i a  Lubelski, bêd¹ mogli jedn¹ godzinê  lekcji 

nieruchomoœciami przez Zak³ad Gospodarki wychowania fizycznego w tygodniu, odbywaæ na 

Komunalnej i Oœrodek Sportu i Rekreacji basenie. Warunkiem niezbêdnym do tego jest 

”Zalew” oraz uchwa³a w sprawie zasad wyra¿enie zgody przez rodziców. Poza tym, od 

korzystania z Krytej P³ywalni „OTYLIA” w kierownika krytej p³ywalni - p. Andrzeja 

Janowie Lubelskim. Uchwa³a ta ma na celu Majkowskiego, radni dowiedzieli siê, ¿e 

usankcjonowanie funkcjonowania krytej przewidziane s¹ karnety wstêpu na kryt¹ 

p³ywalni, która ju¿ we wrzeœniu zostanie p³ywalniê, indywidualne i rodzinne, oraz karnet 

oddana do u¿ytku. na ca³y rok.  Jednak szczegó³owy cennik zostanie 

Za³¹cznik do uchwa³y przedstawia dopiero opracowany i zatwierdzony przez 

elementy, jakie brano pod uwagê przy ustalaniu Burmistrza Janowa Lubelskiego.

ceny biletu, jak równie¿ okreœla szczegó³owo, kto Sesja przebiega³a jak zwykle wed³ug 

i w jak im zak resie  jest u powa¿ niony  do ustalonego porz¹dku obrad, gdzie kolejnymi 

nabywania biletów ulgowych. Przy okazj i punktami by³y interpelacje i zapytania oraz wolne 

om aw iani a te j uc hw a³y, zo st a³ a po da na  wnioski. Po ich omówieniu Przewodnicz¹cy Rady 

informacja bardzo wa¿na, zw³aszcza dla Miejskiej zamkn¹³ obrady.

m³odszego pokolenia mieszkañców naszej gminy. E.M.

XXIII Sesja Rady Miejskiej

W Janowie Lubelskim powsta³y kolejne place zabaw dla dzieci. Jeden plac zabaw na 

osiedlu Wschód przy ulicy Ró¿anej, drugi na osiedlu Zaolszynie.

 £¹czny koszt tych inwestycji wyniós³ oko³o 40 tysiêcy z³otych.

Red.

Place zabaw dla dzieci

Og³oszenia drobne:
Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Kazimierz Kania i dowód rejestracyjny RSTS 749 z 

samochodu fiat 126p. Dla szczêœliwego znalazcy czeka nagroda.

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 5 - 6 ar. w Janowie Lubelskim. Tel. 015 8715 505
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11 lipca dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej Kolejnym etapem wycieczki by³ Zamoœæ. 

„Stokrotka”, prowadzonej przez Janowskie Dzieci zwiedza³y Zamojskie ZOO oraz 

Stowarzyszenie  Nies ienia  Pomocy spacerowa³y po starym rynku. Najwiêksz¹ 

HUMANUS, dziêki dotacji Regionalnego jednak atrakcj¹ dla dzieci by³o zoo. W trakcie 

Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Lublinie, wycieczki dzieci poznawa³y ró¿norodnoœæ 

mog³y ogl¹daæ piêkno Roztoczañskiego gatunków zwierz¹t i z zaciekawieniem 

Parku Narodowego. przygl¹da³y siê tym, których dot¹d nie widzia³y 

Stowarzyszenie zorganizowa³o dla (poza ekranem telewizji).

dzieci wycieczkê z licznymi atrakcjami. Dzieci Wyjazd na wycieczkê by³ dla dzieci 

zwiedza³y Zwierzyniec, Koœció³ek na wodzie, prawdziw¹ lekcj¹ historii i przyrody. Mog³y 

pomnik szerszeni oraz podziwia³y krajobraz, same zobaczyæ miejsce mordu Polaków oraz 

podziwiaæ rzadk¹ szatê 

roœlinn¹. Mimo wielkiego 

zmêczenia po ca³odziennej 

wycieczce na buziach dzieci 

widaæ by³o radoœæ. Dla wielu 

z nich by³ to pierwszy pobyt 

w Roztoczañskim Parku 

Narodowym i w zoo.

Inn¹ atrakcj¹  w 

c z a s i e  w a k a c j i ,  

z a p l a n o w a n ¹   p r z e z  

s t o w a r z y s z e n i e  

HUMANUS z myœl¹ o 

dzieciach, bêdzie wyjazd na 

kolonie - w dn. 18.08  wchodz¹c na Bukow¹ Górê. Odwiedzi³y tak¿e 
24.08.2008r., równie¿ do malowniczo Górecko Koœcielne, a w nim przepiêkny 
po³o¿onego Krasnobrodu.drewniany koœció³, drogê krzy¿ow¹ oraz 

Zarz¹d JSNP HUMANUSwiekowe kapliczki.

Dzieci ze œwietlicy na Roztoczu

Podczas tegorocznej imprezy lokalnej “Dni siê we mnie myœl, by zostaæ wolontariuszem 

Janowa” - Leœny Skarbiec z Radiem Lublin, rodzi³y siê te¿ i obawy, czy podo³am nowemu 

zorganizowanej na Janowskim Misztalcu, zadaniu, czy uda siê pogodziæ to z prac¹ 

Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof zawodow¹? Jak siê okaza³o mo¿na by³o!

Ko³tyœ wrêczy³ wyró¿nienia ,,Antek Roku”. WOLONTARIAT - to wspania³a kolejna 

Kapi tu ³a  konkursowa  w  ka tegor i i  ¿yciowa przygoda, która dostarcza wiele radoœci, 

Wolontariusz Roku 2007 przyzna³a nagrodê a jednoczeœnie stawia wymagania, by ten czas, 

pani Reginie Ma³ek, która wykonuje prace który jest mi dany, prze¿yæ jak najowocniej. 

wolontarystyczne w œrodowisku osób Ka¿dy z nas mo¿e mno¿yæ dobro naoko³o siebie, 

niepe³nosprawnych zarówno u podopiecznej by mog³o nam byæ lepiej, by œwiat stawa³ siê 

tut. Oœrodka, w Domu Pomocy Spo³ecznej lepszy. Z tego zatem miejsca gor¹co zachêcam 

“Barka”, a tak¿e udziela siê w Katolickim Was wszystkich, którzy dysponujecie woln¹ 

Stowarzyszeniu Osób Niepe³nosprawnych ich chwil¹, jeœli macie wra¿liwe serce i chodzi Wam 

Rodzin i Przyjació³ “EFFATHA” w Janowie po g³owie pomys³ ,,chcê pomóc” - podpowiadam 

Lubelskim. spróbujcie, bo warto, bo to dzia³anie zmieni 

Pani Regina po otrzymaniu nagrody w ¿ycie, nie tylko potrzebuj¹cego opieki, ale 

kilku zdaniach podziêkowa³a za wyró¿nienie zmieni tak¿e Ciebie samego, nada g³êbszy sens 

or az  pr zy bl i¿ y³ a sw oj ¹ ,, pr zy go dê ” z Twemu ¿yciu. A od czego zacz¹æ! Zwyczajnie, 

wolontariatem, cyt;...,,to wyró¿nienie jest dla zg³osiæ siê do CENTRUM WOLONTARIATU w 

mn ie  os ob iœ ci e za sk oc ze ni em  i wi el k¹  naszym mieœcie, które znajduje siê przy ul. 

niespodziank¹. Okazywanie pomocy bliŸniemu, Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w Oœrodku 

bêd¹cemu w potrzebie, ju¿ od dawna jest Po mo cy  Spo ³e cz ne j - wy st ar cz y ty lk o 

wpisane w moje ¿ycie... Dane mi by³o poznaæ na zaoferowaæ siebie, zadzwoniæ lub zg³osiæ siê 

swojej drodze ¿yciowej wspania³e osoby, te dla osobiœc ie, s¹ tam wspania ³e osoby, które 

których jestem na co dzieñ, ale i te, które pokieruj¹ Wami, uwierzcie tylko we w³asne si³y i 

koordynuj¹ ca³e to moje spo³eczne dzia³anie. To mo¿liwoœci. ¯yczê powodzenia”.

Wam w tej w³aœnie chwili pragnê z g³êbi serca Natalia Kiszka

podziêkowaæ. Kiedy przesz³o rok temu zrodzi³a OPS Janów Lubelski

Warto byæ wolontariuszem!

Festiwal pod nazw¹ „Gryczaki” jest G³ówn¹ atrakcj¹ imprezy bêdzie wystêp 

imprez¹ regionaln¹, maj¹c¹ na celu promocjê zespo³u „Pod Bud¹” Andrzeja Sikorowskiego i 

wy ro bó w re gi on al ny ch , op ar ty ch  na  Mai Sikorowskiej, a na dzieci czekaæ bêd¹ 

ws ze lk ie go  ro dz aj u ka sz ac h (g ³ó wn ie  zje¿d¿alnie, huœtawki, itd. Odbêdzie siê kilka 

gryczanej, jaglanej i jêczmiennej). Impreza konkursów - wœród nich pojedynek kulinarny 

polega na prezentacji i degustacji ró¿nych Kaszogrodu z Pyrlandi¹. Przewidziany jest 

wyrobów, gdzie w roli g³ównej jest kasza. pokaz kulinarny Dariusza Gnatowskiego, 

Najbardziej znanymi potrawami w naszym prezentacje w zagrodach (bêdzie to nowoœæ na 

regionie jest piróg z kaszy gryczanej gryczak. wielk¹ skalê)  z powiatu janowskiego,  

Podczas festiwalu trwaj¹ ró¿ne imprezy bi³gorajskiego, a tak¿e z Ukrainy.

kulinarne, tak dla doros³ych, jak i dla dzieci. Red.

Festiwal Kaszy i ¯urawiny ,,Gryczaki 2008”
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Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Podczas sesji w dniu 30 czerwca 2008r, radni zwi¹zana by³a z podpisaniem porozumienia 

zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe pomiêdzy Powiatem Janowskim a Ministrem 

oraz podzia³ zysku Samodzielnego Zespo³u Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyra¿enia 

Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie zgody na przekazanie ZSR w Potoczku 

Lubelskim za rok 2007 oraz podjêto kilka Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 

uchwa³, m.in. w sprawach: zaci¹gniêcia przez nowego roku szkolnego funkcjonowaæ bêd¹: 

Powiat wieloletnich zobowi¹zañ finansowych Tec hn ik um  ¯y wi en ia  i Go sp od ar st wa  

w zakresie zakupu us³ug (roboty geodezyjne Do mo we go , Tech ni ku m Ag ro bi zn es u,  

nieinwestycyjne), zaci¹gniêcia kredytu Technikum Rolnicze, Technikum Rolnicze 

d³ugoterminowego, wyra¿enia  zgody na Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych, Szko³a Policealna 

przeprowadzenie przetargu na dzier¿awê kszta ³c¹ca  w zawo dzie t echni k roln ik, 

nieruchomoœc i na okres  powy¿ej 3  lat,  Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Potok zawodach: mechanik - operator pojazdów i 

Wielki, zaci¹gniêcia przez Powiat Janowski maszyn rolniczych, rolnik, piekarz, cukiernik, 

zobowi¹zañ finansowych w bud¿ecie w latach rzeŸn ik - wêdliniarz , kucharz, ogrodnik, 

2 0 0 9 - 2 0 1 0 ,  u s t a l e n i a  n a j n i ¿ s z e g o  pszczelarz i rybak œródl¹dowy.

wynagrodzenia zasadniczego stanowi¹cego Realizuj¹c kolejne punkty porz¹dku obrad, 

p o d s t a w ê  u s t a l a n i a  w y n a g r o d z e n i a  radni zg³osili szereg interpelacji, zapytañ i 

pracowników zatrudnionych w Zarz¹dzie Dróg w o l n y c h  w n i o s k ó w  d o t y c z ¹ c y c h  w  

Powiatowych w Janowie Lubelskim oraz szczególnoœci stanu dróg powiatowych w 

wyra¿enia zgody na ustalenie wartoœci jednego poszczególnych miejscowoœciach. Po dyskusji 

punktu. nad  za sygna l i zowanymi  kwes t i ami ,  

Po raz pierwszy podczas III kadencji Rady, Przewodnicz¹cy Rady Józef Wieleba zakoñczy³ 

obrady sesji odby³y siê w Zespole Szkó³ obrady XXIII sesji.

Rolniczych w Potoczku. Wyjazdowa sesja Joanna G³ód

XXIII sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
Rozpoczê³y siê wakacje, a wraz z nimi wymarzone w ramach Wspólnoty.

wyjazdy za granicê. Co zrobiæ, kiedy zaczynaj¹ siê Podczas przelotu mo¿e siê zdarzyæ, ¿e baga¿ zostanie 

niemi³e niespodzianki podczas urlopu lub zniszczony, dostarczony z opóŸnieniem lub nawet 

podró¿y? zgubiony. Wówczas konsument ma prawo do 

W przypadku, kiedy nie zawieramy wyst¹pienia o odszkodowanie. Wa¿ne jest 

umowy na piœmie, a jedynym potwierdzeniem jej wype³nienie formularza PIR (Property Irregularity 

zawarcia jest dowód zap³aty, nale¿y zatrzymaæ Report) na lotnisku oraz pisemne zg³oszenie szkody 

wszelkie broszury dotycz¹ce danej wycieczki. przewoŸnikowi, najpóŸniej w ci¹gu 7 dni od 

Umowa zawarta z biurem podró¿y za granic¹, nie odebrania zniszczonego baga¿u, a w przypadku 

musi byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim. Nale¿y baga¿u opóŸnionego  w terminie 21 dni. 

zadbaæ o jej t³umaczenie. Szczególn¹ uwagê nale¿y W przypadku odwo³ania lotu, opóŸnienia lub nie 

zwróciæ na standaryzacjê hotelu i kto j¹ okreœla, czy wpuszczenia na pok³ad samolotu, pomocna w 

przedsiêbiorca, czy niezale¿na publiczna instytucja. dochodzeniu roszczeñ oka¿e siê Komisja Ochrony 

Promocyjna cenowo oferta nie powinna stanowiæ Pr aw  Pa sa ¿e ró w pr zy  Ur zê dz ie  Lo tn ic tw a 

okazji do zmniejszenia obowi¹zków biura podró¿y Cywilnego.

wobec  k l i en tów.  Las t  m inu te  t o  t ak¿e  Je¿eli konfliktu nie da siê rozwi¹zaæ poprzez 

pe³nowartoœciowe wycieczki i podlegaj¹ reklamacji. kompromis , mo¿na zwróciæ siê o pomoc do 

Wa¿n¹ czêœci¹ wyjazdu jest ubezpieczenie podczas Eu ro pe js ki eg o Ce nt ru m Ko ns um en ck ie go  

pobytu za granic¹. Nale¿y zaopatrzyæ siê w ( , tel. 022 5560118), które 

Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego. p o m a g a  p r z y  r o z w i ¹ z y w a n i u  s p o r ó w  

EKUZ potwierdza prawo do œwiadczeñ zdrowotnych transgranicznych. Pomocna mo¿e okazaæ siê równie¿ 

w nag³ych przypadkach. bezp³atna infolinia konsumencka 0 800 800 008 w 

Przed podró¿¹ nale¿y ustaliæ oraz zapisaæ nazwisko i godzinach  9.00-17.00, od poniedzia³ku do pi¹tku. 

konta kt do rezyd enta.  Ustal iæ kto obs³u guje Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿d¹ reklamacjê sk³ada siê 

przewozy, poniewa¿ przewoŸnik spoza Unii nie pisemnie, a pomocn¹ przy jej z³o¿eniu bêdzie Tabela 

zawsze podlega europejskim przepisom chroni¹cym Fr an kf ur ck a,  kt ór a u³ at wi  zd ef in io wa ni e 

pasa¿erów. Mo¿e  siê nawet zdarzyæ, ¿e  taki ewentualnego roszczenia do biura podró¿y.

przewoŸnik znajduje siê na liœcie przewoŸników Powiatowy Rzecznik Konsumentów

podlegaj¹cych zakazowi wykonywania przewozów Joanna G³ód

www.konsument.gov.pl

Wakacyjny wyjazd

„Rekin i s³oñ nie mog¹ siê spotkaæ i nie stocz¹ ze sob¹ niepe³nosprawnoœci w³asnej i w krêgu swoich 

walki. Ale ju¿ wszystko, co ¿yje w tej samej wodzie, najbli¿szych; s¹ dowodem na bezwzglêdn¹ 

czy chce, czy nie chce, tworzy jednoœæ, w której koniecznoœæ anga¿owania - w coraz wiêkszym 

mo¿liwa jest i wojna i porozumienie” stopniu, niepe³nosprawnych w ¿ycie spo³ecznoœci 

Ernst Bloch lokalnej, tak¿e poprzez dzia³alnoœæ instytucji, takich 

Przechadzaj¹c siê uliczkami Janowa Lubelskiego, jak Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Janowie 

robi¹c zakupy, czy za³atwiaj¹c codzienne sprawy Lubelskim.

wspólnie z podopiecznymi Œrodowiskowego Domu Codzienne funkcjonowanie „Domu” to nie tylko 

Samopomocy w ramach treningu umiejêtnoœci praca wewn¹trz budynku, ale tak¿e poza jego murami 

spo³ecznych, niejednokrotnie dostrzegam w oczach oraz udzia³ w uroczystoœciach okolicznoœciowych, 

przechodniów, sprzedawców i urzêdników uczucie wy ja zd ac h re kr ea cy jn yc h,  wy ci ec zk ac h i 

zd zi wi en ia , wy ro zu mi a³ oœ ci , li to œc i b¹ dŸ  spotkaniach o charakterze edukacyjnym, mo¿liwych 

poirytowania. Zdarza siê, i¿ wyjœcie ca³ej grupy do zrealizowania tylko dziêki bezcennej wspó³pracy i 

uczestników z pracownikami na wiosenny spacer ¿yczliwoœci coraz to wiêkszej liczby instytucji z 

rodzi zadziwiaj¹ce plotki. A przecie¿ osoby ca³ego powiatu janowskiego.

niepe³nosprawne s¹ tu od zawsze. Maj¹ te same, Uczestnicy, cz³onkowie ich rodzin oraz pracownicy 

bl iŸ ni ac ze  na sz ym , p ot rz eb y,  pr aw o d o ŒDS spêdzaj¹ ze sob¹ kolejne, owocuj¹ce w 

pe³nowartoœciowego korzystania z dóbr naszego doœwiadczenia, dni w poczuciu, i¿ ka¿dy taki, 

miasta i regionu, prawo do realizowania w³asnych zwyczajny dzieñ wspólnej pracy lub zabawy, jest 

celów i marzeñ, prawo do bycia poœród ludzi. krokiem w stronê porozumienia, w stronê pe³nej, 

Niepe³nosprawnoœæ, bez wzglêdu na jej rodzaj, nie naturalnej  œwiadomoœc i spo³ecznej , ¿e osoby  

pozbawia cz³owieka wartoœci, a wiêc tym samym nie niepe³nosprawne ¿yj¹ „w tej samej wodzie” i - czy 

mo¿e staæ siê powodem wykluczenia z ¿ycia te go  ch ce my,  cz y n ie , t wo rz ym y z  ni mi  

spo³ecznego. Przytoczone, choæ jednostkowe, nieroze rwaln¹ j ednoœæ.  Warto wiêc dbaæ  o 

reakcje ludzi s¹ niezbitym dowodem na ogromn¹ porozumienie i wspólne dobro.

potrzebê wp³ywania na osoby pozbawione ciê¿aru Anna Szalast (ŒDS)

Patrol z Komendy Powiatowej Policji w 

Janowie Lubelskim zaj¹³ II miejsce w 

E l i m i n a c j a c h  W o j e w ó d z k i c h  

Ogólnopolskiego Turnieju Patroli.

Na konkurencjê zawodów II stopnia sk³adaj¹ siê:

1) sprawdzian wiedzy zawodowej,

2) stosowanie technik obezw³adniania osób,

3) pokonywanie policyjnego toru przeszkód,

4) strzelanie na torze przeszkód,

5) przeprowadzenie interwencji policyjnych,

6 )  u d z i e l a n i e  p i e r w s z e j  p o m o c y  

przedmedycznej.

W patrolu wyst¹pili st. sier¿ant Marcin Pyz i post. 

Pawe³ Bielak i zakwalifikowali siê do zawodów 

krajowych.

Gratulacje.

Red.

Patrol na medal

Droga s³oma makowa

Przyjechali ze Œl¹ska po s³omê makow¹, 
zakupili 30 kg na terenie powiatu 
bi³gorajskiego. By³ te¿ „kompot” 
bezpoœrednio do spo¿ycia, no i wpadli na 
nasz¹ policjê w nocy drugiego lipca. Ci 
d w a j  o b y w a t e l e  m i e l i  p e c h a ,  
prawdopodobnie trochê posiedz¹. Do 
kosztów zakupu makowin musz¹ doliczyæ 
wiele miesiêcy strat na bezrobociu w 
wiêzieniu.

Z kroniki Policyjnej
To nie pedofil

Pie rwszego  l ipca  po l ic ja  zos ta ³a  
powiadomiona o mê¿czyŸnie, który nad 
zalewem zachowuje siê podejrzanie, 
nieznajomy prowadzi³ rozmowy z dzieæmi. 
Obywatel ten, jak siê póŸniej okaza³o, jest 
mieszkañcem Janowa Lubelskiego i nie jest 
groŸnym przestêpc¹. Prawdopodobnie ma 
problemy psychiczne, po przes³uchaniu 
zosta³ zwolniony do domu.

J.M.

,,Rekin i s³oñ”



6. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

¯yciorys z wojn¹ w tle
- wywiad z Panem Marianem Jonakiem, by³ym mieszkañcem Pikul, ocala³ym podczas mordu mieszkañców Pikul w 1942r.

w Pikulach. Zamordowano wtedy 53 osoby, a 

prze¿y³o oko³o 22. W tym czasie ja by³em z 

mam¹, a jak mama zobaczy³a, ¿e siê pali, to 

zaczê³a krzyczeæ, ¿e „jedziemy, bo tam dzieci w 

domu”. Dojechaliœmy do g³ównej drogi (obecnie 

ul. Ulanowska), a tam jakiœ znajomy stra¿ak 

mówi: „Jonakowa, wracajcie, bo w Pikulach ludzi 

bij¹, pal¹ wieœ”. Stra¿ pojecha³a dalej, ale mama 
Bo¿e Narodzenie mê¿czyznom nie wolno siê by³o nimi nasz dobytek. Chcia³em jechaæ rowerem, ale A.B.: Dla wiêkszoœci z nas dzieciñstwo, m³odoœæ 

nadal swoje: jechaæ i jechaæ. Wiêc jedziemy na tej 
goliæ, bo to by³o zbyt du¿e œwiêto - trzeba by³o siê tata na to nie pozwoli³, wiêc poszed³em piechot¹. jest najpiêkniejszym okresem ¿ycia, w którym 

furmance, przyjechaliœmy na tzw. Muszankê, a 
ogoliæ wczeœniej. Po wieczerzy tatuœ niós³ op³atek Gdybym pojecha³ rowerem, to szybko bym wróci³ cz³owiek uczestniczy w prze³omowych dla siebie 

tam jad¹ ch³opy z ³¹k i krzycz¹, jeden przez 
z chlebem zwierzêtom. W Szczepana, s³oma i i te¿ pewnie bym zgin¹³, a tak - zesz³o d³u¿ej z wydarzeniach. Proszê opowiedzieæ o swoim 

drugiego: „Nie jedŸcie tam, tam Niemcy morduj¹ 
siano by³o sprz¹tniête, bo przychodzi³y po³aŸniki. drog¹, i to mnie uratowa³o. Jak ja poszed³em po dzieciñstwie, które przerwa³a wojna. 

i pal¹”. Niemcy ich puœcili tylko dlatego, ¿e nie 
Nie by³o Miko³aja, ani prezentów, bo nie by³o mamê, to w domu zosta³ tata, dwie siostry i brat. M.J.: Chodzi³em cztery lata do szko³y w 

byli z Pikul (wczeœniej ich wylegitymowali). 
takiej tradycji. Przed Wigili¹ jeŸdzi³ po wsi ksi¹dz Niemcy przyjechali na dwa czy trzy samochody. Ciechocinie, w gminie Modliborzyce, bo w 

Kiedy mama nadal nie chcia³a ich s³uchaæ, to 
albo organista i rozdawa³ ludziom op³atek. Ksi¹dz Siostra w tym czasie wypêdza³a krowy po Pikulach szko³y nie by³o - tam te¿ przyj¹³em 

jeden z nich zeskoczy³ z fury, z³apa³ konie za 
przyje¿d¿a³ na wieœ poœwiêciæ œwiêconkê, a taki Komuniê Œwiêt¹, bo to by³a nasza parafia. W 

Pikula, dalszy s¹siad, co mia³ najlepsze konie we szkole uczy³o siê 20 dzieci w ró¿nym wieku; by³o 

wsi, zawsze ksiêdza przywozi³ i odwozi³, w trzy oddzia³y i jeden nauczyciel, ale w tamtych 

kokoszkach, elegancko. W koszyku by³a swojska czasach, mo¿na powiedzieæ, ¿e dla dzieci - rodzic, 

kie³basa, jajka, chrzan, sól, miód, chleb, ser, baba nauczyciel i ksi¹dz, to by³a œwiêtoœæ. Ten pan 

dro¿d¿owa. Mama koszyk ubiera³a jagodziñcem uczy³ nas wszystkiego, i matematyki, i religii, a 

z lasu. W niedzielê by³ barszcz wielkanocny (w jak trzeba by³o, to i kijem przy³o¿y³ i za ucho 

poniedzia³ek te¿), a wczeœniej dzieliliœmy siê podkrêci³ (œmiech). Powodzi³o nam siê dosyæ 

jajkiem i sk³adaliœmy sobie ¿yczenia. Oprócz dobrze, bo tatuœ by³ gajowym i co miesi¹c 

tego, ka¿dy musia³ spróbowaæ chrzanu z miodem. dostawa³ pensjê. Mieliœmy te¿ gospodarstwo, 

W tym dniu siadaliœmy do sto³u, a nie do dzie¿y, i - krowy, konie oraz s³u¿¹c¹ i parobka do pomocy. 

tym razem, ka¿dy jad³ z w³asnej miseczki. W Do koœcio³a - przed wojn¹, chodziliœmy rzadko, 

barszczu by³o wszystko to, co by³o poœwiêcone, bo by³o daleko, ale codziennie z rodzicami, ca³¹ 

nawet miód, a smakowa³o to bardzo dobrze. Z rodzin¹, klêkaliœmy w domu przed obrazem do 

miseczki nale¿a³o wszystko zjeœæ - dlaczego, to pacierza, z rana i wieczorem. Mama œpiewa³a 

ju¿ nie pamiêtam, natomiast skorupki po jajkach, Godzinki. Do Koœcio³a, do Janowa, jeŸdziliœmy 

z racji tego, ¿e poœwiêcone, mama zakopywa³a w furmank¹ albo szliœmy na piechotê. Jako ma³e 

ziemi. Pole by³o pod Modliborzycami, to jak siê dzieci graliœmy w dwa ognie, bawiliœmy siê w 

pojecha³o kopaæ kartofle, to na ca³y dzieñ, a mama chowanego, strzelaliœmy z ³uku i z procy. Mama 

wtedy szykowa³a podwieczorek, który spo¿ywa³o co roku suszy³a grzyby, jagody, i kaza³a nam je 

siê w polu, na roz³o¿onym lnianym obrusie. Na jeœæ, bo by³y bardzo zdrowe. Zaraz na wiosnê, jak 

wsi wtedy jad³o siê kapustê, groch, kasze ró¿ne, tylko zaczê³y siê jagody, to szliœmy do lasu, 

nie tak, jak teraz, ¿e jak nie ma miêsa, to nie ma co uzbieraliœmy tam 10, 20 jagód, wysmarowaliœmy 

jeœæ. Dzieci, od czasu do czasu, dostawa³y od taty sobie buzie (¿e niby tak du¿o tych jagód 
lejce, skrêci³ w las i ostro krzykn¹³: „Nie po³udniu na pastwisko, a wujek Matysek - 

cukierki landrynki. Mama  przed wojn¹ kupowa³a zjedliœmy), ¿eby mama by³a o nasze zdrowie 
pojedŸcie tam, bo was wszystkich zabij¹”. No i widz¹c, ¿e od strony £¹¿ku nadje¿d¿aj¹ Niemcy, 

dla nas ubrania, ale po wojnie nie by³o pieniêdzy, spokojna (œmiech). Jak byliœmy w zimie 
wtenczas my siê dopiero wrócili do leœniczówki, nakaza³ jej, by ucieka³a z tymi krowami daleko, w 

wiêc sama je szy³a. Jak tak nieraz wspominam, to przeziêbieni, to mama dawa³a nam syrop z 
do Pana Wrzeœniewskiego. Tam by³o nas ³¹ki, a on - w tym czasie, „poleci” ostrzec szwagra, 

mogê powiedzieæ, ¿e dzieciñstwo mia³bym jarzêbiny lub kaliny albo sok malinowy lub 
wszystkich dziesiêcioro (mama z trojgiem dzieci, czyli mojego ojca (niestety, nie zd¹¿y³ ostrzec, ale 

bardzo szczêœliwe, gdyby nie wojna ... . jagodowy do picia; suszy³a te¿ kwiat lipy i liœcie 
wujkowie, ciocie, babcia, dzieci). Mieszkaliœmy szczêœliwie uda³o mu siê uciec). Siostra, jak to 

A.B.: We wrzeœniu 1939 roku Niemcy hitlerowskie maliny. Tato by³ gajowym, ale pasztetu z zaj¹ca 
tam a¿ do wyzwolenia, do 1945 roku, potem dziecko, zamiast uciekaæ od domu, uciek³a do 

napad³y na Polskê. Jak potoczy³y siê Pana losy nigdy w domu nie by³o, bo bardzo lubi³ zwierzêta 
powoli siê odbudowywaliœmy. domu. W tym czasie Niemcy ju¿ okr¹¿ali wieœ, 

podczas II wojny œwiatowej? i nigdy ich nie zabija³. Na miêso hodowa³o siê w 
A.B.: Mia³ Pan du¿o szczêœcia, ojciec - wysy³aj¹c mieli pociski zapalaj¹ce, strzelali w stogi siana, w 

M.J.: Dla mnie i mojej rodziny tragiczny w domu œwinie, z których kie³basê jad³o siê dwa 
Pana po matkê, uratowa³ Panu ¿ycie. Jak Pan cha³upy i stodo³y. Wieœ zaczê³a siê paliæ, a ludzie 

skutkach by³ rok 1942, kiedy to w sobotê, 3. razy w roku. Miêso by³o konserwowane w soli i 
sobie radzi³? Nie by³o ³atwo, w koñcu trwa³a byli w œrodku wsi. Wiem o tym wszystkim od 

paŸdziernika za przetrzymywanie i udzielanie uk³adane w beczce. W ogrodzie ros³y jab³onie, a 
okupacja? Andrzeja Stolarza - naszego s¹siada, który to 

pomocy partyzantom, hitlerowcy otoczyli Pikule tatuœ, ko³o rzeki, nawet arbuzy sadzi³, bo ziemia 
M.J.: Po wymordowaniu mieszkañców Pikul, wszystko prze¿y³ i póŸniej mi opowiedzia³. Jak 

i w bestialski sposób wymordowali wszystkich by³a dobra. W Wigiliê tata wnosi³ op³atek, tzw. 
mieszkaliœmy na Rudzie, u leœniczego - Pana siê pojawili Niemcy, to ludzie, w tym i moja 

ludzi, którzy siê tam wtedy znajdowali. Zginê³o kolêdê i „króla” (maleñki snopek, zrobiony ze 
Wrzeœniewskiego, który przyj¹³ nas, poniewa¿ rodzina (razem z Andrzejem Stolarzem), wszyscy 

53 osoby, w tym 13 dzieci i 17 kobiet. Ja wtedy zbó¿ w czasie ¿niw); tam wk³ada³o siê kolêdê i ten 
mój ojciec by³ gajowym i siê wczeœniej znali. Ja uciekali w stronê rzeki, a za rzek¹ sta³ Niemiec z 

straci³em ojca, dwie siostry (9 i 13 lat), brata (4 „król” sta³ a¿ do Trzech Króli. Tego dnia najpierw 
tutaj chodzi³em prywatnie do szko³y, do Pani prof. karabinem. Dziadek próbowa³ siê legitymowaæ, 

lata), dziadka, ciotkê, wuja i jego ¿onê oraz ich mówiliœmy wspólnie pacierz, potem ³amaliœmy 
Mydlewskiej (potem skoñczy³em szko³ê ¿e jest gajowym (tak jak ojciec), ale wtedy ten 

syna, który mia³ zaledwie rok. Na pocz¹tku wojny siê wszyscy op³atkiem, sk³adaliœmy sobie 
podstawow¹). Brakowa³o nam wszystkiego, nie Niemiec zacz¹³ strzelaæ i zabi³ dziadka. W rzece 

by³o w miarê spokojnie; mama siê nie obawia³a, ¿yczenia, a po Wigilii œpiewaliœmy kolêdy. Na 
by³o ubrañ, jedzenia, chleba, bo zbo¿e siê spali³o. nie by³o ratunku, wiêc zaczêli uciekaæ z 

¿e ojca wezm¹ na wojnê, bo tatuœ ju¿ nie podlega³ Wigiliê by³a kapusta z grochem, kasza gryczana z 
Tutaj mieszkaliœmy w komórce o wymiarach 3x5 powrotem do wsi, ale nie mieli gdzie, bo wszêdzie 

pod wojsko, a i synów mia³a ma³ych, to z tego sosem grzybowym, kluski z makiem, kompot z 
m, spaliœmy na piêtrowych pryczach, zrobionych siê pali³o. Jedyny ratunek to by³ taki, by do studni 

powodu siê nie martwi³a. W tym tragicznym dniu suszu, ziemniaki, ale ryb nie by³o. Wigiliê 
z desek, a mieszka³o tam trzy rodziny - ³¹cznie 10 wrzuciæ drabinê, zejœæ po niej, zakryæ studniê, ale 

tatuœ z m³odszymi dzieæmi by³ w domu, a mama spo¿ywaliœmy na dzie¿y, w której siê miêsi³o 
osób. Mieszkaliœmy tam do koñca wojny. Mimo nikt nie mia³ takiej g³owy, by o tym pomyœleæ. 

ze starszym bratem i siostr¹ by³a w polu, na chleb, a nie na stole. Kolacjê wigilijn¹ jedliœmy z 
tego, ¿e wymordowano wieœ, to Hitlerowcy nadal Potem znowu uciekali do rzeki - pod mostem 

Jonakach, bo kopa³a ziemniaki. To by³ pechowy jednej miski. Ko³o dzie¿y le¿a³o siano, a wszêdzie 
szukali tych, którzy ocaleli i musieliœmy siê schowa³a siê moja rodzina, natomiast Andrzej 

dzieñ, bo w tym czasie, w Kawêczynie (bo tam pe³no by³o s³omy. Choinkê ubieraliœmy jab³kami, 
ukrywaæ przez kolejne lata okupacji. By³o ciê¿ko. Stolarz odszed³ od nich trochê dalej, pod drzewo. 

by³a gmina), wydawano dowody osobiste i ³añcuchami papierowymi, orzechami, ciastkami. 
Mama rozpacza³a strasznie, straci³a dzieci, mê¿a, To wiem od niego, który widzia³, jak Niemiec 

mê¿czyŸni w wiêkszoœci  pojechali odebraæ te W czasie Wigilii nie wolno by³o po³o¿yæ ³y¿ki, bo 
g³ód zagl¹da³ w oczy, a musia³a jeszcze chodziæ wszed³ do rzeki, wystrzela³ moj¹ rodzinê, a potem 

dowody, a jak wrócili, to ju¿ w pole nie szli. I tak, wtedy krzy¿ by bola³, a przecie¿ - jak siê kto nie 
po proœbie, co by³o dla niej strasznie zrobi³ dwa kroki w jego kierunku, bo go 

jak przez ca³y tydzieñ ka¿dy przewa¿nie by³ narobi³, to i krzy¿ nie bola³ (œmiech). Dziewczyny 
upokarzaj¹ce. Po proœbie chodzi³a tylko w 1942 r., zauwa¿y³, ale widaæ, ¿e tak Pan Bóg chcia³; doœæ, 

daleko w polu, tak w ten dzieñ - w³aœnie ze przynosi³y narêcza drew, a k³ad¹c je pod piecem 
bo w nastêpnym by³o coœ posiane, zebra³o siê ¿e jemu zapali³y siê spodnie, a Niemiec doszed³ 

wzglêdu na te dowody, du¿o ludzi by³o w domu. I po dwa, liczy³y czy para, czy nie, bo gdyby wysz³a 
kartofle, to by³o co jeœæ. Ocala³e krowy oddaliœmy do wniosku, ¿e jak siê pali, to pewnie nie ¿yje, i to 

w³aœnie dlatego tych ludzi tyle zginê³o. Niemcy para, to wesele wkrótce. Tego dnia  panny te¿ 
na przechowanie trochê do rodziny w go uratowa³o. Na koniec tej akcji Niemcy spalili 

przyjechali do wsi po po³udniu. Mamy, brata i mierzy³y p³ot rêkami i liczy³y, czy para, czy nie, 
Modliborzycach, a cztery zosta³y u leœniczego, most na rzece. Ojca pochowali z bratem w jednej 

siostry nie by³o w domu, ale tata wczeœniej siê bo jak para to wyjdzie za m¹¿, a m¹¿ przybêdzie z 
tak wiêc ser, mleko by³o. W czasie wojny bez trumnie, w drugiej pochowano moje dwie siostry. 

dowiedzia³, ¿e Niemcy jad¹ w nasz¹ stronê, tej strony, z której pies zaszczeka. Oj, nanosi³y siê 
przerwy byliœmy z mam¹. Cd. str.7Trumny by³y zrobione z p³otu, który jako jedyny 

dlatego te¿ wys³a³ mnie po mamê, ¿eby te moje siostry drzewa w Wigiliê, a czasami nieŸle 
ocala³ z tego po¿aru. Pochowani zostali pod lasem 

przyje¿d¿a³a jak najszybciej, by pochowaæ przed zmarz³y, jak pies nie chcia³ szczekaæ (œmiech). W 

A.B.: Kiedy spotkaliœmy siê po raz pierwszy, rozmawialiœmy o Pana prze¿yciach wojennych, o Pana pracy i staraniach, by odnowiæ p³ytê na 

zbiorowej mogile ofiar terroru, pomordowanych w 1942 r. mieszkañców wsi Pikule, znajduj¹cej siê na cmentarzu parafialnym w Janowie 

Lubelskim. Dzisiaj zgodzi³ siê Pan na rozmowê dla Gazety Janowskiej. Dla m³odego pokolenia mieszkañców naszego powiatu mo¿e byæ Pan 

osob¹ nieznan¹. Czy móg³by Pan nam powiedzieæ, gdzie Pan mieszka, kiedy i gdzie siê Pan urodzi³, sk¹d pochodzi Pana rodzina?

M.J.: Obecnie mieszkam w Nisku, urodzi³em siê 19.01.1930 r. w Pikulach. W domu by³o nas oœmioro: rodzice i szeœcioro dzieci. Rodzice 

obydwoje byli miejscowi, z Pikul. Ojciec by³ to œwiat³y cz³owiek - twierdzi³, ¿e nauka pomaga w ¿yciu. Tata mówi³, ¿e „Cz³owiek musi mieæ 

szko³ê, bo jak nie ma szko³y, to nie ma ¿ycia”. Chcia³, ¿ebyœmy siê uczyli, ale wojna nam w tym przeszkodzi³a.



- wywiad z Panem Marianem Jonakiem, by³ym mieszkañcem Pikul,
ocala³ym podczas mordu mieszkañców Pikul w 1942r.

7.Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

U d z i a ³  w  s p o t k a n i u  w z i ê l i  „LICEALIADA”:

przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu LO Janów Lub. 121 pkt.

janowskiego, nauczyciele wychowania fizycznego ZSZ Janów Lub 112 pkt

szkó³ ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkó³ oraz ZS Janów Lub. 104 pkt.

Starosta Janowski Zenon Sydor, Wójt Gminy ZSR Potoczek 86 pkt.

Dzwola  Marek Piech,  Radny Sejmiku LO Modliborzyce 51 pkt .

Wojewódzkiego w Lublinie Jan Frania i Prezes ZP W ³¹cznej punktacji gmin

SZS w Janowie Lub. Antoni Kulpa. Najwiêkszymi Gmina Dzwola 823,0 pkt.

brawami powitany zosta³ by³y nauczyciel w-f w Gmina Potok Wielki 788,0 pkt.

Dzwoli, a póŸniej dyrektor w Potoczku (obecnie Gmina Janów Lub. 727,0 pkt.

emeryt) Ryszard Flis. To On da³ fundament dla Gmina Modliborzyce 590,5 pkt.

sportu w Dzwoli, które wykorzysta³em póŸniej w Gmina Godziszów 428,0 pkt

swojej pracy. Gmina Chrzanów 297,5 pkt.

Witaj¹c wszystkich goœci, Dyrektor Stanis³aw Gmina Batorz 263,0 pkt.

Rawski podk reœl i³ wielk¹  rolê  nauczyci eli Wœród nauczycieli wychowania fizycznego w 

wychowania fizycznego w obecnym kszta³towaniu po wi at ow ym  ra nk in gu  ws pó ³z aw od ni ct wa  

postaw fizycznych i moralnych naszej m³odzie¿y. 2007/2008 zwyciê¿yli:

To dziêki uprawianiu sportu m³odzie¿ poznaje Wies ³aw  Kiszka  - Szko³a  Podstawowa w 

zak¹tki naszego województwa, a niekiedy ca³ego Krzemieniu

kraju. Systematyczne uprawiaj¹c sport, m³odzie¿ Grzegorz Nieborak - Publiczne Gimnazjum w 

odchodzi od komputerów, narkotyków czy Janowie Lub.

alkoholu. Karol Miœkowski - LO Modliborzyce.

Szczegó³owego podsumowania dokonali UKS Spartakus Dzwola okaza³ siê najlepszym 

W³adys³aw Matwiej /szko³y podstawowe i klubem szkolnym w powiecie, a w Zespole Szkó³ 

gimnazjalne/ i Jaros³aw Mêdrek /szko³y w Kocudzy zorganizowano najwiêcej imprez 

ponadgimnazjalne/, którzy pe³ni¹ spo³ecznie sportowych dla dzieci i m³odzie¿y od szczebla 

funkcje Wiceprezesów ZP SZS „Ziemia Janowska” gminy do zawodów ogólnopolskich.

w Janowie Lub. Sponsorem Roku 2007/2008 na rzecz sportu 

Oto wyniki: dzieci i m³odzie¿y zosta³ Stanis³aw Mazur 

Szko³y Podstawowe w kategorii „IGRZYSKA”: w³aœciciel Hotelu „Myœliwskiego” w Janowie Lub.

PSP Janów Lub. 282,0 pkt. Wszyscy wymienieni, nagrodzeni zostali 

PSP Kocudza 164,5 pkt. wspania³ymi pucharami, ufundowanymi przez 

PSP Dzwola 158,0 pkt. Starostê Janowskiego Zenona Sydora.

PSP Wierzchowiska 150,0 pkt. Na zakoñczenie wszystkim za ca³oroczn¹ pracê 

PSP Modliborzyce 144,0 pkt. podziêkowa³ Starosta Janowski Zenon Sydor. 

PSP Potok Stany 132,0 pkt. ¯yczy³ spokojnego wakacyjnego wypoczynku, by 

S z k o ³ y  G i m n a z j a l n e  w  k a t e g o r i i  w nowym roku szkolnym, podobnie jak w 

„GIMNAZJADA”: obecnym, osi¹gaæ tak wspania³e wyniki sportowe 

PG Janów Lub. 253,0 pkt. nie tylko w województwie, ale i w kraju. W dniu 

PG Chrzanów 169,5 pkt. dzisiejszym zaprosi³ wszystkich na otwarcie 

PG Dzwola 164,0 pkt. wspania³ego basenu, którego budowa dobiega 

PG Potok Stany 162,5 pkt. koñca, by ju¿ w sierpniu mogli p³ywaæ mieszkañcy 

PG Potoczek 153,0 pkt. Powiatu Janowskiego.

PG Kocudza 146,0 pkt. Ze sportowym pozdrowieniem

Szko³y  Ponadgimnazja lne  w kategor i i  mgr W³adys³aw Matwiej

W Dzwoli podsumowano powiatowy
sportowy rok szkolny

W Dzwoli podsumowano powiatowy sportowy rok szkolny. Jest ju¿ tradycj¹, ¿e wszelkie 

sportowe podsumowania odbywaj¹ siê w przyjaznej dla sportu szkole w Dzwoli, a honory 

gospodarza pe³ni dyrektor szko³y Stanis³aw Rawski, który jednoczeœnie jest radnym 

powiatowym.

Po wojnie najpierw pobudowaliœmy stajniê, przy pomnikiem, kiedy nas zabraknie? Mam wielk¹ 

której by³o jedno pomieszczenie z oknem dla nas. W nadziejê, ¿e zrobi¹ to Harcerze, których o to 

paŸdzierniku 1945 r. ekshumowano zw³oki osób, serdecznie proszê.  

p o c h o w a n y c h  w  A.B.: Czym zajmowa³ siê Pan po wojnie?

Pikulach, nastê pnie M.J.: Po wojnie, gdy wróciliœmy na swoje, 

przewieziono  je na zastaliœmy opuszczone zgliszcza. Z trudem, przez 

cmentarz parafialny wiele lat, mêczyliœmy siê z odbudow¹ domu i 

w  J a n o w i e  budynków gospodarczych. Potem chodzi³em do 

Lubelskim. Na tym szko³y zawodowej, a w 1949 roku by³em w Junakach 

grobie znajdowa³a siê i tam, na Œl¹sku, w Mys³owicach, a konkretnie w 

st ar a,  zn is zc zo na  Jêzorze, robiliœmy tory kolejowe. Tam pracowa³em 

p³ yt a ce me nt ow a,  miesi¹c, a potem by³em w kopalni. Mia³em chodziæ 

która  dziêki pomocy do szko³y do Lublina, ale tak siê z³o¿y³o, ¿e trafi³em 

W o j e w o d y  do Niska, a tam chodzi³em do œredniej szko³y 

L u b e l s k i e g o  zawodowej, któr¹ skoñczy³em. Nastêpnie  

A n d r z e j a  pracowa³em w Hucie Stalowa Wola prawie 41 lat, 

K u r o w s k i e g o ,  najpierw jako œlusarz, a potem pracowa³em w 

B u r m i s t r z a  kontroli jakoœci. W miêdzyczasie siê o¿eni³em. Teraz  

Krzyszto fa Ko³tysia  i by³ego Wiceburmist rza jako emeryt, jestem szczêœliwy i spokojny, ¿e moje 

Zenona Sydora, zosta³a wymieniona na now¹ p³ytê odwieczne marzenie, by odnowiæ p³ytê na zbiorowej 

granitow¹, za co, t¹ drog¹, chcia³bym - w imieniu mogile pomordowanych w Pikulach w 1942 r., siê 

wszystkich ¿yj¹cych mieszkañców Pikul, serdecznie spe³ni³o. 

podziêkowaæ. Napis na p³ycie zawiera dane osób A.B.: Dziêkujê Panu za ¿yczliwoœæ i podzielenie siê z 

pomordowanych, czyli imiê i nazwisko, oraz ich nami swoimi prze¿yciami i wspomnieniami. ¯yczê 

wiek. Martwi mnie jednak jedna rzecz, a wszystkiego najlepszego i du¿o zdrowia.

mianowicie, kto bêdzie siê opiekowa³ mogi³¹ i Rozmawia³a: Alina Boœ

¯yciorys z wojn¹ w tle
Cd. ze str.6

Kolejna kategoria przes³uchañ konkursowych w Krawiec z zespo³em „Wisienki” z Kocudzy. 

Kazimierzu, to soliœci instrumentaliœci. Tu drug¹ Zespó³ powsta³ w 1993 roku przy Gminnym 

nagrodê otrzyma³ Mateusz Cieliszak z Kocudzy, Oœrodku Kultury w Kocudzy. W zespole 

gra j¹c y na  skr zyp cac h. Ten  85 -  let ni uczestnicz¹ dzieci ze szko³y podstawowej w 

instrumentalista przyjecha³ do Kazimierza ju¿ Kocudzy w wieku od 7 do 12 lat. Szczególne 

po raz szósty. miejsce w dzia³alnoœci zespo³u poœwiêcone jest 

opracowaniu i przygotowaniu widowisk o 

tematyce dzieciêcej i nie tylko. Dzieci czêsto 

bior¹ udzia³ w widowiskach zespo³u 

„Jarzêbina”, od ich cz³onkiñ pobieraj¹ nauki. 

„Wisienki”, obok przewodzenia œpiewowi we 

w³asnym œrodowisku, bior¹ udzia³ w wielu 

- Na skrzypcach gram od dziecka, pochodzê z 

rodziny muzykuj¹cej. Mój ojciec tak¿e gra³ na 

skrzypcach, by³ kapelmistrzem orkiestry i 

wystêpowa³ w znanej kapeli Gilasów- 

powiedzia³ o sobie Mateusz Cieliszak. Z ka¿dym 

rokiem coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê 

konkurs Du¿y - Ma³y. Jest to prezentacja przez imprezach  kul tura lnych .  Zespó³  by ³  
dzieci i m³odzie¿ tradycji instrumentalnych i wielokrotnie nagradzany na ró¿nych festiwalach 
wokalnych, przejêtych od swoich mistrzów i przegl¹dach za popularyzacjê i kultywowanie 
(instrumentalistów, œpiewaków ludowych). W tradycji sprzed wieku.
grupie œpiewaków nagrodê otrzyma³a Irena AW

Na ludow¹ nutê
Cd. ze str.1

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim od nieznajomego darczyñcy z Poznania 

otrzyma³ 8 paczek z odzie¿¹ i zabawkami. Zawartoœæ paczek zosta³a przekazana dla najbardziej 

potrzebuj¹cych rodzin z terenu gminy oraz dla dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej „Stokrotka”. Serdecznie 

dziêkujemy za okazan¹ pomoc nieznajomemu ofiarodawcy.

Kierownik OPS w Janowie Lub.

Anna Mazur

,,S¹ ludzie dobrej woli”



8. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Dlatego, ¿eby pomóc szpitalowi w tej trudnej Lubelskim, poniewa¿ ka¿dy z nas mo¿e wymagaæ 

sytuacji, z inicjatywy spo³ecznej zosta³o nat ych mia sto wej  pom ocy.  Lic zym y na  

utworzone Stowarzyszenie „Spo³eczny Komitet zrozumienie i wsparcie naszych dzia³añ. Ka¿da 

Zakupu Tomografu Komputerowego”, które jest z³otówka jest cenna i bêdzie przeznaczona na 

wpisane do KRS pod numerem: 0000 227 266. zakup tomografu komputerowego, który bêdzie 

Stowarzyszenie jest zawi¹zane na czas s³u¿y³ nam wszystkim.

nieokreœlony. Posiada osobowoœæ prawn¹. Dzia³a Darowizny prosimy wp³acaæ na konto:

na podstawie przepisów ustawy Prawo o Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu 

Stowarzyszeniach oraz przyjêtego statutu. Komputerowego w Janowie Lubelskim

Realizuje zadania publiczne na rzecz ogó³u Kredyt Bank S.A. nr konta 60 1500 1735 1217 

spo³ecznoœci. Celem stowarzyszenia jest, miêdzy 3003 8038 0000

innymi: Informacje  o  s towarzyszeniu  wraz  z  

- œwiadczenie pomocy osobom poszkodowanym zaktualizowan¹ list¹ darczyñców zamieszczone 

w wypadkach komunikacyjnych, a tak¿e ofiarom zostan¹ na  st ronie in te rnetowej  szpi ta la  

przemocy i przestêpstw przeciwko zdrowiu i www.spzzozjl.and.pl

¿yciu; Podziêkowania

- wspieranie i promocja regionalnych placówek Zarz¹d Stowarzyszenia Spo³ecznego 

kulturalno - oœwiatowych, opiekuñczo - K o m i t e t u  Z a k u p u  T o m o g r a f u  

wychowawczych i zdrowotnych; Komputerowego dla Szpitala w Janowie 

- dzia³anie na rzecz bezpieczeñstwa na drogach i Lubelskim dziêkuje wszystkim darczyñcom za 

ulicach; okazane wsparcie finansowe, które jest wyrazem 

- z ap ew ni en ie  do st êp u d o t ec hn ol og ii  solidarnoœci spo³ecznej i g³êbokiego zrozumienia 

medycznych o udowodnionej skutecznoœci i dla wartoœci zdrowia ludzkiego.

wysokiej efektywnoœci; Dziêkujemy wszystkim,  którzy 

- opracowanie strategii partnerstwa publiczno - przyczyniaj¹ siê do zakupu tomografu. 

prywatnego w ochronie zdrowia. Lista darczyñców:

Okreœlone cele s¹ realizowane miêdzy 1) EKOMEL - Przedsiêbiorstwo Budowlano - 

innymi poprzez zbieranie funduszy na zakup Us³ugowe  Janów Lubelski  1000,00 z³;

tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. 2) Zarz¹d Rejonowy PCK w Janowie Lubelskim  

O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  2 277,00 z³;

stowarzyszenia jest Zarz¹d w sk³adzie: 3) Parafia p.w. Œw. Królowej Jadwigi w Janowie 

1) Boles³aw Gzik - Prezes; Lubelskim  5 800,00 z³;

2) Zbigniew Widomski - Wiceprezes; 4) FLISBUD - Przedsiêbiorstwo Budowlano - 

3) Halina Krzak - Skarbnik; Monta¿owe Janów Lubelski 2 000,00 z³;

4) Stanis³aw Wisiñski - Sekretarz. 5) Parafia p.w. Œw. Jana Chrzciciela w Janowie 

Organem kontrolnym jest Komisja Lubelskim  4 300,00 z³;

Rewizyjna.  Wszyscy cz³onkowie  i w³adze 6) Parafia p.w. Œw. Stanis³awa w Modliborzycach 

stowarzyszenia pracuj¹ spo³ecznie. 1 958,00 z³;

Szanowni Pañstwo 7) Parafia p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej 1 

Bardzo prosimy o pomoc w zakupie tomografu 884,00 z³;

komputerowego dla Szpi ta la  w Janowie 8) Klub ROTARY  Janów Lubelski - 1 000,00 z³

Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego
w Janowie Lubelskim Cd. ze str.1

Witam droga redakcjo Gazety Janowskiej. kierowców. Wiosn¹ ujawni³ siê problem 

Jestem od paru miesiêcy mieszkañcem Janowa wyœcigów i niebezpiecznej jazdy w centrum 

oraz czytelnikiem waszej gazety. Czytaj¹c miasta (zg³aszany przez obywateli). Patrole 

artyku³y w gazecie na temat dzia³añ policji w skutecznie rozpracowa³y m³odych kierowców. 

naszym mieœcie mo¿na wyci¹gn¹æ jeden Jak mówi komendant ,,znamy ich z imienia i 

wniosek, ¿e Janów jest najspokojniejszym nazwiska, ci, co pope³nili wykroczenia, s¹ 

miastem a policja jest wspania³a. Wszystko jest m³odymi ludŸmi w wieku 20 - 25 lat. 

prawda, ³atwo Panom policjantom pisaæ Dzielnicowi przeprowadzili rozmowy z 

artyku³y do gazety, a tylko czy te artyku³y rodzicami - w³aœcicielami samochodów, 

zmieni¹ to, co siê dzieje w parku miejskim, przez wyœcigi zakoñczy³y siê. Pojedyncze przypadki 

który strach jest przechodziæ, podobnie przy jazdy z nadmiern¹ szybkoœci¹ nale¿y zg³aszaæ 

blokach. Nastêpna sprawa to czy policja zrobi³a do dy¿urnego komendy”.

coœ w sprawie likwidacji piractwa drogowego  Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym na terenie 

w mieœcie, gdzie prêdkoœci, osi¹gane przez powiatu janowskiego nie jest zadawalaj¹ce. 

m ³ o d y c h  k i e r o w c ó w ,  s ¹  Notujemy, niestety, zwiêkszon¹ iloœæ 

zawrotne,itp.....Reasumuj¹c, Panie Redaktorze, wypadków i kolizji. Natomiast poziom represji 

to Pan policjant mieszka chyba w innym w stosunku do kierowców i pieszych wykazuje 

mieœcie. Bo poza tym, ¿e w Janowie jest tendencjê zwy¿kow¹. Problemem jest 

komenda policji, TO W PRAKTYCE NIE zwiêkszaj¹ca siê iloœæ samochodów na polskich 

WIDAÆ PATROLI Policji. Mi³ym natomiast drogach (œrednio milion rocznie) przy s³abej 

zaskoczeniem dla mnie jest dosyæ prê¿ne infrastrukturze dróg, chodników, a tak¿e braku 

dzia³anie stra¿y miejskiej, mimo tak ma³ej iloœci bezkolizyjnych skrzy¿owañ, co powoduje 

i tak s³abych uprawnieñ i œrodków. Mo¿e wiêc  wzrost wypadków, równie¿ w naszym 

radni miejscy powinni pomyœleæ nad powiecie. W tym roku wzros³a iloœæ 

powiêkszeniem stra¿y. Panie Redaktorze, ujawnionych pijanych kierowców i pieszych. 

proszê wiêc o przeprowadzenie wywiadu z Pomimo represyjnoœci, ³¹cznie z odebraniem 

komendantem policji i zadanie mu tych pytañ, i samochodu, mentalnoœæ spo³eczeñstwa nie 

oby na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, bo o zmienia siê.

tych problemach bardzo dobrze wiedz¹, a jakoœ W pierwszym pó³roczu 2007 roku ukarano 1000 

nic nie robi¹. Serdecznie pozdrawiam, czekam kierowców i pieszych; w pierwszym pó³roczu 

na interwencjê. br. roku tych mandatów wrêczono ju¿ 2000. 

Janusz K. Znaczn¹ czêœæ stanowi³y mandaty, które 

Na proœbê naszego korespondenta wysy³ane s¹ za przekroczenia, potwierdzone 

p r z e p r o w a d z i l i œ m y  r o z m o w ê  z  przez fotoradary.

Komendantem Powiatowym Policji w Komenda ma pe³n¹ obsadê etatów - wszyscy 

Janowe Lubelskim. policjanci prewencji pe³ni¹ s³u¿bê patrolow¹ na 

,,Spacerkiem przez park” ulicach. W ci¹gu doby realizujemy oko³o 9 

Komendant KPP w Janowie Lubelskim m³. patroli mundurowych i nie mundurowych. O 

insp. Bogumi³ Polikarski osobiœcie chodzi po jakoœci pracy niech œwiadcz¹ przyk³ady:

nowym parku (o ró¿nych porach dnia i nocy) i Iloœæ kradzie¿y w 2008 w stosunku do 2007 r. - 

nie potwierdza s³ów „strach jest przez niego spadek o 26% w tym tylko jedna kradzie¿ 

przechodziæ”. Policjanci czêœciej przebywaj¹ w samochodu (sprawca wykryty przez policjê). 

tym rejonie, jednoczeœnie zwiêkszy³a siê iloœæ Kradzie¿e z w³amaniami spadek o 44 %, nie 

mandatów za spo¿ywanie alkoholu w miejscach zanotowano rozboju, nie by³o zabójstw i 

publicznych. W pierwszym pó³roczu 2007 roku gwa³tów. Ze statystyk wojewódzkich  wskaŸnik 

wrêczono 30 mandatów, a w 2008r ju¿ 130. zagro¿eñ przestêpstwami wynosi 61 przy 

Najczêœc iej karan i s¹ p ij¹cy alkohol  w œredniej wojewódzkiej 110.7 jest najlepszy w 

miejscach niedozwolonych, w pobli¿u sklepów. Województwie Lubelskim i to kolejny rok z 

Nastêpn¹ spraw¹, poruszon¹ przez naszego rzêdu.

korespondenta, jest szybka jazda niektórych J.M.

List do redakcji GJ

Egzamin dojrza³oœci w naszym liceum najwyraŸniej zrezygnowa³a!). angielski) oraz Rafa³ Spryszak z kl IIIh sukcesów i dostania siê na upragnione kierunki 

mo¿na uznaæ za  egzamin zdany na pi¹tkê. W Oczywiœcie najzdolniejszym zale¿y (j.angielski, matematyka). studiów!  

stosunku do ca³ego kraju i nawet województwa nie tylko, aby zdaæ, ale tak¿e, aby nota by³a jak Wypada³oby pogratulowaæ wyniku Marcinowi Wicedyrektor: Joanna Czaja

wy pa d³  on  rz ec zy wi œc ie  im po nu j¹ co . najwy¿sza . Liczy siê  oczywiœci e przede Sulowskiemu z kl. IIIb, który z jêzyka 

Widzie liœm y wsz yscy, j ak zd awal noœæ  wszystkim egzamin pisemny, zewnêtrzny, angielskiego na poziomie rozszerzonym 

wygl¹da³a w kraju. Jedno z najlepszych sprawdzany poza szko³¹. I o wynikach tego uzyska³ wynik 98%. Wszystkim wymienionym 

województw - lubelskie - zdawalnoœæ mia³o na egzaminu tu mówimy. osobom nale¿¹ siê wielkie brawa i gratulacje! 

poziomie 81%. W naszej szkole procent ten A¿ piêæ wyników idealnych, tzn.100- Kto sprawdza prace w komisjach, kto popatrzy 

znów podskoczy³ (w stosunku do roku 99%! Dwie setki z matematyki, poziom na swoje osi¹gniêcia - doceni ich wynik. 

poprzedniego) i wyniós³ 96,3. £atwo to rozszerzony (£ukasz Jêdzura, kl.IIIf i Piotr Gratulacje nale¿¹ siê na pewno wszystkim 

obliczyæ. Maturê zdawa³o 219 abiturientów - z Cha³abis, kl.IIIg ); jedna z jêzyka rosyjskiego, wynikom ponad osiemdziesi¹t procent, bo to 

tego zda³o 211, nie zda³o 8 osób, co stanowi poziom podstawowy (Iwona Jaszyna, kl.IIIc); przecie¿ ju¿ ocena bardzo dobra!

3,7% zdaj¹cych. je dn a z  jê zy ka  an gi el sk ie go , p oz io m Wymieni³am przyk³ady najwiêkszych 

Dodaæ nale¿y, ¿e wszyscy, którzy nie podstawowy (Ewelina Szwedo, kl.IIIa); 99% z osi¹gniêæ maturzystów, nie sposób wypisaæ 

zdali, mog¹ wzi¹æ udzia³ w sesji poprawkowej jêzyka polskiego,  poziom podstawowy wszystkich wyników ponad 90%, bo by³o ich w 

w sierpniu, poniewa¿ nie powiod³o im siê tylko (Magdalena Krzysztoñ, kl.IIIh). Dodaæ nale¿y, tym roku du¿o - ponad 50! Najwiêcej tego typu 

z jednego obowi¹zkowego przedmiotu. Tym ¿e to w³aœnie Magda-ostatnia z wymienionych - ocen by³o z jêzyków-jêzyka angielskiego i 

samym mo¿e siê okazaæ, ¿e jeszcze przed uzyska³a  a¿ trzy  wyniki przekraczaj¹ce jêzyka rosyjskiego. Przek³ada siê to oczywiœcie 

paŸd zier niki em ot rzym aj¹ œ wiad ectw o 90% (ge ogr afi a, p ozi om r ozs zer zon y- na œrednie uzyskane z poszczególnych 

dojrza³oœci, co umo¿liwi im wstêp na uczelniê. 92%;matematyka,poziom rozszerzony-98%). przedmiotów, które zamieszczam poni¿ej. 

Przygotowanie matury by³o  trudnym Podobnie trzy wysokie oceny, przekraczaj¹ce Pamiêtajmy jednak, ¿e im wiêcej zdaj¹cych z 

za da ni em , po ni ew a¿  op ró cz  na sz yc h 90%, uzyska³a Agnieszka Kita z kl.IIIh (jêzyk danego przedmiotu, tym œrednia zwykle jest 

ab itur ientów,  na  egzamin zg ³osi ³o  siê niemiecki, matematyka, jêzyk angielski). ni¿sza; co innego, gdy zdaje siê z wyboru, 

dodatkowo (w celu poprawienia wyniku) a¿ 52 Dwie osoby uzyska³y na egzaminie trochê inaczej z obowi¹zku!

absolwentów. W rezultacie na egzaminy pisemnym po dwie oceny przekraczaj¹ce 90%- M³odzie¿y koñcz¹cej nasz¹ szko³ê 

stawi³o siê doda tkowo 29 osób  (reszta Ewelina Szwedo z kl.IIIa (biologia, jêzyk jeszcze raz gratulujê i ¿yczê wiele dalszych 

Matura w liczbach; sesja egzaminacyjna 2007/2008
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Z inicjatywy policji powo³ano Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat. Jednym z pierwszych zadañ bêd¹ szkolenia 

wœród m³odzie¿y. Po wakacjach rozpoczn¹ siê szkolenia teoretyczne i praktyczne ruchu drogowego i 

bezpiecznego poruszania siê w ruchu ulicznym. Planuje siê wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie 

szko³y podstawowej. Stowarzyszenie zakupi znaki drogowe, gmina wykona plac z oznakowaniem poziomym.  

M³odzi rowerzyœci podczas szkoleñ otrzymaj¹ plakietki odblaskowe do rowerów. Takie plakietki bêdzie mo¿na 

otrzymaæ tak¿e podczas kontroli drogowych, prowadzonych przez policjê.

Bezpieczny Powiat



9.Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Mieszkañcy i Pracownicy „BARKA” historii œwi¹tyni i miejscowoœci.

Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Dz iêku j emy  za  umo¿ l iw ien i e  

Ja no wi e Lu be ls ki m sk ³a da j¹  s er de cz ne  grillowania i wspóln¹ zabawê w niezwykle 

podziêkowanie ks. kanonikowi Dariuszowi urokliwym miejscu w samym œrodku Lasów 

Socha  proboszczowi Parafii p.w. œw. Wojciecha Janowskich.

w Momotach Górnych - za przyjêcie i goœcinnoœæ Sk³adamy równie¿ podziêkowanie ks. 

okazan¹ podczas pobytu w dniu 19 czerwca 2008 Witoldowi Szczurowi z parafii p.w. œw. Jana 

roku. Chrzciciela w Janowie Lubelskim za 

Dziêkujemy gospodarzowi wyj¹tkowej odprawienie Mszy œw. i wspólnie z nami 

œwi¹tyni, dzie³a serca i r¹k œp. ks. Kazimierza spêdzony czas.

Piñciurka, za niezwykle interesuj¹c¹ opowieœæ o 78 uczestników  wycieczki

P O D Z I Ê K O W A N I E

Mieszkañcy ,,Barka” Domu Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim odpoczywaj¹cy na œwie¿ym powietrzu w upalne lipcowe dni

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, dzia³aj¹c na podstawie 

art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2006r. Nr 122, poz. 851 z póŸn. Zm.); Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. w 

sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530) oraz 

w oparciu o wyniki badañ laboratoryjnych przeprowadzonych w dniach 24.06.2008r., informuje, ¿e 

dozwolona jest k¹piel w nastêpuj¹cych k¹pieliskach w Zalewie w Janowie Lubelskim:

- ,,Du¿e” (OSiR);

- ,,Molo” (OSiR);

- ,,DUO” (C.Sz.  W. ,,DUO”).

K¹pieliska s¹ pod nadzorem Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a informacje o jakoœci wody 

bêd¹ przekazywane w kolejnych komunikatach.

Przypomina siê, ¿e podczas silnych zakwitów glonów nie nale¿y korzystaæ z k¹pieli, gdy¿ 

to mo¿e spowodowaæ ujemne skutki zdrowotne.

Jednoczeœnie informujê, ¿e turyœci korzystaj¹ z wody przeznaczonej do spo¿ycia, która spe³nia 

wymagania sanitarne.

K¹piel dozwolona

Ju¿ kolejny rok Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oddelegowa³a na okres 
wakacyjny czterech funkcjonariuszy nad janowski zalew. Koszt utrzymania placówki 
pokryje Urz¹d Miejski. Patrole wystêpuj¹ w czarnym umundurowaniu. Nale¿y oczekiwaæ, 
¿e w przysz³ym roku zobaczymy nad zalewem konne patrole policyjne.

Red.

Patrole nad zalewem

V Miêdzypowiatowy Przegl¹d Kapel
i Œpiewaków Weselnych

W pierwszy dzieñ obchodów z okazji Dni 

Gminy Potok Wielki, tj.: 21 czerwca 2008 r. 

Gminny Oœrodek Kultury w Potoku Wielkim 

przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w 

Janowie Lubelskim, zorganizowa³ V 

Miêdzypowiatowy Przegl¹d Kapel i 

Œpiewaków Weselnych.

Pogoda by³a piêkna, wiêc miejscowa ludnoœæ 

t³umnie przyby³a, ¿eby pos³uchaæ dwudziestu 

wykonawców (z powiatu janowskiego oraz 

kraœnickiego), wystêpuj¹cych w czterech 

kategoriach. Ka¿dy uczestnik wykona³ po dwa 

utwory o tematyce weselnej oraz biesiadnej, 

zgodnie z tradycj¹ swojego regionu.

Oprócz wystêpów artystycznych miejscowych 

zespo³ów i solistów, nasz¹ uroczystoœæ 

uœwietni³a goœcinnie kapela ludowa Z£OTA 

NUTA z  £ucka  na  Ukra in ie ,  k tóra  

zap rezen towa ³a  p rzep iêkny  konce r t  

tradycyjnych pieœni ukraiñskich.

Jury przyzna³o wszystkim wykonawcom uczestniczkê przegl¹du;
pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody finansowe, w kategorii zespo³y œpiewacze wyró¿niono 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w zespó³ œpiewaczy Jarzêbina z Kocudzy oraz 
Janowie Lubelskim oraz miejscowych Mêski Zespó³ Œpiewaczy z Majdanu Obleszcze. 

sponsorów z Gminy Potok Wielki. Po rozdaniu nagród wszyscy wykonawcy 

Ponadto Jury wy³oni³o zwyciêzców: zasiedli do wspólnej biesiady, jak to bywa w 

w kategorii kapele ludowe: Kapela Stacha z goœcinnych stronach potockich.

Dzwoli za piêkn¹ wi¹zankê polek i oberków; Tomasz Figura

w kategorii soliœci wyró¿niono El¿bietê Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w 

Kamiñsk¹ z Wierzchowisk - najm³odsz¹ Potoku Wielkim

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim informuje, i¿ przyjmowane s¹ wnioski na 

doposa¿enie lub wyposa¿enia miejsca pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. Przedsiêbiorcy 

mog¹ ubiegaæ siê o refundacjê w kwocie 14.400 z³ na ka¿dego zatrudnionego bezrobotnego. 

Podstawowym wymogiem jest utrzymanie miejsca pracy przez okres dwóch lat. Wiêcej 

szczegó³owych informacji w siedzibie urzêdu, pokój nr 1 lub pod nr telefonu 015 8720240 wew. 15.

Refundacje utworzonych miejsc pracy dla przedsiêbiorców

Msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym obiekty sprawiaj¹, ¿e nasi uczniowie s¹ nimi 
rozpoczê³a siê w dniu 21.06.2008r. zachwyceni. Na ka¿dej przerwie, w soboty i 
uroczystoœæ otwarcia i poœwiêcenia hali w niedziele, widaæ t³umy uczniów i 
sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy m³odzie¿y, korzystaj¹cych z boiska. W 
Zespole Szkó³ w Godziszowie. ch³odniejsze dni z kolei oblegana jest hala 

Nastêpnie uczniowie, nauczyciele, sportowa. ¯yjemy  ju¿ w XXI wieku i te 
zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy wsi, obiekty s¹ na miarê naszych czasów.
prowadzeni przez orkiestrê dêt¹, przeszli na Dziêkujê wszystkim tym, którzy 
plac szkolny, gdzie dokonano otwarcia i przyczynili siê do powstania tak bardzo nam 
poœwiêcenia - boiska wielofunkcyjnego. potrzebnych obiektów. Jednak najwiêksze 
Potem zosta³a przeciêta wstêga do hali, podziêkowania i najwiêksze s³owa uznania 

gdzie kontynuowano uroczystoœæ. Wœród nale¿¹ siê Panu Andrzejowi Olechowi 
licznych goœci by³ pi³karz Polonii Warszawa  Wójtowi Gminy Godziszów. Dziêkujê 
Grzegorz Piechna. równie¿ Pani Marii Breœ Skarbnikowi 

Wiemy jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu Gminy oraz radnym Gminy Godziszów na 
ka¿dego m³odego cz³owieka odgrywa sport. czele z Przewodnicz¹cym Janem Jêdzur¹, za 
Cieszê siê, ¿e szko³a dziêki hali i boisku wk³ad w powstanie tak wspania³ego dzie³a. 
bêdz ie mi a³a m o¿li woœæ  prom owan ia Hala oraz boisko wielofunkcyjne przy 
aktywnego trybu ¿ycia wœród uczniów. Zespole Szkó³ w Godziszowie na d³ugie lata 
Latami marzyliœmy  o takiej bazie bêd¹ dum¹ naszej Gminy.
sportowej.   Teraz  te marzenia przybra³y Miros³aw G¹ska  Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
realne kszta³ty. Nowoczesne, wspania³e w Godziszowie

Wielkie œwiêto w Godziszowie
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Dnia 31 sierpnia 2008 roku, ju¿ po raz Eminencja, a przed pokazem sztucznych 
dziewi¹ty, w ramach promocji i rozwoju ogni wyst¹pi zespó³ Personal. Dzieci znajd¹ 
Powiatu Janowskiego, odbêd¹ siê na dla siebie wiele atrakcji, m. in. na zje¿d¿alni 
Rynku w Modliborzycach Do¿ynki czy karuzeli hydraulicznej, natomiast 
P o w i a t o w o  -  G m i n n e ,  b ê d ¹ c e  w s z y s t k i m  g o œ c i o m  w c z e s n y m  
prezentacj¹ kultury i tradycji ludowych popo³udniem bêd¹ umilaæ czas miejscowe 
o r a z  k o r o w o d ó w  i  w i e ñ c ó w  kapele ludowe oraz Olek Orkiestra.
do¿ynkowych naszego regionu. Szczegó³owy program uroczystoœci bêdzie 

Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Pani dostêpny w nastêpnym numerze Gazety 
Halina Fr¹ckowiak, która zaœpiewa dla nas Janowskiej oraz na stronie internetowej 
o godz. 19.00. O godz. 17.30 bêdzie wystêp powiatu: 
fakira, po³ykacza ognia i pokaz z wê¿em Serdecznie zapraszamy
boa, potem wystêp kabaretu Szara Organizatorzy

www.powiatjanowski.pl

Do¿ynki Powiatowo - Gminne
Modliborzyce 2008

Dnia 17 sierpnia 2008 r. w i m p r e z ¹  o b e j m u j e  M a r s z a ³ e k  
miejscowoœci Maliniec (Gmina Potok Województwa Lubelskiego.
Wielki) odbêdzie siê impreza regionalna o Program:
charakterze promocyjnym, maj¹ca na celu - pocz¹tek imprezy godŸ. 14.00;
promocjê produktu lokalnego, jakim jest - w y œ c i g  r o w e r o w y  -  S z l a k i e m  
Karp Królewski, oraz wykonanych z niego Zamojskiego;
(przez gospodynie z miejscowych - zawody wêdkarskie;
Gospodarstw Agroturystycznych, oraz - konkurs na najlepsz¹ potrawê regionaln¹;
lokaln¹ spo³ecznoœæ) potraw. Celem - wystêp KAPELI FRANKA;
Imprezy jest  pokazanie piêkna wsi - uroczyste powitanie goœci - wrêczenie 
lubelskiej wraz z przyrod¹, która j¹ otacza. nagród w zawodach wêdkarskich oraz na 
W Gminie Potok Wielki znajduje siê 734 najlepsz¹ potrawê z karpia;
hektary stawów hodowlanych. Miejsce - koncert zespo³u POWER PLAY;
imprezy po³o¿one jest w przepiêknej - zawody drwali - konkursy dla dzieci;
scenerii, poœród ³¹k, stawów oraz lasów. - festyn pod chmurk¹ z zespo³em SIMON.
Organizatorem imprezy jest Urz¹d Gminy SERDECZNIE ZAPRASZAMY - 
w Potoku Wielkim, Gminny Oœrodek ORGANIZATORZY
Kultury, LGD "Leœny Kr¹g". Patronat nad 

Dzieñ Karpia Królewskiego

Na stadionie sportowym w Polichnie w drugie miejsce zajê³a Orkiestra Dêta z 
lipcu br. odby³ siê VI Festiwal Orkiestr Le¿ajska, a trzecie M³odzie¿owa Orkiestra 
Dêtych, który zorganizowa³ Urz¹d Dêta (licealna) z Zespo³u Szkó³ w 
Gminy w Szastarce oraz Gminne Bychawie, której puchar, na rêce Pana 
Centrum Kultury w Polichnie, wspólnie Henryka Dudziaka - Dyrektora szko³y, 
ze Starostwem Powiatowym w Kraœniku bêd¹cego jednoczeœnie Radnym Sejmiku 
i Janowie Lubelskim. Województwa Lubelskiego, wrêczy³ 

W Przegl¹dzie ogó³em wziê³o Wicestarosta Janowski Pio tr Góra w 
udzia³ 8 orkiestr - ³¹cznie blisko 300 towarzystwie Sekretarza Gminy Szastarka  
instrumentalistów (Orkiestra z Polichny Pana Ryszarda Micha³ka. Wyró¿nienie 
wyst¹pi³a poza konkursem). trafi³o do Orkiestry Dêtej z Me³gwi, zaœ 

Komisja konkursowa, bior¹c pod Orkiestry z Batorza (pod batut¹ Janusza 
uwagê intonacjê i dynamikê utworów, Wnuka) , Goœcieradowa i Strzy¿ewic 
dobór tematu i  ogólne wra¿enie  uhonorowano za sam udzia³ w imprezie.
artystyczne, przyzna³a pierwsze miejsce Alina Boœ
Orkiestrze Dêtej „Lutnia” z Zarszyna, 

Przegl¹d Orkiestr Dêtych w Polichnie

W £¹¿ku Garncarskim, w garncarni u z o r g a n i z o w a n e  p r z e z  M u z e u m  
Pana Adama ¯elazko odbywa³y siê w Regionalne w Janowie Lubelskim 
dniach od 3 do 6 lipca br. II c i e s z y ³ y  s i ê  b a r d z o  d u ¿ y m  
Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie.

zainteresowaniem, zarówno turystów P r z e k a z y w a l i  w i e d z ê  i  
i n d y w i d u a l n y c h ,  j a k  i  g r u p  umiejêtnoœci, dotycz¹ce tradycyjnego 
zorganizowanych, przebywaj¹cych na garncarstwa, twórcy ludowi  garncarze z 
wakacyjnym wypoczynku w Janowie wielu oœrodków ceramicznych w Polsce.
Lubelskim.S p o t k a n i a  g a r n c a r s k i e ,  

Muzeum Regionalnezakoñczone Jarmarkiem Garncarskim, 

II Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie

Pani Bo¿enie £ukasik

wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia 

z powodu œmierci syna

sk³adaj¹

Dyrekcja i pracownicy Szpitala w 

Janowie Lub.



11.Gazeta Janowska

Walne zgromadzenie w Janowskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej

W czerwcu 2008 r. w Domu Nauczyciela odby³o bieg³ego rewidenta z badañ rocznego 

s iê  Walne  Zgromadzeniu  Cz³onków sprawozdania finansowego JSM za rok 2007 pod 

Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. W wzglêdem rzetelnoœci i prawid³owoœci. 

spotkaniu uczestniczy³o 65 osób spoœród 840 W nastêpnej czêœci spotkania udzielono 

zaproszonych ogó³em. Na zebranie przybyli - w g³osowaniu tajnym, absolutorium Cz³onkom 

Cz³onkowie Zarz¹du JSM oraz Cz³onkowie Zarz¹du w sk³adzie: Pan Jan Dzikowiec (Prezes 

Rady Nadzorczej. Zarz¹du), Pan Grzegorz Kwiecieñ i Eugeniusz 

Otwarcia zebrania dokona³ Pan Ryszard Sokó³ (Cz³onkowie). Pan Jan Dzikowiec zosta³ 

Œwi¹tek - Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady równie¿ Delegatem na Walne Zgromadzenie 

Nadzorczej, po czym zarz¹dzi³ wybór Prezydium Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni 

Walnego Zgromadzenia, w wyniku którego Mieszkaniowych  w Lublin ie. Na zebraniu 

Przewodnicz¹cym Walnego Zgromadzenia zosta³ poruszono sprawê zwrotu nadp³aconych kwot z 

Pan Stanis³aw Mazur, Zastêpc¹ - Pan Lech ty tu ³u  p rzeksz ta ³ceñ  p raw do  l okal i na  

Wronka, Sekretarzem Pani Teresa £ukasiewicz. w³asnoœciowe przed 23 kwietnia 2001 r. w taki 

Cz³onkiem Rady Nadzorczej zosta³ Pan Zbigniew sposób, aby Spó³dzielnia dokona³a korekty w 

Skubik. stosunku do cz³onków, których sprawa dotyczy 

Zebrani zapoznani zostali z wynikiem wp³at na fundusz remontowy, zaliczaj¹c na niego 

lustracji, przeprowadzonej przez Regionalny kwoty, wp³acone przez cz³onków z tytu³u 

Z w i ¹ z e k  R e w i z y j n y  S p ó ³ d z i e l n i  przekszta³cenia praw  w wyniku g³osowania, 

Mi es zk an io wy ch  w L ub li ni e o ra z -  wniosek upad³. Nie wzbudzi³ wiêkszego 

za tw ie rd zo ny m p rz ez  Ra dê  Na dz or cz ¹,  zainteresowania równie¿ wniosek mieszkañców 

sprawozdaniem Zarz¹du z wykonania przez JSM bloków przy ul. Wiejskiej w sprawie zmiany 

wniosków polustracyjnych. Nastêpnie odby³a siê sposobu rozliczenia centralnego ogrzewania i 

czêœæ sprawozdawcza posiedzenia. Sprawozdania ciep³ej wody z dotychczasowego, uœrednionego 

z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej dokona³ Pan spo sob u na sys tem lic zen ia oddzie lny  z 

Ryszard Œwiatek, z dzia³alnoœci Zarz¹du JSM za poszczególnych Ÿróde³  w wyniku g³osowania 

rok 2007 - Pan Jan Dzikowiec, a z dzia³alnoœci wniosek upad³.

finansowej - Pan Stanis³aw Moskal - G³ówny Na tym spotkanie zakoñczono.

Ksiêgowy. Przedstawiona zosta³a równie¿ opinia Ryszard Œwi¹tek

W czerwcu br. odby³o siê zebranie przedstawicieli £ukasik. Cz³onkowie Zarz¹du otrzymali kredyt zaufania do 

Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”, która - w pracy na nastêpny rok. Pod koniec spotkania wybrano now¹ 

czasach, kiedy wiele spó³dzielni pada, ta finansowo radzi Radê Nadzorcz¹, licz¹c¹ 11 cz³onków, której Prezesem 

sobie ca³kiem dobrze. Prezesem Zarz¹du jest Pan zosta³ Pan Czes³aw £ukasik. 

Ryszard Kramski, a Zastêpc¹ Pan Stanis³aw £ukasik. GS „SCH” w Janowie Lubelskim zatrudnia na sta³ych 

Nad ca³oœci¹ dzia³alnoœci Spó³dzielni czuwa Rada etatach ponad 30 pracowników na ró¿nych stanowiskach (5 

Nadzorcza, licz¹ca 11 cz³onków, z Przewodnicz¹cym z nich to pracownicy umys³owi, pozostali to sprzedawcy,  

Czes³awem £ukasikiem na czele. obs³uga techniczna, kierowcy, magazynierzy). GS „SCH” 

W c zê œc i s pr aw oz da wc ze j s po tk an ia , posiada bogat¹ bazê lokalow¹; znaczna czêœæ jest 

sprawozdania z dzia³alnoœci Zarz¹du GS „SCH” dokona³ dzier¿awiona, pozosta³e obiekty wykorzystuje siê do 

Pan Ryszard Kramski, natomiast sprawozdanie z w³asnych potrzeb.

dzia³alnoœci Rady Nadzorczej przedstawi³ Pan Czes³aw Ryszard Œwi¹tek

Spó³dzielcy radz¹

Nazywam siê Marcin Czajka, mam 26 lepszego i bardziej samodzielnego ¿ycia. Koszt 

lat i pochodzê z Zawiercia. W maju 2006 roku now ej prot ezy  wyn osi  25. 000  PLN , co 

zosta³em bestialsko wepchniêty pod poci¹g zdecydowanie przerasta mo¿liwoœci finansowe 

przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku moje i rodziny.

amputowano mi lew¹ koñczynê doln¹. Pomimo 

niepe³nosprawnoœci wci¹¿ mam wyznaczone 

wa¿ne cele w ¿yciu i potrafiê uparcie do nich 

d¹¿yæ. Teraz najwa¿niejszym z nich jest 

pozyskanie œrodków na protezê, gdy¿ chcia³bym 

powróciæ do pe³nego funkcjonowania w 

spo³eczeñstwie. Uwielbiam aktywny, sportowy 

tryb ¿ycia. Dziêki protezie mia³bym szanse 

wróciæ do uprawiania dyscyplin, które 

wczeœniej trenowa³em, m.in. tenisa i 

koszykówki; teraz jest to niemo¿liwe. Moim 

marzeniem jest tak¿e podjêcie studiów 

informatycznych i pracy zawodowej w tym 

kierunku, a tym samym usamodzielnienie siê i 

czêœciowe odci¹¿enie rodziców od pe³nego 

utrzymywania mnie. Zwracam siê z gor¹c¹ 

proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 

mogliby pomóc mi uzbieraæ œrodki na protezê 

lewej nogi, a tym samym przyczyniæ siê do 

Jak co roku Janowski Oœrodek Kultury Kaszy „GRYCZAKI 2008”;

sk³ada wnioski o dofinansowanie dzia³añ w - Narodowego Centrum Kultury w kwocie 

zakresie kultury do ró¿nych instytucji, 24 000 z³ na Festiwal Kaszy, 23 200 z³ na „Leœny 

wybór najlepszych wniosków odbywa siê w Skarbiec”;

drodze konkursów. - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

W kwietniu i maju og³oszono wyniki i okaza³o Narodowego w kwocie 20 000 z³ na IV etap 

siê, ¿e na 9 projektów, które z³o¿yliœmy - 7 poprawy warunków funkc jonowania  

zosta³o rozpatrzonych pozytywnie i dosta³o Janowskiego Oœrodka Kultury poprzez 

dofinansowanie. To œwietny wynik, bior¹c pod dofinansowanie sprzêtu do nag³oœnienia.

uwagê tegoroczn¹ konkurencjê. Informacja JOK

Pozyskaliœmy pieni¹dze od:

- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 

10 000 z³ na Festiwal Artystów Filmu i Telewizji 

„FART”;

- Urzêdu Marsza³kowskiego w kwocie 13 000 z³ 

na Festiwal Filmowy, Leœny Skarbiec i Festiwal 

Kasa dla Janowskiego Oœrodka Kultury

BARDZO PROSZÊ O POMOC!
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych „Pomó¿ i Ty”

www.fundacjapomozity.sprint.pl

63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 (z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”)

Zrealizowano ze œrodków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze œrodków
Narodowego Centrum Kultury

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Województwa Lubelskiego
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