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GAZETA

W dobie kryzysu

Caterpillar - jest i bêdzie
w Janowie Lubelskim

Caterpillar

to najwiêkszy w
œwiecie producent maszyn
budowlanych. Jedna z fabryk
tego koncernu znajduje siê w
Janowie Lubelskim. Obecny
kryzys finansowy nie omin¹³
tak¿e budownictwa. Banki nie
udzielaj¹ kredytów na
inwestycje, w zwi¹zku z tym
nast¹pi³ zastój na rynku co nie
oznacza, ¿e na œwiecie nie ma
potrzeb budowlanych.
Czytaj dalej 2

Nasza sonda - podsumowanie

Nowe oblicze

Gazety Janowskiej

Dwa

tygodnie temu
zamieœciliœmy w Internecie
sondê pod tytu³em Nowe
oblicze Gazety Janowskiej
Otrzymaliœmy kilka
odpowiedzi pozytywnych i
krytycznych. Za wszystkie
wypowiedzi dziêkujê, jednak
ustosunkujê siê raczej do sond
negatywnych.
Czytaj dalej 2
Kultura i oœwiata

,,Bóg leœnymi œcie¿kami
biega”

P

olska - kraj chrzeœcijañski.
Nie znajdziesz tu miasta ni wsi
bez chocia¿by jednego
koœcio³a. Wszystkie ogromne,
wszystkie bogato zdobione,
wszystkie pe³ne rzeŸb i
obrazów przedstawiaj¹cych
ró¿ne sceny z ¿ycia bohaterów
Biblii. Wszystkie
przygniataj¹ biednego,
skruszonego chrzeœcijanina
swoj¹ wielkoœci¹ i
przepychem. S¹ jednak w
naszym kraju i takie koœció³ki,
gdzie cz³owiek mo¿e poczuæ
siê jak w domu, wrêcz jak 'u
Pana Boga za piecem'. Trudno
w to uwierzyæ? Mnie równie¿
by³o, dopóki nie trafi³am do
miejscowoœci Momoty Górne
niedaleko Janowa
Lubelskiego.
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Egzemplarz bezp³atny

Prof. Miros³aw Piotrowski wrêczy³ pierwsze stypendium ufundowane przez Stowarzyszenie Razem dla
Lubelszczyzny. To wyró¿nienie dla m³odych talentów otrzyma³a Monika Rapa uczennica Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskiego.

Stypendium dla Moniki
Monika pochodzi z Momot. Ju¿
Wspomniane Stowarzyszenie
kilka lat temu GJ (Lipiec 2005 r.)
powsta³o z ini cjatywy lubel skich
tak pisa³a o Jej wystêpie
pos³ów do Parlamentu
„Wprowadzeniem do prezentacji
Euro pejs kieg o: prof .. Miro s³aw a
albumu (Momoty Ma³a Ojczyzna)
Piotrowskiego, prof. Zbigniewa
by³a piosenka „Powiedz mi...” w
Zalewskiego, Zdzis³awa
wykonaniu Moniki Rapa.
Podkañskiego i Wies³awa Kuca. Za
To nie moja egzaltacja, to
prawdziwy talent. To m³oda
skromna dziewczyna. Jej
œpiew nagradzany by³
brawami, uœciskami i
gratulacjami aktorki Anny
Milewskiej. Czy ten talent i
przepiêkny g³os zostanie
odpowiednio wsparty przez
spo³eczeñstwo, czas
poka¿e…”
Czas pokaza³. Prof.
Miros³aw Piotrowski
dostrzeg³ talent Moniki w
imieniu stowarzyszenia
wrêczy³ jej czek na 6000 z³.
Ta ma³a uroczystoœæ odby³a
siê w biurze poselskim w
Janowie Lubelskim. Na
spotkanie przyby³, miêdzy
innymi Krzysztof
Dudziñski i Stanis³aw
R o ¿ e k , z n a n y Prof. Miros³aw Piotrowski wraz ze stypendystk¹ Monik¹ Rapa
g³ówny cel uzna³o podejmowanie
samorz¹dowiec z Gminy Dzwola.
dzia³añ na rzecz rozwoju
Radoœæ w oczach Moniki i jej matki
regionalnego i promocji
by³y najlepszym podziêkowaniem dla
Województwa Lubelskiego w kraju i
Stowarzyszenia. Teraz przed m³od¹
z a g r a n i c ¹ . W r a z z
dziewczyn¹ nauka, wiele lat nauki,
europarlamentarzystami
wyrzeczeñ i satysfakcji.
wspó³dzia³aj¹ rektorzy uczelni

lubelskich szefowie wielkich firm na
terenie naszego województwa. Wœród
osób wspieraj¹cych promocjê
Lubelszczyzny, znajduje siê m.in.
Burmist rz Janow a Lubels kiego
Krzysztof. Ko³tyœ. Stowarzyszenie
wsp oma ga tak ¿e dom y dzi eck a

Seniorów

z Klubu Seniora
„WRZOS” dzia³aj¹cego przy
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lubelskim 11 lutego
2009 r. odwiedzi³ Burmistrz
Janowa Lubelskiego Pan
Krzysztof Ko³tyœ. Seniorzy
kierowali pytania do Burmistrza
w nurtuj¹cych ich sprawach.
Przedstawili te¿ harmonogram
zajêæ w Klubie zaplanowanych na
bie¿¹cy rok. Nie zabrak³o te¿
œledzika na po¿egnanie
karnawa³u.
M. Gajewska

W

dniach 02.02.2009r. 13.02.2009r. w Œwietlicy
Œrodowiskowej „STOKROTKA”
bêd¹cej czêœci¹ prowadzonego
przez JSNP „HUMANUS”
Centrum Aktywnoœci Spo³ecznej
w Janowie Lubelskim zosta³y
zorganizowane ferie zimowe.
W feriach bra³o udzia³ 16 dzieci.
Uczestnicy mieli zaoferowane
ró¿norodne zajêcia organizowane
przez tutejsz¹ kadrê pedagogiczn¹.
o s t a t n i o z o r g a n i z o w a n o b a l Dzieci bra³y udzia³ w zajêciach

charytatywna Zorganizowana aukcja
pozwoli³a na pozyskanie œrodków na
dzia³alnoœæ. Jeszcze raz gratulujemy
Monice takiego wyró¿nienia.
Jan Machulak
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Wieœci z Urzêdu Miasta

Janów Lubelski z najwiêkszym
potencja³em turystycznym

J

Foto: £.S

Gazeta Janowska

Goœæ w Klubie Seniora
,,WRZOS”

Ferie zimowe w
,,STOKROTCE”

Hala sportowa
Publicznej
Szko³y
Podstawowej w
Janowie Lub.w
dniach 06 - 08
lutego sta³a siê
aren¹ zmagañ
zapaœników
walcz¹cych w
eliminacjach
Pucharu Polski
Kadetów w
Zapasach - styl
klasyczny.

Czytaj dalej 3

Ludzie, miejsca, wydarzenia

Kultura, oœwiata

Puchar Polski Kadetów w Zapasach

anów Lubelski najatrakcyjniejsz¹
gmin¹ na LubelszczyŸnie w takim
przekonaniu utwierdza³ nas dr
Andrzej Tucki na spotkaniu z
mieszkañcami naszego miasta
05.02.2009.

www.janowlubelski.pl
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plastycznych (np odbijanie tiulem,
malowanie wêglem drzewnym),
które to rozwijaj¹ sprawnoœæ
manualn¹. Zorganizowane by³y
równie¿ zajêcia ruchowe,
relaksuj¹ce które niweluj¹ stres i
stany napiêcia psychofizycznego.
Mali uczestnicy równie¿ chêtnie
organizowali siê w zajêcia
ruchowe (ze skakank¹), w turniej
bilardowy, szachowy oraz zajêcia
na komputerze które to cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem.
Organizatorzy zaplanowali
zabawy na œniegu ale z przyczyn
niezale¿nych (pogoda) nie mog³y
siê one odbyæ. Przez ca³y okres
pobytu dzieci na œwietlicy
otrzymywa³y p¹czki, kanapki oraz
ciep³¹ herbatê.
Zarz¹d JSNP Humanus

Polityka

W czwartek 5 lutego 2009 roku Janów Lubelski odwiedzi³ Prezes Zarz¹du Okrêgowego w Lublinie Pose³ na Sejm
RP Krzysztof Micha³kiewicz.

Z kroniki policyjnej
,,Sprayowcy” zatrzymani na gor¹cym uczynku

Janowscy policjanci podczas patrolu na
jednej z ulic Janowa zauwa¿yli mê¿czyznê,
który malowa³ sprayem po murze.
Na widok Policji zacz¹³ uciekaæ, policjanci
znaczy w zamian za czêœciowe zatrzymali go i przewieŸli do Komendy.
odd³u¿enie szpitali rz¹d Mê¿czyzna, 26 letni mieszkaniec gminy
domaga siê przekszta³cania ich Godziszów po wylegitymowaniu zosta³
w spó³ki prawa handlowego. zwolniony. Za pope³nienie tego wykroczenia
Janowski PiS jest przeciwny grozi mu kara grzywny. Nie jest to jednak
t a k i m p r z e k s z t a ³ c e n i o m , pierwszy taki przypadek. W ubieg³y czwartek
bowiem mo¿e doprowadziæ to policjanci zatrzymali dwóch nieletnich
do sytuacji, w której przysz³y „sprayowców”. Ch³opcy 15 letni mieszkañcy
w³aœciciel szpitala skupi gminy Janów Lubelski zostali zatrzymani na
siê tylko na prowadzeniu gor¹cym uczynku. Sprawa nieletnich zostanie
tych oddzia³ów, które skierowana do S¹du Rodzinnego.
b ê d ¹ p r z y n o s i ³ y Ze stra¿y po¿arnej
n a j w y ¿ s z e z y s k i , a Zebranie sprawozdawcze
OSP w Bia³ej
mieszkañcy powiatu
janowskiego bêd¹
zmuszeni po niektóre
us³ugi medyczne jeŸdziæ
do innych oœrodków
miejskich. W³odarze
janowskiego szpitala
raczej powinny skupiæ siê
na restrukturyzacji
szpitala tak, aby przesta³
generowaæ straty, bo
W czwartek 5 lutego odby³o siê zebranie
tylko tak dzia³aj¹c mo¿na
sprawozdawcze Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
b ê d z i e p a t r z e æ z Bia³ej.
optymizmem na rozwój G³ównym tematem zebrania by³a rozbudowa
naszego szpitala.
remizy stra¿ackiej. W ubieg³ym roku na ten cel
Na koniec spotkania p. wp³ynê³o 66 tys. z³ z Urzêdu Gminy w Janowie
P o s e ³ K r z y s z t o f Lubelskim, kolejne 60 tys. uda³o siê zgromadziæ w
Micha³kiewicz podziêkowa³ za materia³ach. Przy pracach zwi¹zanych z rozbudow¹
zaproszenie i zobowi¹za³ siê do remizy przepracowano ³¹cznie 200 dniówek.
wspierania nowych inicjatyw Podczas zebrania podsumowano równie¿ wystêpy
druhów w zawodach sportowych oraz imprezach
naszego powiatu i miasta.
PJL odbywaj¹cych siê w 2008 r.

Spotkanie z Pos³em Krzysztofem Micha³kiewiczem
Krzysztof Micha³kiewicz
spotka³ siê z cz³onkami
Zarz¹du Komitetu PiS w
Janowie Lub. oraz
cz³onkami Rady Powiatu
którzy startowali w
wyborach w 2006 r. z listy
Prawa i Sprawiedliwoœci.

ma te ri a³ y p ro gr am ow e z
ostatniej konwencji PIS w
Krakowie: ,,Program Prawa i
Sprawiedliwoœci 2009”,
„Nowoczesna polska wieœ Program rolny Prawa i
Sprawiedliwoœci”, „Inwestycja
w p rz ys z³ oœ æ - Pr aw o i

Wojewódz ki p. J an Fra nia
odniós³ siê do sytuacji w
Sejm iku Wojewód zkim , do
realizacji wydatków œrodków z
funduszy unijnych.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹
do poruszenia ci¹gn¹cych siê
pr ob le mó w z e S zp it al em

Sp ot ka ni e m ia ³o na ce lu
omówienie sytuacji politycznej
w kraju, w województwie oraz
na terenie naszego powiatu.
Pan Pose³ Krzysztof
Mi ch a³ ki ew ic z pr ze ka za ³

Sprawiedliwoœæ dla m³odych”,
„ P a k i e t d z i a ³ a ñ
antykryzysowych 20092010”pokrótce omawiaj¹c ich
zawartoœæ.
Obecny na spotkaniu Radny

Po wi at ow ym w J an ow ie
Lu be ls ki m. W in fo rm ac ji
prze kaza nej prze z Star ostê
Powiatu Janowskiego pojawia
siê temat prywatyzacji, w takim
kszta³cie jak proponuje rz¹d. To

Nasza sonda - podsumowanie

Red.

W dobie kryzysu

Nowe oblicze Gazety Janowskiej Caterpillar - jest i bêdzie w Janowie Lubelskim
Najczêstsze zarzuty wed³ug
pytanych dotyczy³y pisania
g³ownie o sukcesach. Za ma³o
piszemy o prozie dnia
codziennego, o problemach
bezrobociu itd.
N aj pi er w p rz ed st aw iê Pa ñs tw u
zadania i cele Gazety Janowskiej.
Czasopismo powsta³o kilka lat temu
po to, aby informowaæ
spo³eczeñstwo o dzia³alnoœci w³adz
sa mo rz ¹d ow yc h. Mi es zk an ie c
Janowa Lubelskiego oczekuje
informacji o sytuacji ekonomicznej
miasta i gminy. Dlatego publikujemy
za³o¿enia bud¿etowe i ich realizacjê,
piszemy o wybudowanej
infrastrukturze, o wiêkszych i
mniejszych inwestycjach, a ¿e jest
ich du¿o, wiêc materia³ów na ten
te ma t w GJ je st ta k¿ e d u¿ o.
Mieszkañcy innych miast
zazdroszcz¹ nam takich osi¹gniêæ i
jest zaskakuj¹cym faktem dla mnie
to, ¿e n iek tór ym m ies zka ñco m
Janowa Lub. przeszkadza rozwój
naszego miasta. Mówicie Pañstwo,
¿e n ie p isz emy o be zro boc iu,
stwierdzam jednak ¿e piszemy: dwa
artyku³y w ostatnim wydaniu s¹
w³aœnie o ros n¹cym bezrob ociu,
które nie omija równie¿ Janowa
Lubelskiego. Faktycznie, nie
podajemy prostych rozwi¹zañ jak

2.

zapobiegaæ bezrobociu, bo ich nie
ma. Rada Gminy wraz z Urzêdem
Miejskim maj¹ stwarzaæ warunki do
inwestowania wszystkim
podmiotom gospodarczym, uzbrajaæ
tereny pod budownictwo, itd. Ja
rozumiem
rozgoryczonych
rodziców twierdz¹cych, ¿e ich dzieci
nie mog¹ znaleŸæ pracy. Có¿ trójka
mo ic h d zi ec i r ów ni e¿
wyem igro wa³a do Warszaw y w
poszukiwaniu pracy, tu jej nie by³o.
W Gazecie Janowskiej
zamieszczamy materia³y przes³ane
do re da kc ji , sp od zi ew am y si ê
równie¿ artyku³ów krytycznych ze
wskazaniem sposobów rozwi¹zania
opisanych problemów Nie
dopuœcimy do tego, aby na naszych
stronach j¹trzyæ, podsycaæ nienawiœæ
pomiêdzy grupami spo³ecznymi, nie
bêdziemy pisaæ paszkwili na osoby
publiczne i prywatne równie¿, bo nie
jest naszym celem tworzenia z gazety
samorz¹dowej gazety z wyuzdanymi
zdjêciami czy wulgaryzmami.
Aby spe³niæ oczekiwania wiêkszoœci
mieszkañców, co do publikowanych
treœci
powo³aliœmy Radê
Programow¹, której zadaniem bêdzie
dobór odpowiednich materia³ów do
publikacji.
Redaktor Gazety Janowskiej
Jan Machulak

J

ak mówi Dyrektor Caterpillar na teren Polski,
Krzysztof Be³dyk; trzeba mieæ nadziejê, ¿e banki
odblokuj¹ kredyty i gospodarka ruszy do przodu.
Obecnie trzeba tak zarz¹dzaæ kosztami, aby przetrwaæ.
Caterpillar oprócz fabryki w Janowie Lubelskim,
posiada zak³ad produkcyjny w Sosnowcu. Nie ma
jakichkolwiek planów przenoszenia produkcji z Janowa
Lub. gdziekolwiek indziej. Jak szybko nast¹pi³ œwiatowy
kryzys, tak szybko mo¿e ust¹piæ. Doprowadzamy nasze
struktury do minimum, aby jak najmniej straciæ. Nie
robimy nic innego ni¿ inne firmy, nie zamykamy tu
dzia³alnoœci. Mamy bardzo dobr¹ strategiê wzrostu,
posiadamy siedmiu odbiorców naszych wyrobów. Je¿eli
gdziekolwiek pojawi siê popyt to my tam bêdziemy.
Mamy bardzo dobre przygotowanie, je¿eli chodzi o
zasoby, kontynuujemy inwestycje, zakup maszyn itd.
Mamy bardzo dobry zespó³ ludzki, który jest gwarancj¹,

¿e podo³amy ka¿dej szansie. Szukamy nowych
odbiorców, co pozwoli³oby na odzyskanie ludzi, których
zwolniliœmy. Przy zwalnianiu deklarowaliœmy, ¿e tu
wróc¹ i bêdziemy chcieli tej obietnicy dotrzymaæ nie
wiadomo jednak, kiedy to nast¹pi- mo¿e ju¿ w czwartym
kwartale?. Obecnie rynek jest praktycznie martwy.
Zatrudnienie w naszej firmie nie jest stabilne w
ostatnim okresie straciliœmy oko³o stu pracowników.
Obecnie zatrudniamy 270 osób, w styczniu mieliœmy
wymuszon¹ przerwê urlopow¹. W latach ubieg³ych
taka przerwa mia³a miejsce w okresie wakacyjnym.
Produkcja idzie na zwolnionych obrotach. Naszym
pragnieniem jest, aby nasi ludzie uto¿samiali siê z firm¹
i rozumieli, ¿e w dobie kryzysu redukcja zatrudnienia
by³a konieczna.
Dziêkujê za wypowiedŸ, Jan Machulak
P.S. Obecnie do zwolnienia jest 40 osób.

INFORMACJA
Zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka oraz dodatku do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka.

O

d 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka, jak równie¿ o
dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka, wymagane bêdzie przed³o¿enie zaœwiadczenia
lekarskiego potwierdzaj¹cego, ¿e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez okres co najmniej od 10
tygodnia ci¹¿y do porodu. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw
zabezpieczenia spo³ecznego, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, formê opieki medycznej oraz wzór wymaganego
zaœwiadczenia. Powy¿szy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wyst¹pi³y do s¹du o
przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy tak¿e osób, które z³o¿¹ wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej
zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka lub dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka przed 1 listopada
2009 r. Opisane zmiany wynikaj¹ z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Gazeta Janowska

Wieœci z Urzêdu Miasta

Janów Lubelski z najwiêkszym potencja³em turystycznym

W

swojej pracy doktorskiej
tak pisze Wielkoœci liczbowe
syntetycznych mierników
atrakcyjnoœci turystycznej
w s k a z u j ¹ , ¿ e n a j b a rd z i e j
atrakcyjnymi gminami
Lubelszczyzny (z wy³¹czeniem
miast: Lublina, Zamoœcia, Che³ma i
Bia³ej Podlaski) s¹ Janów Lubelski
i Kazimierz Dolny. W obu gminach
decyduj¹cy wp³yw na wielkoœæ
miernika mia³y walory turystyczne.
… W przypadku Janowa
Lubelskiego, decyduj¹c¹ rolê w
potencjale turystycznym gminy
odgrywaj¹ walory przyrodnicze;
lasy i obszary chronione stanowi¹
70% obszaru gminy. Pomimo
Wywiad

stosunkowo niewielkiego
wskaŸnika potencja³u
zagospodarowania turystycznego,
dziêki dobrej dostêpnoœci
komunikacyjnej (czwarta lokata
wœród gmin regionu), Janów
Lu be ls ki up la so wa ³ s iê na
pierwszym miejscu w rankingu
syntetycznego miernika
atrakcyjnoœci turystycznej.
Spoœród analizowanych 84 gmin ,
najwiêksze zaanga¿owanie
samorz¹du lokalnego w rozwój
lokalnej gospodarki turystycznej
wy ka za ³y gm in y N a³ êc zó w,
J ó z e f ó w, J a n ó w L u b e l s k i ,
Szczebrzeszyn i Zamoœæ.
Red.

Nowy dyr. Banku PEKAO S.A w Janowie
Lubelskim
Od pierwszego stycznia 2009 roku nowym dyrektorem oddzia³u
Banku PEKAO S.A w Janowie Lubelskim jest pan Andrzej
Ko³odziejczyk. Z wykszta³cenia ekonomista ukoñczy³ studia na
wydziale ekonomicznym UMCS u w Lublinie, a tak¿e studia
podyplomowe w zakresie bankowoœci i finansów. Zanim rozpocz¹³ pracê
w Janowie przez 7 lat pe³ni³ funkcjê dyr. do spraw bankowoœci
indywidualnej i biznesowej w Kraœniku, gdzie do chwili obecnej
zamieszkuje wraz z ¿on¹ i trójk¹ dzieci.

- Red. Przewiduje pan wprowadzenie jakiœ zmian w funkcjonowaniu
banku?
- A.K. Uwa¿am, ¿e oddzia³ funkcjonuje dobrze, wpisuje siê w tradycje
instytucji finansowych. Tak wiêc nie przewiduje ¿adnych wiêkszych
zmian.
- Red. Jaki jest wp³yw œwiatowego kryzysu finansowego na
funkcjonowanie banku? Czy wasi klienci mog¹ spaæ spokojnie?
- A.K. Jesteœmy du¿ym bankiem skutki kryzysu mog¹ odczuwaæ bardziej
mniejsze banki. Aczkolwiek zauwa¿yliœmy, ¿e ludzie coraz ostro¿niej
podchodz¹ do ró¿nego rodzaju po¿yczek i kredytów. W tym trudnym
okresie bank stara siê wyci¹gaæ pomocn¹ d³oñ do swoich klientów. Na
przyk³ad dla tych, którzy stracili pracê stwarzamy mo¿liwoœæ czasowego
zwolnienia z op³at pobieranych za prowadzenie rachunku.
- Red. Czy œwiatowy kryzys mo¿e mieæ wp³yw na redukcjê zatrudnienia
w janowskim oddziale Banku PEKAO S.A?
- A.K. Stanowiska s¹ dobrze obsadzone odpowiedni¹ iloœci¹ osób, tak¿e
nie przewidujê ¿adnych zwolnieñ.
- Red. Jednym z najmodniejszych ostatnio s³ów jest Internet. Coraz
czêœciej mówi siê o bankowoœci internetowej, transakcjach
elektronicznych i elektronicznym podpisie. Jak wygl¹daj¹ pañstwa
zamierzenia zwi¹zane z Internetem?
A.K. Bank PEKAO SA ma pe³ny dostêp przez wszystkie kana³y
dystrybucji. System internetowy banku dzia³a przez 24 godz. na dobê, z
pe³n¹ funkcjonalnoœci¹. Dla osób fizycznych, a tak¿e dla firm oferujemy
us³ugê PEKAO 24 z której mo¿na korzystaæ 7 dni w tygodniu przez 24
godz. na dobê. Us³uga ta przeznaczona jest dla osób ceni¹cych swój czas i
wygodê. Umo¿liwia bezpieczne zarz¹dzanie œrodkami zgromadzonymi
na rachunkach przez Internet oraz telefon - stacjonarny i komórkowy.
- Red. Dziêkujê za rozmowê
- A.K. Dziêkujê.
£ukasz S.

Tworzymy wizerunek miasta turystycznego

J

anów Lubelski to miasto usytuowane w piêknym
zak¹tku Polski. Jednak jak je promowaæ i jakie
wyznaczyæ cele jego rozwoju i turystyki to ju¿
zadanie trudniejsze. Trzeba do tego spojrzenia z
dystansem, bez emocji i najlepiej z zewn¹trz. Dlatego
Urz¹d Miejski rozpocz¹³ wspó³pracê z kancelari¹
doradcz¹ SYNERGIA, Aby utrwaliæ w pamiêci
turysty dobre skojarzenia i wspomnienia pobytu w
naszej miejscowoœci musimy stworzyæ odpowiedni¹
markê naszemu miastu. Na odpowiednia markê i
standard wiele firm i miast w œwiecie pracowa³o
przez dziesi¹tki lat. Marka samochodu „Mercedesa”,
marka Kazimierza Dolnego s¹ najlepszym tego
przyk³adem.
Zespó³, który pracowa³ nad tym zadaniem wyznaczy³
nowe kierunki, które maja byæ brane pod uwagê przy
da ls ze j pr ac y. Gm in a Ja nó w Lu be ls ki ma
odpowiednie warunki rozwoju dobrej regionalnej
kuchni (smaki). Mamy ró¿norodnoœæ runa leœnego,
gryki itd. Rozwój duchowy(dusza) to dobry kierunek
dla odnowy duchowej; Sanktuarium, Koœció³ek w

Momotach, Kruczek, leœne œcie¿ki to mo¿liwoœæ
relaksu, zadumy, odnowienia wiary itd. Zawsze w
parze ze zdrowie m duchowy m idzie zdrowie
fizyczne, (zdrowie) œcie¿ki rowerowe, wypady do
lasu, jazda konno. To wszystko zapewnia piêkno
natu ry (nat ura) lasó w, bagi en szum u drze w,
biegn¹cych saren przez polany. To jest dla ludzi. Tak,
bo cz³owiek ma odgrywaæ najwa¿niejsz¹ rolê w
ka¿dym zadaniu i zamiarze. Zespó³ opracowuje znak
graficzny, który ma symbolizowaæ wszystkie
kierunki przywo³ane powy¿ej. Sam znak jednak nie
stworzy nam dobrej marki. Markê tworz¹ ludzie,
mieszkañcy, ze swoja ¿yczliwoœci¹, z tolerancj¹,
pomoc¹ i uœmiechem „Jak ciê widz¹ tak cie pisz¹”. Po
za tw ie rd ze ni u zn ak u pr ze z Ra dê Mi ej sk ¹
opublikujemy znak marki.
Je¿eli mieszkañcy
zaakceptuj¹ takie dzia³ania za kilka lat mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e gdzieœ na krañca Polski ktoœ
widz¹c ten znak Bedzie mia³a na myœli Janów nasz
Janów Lubelski.
J.M

27 lutego odby³a siê kolejna XXXI Sesja Rady Miejskiej.

XXXI Sesja Rady Miejskiej
Najwa¿niejszym punktem w
porz¹dku obrad jak zwykle by³o
podjêcie uchwa³ i tym razem by³o
ich a¿ 14.
Podjêto miêdzy innymi 4 uchwa³y z
zakresu gospodarki przestrzennej i
grun tami oraz uchw alon o Plan y
Odnowy Miejscowoœci dla Momot
Górnych, dla £¹¿ka Ordynackiego i
£¹ ¿k a G ar nc ar sk ie go , k tó re s¹
ni ez bê dn ym do ku me nt em pr zy
ubieganiu siê o œrodki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plany
Odnowy powstawa³y przy udziale
miesz kañcó w i stano wi¹ nieja ko
strategie rozwoju tych miejscowoœci.
Ra dn i p rz yj êl i t ak ¿e
preliminarz wydatków na 2009 rok w
ra ma ch Gm in ne go Pr og ra mu
Pr of il ak ty ki i Ro zw i¹ zy wa ni a
Pr ob le mó w Al ko ho lo wy ch or az
Przeciwdzia³ania Narkomanii.
W
ramach preliminarza przewidziane s¹
jak c o rok u zad ania w ram ach
profilaktyki: pomoc rodzinom
dotkniêtym przemoc¹,
dofinansowanie œwietlic
œrodowiskowych, konkursy
edukacyjne oraz nowe dzia³anie:
rozbudowa monitoringu miejskiego.
Uchwalono równie¿
Program Wspó³pracy Gminy Janów
Lubelski z organizacjami
pozarz¹dowymi na 2009 rok, w
rama ch kt óreg o og³ asza ne bê d¹
ko nk ur sy na re al iz ac jê za da ñ
pub lic zny ch w zak res ie k ult ury
fizycznej i sportu, dziedzictwa
kulturowego, turystyki,
ochrony
zdrowia, oraz edukacji i wychowania,
w tym zajêæ pozalekcyjnych.
Program bêdzie finansowany w

ca³oœci ze œrodków w³asnych Gminy
Janów Lubelski. Warto podkreœliæ, ¿e
organizacje pozarz¹dowe, czyli tzw.
trzeci sektor, stanowi istotn¹ pomoc w
realizacji zadañ gminy.
Nasza gmina jest otwarta na
wspó³pracê wychodz¹c¹ daleko poza
jej granice. Dowodem na to jest
kol ejn a uch wa³ a prz yjê ta prz ez
ra dn yc h 2 7 l ut eg o, w s pr aw ie
„podjêcia wspó³pracy partnerskiej ze
sp o³ ec zn oœ ci ¹ lo ka ln ¹ mi as ta
Miko³ajów na Ukrainie”. Dotychczas
goœciliœmy delegacje z ró¿nych miast
Ukrainy, jednak nie by³o to formalnie
uregulowane. Z awarcie umowy o
wspó ³pra cy bê dzie pods taw¹ do
rozwoju wzajemnych kontaktów na
ró¿nych p³aszczyznach, umo¿liwi
poznanie historii, kultury i obyczajów
na sz yc h s ¹s ia dó w. Na uw ag ê
za s³ ug uj e f ak t, i¿ zo st a³ a j u¿
za po cz ¹t ko wa na ws pó ³p ra ca w
zakr esie opra cowa nia i z³o¿ enia
wspólnego projektu w ramach
Programu Wspó³prac y
Transgranicznej Polska
Bia³oruœ
Ukraina. 2007 - 2013.
Zo st a³ a t ak ¿e po dj êt a
uchwa³a dotycz¹ca zasad
przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi
op ie ku ñc ze œw ia dc zo ne pr ze z
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej oraz
warunków czêœciowego lub
ca³kowitego zwolnienia od op³at,
uchwa³a w sprawie zmiany statutu
Oœ ro dk a P om oc y S po ³e cz ne j i
uchwa³a o przyst¹pieniu Gminy
Ja nó w L ub el sk i d o r ea li za cj i
projektów systemowych w ramach
Poddzia³ania 7.1.1. Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Dzia³aniami w ramach projektów
zostan¹ objête osoby bezrobotne ,
które korzystaj¹ z pomocy OPS.
Radni jednog³oœnie przyjêli
ró wn ie ¿ Pl an Pr ac y Ko mi sj i
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009
rok oraz uchwa³ê w sprawie ustalenia
wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego
dla cz³onków OSP z terenu Gminy
Janów Lubelski za udzia³ w dzia³aniu
ratowniczym i szkoleniu
po¿arniczym.
Wa r t o p o d k r e œ l i æ , i ¿
wszystkie uchwa³y na sesji w dniu 27
lutego zosta³y podjête jednomyœlnie.
Odd zie lny pun kt o bra d
stanowi³o sprawozdanie z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 2008
roku. Pani Kierownik Anna Mazur
przeds tawi³a dok³ad ne inform acje
dotycz¹ce wszystkich dzia³añ i form
udzi elon ej po mocy mies zkañ com
gminy w 2008 roku oraz kosztów z
tym zwi¹zanych. Udzieli³a równie¿
wyczerpuj¹cych odpowiedzi na
pytania radnych.
W punkcie „wolne wnioski”
radni i so³tysi zg³aszali problemy
wy st êp uj ¹c e w ic h o kr êg ac h.
Porus zono m iêdzy innym i tema t
zwolnieñ w Komas i Caterpillar,
pr ob le m o cz ys zc za ni a r ow ów
melioracyjnych i kratek kanalizacji
burzowej, remont Domu
To w a r o w e g o , c z y k ³ o p o t z
bezdomnymi psami. Na wszystkie
wnioski odpowiada³ V-ce Burmistrz
Czes³aw Krzysztoñ.
Obrady XXXI sesji Rady
Miejskiej trwa³y niemal trzy godziny i
zakoñczy³y siê o godzinie 11.45
Ewa Misztal

Bezrobocie w gminie Janów Lubelski

L

iczba osób bezrobotnych z gminy Janów
Niestety
Lubelski zarejestrowanych w Powiatowym
bezrobocie w Ur zê dz ie Pr ac y w os ta tn ic h mi es i¹ ca ch
naszej gminie przedstawia³a siê nastêpuj¹co; paŸdziernik 1044 w
tym 508 kobiet stanowi³o to 37,8% ogó³u
roœnie
bezrobotnych w powiecie, listopad 1114 w tym
systematycznie 543 kobiety, grudzieñ 1213 w tym 581 kobiet,
z miesi¹ca na styczeñ 1274 w tym 567 kobiet, luty 1306 w tym
559 kobiety co stanowi 38,9 % ogó³u bezrobotnych
miesi¹c.
w powiecie. Na terenie ca³ego powiatu znajduje siê

Gazeta Janowska

3353 bezrobotnych w tym 1425 kobiety. Na koniec
grudnia 2008 roku stopa bezrobocia w powiecie
wynosi³a 13.3 %. W miesi¹cu lutym uda³o siê
pozyskaæ 67 ofert pracy informuje PUP. W ci¹gu
miesi¹ca
lutego ze zwol nieñ z przyczy n
dotycz¹cych zak³adu pracy do urzêdu pracy nie
zg³osi³y siê osoby, na koniec miesi¹ca ze zwolnieñ
z winy zak³adu pracy zarejestrowanych by³o 136
bezrobotnych w tym 31 kobiety z ca³ego powiatu
Red.

3.

Wieœci z Urzêdu Miasta

Bud¿et Gminy Janów Lubelski na 2009 rok
W dniu 12 stycznia 2009 roku odby³a siê sesja Rady Miejskiej Janowa Lubelskiego
na której podjêto uchwa³ê bud¿etow¹ na 2009 rok

Dochody gromadzone przez gminê samodzielnie: Dochody, które gmina otrzymuje z bud¿etu pañstwa:
Podatki i op³aty - 6 mln z³
podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci, itp.

Subwencje:
czêœæ oœwiatowa - 8,7 mln z³;
czêœæ wyrównawcza i równowa¿¹ca - 2,9 mln z³

Dochody z maj¹tku gminy - 1,6 mln z³
wp³ywy za zarz¹d;
wieczyste u¿ytkowanie nieruchomoœci;
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych;
wyp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych.

Dotacje na zadania w³asne gminy:
opieka spo³eczna - 1,6 mln z³;
oœwiata i wychowanie - 17 000 z³ / 1 683 000 z³
Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody
z bud¿etu pañstwa - 7 mln z³:
podatek dochodowy od osób fizycznych;
od osób prawnych.

Ró¿ne op³aty - 0,8 mln z³:
wp³ywy z op³aty skarbowej;
wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu;
wp³ywy z ró¿nych op³at.

Dotacje na zadania zlecone gminie - 4,8 mln z³

Œrodki finansowe Unii Europejskiej - 14,6 mln z³

W skrócie bud¿et gminy na 2009 rok to:

48,2 mln z³

Plan wydatkowania gminnych pieniêdzy przedstawia siê nastêpuj¹co:
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa - 1,3 mln z³

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka
gruntami i nieruchomoœciami, plany
zagospodarowania przestrzennego - 0,7 mln z³

W tym wydatki inwestycyjne - 0,8 mln z³

Wydatki na turystykê, kulturê fizyczn¹ i sport - 0,8 mln z³

Administracja publiczna - 3,5 mln z³

W tym wydatki inwestycyjne - 0,4 mln z³

Wydatki na pomoc
spo³eczn¹ - 7,2 mln z³

Wydatki na drogi gminne - 3,6 mln z³

Wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska - 14,1 mln z³ w tym:

W tym realizacja priorytetowej inwestycji - ,,Modernizacja
uk³adu transportowego miasta” - 2,9 mln z³

Wydatki na realizacjê inwestycji - 12,7 mln z³

Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹
d³ugu - 85 tys. z³

Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi - 0,6 mln z³
Oœwietlenie w gminie - 0,5 mln z³
Wydatki na utrzymanie zieleni - 0,2 mln z³

Pozosta³e wydatki - 98 tys. z³

Wydatki zwi¹zane z poborem
podatków - 0,1mln z³
Wydatki na oœwiatê i wychowanie
oraz opiekê edukacyjn¹, opiekê
wychowawcz¹- 13 mln z³
utrzymanie szkó³ i przedszkoli w gminie,
utrzymanie œwietlic, sto³ówek szkolnych

Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa
narodowego - 3,7 mln z³ w tym:
Wydatki inwestycyjne - 2,8 mln z³
Dotacja dla gminnych jednostek kultury (JOK) - 0,8 mln z³

Wydatki na zwalczanie narkomanii
przeciwdzia³anie alkoholizmowi
w gminie - 0,2 mln z³

Bêd¹ realizowane nastêpuj¹ce zadania:
Inwestycja ,,Uk³ad transportowy miasta” - koszt 5 058 444 z³ w 2009 roku - 3 038 015 z³;
Inwestycja ,,Kontynuacja gospodarki wodno - œciekowej etap III” - koszt 26 805 165
w roku 2009 - 12 318 996 z³;
Inwestycja ,,Modernizacja i rozbudowa Janowskiego Oœrodka Kultury” - koszt 3 814 149 z³
- w 2009 roku 2 768 108 z³;
Zakup trzech samochodów po¿arniczych w ramach programu ,,Poprawa systemu bezpieczeñstwa
ekologicznego na terenie powiatu janowskiego” koszt - 889 160 z³ - w 2009 roku 4 126 z³.
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Wydatki na zadania realizowane wspólnie
z powiatem janowskim - 0,2 mln z³
Chodnik - ulica Sienkiewicza i dokumentacja
na budowê chodnika w Bia³ej oraz udzia³ w realizacji
programu spo³eczeñstwo informatyczne

Priorytetem bêdzie rekordowy poziom wydatków inwestycyjnych
wspó³finansowanych œrodkami Unii Europejskiej realizowane w latach
2009-2010 . Planowany koszt ogó³em tych inwestycji 36 576 918 z³ W
roku 2009 - 18 129 115 z³ z tego 14 084 701 z³ bêd¹ stanowi³y œrodki
unijne.

41,82% planowanych wydatków na 2009 rok stanowi¹ wydatki
na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Gazeta Janowska

Kultura i oœwiata
Ferie zimowe w Gminie Janów Lubelski

Ferie, ferie i po feriach
Jak ten czas szybko biegnie. Dopiero zastanawialiœmy siê nad programem ferii,
atrakcjami jakie mo¿emy zaoferowaæ dzieciom i m³odzie¿y, czy bêdzie ³adna pogoda a
ju¿ trzeba wracaæ do szko³y.

N

a os³odê w ostanie dni ferii spad³ œnieg i
mo¿na by³o poszaleæ na sankach i nartach.
Po zo st a³ y n am ws po mn ie ni a z im pr ez
organizowanych przez Janowski Oœrodek
Kultury, a by³o ich wiele. Jedn¹ z najwiêkszych
by³ konkurs „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”, który
odby³ siê 5 lutego a uczestniczy³o w nim 36

wykonawców. Najlepszymi okazali siê: w
ka te go ri i 7- 10 la t - Ju li a Dw or ak z
Wierzchowisk, w kat. 11-13 lat- Aleksandra
Prz ytu ³a z Bia ³ej , w k at. Gim naz jum
Przemys³aw Wójcik z Potoka Wielkiego, w kat.
open Wo³oszyn Patrycja z Janowa Lubelskiego
i Katarzyna Wielgus z Wierzchowisk oraz duet

Patrycja Wo³oszyn i Karolina Gorczyca.
Z wielu atrakcji jakie
prz ygo tow ali œmy wa¿ ne mie jsc e zaj ê³a
plastyka. Dzieci chêtnie korzysta³y z tej formy
spêdzania wolnego czasu. Odbywa³y siê zajêcia
z grafiki warsztatowej, dok³adniej rzecz
ujmuj¹c, dzieci wykonywa³y gipsoryty. Po raz
pierwszy mia³y okazjê zetkn¹æ siê z tego typu
technik¹. Pozna³y metody i zasady druku
wypuk³ego, pocz¹wszy od sposobu
pr zy go to wa ni a p³ yt y gi ps ow ej ,
pr ze z
naniesienie rysunku na p³ytê, jej graficzne
opracowanie a nastêpnie sposób nak³adania
farby i tworzenie odbitek. Innym r ównie
int ere suj ¹cy m z ajê cie m b y³o tw orz eni e
obrazków abstrakcyjnych. Tutaj dzieci mog³y
puœciæ wodze fantazji, korzystaj¹c z ró¿nych
technik, tworz¹c abstrakcyjne formy. Bawi³y siê
przy tym doskonale. M³odzie¿y
zaproponowaliœmy inn¹ dziedzinê fotografiê.
Rozpisany zosta³ konkurs fotograficzny „Zima

w obiektywie”. Ze wzglêdu na aurê i bezœnie¿na
zimê w pierwszym tygodniu ferii, odzew na tê
propozycje okaza³ siê skromny. Zg³osi³o siê
tylk o szeœ ciu ucze stni ków. Z uwag i na
wyrówna ny poziom prac fotogra ficznyc h,
komisja oceniaj¹ca prz yzna³a wszystkim
nagrody ksi¹¿kowe. Efekty pracy uczestników
ferii mo¿na ogl¹daæ na wystawie w Janowskim
Oœrodku Kultury. Wœród propozycji na ferie nie
zabrak³o równie¿ elementów sportowych takich
jak: turniej pi³karzyków, w którym startowa³o
16 dru¿yn zwyciêzcami okazali siê Drewniak
Micha³ i Wiliñski Micha³. Nie ustaje równie¿
zainteresowanie szachami, odby³y siê a¿ dwa
turnieje i symultana szachowa, w których
³¹cznie uczestniczy³o 60 zawodników.
Dzieci i m³odzie¿ mog³a równie¿
doskonaliæ siê artystycznie podczas warsztatów
instrumentalnych oraz wokalnych, na których
szkolili emisje g³osu, dykcjê oraz intonacjê.
Szczególnie przydatne by³y te zajêcia dla osób
chc¹cych œpiewaæ i graæ.
Pod koniec drugiego tygodnia ferii
spad³ œnieg i w³aœnie wtedy
wyruszyliœmy z dzieæmi do Szklarni
gdzie dzieci mog³y dowiedzieæ siê od
Pana Zbigniewa Butryna o hodowli
konika bi³gorajskiego, zwiedzi³y
stajnie i karmi³y koniki,
przygotowane by³o ognisko, kie³baski
i ciep³a herbata. Dzieci szala³y na
œniegu lepi¹c ba³wany i rzucaj¹c
œnie¿kami.
Z wycieczki wróci³y zadowolone i
pe³ne wra¿eñ.
Dla wszystkich, którzy uczestniczyli
w zajêciach podczas ferii jak te¿ i tych
którzy nie znaleŸli dla siebie
propozycji zorganizowaliœmy kilka
dyskotek, podczas których mogli siê
wyszaleæ oraz uczestniczyæ w
karaoke.
Ferie 2009 na pewno pozostawi¹
wspomnienia u wielu osób, które nas
odwiedzi³y.
JOK

To, co mi³e szybko siê koñczy, albo te¿ inaczej: czas spêdzony ciekawie, mija niepostrze¿enie. Jeszcze niedawno stres, ostatnie klasówki przed pó³³roczem, a ju¿ odpoczynek zimowy przeszed³ do
historii.

Wyk¹pmy niedŸwiedzia...
Miejski Oœrodek Sportu i
Rekreacji jak zwykle zadba³ o
interesuj¹ce zagospodarowanie
czasu dzieci, które nie mia³y
mo¿liwoœci wyjechaæ na
zimowiska, czy te¿ z rodzin¹. W
tym roku do zaoferowania
dodatkowo, przyby³a nam nowa
atrakcja w postaci Krytej
p³ywalni, która na szczêœcie nie
jest w ¿adnym stopniu zale¿na
od kaprysów pogody.
Niestety ze wzglêdu na „wiosenne”
wrêcz temperatury, o lodowisku i
zabawach na œniegu, mo¿na by³o
sobie tylko pomarzyæ. Pod tym
wzglêdem aura ju¿ któryœ rok z
kolei nas ni e rozp ieszc za. Na
p³ywalni, co prawda szybciej
mo¿na poczuæ siê jak na wakacjach,
a nie na feriach, ale zabawa i
wypoczynek s¹ równie udane, jak
na oœnie¿onych stokach.
Na pierwszy ogieñ posz³y wiêc
ceny, ¿eby by³y bardziej przyjazne,
wszyscy uczniowie mogli wchodziæ
na p³ywalniê po 2 z³. za godzinê.
Przepustk¹ by³a szkolna

legitymacja. Opracowano
szczegó³owy grafik zajêæ, pod
has³em „Wyk¹pmy niedŸwiedzia”,
dla wszystkich grup wiekowych.
Poniedzia³ek zacz¹³ siê zajêciami
rekreacyjnymi od godziny 9.00.
Ratownicy i instruktorzy
przybli¿ali zasady korzystania z
poszczególnych niecek oraz
brodziku dla dzieci, jacuzzi i
zje¿d¿alni, chêtnych nie brakowa³o.
Wtorki od rana przebiega³y pod
has³em „doskonalenie p³ywania”.
Prowadz¹cy prezentowali ró¿ne
style p³ywania i udzielali
praktycznych wskazówek
wszystkim chêtnym do
doskonalenia tej sztuki. A¿ mi³o
by³o popatrzeæ, jakie kupony ju¿
mo¿na odcinaæ od zajêæ p³ywania,
na które regularnie uczêszczaj¹
wszystkie dzieci szkolne z naszej
gminy.
Œrody by³y dniami sportów
wodnych. Wotterpoll, wodna pi³ka
koszykowa i inne gry zespo³owe
królowa³y na obu nieckach. Podjêto
nawet próby rozegrania spotkañ.

W czwartki w planie by³y zajêcia z
aqua aerobiku. Celem tych zajêæ
by³o pokazanie dzieciom, jak
mo¿na przenieœæ æwiczenia
gimnastyczne ze œrodowiska
l¹dowego w wodne. Zajêcia
pokaza³y jak œwietnie przy
muzyce mo¿na kszta³towaæ
sylwetkê i zadbaæ o dobr¹
kondycjê.
Pi¹tki, jako dni poprzedzaj¹ce
weekend przewidziano na
wszelkie zajêcia rekreacyjne.
By³y to ró¿ne formy
aktywnoœci ruchowej:
zabawy, gry, konkursy.
Nie zapomniano równie¿ o
dzieciach niepe³nosprawnych.
Dla nich przewidziana by³a
specjalna godzina, w czasie
której mog³y siê zaznajom iæ i
zi nt eg ro wa æ ze œr od ow is ki em
wodnym.
Dn i mi ja ³y s zy bk o zn ac zo ne
rozeœmianymi buziami i t³okiem
przy kasie. Czasem trzeba by³o
trochê poczekaæ na wejœcie, ale nikt
siê nie denerwowa³. Dni wolne to
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przecie¿ czas na relaks i
odpoczynek.
Z z aj êæ zo rg an iz ow an yc h w
godzinach 9.00-13.00 ogólnie
skorzysta³o 2292 dzieci, zaœ ogólnie
od poniedzia³ku do pi¹tku przez 2

Bêdzie nam ros³o nowe, zdrowe
pokolenie bez migren i k³opotów z
krêgos³upem. Na pewno spotkamy
siê na zajêciach za rok, my ju¿
czekamy na ten weso³y gwar.
Korzystaj¹c z okazji MOSiR bardzo

tygodnie ferii przyjêliœmy 5538
goœci nie tylko z Janowa, ale te¿ z
Kraœnika, Bi³goraja czy innych
oko lic zny ch mie jsc owo œci . Co
ciekawe, w³aœnie w ferie pad³
rekord odwiedzin. Jednego dnia
zanotowano a¿ 633 wejœcia, 633
zadowolone, uœmiechniête osóbki.

dz iê ku je ws zy st ki m o so bo m:
instruktorom nauki p³ywania, aqua
aero biku , rat owni kom W OPR,
nauczycielom i wszystkim innym za
udzielon¹ spo³ecznie, ogromn¹
pomoc w organizacji i prowadzeniu
zajêæ z dzieæmi.
Tekst i foto: mosirjanow.pl
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Janowskie muzeum dofinansowane przez ministra
Od kilku lat Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim z powodzeniem uczestniczy w pozyskiwaniu
œrodków finansowych w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerialne wsparcie pozwoli³o
zreali zowaæ w tym cza sie kil ka
projektów, które bez tego wsparcia
b¹dŸ nie zosta³yby zrealizowane, b¹dŸ
te¿ musia³yby zostaæ od³o¿one w
czasie. Dotychczas dofinansowane w
ten spo sób zos ta³ y m. in. tak ie
wydarzenia muzealne jak
Miêdzynarodowe Warsztaty Sztuki
Wspó³czesnej INTERWENCJE w
2005 r., czy dwie poprzednie edycje
Ogólnopolskich Spotkañ
Garncarskich (w 2007 i 2008 r.).
Ponadto dziêki dofinansowaniu w
ubieg³ym roku janowskie Muzeum
wzb oga ci³ o si ê o p rof esj ona lny
system zawieszeñ do obrazów i
grafik, system œcianek
ekspozycyjnyc h oraz kilkadziesi¹t
ram al umini owych i anty ram
s³u¿¹cych do prezentowania grafik i
zdjêæ.
Uznanie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego zyska³y
po no wn ie or ga ni zo wa ne pr ze z
janowskie Muzeum Ogólnopolskie
Spotkania Garncarskie.
Organizowana w ramach programu

Gin¹ce zawody impreza ju¿ na sta³e
zagoœci³a w kalendarzu lokalnych
imprez i z roku na rok przyci¹ga coraz
wiêks z¹ liczb ê zaint ereso wanyc h
garnc arski m rz emios ³em. Trzecia
edycja Spotkañ odbêdzie siê w dniach
25-2 7 cze rwca . Trad ycyj nie j u¿
trzydniowe warsztaty poprowadz¹
garncarze miejscowi oraz przyjezdni kilkunastu przedstawicieli oœrodków
garncarskich z terenu ca³ej Polski.
Ogólnopolskie Spotkania
Garncarskie bêd¹ wspó³finansowane
z programu MKiDN „Dziedzictwo
kulturowe”, priorytetu 5 „Ochrona
dziedzictwa kultury ludowej”.
Równie¿ dziêki
dofinansowaniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w 2009 r.
janowskie Muzeum rozpocznie
wymianê oœwietlenia
ekspozycyjnego. To, które Muzeum
posiada obecnie zainstalowane
zosta³o przesz³o 20 lat temu i nie
sp e³ ni a o bo wi ¹z uj ¹c yc h d zi si aj
wymogów odnoœnie natê¿enia œwiat³a
i t ym sa my m b ez pi ec ze ñs tw a
eksponatów. Planowany jest zakup

profesjonalnego oœwietlenia
muzealnego opartego na
szy nop rze wod zie z ref lek tor ami
halogenowymi. Bêd¹ one
wy po sa ¿o ne w s ys te m op ty ki
umo¿liwiaj¹cy zarówno skupianie i
rozpraszanie wi¹zki œwiat³a, jak i jej
fo rm at ow an ie do do wo ln yc h
ks zt a³ tó w. Ta ki e oœ wi et le ni e,
funkcjonuj¹ce ju¿ obecnie niemal w
ka¿dym wiêkszym muzeum w Polsce
daje mo¿liwoœæ zastosowania nowych
rozwi¹zañ podczas realizacji wystaw podœwietlenia wybranych
eksponatów, ich akcentowania, nie
za k³ óc aj ¹c pr zy ty m o db io ru
pozosta³ych czêœci ekspozycji.
Poniewa¿ jest to niezwykle
kosztowne przedsiêwziêcie, zosta³o
ono podzielone na dwa etapy. W
pi er ws zy m za ku pi on e zo st an ie
oœwietlenie do kilku sal
ekspozycyjnych, w drugim
do
po zo st a³ yc h sa l i ko ry ta rz a.
Dofinansowanie tego zadania odbywa
siê w ramach programu MKiDN
„Rozwój infrastruktury kultury”.
Muz

Inwestycyjna passa janowskich instytucji kultury

W

tym roku w wyniku starañ Urzêdu Miejskiego i Muzeum Regionalnego uda³o siê pozyskaæ ministerialne
œrodki na kontynuowanie rozpoczêtego przed dwoma laty remontu zabytkowego budynku dawnego
wiêzienia - siedziby Muzeum. W 2007 r. w ramach otrzymanych ministerialnych œrodków powiêkszonych wk³adem
w³asnym Gminy wykonane zosta³y: kompletna dokumentacja techniczna prac konserwatorskich, restauratorskich i
budowlanych, bezinwazyjne osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i œcian, doraŸne zabezpieczenia
dachu i obróbki blacharskie, monta¿ i malowanie krat, lokalne naprawy tynków zewnêtrznych, a przede wszystkim
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /m.in. ponad 100 dêbowych okien/.
Wniosek na remont wpisanego do rejestru zabytków powiêziennego obiektu przygotowany wspólnie z
pracownikami Urzêdu Miejskiego zosta³ z³o¿ony do pierwszego naboru wniosków 2009 do Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury”. Na 1007 z³o¿onych wniosków, tylko dwa z
województwa lubelskiego dotycz¹ce remontów i modernizacji uzyska³y bardzo wysok¹ punktacjê i akceptacjê
realizacji. Wœród nich jest zadanie: „Remont Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim modernizacja I etap”.
Pozyskane œrodki bêd¹ wykorzystane przede wszystkim na wykonanie od podstaw wszelkich niezbêdnych
dla takiej instytucji instalacji wraz z przy³¹czami, pocz¹wszy od centralnego ogrzewania, przez instalacje: wodnokanalizacyjn¹, elektryczn¹, przeciwpo¿arow¹, wentylacyjn¹ czy alarmow¹.
Muz

,,Florografy” w twórczoœci pani Albiny Róg
Od szóstego marca, w sali „Kameralnej” Janowskiego Oœrodka
Kultury, mo¿na ogl¹daæ wystawê autorstwa Pani Albiny Róg.
Pani Albina pochodzi z Baranowa Sandomierskiego gdzie mieszka i
tworzy swoje niezwyk³e kompozycje roœlinne. Nazywa je florografami.
Flora to rzymska bogini kwiatów, to równie¿ zbiór gatunków roœlin
wystêpuj¹cych na okreœlonym obszarze. St¹d zapewne ta szczególna nazwa
jej prac.

Pani Albina upodoba³a sobie ten
zachwycaj¹cy œwiat roœlin, ulegaj¹cy
wiecznym przemianom, odradzaj¹cy
siê na nowo ka¿dej wiosny, by z kolei,
z nastaniem jesieni i chwilowym
wybuchem ferii niesamowitych
kolorów, odejœæ na czas zimy. Autorka
pragnie zatrzymaæ ten nieuchronny
proces przemiany w œwiecie przyrody,
by tworzyæ z zasuszonych liœci,
kwiatów i zió³ swoje niezwyk³e
kompozycje. Najczêstszym motywem
jej prac jest pejza¿. Umiejêtnie
dobieraj¹c odcienie kolorystyczne i
kszta³ty roœlin, tworzy interesuj¹c¹
iluzjê przestrzeni. S¹ te¿ prace, które ilustruj¹ niejako konkretne miejsce, ale
wiêkszoœæ to owoc jej wyobraŸni i przemyœleñ.
Pani Albina nie posiada wykszta³cenia plastycznego, a mimo to, na swoj¹
drogê twórcz¹ wkroczy³a bardzo zdecydowanie od 2001 roku. Od tego
czasu, jej prace mo¿na by³o ogl¹daæ na wielu wystawach w ró¿nych miastach
w Polsce. Obecnie mamy t¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ je mieszkañcom
Janowa.
LW

Wdziêcznoœæ jest najpiêkniejsz¹ modlitw¹
Ksi¹dz Zbigniew Kozie³ to zas³u¿ony kap³an parafii œw.
Jadwigi w Janowie Lubelskim, której proboszczem jest ks.
kanonik Jan Sobczak.
Ksi¹dz Zbigniew przyby³ do nas niespe³na osiem lat temu z
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Jego codzienne ¿ycie jako kap³ana i
katechety by³o radosnym œwiadectwem obecnoœci Boga wœród
nas. Nie szczêdz i³ si³ w w ype³nia niu powi erzonej mu
duszpasterskiej pracy, z mi³oœci¹ oddawa³ siê jej bez reszty.
By³ dobrym przewodnikiem ludu, a odprawiane przez niego
Msze Œwiête i g³oszone homilie pog³êbia³y wiarê wœród
wierz¹cych i naprowadza³y na drogê Przykazañ Bo¿ych. Swoj¹
pos³ug¹ kap³añsk¹ wspiera³ parafian zrzeszonych w ró¿nych
stowarzyszeniach katolickich, poprzez modlitwê, adoracjê i
rozwa¿anie S³owa Bo¿ego.
By³ opiekunem ministrantów, których uczy³ jak kochaæ Jezusa i
Maryjê, s³u¿yæ Bogu przy o³tarzu i dawaæ swoj¹ postaw¹ dobry
przyk³ad innym. Czêsto uczestniczy³ wraz z nimi w ró¿nych
zawodach sportowych, na których zdobywali pierwsze miejsca.
Jego praca skierowana by³a równie¿ na przygotowywanie dzieci
do I Komunii Œwiêtej i Komunii Rocznicowych. Uczy³ dzieci
modlitwy, podstawowych prawd wiary, zachêca³ do korzystania
z sakramentów œwiêtych, udzia³u w ró¿nych nabo¿eñstwach, po
to, aby byæ blisko Boga.
Bêd¹c nauczycielem religii w Publicznej Szkole Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi, z wielkim zaanga¿owaniem
wype³nia³ swoj¹ pos³ugê katechetyczn¹. Z g³êbok¹
odpowiedzialnoœci¹ troszczy³ siê za przekaz wiary i rozwój
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duchowy swoich wychowanków. Ju¿ podczas pierwszych
spotkañ nawi¹za³ serdeczny kontakt z dzieæmi, czym zyska³
sobie sympatiê i akceptacjê wœród uczniów.
W stosunku do dzieci by³ bardzo mi³y, serdeczny i wra¿liwy.
Dzieci chêtnie dzieli³y siê z nim swoimi problemami, troskami,
radoœciami i wra¿eniami ¿ycia codziennego. Widzia³y w nim
przyjaciela, który wys³ucha, zrozumie i pomo¿e. Ceni³y w nim

m¹droœæ, wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ w poznawaniu Tajemnicy
Królestwa Bo¿ego. Stara³ siê ukszta³towaæ m³odego cz³owieka
ju¿ od najm³odszych lat tak, by na zawsze pozosta³ wierny Bogu
i jego przykazaniom. Czyni³ to poprzez modlitwê, œpiew, zabawê
i rozwa¿anie S³owa Bo¿ego. Jego katechezy, to nietypowe lekcje,
ale prawdziwe i radosne spotkania z Bogiem, to duchowe
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prze¿ywania.
Wœród nauczycieli by³ postrzegany jako oddany kap³an,
wzorowy katecheta, ¿yczliwy wspó³pracownik, serdeczny
kolega, a przede wszystkim jako wspania³y cz³owiek, u którego
mo¿na by³o szukaæ rady, wsparcia, pocieszenia czy zwyk³ej
rozmowy na ka¿dy temat.
Ksi¹dz Zbyszek
czynnie uczestniczy³ w ¿y ciu szko³y.
Przygotowywa³ wraz ze swoimi uczniami akademie i apele o
tematy ce religi jnej, m.in. jase³k a, spotka nia op³atk owe,
rekolekcje, Dzieñ Papieski i kolejne rocznice œmierci Jana Paw³a
II . Przygotowywane przez niego apele budzi³y w s³uchaczach
g³êbokie wzruszenia i prze¿ycia.
W ostatnich dniach stycznia 2009 roku, z woli Biskupa
Sandomierskiego ks. Zbigniew zosta³ przeniesiony do innej
parafii. Ta decyzja wzbudzi³a w nas uczucie smutku i ¿alu.
Uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy szko³y
ze wzruszeniem ¿egnali odchodz¹cego kap³ana. Wiersze,
piosenki i kwiaty by³y wyrazem wdziêcznoœci i podziêkowania
za jego poœwiêcenie, trud i wszystkie lata, które spêdzi³ razem z
nami.
Wyra¿amy wdziêcznoœæ Bogu za mo¿liwoœæ wspó³pracy z takim
cz³owiekiem, jakim by³ ksi¹dz Zbyszek. Gor¹co prosimy Maryjê
o matczyn¹ opiekê i b³ogos³awieñstwo Bo¿e w dalszej pos³udze
kap³añskiej.
Wdziêczni za wspó³pracê
Uczniowie, Dyrekcja, Nauczyciele, i Pracownicy
Publicznej Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim
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,,Bóg leœnymi œcie¿kami biega”
Momoty Górne zosta³y za³o¿one w
XVIII w na terenie ordynacji rodziny
Zamoyskich, na po³udniowych
obrze¿ach Lubelszczy zny w samym
sercu Lasów Janowskich. Przed wojn¹
wioska ta nie mia³a ¿adnego po³¹czenia
ko mu ni ka cy jn eg o z pr zy le g³ ym i
miejscowoœciami, dlatego dla
mieszkañców Momot trudnoœci¹ by³o
dotarcie do koœcio³a parafialnego w
Janowie Lubelskim.
Wymyœlono wiêc jak rozwi¹zaæ ten
problem i postanowiono wybudowaæ
kaplicê w Momotach Górnych. Rz¹dca
ma j¹ tk u or dy na cj i Za mo ys ki ch ,
Miros³aw Mizerski, przedstawi³ pomys³ i
ten plan hrabiemu Zamoyskiemu. Na
szczêœcie hrabia sprawê rozpatrzy³
pomyœlnie i w roku 1938 podarowa³ wsi
plac. Na nim wybudowano drewnian¹
kaplicê dla Momot Górnych i Dolnych,
Kiszek, Ujœcia i Szewc obs³ugiwan¹ i
prowadzon¹ przez ksiê¿y z Janowa
Lubelskiego.
Koœció³ek ten nie by³ niczym
szczególnym- œciany zrobione z desek
poprzetykanych papierami, „reflektory”
zrobione z puszek do konserw, brak
ogrzewania. Ludzie w ciasnocie modlili
siê do Boga o lepsze dni. Pos³ugê
duszpastersk¹ pe³nili wówczas: ks. Jan
Orze³, ks. Jan Klukaczyñski (kapelan
miejscowych oddzia³ów partyzanckich,
rozstrzelany 4.07.1944 r. w Rapach
k/Bi³goraja), ks. Kazimierz Maœcibroda i
ks. Tadeusz Mioduszewski. Wszystko
zmieni³o siê na lepsze, kiedy niewielk¹
ka pl ic zk ê p rz ej ¹³ ks . K az im ie rz
Piñciurek.
Kazimierz Piñciurek urodzi³
siê 26 stycznia 1928 roku w Bi³goraju.
Wychowywa³ go ojciec. Matka zmar³a w
1929 roku. M³ody Kazimierz ¿y³ w

trudnych warunkach. Pozbawiony opieki
matki, obeznany z g³odem, k³ótliwoœci¹ i
pij añs twe m oj ca, mus ia³ sta æ si ê
samowystarczalny. Uwa¿a³, ¿e jedynie
wyksz ta³ce nie mo ¿e pop rawiæ jego
sytuacjê, dlatego by³ pilnym uczniem. W
1942 roku ukoñczy³ szko³ê powszechn¹,
by móc kszta³ciæ siê w dwuletniej Szkole
Handlowej w Bi³goraju. Wiedzia³, ¿e
jedynie zdobycie zawodu i pracy mo¿e
pomóc mu w usamodzielnieniu s iê.
Musia³ jednak przerwaæ naukê w tej
szkole, gdy¿ zosta³ zakwalifikowany do
wyjazdu na przymu sowe roboty do
Niemiec. Nie dotar³ jednak tam- zdo³a³

trudne do wykonania zadanie. Mia³
zamiar rozbudowaæ i odnowiæ momocki
koœció³ek. By³ to nie lada trud, gdy¿
ksi¹dz nie mia³ wtedy ani pozwolenia na
ro zb ud ow ê k ap li cy (w cz as ac h
ko mu ni st yc zn yc h tr ud no by ³o j¹
otrzymaæ), ani œrodków pieniê¿nych.
Mieszkañcy byli biedni, mogli pomóc
je dy ni e p op rz ez w³ as n¹ pr ac ê i
wspieranie niezwyk³ego kaznodziei.
9 wrzeœnia 1972 roku zosta³a
dokonana erekcja parafii pod wezwaniem
œw. Wojciecha, w sk³ad której wesz³y
nastêpuj¹ce wioski : Momoty Górne,
Momoty Dolne, Kiszki, Ujœcie i Szewce.
Ks. Kazimierz Piñciurek zosta³
pierwszym proboszczem nowo
powsta³ej parafii.
Od 1972 roku rozpoczê³a siê
ro zb ud ow a st ar ej ka pl ic y.
Pow iêk szo no i pod nie sio no
pr ez bi te ri um . Po cz ¹t ko wo
obawiano siê, czy ten krok nie
zrujnuje jeszcze bardziej
wy ni sz cz on eg o ko œc ió ³k a,
jednak gdy cieœla Kazimierz
Proboszcz z prezentem od parafian. Wyjaœnienie teblicy rejestracyjnej TBC - Tak Bóg Chcia³,
Ma³ek stwierdzi³, ¿e
71 - rok przybycia proboszcza do Momot, 25 - lata pos³ugi w parafii Momoty
uciec z przejœciowego obozu w
podniesienie prezbiterium jest mo¿liwe,
Zamoœciu. Po zakoñczeniu okupacji
podnieœli je o ca³e 1,5 metra! Wtedy tak¿e
postanowi³ kszta³ciæ siê dalej w
ksi¹dz Kazimierz wpad³ na pomys³, ¿e
Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cym w
mo¿ na je dod atk owo pos zer zyæ i
Bi³goraju. Po zdaniu ma³ej matury
wyd³u¿yæ, co zrealizowano dobudowuj¹c
rozpocz¹³ naukê w Liceum Biskupim w
ponadto fronton koœcio³a z chórem.
Lublinie, a nastêpnie studiowa³ na
Pr ac am i w ie rn yc h k ie ro wa ³ s am
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W
proboszcz. Przebudowa koœcio³a odby³a
1953 roku udzielono Mu œwiêceñ
siê bez zezwolenia, bez planów, bez
kap³añskich. Pracowa³ w wielu
pom ocy fac how ców. Nie by³ o to
parafiach- w Markuszowie (1953-56),
przeszkod¹ dla wytrwa³ego ksiêdza.
Wilko³azie (1956-58), Niemcach (1958Wiedzia³, ¿e w³adza komunistyczna nic
59), Gródku (1959-63), Turobinie (1963nie mo¿e poradziæ na to, co zosta³o ju¿
67), Zakrzówku (1967-70), a¿ w 1970 r
wybudowane. Dnia 16 listopada 1973
trafi³ do parafii Momoty.
roku wydarzy³a siê rzecz nies³ychanaKsi¹dz Piñciurek wzi¹³ na
po dc za s in sp ek cj i od kr yt o, ¿ e
swoje barki niezwykle pracoch³onne i

prezbiterium zosta³o podwy¿szone o
wiêcej ni¿ 50 cm. Piñciurek nie mia³ ju¿
nadziei na przysz³oœ æ, wiedzia³, ¿e
zostanie ukarany. Mimo to nadal d¹¿y³ do
udoskonalania rozpoczêtego dzie³a.

Piñciurek nie doczeka³ tego wspania³ego
wydarzenia (proboszcz zmar³ w 1999
roku). Byæ mo¿e nadal otacza z nieba sw¹
opiek¹ parafiê i cieszy siê z ka¿dej
rocznicy z ni¹ zwi¹zanej.
Koœció³ek
w Momotach
Górnych jest zupe³nie
inny od wszystkich
nam znanych. Jego
fundamenty opieraj¹
siê na wielkiej
wytrwa³oœci,
cierpliwoœci, chêci,
pobo¿noœci i mi³oœci
do Boga zarówno
ksiêdza Piñciurka i
Widok koœcio³a w Momotach, pocz¹tek lat 80 - tych
Od 1975 do 1992 roku ks.
wiernych. Ka¿dy k¹t tej œwi¹tyni mówi o
Kazimierz Piñciurek zaj¹³ siê wystrojem
niezwyk³ej historii ludzi pracuj¹cych
œwi¹tyni. Obudowywa³ koœció³ deskami
przy jej budowie. Wszyscy odwiedzaj¹cy
od wewn¹trz, by zamaskowaæ wszelkie
kapliczkê odczuwaj¹ nagle tê niezwyk³¹
nierównoœci. Nastêpnie stworzy³ now¹
wiêŸ ³¹cz¹c¹ ich z Bogiem i z tym
pod³ogê. Trudnym elementem do
miejscem. To koœció³ inny ni¿ wszystkiezrealizowania sta³y siê ³uki nad wnêkami.
nie odstrasza swym ogromem, zimnem i
Wykona³ w³asnorêcznie z drzewa
przepychem. Wrêcz przeciwnie- sw¹
mnóstwo p³askorzeŸb przedstawiaj¹cych
prostot¹ i ma³oœci¹ zaprasza cz³owieka
ró¿ne wydarzenia z Biblii. Do
do niezwyk³ego œwiata modlitwy i
niezwyk³ych tworów proboszcza mo¿na
skupienia. Wchodz¹c do niego czujemy,
zaliczyæ „Ostatni¹ wieczerzê” i „Drogê
jakbyœmy przenosili siê w inny wymiarKrzy¿ow¹”. Po wykonaniu pierwszych
wymiar ciszy, spokoju i mi³osierdzia. To
prac dekoracyjnych ks. Piñciurek
a¿ dziwne, ¿e tak wspania³e dzie³o
zaprosi³ rzeŸbiarzy z Akademii Sztuk
ludzkich, niedoœwiadczonych r¹k
Piêknych w Warszawie, by dokoñczyli
znajduje siê praktycznie w samym œrodku
ozdabianie koœcio³a. Ci jednak uznali, ¿e
lasów. Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e Bóg
kapliczka mo¿e przez to utraciæ swój
lubi leœnymi œcie¿kami biegaæ w
unikatowy charakter. Dodatkowo przy
poszukiwaniu ludzkich dusz.
koœció³ku zosta³y wybudowane:
Anna Maria Wróblewska
„Fontanna P³acz¹ca” symbolizuj¹ca ³zy
•ród³a:
¿o³nierzy sk³adaj¹cych broñ w 1939
- materia³y z gazet na temat ksiêdza
roku, „Grota Zniewolenia”
Piñciurka- archiwum koœcielne.
przypominaj¹ca wydarzenia z czasów
- kronika koœcio³a pw œw. Wojciecha w
okupacji i „Grota Wyzwolenia”
Momotach Górnych
upamiêtniaj¹ca wydarzenia z 1989 roku.
-„Gazeta Milenijna” rocznik 2004-2008
W roku bie¿¹cym odby³y siê
- Ewa Bajek „Sanktuarium œw. Wojciecha
uroczystoœci zwi¹zane z 70-t¹ rocznic¹
w Momotach- Dzie³o serca i r¹k”
budowy koœció³ka. Szkoda, ¿e ks.

SZKO£A SUPER BABÆ - dzielimy siê wiedz¹ i doœwiadczeniem
W Lublinie powsta³a pierwsza w Polsce szko³a dla babæ. Zajêcia prowadzone s¹ od paŸdziernika 2008r. do maja 2009r. Prowadz¹ je najlepsi specjaliœci w Polsce z
ró¿nych dziedzin.

R

ealizatorem projektu ”Szko³a Super Babæ” jest Towarzystwo

Z satysfakcj¹ jako uczestniczka tych warsztatów mogê zrelacjonowaæ

gryczanej na s³ono.

Wolnej Wszechnicy Polskiej O/w Lublinie. Projekt jest

przebieg tego pobytu. Babcie, które w swoim ¿yciu, nie zawsze mia³y

Na zakoñczenie wieczoru pani Lidka Tryka omówi³a ca³okszta³t

dofinansowany ze œrodków Konkursu „Seniorzy w akcji”, Polsko-

mo¿liwoœæ korzystania z oœrodka terapii wodnej SPA pod okiem

dzia³alnoœci kobiet w stowarzyszeniu, rozpytuj¹c nas jak zdobyæ

Amery kañsk iej Funda cji Wolnoœci i Towarzy stwa Inicj atyw

wykwalifikowanych instruktorów teraz z ogromn¹ przyjemnoœci¹ i

fundusze na podobne programy i dzia³ania. Pani Zofia Zaorska

Twórczych „ê”. Koordynatorem projektu jest dr Zofia Zaorska, która

zaanga¿owaniem korzysta³y z pokazów i porad wiza¿ystki Iwony

realizowa³a z grup¹ zabawy integracyjne.

Staroœciæ i jej personelu. Uwieñczeniem pierwszego dnia

W drugim dniu pobytu najcenniejsze zajêcia to nauka chodzenia z

pobytu by³o spotkani e w Janowski m Oœrodku Kultury

kijkami do Nord s Wolkingu. S¹ to zajêcia z zakresu terapii ruchowej

uczestniczek „SSB” i pañ ze Stowarzyszenia Kobiet Powiatu

tak bardzo wskazanej w ka¿dym wieku, terapii, któr¹ w ostatnim czasie

Janowskiego. By³o to spotkanie integracyjne, ukierunkowane na

stosuje siê dla utrzymania , lub odzyskania zdrowia. Odbiór tych zajêæ,

wymianê wiedzy i doœwiadczeñ.

prowadzonych przez pani¹ Iwonê Ostrowsk¹ przeszed³ oczekiwania

Spor¹ wiedzê zdoby³y wszystkie panie po ciekawych relacjach

nas wszystkich. Po kolejnych zajêciach na p³ywalni przyszed³ czas na

naszej wspania³ej podró¿niczki, pani Ma³gorzaty Sawickiej,

spotkanie ostatkowe z udzia³em pañ ze SKPJ. By³ „szwedzki stó³”

która wraz z mê¿em podró¿owa³a trzy miesi¹ce po Australii.

zorganizowany przez Grupê „ SSB” , tañce przy muzyce, wspólne

Zrelacjonowa³a nam tylko wycinek swojej podró¿y, który

œpiewanie. Mo¿na rzec „integracja murowana”.

dotyczy³ g³ównie Republiki VANVATU. Z jej opowieœci

Warsztaty „Zdrowie i Uroda” zakoñczy³y siê sukcesem obydwu stron.

dowiedzieliœmy siê, ¿e ludzie s¹ tam szczêœliwi, nigdy nie

Koñcz¹c tê relacjê chcê podziêkowaæ w imieniu pani Zofii Zaorskiej i

g³oduj¹, maj¹ pod dostatkiem produktów rolnych, owoców i ryb.

„Super babæ” Dyrektorowi i pracownikom Janowskiego Oœrodka

Jedz¹ ¿ywnoœæ tylko ekologiczn¹ i zawsze s¹ uœmiechniêci.

Kultury za bezp³atne udostêpnienie sali kameralnej i zorganizowanie

Spotkanie z pani¹ Sawick¹ by³o zaplanowane na pocz¹tek

opra wy posz czeg ólny ch zajê æ, Piekarni „Gutek-Pietras z

wieczoru, tak aby móg³ wys³uchaæ opowieœci Burmistrz

Modliborzyc za sponsoring dro¿d¿ówek z kasz¹. Paniom ze SKPJ za

do ubieg³ego roku szefowa³a Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Jest

Janowa Lubelskiego pan Krzysztof Ko³tyœ, który bardzo ciekawie

przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych. Panu Andrzejowi

autork¹ ksi¹¿ki pt.” Dodaæ do ¿ycia lat”, a w tym roku wystartowa³a w

opowiada³ nam o swoim mieœcie, o walorach turystycznych Ziemi

Majkowskiemu za upust w biletach i pe³n¹ koordynacjê. Pañstwu

plebiscycie na „Lubliniankê Roku”.

Janowskiej.

Zofii i Stanis³awowi Mazurom za spory upust w dostêpie do ich us³ug,

Wspó³pracownikiem przy projekcie jest dr Renata Stawinoga-

Omówi³ wa¿niejsze wydarzenia kulturalne planowane w roku 2009 z

Grzegorzowi za pomoc techniczn¹ z urz¹dzeniami multimedialnymi,

nauczyciel akademicki UMCS, która wystêpuje w roli „Super Mamy”.

akcentem na ”Œwiêto Kaszy” zachêcaj¹c „babcie” , aby wraz z ca³ymi

a ca³ej firmie rodzinnej za mi³e i serdeczne przyjêcie.

Warsztaty w Janowie Lubelskim w dniach 19-21 lutego odbywa³y siê

rodzinami odwiedzi³y Janów Lubelski, korzystaj¹c z bazy turystycznej

W niedziele po Mszy w Koœciele Œw. Jadwigi SUPER BABCIE z
wielkim ¿alem po¿egna³y Janów Lubelski, powróci³y do Lublina.

pod has³em „Zdrowie i Uroda”. Inspiracj¹ do przyjazdu „babæ” na

i walorów terenu. W czasie tego wieczoru gospodynie spotkania pod

krañce województwa by³o posiadanie przez miasto kompleksu

kierunkiem Prezes SKPJ pani Lidii Tryka zorganizowa³y degustacje

SUPER BABCIA

rekreacyjno-sportowego o wysokim standardzie us³ug typu SPA.

potraw regionalnych. Ponad wszystko wychwalano pieróg z kaszy

Zofia Widz Bary³a

Gazeta Janowska

7.

Kultura i oœwiata

,,Kto ratuje jedno ¿ycie - ratuje ca³y œwiat”

T

o zdanie z Talmudu widnieje na medalu „Sprawiedliwi
wœród narodów œwiata” przyznawanym od 1963 roku przez
Instytut Yad Vashem. Do chwili obecnej odznaczono tymi
medalami ponad 20 tys. osób na ca³ym œwiecie. Najwiêcej
uhonorowanych stanowi¹ Polacy. W sierpniu ubieg³ego roku
medal taki
otrzymali pp. Katarzyna i Jan Robakowie
pochodz¹cy z kolonii Chrzanów, którzy od paŸdziernika 1942 r.
do kwietnia 1944 r. ukrywali w swoim gospodarstwie rodzinê
¿ydowsk¹ S³awy Chamity z dwójk¹ dzieci Szyfr¹ i Chaimem
oraz ich kuzynem Abrahamem. Kryjówka dla nich urz¹dzona
by³a w drewnianym budynku gospodarskim. Pod klepiskiem
wykopany by³ dó³, do którego wejœcie przykrywane by³o
deskami oraz s³om¹. Na s³omie znajdowa³o siê legowisko krowy.
Okna w budynku zas³oniête by³y matami. W czasie najwiêkszych

mrozów ukrywana rodzina ¿ydowska nocowa³a w mieszkaniu.
Jak wspomina p. Teresa Stachowiak córka pp. Robaków „ …
obecnoœæ ¿ydowskiej rodziny okryta by³a ca³kowit¹ tajemnic¹.
Wtajemniczona by³a tylko babcia, p. Józefa Szwa³ek. W obawie
przed Niemcami o sprawie nie wiedzieli nawet najbli¿si
s¹siedzi”. Jej rodzice jeszcze lata po wojnie wspominali chwile
grozy, jakie prze¿yli, gdy odwiedzili ich kolaboruj¹cy z
Niemcami Polacy z Chrzanowa. „Jasiu, wiemy, ¿e u ciebie
ukrywa siê Chereszkowa. Ojciec zarzeka³ siê na wszystkie
œwiêtoœci, ¿e nikogo nie ukrywa”. Poniewa¿ nie dawali mu
spokoju, zaproponowa³ im, aby sami przeszukali stodo³ê.
Za¿yczy³ sobie jednak, ¿eby s³oma po przeszukaniu u³o¿ona by³a
z powrotem, tak jak jest. Widz¹c stanowczoœæ „szmalcownicy”
odeszli. Po wyzwoleniu ludzie ci za wspó³pracê z Niemcami

zostali os¹dzeni przez s¹d w Kraœniku, skazani na d³ugoletnie
wiêzienia. Na jednym z nich wykonano wyrok œmierci.
Po zako ñcze niu dzia ³añ woje nnyc h rodz ina Cham itów
wyjecha³a do Kraœnika. S³awa wysz³a za m¹¿. Wyjecha³a do Tel
Avivu, a nastêpnie do USA, gdzie mieszka³a jej córka Szyfra.
Kontakt z rodzin¹ pp. Robaków , którzy od lat 60. XX w.
zamieszkiwali w Oœnie k/Aleksandrowa Kujawskiego, a obecnie
w Aleksandrowie Kujawskim utrzymywa³a S³awa do swej
œmierci. Potomkowie ocalonej rodziny oko³o 90 osób ¿yj¹
obecnie w USA. Utrzymuj¹ kontakt z córkami nie¿yj¹cych ju¿
Katarzyny i Jana Robaków.
Odznaczenie „Sprawiedliwi wœród narodów œwiata” w imieniu
nie¿yj¹cych pañstwa Robaków odebra³y ich córki Teresa i Maria.
BaNaz

Zdrowie

Czyste powietrze...

Piêtnasty do tablicy, czyli jak poradziæ sobie ze stresem

,,…W Polsce 92% pal¹cych rodziców przyznaje siê do palenia w obecnoœci dzieci 70%
Lekcja. Nauczyciel wchodzi do klasy, otwiera dziennik. No to popytamy siê dzisiaj. Na klasê pada blady
dzieci nara¿onych jest na wymuszone bierne palenie. Ekspozycja na dym tytoniowy w
strach. Niejeden myœli wtedy „oby nie ja” i tym momencie pada 15-ty - uff, ale Kowalski, który ma w
przypadku dzieci zw³aszcza tych najm³odszych prowadzi do czêstego wystêpowania dzienniku taki numer, nie ma weso³ej miny, a wrêcz przeciwnie w g³owie czuje pustkê.
chorób: uk³adu oddechowego, ucha œrodkowego, rozwoju astmy i zaostrzenia przebiegu
Odpytywanie, egzamin, niezapowiedziana
uczniów:
tej choroby. Najnowsze badania coraz czêœciej wskazuj¹ równie¿, ¿e dzieci te cechuj¹ siê
- napiêcie mo¿na z³agodziæ stosuj¹c odpowiedni¹ dietê
gorszym rozwojem psychofizycznym oraz sprawiaj¹ wiêcej k³opotów wychowawczych, klasówka to tylko niektóre sytuacje powoduj¹ce
bogat¹ w magnez i witaminy z grupy B, bo wzmacniaj¹
maj¹ k³opoty z pisaniem i czytaniem, cierpi¹ na zaburzenia uk³adu nerwowego, które szybsze bicie serca, gonitwê myœli, strach czy pustkê.
Masz
prawo
siê
baæ,
je¿eli
po
prostu
nie
uczy³eœ
siê
one
system nerwowy,
objawiaj¹ siê impulsywnoœci¹, trudnoœciami w skupieniu uwagi, niepokojem,
tego, o co bêdziesz pytany. Ale s¹ równie¿ sytuacje, w
- nie ¿a³uj sobie orzechów i gorzkiej czekolady,
nadwra¿liwoœci¹, trudnoœciami w przystosowaniu…”.
których uczy³eœ siê bardzo d³ugo, wytrwale i starannie,
- pij wodê, która dotleni mózg, ³atwiej o koncentracjê,
Jest to fragment z konferencji, któr¹
przebywanie d³u¿szy czas w grupie w
a tu pustka.
jasnoœæ myœlenia,
zorganizowa³ Pañstwowy Powiatowy
zamkniêtych pomieszczeniach (koszary,
W ¿yciu ka¿dego ucznia takich sytuacji jest mnóstwo.
- systematycznie wykonuj æwiczenia oddechowe
Inspektor Sanitarny w Janowie
internaty, akademiki), przygodne
Jak z tym ¿yæ, jak sobie poradziæ?
(wykonuj¹c codziennie po 10 g³êbokich oddechów
Lubelskim w dniu 18.02.
poca³unki, picie z jednej butelki, u¿ywanie
Œwiatowa Organizacja Zdrowia nazwa³a stres chorob¹
³atw iej -usp okoi sz siê podc zas klas ówki czy
W konferencji udzia³ wziêli dyrektorzy wspólnych sztuæców, palenie tego samego
stulecia. Jest on zabójc¹ w bia³ych rêkawiczkach „ na
odpowiadaj¹c przy tablicy),
placówek wychowania przedszkolnego papierosa, bardziej podatni na zaka¿enia s¹ stres” jeszcze nikt nie umar³. Ale na skutek - poznaj ró¿ne techniki uczenia siê, np.
oraz pracownicy instytucji pañstwowych z ludzie, których organizm jest os³abiony.
wywo³anych przezeñ chorób cierpi i umiera mnóstwo
1. symulacja jest jedn¹ z metod radzenia sobie ze
terenu gminy i powiatu Janów Lubelski. Objawy zaka¿enia meningokokowego w ludzi. Stres uwa¿any jest za przyczynê a¿ 80 % chorób
stresem. Symulacja naturalnych warunków, w jakich
By³a ona w du¿ym stopniu poœwiêcona po cz ¹t ko we j fa zi e po do bn e s¹ do serca i wiêkszoœci schorzeñ uk³adu pokarmowego.
wiadomoœci, których siê uczysz, bêd¹ musia³y wyjœæ
programowi ,,Czyste Powietrze Wokó³ przeziêbienia (gor¹czka, bóle stawowe, S³owo „stres” pochodzi z jêzyka angielskiego i
na œwiat³o dzienne. Mo¿esz zorganizowaæ sobie z kimœ
Nas”, który ma byæ realizowany wœród miêœniowe, z³e samopoczuci e). Mog¹ oznacza „obci¹¿enie, nacisk”. Przez stres rozumiemy
wspóln¹ naukê. Niech kolega/kole¿anka przyjmie rolê
sz eœ ci ol at kó w uc zê sz cz aj ¹c yc h do równie¿ wyst¹piæ bóle g³owy, nudnoœci ogóln¹ mobilizacjê organizmu; napiêcie nerwowe,
nauczyciela i odpyta ciê, oceni z tego, co spodziewasz
przedszkoli. Program ten ma charakter wymi oty, szty wnoœ æ kark u, drga wki które jest jego reakcj¹ na stawiane mu wysokie
siê byæ zapytanym podczas odpowiedzi na lekcji.
profilaktyczny, jego g³ównym celem jest czêsto œwiadc z¹ce o zapale niu opon wy ma ga ni a ps yc hi cz ne lu b fi zy cz ne . St re s
Zamieñcie siê nastêpnie rolami. Odpowiadajcie tak,
jakbyœcie to robili na lekcji przed prawdziwym
wykszta³cenie u dzieci œwiadomej m ó z g o w o
r d z e n i o w y c h . prze¿ywamy w ka¿dej sytuacji, kiedy musimy stan¹æ
nauczycielem.
umiejêtnoœci radzenia sobie w sytuacjach C h a r a k t e r y s t y c z n y m o b j a w e m w na wysokoœci zadania, zrobiæ coœ nowego, podj¹æ
2. wizualizacja- je¿eli twój kolega nie mo¿e uczyæ siê z
gdy inne osoby pal¹ przy nich papierosy. postêpuj¹cym zaka¿eniu jest wysypka trudn¹ decyzjê, wykazaæ siê czy sprostaæ
o
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tob¹ wykorzystaj symulacjê sam. WyobraŸ sobie
Program dostosowany jest do mo¿liwoœci wybroczynowa plamki na skórze ca³ego
nauc
zyci
ela)
.Rea
kcja
stre
sowa
ma
za
zada
nie
obrazy,
sceny, których siê obawiasz, boisz, w których
rozwojowych i intelektualnych dzieci. Co cia³a w postaci drobnych czerwonych
stres mo¿e ciê ca³kowicie unieruchomiæ i zablokowaæ.
roku w programie bierze udzia³ coraz punkcików zlewaj¹cych siê w póŸniejszym zwiêkszyæ sprawnoœæ i wydajnoœæ organizmu, by sobie
z
trudn¹
sytuacj¹
poradzi³.
Przygotowujesz
siê w umyœle, wyobra¿aj¹c sobie
wiêksza liczba przedszkoli, co œwiadczy o okresie w du¿e plamy, które nie bledn¹ pod
Zdarzenia
i
zjawiska,
które
powoduj¹
reakcje
stresow¹
okreœlone
sytuacje
z twoj¹ reakcj¹, stan, w którym
zasadnoœci wprowadzania wychowania naciskiem. Wysypka mo¿e byæ jednym z
nazywane
s¹
stresorami.
Mog¹
to
byæ
bardzo
silne
chcia³byœ
byæ,
kiedy
znajdziesz siê w rzeczywistych
antynikotynowego dla tej grupy wiekowej. ostatnich objawów. Choroba rozwija siê
prze¿ycia, takie jak choroba, œmieræ kogoœ bliskiego,
warunkach. Przygotowujesz swój mózg, mówisz mu,
Druga czêœæ spotkania poœwiêcona by³a bardzo szybko, po wyst¹pieniu pierwszych
wypadek. Stresorami s¹ te¿ codzienne zjawiska: ha³as,
co ma zrobiæ w czasie, kiedy wyobra¿ana sytuacja
inwazyjnej chorobie meningokoko wej. objawów nale¿y natychmiast zg³osiæ siê do
przepracowanie, spóŸniaj¹cy siê autobus, spowiedŸ,
bêdzie naprawdê mia³a miejsce. Widoczne efekty tej
Poprowadzi³ j¹ pan Sebastian Bednarczyk lekarza lub wezwaæ pogotowie ratunkowe.
randka. Naukowcy rozró¿niaj¹ dwa rodzaje stresu:
metody odczuwane s¹ po kilkunastu dniach, czasami
przedstawiciel firmy Baxter.
Najskuteczniejszym sposobem
negatywny, disstres kiedy napiêcie organizmu
d³u¿ej systematycznych æwiczeñ.
W ostatnich latach w Polsce nast¹pi³ zapobiegania chorobie jest stosowanie
wywo³uj¹ takie uczucia, jak strach. Disstres blokuje
3. twórz pytania zamiast uczyæ siê czytaj¹c i maj¹c
wzrost liczby zachorowañ wywo³anych szczepieñ ochronnych. Nale¿y pamiêtaæ ¿e
ko nc en tr ac jê , za bu rz a kr ea ty wn oœ æ, ob ni ¿a
nadziejê, ¿e zostanie to w g³owie, ucz siê maj¹c na celu
przez meningokoki. Najczêœciej choruj¹ s z c z e p i o n k a z a b e z p i e c z a p r z e d
wytrzyma³oœæ. Przyk³adem negatywnego stresu mo¿e
to, ¿e rezultatem twego uczenia siê ma byæ udzielenie
dzieci w wieku od 0 do 4 roku ¿ycia oraz zaka¿eniem meningokokami typu C (w byæ np. strach przed egzaminem, który powoduje, ¿e
poprawnej odpowiedzi, czy rozwi¹zanie zadania.
m³odzie¿. Jednak nale¿y pamiêtaæ ¿e chwili obecnej najgroŸniejszymi) nie uczeñ ma k³opoty z nauk¹. W efekcie nie zdaje
Ucz¹c siê twórz pytania testowe z tego materia³u i
zachorowaæ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na zabezpiecza przed zaka¿eniem typu B. egzaminu, „zawala klasówkê”
zaraz spróbuj na nie odpowiedzieæ. W przypadku
wiek. Zaka¿eniu sprzyjaj¹ ryzykowne Szczepionkê mo¿na podawaæ osobom p o z y t y w n y , e u s t r e s
na pi êc ie po wo du je
matematyki, fizyki bardzo wa¿ne jest rozwi¹zywanie
za ch ow an ia , np : pr ze by wa ni e w powy¿ej 2 miesi¹ca ¿ycia, jej koszt to zaktywizowanie rezerw organizmu. Dziêki temu
zadañ i æwiczeñ, mimo, ¿e tego mo¿e nie lubisz jest to
zat³oczonych pomieszczeniach o du¿ym oko³o 80 z³.
mo¿emy coœ osi ¹gn¹æ, np. spo rtowie c przed
dobra metoda na sprawdzenie, czy faktycznie
natê¿eniu ha³asu (dyskoteka, koncert),
£.S zawodami. Dziêki ogólnej aktywizacji jesteœmy w
rozumiesz dane zagadnienie.
stanie daæ z siebie wszystko.
Aby pokonaæ stres nie wystarczy tylko dobrze siê
Stres mo¿e dzia³aæ o¿ywczo, czyni¹c nas bardziej
uczyæ, ale trzeba wiedzieæ, jak siê uczyæ, poniewa¿ „
Zak³ad obróbki szk³a i luster
czujnymi, ¿wawymi, u³atwiaj¹c koncentracjê na tym,
pies w szczegó³ach pogrzebany”.
Oferuje:
co jest dla nas wa¿ne. Stres powoduje, ¿e uczymy siê
Drogi uczniu, rodzicu, je¿eli chcesz dowiedzieæ siê
- lustra ³azienkowe, przedpokojowe, stoliki szklane;
nowych postaw i radzenia sobie z trudnoœciami. Ale w
wiêcej, co robiæ by pokonaæ stres, zg³oœ siê do
- szk³o ornamentowe, piaskowane
zbyt du¿ych dawkach lub, kiedy siê przeci¹ga zagra¿a
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Janowie
- locomaty
Fazowanie, szlifowanie szk³a, hartowanie szk³a. Prowadzimy sprzeda¿ hurtow¹ naszemu zdrowiu i samopoczuciu. Ka¿dy z nas Lubelskim.
oraz detaliczn¹. Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do wspó³pracy zak³ady meblowe. codziennie prze¿ywa jakiœ stres. Nie mo¿na siê przed
mgr Marta Zgliniecka - Krawiec psycholog
23-200 Kraœnik ul. Obwodowa 9
tym uchroniæ, ale mo¿na go okie³znaæ. Jest wiele
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Janowie
sposobów na pokonanie go, nie sposób wymieniæ je
Lubelskim
Tel./fax 0-81 825-10-76,
wszystkie,
ale
oto
kilka
wskazówek,
szczególnie
dla
Kom. 607 922 163

P.P.H.U DIAMENT
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Sp rt i rekreacja
W ostatni weekend na krêgielni obiektu Kryta p³ywalnia „Otylia” rozegrany zosta³ historyczny I Janowski Turniej w Bowlingu.

Turniej w Bowlingu

I

mpreza przewidziana jako cykliczna
(dwie edycje ka¿dego roku) objêta
zost a³a patr onat em Prze wodn icz¹ cego
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Pana
Mar ka To mcz yka . M a o na na cel u

propagowanie nowej dyscypliny w naszym
mieœcie - gry w krêgle, do tej pory z
przyczyn oczywistych nie uprawianej. W
wyni ku sobo tnic h zmag añ wy³o nion o
czwórkê finalistów i w ich gronie w

niedzielê rozegrany zosta³ fina³.
I Janowski Turniej w Bowlingu wygra³ Pan
Piotr Habit z Janówa Lubelskiego. Kolejne
miejsca zajêli: Krzysztof KuŸnicki (II
miejsce) i Dariusz Brytan (III miejsce) obaj
z Janowa Lubelskiego i Krzysztof Krysa (IV
miejsce) z Lublina. Najwiêksz¹ iloœæ
punktów z jednej rozgrywki (178 pkt), w

Czy Janów Lubelski jest miejscowoœci¹ turystyczn¹?
Od kilkudziesiêciu lat istnieje w
Janowie tradycja organizacji kolonii i
obozów letnich dla dzieci i m³odzie¿y. Z
ka¿dym rokiem roœnie iloœæ miejsc
noclegowych, która w sezonie letnim
pozwala zakwaterowaæ jednorazowo w
obiektach o ró¿nym standardzie blisko
tysi¹c osób. Janów posiada jeden z
najpiêkniejszych zalewów z wyj¹tkow¹
pla¿¹ i walory przyrodnicze oraz
kulturowe, których nie powstydzi³aby
siê niejedna wiod¹ca miejscowoœæ
turystyczna.
Miejscowoœæ wykreowa³a wiele masowych
imprez, które stanowi¹ wzorcowe produkty
turystyczne takie jak: Gryczaki, Festiwal
Filmo wy FART czy Z awod y Kon ne.
Wydarzenia te przyci¹gaj¹ tysi¹ce osób i
zd ob yw aj ¹ co ra z wi êk sz e uz na ni e
mieszkañców oraz turystów jak i ekspertów
w zakresie turystyki (3 miejsce Gryczaków
w kategorii produkt turystyczny
Lubelszczyzny).
Czy Janów jest jednak t ak naprawdê
miejscowoœci¹ turystyczn¹? Czy mo¿na go
porównywaæ z Ciechocinkiem czy
Kazimi erzem Dolnym ? Czy turyst yka
stanowi rzeczywiste Ÿród³o dochodów dla
miejscowej ludnoœci, czy jedynie nadaje
pewi en ko lory t i sp ecyf iczn y kli mat
miejscowoœci?
Zgodnie z istniej¹cymi strategiami jak i
opiniami ekspertów ( praca doktorska Pana
An dr ze ja Tu ck ie go nt . „P ot en cj a³
tu ry st yc zn y r eg io nu lu be ls ki eg o i
mo¿liwoœci jego wykorzystania”) Janów i
jego okolice posiadaj¹ ogromny potencja³ w
zak res ie r ozw oju tur yst yki . Cz y te n
potencja³ jest jednak wykorzystany?
Mamy kilka naprawdê spektakularnych
sukcesów na polu turystyki. Jednym z
pozytywnych przyk³adów jest Zagroda
Garncarska i Jarmark Garncarski w £¹¿ku.
Produkt o wysokim standardzie powsta³
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu oraz

pracy mieszkañców i w krótkim czasie
zdoby³ uznanie ze strony tysiêcy osób
odwiedzaj¹cych wioskê.
Zagroda garncarska w £¹¿ku i dwie kwatery
w Momotach to niestety wyj¹tki. W
zestaw ieniu z maleñk ¹ miejsc owoœci ¹
Zwierzyniec porównanie Janowa wygl¹da
bardzo krucho. Zwierzyniec to tylko 7
tysiêczne miasteczko, a posiada ponad 40
kw at er pr yw at ny ch na 50 0 mi ej sc
noclegowych.
Do mi nu j¹ cy m mo de le m up ra wi an ia
turystyki w Janowie jest system oœrodka lub
hotelu turystycznego. W przypadku MOSiR
w dodatku jest to jednostka gminy, co ma
swoje pozytywne, ale te¿ i negatywne
strony. Poziom infrastruktury na Wyspie
najatrakcyjniejszym miejscu turystycznym
jest ¿enuj¹co niski. Jest to infrastruktura,
która spe³ni a³a kryter ia atrakc yjnoœc i,
nowoczesnoœci i funkcjonalnoœci byæ mo¿e
trzydzieœci lat temu, ale nie dzisiaj. W
perspektywie kilku czy nawet kilkunastu lat
gmina nie bêdzie posiadaæ wystarczaj¹cych
wo ln yc h œr od kó w fi na ns ow yc h, by
zainwestowaæ w bazê noclegow¹ i
gastronomiczn¹. Potrzeba na to kilkunastu
milionów z³otych i nie ma mo¿liwoœci
zdobycia dofinansowania na tego typu
obiekty. Co wiêcej nied³ugo nie bêdzie
mia³a te¿ mo¿liwoœci prawnych
prowadzenia tego typu oœrodka. Decyzje
zwi¹zane z rozwojem terenów nad
Zalewem, sprzeda¿¹ obiektów nie mog¹
byæ podejmowane pochopnie. Grozi to
pos¹dzeniem o wyprzeda¿ maj¹tku gminy,
czy li maj ¹tk u wsp óln ego wsz yst kic h
mie szk añc ów. J edn ak t ury sty ka j est
dziedzin¹ rozwoju gospodarczego tak¹, jak
ka¿da inna. W walce konkurencyjnej liczy
s i ê c z a s . Wa ¿ n e , b y w y p r z e d z i æ
konkurencjê i zaproponowaæ turyœcie coœ
atrakcyjnego, nowego, w dobrej cenie.
Samorz¹d objuczony problemami
mniejszego i wiêkszego kalibru typu dziura

w drodze, rosn¹ce koszty utrzymania szkó³
lub niewystarczaj¹ca iloœæ funduszy na
intensywne dzia³ania inwestycyjne nie jest
w stanie prowadziæ dzia³alnoœci biznesowej
z prawdziwego zdarzenia. Nie chodzi tu o
wiedzê i gospodarnoœæ, chodzi o zdolnoœæ
p o d e j m o w a n i a r y z y k a . Ry z y k o
gospodarcze wi¹¿e siê z inwestowaniem w
dzia³alnoœæ z za³o¿eniem pewnego zysku,
jednak¿e zysk ten nigdy nie jest pewny.
Problem nie w pe³ni wykorzystanego
potencja³u turystycznego Janowa nasila siê
w ko nt ek œc ie gl ob al ne go kr yz ys u
gospodarczego. Ka¿de miejsce pracy, które
mog³oby powstaæ w turystyce , a nie
po ws ta je , to e wi de nt na s tr at a dl a
sp o³ ec zn oœ ci . Wy sp a p ow in na by æ
turystyczn¹ wizytówk¹ Janowa. Czy jednak
ma szansê ni¹ zostaæ pod zarz¹dem MOSIR
i opiek¹ gminy? Niew¹tpliwie nale¿y na
Wyspê szukaæ inwestora i jak najszybciej
og³osiæ przetarg na jej sprzeda¿. Pozostaj¹
otarte tak¿e inne pytania: Co dalej z
turystyk¹ w Janowie? Jak sprawiæ, by
przyje¿d¿a³o tu wiêcej turystów? Co zrobiæ,
by oferta skierowana do nich by³a
wartoœciowa, atrakcyjna i dostêpna? Jak
zachêciæ mieszkañców do prowadzenia
gos pod ars twa agr otu rys tyc zne go, czy
kwat ery w mieœ cie? I naj wa¿n iejs ze
pytanie: Jak sprawiæ by ludzie uwierzyli,
tak jak to siê sta³o w £¹¿ku, ¿e mo¿na
stworzyæ tu i teraz coœ nowego i
niezwyk³ego dziêki w³asnemu
zaa nga ¿ow ani u? Z esp ó³ r obo czy ds.
strategicznych Urzêdu Miejskiego pracuje
aktualnie intensywnie nad
zagospodarowaniem turystycznym miasta
Janowa Lubelskiego i okolic. Do otwartej
dyskusji na tematy zwi¹zane z turystyk¹
zapraszamy tak¿e wszystkich mieszkañców
gminy. Pañs twa opin ie i wypo wiedzi
chêtnie umieœcimy na stronach GJ.
B.Staszewska Referat Promocji i Rozwoju
UM

Gazeta Janowska

czasie trwania ca³ego Turnieju, uzyska³
Dariusz Brytan. Wszystkim uczestnikom
turnieju serdecznie dziêkujemy za sportow¹
rywalizacjê i wysi³ek w³o¿ony we wszystkie
pojedynki. Zwyciêzcom gratulujemy, a
oso bom wsp ier aj¹ cym i kib icu j¹c ym
naszym zawodnikom - dziêkujemy.
•ród³o: mosirjanow.pl

Rusza runda
wiosenna

R

unda wiosenna pi³karskiego sezonu
2008/2009 rusza za kilka dni. Nowym
trenerem „Janowianki” zosta³ Dariusz Brytan,
który prowadzi naszych pi³karzy od 01.01.2009.
W dru¿ynie zasz³y pewne zmiany kadrowe.
Odszed³ Sebastian Brytan do KSZO Ostrowiec
Œwiêtokrzyski (II liga).£ukasz Mierzwa wyjecha³
do pracy w Anglii, Marcin Miœ nie wznowi³
treningów, poniewa¿ wykonywana praca koliduje
z treningami.
W dru¿ynie zagraj¹ nowi zawodnicy: Andrzej
Wachowicz, który przyszed³ z „Hetmana”
Zamoœæ bêdzie doje¿d¿a³ na treningi i zawody z
Bi³goraja gdzie mieszka i pracuje, wznowi³
treningi wychowanek „Janowianki” Marcin
Kiszka, zagraj¹ tak¿e Jacek Wojtan Mateusz
Gawron i Andrzej Sobótka. Zawodnicy trenuj¹ od
15.01.2009 we w³asnych obiektach dziêki
uprzejmoœci pani dyrektor Krystynie Æwiek i
kierownikowi hali sportowej przy szkole
podstawowej Ryszardowi Majkowskiemu.
Mimo braku boisk na których mo¿na trenowaæ w
okresie zimowym trener jest zadowolony z pracy
jaka w³o¿yli zawodnicy w przygotowania do
rundy wiosennej. Rozegrano trzy mecze
sparingowe. Janowianka wygra³a 2:1 z
„Soko³em” Nisko, oraz z „Stal¹” Kraœnik 3:1.
Ulegliœmy natomiast £adzie Bi³goraj 0:2 oraz
„POM Piotrowice 0:2. Trenera martwi¹
odniesione kontuzje przez Piotra G¹bkê i £ukasza
Piecyka którzy zostali wyeliminowani z
rozgrywek na dwa trzy tygodnie. Do rozgrywek
bêd¹ zdrowi. W zwi¹zku z wieloma pytaniami
kibiców trener wyjaœnia ¿e po przeprowadzonych
rozmowach pozostaj¹ w „Janowiance” Jaros³aw
Duda oraz Pawe³ Bielak. Przed trenerem i
dru¿yn¹ postawiono zadanie poprawienia pozycji
w tabeli, poniewa¿ po rundzie jesiennej dru¿yna
znajduje siê na siódmym
miejscu wœród
szesnastu dru¿yn IV Ligi Lubelskiej.
J.M
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Zabawy integracyjne w Stowarzyszeniu KRON
poczynili sami cz³onkowie
stowarzyszenia KRON i zaproszeni
cz³onkowie stowarzyszenia EFFHATA.
Na imprezie bawi³o siê blisko 60 osób. W
imieniu cz³onków stowarzyszenia prezes
Andrzej £ukasik serdecznie dziêkuje
piekarni pañstwa Jaroszów w Bia³ej za
ofiarowanie pieczywa.
Mi³a i rodzinna atmosfera, która panuje
zawsze podczas tego r odzaju imprez
powoduje ¿e ciesz¹ siê one
du¿ym zainteresowaniem wœród
osób niepe³nosprawnych oraz ich
opiekunów. Zarz¹d sk³ada
serdeczne podziêkowania dla
wszystkich, którzy przyczynili
siê do zorganizowania zabaw.
Stowarzyszenie Klubu
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Janowie
Lubelskim liczy 130 cz³onków z
EFFATHA Anna G¹tarz oraz inne osoby terenu powiatu janowskiego a tak¿e spoza.
zaproszone z terenu powiatu janowskiego Spotkania odbywaj¹ siê co tydzieñ we
a tak¿e innych stowarzyszeñ. Impreza by³a wtorek od godziny 16 do godziny 19, na
Zarz¹d Stowarzyszenia Klubu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w Janowie Lubelskim w czwartek 5
lutego zorganizowa³ zabawê
integracyjno - choinkow¹ dla swoich
cz³onków.
W zabawie udzia³ wziê³o 80 osób. Na
choinkê przybyli m.in. ksi¹dz dyrektor
Ca ri ta su Di ec ez ji Sa nd om ie rs ki ej
Bogus³aw Pitucha, prezes stowarzyszenia

doskona³¹ okazj¹ do integracji
Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie
gminy Janów Lubelski.
Nie by³a to jedyna tegoroczna impreza
któr¹ stowarzyszenie KRON
zorganizowa³o dla swoich cz³onków.
Przygotowania do imprezy ostatkowej,
która odby³a siê 24.02 tym razem w
œwietlicy szpitala w Janowie Lubelskim

œwietlicy w szpitalu. W sk³ad zajêæ
wchodz¹ æwiczenia na si³owni oraz mecze
tenisa sto³owego. Spotkania s¹ równie¿
okazj¹ do wspólnej pogawêdki przy
herbacie.
Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy,
którzy pomagaliby podczas
cotygodniowych spotkañ.
Red.

Og³oszenie o przetargu
pisemnym
Dzia³aj¹c na podstawie Uchwa³y nr 127/522/09 Zarz¹du Powiatu Janowskiego z dnia 10 lutego
2009 r., Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim og³asza przetarg pisemny
na sprzeda¿ samochodu s³u¿bowego.
1.Przedmiotem zbycia jest: samochód osobowy marki VOLKSWAGEN model Polo III 1,4 Kat., wersja
Classic, kolor czerwony, rok produkcji 1997, pojemnoœæ 1391 cm, przebieg 152 000 km, silnik
AEX/AKV/APQ, z zap³onem iskrowym ( wtrysk).
2.Przetarg odbêdzie siê w dniu 31 marca 2009r. o godz. 12.00 w budynku urzêdu pracy, przy ulicy J.
Zamoyskiego 70 w Janowie Lubelskim, pokój nr 7.
3. Samochód przeznaczony do sprzeda¿y mo¿na ogl¹daæ i zapoznaæ siê z jego stanem technicznym w dni
robocze w godz. 8.30-15.00 w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 70, po uprzednim skontaktowaniu
siê z pracownikiem Stanis³awem Dych¹
015 8720-240 lub 509219182.
4.Cena wywo³awcza - 6200 z³( s³ownie: szeœæ tysiêcy dwieœcie z³otych) opinia Nr: P-1113/08
(rzeczoznawcy Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni PZM SA) nabywcy nie przys³uguje mo¿liwoœæ
odliczenia podatku VAT.
5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu bêdzie wniesienie wadium w wysokoœci 10% ceny
wywo³awczej, tj. 620,00 z³, w terminie do 16 marca 2009 roku do godziny 10.00 na rachunek bankowy
Nr 97 1020 5356 0000 1902 0116 7048 Bank PKO BP SA o/Zamoœæ
6. Komisja przetargowa, niezw³ocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieœli wadium w
nale¿nej wysokoœci.
7. Wadium z³o¿one przez oferentów, których oferty nie zosta³y wybrane lub zosta³y odrzucone, zostanie
zwrócone niezw³ocznie po dokonaniu wyboru oferty.
8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygra³ przetarg, uchyli³
siê od zawarcia umowy.
9. Oferta z³o¿ona w przetargu powinna zawieraæ:
a) nazwisko i imiê (lub firmê) oferenta, nr NIP;
b) adres zamieszkania oferenta, b¹dŸ siedziby przedsiêbiorcy;
c) cenê oferowana za przedmiot przetargu;
d) oœwiadczenie oferenta, ¿e zapozna³ siê ze stanem przedmiotu przetargu;
e) dowód dokonania wp³aty wadium.
10.Oferty pisemne nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Powiatowego Urzêdu Pracy, 23-300 Janów Lubelski,
ul. J. Zamoyskiego 70, pokój 12 - do dnia 31 marca 2009 r. do godz.10.00 - w zaklejonej kopercie z
napisem "Przetarg na samochód ".
11.Nabywc¹ zostaje oferent, który zaoferowa³ cenê najwy¿sz¹ z poœród z³o¿onych ofert.
12.Oferty z cen¹ ni¿sz¹ ni¿ cena wywo³awcza - nie bêd¹ rozpatrywane.
13.W przypadku, gdy nie bêdzie mo¿na wybraæ oferty najkorzystniejszej, bowiem zostan¹ z³o¿one oferty
o takiej samej cenie, oferenci ci zostan¹ wezwani telefonicznie do z³o¿enia w okreœlonym terminie ofert
dodatkowych. Oferenci proszeni s¹ o podanie w ofercie numeru telefonu.
14.Oferent, sk³adaj¹c ofertê dodatkow¹, nie mo¿e zaoferowaæ ceny ni¿szej ni¿ zaoferowana w z³o¿onej
ofercie.
15.Powiatowy Urz¹d Pracy niezw³ocznie powiadomi na piœmie uczestników przetargu o jego wyniku
albo o zamkniêciu przetargu bez dokonania wyboru.
16.Oferent, który wygra przetarg zobowi¹zany jest zawrzeæ umowê kupna-sprzeda¿y i zap³aciæ cenê
nabycia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od zawarcia umowy.
17. Wydanie samochodu nast¹pi niezw³ocznie po zap³aceniu ceny nabycia, pomniejszonej o wp³acone
wadium i podpisaniu umowy kupna- sprzeda¿y.
18. Sprzedaj¹cy nie udziela gwarancji na stan samochodu objêtego przetargiem ani nie odpowiada za
wady ukryte.
19. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego
Janów Lubelski www.janow.pup.gov.pl oraz na tablicy og³oszeñ znajduj¹cej siê w siedzibie
Powiatowego Urzêdu Pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy
mgr Tomasz Kaproñ

,,Z myœl¹ o Was”
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim
zakoñczy³ realizacjê projektu pt. „Z myœl¹ o Was”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
Poddzia³anie 6.1.3.
G³ównym celem projektu by³o zwiêkszenie zatrudnienia i
aktywnoœci zawodowej oraz ograniczenie zjawiska
d³ugotrwa³ego bezrobocia wœród osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim poprzez
dzia³ania wspierania i promuj¹ce zatrudnienie.
Wsparciem objêtych zosta³o 444 osoby, w tym 121osób
d³ugotrwale bezrobotnych oraz 8 osób
niepe³ nospra wnych w ramach nastêp uj¹cyc h form
wsparcia:
- sta¿ 131 osób,
- przygotowanie zawodowe 118 osób,
- prace interwencyjne 67 osób,
- wyposa¿enie lub doposa¿enie stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego w ramach prac
interwencyjnych 5 osób,
- wyposa¿enie lub doposa¿enie stanowiska pracy dla
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skierowanego bezrobotnego - 2 osoby,
- jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej 45 osób.
- szkolenia 92 osoby.
Uczestnikami projektu by³y nastêpuj¹ce osoby:
- bezrobotni do 25 roku ¿ycia,
- d³ugotrwale bezrobotni lub kobiety które nie podjê³y
zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni po 50 roku ¿ycia,
- be zro bot ni b ez k wal ifi kac ji z awo dow ych , be z
doœwiadczenia zawodowego
lub wykszta³cenia œredniego,
- bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej jedno
dziecko do 18 roku ¿ycia,
- bezrobotni niepe³nosprawni,
- bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia
wolnoœci nie podjêli zatrudnienia.
Dziêki realizacji projektu 341 osób podnios³o swoje
kwalifikacje zawodowe.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim
Ewelina Gózt

Gazeta Janowska
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Puchar Polski Kadetów w Zapasach
- styl klasyczny

KOMUNIKAT
organizacyjny otwartych wojewódzkich zawodów p³ywackich
,,MEMORIA£ HENRYKA KOSAKOWSKIEGO”

Zwyciêzcy Pucharu Polski Kadetów
42 kg: 1. Marcin Kierpiec (Œl¹sk Wroc³aw);
46 kg: 1. Tomasz D³uba³a (Sobieski Poznañ), 3. Dawid D¹browski (Cement Gryf
Che³m);
50 kg: 1. Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski);
54 kg:1. Dawid Tejchman (Zag³êbie Wa³brzych);
58 kg: 1. Jakub Serkowski (Catrusia Katuzy);
63 kg: 1. Kamil Smorongiewicz (Orlik Wierzbica);
69 kg: 1. £ukasz Charzewski (Cement Gryf Che³m);
76 kg: 1. Damian Piotrowski (Cement Gryf Che³m);
85 kg: 1. Oliwer Kruczek (Hutnik Pieñsk);
100 kg: 1. Jakub Rywacki (Orlik Wierzbica).
Na Ogólnopolsk¹ Olimpiadê M³odzie¿y kwalifikacjê wywalczyli równie¿ Marcin
Wojtan (Olimp Janów Lubelski ), który w kategorii 42 kg zaj¹³ ósme miejsce oraz
Patryk Skrzypiec (Cement Gryf Che³m) pi¹ty w kategorii 63 kg.
Z Janowa Lubelskiego: Kamil Ma³ek kat. 42 kg - miejsce 9, Patryk Cyran kat. 50 kg miejsce 12.

Og³oszenia drobne
Sponsorzy zawodów:
Gmina Janów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie

Zatrudniê marketing managera.
Nowo otwarty hotel w Janowie Lubelskim zatrudni marketing managera. Wymagana umiejêtnoœæ kreatywnego
myœlenia, bardzo wysoka kultura osobista, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów, obs³uga komputera, dyspoizycyjnoœæ,
elegancja. Tel. 0698-158-438 e-mail: k.syroka@wp.pl

Przepraszamy Leszka i Stanis³awa Smutków za czyny objête aktem oskar¿enia w sprawie 2k 370/08
Jan Sosnówka, Stanis³aw Gzik.
Sprzedam meble u¿ywane: mebloœcianka z szaf¹ prod. wêgierskiej d³.4m. Komplet
wypoczynkowy, wersalka + 2 fotele + 2 pufy i ³ awa. Tel . 695 614 703.
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Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
- 1/2 strony - 200 z³;
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- 1/4 strony - 100 z³;
- 1/8 strony - 50 z³;
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