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Bêdzie nowy plan dla miasta Medale za szczególne zas³ugi dla Województwa Lubelskiego
Janowa Lubelskiego
Miasto Janów Lubelski od stycznia 2004 r. nie
posiada planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta. Poprzednio
obowi¹zuj¹cy plan straci³ wa¿noœæ na mocy
nowych przepisów dotycz¹cych planowania
przestrzennego, które wesz³y w ¿ycie w
po³owie 2003 r. i do tej pory obowi¹zuj¹.
W zwi¹zku z brakiem planu pojawi³y sie du¿e
trudnoœci w zakresie ustalania lokalizacji
inwesty cji publicz nych jak i budowni ctwa
indywidualnego.
Tut. Urz¹d w pe³ni rozumia³ niezadowolenie
mieszkañców z tej sytuacj i, jednak wobec
ci¹g³ych zapowiedzi zmian dotychczasowych
przepisów na bardziej korzystne dla samorz¹dów
lokalnych zwleka³ z decyzj¹ o przyst¹pieniu do
opracowania nowego planu. Do chwili obecnej
zapowiadane zmiany przepisów nie zosta³y
wprowadzone, dlatego te¿ wychodz¹c na przeciw
oczekiwaniom mieszkañców w dniu 29 grudnia
2008 Rada Miejska po zapoznaniu siê z wag¹
problemu podjê³a Uchwa³ê o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.

Obchody 10 - lecia Samorz¹du
Powiatowego w Janowie Lubelskim odby³y
siê 22.01.2009 roku. Na uroczyst¹ sesje
Rady Powiatu zaproszono licznych goœci.
Na obchody przyby³ biskup diecezji
sandomierskiej Andrzej Dziêga,
wicemarsza³ek województwa lubelskiego
Marek Flasiñski, wojewoda lubelski
Genowefa Tokarska.

udali siê do nowo oddanego budynku
Warsztatów Terapii Zajêciowej prowadzonym
przez Caritas. Po przeciêciu wstêgi, którego
dokona³ miedzy innymi ks. Infu³at Edmund
Markiewicz, biskup diecezji sandomierskiej
Andrzej Dziêga dokona³ poœwiêcenia
budynku. Warsztaty Terapii Zajêciowej
przygotowane s¹ dla 45 uczestników wœród
których znajduje siê osiem osób z Domu
Pomocy Spo³ecznej „Barka” im Jana Paw³a
II. Po zwiedzeniu obiektu goœcie udali siê
do auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego na
dalsz¹ czeœæ uroczystoœci inauguruj¹cych
10 lecie istnienia powiatu janowskiego.
XXIX sesja Rady Powiatu sta³a siê równie¿
okazj¹ do podsumowania przez lokalne
w³adze samorz¹dowe dokonañ ostatniego
dziesiêciolecia. W trakcie spotkania
wicemarsza³ek województwa lubelskiego
Marek Flasiñski wrêczy³ Medale
Pami¹tkowe Burmistrzowi Janowa
Lubelskiego Krzysztofowi Ko³tysiowi oraz
ks. Infu³atowi Edmundowi Markiewiczowi.
Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska
uhonorowa³a równie¿ medalami dwóch
pracowników starostwa.
Red.

przygotuje materia³y geodezyjne do opracowania
planu oraz ustali niezbêdny zakres prac
planistycznych (w tym m.in. opracowania
ekofizjograficzne, prognozê skutków
finansowych, wykaz wydanych pozwoleñ na
budowê, itd.).
Po wykonaniu powy¿szych opracowañ i
wy³onieniu wykonawcy, a tak¿e powo³aniu
w³aœciwej komisji urbanistycznoarchitektonicznej, gmina w sposób zgodny z
przepisami ustawy bêdzie wykonywa³a
z okresu miêdzywojennego,
po sz cz eg ól ne cz yn no œc i zm ie Kartka
rzz prywatnych
aj œwi¹teczna
¹c e zbiorów
do
Barbary Nazarewicz
uchwalenia planu, zapewniaj¹c równie¿ udzia³
spo³eczeñstwa w tym opracowaniu, o czym na
poszcze gólnych etapach bêdziec ie Pañstwo
informowani w sposób zgodny z ustaw¹.
Pe³na procedura uchwalenia planu jest
bardzo d³uga, dlatego nie bêdê jej opisywaæ
jednak osoby zainteresowane odsy³am do art. 17
ustawy o planow aniu i zagosp odarow aniu
przestrzennym, który w sposób szczegó³owy
opisu je kolej ne czynn oœci zmier zaj¹c e do
Od lewej: wicemarsza³ek województwa lubelskiego Marek Flasiñski, ks. Infu³at Edmund Markiewicz,
uchwalenia planu.
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ
Dok³adny termin uchwalenia planu bêdzie mo¿na Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêta w
okreœliæ dopiero po wy³onieniu koœciele pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela
wykonawcy opracowania i w Janowie Lubelskim. Po Mszy œw. zebrani
podpisaniu stosownej umowy
oraz harmonogramu rzeczowego.
Nale¿y jednak wstêpnie
zaznaczyæ, ¿e minimalny termin Kryzys œwiatowy nie omin¹³ fiñskiej firmy czas pracy wynosi cztery dni w tygodniu, w
efekcie w ka¿dym miesi¹cu trzeci tydzieñ
wykonania to ponad 2 do 3 lat KOMAS w Janowie Lubelskim.
licz¹c od podpisania umowy z Sp ad ³ po py t na ma sz yn y, sp ad ³y te ¿ miesi¹ca jest wolnym bezp³atnym - ta zasada
zamówienia, na co firma nie ma wp³ywu. W obowi¹z uje do koñca marca. Prezes jest
wykonawc¹ opracowania.
ubieg³ym
roku w zak³adzie zwolniono ponad sto zadowolony, ¿e za³oga uto¿samia siê z firm¹.
Choæ jeszcze d³uga droga
przed nami, zanim i Pañstwo i osób (obecnie w zak³adzie pracuje ok.450os.). Miêdzy innymi, dlatego te¿ Komas stara siê
gmina bêd¹ mogli odczuæ, ¿e w W rozmowie z prezesem Jukka Somppi na utrzymaæ za³ogê i nie przewiduje siê dalszych
J a n o w i e s f e r a p l a n o w a n i a pytanie: „Co by³o brane pod uwagê przy zwolnieñ. Przy wzroœcie koniunktury za³oga
przestrzennego dzia³a szybko i zwalnianiu poszczególnych osób?”, powiedzia³, bêdzie gotowa podj¹æ wyzwania rynku i to
bez zastrze¿eñ, to na pewno ¿e: „nie ma takiego doskona³ego narzêdzia, powinno napawaæ optymizmem. Ten czas
wykorzystywany jest na opracowanie kilku
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podjêta na które zapewni bezbolesne zwolnienie.
wniosek Burmistrza Janowa Takie decyzje powinny mieæ zawsze aspekt nowych programów (czytaj uruchomieñ). W
L u b e l s k i e g o u c h w a ³ a o humanitarny, bo za ka¿dym zwolnieniem kryje ostatnim tygodniu podpisano nowy kontrakt.
ludzkie nies zczêœcie i tego jesteœmy Jest nadzieja na nastêpne kontrakty i pracê. Co
przest¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego siê
planu zagospodarowania przestrzennego dla œwiadomi”. Trzeba jednak doceniæ postawê przynios¹ nastêpne kwarta³y nie wiadomo,
miasta Janów Lubelski, ostatecznie przyczyni siê za³ogi, która zaakceptowa³a decyzjê trzeba byæ dobrej myœli.
Jan Machulak
do skrócenia procesów inwestycyjnych, ograniczenia czasu pracy. Od pocz¹tku roku
uruchomienia nowych terenów pod
budownictwo, wyznaczenia lokalizacji us³ug
publicznych, komercyjnych, obs³ugi
komunikacji, a w efekcie przyczyni siê do Tylko w miesi¹cu grudniu w Powiatowym utrzymuje siê w Modliborzycach gdzie
zachowania ³adu przestrzennego i mam nadziejê Urzêdzie pracy zarejestrowano 206 nowych poszukuje pracy 466 osób oraz w Dzwoli 444
do wiêkszego zadowolenia mieszkañców w bezrobotnych.
osoby. Mieszkañcy wsi w naszym powiecie
wykorzystaniu prawa w³asnoœci zgodnie z ich Na koniec 2008 roku poszukiwa³o pracy 3081 poszukuj¹cy pracy stanowi¹ 72,12 % ogó³u
oczekiwaniami i planami.
osób formalnie zarejestrowanych, czêœæ osób nie bezrobotnych. Niestety ostatnie dane s¹ coraz
El¿bieta Michalska rejestruje siê w ogóle, obecnie jest osiem ofert gorsze, bowiem w ci¹gu piêtnastu dni stycznia

W Komasie umiarkowany optymizm

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami. Od lewej: Iwona Wojtan, Krzysztof Zbi¿ek, Czes³aw Sokal
- odchodzi na emeryture, El¿bieta Michalska,Andrzej Molicki, Urszula Mucha

Podjêcie powy¿szej uchwa³y, niestety
nie oznacza, ¿e od tej chwili problemy zwi¹zane z
rozstrzyganiem spraw inwestorów i gospodark¹
przestrzenn¹ na terenie miasta znikn¹, bowiem do
chwili uchwalenia planu, w dalszym ci¹gu
ustalanie inwestycji budowlanych bêdzie siê
odbywaæ w oparciu o indywidualne decyzje
zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹c¹ procedur¹.
Podjêta Uchwa³a oznacza, ¿e gmina
przyst¹pi do procedury zwi¹zanej z
opracowaniem planu. Ze wzglêdu na zakres,
wagê i koszt opracowania gmina, wy³oni
wykonawcê opracowania w drodze przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych, nastêpnie

Gwa³towny wzrost bezrobocia

KOMPLEKSOWE
US£UGI LAKIERNICZE
MINI MECHANIKA - HANDEL
Grzegorz Sikora

23 - 300 Janów Lubelski, ul. Partyzantów 44 A
tel. kom. 517 - 058 - 702

Fot. Krzysztof Rz¹d

pracy z terenu powiatu janowskiego. S¹ oferty
pracy w ró¿nych miejscach Polski oraz kilka poza
granicami naszego kraju. W grudniu zatrudnienie
znalaz³o 28 osób w pracach interwencyjnych i
robotach publicznych. W³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ podjê³o 19 osób. W gminie Janów
Lubelski na koniec roku by³o zarejestrowanych
1114 osób w tym 581 kobiet. Wysokie bezrobocie

Gazeta Janowska

przyby³o 213 osób bezrobotnych z terenu ca³ego
powiatu. Jak bêdzie stopa bezrobocia w powiecie
na koniec stycznia? Na koniec listopada 2008
roku wynosi³a 12,5%. Oprócz martwych liczb i
statystyk istniej¹ ludzkie problemy czêsto
tragedie w rodzinach, gdzie zatrudnienie utraci³a
ostatnia osoba pracuj¹ca.
J.M

Co z wysp¹?
Co zrobiæ z wysp¹? Takie pytanie nasuwa siê
po wypowiedziach, jakie pad³y na ostatniej
sesji w 2008 roku Rady Miejskiej Janowa
Lubelskiego. Komisja Rewizyjna po
przedstawieniu sprawozdania z
przeprowadzenia kontroli w Oœrodku Sportu
i Rekreacji, (w której jednostka
kontrolowana wypad³a dobrze) wyst¹pi³a z
wnioskami. Nieformalny wniosek to
koniecznoœci dofinansowania OSiR.
Nale¿a³oby zgodziæ siê z opinia przedstawion¹
prz ez rad neg o Rysz ard a Maj kow ski ego .
Warunki do wypoczynku delikatnie mówi¹c s¹
nienajlepsze. Domki s¹ stare, wszystkie obiekty
niedoinwestowane. Spe³nia³y swoja role w parê
lat po wybudowaniu. W obecnych czasach
obiekty wydaj¹ siê siermiê¿ne i raczej nie
przyci¹gn¹ klientów. Kierownictwo oœrodka
mo¿e siê pochwaliæ dobrym ob³o¿eniem miejsc

"Nale¿y zaszczepiæ w sercach ludzi, zw³aszcza m³odych, szczere i g³êbokie
przekonanie, ¿e œwiat potrzebuje braterskiej mi³oœci, której wyrazem mo¿e byæ decyzja
noclegowych w sezonie, jednak jest to zas³uga o darowaniu narz¹dów".
Jan Pawe³ II
piêknego miejsca, zabiegów personelu, a nie

warunkami do zamieszkania. Ta sytuacja
niew¹tpliwie ulegnie pogorszeniu. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e samorz¹d i w³adze gminy
podejm¹ kroki, aby znaleŸæ odpowiedniego
nabywcê, który zagospodaruje wyspê wed³ug
zaleceñ i warunków przedstawionych przez
Urz¹d Miasta. Niejako uzasadnieniem takiej
decyzji s¹ zmiany przepisów, które z koñcem
20 09 ro ku og ra ni cz ¹ pr aw a gm in do
prowadzenia dzia³alnoœci tego typu. Ponadto
zadania stawiane przed gminami w zakresie
infrastruktury, szkó³, budownictwa itd. s¹ tak
du¿e, ¿e Urz¹d Miejski musi wszystkie œrodki i
si³y koncentrowaæ na tych zadaniach. Kiedy
zapadn¹ decyzje i czy takie bêd¹ oka¿e siê w
niedalekiej przysz³oœci?
Jan Machulak

Rodzinny biznes
L-L TOOL II sp. z o.o. to spó³ka, która dla
mieszkañców Janowa Lubelskiego jest ma³o
znana. Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹ dzia³a firma
zajmuj¹ca siê obróbk¹ metalu i produkcj¹
przyrz¹dów, której wspó³w³aœcicielami s¹ trzej
bracia-Dudzicowie.
Podstaw¹ funkcjonowania jest nabyta praktyka
Darka w FMJ, doœwiadczenie biznesowe Grzeœka i
wieloletnia praktyka w prowadzeniu prywatnej

tych celów. Na rynku s¹ ju¿ podobne urz¹dzenia,
ale te posiadaj¹ zaletê nie do przecenienia.
RÊBAK, bo tak nazywa siê ta maszyna mo¿e byæ
zapinany na ci¹gnik rolniczy, moc przekazywana
jest z przekaŸnika mocy. Do obs³ugi potrzebny jest
traktorzysta oraz pracownik, który wrzuca do
pod ajn ika ga³ êzi e, któ ryc h gru boœ æ mo¿ e
dochodziæ do 100 mm. Urz¹dzenie przesz³o próby
pozytywnie i czeka jedynie na uzyskanie znaku

I Ty mo¿esz pomóc pacjentom po przeszczepie serca
przekazuj¹c 1 % podatku nale¿nego
na

STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA
Jak to zrobiæ? To proste!
Jesteœmy organizacj¹ po¿ytku publicznego.
W zeznaniu podatkowym wpisz nasz¹ nazwê,
w rubryce „Informacje dodatkowe” podaj jako cel szczególny : KO£O KRAKÓW.
Numer KRS: 0000069411
I Ty mo¿esz potrzebowaæ nowego serca!
Pacjenci po przeszczepie serca
Kliniki Chorób Serca, Naczyñ i Transplantologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
31-202 Kraków, ul. Pr¹dnicka 80

Spotkanie PiS
Wieczorem 16.01.2009 roku w restauracji
„Hetmañska” odby³o siê niecodzienne
spotkanie cz³onków i sympatyków PiS z
terenu powiatu janowskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof
Ko³tyœ. Przemówienia dotyczy³y sytuacji
gospodarczej miasta oraz gospodarki i polityki
w Polsce. Po zajêciu miejsc za sto³ami

Od lewej: Czes³aw Krzysztoñ, Jerzy Bielecki, El¿bieta Kruk, Ryszard Bender, Jan Frania

firmy w USA Leszka. Ten rodzinny biznes zosta³
za³o¿ony osiem lat temu. Dobrze funkcjonuje
dziêki nawi¹zaniu szerokiej wspó³pracy ze
znanymi firmami jak: Caterpillar, Komas, WSK
Rzeszów, Transsystem i kilkoma mniejszymi w
USA, do których kilka dni temu wys³ano pokaŸny
³adunek przyrz¹dów. Zapotrzebowanie rynku na
rozdrabniacze ga³êzi drzew i krzewów wyciêtej
aronii, porzeczek czy te¿ wierzby energetycznej
podda³o myœl na skonstruowanie urz¹dzenia do

bezpieczeñstwa. Pierwsze egzemplarze bêd¹ do
nabycia ju¿ pod koniec lutego Jaka bêdzie cena
„b êd zi e n i¿ sz a n i¿ po do bn yc h m as zy n
sprow adzan ych z Chin” powie dzia³ Preze s
Dariusz Dudzic. Pociête drewno bêdzie mo¿na
wykorzystaæ do ogrzewania domów gospodarstw
itd. Ekologia, postêp, zatrudnienie dla kilku ludzi
to jest biznes, któremu nawet kryzys œwiatowy nie
powinien specjalnie zaszkodziæ.
Jan Machulak

Szef janowskiego PiS Jerzy Bielecki przywita³
wszystkich zebranych. Oprócz cz³onków partii,
w zebraniu uczestniczyli kandydaci i radni z
ostatnich wyborów samorz¹dowych
kandyduj¹cy z list tej partii, (nie wszyscy
startuj¹cy byli cz³onkami PiS) wœród nich nie
zabrak³o Jana Frani naszego Radnego do
Sejmiku Wojewódzkiego
Krótkie przemówienie wyg³osili, pos³anka na
Sejm RP El¿bieta Kruk, oraz Senator RP
Ryszard Bender.
W spotkaniu uczestniczy³ jako goœæ zaproszony

¯yczenia od Ojca Œwiêtego - Benedykta XVI
Do naszej redakcji dotar³ list, od Benedykta XVI do Pani Dyrektor DPS, który cytujemy w ca³oœci:
Watykan, 14 stycznia 2009 r.
Szanowna Pani
Mariola SURTEL
Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Jana Paw³a II
ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski
POLONIA

,,Zimowa pomoc”
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na
osoby bezdomne i zagro¿one bezdomnoœci¹ na terenie Gminy Janów Lubelski uruchomi³o
Zimowy Punkt Konsultacyjny.
Punkt mieœci siê w siedzibie JSNP „HUMANUS” ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w
Janowie Lubelskim. W Punkcie dzia³a infolinia pod numerem telefonu 517 322 900. Osoby
zainteresowane mog¹ uzyskaæ informacjê na temat miejsc noclegowych, mo¿liwoœci uzyskania
pomocy rzeczowej, prawnej, psychologicznej czy medycznej.
Na terenie naszego miasta s¹ tak¿e prowadzone patrole streetworkerowskie, które maj¹ na celu
kontrolê newralgicznych miejsc na terenie Janowa Lubelskiego, w których mog³yby znajdowaæ siê
osoby bezdomne.
Zwracamy siê wiêc do mieszkañców Janowa Lubelskiego o wra¿liwoœæ i troskê o los innych, aby w
tak trudnym okresie zimowym nie przechodziæ obojêtnie wobec osób potrzebuj¹cych pomocy.
Zarz¹d JSNP „HUMANUS”

2.

rozgorza³y gor¹ce dyskusje na ró¿ne tematy,
za in te re so wa ni a po sz cz eg ól ny ch gr up
dysku syjny ch by³y mocno zró¿n icowa ne.
Myœlê, ¿e te dyskusje s³u¿¹ zadaniu, ¿e
najwa¿niejsze jest porozumienie najpierw w
krêgach ludzkich zainteresowañ, w
pos zcz egó lny ch p art iac h a nas têp nie w
spo³ecznoœciach lokalnych. Potem przyjdzie
czas na szerok¹ wspó³pracê na rzecz kraju.
Dobra atmosfera i ¿yczliwoœæ zebranych dobrze
wró¿y przysz³oœci tej organizacji.
J.M

Szanowna Pani,
Jego Œwi¹tobliwoœæ Benedykt XVI z wdziêcznoœci¹ przyj¹³ ¿yczenia nades³ane z okazji œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku, a zw³aszcza zapewnienie o wspieraniu modlitw¹ papieskiej pos³ugi
Koœcio³owi i œwiatu. Wdziêczny za pamiêæ i ¿yczliwoœæ Ojciec Œwiêty modli siê, aby orêdzie mi³oœci i
mi³osierdzia, przekazane ludziom przez narodzenie Bo¿ego Syna, sta³o siê Ÿród³em odnowy ¿ycia
ka¿dego cz³owieka, by Dzieciê Jezus nape³ni³o darami pokoju i ufnoœci ka¿d¹ polsk¹ rodzinê, ka¿dy
polski dom, a zw³aszcza osoby chore, samotne, czy prze¿ywaj¹ce ró¿ne trudnoœci. Modlitw¹ t¹ Jego
Œwi¹tobliwoœæ ogarnia równie¿ Pani¹, Pracowników oraz Mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim i ¿yczy, by Bo¿e b³ogos³awieñstwo towarzyszy³o przez
wszystkie dni roku.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
Mons. Gabriele Caccia
Asesor

Gazeta Janowska

Wieœci z Urzêdu Miasta

Droga do sukcesu
Gmina Janów Lubelski startuj¹c do konkursów organizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
w dniu 25.04.2008r. z³o¿y³a 4 wnioski o dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej.
Nie wszyscy mo¿e wiedz¹, ale aby z³o¿yæ taki
wniosek trzeba szczegó³owo przeanalizowaæ
kryteria, jakie nale¿y spe³niæ i dobraæ optymalne
rozwi¹zania do poszczególnych zagadnieñ, same
instrukcje licz¹ po kilkadziesi¹t stron. Pamiêtam
jak dziœ o¿ywione dyskusje o trzeciej nad ranem
towarzysz¹ce w¹tpliwoœciom, jak prawid³owo
wype³niæ wniosek, aby wyczerpuj¹co opisaæ
problem.
Sam wniosek licz¹cy ponad 20 stron musi byæ
komplementarny z dokumentem piêæ razy
wiêkszym, którym jest studium wykonalnoœci. Oba
dokumenty musz¹ byæ spójne w najdrobniejszych
szczegó³ach z analiz¹ finansow¹. £atwo
powiedzieæ, trudniej wykonaæ, do ostatniej chwili
mieliœmy w¹tpliwoœci czy postêpujemy w³aœciwie.
RPO z³o¿one wnioski
1. Modernizacja uk³adu transportowego starego
centrum miasta Janowa Lubelskiego
Ca³kowite nak³ady - 5 130 547,51 z³ (100%)
UE 2 999 999,99 z³ (58,47%)
Œrodki w³asne
- 2 130 547,52 z³ (41,53%)
2. Uk³ad transportowy starego centrum Janowa
Lubelskiego
Ca³kowite nak³ady - 5 021 985,19 z³ (100%)
UE - 2 999 999,98 z³ (59,74%)
Œrodki w³asne - 2 021 985,21 z³ (40,26%)
3. Moder nizac ja i rozbu dowa Janow skieg o
Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim
Ca³kowite nak³ady - 3 901 508,96 z³ (100%)
UE - 2 839 069,55 z³ (72,77%)
Œrodki w³asne
- 1 062 439,41 z³ (27,23%)
4. Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Janowie Lubelskim - etap III
Ca³kowite nak³ady - 26 855 165,02 z³ (100%)
UE - 22 523 125,00 z³ (83,87%)
Œrodki w³asne - 4 332 040,00 z³ (16,13%)
Po ocenie formalnej przysz³a kolej na ocenê
merytoryczn¹. I tu jak grom z jasnego nieba na
prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika ubieg³ego roku
dotar³a do nas informacja, ¿e a¿ trzy nasze wnioski
uzysk a³y dofin ansow anie. Szcze gólni e du¿a
konkurencja by³a przy drogach i instytucjach

kultury i ze znalezienia siê w gronie najlepszych
jesteœmy dumni. Niemniejszy podziw budzi
uzys kani e œrod ków na gosp odar kê wodn oœciekow¹, która znalaz³a siê w gronie najwiêkszych
kwotowo i zakresem wniosków.
RPO wnioski, które zosta³y zaakceptowane do
realizacji
1. Modernizacja uk³adu transportowego starego
centrum miasta Janowa Lubelskiego
Ca³kowite nak³ady - 5 021 985,19 z³ (100%)
UE - 2 999 999,98 z³ (59,74%)
Œrodki w³asne - 2 021 985,21 z³ (40,26%)
2. Modernizacja i rozbudowa Janowskiego
Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim
Ca³kowite nak³ady - 3 901 508,96 z³ (100%)
UE - 2 839 069,55 z³ (72,77%)
Œrodki w³asne - 1 062 439,41 z³ (27,23%)
3. Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Janowie Lubelskim - etap III
Ca³kowite nak³ady - 26 855 165,02 z³ (100%)
UE - 22 523 125,00 z³ (83,87%)
Œrodki w³asne - 4 332 040,00 z³ (16,13%)
Uzyskanie dobrego wyniku w ramach og³oszonych
konkursów na realizacjê zadañ
dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie przysz³o ³atwo, lecz to
co jeszcze przed nami hamuje wszechobecny hurra
optymizm. Ogrom pracy i wysi³ku jaki trzeba
w³o¿yæ, aby doprowadziæ do podpisania umów z
Urzêdem Marsza³kowskim
nie jednego by
przerazi³. Sen z powiek spêdzaj¹ pracownikom
Gminy jak i Starostwa Powiatowego Decyzje
Œrodowiskowe, które s¹ niezbêdne do uzyskania
pozwolenia na budowê, ka¿dy nowy odcinek
kanalizacji, wody czy ulicy musi byæ z³o¿ony na
osobnym wniosku i mieæ osobn¹ decyzjê.
Pracownie projektowe wybrane przez nasz urz¹d
do realizacji w/w zadañ na bie¿¹co konsultuj¹
poszczególne zagadnienia i rodzaje rozwi¹zañ, nie
pró¿nuje te¿ referat finansowo - bud¿etowy,
który musi opracowaæ szczegó³owe za³o¿enia do
bud¿etu oraz referat gospodarki gruntami, który
wydaje decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zakres pracy jest ogromny, gdy¿ s¹

to inwestycje liniowe i trzeba przeanalizowaæ
ka¿dy fragment pod przysz³¹ lokalizacjê. Aby nie
przeoczyæ warunków panuj¹cych w danym terenie
zosta³a wykonana równie¿ (przez zespó³
projektowy z Lublina pracuj¹cy przy naszych
drogach) dokumentacja filmowa stanu
istniej¹cego. Tylko projekt rozbudowy JOK-u
sk³ada siê z 12 grubych segregatorów pe³nych
niezbêdnych dokumentów. Prace nad nim s¹
najbardziej zaawansowane i przewidujemy, ¿e na
prze³omie marca i kwietnia zostanie og³oszony
przetarg na wy³onienie Generalnego Wykonawcy.
Budowa potrwa oko³o roku. Budynek uzyska nowy
wygl¹d zewnêtrzny, aluminiow¹ elewacjê i
ca³kowicie zmodernizowan¹ salê kinow¹ wraz z
nowoczeœnie urz¹dzonym holem.
Efektem bardziej widocznym aczkolwiek równie¿
uci¹¿liwym dla mieszkañców bêdzie modernizacja
dróg gdy¿ bêd¹ zamkniête dla ruchu ca³e odcinki
ulic. Prosimy o cierpliwoœæ i wyrozumienie dla
Wykonawców i osób nadzoruj¹cych prace z
ramienia Urzêdu Miejskiego. Ulice które wchodz¹
w zakres modernizacji to: ul. 14-go Czerwca, ul. 3go Maja, ul. Armii Krajowej, ul. Ko³³¹taja, ul.
Pi³sudskiego, ul. Poprzeczna, ul. Spadowa, ul.
Szewska. Zostanie równie¿ wykonana kanalizacja
deszczowa w ulicy 14 Czerwca na odcinku od
Ko³³¹taja do Œwierdzowej i oœwietlenie koñcówki

Problem œmieciowy

Pomoc dla Eli
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego informuje, i¿ w ramach akcji „Pomoc dla Eli”,
przeprowadzonej w dniach 10 - 30 grudnia zebrano ³¹cznie z loterii, zbiórki do puszek i wp³at na
konto bankowe: 21 059,00 z³. Wszystkie zgromadzone œrodki zostan¹ przekazane na rehabilitacjê i
pielêgnacjê Pani El¿biety Sokó³. Organizatorzy akcji jeszcze raz serdecznie dziêkuj¹c wszystkim
darczyñcom, informuj¹, i¿ w dalszym ci¹gu mo¿na dokonywaæ wp³at na konto nr
08124027571111001021360450 BANK PKO SA I Oddzia³ w Janowie Lubelskim.
Lidia Tryka

500 000 wejœæ!
W nocy z 19 na 20 stycznia 2009 r. zanotowaliœmy
pó³milionowe wejœcie na nasz¹ stronê internetow¹.
Jest wiêc okazja do krótkiego podsumowania poprzez
zap rez ent owa nie kil ku dan ych sta tys tyc zny ch
charakteryzuj¹cych popularnoœæ naszej witryny. Dane
statystyczne obejmuj¹ okres od 20 lipca 2006 r.
Najczêœciej odwiedzaj¹ nas Internauci z Lublina,
Stalowej Woli, Janowa Lubelskiego, Warszawy i
Krakowa. Oczywiœcie dane te nie oddaj¹
rzeczywistoœci, poniewa¿ posiadacze Neostrady
loguj¹ siê z adresu lubelskiego. Najwiêcej po³¹czeñ
przychodzi z województw lubelskiego,
podkarpackiego, mazowieckiego, ma³opolskiego oraz
œwiêtokrzyskiego. Ze œwiata najchêtniej ogl¹daj¹ nas
mieszkañcy Wielkiej Brytanii (1855), Kanady (1386),
Francji i W³och (po 900) oraz Niemcy (620). Z krajów
egzotycznych i odleg³ych zagl¹daj¹ do nas miêdzy
innymi mieszkañcy Australii (290) i Oceanii (297).
Odnotowaliœmy tak¿e po kilka wejœæ z Izraela i pañstw

Ameryki Po³udniowej.
Dziennie notujemy œrednio oko³o 780 wejœæ jednak
rekordowymi dniami okaza³y siê: 12 grudnia 2007 r.
(1517 wejœæ), 18 wrzeœnia 2008 r. (1459 wejœæ) oraz 7
paŸdziernika 2008 r. (1277 wejœæ). Do zwiêkszonej
ogl¹dalnoœci w rekordowych dniach przyczyniaj¹ siê
ciekawe wydarzenia lub imprezy, np. program „Kawa,
czy herbata”, do¿ynki wojewódzkie lub wybory do
samorz¹du lokalnego.
Nasi Internauci korzystaj¹ najchêtniej z takich
przegl¹darek jak: MSIE 6.0 (209 087), Firefox (158
920), MSIE 7.0 (93 359), Opera (29 390). S¹ te¿
wejœcia ze starszych przegl¹darek MSIE, ale tak¿e z
telefonów komórkowych (333 wejœcia).
Nie og³aszaliœmy tym razem konkursu na zrzut
ekranowy naszej strony ze stanem licznika, ale
uczynimy to z pewnoœci¹ przy innej okazji, np. "1 000
000", a to ju¿ niebawem!
Red.

Bud¿et na 2009 rok
W poniedzia³ek, 12 stycznia, Rada Miejska Janowa Lubelskiego przyjê³a bud¿et miasta na 2009 rok. W
Uchwale bud¿etowej ustalono dochody bud¿etu gminy na kwotê 48 mln 223 tys. z³ z czego dochody maj¹tkowe
stanowiæ maj¹ 15 mln 889 tys. z³. Wydatki bud¿etu gminy ustalone zosta³y na poziomie 48 mln 966 tys. z³, w
czym wydatki maj¹tkowe (czyli wydatki na inwestycje) maj¹ wynieœæ 20 mln 526 tys. z³. W 2009 roku zadania z
zakresu administracji rz¹dowej i inne zadania zlecone gminie ustawami, kosztowaæ maj¹ Janów ponad 4,8 mln
z³, wydatki na zadania wspólne, realizowane na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego 227 tys z³, a wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków przychodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej a¿ 18 mln 919 tys. z³! Wiêcej szczegó³ów w nastêpnym wydaniu GJ.

ulicy Szews kiej przy browa rze janow skim.
Efektem dodatkowym bêdzie œwietlna iluminacja
Ÿródliska.
Najwiêkszym naszym projektem jest gospodarka
wodno-œciekowa, obejmuje ona wykonanie: - 12
714 m kanalizacji sanitarnej: Osiedle Po³udnie,
Osiedle Przyborowie, Zofianka Górna, ul. Boczna
Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza,
- 5 450 m sieci wodoci¹gowej: ul. Cicha, ul.
Spokojna, ul. Brzozowa, Osiedle Przyborowie,
- 5 pompowni œcieków,
- 266 przy³¹czy kanalizacyjnych,
- 95 przy³¹czy wodoci¹gowych oraz modernizacjê
ujêcia wody i oczyszczalni œcieków. Elementem
uzupe³niaj¹cym ca³oœæ bêdzie elektroniczny
system umo¿liwiaj¹cy kontrolê pracy urz¹dzeñ
uk³adu wodoci¹gowego oraz monitorowanie iloœci
i jakoœci œcieków odprowadzanych. Wspomniany
system umo¿liwi uruchomienie serwisu za
poœrednictwem którego bêdzie mo¿na dokonywaæ
transakcji on-line (zawieranie umów, odczyty
liczników, pobieranie op³at, stan rozliczeñ, uwagi i
skargi, zapytania, itp.).
Nie mo¿na tu równie¿ nie wspomnieæ o osobie
Krzysztofa Ko³tysia Burmistrza Janowa
Lubelskiego, jego osobiste zaanga¿owanie w
przygotowywanie projektów na ka¿dym etapie
prac wnosi³o coœ nowego i jak przys³owiowa
Lokomotywa ci¹gnê³o nas wagoniki do sukcesu.
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e zakres prac
jest ogromny i trudny do wykonania, jednak
stawiaj¹c sobie za cel wprowadzenie w ¿ycie
naszych planów mo¿emy pokusiæ siê o
stwierdzenie, ¿e ubieg³y rok zosta³
przepracowany solidnie, a w³o¿ony trud
przyniós³ wiele radoœci, satysfakcji i zosta³
doceniony w postaci efektownych rezultatów.
Dziêkujemy wszystkim za okazan¹ pomoc i
wspó³pracê.
REFERAT PLANOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI

Jednym z podstaw owych zadañ Miejski ego Planu
Go sp od ar ki Od pa da mi je st og ra ni cz en ie il oœ ci
wytwarzanych przez mieszkañców œmieci i w³aœciwe ich
zagospodarowanie. Program ten przewiduje segregacjê
œmieci (¿ó³te - na plastik, niebieskie - na papier, zielone - na
szk³o). Zdajemy sobie sprawê, ¿e jest to trudny proces
uœwiadomienia i przyzwyczajenia ludzi do tego, aby
segregowali œmieci. Du¿¹ nadziejê pok³adamy w edukacji
ca³ego spo³ecze ñstwa, a w szczegól noœci dzieci i
m³odzie¿y. Przyjêto, ¿e selekcja odpadów rozpoczyna siê u
Ÿród³a, w miejscach ich powstawania, czyli w domach.
Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa nie zastanawia siê nad tym,
gdzie trafiaj¹ œmieci. Za tym, by segregowaæ odpady,
przemawia przede wszystkim aspekt ekologiczny, a nie
ekonomiczny. Na œmieciach nie mo¿na ju¿ zarobiæ,
poprzez odzysk odpadów i surowców wtórnych. Koszty
zwó zki rze kom o wys ele kcj ono wan ych sur owc ów
wtórnych s¹ olbrzymie. Dziesiêciokrotnie wy¿sze od ceny,
za jak¹ te surowce wtórne mo¿na by³o sprzedaæ. Teraz za
odbiór makulatury trzeba zap³aciæ. Kto zrekompensuje
koszty niewiadomo. W Janowie Lubelskim odzysk
pe³nowartoœciowych surowców wtórnych z roku na rok
wzrasta i w 2008 roku wynosi³: makulatury 62390 kg,
tworzyw sztucznych 14930 kg, szk³a 93050 kg. Zosta³y one
nastêpnie sprzedane do hut szk³a, papierni i przetwórni
plastiku. Daje nam to dobry wynik w przeliczeniu na
jednego mieszkañca.
Informacja o efektach zbiórki selektywnej w latach:
Masa zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego
mieszkañca: 2007 - 1,45 kg, 2008 - 3,72 kg
Masa zebranych tworzyw w przeliczeniu na jednego
mieszkañca: 2007 - 0,43 kg, 2008 - 0,89 kg
Masa zebranej st³uc zki w przeliczeniu n a jednego
mieszkañca: 2007 - 3,04 kg, 2008 - 5,57 kg
W roku ubieg³ym zestawy kontenerów przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów nie bardzo siê sprawdzi³y, z
uwagi na to ¿e do kontenerów tych wrzucane by³y równie¿
odpady zmieszane. Lepiej to ju¿ wygl¹da przy segregacji
realizowanej do worków. Kontenery opró¿niane i worki
zbierane s¹ przez pracowników PGKiM Sp. z o.o. w

Gazeta Janowska

Janowie Lubelskim, a zawartoœæ trafia na halê przy
siedzibie Przedsiêbiorstwa. Tam, trzeba przeprowadzaæ
ponown¹ segregacjê. Wszystko zaczyna siê od nowa,
metod¹ niemal cha³upnicz¹, bo Przedsiêbiorstwo nie ma
urz¹dzeñ do segregacji. A naszym zdaniem odzysk
surowców wtórnych bêdzie wiêkszy.
W roku 2009 wzros³a cena za us³ugê odbioru odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych do 12 z³ brutto za
1 pojemnik 110 l. Spowodowane jest to podniesieniem
op³aty za korzystanie ze œrodowiska, pobieran¹ przez
Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie, z 75 z³ za 1 tonê
odpadów sk³adowanych na sk³adowisku w 2008 r. do 100 z³
w 2009 r. Obecnie koszt sk³adowania 1 tony odpadów
komunalnych na sk³adowisku w Borownicy wynosi
192,81z³. Dlaczego podwy¿ka za pojemnik jest taka ma³a?
Mieszkañcy mog¹ to zawdziêczaæ uporowi Burmistrza.
Sprawia to, ¿e „dzia³alnoœæ œmieciowa” Spó³ki bêdzie na
granicy op³acal noœci. Zarz¹d Spó³ki rozumie tak¹
koniecznoœæ poprzez pryzmat pukaj¹cego do nas kryzysu.
Zakaz sypania popio³u i ¿u¿la do pojemników nie jest w
pe³ ni p rze str zeg any, co p owo duj e us zko dze nia
mechanizmów œmieciarki, a tak¿e zwiêkszenie ciê¿aru
œmieci sprzedawanych na wysypisko co przek³ada siê na
cenê jednostkow¹ odbieranego kosza. ¯u¿el te¿ pojawia siê
na dzikic h wysypi skach. W celu wyelim inowan ia
powy¿szego, Urz¹d Miejski zdecydowa³ o bezp³atnym
przyjmowaniu na sk³adowisku odpadów w Borownicy
popio³u i ¿u¿la z pieców c.o. ¯u¿el ten nale¿y dostarczyæ na
sk³adowisko w³asnym transportem. Dla pozbycia siê
wiêkszej iloœci ¿u¿la nale¿y bezpoœrednio kontaktowaæ siê
z Zak³adem Gospodarki Komunalnej (tel. 0-15 87 24 680).
Za kilka tygodni na terenie Zak³adu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Borownicy zostanie utworzony punkt
zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych, w
którym bêdziemy mogli bez ponoszenia op³at zostawiæ
zepsute monitory, telewizory, radia, lodówki, pralki i inny
sprzêt RTV i AGD.
¯ycz ymy wsz yst kim mies zkañ com, czyœ ciej sze go
œrodowiska naturalnego w 2009 roku.
Zarz¹d PGKiM Sp z o.o. w Janowie Lubelskim

3.

Wieœci z Urzêdu Miasta

Szewc bez butów chodzi
czyli co dalej z remontem urzêdu

Œnieg przykry³ szaroœæ starych budynków, chodników, nieskoszonych starych traw, jest jakby
czyœciej w naszym otoczeniu. Za parê tygodni zniknie puchowa okrywa i uka¿e siê szaroœæ
naszego otoczenia. Rynek nabra³ estetycznego wygl¹du, mo¿emy siê nim pochwaliæ, s¹ inne
sukcesy,…ale. Ale kiedy goœciom spoza naszego powiatu przyjdzie chêæ odwiedzenia budynku
- siedziby Starostwa Powiatowego i Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim mo¿emy dostaæ
rumieñców. Rozpoczêta przebudowa utknê³a w martwym punkcie, brakuje parkingów.
Urzêdy nie s¹ dostêpne dla ludzi niepe³nosprawnych, brak podjazdu, który tymczasowo mia³
byæ urz¹dzony w ci¹gu jednego miesi¹ca, min¹³ rok i jest bez zmian.. Co dalej? Czy s¹ szanse
na zmiany, czy planuje siê modernizacjê infrastruktury i budynku? Z tymi pytaniami
zwróci³em siê do pani Jolanty Zezuliñskiej architekta miejskiego.
J.Z.: Szanse, to za ma³o powiedziane, otrzymujemy du¿¹ dotacjê.
przekszta³cenie otoczenia urzêdu jest J.M.: Otoczenie budynku jest zeszpecone
konieczne, jest rzeczywist¹ potrzeb¹ i Urz¹d gara¿ami ró¿nej maœci, brakuje parkingów,
Miejski przygotowuje siê do realizacji tego jakie s¹ plany modernizacyjne, czy przybêdzie
zadania. Niestety wobec tak wielkich potrzeb miejsc parkingowych?
modernizacyjnych, widocznych na ka¿dym J.Z.: W minionym roku przygotowaliœmy
kr ok u, ni e m o¿ na zr ob iæ ws zy st ki eg o kompleksowy projekt budowlany rewaloryzacji
j e d n o c z e œ n i e , p o m i m o w i e l k i e g o przestrzeni wokó³ siedziby urzêdu miejskiego i
zaanga¿owania samorz¹du miejskiego. Dlatego star ostw a pow iato wego i sta ramy siê o
uzn aj¹ c za sad noœ æ kr yty ki, lic zym y na
pozwolenie na budowê. W celu usprawnienia
zrozumienie. Przypomnê, ¿e w poprzednich do st êp u i pa rk ow an ia za pl an ow al iœ my
latach gmina przeprowadzi³a oszczêdnymi likwidacjê ogrodzenia i wiaty, urz¹dzenie
œrodkami zauwa¿alny remont na parterze i na I drugiego bezkolizyjnego wjazdu na parking od
pi êt rz e b ud yn ku bi ur ow ca . Wi em y, ¿ e ulicy Wiejskiej z ruchem jednokierunkowym,
Starostwo przygotowuje projekt remontu II przy zachowaniu obecnego w³¹czenia do ulicy
piêtra i adaptacji pomieszczeñ biurowych na Zamoyskiego. Projekt przewiduje rozbiórkê
poddaszu, po rezygnacji z planu zmiany
zespo³u gara¿y widocznych od Wiejskiej, które
siedziby. Bli¿szych informacji na ten temat z zosta³y wybudowane na gruntach publicznych,
pewnoœci¹ udzieli Starostwo. Ponadto wstêpnie dziœ czêsto zdewastowane szpec¹ przestrzeñ i
ustalono, ¿e Starostwo bêdzie siê stara³o o blokuj¹ dostêpnoœæ do budynku. Dla potrzeb
dofinansowanie dla termorenowacji budynków magazynowych chcemy przebudowaæ mniej
u¿ytecznoœci publicznej, w tym równie¿ wye ksp ono wan y bu dyn ek g osp oda rcz y
budynku urzêdu, gdyby siê to nie powiod³o, to w zlo kal izo wan y w g³ê bi pla cu. Kom for t
przysz³ym roku nie pozostanie nic innego jak funkcjonalny poprawi tak¿e urz¹dzenie pasa
odn owi æ ele wac jê z w³a sny ch œro dkó w. postojowego w ci¹gu ulicy Wiejskiej od banku
Budynek urzêdu wybudowany w latach 60-tych do urzêdu. Dodatkowe miejsca parkingowe
w stylu socrealizmu, dziêki nadbudowie i bêd¹ te¿ urz¹dzone po lewej stronie budynku od
odpowiedniemu wykoñczeniu elewacji du¿o strony Zespo³u Szkó³. Natomiast plac frontowy
zyska w odbiorze wizualnym. Na pewno remont bê dz ie mi a³ ch ar ak te r re pr ez en ta cy jn y,
wykonany w³asnymi œrodkami nie bêdzie mia³ projektujemy wygodny zajazd przed wejœcie
te go ro zm ac hu , co pr zy mo de rn iz ac ji g³ówne oraz przebudowê schodów z obustronn¹
Ja no ws ki eg o Oœ ro dk a Ku lt ur y, gd zi e pochylni¹. Na osi frontu budynku znajdzie siê

wybrukowane miejsce na pomnik Marsza³ka J.
Pi³sudskiego (mo¿e kiedyœ zdobêdziemy siê na
formê o wiêkszym wyrazie artystycznym).
Zechcemy te¿ wyeksponowaæ te piêkne okazy
drzew z brzoz¹ pendul¹, chyba najokazalsz¹ w
mieœcie, urz¹dziæ trawniki i kompozycje
kwiatowe tak, by siedziba w³adz
samorz¹dowych nabra³a nale¿ytego presti¿u.

J.M.: Wszystko to piêknie brzmi, a tymczasem
„pospolitoœæ skrzeczy”. Kiedy przejdziemy od
s³ów do czynów?
JZ. Bud¿et tego zadania, nie oszukujmy siê, nie
bêdzie ma³y, robi¹c nowe nawierzchnie trzeba
bêdzie oczywiœcie wymieniæ niesprawne
przy³¹cza, studzienki, odwodnienia,
oœwietlenie i inne zu¿yte urz¹dzenia. Œwiadomi
tego od pocz¹tku planowaliœmy wykonanie tych
prac w ramach wiêkszego projektu
„Rewitalizacja historycznego centrum miasta etap III”, co zwiêksza szanse uzyskania
dofinansowania ze œrodków unijnych.
(G³ównym tematem projektu jest renowacja

,,EFFATHA otwórz siê”
To by³o piêkne spotkanie op³atkowe. W
¿yczliwej atmosferze, wœród znajomych Ci
wspaniali ludzie, których los doœwiadczy³
zapomnieli o swoich u³omnoœciach i
problemach.

Krzysztofem Ko³tysiem , Czes³awem
Krzysztoniem i przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Markiem Tomczykiem.
£amanie op³atkiem, serdeczne ¿yczenia,
rozmowy oraz posi³ek wype³ni³y nastêpne

Na spotkanie 4.01.2009 r. przyszli cz³onkowie
EFFATHY, opiekunowie oraz zaproszeni
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej
dzia³aj¹cej przy Caritasie w Janowie
Lubelskim w sumie ponad sto osób. Na
pocz¹tku zebrani uczestniczyli we Mszy
Œwiêtej w Sanktuarium ,potem obejrzeli
jase³ka wystawione przez WTZ . Na spotkanie
przyby³ ks. Bogus³aw Pitucha dyrektor
Caritas Diecezji Sandomierskiej. Nie zabrak³o
tak¿e w³adz miasta z burmistrzem

godziny spotkania. Pani Anna G¹tarz Prezes
Stowarzyszenia i g³ówny organizator
spotkania bardzo serdecznie dziêkuje za
poœrednictwem GJ panu Stanis³awowi
Mazurowi. Pan Stanis³aw w³aœciciel
restauracji „Myœliwska” wspania³omyœlnie
ufundowa³ wzorem lat ubieg³ych posi³ek dla
wszystkich uczestników. Bezinteresowna
pomoc i wsparcie to nie tylko gesty ale te¿ i
czyny.
J.M

4.

przestrzeni Nowego Rynku z historycznym
parkiem i przyleg³ymi ulicami informacje na
ten temat w przysz³ych wydaniach gazety).
Niestety przesuwany jest termin og³oszenia
konkursu, nie s¹ jeszcze znane wszystkie
przepis y, po ostatni ch konku rsach bê d¹
zmienione kryteria oceny. Przed nami zatem
jeszcze wielka praca, aby wniosek opracowaæ
dobrze, a raczej bardzo dobrze, bo konkurencja
bêdzie bardzo du¿a. Spodziewany jest termin
og³oszenia naboru na sierpieñ.
J.M.: Rozumiem, ¿e s¹ inne potrzeby, s³ynne
„wygrane” inwestycje te¿ zaanga¿uj¹ du¿e
œrodki finansowe, wiêc w³asna siedziba bêdzie
musia³a poczekaæ. Ale fakt, ¿e urzêdy te nie s¹
dostêpne dla ludzi niepe³nosprawnych, brak
podjazdu, to karygodne.…
JZ.: Tê sytuacjê rzeczywiœcie trudno
usprawiedliwiaæ. Obecne rozwi¹zania s¹
niewystarczaj¹ce i powinno to byæ za³atwione
bez wzglêdu na powodzenie projektów. W
bie¿¹cym roku sprawa siê wyjaœni, wówczas
bêdzie podjêta decyzja o przebudowie schodów
lub wykonaniu samej pochylni na poziom
parteru. Udostêpnienie parteru to podstawa,
natomiast celem jest udostêpnienie dla osób
niepe³nosprawnych wszystkich kondygnacji.
Chcê zapewniæ, ¿e takie docelowe rozwi¹zanie
z zastosowaniem windy bêdziemy ju¿ mieli w
budynku Janowskiego Oœrodka Kultury po
modernizacji w bie¿¹cym roku. Bezpoœrednie
wejœcie do nowego foyer z szatniami i kas¹ oraz
do sali widowiskowej bêdzie na poziomie
chodnika, wind¹ bêdzie mo¿na dojechaæ na
wy¿sze kondygnacje, z now¹ sal¹
konferencyjn¹, sal¹ kameraln¹ i pracowniami.
Jeœli chodzi o siedzibê urzêdu, to dobr¹ okazj¹
do wykonania windy jest adaptacja górnych
kondygnacji planowana przez Starostwo, windê
mo¿na by³oby dobudowaæ ³¹cznie z drug¹
klatk¹ schodow¹, która jest konieczna ze
wzglêdów ewakuacyjnych i tak¹ propozycjê
z³o¿yliœmy Starostwu. Bêdziemy do tych
rozwi¹zañ przekonywaæ, jednak¿e bior¹c pod
uwagê, i¿ w tym przypadku na dotacjê liczyæ nie
mo¿na, mo¿e to byæ dla radnych
samorz¹dowych trudne.
J.M..: Dziêkujê za rozmowê.

Katolickie Stowarzyszenie
Osób Niepe³nosprawnych, ich Rodzin i Przyjació³

,,EFFATHA” w Janowie Lubelskim

Prezes Stowarzyszenia
Anna G¹tarz

PRZEKA¯ 1% OD PODATKU NA:
CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
dla: Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych „EFFATHA” KRS: 0000213751
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,,Id¹, id¹ kolêdnicy, zaraz tutaj bêd¹” o tradycji kolêdowania w £¹¿ku
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ , równie¿ w tym
roku dzieci ze szko³y w £¹¿ku kolêdowa³y w
swojej wsi.
W okresie ferii œwi¹tecznych odwiedzi³y
wszystkich mieszkañców i
prezentowa³y
przygotowan¹ scenkê bo¿onarodzeniow¹.
Przechodz¹c do kolejnych domów dzieci
œpiewa³y, dzwoni³y dzwonkami i ko³atkami.
Potem puka³y do domów, Gwiazdor zapowiada³
wejœcie grupy i rozpoczyna³ siê wystêp.
Kolêdowanie dzieci zawsze poprzedza
og³oszenie w koœciele, dlatego mieszkañcy
oczekuj¹ kolêdników i chêtnie ich przyjmuj¹
.Wszystkiemu towarzyszy weso³a atmosfera, bo
w zakoñczeniu
przedstawienia zawarte s¹
¿yczenia noworoczne , proœba o zap³atê a nawet
przestrogi dla sk¹pych: „bêdziemy rozg³aszali, ¿e
tu sk¹pcy , ma³o dali”. Wszystko odbywa siê
poprzez rymowanki i wiersze. Kolêdowanie
dzieci przynosi wiele korzyœci- przyjemne i
po¿yteczne spêdzenie czasu wolnego podczas
ferii œwi¹tecznych, odwiedzenie wszystkich
mieszkañców, tak¿e samotnych oraz korzyœci
finansowe. Pieni¹dze zebrane podczas
kolêdowania dzieci przeznaczaj¹ na
dofinansowanie wycieczki dla wszystkich
uczniów.
Nad bezpieczeñstwem dzieci podczas
kolêdowania czuwaj¹ rodzice.
Bo¿ena Pa³ka

Z ¿ycia przedszkola
Przedszkole Nr 1 w Janowie Lubelskim to jedyna placówka z oddzia³ami integracyjnymi w
powiecie. Mimo to, funkcjonuje z zasobami jak ka¿de inne przedszkole. W bie¿¹cym roku
szkolnym istnieje tylko jedna grupa integracyjna. Jest to grupa „0”. Cztery pozosta³e s¹
ró¿nowiekowe od 3 do 6 lat. Oprócz pracy dydaktycznej wg programu, kwitnie tu
wielokierunkowe rozwijanie umiejêtnoœci, wiadomoœci i œwiadomoœci dzieci.
ich, zapraszamy wszystkich chêtnych
Poprzez uroczystoœci przedszkolne i
codziennie w godzinach pracy przedszkola.
obchodzone œwiêta, spotkania z
Wspólne kolêdowanie z Rodzicami, pokaz
przedstawicielami ró¿nych zawodów,
jase³ek, by³o jak¿e mi³ym przypomnieniem
dzieci dowiaduj¹ siê kim jesteœmy, jakie
naszych obyczajów i tradycji
mamy prawa i obowi¹zki, co mo¿emy a
Bo¿onarodzeniowych. W czasie
czego nam wrêcz nie wolno. S³uchanie
uroczystoœci z okazji Œwiêta Dziadków
czytanych utworów literackich czy to w
niemal¿e ka¿de dziecko mia³o przy sobie
przedszkolu, czy w Bibliotece Dzieciêcej,
kogoœ bliskiego. Babcie i Dziadkowie
ogl¹danie widowisk, wystêpów, wystaw w
podziwiali wystêpy swych wnuków, zostali
JOK dostarcza dzieciom doznañ
obdarowani ma³ymi prezentami, które
estetycznych. Nie jest to jednak tylko praca
przygotowa³y im dzieci i co najwa¿niejsze nauczycieli z dzieæmi. W dzia³alnoœæ
piêknymi ¿yczeniami. Wszyscy wspólnie
anga¿uj¹ siê równie¿ Rodzice i cz³onkowie
zasiedli do poczêstunku przygotowanego
rodzin. W ostatnim cyklu wspólnej zabawy
przez Rodziców. Wzruszenie zapiera³o dech,
plastycznej pt „Zima w oczach dzieci”
odbiera³o g³os, pojawi³y siê ³ezki radoœci i
wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób nie
szczêœcia, ¿e te ma³e pociechy tak piêknie
bêd¹cych przedszkolakami. Powsta³y
potrafi¹ wystêpowaæ.
piêkne, zró¿nicowane prace. Do obejrzenia

Ka¿de wydarzenie, ciekawostkê czy
codzienne ¿ycie przedszkola chcia³oby siê
zachowaæ w pamiêci, wiêc przy ka¿dej
sposobnoœci powstaj¹ zdjêcia czy krótkie
nagrania, które Rodzice mog¹ sobie obejrzeæ
b¹dŸ przegraæ.
Mimo trudnoœci finansowych, braku
mo¿liwoœci przeprowadzenia wiêkszych
remontów, wymiany zu¿ytych zabawek i
pomocy czy te¿ zakupu w miarê dobrego
sprzêtu audiowizualnego, wszystkim nam
zale¿y, aby nasze dzieci przebywa³y w

Gazeta Janowska

piêknym i przyjaznym otoczeniu ze
wszystkimi mo¿liwymi udogodnieniami, a
przede wszystkim by ze spokojem, bez obaw
wchodzi³y w kolejne etapy rozwoju i ze
œwiadomoœci¹, ¿e ze wszystkim mog¹ sobie
poradziæ.
H.P.
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Gimnazjalne ,,Betlejem Polskie” z histori¹ w tle
Znakomitym
wstêpem do
œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, by³o przygotowane przez
M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny z Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim przedstawienie „Betlejem polskie".
Widowisko w formie jase³ek zaprezentowane
zosta³o spo³ecznoœci szkolnej 19 XII 2008 r. na
scenie Janowskiego Oœrodka Kultury. Re¿yserii
podj¹³ siê Dyrektor szko³y mgr Andrzej Tomczyk.
Na podstawie bo¿onarodzeniowej opowieœci
betlejemskiej, wpisanej w polski krajobraz i
rzeczywistoœæ historyczn¹ do betlejemskiej szopki
wprowadzono postaci z polskiej historii i polskich
obyczajów.
W taki sposób powsta³ barwny, patriotyczny fresk
narodowych losów, a jednoczeœnie widowisko
urokliwe, z chórami anio³ów (Paulina Brytan,
Ewelina Wróbel), Œwiêt¹ Rodzin¹ (Paulina
Sulowska, Krzysztof Kiszka), pe³ne
najpiêkniejszych kolêd i pastora³ek wykonaniu
szkolnego chóru i solistów - Krystiana Kierepki i
Bartka Bzdenia. „Betlejem polskie" dzieje siê
jednoczeœnie na trzech planach czasowych - w
polskiej wspó³czesnoœci, w naszej rodzimej historii i
w czasach biblijnych. Spektakl sk³ada³ siê z trzech
ods³on. Pierwsza to tradycyjna scena, w której
pasterze (Rafa³ Garbacz, Mateusz Portka, Emil
Krzysztoñ, Bartosz Zaremski, Robert Widz, Mateusz
Góra, Katarzyna Mucha, Magdalena Rz¹d, Igor
Kuliñski, Kamil Michalczyk, Aleksandra Krzysztoñ,
Dawid G¹bka, Piotr Koczwara) dowiaduj¹ siê o
narodzinach Mesjasza. Kolejna scena rozgrywa³a siê
ju¿ w pa³acu Heroda (Grzegorz Pachuta). Pojawi³y
siê postaci znane z szopki - œmieræ (Magdalena
Kokoszka), diabe³ (£ukasz Witek). Biblijny Herod
zaœ sta³ siê carem - nie by³ tylko w³adc¹ staro¿ytnej
Palestyny, lecz ciemiê¿ycielem Polski,
germanizatorem i rusyfikatorem zarazem. Czêœæ
trzecia, bêd¹ca adoracj¹ ¿³óbka obrazuje nam ho³d
sk³adany Jezusowi przez postaci historyczne, postaci
z ludu. Betlejemscy Trzej Królowie to nasi w³adcy:
Kazimierz Wielki (Maciej Kurasiewicz), W³adys³aw
Jagie³³o (Arkadiusz Kulak) i Jan III Sobieski (Micha³
Szczecki), by³a tak¿e królowa (Jolanta Sokal),
polskie rycerstwo, ¿o³nierze (Jan Bielecki, Mateusz
Wojtan), rzemieœlnicy (Karolina Gosik, Karolina
Kotu³a, Kinga Kêdra).
Twórcy spektaklu p. Dyrektor Andrzej
Tomczyk, Iwona Zezuliñska - Sowa, El¿bieta
Sobótk a, Ma³gor zata Rodzie wicz, zachow uj¹c
równowagê miêdzy akcentami sakralnymi i
uniwersalnymi, wzbogacili inscenizacjê -

rozbudowuj¹c warstwê patriotyczno - narodow¹ o
akcenty nawi¹zuj¹ce do Legionów Pi³sudskiego i
odzyskania Niepodleg³oœci w 1918 roku. Dziêki
dobran ej muzy ce prze z p. Dyr ektora , nowej
aran¿acji kolêd i pastora³ek (pod batut¹ p. Urszuli
Wiechnik) przedstawienie by³o pe³ne czaru i
œwi¹tecznego nastroju.
Rozœ piew any i rozt añcz ony zesp ó³ tane czny
prowadzony przez p. Ma³gorzatê Lewczuk nada³

ca³oœci inscenizacyjnego rozmachu. Scenografia
(autorstwa p. Krzysztofa Bi¿ka ) pe³na wdziêku
s³omianych strzech, polskich wierzb i odwo³añ do
szopki betlejemskiej, ró¿norodnoœæ kostiumów i
niema³a obsada stworzy³a niepowtarzalny nastrój.
Na scenie pojawi³o siê kilkudziesiêciu m³odych
wykonawców. Rozœpiewana gromada pastuszków,
roztañczona grupa krakowiaków, figlarny diabe³ek i
srebrnow³ose anielice zaw³adnê³y
scen¹

Janowskiego Oœrodka Kultury 16 (pi¹tek) i 18
(ni edz iel a) sty czn ia 200 9 r. prz eds taw iaj ¹c
„Betlejem Polskie” zaproszonym goœciom, w³adzom
lokalnym i janowskiej spo³ecznoœci.
Zebrane fundusze zosta³y przekazane na „ Pomoc
dla Eli”- poszkodowanej w wypadku.
Orga niza torz y i m³ odzi e¿ bi or¹c a udz ia³ w
przedstawieniu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
Dyrektorowi - p. £. Drewniakowi oraz wszystkim
Pracownikom Janowskiego Oœrodka Kultury za
¿yczliwoœæ i pomoc w prezentacji przedstawienia.
E.S.
Foto: £ukasz S.

Rejonowy Przegl¹d Jase³ek i Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych
9 stycznia 2009 r. w Janowskim Oœrodku Kultury odby³a siê V edycja
Rejonowego Przegl¹du Jase³ek i Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych
G³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem tej imprezy by³ Ks. Tomasz Kwaœnik z
Parafii Œw. Jana Chrzciciela oraz Janowski Oœrodek Kultury.
Celem przegl¹du jest propagowanie tematyki bo¿onarodzeniowej w szko³ach,
parafiach, domach kultury poprzez prezentacje kolêd, widowisk i inscenizacji
teatralnych oraz nominacja trzech najlepszych zespo³ów na Diecezjalny Przegl¹d
Jase³ek, który odbêdzie siê 23 stycznia 2008r w Katolickim Domu Kultury w
Sandomierzu.
W tym roku w przegl¹dzie uczestniczy³o 6 zespo³ów teatralnych z ca³ego powiatu
janowskiego i jeden z powiatu kraœnickiego.
Najlepszymi zespo³ami zgodnie z ocen¹ jury byli: Grupa Jase³kowa z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Bia³ej - „ Niebiañski Figiel”, Grupa Jase³kowa ze Szko³y Podstawowej
w Wolicy - „Jase³ka teraz” oraz Zespó³ Teatralny z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Janowie Lubelskim - „ Wszystkie twarze mi³oœci w jednej Twojej”.
Pozosta³e zespo³y: Zespó³ Teatralny ze Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim
„Maleñka mi³oœæ”, Grupa Teatralna z Zespo³u Szkó³ w Wólce Goœcieradowskiej„Jase³ka tradycyjne”, Grupa Teatralna z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie
zaprezentowa³y równie¿ ciekawe i dobrze przygotowane widowiska.
Poza konkursem wyst¹pi³a Grupa Teatralna z Warsztatów Terapii Zajêciowej w
Janowie Lubelskim z widowiskiem „Jase³ka tradycyjne” - tej grupie nale¿¹ siê
szczególne podziêkowania za wielki trud i zaanga¿owanie aktorów w prezentacjê
piêknego widowiska.
Dla wszystkich zespo³ów teatralnych ufundowane zosta³y nagrody rzeczowe, dyplomy,
s³odycze i poczêstunek ogó³em dla 240 wykonawców.
Sponsorami nagród, upominków byli; Starostwo Powiatowe, Janowski Oœrodek
Kultury oraz Parafia Œw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
Organizatorzy kieruj¹ wielkie podziêkowania dla wykonawców, ksiê¿y,
sióstr, nauczycieli, instruktorów i opiekunów za piêkne prezentacje bo¿onarodzeniowe,
za tak liczny udzia³ dzieci i m³odzie¿y i zapraszaj¹ wszystkich za rok.
L. Tryka
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O janowskim herbie
Przejête z jêzyka czeskiego s³owo herb w swoim pierwotnym brzmieniu erb mia³o podwójne
znaczenie - "dziedzictwo" lub "uzbrojenie". Do jêzyka czeskiego natomiast zosta³o przejête z
jêzyka niemieckiego, gdzie pierwotne jego brzmienie Erbe oznacza "dziedzictwo". Nieco inny
jest Ÿród³os³ów herbu w jêzykach Europy Zachodniej. Tam o identyfikacyjnej funkcji herbu i
jego genezie œwiadczy nazwa zwi¹zana z uzbrojeniem: arma, arms (coat ofarms), armoires,
Wappen (co dawniej w jêzyku niemieckim mia³o to samo znaczenie co Waffen).
Naj wcz eœn iej wy ksz ta³ ci³ si ê h erb
rycerski i to w³aœnie wokó³ niego wykszta³ci³o siê
prawo heraldyczne . Grupa tych herbów jest
oczywiœcie najwiêksza, lecz obok nich powstawa³y
równie¿ herby - mieszczañskie, ró¿nych korporacji,
np. handlowych - jak gildia oraz herby pañstwowe.
Herb miejski pojawi³ siê w Polsce pod
koniec XIII w. Kszta³towa³ siê on na wzór znaku
terytorialnego, ale najczêœciej czerpa³ z herbu pana
zwierzchniego, wzbogacony o elementy
architektury miejskiej, wyobra¿enie œwiêtego
patrona. O wyborze herbu nie decydowa³ sam
zainteresowany, lecz robi³ to zazwyczaj wójt lub
rada miasta. Czasem - lecz nale¿y pamiêtaæ, ¿e
sporadycznie - robi³ to król (tak by³o w przypadku
Janowa). Czêsto zdarza³o siê w przypadku miast
prywatnych, ¿e w momencie zmiany pana,
zmienia³o siê god³o herbowe takiego miasta.
Pierwsza wzmianka o herbie Janowa
pierwotnie nazwanego Bia³a (od gruntów wsi Bia³a
na których miasto powsta³o) znalaz³a siê w
przywileju lokacyjnym miasta wydanym przez
króla W³adys³awa IV z 21 lipca 1640 r. : „Wieczysty
pomienionego Miasteczka Bia³a zaszczyt,
wyobra¿enie Nayswiêtrzej Panny Maryi, Którego
Magistrat w pieczêtowaniu listów, y wszystkich
spraw za¿ywaæ bêdzie, ten jest: iako tu
Rzemieœlnicza rêka wyrazi³a”. Wynika st¹d, ¿e
herb nawi¹zuje do wydarzeñ religijnych na tym
teren ie
objaw ienia Matki Bo¿ej zaœ je go
zaprojektowany „rêk¹ rzemieœlnicz¹” wizerunek
zn aj du je si ê na do ku me nc ie pr zy wi le ju

lokacyjnego. Niestety nie jest znany orygina³
przywileju a jedynie dwie jego kopie z 1640 r. i
cytowana wy¿ej z 1770 r. Na ¿adnej z nich nie
zamieszczono wizerunku herbu. Bior¹c jednak pod
uwagê to, ¿e mia³ on przedstawiaæ wizerunek Matki
Bo¿ej w nawi¹zaniu do jej objawieñ na terenie
miasta do odtworzenia postaci Matki Bo¿ej
herbowej mo¿na pos³u¿yæ siê opisem objawienia
zamieszczonym w Ksiêdze Cudów janowskich
dominikanów: (…)gdy ieden nabo¿ny i Pana Boga
siê boi¹cy Rzemieœlnik na Imie Wojciech Boski
pracowity Rzemios³a Bednarskiego, szed³ z Rudy
gdzie na ten czas mieszka³, na Jutrzni¹ wnocy do
Koœcio³a Bielskiego pokazuie mu siê na tem Miejscu
gdzie teraz Koœciu³ Zakonu Naszego Dominika
Œwiêtego zostaie, Panna Przenajswiêtrza, w
wielkiej jasnoœæi miêdzy dwoma Anio³ami
wszaciech koloru czerwonego, mai¹c wrêkach
swoich œwiece zapalone (…). Takie wyobra¿enie
Matki Bo¿ej przedstawia zreszt¹ pieczêæ rady
miasta Janowa z 1719 r.: stoj¹ca w prawej d³oni
trzyma pochodniê. Na pieczêci znajduje siê równie¿
god³o rodowe Zamojskich Jelita (trzy kopie
u³o¿one w gwiazdê), umieszczone poni¿ej prawej
d³oni z pochodni¹, symbolizuj¹ce przynale¿noœæ
miasta do dóbr Zamojskich Ordynacji Zamojskiej.
Wed³ug prof. Mariana Gumowskiego w
XVIII wieku miasto pos³ugiwa³o siê pieczêci¹
urzêdu wójtowskiego. W polu tej pieczêci znajduje
siê owalna herbowa tarcza a na niej god³o
Zamojskich - Jelita, nad tarcz¹ korona i klejnot
kozio³ wyskakuj¹cy, a w otoku napis: + PIECZÊÆ

,,Studium martwej natury”

URZÊDU WOYTOWSKIEGO MIASTA JANOW
+. Odcisk tej pieczêci zachowa³ siê min. na
dokumentach z roku 1790, 1791 znajduj¹cych siê w
Muzeum Narodowym w Krakowie. Ponadto jak
podaje Gumowski Janów nie posiada³ pieczêci ani
herbu z Madonn¹, przez co w XIX wieku
„zapomniano o nim zupe³nie i gdy by³ potrzebny do
celów urzêdowych w 1847 r. musiano herb na nowo
zaprojektowaæ. Skombinowano wtedy no¿yce
srebrne na tle czerwonym (…) herb ten z no¿ycami
ani nie zosta³ zatwierdzony, ani nie wszed³ w ¿ycie”.
W XIX i pocz. XX wieku magistrat
po si ad a³ pi ec zê æ z he rb em Kr ól es tw a
Kongresowego dwug³owym or³em rosyjskim z
herbem Polski na piersiach.
Jeszc ze innym herbe m na piecz êci
pos³ugiwa³ siê magistrat Janowa w dwudziestoleciu
miêdzywo jennym. Jest to tarcza dwupolo wa
podzielona poziomo gdzie w górnym polu widnieje
rysunek jelenia, zaœ w dolnym niedŸwiedzia miêdzy
drzewami a w otoku napis: MAGISTRAT MIASTA
JANOWA. Pieczêcie z takim herbem widniej¹ na
szeregu dokumentów magistratu z 1923 i 1928 r.
odnalezionych w budynku „Starej Poczty”, a
obecnie znajduj¹cych siê w archiwum janowskiego
Muzeum. Taki sam herb Janowa znajdowa³ siê w
tym okresie w sali magistratu lubelskiego, niestety
brak jest informacji informacji, na jakiej podstawie
taki herb stworzono.
Pierwszy wspó³czesny projekt herbu
Janowa wykona³ w 1959 r. prof. Marian Gumowski.
Widnia³ na nim wizerunek Matki Bo¿ej w nimbie z
d³oñmi z³o¿onymi do modlitwy, w czerwonej sukni
i bia³ym p³aszczu umieszczony na niebieskim polu
tarczy herbowej. Jego kolejny projekt z roku 1960,
wprowadza³ istotne modyfikacje, przedstawia³ w
polu b³êkitnym Matkê Bo¿¹ ukoronowan¹ w nimbie
w c ze rw on ej su kn i i bi a³ ym p³ as zc zu z
Dzieci¹tkiem Jezus w nimbie. W oparciu o podobne
przes³anki, wynikaj¹ce z informacji, ¿e pierwotnym
herbem miasta, nadanym w przywileju z 1640 r.
by³o wyobra¿enie Matki Bo¿ej powsta³ projekt
opracowany pod kierunkiem doc. Zygmunta

XVII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
Ju¿ po raz XVII zagra³a Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W
Janowie Lubelskim kwestowa³o
ponad 20 wolontariuszy. Zebrali oni
³¹cznie rekordow¹ sumê 9 702 z³. W
tym suma zebrana przez sklep
,,¯abka” 110,25 z³ i ze sprzeda¿y
fantów zebranych od janowskich
w³aœcicieli sklepów i Firm (763,80).
W Janowskim Oœrodku Kultury
zorganizowano równie¿ koncert
zespo³ów:,,Ded End” z Janowa
Lubelskiego, ,,Element” ze Stalowej
Woli, ,,Kanalia” ze Stalowej Woli
O godz. 20 tradycyjnie wystrzelono
Œwiate³ko
do nieba.
Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum
w Bia³ej z opiekunem
Pani¹ Izabel¹ Lochert
£.S

Taki oto tytu³ posiada obecna wystawa, która ma miejsce w „Sali Kameralnej” w Janowskim
Oœrodku Kultury. Studium, czyli wnikliwa analiza tego co widzimy, postrzegamy i
prze¿ywamy, staje siê nie lada wyzwaniem dla m³odego cz³owieka pragn¹cego zg³êbiaæ trudne
zagadnienia sztuk plastycznych.
Wystawa ,o której tu mowa, prezentuje
niewielki zbiór wybranych rysunków jakie
powsta³y na zajêciach plastycznych w JOK.
Autorami prac
jest m³odzie¿ l icealna i
gimnazjalna, która mimo swoich licznych
obowi¹zków szkolnych, znajduje czas i zapa³
aby rozwijaæ swoje umiejêtnoœci i zdolnoœci
plastyczne. Bywa tak, ¿e m³ody cz³owiek musi
sam w sobie odkryæ to wewnêtrzne powo³anie,
dar czy talent, poprzez próbê zmierzenia siê z
postawionym zadaniem. W przypadku plastyki
dodatkowo nale¿y wykazaæ siê szczególn¹
cierpliwoœci¹. Nic bowiem nie przychodzi
³atwo i szybko, zw³aszcza na pocz¹tku drogi

twórczej. Tak wiêc, dokonuje siê naturalna
selekcja osób korzystaj¹cych z zajêæ. S¹
uczniowie, którzy sami rezygnuj¹ po trzech
spotkaniach, ale s¹ i tacy, którzy sumiennie
pracuj¹c czerpi¹ radoœæ z tego co robi¹ na
zajêciach. Czêœæ z nich kontynuuje swoj¹
edukacjê w liceach plastycznych i wy¿szych

uczelniach plastycznych.
Na wystawie zobaczyæ mo¿na rysunki Marii
Toporek, Agnieszki Szopy, Justyny Pizoñ, Olgi
Majkowskiej i £ucji Dolat. Prace realizowane
s¹ w ró¿nych technikach, najczêœciej jednak
o³ówkiem, wêglem i pastelami. S¹ te¿ prace,
które powsta³y na pod³o¿u barwnym a autorka
pos³u giwa³ a siê wêgle m i bia³¹ paste l¹,
osi¹gaj¹c w ten sposób bardzo efektowny
mo de lu ne k œw ia t³ oc ie ni ow y. Tem at em
najczêœciej jest martwa natura, choæ s¹ równie¿
dwa rysunk i Ma rii Topor ek p rezent uj¹ce
stu diu m p ort ret owe ja kie wy kon a³a na
podstawie rzeŸby.
Wystawa mimo swojej skromnoœci,
jeœli chodzi o iloœæ prac, ujmuje widza
jakoœci¹ i poziomem. Na pewno warto
j¹ zobaczyæ, a szczególnie polecana
jest wszystkim tym, którzy pragn¹
powi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ ze
sztukami plastycznymi czy
architektur¹. Wystawa bêdzie czynna
do 13 lutego.
Zachêcam m³odzie¿ do korzystania z
zajêæ plastycznych jakie maj¹ miejsce
w Janowskim Oœrodku Kultury. S¹ to
zajêcia bezp³atne, dla wszystkich
chê tny ch, odb ywa j¹c e siê w god zin ach
popo ³udn iowy ch i g dzie zape wnio ne s¹
ws zy st ki e po ds ta wo we ma te ri a³ y do
twórczoœci.
Mo¿na by tylko zapytaæ i czego Ci jeszcze
potrzeba?
L.W.

Wdowiszewskiego i prof. Mariana Haisinga. Herb
ten zosta³ opublikowany w 1966 r. w Miastach
polskich w tysi¹cleciu (t. I).
Obecnie u¿ywany przez miasto herb
zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Narodowej z 1982 r. i
nawi¹zuje do pierwszego projektu prof.
Gumowskiego z 1959 r. oraz projektu
Wdowiszewskiego i Haisinga przedstawia on na
b³êkitnym polu tarczy Matkê Bo¿¹ w nimbie z
d³oñmi z³o¿onymi do modlitwy, w czerwonej sukni
i bia³ym p³aszczu.
Mu ze um Re gi on al ne w Ja no wi e
Lubelskim od kilku lat prowadzi
prace
kwerendalne w ró¿nych archiwach, m.in. pod
k¹tem gromadzenia materia³ów poœwiadczaj¹cych
wydarzenia historyczne zwi¹zane z lokacja naszego
miasta, w tym nadania herbu. Ró¿ne wizerunki w
polu herbowym, nie tylko wyobra¿enia Matki
Boskiej, nie s¹ zgodne ani z wymogami epok, w
których powstawa³y, ani stylów w sztuce.
Zagadk¹ pozostaje herb naszego miasta
znajduj¹cy siê w Pa³acu Czartoryskich w Lublinie.
Pa³ac zosta³ doszczêtni e zniszczony podczas
dzia³añ wojennych w 1944 r. Odbudowano go po
woj nie wed ³ug pro jek tu dwó ch lub els kic h
architektów: Darii Darni³owicza i P. Bielaka. Tam
te¿ w jednej z sal, w kasetonowym suficie znajduj¹
siê her by mia st woj ewó dzt wa lub els kie go.
Wyobra¿enie herbu Janowa to Matka Boska,
nios¹ca œwiat³o. Trwaj¹ badania nad ustaleniem
Ÿróde³, jakimi kierowali siê architekci projektuj¹c
taki herb Janowa.
•ród³a:
1. Miasta polskie w tysi¹cleciu t. I, Warszawa 1966,
2. Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. 553,
3. Ma ri an Gu mo ws ki : Pieczêcie i herby
miejscowoœci woj. Lubelskiego, t. 49,
4. Archiwum Muzeum Regionalnego w Janowie
Lubelskim,
5. Biblioteka im. H. £opaciñskiego, rkps 1737,
6. Archiwum Pañstwowe w Lublinie, Akta luŸne
ró¿nych miast, sygn. 1.
Barbara Nazarewicz, Piotr Widz

Apel o pomoc!
W tym roku ponownie zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do
wszystkich ludzi dobrego serca o przekazanie 1% podatku
dochodowego na leczenie naszego synka Jakuba Nowickiego.
Jakub ma 8 lat i od trzech lat leczony jest hormonem wzrostu.
Leczenie wady, z któr¹ siê urodzi³ nie jest objête refundacj¹
NFZ. Pieni¹dze na zakup leków musimy zebraæ sami. Koszt
jest bardzo wysoki, rocznie wynosi 27 tys. z³ (27.000.00 z³).
Leczenie musi trwaæ co najmniej kilka lat. Nie jesteœmy w
stanie sami podo³aæ tak wysokim kosztom leczenia, dlatego
bardzo prosimy o pomoc i przekazanie 1% podatku jako
darowizny na leczenie Jakuba.
Jak przekazaæ 1%? W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy obliczyæ 1% ogólnej kwoty podatku
dochodowego, nastêpnie wpisaæ go w rubrykê dotycz¹c¹ przekazania 1% na rzecz Organizacji Po¿ytku
Publicznego. Jako nazwê organizacji Po¿ytku Publicznego prosimy wpisaæ: Caritas Diecezji Sandomierskiej,
numer KRS tej organizacji : 0000213751. W rubryce znajduj¹cej siê tu¿ nad „Wnioskiem o przekazanie 1%
podatku nale¿nego na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego” (PIT 28 rubryka 135, PIT 36 r. 311, PIT 36L
r.107, PIT 37 r. 123, PIT 38 r.59), zatytu³owanej: „inne informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt z podatnikiem”
koniecznie nale¿y wpisaæ: 1% na leczenie Jakuba Nowickiego. Nie nale¿y samodzielnie robiæ przelewów.
Urz¹d Skarbowy sam przeleje pieni¹dze na wskazany w druku PIT cel. Jeœli chcieliby jednak Pañstwo pomóc
nam bezpoœrednio, mo¿liwe jest to dziêki rachunkowi bankowemu, który za³o¿y³o nam Caritas Diecezji
Sandomierskiej w celu gromadzenia funduszy na leczenie naszego syna: BPH O/Sandomierz nr 10 1060 0076
0000 3300 0038 2559, koniecznie z dopiskiem „Na leczenie Jakuba Nowickiego”.
Za okazan¹ pomoc z góry dziêkujemy!
Barbara i Przemys³aw Nowiccy
Bia³a I nr 27, tel. 015 872 27 58, kom. 662 665 489

Gazeta Janowska

9.

Sp rt i rekreacja

Wywiad z Krzysztofem Derusiem dyrektorem
MOSiR w Janowie Lubelskim
Gazeta Janowska: Pod koniec ubieg³ego roku
dokonano zmiany nazwy OSiR na MOSiR, po co
ta zmiana i czemu s³u¿y?
Krzysztof Deruœ: Na ostatniej w starym roku
sesji Rady Miejskiej przyjêty zosta³ nowy
Statut MOSiR, odzwierciedlaj¹cy zmiany

oœrodka by³a konieczna, a zmiana nazwy, có¿
jest to ju¿ sprawa wtórna i mniej wa¿na.
G. J.: Mies zkan iec Jano wa obse rwuj ¹c
dzia ³aln oœæ p³yw alni „Oty lia” widz i, ¿e
wszystko dzia³a sprawnie, czy nie ma ¿adnych
problemów i trudnoœci?

Krzysztof Deruœ dyrektor MOSiR w Janowie Lubelskim

organizacyjne, jakie nast¹pi³y w jednostce.
Od 2005 roku, od kiedy obj¹³em funkcjê
dyrektora oœrodka d¹¿ê do tego, aby przesta³ on
pe³niæ jedynie funkcjê zarz¹dcy bazy
noclegowo - gastronomicznej nad zalewem. W
tym okresie powsta³y dwie pe³nowymiarowe
p³yty (trawiasta i do æwiczeñ si³owych) do gry
w pi³kê no¿n¹ na ul. Œwierdzowej. Oœrodek
obj ¹³ swo im zar z¹d em obi ekt Sta dio nu
Miejskiego, na którym oprócz generalnego
remontu bocznej p³yty treningowej powsta³
b a r d z o d o b r y, e k o n o m i c z n y s y s t e m
nawodnienia z mo¿liwoœci¹ docelowej jego
rozbudowy. Dziêki temu systemowi i pracom
prowadzonym przy regeneracji g³ównej p³yty
stadionu nast¹pi³a wyraŸna poprawa jej jakoœci.
Za rz ¹d za my te re na mi wo kó ³ z al ew u i
znajduj¹c¹ siê na nich infrastruktur¹ sportowo
rekreacyjn¹.
Kolejnym obiektem, objêtym w ostatnim czasie
przez MOSiR zarz¹dem, jest nowoczesna Kryta
P³ yw al ni a „O ty li a” - du ¿e wy zw an ie
wy mu sz aj ¹c e s tw or ze ni e o d p od st aw
odpowiedniego systemu zarz¹dzania obiektem
i organizacji jego pracy.
W chwili obecnej MOSiR sk³ada siê niejako z
trzech cz³onów:
oœrodki wypoczynkowe,
obiekty sportowe i tereny rekreacyjne,
kryta p³ywalnia.
Tak, wiêc sam Pan widzi, ¿e zmiana statutu

K. D.: Bardzo cieszy mnie to stwierdzenie. Jest
ono dla nas potwierdzeniem, ¿e praca w³o¿ona
przez nas w przygotowanie do uruchomienia
obiektu zosta³a wykonana dobrze.
W tym miejscu pragnê gor¹co podziêkowaæ
kierownikowi krytej p³ywalni „Otylia” Panu
Andrzejowi Majkowskiemu, oraz wszystkim
pracownikom MOSiR.
To w³aœnie codzienna, dobrze wykonywana
praca implikuje takie spostrze¿enia. Jest to dla
nas mi³e.
Czy s¹ jakieœ problemy lub trudnoœci? Ja
spytam czy cokolwiek dzia³a bez najmniejszej
choæby trudnoœci?
Kry ta p³y wal nia jes t ogr omn ym, now o
oddanym obiektem, który dopiero we wrzeœniu
zakoñczy pe³noroczny cykl pracy. Obiekt
wypo sa¿o ny jest w bard zo nowo czes ne
s ys te my au to ma ty cz ne go s te ro w an ia
ogrzewaniem, wentylacj¹, uzdatnianiem wody.
Naszym zadaniem w tym okresie jest takie
zdefiniowanie parametrów i za pomoc¹ serwisu
ich wp rowad zenie , aby p raca s ystem ów
p³ywalni by³a maksymalnie ekonomiczna.
Utrudnieniem w zakresie szybkiego i prostego
dostêpu do statystyk p³ywalni jest równie¿
system ESOK elektroniczny system obs³ugi
klienta. Uci¹¿liwoœæ ta minie jednak, gdy¿
podpisana zosta³a umowa z firm¹ TT Soft, w
oparciu o któr¹, system zostanie dopasowany
do naszych potrzeb.

G. J.: Bywalcy basenu skar¿¹ siê, ¿e w
wykupionym bilecie np. na jedn¹ godzinê nie
przewiduje siê czasu na rozbieranie, prysznic,
suszenie. Czy przewiduje siê jakieœ zmiany w
tym zakresie?
K. D.: Zasady korzystania z naszej p³ywalni nie
odbiegaj¹ w tym wzglêdzie od zasad
obowi¹zuj¹cych na innych tego typu obiektach.
Ilekroæ korzysta³em z innych p³ywalni zawsze
mój czas rozpoczyna³ siê i koñczy³ w
momencie, w którym przekracza³em bramkê
wejœciow¹ i wyjœciow¹. Nie wymyœlamy i nie
odkrywamy tutaj niczego nowego. Natomiast w
odró¿nieniu od niektórych p³ywalni na „Otylii”
nie wprowadziliœmy strefowania, czyli
wszystkie atrakcje przewidziane na
poszczególne godziny s¹ w cenie biletu i nie
dop³acamy za nie dodatkowo. Czas
przebywania w wodzie zale¿y tylko od nas
samych. Takie czynnoœci jak przebieranie czy
prysznic nie wymagaj¹ przecie¿ dziesi¹tków
minut. Aby u³atwiæ te czynnoœci szatnie
basenowe wyposa¿one zosta³y w dodatkowe
³aweczki poprawiaj¹ce komfort. Poza stref¹
p³atn¹ zamontowane zosta³y gniazdka
elektryczne umo¿liwiaj¹ce korzystanie z
w³asnych suszarek bez koniecznoœci
limitowana czasu.
G. J.: Jak przebiega praca czêœci pracowników
obs³uguj¹cych czêœæ turystyczno rekreacyjn¹
nad zalewem w okresie zimowym?
K. D. Oœrodki wypoczynkowe s¹ obiektami
sezonowymi. MOSiR w dwóch oœrodkach
wypoczynkowych nad zalewem posiada 240
miejsc noclegowych. Poziom ich
wykorzystania w miesi¹cu lipcu i sierpniu 2008
roku wyniós³ odpowiednio 97 i 94 procent. Po
zakoñczeniu okresu turystycznego tj. wrzesieñ
pa Ÿd zi er ni k ka ¿d eg o ro ku pr ac ow ni cy
przystêpuj¹ do robót remontowo
naprawczyc h: porz¹dkowa nie, odnawianie ,
konserwac ja. Prace te koñcz¹ siê póŸn¹
jesieni¹, kiedy nastêpuje przygotowanie sieci
wodoci¹gowej oœrodka do okresu zimowego.
W zimie pracownicy zajmuj¹ siê konserwacj¹ i
napraw¹ wyposa¿enia kuchennego, bie¿¹cym
utrzymaniem obiektów i pawilonów oœrodków
wypoczynkowych oraz utrzymaniem porz¹dku
na terenach rekreacyjno
sportowych. W
okresach, kiedy jest czynne utrzymaniem i
zabezpieczeniem lodowiska. Wczesn¹ wiosn¹
pr zy st êp uj ¹ d o p ra c k on se rw at or sk o malarskich, których celem jest przygotowanie
oœ ro dk ów do na dc ho dz ¹c eg o se zo nu
turystycznego.
G. J.: Co mo¿na powiedzieæ o sytuacji
finansowej MOSiR na koniec roku
kalendarzowego?
K. D.: Przewidywana; rok obrachunkowy nie

zosta³ jeszcze zakoñczony - na koniec 2008
roku sytuacja finansowa MOSiR wygl¹da³a
bêdzie dobrze. W roku 2008 przewidywane
przychody zak³adu kszta³towaæ siê bêd¹ na
poziomie oko³o 1 876 132 z³otych, a koszty
wynios¹ oko³o 1 807 079 z³otych.
G. J.: Wydaje siê, ¿e Janów Lubelski posiada
ju¿ odpowiednie warunki do zapewnienia i
zorganizowania kompleksowego wypoczynku
dla turystów w porozumieniu z hotelami i
wyci¹gami narciarskimi. Czy MOSiR
przewiduje tak¹ mo¿liwoœæ w najbli¿szej
przysz³oœci?
K. D.: Janów Lubelski jest miastem
nastawionym na rozwój turystyki. Uprawniaj¹
nas do tego choæby po³o¿enie, czy bogactwo
otaczaj¹cej nas przyrody.
Musimy pamiêtaæ jednak o bardzo wa¿nym
aspekcie turystê odwiedzaj¹cego nasz¹ okolice
nie interesuje i nie bêdzie interesowa³o czy coœ
jest gminne, prywatne, powiatowe, czy jeszcze
jakieœ inne. On chce odpocz¹æ, zwiedziæ,
poznaæ, rozerwaæ siê.
Tylko poprzez œcis³¹ wspó³pracê wszystkich
podmiotów dzia³aj¹cych w bran¿y turystycznej
lub oko³o turystycznej mo¿emy mu to
zaoferowaæ.
Mam nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci
poprzez wspó³pracê stworzymy u nas
turystyczny produkt sieciowy, daj¹cy
zadowolenie odwiedzaj¹cym nas ludziom i
mieszkañcom naszej okolicy.
G. J.: Ilu pracowników zatrudnia³ oœrodek
przed wybudowaniem p³ywalni a ilu zatrudnia
obecnie?
K. D.: Na pocz¹tku 2008 roku, przed zmianami
organizacyjnymi oœrodek na sta³e zatrudnia³ 10
osób, teraz na sta³e zatrudnia 36 osób.
Dodatkowo corocznie w formie prac
sezonowych zatrudniamy jeszcze oko³o 25
osób.
G. J.: Jak w roku 2009 wygl¹da³ bêdzie
kalendarz imprez MOSiR?
K. D.: Uwa¿am, ¿e imprezy sportowo
rekreacyjne s¹ równie¿ bardzo dobrym
sposobem promocji naszego miasta i regionu.
W tym roku MOSiR zaproponuje siedemnaœcie
tego typu imprez ( po szczegó³y zapraszam na
nasz¹ stronê internetow¹), z których co
najmniej cztery chcemy uczyniæ imprezami
cyklicznymi. Myœlê tutaj o:
I P³ywackich Mistrzostwach Amatorów „Pobij
rekord Otylii”, Rajdzie Rowerowym „Szlakami
leœnego skarbca” impreza przewidziana w
cyklu, co najmniej dekadowym,
reaktywowanym III Ogólnopolskim Maratonie
P³ywackim na akwenie zalewu, Otwartych
Mistrzostwach MOSiR w siatkowej pi³ce
pla¿owej.
Mówiê, co najmniej cztery, gdy¿ ca³y kalendarz
naszych imprez wygl¹da interesuj¹co.
G. J.: Dziêkujê za rozmowê.
K. D.: Pozdrawiam i dziêkujê równie¿.
Rozmawia³: Jan Machulak

OSP Bia³a Pierwsza gór¹!
W niedzielê 11 stycznia 2009 r. w sali sportowej szko³y
podstawowej przy ul. ks. Skorupki, zosta³ rozegrany dru¿ynowy
Turniej Tenisa Sto³owego o puchar Prezesa Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko Gminnego ZOSPRP w Janowie Lubelskim.
Rozgrywki turniejowe mia³y bardzo emocjonuj¹cy i interesuj¹cy
przebieg. Po zaciêtych bojach pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z OSP
Bia³a I w sk³adzie: Piotr Chmiel, Jacek Zalewski i Robert Gajewski i
rezerwowy Jacek Wieleba. Dru¿yn¹ dowodzi³ jej kapitan Stanis³aw
Mucha. Prezesem w OSP Bia³a Pierwsza jest Stanis³aw Zdybel.
Kolejne miejsca zajê³y dru¿yny: ZOSP Janów Lubelski, OSP
Momoty Górne, OSP Zofianka Górna, OSP Janów, OSP Ujœcie oraz
OSP £¹¿ek Ordynacki. Dru¿yna z OSP w Momotach Dolnych nie
by³a sklasyfikowana. Zwyciêzcom nagrody wrêczy³ Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Miejsko Gminnego ZOSPRP w Janowie Lubelskim
Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Janowa Lubelskiego. Zwyciêzcom
serdecznie gratulujemy, a organizatorom ¿yczymy, aby Turniej
wszed³ na stale do janowskiego kalendarza imprez sportowych.
Tekst: JM
Foto: Przemek Ko³tyœ
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Sp rt i rekreacja

Trzeci turniej w halowej pi³ce no¿nej o puchar Burmistrza
Janowa Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia
W sobotê 17 stycznia w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej rz¹dzili pi³karze

Foto: £.S.
Od lewej stoj¹: sêdzia Majkowski Ryszard, wiceburmistrz Krzysztoñ Czes³aw, sêdzia Ko³tyœ Krzysztof, Wojtan Andzrzej,
Król Józef, Piwiñski Piotr, Brytan Dariusz, Rz¹d Stanis³aw, Krzysztoñ Marek, Zakoœcielny Bernard

Pi³karze amatorzy rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych do trzydziestego roku
¿ycia i powy¿ej trzydziestego roku ¿ycia. W finale

Foto: £.S.

w kategorii m³odszej ŒNIEGOWCY zwyciê¿yli
2:1 LAMBADÊ. W meczu o trzecie miejsce
DZIECI Z NASZEJ KLASY pokona³y po rzutach
karnych NIESPODZIANKÊ KAWÊCZYN. W
regulaminowym czasie gry spotkanie zakoñczy³o
siê remisem 1:1.
Królem strzelców zosta³ Pachuta Krzysztof z
Lambady, z czteroma trafieniami, a najlepszym
bramkarzem zosta³ Wielgus Artur z dru¿yny
ŒNIEGOWCY.
Zwyciêstwem dru¿yny KABARETU
STARSZYCH PANÓW (powy¿ej 30 roku ¿ycia)
zakoñczy³ siê turniej w halowej pi³ce no¿nej,(
zawodnicy rywalizowali w systemie ka¿dy z
ka¿dym).
Drugie miejsce przypad³o KOMENDZIE
POWIATOWEJ POLICJI JANÓW LUBELSKI, a
na trzecim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna

TECHN IK JAN ÓW LUBE LSKI. Króle m
strzelców zosta³ Dariusz Brytan z Kabaretu
Starszych Panów, z siedmioma trafieniami na
koncie, a najlepszym bramkarzem zosta³ Ksi¹dz
Arkadiusz z KPP Janów Lubelski. Zwyciêscy
otrzymali okaza³e puchary i dyplomy, a
wyró¿nieni zawodnicy statuetki, pozosta³e
dru¿yny pami¹tkowe dyplomy. Nagrody wrêczy³
w imieniu Burmistrza Janowa Lubelskiego
Krzysztofa Ko³tysia jego zastêpca Czes³aw
Krzysztoñ.
W hali Publicznej Szko³y Podstawowej by³o wiele
emocji, to by³a udana impreza, któr¹ uda³o siê
uœwietniæ liczn¹ i mocn¹ obsad¹. Przyjecha³ nawet
zespó³ ze Stalowej Woli z Podkarpacia, który
zdecydowanie podniós³ rangê i poziom imprezy.
Rywalizacja sta³a na wyrównanym wysokim
poziomie o czym œwiadczy³y gromkie brawa
licznie zgromadzonej widowni. ZAPRASZAMY
ZA ROK ORGANIZATORZY.
Koñcowa klasyfikacja kategoria starsza:
KABARET STARSZYCH PANÓW,
KPP JANÓW LUBELSKI
TECHNIK JANÓW LUBELSKI
MZK STALOWA WOLA
ARMIX
Kategoria m³odsza:
ŒNIEGOWCY
LAMBADA
DZIECI Z NASZEJ KLASY
NIESPODZIANKA KAWÊCZYN
DREAM TEAM
NAJLEPSI WE WSI.

Od soboty 17 stycznia obni¿amy ceny weekendowe
Z niek³amanym zadowoleniem informujemy Szanownych Pañstwa Klientów, ¿e od soboty 17
stycznia likwidujemy obowi¹zuj¹ce dotychczas na Krytej P³ywalni „Otylia” ceny „weekendowe”.
Bardzo du¿e zainteresowanie ze strony Pañstwa, szkó³ i zak³adów pracy, jest dla nas ogromn¹
radoœci¹ oraz jednoczeœnie wyzwaniem na przysz³oœæ. Staramy siê byæ maksymalnie elastyczni i
reagowaæ na sugestie p³yn¹ce z Pañstwa strony. Ci¹gle usprawniamy pracê obiektu, wprowadzamy
dodatkowe elementy wystroju i wyposa¿enia, maj¹ce na celu maksymalne uprzyjemnienie Pañstwa
pobytu u nas.
Nie ukrywamy, ¿e zainteresowanie i zaufanie, którym Pañstwo nas obdarzyli, ma swoje równie¿
wymierne efekty. Pañstwa obecnoœæ na p³ywalni oraz objêcie przez Gminê Janów Lubelski
programem nauki p³ywania wszystkich dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz czêœci
przedszkoli, zapewnienie przez Starostwo Powiatowe korzystania z us³ug p³ywalni czêœci uczniów
ze szkó³ ponadgimnazjalnych przynios³o spodziewane przez nas rezultaty. W okresie od 20
wrzeœnia zanotowaliœmy na obiekcie ponad 60 tys. wejœæ.
Kryta p³ywalnia w okresie od 20 wrzeœnia do 31 grudnia 2008 roku nie wygenerowa³a straty.
Osi¹gnêliœmy niewielki dodatni wynik finansowy, co jeszcze bardziej sk³oni³o nas do podjêcia
decyzji o likwidacji „wy¿szych cen weekendowych”.
Przekazuj¹c Pañstwu tê przyjemn¹ myœlê - informacjê, jednoczeœnie serdecznie zapraszam do
korzystania z naszej oferty. Zdrowe i aktywne spêdzanie wolnego czasu powinno wejœæ nam
wszystkim w nawyk, dostarczaj¹c jednoczeœnie dobrego samopoczucia i radoœci.
Dyrektor MOSiR w Janowie Lubelskim
Krzysztof Deruœ

Nowy trener w Janowiance
Rozmowa z po. Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego ,,Janowianka” Andrzejem Krawcem
Red. Co nowego w klubie?
A.K. Prz ygo tow ani a zaw odn ikó w do run dy
wiosennej sezonu 2008/2009 rozpocznie nowy
„stary” szkoleniowiec Janowianki Dariusz Brytan.
Red. Dlaczego taka zmiana?
A.K. Do warsztatu pracy trenera Jaros³awa Góry
nie mieliœmy wiêkszych zastrze¿eñ, w³o¿y³ on wiele
pracy i zrobi³ wiele dobrej roboty z zawodnikami,
du¿o nowego mogli siê do niego nauczyæ. Jednak na
nasz¹ decyzjê z³o¿y³o siê wiele aspektów. W pewnym
sensie kadencyjnoœæ funkcji trenera jest niemal¿e
wpisana w ten zawód. Jaros³aw Góra przepracowa³
w Janowie blisko dwa lata i zamkn¹³ pewien etap w
prac y z ty m zes po³e m. Pr agnê raz j eszc ze
podziêkowaæ trenerowi Górze za ca³okszta³t pracy
w³o¿onej w Janowiankê dodam tylko, ¿e rozstaliœmy
siê w przyjaznej atmosferze. Trener obecnie bêdzie
prowadzi³ Start Krasnystaw.
W chwili obecnej postanowiliœmy siêgn¹æ po
naszego miejscowego szkoleniowca, który w
miêdzyczasie podnosi³ swoje kwalifikacje - ukoñczy³
szko³ê trenerów II klasy w Warszawie - przez ca³y
czas trenowa³ janowsk¹ m³odzie¿. Poza tym jest
pracownikiem MOSiR, co znacznie u³atwia wiele
spraw organizacyjnych. W tym miejscu pragnê
z³o¿yæ nowemu trenerowi oraz wszystkim
zawod nikom i trenerom MKS „Jano wiank a”
serdeczne ¿yczenia zdrowia, samych sukcesów w
¿yciu prywatnym i zawodowym, a na boisku tylko
wygranych, w nowym 2009 roku.
Red. W zwi¹zku ze zmian¹ trenera przewidywane s¹
jakieœ zmiany w sk³adzie?
A.K. Wed³ug za³o¿eñ zarz¹du klubu chcemy w
dalszym ci¹gu na tyle, na ile bêdzie to mo¿liwe
stawiaæ na miejscowych, za takiego uwa¿amy by³ego
naszego zawodnika Sylwestra Strêciwilka, którego
powrotem zainteresowany jest trener. Nie do koñca
wyjaœni ³a siê sprawa pozosta nia w dru¿yni e
zawodników sprowadzonych przez poprzedniego
trenera, Jaros³awa Dudy i Paw³a Bielaka. W
przypadku ich odejœcia na pewno potrzebne bêd¹
wzmocnieni a. Obecnie bli¿szy pozostania jest
Jaros ³aw Duda . Prowa dzon e s¹ rozmo wy z
Andrzejem Wachowiczem - obecnie Hetman Zamoœæ,
który ju¿ reprezentowa³ nasze bary i by³ prawdziwym
filarem dru¿yny. Pozostaje kwestia pozostania w
Janowie Sebastiana Brytana. Dla nowego trenera to

prawdziwy dylemat, z jednej strony dobro nowo
objêtego zespo³u, z drugiej rozwój tak dobrze
zap owi ada j¹c ego siê zaw odn ika . Wc zeœ nie j
zainteresowanie zg³asza³y Widzew £ódŸ i KSZO
Ostrowiec Œwiêtokrzyski oraz wiele mniej
renomowanych klubów. Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e w
przypadku nie dogadania siê z tymi dwoma klubami
Sebastian powinien pozostaæ w Janowie, mocno
popracowaæ i poszukaæ konkretnego klubu po
zakoñczeniu sezonu. Rozmienianie siê na drobne i
transfer do klubu nawet trzeciol igowego nie
pr zy ni es ie ni c do bre go . Oc zy wi œc ie ¿y cz ê
Sebastianowi jak najlepiej i chcia³yby móc ogl¹daæ
jego wystêpy w najwy¿szej klasie rozgrywkowej. W
przypadku odejœcia Sebastiana ju¿ teraz prowadzimy
roz mo wy z m³ od zi e¿ ow ce m dr ug ol ig ow yc h
Czarnych ¯agañ
Paw³em Wysokiñskim, który
obecnie studiuje w Lublinie. Wiêcej zmian nie
przewidujemy.
Red. Jaki plan przygotowañ do rundy wiosennej?
A.K. Treningi zaczynaj¹ siê 10 stycznia. Plany
sparingów: 31 stycznia rozpoczynamy w Nisku z
miejscowym Soko³em, je¿eli chodzi o szczegó³y
planu przygot owañ i sparing ów
nie chc¹c
wprowadziæ czytelników w b³¹d - odsy³am do trenera
Brytana.
Ja, korzystaj¹c z okazji, pragnê z³o¿yæ serdeczne
¿yczenia zdrowia i pomyœlnoœci w nowym 2009 r.
wszystkim kibicom i sympatykom Janowianki, w
szczególnoœci gor¹ce ¿yczenia i podziêkowania
nale¿¹ siê naszym Sponsorom, dziêki ich ¿yczliwoœci
i pomocy mogliœmy przetrwaæ trudny okres koñca
2008 r.
Mogê tylko dodaæ, ¿e dziêki ¿yczliwoœci i wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Spo³ecznej „SAS”,
wszystkie zaprzyjaŸnione firmy oraz sympatycy i
kibice, którzy p³ac¹ podatek dochodowy, bêd¹ mogli
w tym roku zostaæ sponsorami naszego klubu przez
przekazanie 1% podatku - w³aœnie na „SAS” z
dopiskiem „Janowianka”. Wystarczy przy sk³adaniu
rocznego zeznania podatkowego zadeklarowaæ tak¹
chêæ, a urz¹d przeka¿e odpowiedni¹ kwotê na
wskazane konto, za co z góry serdecznie dziêkujê i
po zd ra wi am ws zy st ki ch sy mp at yk ów MK S
„Janowianka”!
Dziêkuje za rozmowê
Red.

I P³ywackie Mistrzostwa Amatorów
ubieg³ego roku, id¹c „na rêkê” zawodnikom,
wprowadziliœmy dowolnoœæ stylów p³ywania.
Liczy³ siê czas. Rekord pad³. Zdobywc¹
Pucharu ufundowanego przez Burmistrza
Janowa Lubelskiego dla najlepszego wyniku
na dystansie 50 m, zosta³ pan Zbigniew
Kaproñ, z wynikiem 0:00:29'98 (pomiar
rêczny). Impreza cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem i
przewidziane jest dla
niej sta³e miejsce w
kalendarzu imprez.
Mamy nadziejê, ¿e i
wyniki bêd¹ coraz
lepsze. Byæ mo¿e kiedyœ
pokusimy siê o pobicie
rekordu delfinem (tak
jak mistrzyni), jak
pokaza³y zawody, roœnie
nam m³oda kadra
zdolnych p³ywaków.
MOSiR w Janowie
Lubelskim dziêkuje
s e r d e c z n i e
Burmistrzowi Janowa
Od lewej: Dyrektor MOSiR Krzysztof Deruœ, zdobywca pucharu Zbigniew Kaproñ, Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
P³ywacy wystartowali w 5 kategoriach Lubelskiego za objêcie patronatem I
wiekowych. Najwiêkszym powodzeniem P³ywackich Mistrzostw Amatorów „Pobij
cieszy³y siê kategorie 1995-1991 i 1998-1996. rekord Otylii” oraz firmom: NEVADA
Roczniki do 1996 mia³y do pokonania dystans Pañstwa Sobieszczañskich, BOTEX Pana
25m a starsi 50m. Poniewa¿ chcieliœmy pobiæ Nad³onka, dziêki którym wszyscy uczestnicy
rekord, który ustanowi³a znakomita mistrzostw mogli siê zaopatrzyæ w napoje i
p³ywaczka Otylia Jêdrzejczak, podczas s³odycze.
MOSiR
swojej wizyty w Janowie we wrzeœniu,
W niedzielê 25 stycznia 2009 roku, odby³y
siê I P³ywackie Mistrzostwa Amatorów.
Impreza cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem. Do konkurencji
p³ywackich zg³osi³o siê 83 zawodników, nie
wspominaj¹c o licznej publicznoœci, która
owacyjnie dopingowa³a wszystkich
startuj¹cych.

Gazeta Janowska
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Okno na œwiat Nowe tchnienie w Solidarnoœci

Red. - Internet w £¹¿ku to fakt czy plany?
Po dwóch latach starania mo¿na naprawdê
powiedzieæ, ¿e Internet w £¹¿ku to fakt. Na
pr oœ bê mi es zk añ có w £¹ ¿k a st ar an ia te
rozpocz¹³, So³tys Pan Zenon Powêska, za
poœrednictwem Urzêdu Miejskiego trafi³ do
mnie z list¹ ponad 50 osób z tego so³ectwa
zainteresowanych dostêpem do Internetu. Wtedy
w 2007 roku jeszcze jako pose³ na sejm RP,
kilkakrotnie interweniowa³em w
Tele kom uni kac ji Pol ski ej dom aga j¹c siê
uruchomienia inwestycji, która umo¿liwi³aby
mieszkañcom £¹¿ka pod³¹czenie do Internetu.
Starania te jednak nie przynios³y po¿¹danego
efektu. TP S.A. przys³a³a odpowiedŸ, ¿e trzeba
wymieniæ centralê w £¹¿ku i wybudowaæ
œwiat³owód najpierw z Domostawy ok. 4 km , a
potem z Janowa ok. 10 km. Koszt tej inwestycji
oszacowano na kilka mil ionów z³. Ma j¹c
doœwiadczenie z pracy w tej firmie wiedzia³em,
¿e ta ka in we st yc ja ni gd y ni e zo st an ie
zreal izowa na przez TP dla piêæd ziesi êciu
za in te re so wa ny ch . W 20 08 ro ku ki ed y
rozpocz¹³em prace w Urzêdzie Miejskim Pan
So³tys Zenon Powêska powróci³ z tematem
In te rn et u. Tym ra ze m po dj ¹³ em pr ób ê
dost arcz enia Inte rnet u do £¹¿k a dwie ma
al te rn at yw ny mi d ro ga mi . Pi er ws za t o
wyst¹pienie do operatora sieci komórkowej
Polkomtel S.A. o zmianê technologii nadawania
sygna³u na maszcie w £¹¿ku co zakoñczy³o siê
sukcesem i tak od 20 stycznia 2009 r. prêdkoœæ
przesy³ania informacji zwiêkszy³a siê z 56 do
256 kbit/s. Drugie dzia³an ie wynika³ o ze
znajomoœci sieci telekomunikacyjnej na tym
terenie, rozpocz¹³em starania o wyremontowanie
starego kabla pomiêdzy centralami £¹¿ek, a
Domostawa i uruchomienie na tym kablu z
centrali w Domostawie Internetu, który móg³by

byæ rozsy³any droga radiow¹ w £¹¿ku za
poœ red nic twe m a nte n z amo nto wan ych na
budynku Pana Powêski Zenona w taki sposób jak
to siê dzieje w Janowie Lubelskim. Po wielu
przepychankach z TP w dniu 20 stycznia 2009
roku uda³o siê uruchomiæ ³¹cze internetowe o
prêdkoœci 2Mb/s, a dziêki staraniom informatyka
z Urzêdu Miejskiego Pana Marka Kurleja,
zost anie on roze s³an y drog ¹ radi ow¹ po
so³ectwie. Wystarczy, aby mieszkañcy £¹¿ka
zakupili sobie odpowiednie anteny odbiorcze i
karty do komputera, aby mogli korzystaæ z
bezp³atnego Internetu.
Red. Ilu odbiorców mo¿e byæ pod³¹czonych do
Internetu?
Internet w £¹¿ku jest dostêpny obecnie na cztery
sposoby. Pierwszy bezp³atny z radiowej sieci
miejskiej, po zakupie odpowiedniej anteny
odbiorczej, drugi sposób to zakup us³ugi
iPlus w sieci komórkowej polkomtel, trzeci
sposób to zakup us³ugi dostêpu do Internetu w TP
S.A., ale ten sposób jest najbardziej ograniczony
ze wzglêdu na pojemnoœæ starego kabla i czwarty
sposób to mo¿liwoœæ skorzystania z Internetu
udaj¹c siê do Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ,
które zosta³o uruchomione w remizie OSP £¹¿ek
dziêki staraniom Pana radnego Startka. Tak wiec
mam nadzieje, ¿e ka¿dy kto bêdzie chcia³
korzystaæ z Internetu w £¹¿ku coœ dla siebie
wybierze.
Red. Ile pieniêdzy w przybli¿eniu wy³o¿y³a
Gmina na to zadanie?
Nie licz¹c ceny dziesi¹tków, a mo¿e setki
telefonów wykonanych w tej sprawie to koszt
uruchomienia Internetu to koszt instalacji anten
w systemie Wi-Fi 3-4 tys. z³. i koszt miesiêczny
za ³¹cze internetowe 2Mb/s p³acone do TP.
Na pytania redakcji odpowiada³ Jerzy Bielecki
pracownik Urzêdu Miejskiego

Si³a trzech gmin

Siedemnastego stycznia w Nadleœnictwie
odby³o siê spotkanie przedstawicieli NSZZ
Solidarnoœæ zak³adów Janowa
Lubelskiego. na spotkanie zaproszeni
zostali burmistrz Krzysztof Ko³tyœ,
zastêpca burmistrza Czes³aw Krzysztoñ,
radny sejmiku wojewódzkiego Jan Frania
oraz niektórzy pracodawcy.
Uwagê zwraca³ fakt zaproszenia i obecnoœci
za³o¿ycieli zwi¹zku w by³ej FMJ (obecnie
KOMAS) i szpit ala. Odnieœæ m o¿na
wra¿enie, ¿ po odejœciu, z ró¿nych przyczyn,
kilku dotychczasowych dzia³aczy powraca
zwi¹zkowi pamiêæ o swoich korzeniach. Jest

Od lewej: Józef Wieleba, Dariusz Dudziæ, Bogdan Pituch, Józef Ponczek, Alicja Dudzic, Henryk Jarosz

Punkt Konsultacyjny
W ramach programu rz¹dowego
,,Bezpieczna i przyjazna szko³a” od 1X do
19XII 2008r. 6 pracowników Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie
Lubelskim udziela³o pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej w Punkcie Konsultacyjnym,
który by³ zlokalizowany w Publicznym
Przedszkolu Samorz¹dowym Nr1.
P r o b l e m y, z k t ó r y m i z g ³ a s z a l i s i ê
zaint ereso wani klien ci (90 rodzi ców, 36
nauczycieli oraz 36 uczniów: trudnoœci w
nauce, problemy okresu dorastania, trudnoœci w
wymowie, doradztwo zawodowe,
in st yt uc jo na ln a po mo c ps yc ho lo gi cz no pedagogiczna, problemy adaptacyjne, trudnoœci
w kontakcie ze szko³¹ jako instytucj¹,
indywidualizacja pracy z uczniem, problemy
klinicz no-eduk acyjne, sytuacj e kryzyso we,
trudnoœci wychowawcze.
Fo rm y po mo cy ud zi el on ej w Pu nk ci e
Ko ns ul ta cy jn ym : p or ad y b ez ba da ñ i
konsultacje, interwencje kryzysowe, ró¿ne
formy pomocy indywidualnej psychologicznej,

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Wis³osan.
W ramach projektu zostan¹ opracowane
strategie rozwoju i marketingu dla trzech
podstref ekonomicznych, zostanie stworzona
wspólna platforma promocji i wymiany
informacji oraz zostanie przygotowana, a
nastêpnie wdro¿ona kompleksowa kampania
informacyjno-promocyjna (w mediach
regionalnych i ogólnopolskich). Projekt
obejmuje równie¿ stworzenie (Gmina Janów
Lubel ski ju ¿ posi ada) o raz wy posa¿ enie
punktów obs³ugi inwestora u trzech partnerów,
doradztwo oraz organizacjê trzech konferencji
(u ka ¿d eg o z pa rt ne ró w) z ud zi a³ em
dziennikarzy, przedsiêbiorców oraz
prz eds taw ici eli ins tyt ucj i zwi ¹za nyc h z
poszukiwaniem i obs³ug¹ inwestorów w Polsce.
Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe
Katarzyna Dzadz
„Pegaz” w Janowie Lubelskim ul.
Zamoyskiego 52 dziêkuje wszystkim
osobom, które w roku 2008 przekaza³y 1%
podatku na nasze Stowarzyszenie, które jest
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, ¿e trwa realizacja projektu pt.
Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego.
„Aktywny Poœrednik Pracy” - wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Zebrane pieni¹dze w kwocie 3 893,60 z³ (w
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Poddzia³anie 6.1.2. Projekt ma na celu podniesienie
tym 370 ,60 z³ z rok u 20 07) zos ta³ y
efektywnoœci funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim, s³u¿¹c
przeznaczone na pomoc dla Eli Sokó³
jednoczeœnie wzmocnieniu i rozwojowi publicznych s³u¿b zatrudnienia.
poszkodowanej w wypadku, który wydarzy³
W ramach projektu zosta³y utworzone trzy stanowiska pracy dla dwóch poœredników pracy i
siê 25-07-2008 roku podczas Ogólnopolskich
doradcy zawodowego. Osoby te udzielaj¹ niezbêdnych informacji o mo¿liwoœciach skorzystania z
Zawodów Konnych w Skokach przez
us³ug Powiatowego Urzêdu Pracy jak równie¿ s³u¿¹ pomoc¹ w doborze odpowiednich
Pr ze sz ko dy z Ud zi a³ em Za wo dn ik ów
pracowników dla firm. Doradca zawodowy oferuje pomoc dla pracodawców miêdzy innymi w
Zagranicznych oraz na zajêcia sportowe dla
sporz¹dzaniu: opisu stanowiska pracy, og³oszenia rekrutacyjnego, profilu kompetencyjnego
dzieci.
kandydata.
Przekazany przez Pañstwa 1%
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy w
podatku w roku bie¿¹cym przeznaczymy w
Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70. pok. nr 4 i 6. Bli¿szych informacji udzielamy pod
czêœci na dalsz¹ rehabilitacjê Eli Sokó³ oraz na
nastêpuj¹cym numerem telefonu 015 8720-240.
organizacjê zajêæ sportowych dla dzieci z
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim
rodzin patologicznych i podlegaj¹cych
Anna Wojtan
Trzy gminy: Tomaszów Lubelski, £uków i
Janów Lubelski przyst¹pi³y do realizacji
wspólnego projektu pn. „Stworzenie
systemu wspierania i promowania podstref
ekonomicznych w województwie
lubelskim”.
Wartoœæ projektu wynosi 1 533 813,60 z³, z
czego 1,262 941,56 z³ (85%) uda³o siê pozyskaæ
w ramach Dzia³ania 2.4.B (Marketing
gos pod arc zy) Reg ion aln ego Pro gra mu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013. Termin realizacji projektu:
2009-2010.
Celem projektu jest o¿ywienie gospodarki na
LubelszczyŸnie oraz promocja trzech gmin pod
k¹tem przyci¹gania inwestorów.
Gminy bêd¹ce partnerami w projekcie ³¹czy
po si ad an ie te re nó w in we st yc yj ny ch i
utworzenie na nich podstref w³¹czonych do

pedagogicznej, logopedycznej, wskazówki dla
rodziców do pracy z dzieæmi w domu.
Najliczniejsz¹ grup¹ w Punkcie byli rodzice
dzieci w wieku przedszkolnym. Z fachowej
pomocy skorzysta³o 66 dzieci, a wielu ich
rodziców zadeklarowa³o kontynuacjê terapii w
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym
cieszy³a siê zainteresowaniem, szkoda tylko, ¿e
ograniczona by³a czasowo. Wskazany by³by
d³u¿szy okres prowadzenia tego typu zajêæ, ale
pracownicy poradni, wychodz¹c naprzeciw
potrzebom œrodowiska bêdzie kontynuowaæ
pracê w Punkcie Konsultacyjnym, który bêdzie
czynny w ka¿dy czwarty czwartek miesi¹ca w
godzinach 8.00- 13.00 w budynku Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej ul
Zamoyskiego 37 I piêtro.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê Dyrekcji
Publicznego Przedszkola. Samorz¹dowego
Nr1w Janowie Lubelskim, Pani El¿biecie Gil,
za udostêpnienie pomieszczenia oraz wszelk¹
pomoc udzielan¹ podczas pracy.
Alicja Korgul - logopeda

Podaruj 1%

PRACODAWCO!

12.

to zjawisko pozytywne i pewnie pozwoli
konsolidowaæ ludzi wokó³ Solidarnoœci. Z
rozmów przeprowadzonych na spotkaniu
mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e nale¿a³oby
przypomnieæ równie¿ dzia³aczy z innych
z a k ³ a d ó w p r a c y . We d ³ u g s ³ ó w
przewodnicz¹cego Bogdana Pitucha z
KOMAS-u bêdzie to w przysz³oœci
rozwiniêta zostanie wspó³praca w celu
zaciœniêcia miêdzyzak³adowej i
miêdzyludzkiej wspó³pracy dla dobra
cz³onków zwi¹zku , a niekoniecznie dla
kariery dzia³aczy.
Henryk Jarosz

Gazeta Janowska

wykluczeniu spo³ecznemu i na zajêcia
hipoterapii dla dzieci niepe³nosprawnych.
W jaki sposób nam pomóc.
Od odliczonego podatku nale¿nego Urzêdowi
Skarbowemu trzeba odliczyæ 1 %. Wype³niaj¹c
odpowiedni dla siebie formularz PIT w czêœci
zatytu³owanej „Wniosek o przekazanie 1 %
podatku nale¿nego na rzecz Organizacji
Po¿ ytk u Pu bli czn ego „na le¿ y wp isa æ
Sto war zys zen ie Kul tur aln o - Spo rto we
„Pegaz” numer KRS 0000003409 oraz kwotê
obliczonego 1 % podatku.
Uwaga! nale¿y wpisaæ kwotê z zaokr¹gleniem
do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.
Z góry serdecznie dziêkujemy za ka¿d¹
przekazan¹ kwotê.
Ob ie cu je my po d ko ni ec ro ku 20 09
poinformowaæ Pañstwa na ³amach Gazety
Janowskiej, ile otrzymaliœmy pieniêdzy i jak
zosta³y wydatkowane.

Dzieñ Babci i Dziadka w £¹¿ku

List do redakcji

Burmistrzowe podsumowanie roku 2008
Komentarz Janowiaka

21 stycznia to bardzo wa¿na data dla mieszkañców £¹¿ka . Œwiêto Babci i Dziadka jest
wyj¹tkow¹ uroczystoœci¹, podczas której spotykaj¹ siê pokolenia wnuków , rodziców i Los rzuci³ mnie daleko od Janowa, lecz bliskie
s¹ mi sprawy miasta, bo to moje rodzinne
seniorów.
miasto. Tutaj gra³e m w pi³kê z moimi
Równie¿ w tym roku spotkanie takie odby³o
rówi eœni kami , k¹p a³em siê w Bia³ ce i
siê. W tym dniu dziadkowie i babcie chêtnie
podkrada³em jab³ka z ogrodu s¹siada. Gazeta
skorzystali z zaproszenia i przyszli do
Janowska jest moim kontaktem z miastem od
szko³y. Mi³¹ niespodziank¹ by³a obecnoœæ
kilku lat. Z dum¹ opowiadam moim znajomy o
ksiêdza kanonika Henryka Samula.
tym, ¿e miasto zajê³o drugie miejsce w Polsce
Przyby³ych goœci powita³a pani dyrektor
w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Nie trzeba
Zofia Startek. Z³o¿y³a ¿yczenia d³ugich lat
czytaæ sprawozdania z wykonania bud¿etu
¿ycia bez trosk, bez zmartwieñ, w dobrym
miasta, aby widzieæ, ¿e pieni¹dze nie zosta³y
zdrowiu oraz radoœci z wnuków.
zmarnowane. Wystarczy popatrzeæ na piêkny
Nastêpnie rozpoczê³y siê wystêpy dzieci.
rynek, piêkne ulice, piêkny park z fontann¹,
Jako pierwsi zaprezentowali siê starsi
albo obejrzeæ zdjêcia w gazecie z miejsc, do
uczniowie i odegrali jase³ka.
których siê nie dotar³o.Widaæ, ¿e w mieœcie jest
Nastêpnie m³odsi podziêkowali babciom i
prawdziwy gospodarz.
wierszami , piosenkami oraz
dziadkom za ich dobroæ i troskê radosnymi
Z tej gazety wiem o sukcesach sportowych
przedstawiaj¹c scenkê pt. „Kochana
m³odzie¿y, o piêknym basenie, o Œwiêcie
babcia, kochany dziadzio”.
Kaszy, o remoncie szko³y, i wielu innych
Du¿¹ atrakcj¹ by³ wystêpy kabaretowe
sprawach miasta, któ rych nie sposób
ch³opców z kl.VI - Mateusza i Krzysia.
wymien iæ. Prz eczyta ³em te¿ w wydan iu
Styczeñ to czas kolêdowania , dlatego
grudniowym wywiad, jakiego udzieli³ gazecie
odby³o siê równie¿ wspólne œpiewanie
Pan Burmistrz. Zachêcony fragmentem o
kolêd. Program artystyczny zakoñczono
otwartoœci Pana Burmistrza na konstruktywn¹
odœpiewaniem „Sto lat”, dzieci wrêczy³y
krytykê, chcia³bym wtr¹ciæ swoje trzy grosze.
laurki i prezenty, a dziadkowie nie kryli
Sukces, jakim jest piêknie zagospodarowany
wzruszenia.
rynek miasta bêdzie pe³ny, je¿eli w³adze miasta
Po tym goœci zostali zaproszeni do
uporaj¹ siê z tylko jednym ma³ym jego
œwietlicy na poczêstunek, który
fragmentem. Mam na myœli dworzec
przygotowali rodzice.
autobusowy. W planach na rok 2009 za
Bo¿ena Pa³ka

,,Twoja krew ratuje ¿ycie”
"Twoja krew ratuje ¿ycie" pod takim has³em
odby³a siê czwartkowa (22 stycznia) akcja poboru
krwi, która mia³a miejsce w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim. Zebrano 37
litrów ¿yciodajnego p³ynu od 85 krwiodawców (32
kobiety i 53 mê¿czyzn).
Rejestracja dawców krwi zaczê³a siê punktualnie o
godz. 8 rano. Od razu przy sali gimnastycznej
Janowskiego liceum, która na kilka godzin zmieni³a
siê w st acj ê kr wio daw stw a, u sta wi³ siê
kilkunastoosobowy ³añcuszek dawców. A wszystko
to dziêki œwietnej organizacji, któr¹ zawdziêczamy

Gazeta Janowska

g³ównie inicjatorowi akcji Rafa³owi Bzdyrakowi, a
tak¿e odpowiedzialnej za szkolne ko³o PCK Pani
Gra¿ynie Skibie. Pani Gra¿yna od kilku tygodni
namawia³a swoich uczniów do oddania krwi w czasie
akcji, a chêtnych podzieli³a na grupy przypisane do
okreœlonej godziny rejestracji. Przez to w³aœnie
procedura pobierania krwi przez ca³y dzieñ odbywa³a
siê w sposób p³ynny. Bardzo dziêkujemy równie¿
mediom, które ju¿ kilka dni wczeœniej zachêca³y
mieszkañców Janowa do udzia³u w akcji. By³y nimi:
TVP Lublin, TV Diana, Radio Lublin, Radio Leliwa,
Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, jak i wiele
portali internetowych m.in.: www.janowlubelski.pl.
Do oddania krwi zg³osi³o siê 123 osoby, w znacznej

wiêkszoœci uczniowie klas maturalnych, ale tak¿e
spora grupa mieszkañców Janowa, co nas bardzo
ucieszy³o. Kilku z nich oddawa³o ju¿ wczeœniej krew.
Rekordzista, który zg³osi³ siê do oddania krwi, odda³
ju¿ ponad 40 litrów!! 64 osoby do³¹czy³o do grona
krwiodawców po raz pierwszy. Przez ca³¹ akcjê
panowa³a bardzo mi³a i weso³a atmosfera. Wszelkie
w¹tpliwoœci niepewnych debiutuj¹cych honorowych
dawców krwi stara³ siê rozwiaæ Rafa³ Bzdyrak orga niz ato r zbi órk i krw i na ter eni e Jan owa
Lubelskiego. Licealiœci najczêœciej pytali o
minimaln¹ wagê dawcy krwi, o to jak czêsto mog¹
oddawaæ oraz, czy samo oddawanie krwi jest
bezpieczne. Poœród wielu prostych
pytañ pojawia³y siê i trudniejsze,
dotycz¹ce lekarstw oraz przebytych
chorób i alergii. Czêœæ dawców
zadeklarowa³a oddanie swojej krwi,
dla Kasi Muchy 9 - cio letniej
dziewczynki z Kraœnika chorej na
bia³aczkê, a tak¿e dla Jakuba
£aweckiego 24ro letniego pi³karza
Stali Stalowa Wola, oczekuj¹cego
na przeszczep szpiku. Dawcy w
podziêkowaniu za dar krwi
otrzymali 8 czekolad, wafelka,
kawê oraz smycze i opaski fundacji
Krewniacy.pl. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê
równie¿ rozdawane karty Oœwiadczenia Woli
(poœmiertne przekazanie swoich organów
potrzebuj¹cym), które uczestnicy akcji podpisywali z
mi³¹ chêci¹. Dziêkujemy wszystkim, którzy
przy³¹czyli siê do akcji. Dziêkujemy Pani Dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego Pani mgr Bo¿enie
Æwiek, za udostêpnienie sali gimnastycznej oraz za
pomoc w organizacji akcji na terenie szko³y. Po tak
du¿ym zainteresowaniu, na pewno bêdziemy
organizowaæ kolejne akcje, na które ju¿ serdecznie
zapraszamy. Bêdziemy o nich wczeœniej
informowaæ. Wszystkim za wszelk¹ pomoc
serdecznie dziêkujemy.
Organizatorzy

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

najwa¿niejsze uzna³ Pan budowê mieszkañ.
Tak, to bardzo wa¿ne. Lecz rozwi¹zanie tego
problemu by³oby przys³owiow¹ kropk¹ nad i
Powiem wówczas: Panie Burmistrzu, bardzo
dobra robota. Zainteresowa³y mnie te¿ dwa
inne artyku³y. Pierwszy o uroczystoœci, jak¹
pr zy go to wa ³ Pa n Bu rm is tr z dl a pa r
ma³¿eñskich, które w zwi¹zku prze¿y³y ponad
piêædziesi¹t lat, oraz drugi o podwy¿ce
podatków. Pewnie by³o mi³o tym parom
otrzymaæ medale pami¹tkowe, spotkaæ siê i
porozmawiaæ z ludŸmi, którzy dbaj¹ o to
miasto. Pewnie by³o to te¿ spotkanie ludzi,
którzy na co dzieñ nie maj¹ mo¿liwoœci
pogawêdziæ o dawnych czasach. To zdjêcie w
gazecie mówi wszystko o tych ludziach. Maj¹
po siedemdziesi¹t lat lub wiêcej i chocia¿
niektórzy s¹ bardzo schorowani to jednak
pe³ni radoœ ci. A czego mi brako wa³o?
Brakowa³o mi informacji o tym, i¿ Rada
Miasta zamiast podwy¿ki podatków robi
prezent dla wszystkich seniorów z Janowa i
podejmuje uchwa³ê o tym, ¿e nie p³ac¹ ich w
ogóle. Ja wiem, ¿e aby miasto by³o piêkne
potrzebne s¹ pieni¹dze. Trzymam wiêc kciuki
za pomyœln¹ realizacjê mojej refleksji oraz
s³aw nego ju¿ WWW. Chci a³by m kied yœ
napisaæ znowu: Panie Burmistrzu, to bardzo
dobra robota.
Kazimierz Siwy Gdañsk

,,ENOLA”
Beton Towarowy.
Beton z atestem
3
Betonomieszarki 6, 7, 9 m
Pompy do betonu o wysiêgu 24 i 32 mb
Tel/fax 015 8722 522, Tel. Kom. 512 287 183
Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48

MKS „Janowianka” gor¹co prosi Wszystkich swoich Sympatyków, Wszystkich, którzy mog¹
poprzez gest solidarnoœci pomóc klubowi, a szczególnie zwi¹zanym z nim i trenuj¹cym w 4
grupach wiekowych dzieciom i m³odzie¿y, o przekazanie 1% od podatku dochodowego. Wystarczy
tylko w rocznej deklaracji podatkowej PIT w rubryce „wniosek o przekazanie 1% podatku
nale¿nego na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego” wpisaæ: Stowarzyszenie SAS z dopiskiem
„dla Klubu MKS Janowianka” KRS 0000184074.
Prosimy gor¹co pomó¿cie. Ka¿da z³otówka pomo¿e naszym dzieciom.
Informacja:
Wszystkich pragn¹cych pomóc naszemu klubowi informujemy ¿e:
Osoba przekazuj¹ca 1% podatku nale¿nego nie ponosi ¿adnych kosztów zwi¹zanych z t¹ decyzj¹
kwota przeznaczona na konkretny cel np.: pomoc klubowi pomniejsza jedynie wartoœæ podatku
odsy³anego przez dany Urz¹d Skarbowy do bud¿etu i jest kierowana na konkretny, wskazany przez
Pañstwa cel.
W rubrykach wype³nianego przez Pañstwa rocznego zeznania podatkowego wpisaæ nale¿y
jedynie: nazwê organizacji z ewentualnym dopiskiem, numer KRS oraz wyliczon¹ kwotê 1%
podatku do przekazania na konkretny, wskazany przez Pañstwa cel.
Zarz¹d Klubu MKS „Janowianka” serdecznie dziêkuje Stowarzyszeniu Aktywizacji Spo³ecznej SAS
za umo¿liwienie przeprowadzenia zbiórki pieniêdzy.
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