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Letni wypoczynek dzieci

Uroczystoœci 3 Maja rozpoczê³y siê Msz¹ œw w Sanktuarium Matki Bo¿ej w Janowie Lubelskim. S³owo
wyg³oszone do wiernych ³¹czy³o religijnoœæ z patriotyzmem Polaków.
Po nabo¿eñstwie poczty sztandarowe, delegacje i licznie
zgromadzeni mieszkañcy udali siê pod pomnik Tadeusza
Koœciuszki. Po z³o¿eniu wieñców przez delegacje instytucji,
szkó³, organizacji politycznych i samorz¹dowych, krótkie
przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ.
W kilku s³owach nawi¹za³ do historycznego aktu uchwalenia
Konstytucji 3 Maja i czasów wspó³czesnych. Mówi³ o
pozytywnych aspektach wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i
o obecnym kryzysie ekonomicznym, który przyczyni³ siê do
utraty pracy przez wielu mieszkañców Janowa Lubelskiego.
Po czêœci oficjalnej zebrani zostali zaproszeni na czêœæ
rozrywkow¹ - Jarmark Janowski w Rynku Nowego Miasta, w
ramach, którego odbywa³y siê przes³uchania konkursowe 34
Festiwalu Folkloru oraz wystêpy kabaretu „Z Suchyni” i zespo³u
Personel. Kiermasz sztuki ludowej i wystawa kwiatów
po³¹czona ze sprzeda¿¹ cieszy³y siê du¿ym powodzeniem,
szczególnie w godzinach popo³udniowych. Pogoda sprzyja³a
towarzyskim spotkaniom.

Wiosna z teatrem na Kresach

D

zieci i m³odzie¿ z rodzin, dotkniêtych
alkoholizmem lub przemoc¹ domow¹ bêd¹
mog³y skorzystaæ z kolonii i pó³kolonii,
organizowanych przez organizacje pozarz¹dowe i
jednostki organizacyjne gminy. Te, które chc¹
otrzymaæ na tê dzia³alnoœæ dofinansowanie miasta
mog¹ ju¿ zg³aszaæ swoje propozycje. Sekretarz
Barbara Czajkowska przyznaje, ¿e w tym roku na
tê formê pomocy pieniêdzy jest mniej ni¿ w 2008.
Wtedy by³y na to 22 tysi¹ce z³otych, teraz o 7
tysiêcy mniej. Ustalono, ¿e dofinansowanie
jednego programu nie bêdzie przekraczaæ 5
tysiêcy z³otych. Ostatecznie decyzjê podejmie
burmistrz, który wczeœniej zapozna siê z ocen¹
specjalnej komisji. Sk³adaj¹cy propozycjê musz¹
wykazaæ swoje doœwiadczenie w organizacji
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y,
wykwalifikowan¹ kadrê i odpowiednie zaplecze
lokalowe. Ofert¹ s¹ przyjmowane do 5 czerwca a
dodatkowe informacje s¹ dostêpne w Punkcie
Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim.
Red.

Wybory tu¿, tu¿...

Dziêki staraniom znanego dzia³acza kultury i
zas³u¿onego aktora, a zarazem dyrektora Bi³gorajskiego
Oœrodka Kultury, Pana Stefana Szmidta, odby³y siê
naprzemiennie w trzech pobliskich miastach
(Tomaszowie Lubelskim, Bi³goraju i Janowie
Lubelskim) pokazy sztuk teatralnych z udzia³em
aktorów scen Warszawy i Krakowa.
Od pi¹tku 8 maja do niedzieli 10 maja w sali kinowej
Janowskiego Oœrodka Kultury grane by³y trzy spektakle
teatralne. Inauguracji „Wiosny Teatralnej” dokona³ w³aœnie
Pan Stefan Szmidt, witaj¹c goœci przyby³ych do naszego
oœrodka kultury na spektakl. W pi¹tkowy wieczór aktorzy
Teatru Studio w Warszawie: Irena Jun, Wies³aw Komasa oraz
dwójka m³odych „górali” w ludowych strojach,
zaprezentowali sztukê „Filozofia po góralsku” w/g ksiêdza
Józefa Tischnera.
Czytaj dalej 8

M

ija ju¿ dwadzieœcia lat od niezale¿nych
wyborów parlamentarnych. Naród
wybra³ demokracjê i wolnoœæ to s¹ prawdy
oczywiste, budzi siê jednak pytanie, czy
potrzebna jest nam demokracja? Ka¿de wybory
s¹ oznak¹ wspó³odpowiedzialnoœci za losy
ojczyzny. Wybory do Parlamentu Europejskiego
to tak¿e wyra¿enie naszej woli w jakiej Europie
chcemy ¿yæ. Natomiast wybrani przez nas
parlamentarzyœci prezentowaæ bêd¹ miêdzy
innymi nasz œwiatopogl¹d, dlatego idŸmy
wspó³decydowaæ o przysz³oœci.
Jan Machulak

Kultura i oœwiata

Sesja wspomnieniowa w 10 rocznicê
œmierci ks. Kazimierza Piñciurka

English is fun
Jak wa¿na jest znajomoœæ jêzyka angielskiego we
wspó³czesnym œwiecie, nie trzeba nikogo przekonywaæ. Dziêki
dobrej znajomoœci jêzyków obcych m³odzi ludzie mog¹ œwiadomie
uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym ca³ej Europy.
W ramach trwaj¹cych dni kultury w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie
lubelskim odby³y siê Dni Jêzyka Angielskiego pod has³em „ENGLISH IS FUN”,
które przygotowali nauczyciele jêzyka angielskiego.
Wszyscy chêtni uczniowie mogli wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami w
konkursach o ró¿norodnej tematyce. By³y to m.in. konkursy wiedzy o krajach
anglojêzycznych, leksykalno gramatyczny, recytatorski, plastyczny, konkurs
piosenki oraz prezentacja multimedialna.
Atmosferê tych dni odczuwa³o siê w ca³ej szkole. Uroku dodawa³y kolorowe flagi
krajów anglojêzycznych wyeksponowane na korytarzach oraz prace plastyczne
uczniów, rysunki, broszury i plakaty zwi¹zane z kultur¹ tych krajów.

Czytaj dalej 4

Darmowy internet w parku
Na budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego zamontowany zosta³ Hotspot, który umo¿liwi dostêp do Internetu osobom znajduj¹cym siê w
jego zasiêgu, czyli w okolicach parku miejskiego. Hot spot jest bezp³atny i nie wymaga u¿ycia has³a.
Red.

Gazeta Janowska

„Jak cz³owiek widzi potrzebê i ma szczere
chêci, to mo¿e zrobiæ wiêcej, ni¿ mu siê
wydaje. To przychodzi od Boga”. Te s³owa s¹
najprawdziwszym mottem ¿ycia œ.p. ks.
Kazimierza Piñciurka. Trudno wyraziæ
s³owami osobowoœæ cz³owieka, który z tak
wielk¹ pasj¹ s³u¿y³ ludziom, nie tylko jako
kap³an w pos³udze duszpasterskiej, ale
równie¿ jako zwyk³y cz³owiek, wra¿liwy na
ludzki ból, potrzeby, rozterki i radoœci.
Czytaj dalej 6

Rzecznik Komendy Powiatowej
Policji w Janowie Lubelskim

W Janowie bezpieczniej
Z przeprowadzonych ostatnio badañ
statystycznych wynika, ¿e w ci¹gu ostatnich 4
miesiêcy na terenie dzia³ania Komendy
Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, spad³a
liczba przestêpstw o charakterze kryminalnym.
Wynios³a ona 68. Dla porównania roku 2008
takich przestêpstw stwierdzono a¿ 81. Z

powy¿szych danych wynika, ¿e nast¹pi³ 16%
spadek przestêpczoœci. Warto równie¿ odnotowaæ,
¿e wzros³a wykrywalnoœæ przestêpstw z 74% do
80%. W ci¹gu 4 miesiêcy 2009 roku 4 nieletnim
udowodniono pope³nienie 28 czynów karalnych.
Zmniejszy³a siê równie¿ iloœæ przestêpstw
przeciwko mieniu, a tak¿e liczba kradzie¿y z
w³amaniami z 13 do 4.
Red.

Pani Faustyna £azur prowadzi
dzia³alnoœæ prasowo-informacyjn¹,
zajmuje siê tak¿e wspó³prac¹ ze
szko³ami w zakresie edukacji i KPP wysoko w rankingach
p r o f i l a k t y k i w y c h o w a w c z e j . Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim zgodnie z funkcjonuj¹cym systemem oceny w
rankingu jednostek województwa lubelskiego po czterech miesi¹cach zajê³a 5 miejsce wœród 20
G ³ ó w n y m z a d a n i e m j e s t jednostek, realizuj¹c wszystkie na³o¿one mierniki. Natomiast po I kwartale 2009 roku zajmowa³a
zapobieganie i ograniczanie miejsce I.
Red.
przestêpczoœci wœród nieletnich.

Szczêœcie w nieszczêœciu?

K³usownicy w rêkach Policji
Policjanci zatrzymali 49-letniego mê¿czyznê i jego 51-letniego znajomego,
którzy w jednym z janowskich lasów z broni palnej postrzelili jelenia.
Zwierzê nie mia³o szans na prze¿ycie. Do sprawców doprowadzi³
funkcjonariuszy policyjny pies tropi¹cy. Za k³usownictwo grozi im kara
do 5 lat wiêzienia. Dodatkowo jeden z nich odpowie za nielegalne
posiadanie broni, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.

N

ad ranem 4 maja, policjanci z
Posterunku Policji w Dzwoli
poinformowani zostali o tym, ¿e na ³¹kach w
pobli¿u miejscowoœci Zdzis³awice myœliwi
z ko³a ³owieckiego znaleŸli rann¹ zwierzynê.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika³o, ¿e jeleñ
zosta³ postrzelony z broni palnej przez
k³usowników. Po otrzymaniu zg³oszenia
policjanci udali siê na miejsce. Kiedy
przybyli, zastali le¿¹ce na trawie martwe

zwierzê. Myœliwi z ko³a ³owieckiego
poinformowali, ¿e postrzelone w krêgos³up
zwierzê nie mia³o szans na prze¿ycie i aby
zakoñczyæ jego cierpienie zdecydowali siê
oddaæ strza³. Policjanci rozpoczêli
poszukiwania k³usownika. Do dzia³añ
zaanga¿owali psa tropi¹cego. Nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ na efekt. Pies podj¹³ trop,

który kilometr dalej doprowadzi³ do
ci¹gnika rolniczego z doczepion¹
pr zy cz ep k¹ . Fu nk cj on ar iu sz e us ta li li
w³aœciciela maszyny. Okaza³ siê nim 49letni bezrobotny Jan S. z gm. Dzwola.
Po li cy jn y pi es ko nt yn uo wa ³ sw oj e
poszukiwania. Od ci¹gnika trop tym razem
zaprowadzi³ go na jedn¹ z pobliskich posesji
na le ¿¹ c¹ do 51 -l et ni eg o J an a S z.
Funkcjonarius ze postanowili przeszukaæ
zatem oba gospodarstwa. W wyniku
przeszukañ funkcjonariusze znaleŸli to
czego szukali. W budynku gospodarczym
49-letniego Jana S. stró¿e prawa znaleŸli i
zabezpieczyli broñ myœliwsk¹ typu
„samoróbkê”, dubeltówkê, jednorurkê,
samoróbkê z dospawan¹ lunet¹ i ³uskê po
pocisku.
Zarówno w³aœciciel
zabezpieczonych przedmiotów 49-letni Jan
S. jak i jego 51-letni znajomy Jan Sz. trafili
do policyjnej izby zatrzymañ. Wkrótce
obydwaj odpowiedz¹ za k³usownictwo.
Grozi za to kara do 5 lat wiêzienia.
Dodatkowo 49-latek odpowie za nielegalne
posiadanie broni, za co przewidziana jest
kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.

Surowe kary za niezatrzymanie siê do kontroli drogowej
W dniu 13 kwietnia 2009r. w
miejscowoœci Potok Wielki podczas
kontroli drogowej policjanci zatrzymali
pojazd marki audi.
Kier owca pomi mo wyra Ÿneg o sygn a³u
podanego przez umundurowanego policjanta
nie zatrzyma³ siê do kontroli i odjecha³. Jak
ustalono, kieruj¹cym by³ 33
letni
mi es zk an ie c g mi ny Po to k W ie lk i.
Sporz¹dzono wniosek o ukaranie 33 latka do
S¹d u w J ano wie Lub els kim . S¹ d za
pope³nienie wykroczenia wymierzy³

mê¿czyŸnie karê grzywny w wysokoœci 900
z³ oraz orzek³ zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych na okres 1 roku.
Podobne zdarzenie mia³o miejsce w dniu 23
kwietnia 2009 roku w Janowie Lubelskim.
Motocyklista, 19-letni mieszkaniec gminy
Chrzanów, równie¿ nie zatrzyma³ siê do
kon tro li d rog owe j, p ona dto jad ¹c
motocyklem na jednym kole, stworzy³
za gr o¿ en ie be zp ie cz eñ st wa w ru ch u
drogowym. Wobec 19-latka S¹d wymierzy³
karê grzywny w wysokoœci 600 z³.

Œmieræ motocyklisty
22 kwietnia 2009 r. dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku drogowego w
miejscowoœci Batorz. 31-letni motocyklista zgin¹³ na miejscu zdarzenia, a 25-letni
pasa¿er z obra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala. Obaj mê¿czyŸni jechali bez
kasków.

D

o wypadku dosz³o kilka minut po godz. 19: 00. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ, kieruj¹cy
motorem m-ki Suzuki na ³uku jezdni, straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w betonowy
przepust. 31-letni motocyklista zgin¹³ na miejscu zdarzenia. Ranny w wypadku zosta³ 25-letni
pasa¿er. Jego ¿yciu nie zagra¿a niebezpieczeñstwo. 25-latek zosta³ przebadany na zawartoœæ
alkoholu - mia³ ponad 1, 5 promila. Obaj mê¿czyŸni jechali bez kasków.
Apelujemy do wszystkich kierowców o bezpieczn¹ i rozwa¿n¹ jazdê. Pamiêtajmy, ¿e
motocyklistów, podobnie jak rowerzystów, nie chroni¹ pasy bezpieczeñstwa, poduszki
powietrzne czy karoseria samochodowa. Ich bezpieczeñstwo na drodze zale¿y od ich rozs¹dku,
rozwagi, wyobraŸni oraz dostosowania techniki jazdy do prêdkoœci i warunków panuj¹cych na
drodze.
starszy sier¿ant Faustyna £azur

2.

T

o by³ pocz¹tek d³ugiego majowego weekendu, popo³udnie mija³o jak ka¿de inne, w jednej chwili
spokój mieszkañców niewielkiej osady miêdzy Zdzi³owicami a Batorzem zm¹ci³a chmura. Nie
by³a to zwyk³a burzowa bynajmniej a ciemna chmura dymu zwiastuj¹ca coœ gorszego ni¿
nadci¹gaj¹c¹ burzê.

By³o j¹ widaæ ponoæ w promieniu kilku kilometrów. Zaciekawieni i nieco przestraszeni mieszkañcy, którzy j¹
dostrzegli, udali siê w jej stronê. Jeszcze przed dotarciem na miejsce by³o s³ychaæ syreny. Policja, Stra¿
Po¿arna - byli na miejscu. Sp³on¹³ samochód. Podesz³o do mnie troje zap³akanych dzieci: to by³ nasz
samochód i do tego nasze rowery one te¿ siê spali³y! By³y nowe dostaliœmy je na komuniê. W oczach trójki
tych dzieci malowa³a siê prawdziwa rozpacz. W pierwszej chwili trudno by³o rozpoznaæ, co to za samochód.
Doszczêtnie spalone Audi 80 nie by³o podobne do ¿adnego znanego samochodu, a ju¿ na pewno nie do Audi.
Jak to siê sta³o? Po trójkê dzieci, które wybra³y siê na rowerow¹ przeja¿d¿kê wyjecha³a matka, poniewa¿
zanosi³o siê na burzê. Nie ujecha³a daleko, po oko³o 500 metrach od domu spod kierownicy zacz¹³
wydobywaæ siê dym, po chwili ca³y samochód stan¹³ w ogniu. Na szczêœcie, pasa¿erowie zd¹¿yli oddaliæ siê
na bezpieczn¹ odleg³oœæ i wezwaæ stra¿ po¿arn¹. P³on¹cy samochód posiada³ instalacjê gazow¹, wiêc
niebezpieczeñstwo wybuchu dodatkowo wzrasta³o. Na szczêœcie, nic siê nikomu nie sta³o do wybuchu nie
dosz³o. Gdzie tu szczêœcie? Powodem sp³oniêcia auta by³o zwarcie instalacji elektrycznej. W³aœciciele mieli
gara¿ pod domem wiêc gdyby tam nast¹pi³o zwarcie… a mo¿e lepiej nie koñczyæ…
£ukasz S.

Las czy œmietnik?
Niestety nie wszyscy mieszkañcy gminy mog¹ pochwaliæ siê tak¹ wra¿liwoœci¹ na
czystoœæ œrodowiska, jak¹ maja pañstwo X. Dzikie wysypisko, które widaæ na zdjêciu
urz¹dzi³ sobie w lesie, ok. 200 m od drogi do Niska jeden z mieszkañców Janowa
Lubelskiego.
Niestety, mia³ pecha, z³apany na gor¹cym
uczynku, zosta³ ukarany mandatem, nakazano mu
wywiezienie pozostawionych w lesie odpadów na
Miejskie Wysypisko Œmieci i okazanie
pokwitowania na ich wywóz. Takie postêpowanie
nie nale¿y w naszej gminie do rzadkoœci, dlatego
Stra¿ Miejska apeluje : Nie wyrzucajmy œmieci do
lasu, przydro¿nych rowów ani na miejscach do
tego nie przeznaczonych. Nie zaœmiecajmy
w³asnego otoczenia. „Dzikie” wysypiska œmieci
to nie tylko dowód braku kultury . S¹ one
powa¿nym zagro¿eniem dla gleby, wody,
powietrza, dla nas samych i zwierz¹t. Musimy
wreszcie SAMI zadbaæ o swoj¹ okolicê. Nikt za
nas tego nie zrobi. Wszystkie œmieci musz¹
nareszcie zacz¹æ trafiaæ do pojemników na œmieci,
kontenerów, a w efekcie
na specjalnie
zorganizowane i odpowiednio utrzymywane
sk³adowiska odpadów.
Przypominamy - odpady nadaj¹ce siê do
recyklingu (plastiki, folie, szk³o, papiery) s¹
odbierane bezp³atnie z terenu ca³ej gminy w
wyznaczone dni lub wyrzucajmy je do
specjalnych pojemników typu ,,dzwon"
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Gazeta Janowska

Wyrzucanie œmieci w lasach, rowach i innych
miejscach do tego nie przeznaczonych mo¿e
skutkowaæ grzywn¹ a¿ do 5 tys z³.
Przypominamy wszyscy w³aœciciele posesji
powinni mieæ podpisane umowy z przewoŸnikami
na wywóz œmieci . Nie wstydŸmy siê te¿
wskazywaæ naszym stra¿nikom miejsc dzikich
wysypisk. Nikt z nas nie chce przecie¿ mieszkaæ
na œmietniku. Dzia³ajmy wspólnie, aby nasze
otoczenie by³o coraz czyœciejsze. Bardzo prosimy
o pomoc w walce ze œmieciarzami.
Tel. 158724317
K.S.

Wieœci z Urzêdu Miasta

Wrêczenie Medali ,,Pro Memoria”
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ, Zastêpca
Burmistrza Czes³aw Krzysztoñ,
Szko³a Podstawowa im. Ignacego
£ukasiewicza w £¹¿ku Ordynackim
i jej dyrektor Zofia Startek zostali
wyró¿nieni medalami „Pro
Memoria” przyznawanymi za
wybitne zas³ugi w podtrzymywaniu
pamiêci o wydarzeniach II wojny
œwiatowej.
Niedzieln¹ uroczystoœæ poprzedzi³a
msza œw. w janowskim Sanktuarium,
podczas której homiliê wyg³osi³ ks.
Infu³at Edmund Markiewicz. Nastêpnie
w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza

odby³o siê wrêczenie medali. Wrêczenia
dokona³ szef Urzêdu ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych, Minister
Janusz Krupski. Oprócz wy¿ej
wymienionych Medalami „Pro

Memoria” wyró¿nieni zostali równie¿
Piotr Idzikowski Naczelnik Wydzia³u
Urzêdu Miasta Przemyœla, Technikum

Ca³oœæ uœwietni³a czêœæ artystyczna w
wykonaniu uczniów Technikum nr 8 im.
Ks. Abp . Ign ace go Tokar czu ka z

nr 8 im. Abp. Ignacego Tokarczuka z
Przemyœla wraz z jej dyrektorem
Be rn ad et ¹ Su ch or ze pk ¹, Da ri us z
Jasiewicz, artysta rzeŸbiarz z Jaros³awia,
Chór Mieszany „Surma” z Warszawy
oraz jego dyrygent Lucjan Mazurek.
W trakci e uroczy stoœci poœmie rtne
aw an se z r ¹k Mi ni st ra Ja nu sz a
Krupskiego otrzymali polegli w Katyniu
mjr Kazimierz £ukasiewicz oraz por.
Adam Jakubiec.

Pr ze my œl a or az uc zn ió w sz ko ³y
p odstawowej im. Ignacego
£ukasiewicza w £¹¿ku Ordynackim. Na
zakoñczenie wyst¹pi³ Chór „Surma” z
Warszawy.
Inicjat ork¹ janowsk ich uroczys toœci
„Pro Memoria” by³a Pani prof. Janina
Marciak-Koz³owska a zorganizowa³ j¹
Urz¹d Miejski i Muzeum Regionalne w
Janowie Lubelskim.
Muz

Na pomoc przedsiêbiorcom

Dni Kultury Chrzeœcijañskiej

Jak zdobyæ pieni¹dze na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, jakie nale¿y spe³niaæ
warunki aby je otrzymaæ i ile mo¿na
pozyskaæ? Odpowiedzi na te i inne
pytania mo¿na by³o uzyskaæ podczas
spotkañ, które odby³y siê 16 i 23
kwietnia w Domu Nauczyciela.
Na spotkaniu zorganizowanym przez
w³adze Janowa Lubelskiego fachowych
porad udzielali eksperci z Lubelskiej
Fundacji Rozwoju, Fundacji Wspomagania
Wsi, Zespo³u Doradztwa Rolniczego oraz
Urzêdu Miasta i Urzêdu Pracy w Janowie.
Pierwsze spotkanie przeznaczone by³o dla
mieszkañców wsi, którzy chc¹ rozpocz¹æ
lub ju¿ prowadz¹ pozarolnicze us³ugi,
handel albo produkcjê i potrzebuj¹ na
rozwój wiêcej œrodków. O mo¿liwoœciach
ich uzyskania z funduszy Unii Europejskiej
mówi³a pani Danuta Sobich z Lubelskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego, natomiast
temat mikropo¿yczek naœwietli³ pan Robert
Skwara z Fundacji Wspomagania Wsi.
Drugie spotkanie by³o skierowane do
przedsiêbiorców. Wœród tematów
poruszanych na spotkaniu by³y: po¿yczki i
porêczenia kredytów, dotacje dla
przedsiêbiorców w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego i programów
ogólnopolskich, zasady udzielania pomocy
dla firm jednoosobowych oraz gminne
zwolnienia podatkowe.
Red.

Janów Lubelski 07.06. 14.06.2009.
Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej w Janowie
Lubelskim.
Temat: Otoczmy trosk¹ ¿ycie.
7 czerwca 2009. (niedziela).
1630 Program s³owno muzyczny w wykonaniu mieszkañcu DPS „Barka”,
pt. „Na strunach duszy.”
8 czerwca 2009 (poniedzia³ek) Sanktuarium MB Janowskiej.
1800 Msza œw.
00
19 „Czy wywo³ywanie duchów to grzech” ks. Infu³at Jan Pêzio³ - egzorcysta.
9 czerwca 2009 (Wtorek).
Dzieñ Wspólnoty dla m³odzie¿y z Janowskiego Rejonu Duszpasterskiego.
900 zawi¹zanie wspólnoty koœció³ p.w. œw. Jadwigi Królowej:
- orêdzie ewangelizacyjne,
- marsz dla Jezusa,
- spotkania w grupach,
- Msza œw. w Sanktuarium,
- koncert zespo³u „Wbrew pozorom”.
10 czerwca 2009 (œroda)
1800 Msza œw.
00
19 „¯ycie cud czy produkt?” ks. mgr £ukasz Szewczyk, Instytut Nauk
o Rodzinie KUL (problemy dotycz¹ce „in vitro i „naprotechnologii”)
11 czerwca 2009 (Czwartek).
Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa - Bo¿e Cia³o.
12 czerwca 2009 (pi¹tek).
2000 projekcja filmu „Jezus” Plac Maryjny.
13 czerwca 2009 (sobota) Rynek Miasta.
1500 III Przegl¹d Piosenki Maryjnej.
00
19 Program s³owno muzyczny w wykonaniu m³odzie¿y.
2000 Koncert Zespo³u „ABS”. (ANTI BABYLON SYSTEM)
14 czerwca 2009 (niedziela).
Uroczystoœci rocznicowe na Porytowym Wzgórzu.
(Organizator Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim)
1000 Program s³owno muzyczny w wykonaniu m³odzie¿y
1030 Msza œw.
- wyst¹pienia okolicznoœciowe
1700 Pielgrzymka do kaplicy œw. Antoniego na „Kruczku”.

UTRACI£EŒ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZE¯ JE W BANKU!

Chroñ
O c h r o n a p r z e d
najcenniejszy skarb- w y ³ u d z e n i a m i
dokonywanymi przy u¿yciu
swoj¹ to¿samoœæ!
kradzionych i zagubionych
Ogólnopolska baza dokumentów to¿samoœci!
Co robiæ w przypadku
danych zastrze¿onych utraty dokumentów?
1.Powiadomiæ Policjê (gdy
dokumentów
utr ata nas t¹p i³a pop rze z
to¿samoœci.
kradzie¿).

2. Natychmiast zastrzec je w
Systemie DZ
3. Wyrobiæ nowy dokument.
Gdzie zastrzegaæ?
W ka¿dej placówce swojego
Ban ku ( w Sy ste mie DZ
uczestnicz¹ prawie
wszystkie Banki w Polsce).
Je¿eli ktoœ nie ma rachunku
bankowego, powinien

zastrzec dokumenty w Banku
przyjmuj¹cym zastrze¿enia
od wszystkich osób (lista
Banków i szczegó³owe
informacje na temat Systemu
DZ na stronie internetowej).
www.dokumentyzastrzezo
ne.pl.
•ród³o informacji: folder
Zwi¹zku Banków Polskich.

Gazeta Janowska

Nowe Targowisko

W

dzieñ targowy trudno przejechaæ przez Janów
Lubelski. Coraz czêœciej ruchem na drodze
krajowej 19 przy rzece Bia³ce kieruje policja a zagro¿enie
dla pieszych jest i tak du¿e. Jesieni¹ bêdziemy mogli tylko
wspominaæ, ¿e tam by³o targowisko. Miasto zakupi³o
dzia³kê wydzielon¹ z terenu bazy PKS o powierzchni 1,
44ha za 700 tys. z³. Jest to najwiêkszy i jedyny plac
dostêpny na terenie Janowa Lubelskiego. Decyzj¹ Rady
Miejskiej plac targowy na tej dzia³ce zostanie
uruchomiony jeszcze w bie¿¹cym roku. Dogodny dojazd
od ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza oraz od ulicy
Wojska Polskiego równie¿ powierzchnia wiêksza o 0,5 ha
ni¿ dotychczasowe obydwa targowiska przy Bia³ce
stworz¹ lepsze warunki dla handlu. Trwaj¹ prace nad
koncepcj¹ zagospodarowania nowego targowiska. Teren
bêdzie utwardzony, wybudowane zostan¹ sanitariaty.
Rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ przed³u¿enia dzia³alnoœci
targowiska przez ca³y tydzieñ. Plac przekazany zostanie
w Zarz¹d Trwa³y Zak³adowi Gospodarki Komunalnej.
Firma ta opiekowaæ siê bêdzie siê tak¿e tzw. handlem
koszyczkowym w rynku. Powstan¹ tam stanowiska, które
pozwol¹ na eksponowanie towarów na stolikach, a nie na
p³ytach chodnikowych.
J.M.

Bêdzie wniosek w/s usuwania azbestu

W

³adze Janowa Lubelskiego bêd¹ siê staraæ o
dofinansowanie programu usuwania azbestu. Jak
informuje Tomasz Jaworski z Urzêdu Miasta, samorz¹d
chce znaleŸæ poza bud¿etem tyle pieniêdzy, aby w³aœciciele
budynków z azbestem za jego usuniêcie nie musieli p³aciæ
w ogóle albo niewiele.
Na razie po przyjêciu programu usuwania, wywozu i
utylizacji azbestu przez Radê Miasta koñczy siê
opracowywanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska o dofinansowanie jego realizacji. Na
razie nie wiadomo, kto zajmie siê fizycznym usuwaniem
szkodliwego tworzywa. Tomasz Jaworski wyjaœnia, ¿e
mo¿e to byæ firma, wybrana przez miasto w przetargu lub
w³aœciciele mog¹ szukaæ wykonawcy we w³asnym
zakresie a potem wed³ug ustalonych procedur staraæ siê o
zwrot kosztów na podstawie rachunków.
Szacuje siê, ¿e w ca³ej gminie Janów Lubelski s¹ ponad 124
tysi¹ce metrów kwadratowych wyrobów zawieraj¹cych
azbest. Jeœli nie bêdzie nadzwyczajnych okolicznoœci, to
jego usuwanie mo¿e siê rozpocz¹æ w wakacje tego roku.
Red.

Nowy chodnik

T

rwaj¹ prace nad modernizacj¹ chodnika przy ulicach
8 Wrzeœnia i Ogrodowej. Stare p³ytki znajduj¹ce siê
w tych miejscach zostan¹ zast¹pione kostk¹ brukow¹.
Szacowany koszt tej modernizacji to oko³o 50 tysiêcy
z³otych. Remont wykonuj¹ osoby bezrobotne zatrudnione
w Urzêdzie Miasta w ramach prac publicznych, dziêki
temu uda³o siê obni¿yæ koszty wykonywanej inwestycji.
£.S.

3.

Promocja czy tylko zabawa?

Jest absolutorium

Janowski Oœrodek Kultury przy wspó³pracy z Promocj¹ Urzêdu Miejskiego opracowa³ plan imprez kulturalnych
na bie¿¹cy rok. Jak widzimy, jest ich nie mniej ni¿ w ubieg³ym roku. Jak wiemy, kryzys gospodarczy dosiêga równie¿
mieszkañców Janowa Lubelskiego. Czy staæ nas na wydatki, jakie trzeba ponieœæ na organizacjê i sk¹d bêdziemy mieæ
œrodki? Nale¿a³oby zapytaæ, jakie korzyœci bêdzie mieæ miasto i mieszkañcy, oprócz rozrywki. O wypowiedŸ
poprosi³em Dyrektora JOK £ukasz Drewniaka.
£ukasz Drewniak: Mieszkañcy Ziemi
Janowskiej bardzo ciê¿ko ca³y rok
pr ac uj ¹, ni e w sz ys tk ic h s ta æ n a
wakacyjne wyjazdy, dlatego staramy siê
organizuj¹c imprezy kulturalnosportowe zapewniæ im odpowiedni¹
rozrywkê , odpoczynek. Ale nie jest to
cel najwa¿nie jszy. Od kilku lat w
org an iz ac jê ws zy st ki ch wy da rz eñ
kulturalnych w³¹czaj¹ siê
stowarzyszenia i grupy nieformalne.
Powstaj¹ nowe imprezy wymyœlone i
realizowane przez nie, których JOK
pomaga organizacyjnie i sprzêtowo. W
ten sposób organizacje siê rozwijaj¹,
doskonal¹ swoje struktury, nabieraj¹
nowych doœwiadczeñ a w przysz³oœci
przejmowaæ bêd¹ nowe zadania od
administracji pañstwowej i
samorz¹dowej. Nikt do tych dzia³añ ich
nie zmusza, nie otrzymuj¹ za te dzia³ania
pieniêdzy. Pracuj¹ dla wspólnego dobra.
Tak powstaje - buduje siê spo³eczeñstwo
obywatelskie. Kolejny cel, który sobie
stawiamy to wyrównanie dysproporcji w
dostêpie do kultury. Mieszkañcy du¿ych
miast maj¹ zdecydo wanie bogatsz ¹
ofertê kulturaln¹ : teatry, filharmonie,
opery, multikina, muzea, wystawy i du¿o
koncertów ró¿nych gatunków
muzycznych. My mo¿emy niektórych
artystów us³yszeæ i zobaczyæ w trakcie
imprez kulturalnych. Znane nazwiska,
dobre zespo³y przyci¹gaj¹ widzów na
i m p r e z y, w t r a k c i e k t ó r y c h
pre zen tuj emy to c o dl a na s je st
najcenniejsze amatorski ruch
artystyczny, nasz¹ tradycjê i folklor.
Im pr ez y ma j¹ ró wn ie ¿ ch ar ak te r
promocyjny, przyci¹gaj¹ do Janowa
turystów, a oni przecie¿ zostawiaj¹
pie ni¹ dze nie tyl ko w oœr odk ach
wczasowych. Jakoœæ imprez kulturalno sportowych i to, jak my siê na nich
zachowujemy, wp³ywa równie¿ na
wizerunek naszego Miasta, jego
mieszkañców. Mi³o jest us³yszeæ od
Ci¹g dalszy ze strony 1

nieznanych osób z ró¿nych stron Polski ,
¿e Ja nó w j es t p iê kn y, cz ys ty a
mieszkañcy goœcinni i mili.
W ta ki m w³ aœ ni e ko nt ek œc ie z
uwzglêdnieniem powy¿szych celów
pow inn iœm y oc eni aæ
wyd arz eni a
artystyczne organizowane w naszym
mieœcie.
Wiêkszoœæ œrodkó w na orga nizacj ê
wy da rz eñ ku lt ur al ny ch w l at ac h
ub ie g³ yc h po ch od zi ³a z ró ¿n yc h
pr oj ek tó w s k³ ad an yc h w ra ma ch
konkurs ów, otrzyma liœmy naprawd ê
du¿e pieni¹dze. W tym roku konkursy
któr e nas inte resu j¹ bêd¹ dopi ero
og³aszane, a to oznacza ¿e nie zasil¹
bud¿etu tegorocznych imprez.
Pozyskaliœmy ju¿ pieni¹dze z Urzêdu
Marsza³kowskiego i Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej na Jarmark Janowski,
Festiwal Filmowy, Festiwal Kaszy i II
Wiosnê z teatrem na Kresach - nie s¹ to
jednak du¿e kwoty. Du¿e nadzieje
wi¹¿emy z konkursem og³oszonym w
ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, którego rozstrzygniêcie
planowane jest 15 maja. Zobaczymy, jak
zo st an ie na sz pr oj ek t oc en io ny.
Pieni¹dze p ozyskujemy równie¿ od
firm janowskich, dziêki ich hojnoœci
kilkanaœ cie lat temu rozpoczê liœmy
o rg a n i z a c j ê p i e r w s z e j i m p r e z y
plenerowej Dni Janowa, przybywa³y
potem kolejne. W tym roku mieszkañcy
i turyœci mo g¹ wybieraæ , a nawet
dyskutowaæ, która z nich jest najlepsza,
najciekawsza. Ca³y czas staramy siê
pozyskiwaæ pieni¹dze z ró¿nych Ÿróde³,
mimo mojego optymizmu s¹dzê , ¿e w
tym roku nie bêdziemy goœcili na
imprezach tak znakomitych artystów
jak w latach ubieg³ych. Ale chcia³bym
siê myliæ.
J.M.: W najbli¿szym czasie rozpocznie
siê remont, modernizacja budynku JOK,
nie funkcjonuje kino. Kiedy mo¿na
bêdzie rozpoczêcie prac, jak d³ugo one

English is fun

Pod sum owa nie m pro jek tu by³ pro gra m art yst ycz ny
przedstawiony w formie audycji telewizyjnej, który odby³ siê
3 kwietnia 2009r. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali
ciekawy show, tak wiêc ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Pierws zym pun ktem pr ogramu by³a Ga la wrêc zenia

4.

potrwaj¹?
£.D.: Za kilka dni zostanie
rozstrzygniêty przetarg na remont JOKu, wp³ynê³o 8 ofert od wykonawców i
zg od ni e z pr oc ed ur ¹ k om is ja
przetargowa wybierze najlepsz¹ z nich.
Firma budowlana, która wygra przetarg
sama ustala, kiedy wejdzie na plac
budowy. W umowie, która zostanie
podpisana z wykonawc¹ ustalony bêdzie
termin zakoñczenia prac na 30 czerwca
2 0 1 0 r. M y d o p r z e p r o w a d z k i
przygotowujemy siê od 2 miesiêcy i do 1
czerwca opuœcimy budynek JOK-u.
J.M.: Jak us³ysza³em budynek bêdzie
wy³¹czony z dzia³alnoœci , gdzie
przeniesiona bêdzie dzia³alnoœæ bie¿¹ca
JOK?
£.D.: W pierwszej wersji chcieliœmy siê
przenieœæ do budynku Domu
Nauczyciela i Muzeum Regionalnego
(carskie wiêzienie ). Jednak co nas
bardzo cieszy w tym roku równie¿ w
bud ynk u Muz eum roz poc zyn a siê
gruntowny remont. Dlatego Muzeum
pr ze ni es io ne zo st an ie do Do mu
Nauczyciela, a nam Starosta Janowski
nieodp³atnie wynaj¹³ Bursê przy ulicy
Zamoy skieg o 55 i t am prz ez rok
bêdziemy prowadziæ zajêcia.
J.M.: Czy nie obawia siê Pan, ¿e
spowoduje to du¿e problemy w
funkcjonowaniu oœrodka?
£.D: Problemów na pewno bêdzie du¿o,
najwiêkszym brak sali widowiskowej, w
kt ór ej pr ze pr ow ad za ny ko nk ur sy,
k o n c e r t y, p r z e g l ¹ d y. J e d n a k
perspektywa, ¿e po roku powstanie
piêkny , nowoczesny obiekt, który mo¿e
siê staæ wizytówk¹ Janowa Lubelskiego
sprawia, ¿e o problemach teraz nie
myœl imy. Cz ekam y, jak w iêks zoœæ
miesz kañcó w, na rozpo czêci e prac
remontowo - budowlanych.
Dziêkujê za rozmowê
Jan Machulak

Oskarów, na której pojawi³o siê wiele ciekawych i znanych
gwiazd. Mi³oœnicy historii mogli obejrzeæ przedstawienie pt:
”Historia Stanów Zjednoczonych w Pigu³ce”. Autorzy
uczniowie klasy trzeciej - zaprezentowali dzieje Ameryki od
czasów Indian. Widzowie z du¿ym zainteresowaniem
obejrzeli wystêp uczestników w programie
„Idol”. Szanowne jury podziwia³o i ocenia³o
wszystkie wykonania, jednak najbardziej
podobali siê „ch³opcy z Teksasu” Fani tañca
mogli dzieliæ siê wra¿eniami, ogl¹daj¹c program
„You can dance”. Program zamyka³a „Lista
Przebojów”. Uczestnicy mogli wykazaæ siê
swoimi umiejêtnoœciami wokalnymi, ale przede
wszystkim znajomoœci¹ jêzyka angielskiego.
Fina³owym punktem programu by³o
wrêczenie dyplomów oraz nagród uczniom
bior¹cym udzia³ konkursach zorganizowanych
w ramach Dni Jêzyka Angielskiego. Ka¿dy
zwyciêzca otrzyma³ atrakcyjne nagrody w
postaci ksi¹¿ek, s³owników oraz gad¿ety i inne
upominki
zachêcaj¹ce do nauki jêzyka
angielskiego.
Nauczyciele jêzyka angielskiego.

Gazeta Janowska

Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ uzyska³
absolutorium za wykonanie ubieg³orocznego bud¿etu. Radni
przyjêli uchwa³ê w tej sprawie jednog³oœnie. Podczas sesji,
która odby³a siê 22 kwietnia, radni podjêli tak¿e decyzje, z
której bêd¹ zadowoleni nauczyciele. Ustalali bowiem
regulamin, okreœlaj¹cy wysokoœæ i warunki przyznawania
dodatków za: wys³ugê lat, motywacyjny, funkcyjny i za
warunki pracy, zasady obliczania i wyp³acania za godziny
ponadwymiarowe i zastêpstwa oraz dodatek mieszkaniowy.
Wstêpnie proponowano, by nauczycieli otrzymali wed³ug
nowych zasad wyp³aty z wyrównaniem od 1 lutego, ale radni
zadecydowali, ¿e kwoty te bêd¹ wy¿sze, bo bêd¹ naliczane od 1
stycznia tego roku.
Red.

Nowy numer ,,Janowskich Korzeni”
Przed wojn¹ by³ powszechnie znany w Janowie,
zw³aszcza w œrodowisku m³odzie¿y. Po wojnie
wyjecha³a do Lublina jego rodzina, zniknê³o nazwisko i
ju¿ tylko pojedyncze osoby pamiêtaj¹ kim by³ i jak
zgin¹³ W³adek Ulanowski, znane jest w Janowie
nazwisko kpt. „Visa” Sowa, ale wœród dalszej rodziny i
obcych. On sam zosta³ zamordowany przez UB w wieku
zaledwie 30 lat. Nie tak tragicznie zakoñczy³ ¿ycie ks.
Kazimierz Piñciurek, ale jego trudna droga do
kap³añstwa oraz dzie³o, jakie po sobie pozostawi³, s¹
godne pamiêci przez pokolenia. ¯yj¹ za to Szpryty,
Œlomy, Kiedasy, Talimciaki, Papeciaki, Kuniasy,
Hitlerzaki, Judery, Dumankowe, Mo³coki, M¹drzaki i
setki im podobnych. Gdzie? W janowskim powiecie.
O nich wszystkich (i jeszcze innych) przeczytaæ mo¿na
w najnowszym numerze „Janowskich Korzeni”.
Ponadto w tym wydaniu Cz. Placha koñczy opowieœæ o
dziejach Wierzchowisk, G. Ciupak pisze o XIXwiecznym Stojeszynie, a Lucyna Olszówka o
okupacyjnej historii Wolicy.
Wszyscy kochamy uroczysko w Kruczku, ale jaka by³a
geneza kultu œw. Antoniego, a przede wszystkim
Kalwarii w tym miejscu? Wyjaœnia toA. Trójczak.
„£a¿ê tymczasem po mieœcie [Janowie Lubelskim].
Cerkiew prawos³awna
wewn¹trz rozrzucona,
o³tarza nie ma, ró¿ne
ikony, szaty
liturgiczne, ko³paki
archireja, portret
Eulogiusza i ksiêgi
liturgiczne walaj¹ siê
po ziemi. Dzwony
zdjê³a Kom. Armii na
metal do amunicji.
Moskale zaœ zabrali
poprzednio dzwony z
koœcio³a. Znajdujê w
cerkwi ikonê na drzewie cyprysowym, M. Bosk¹
Kazañsk¹ i plakietkê srebrn¹ z Woskresieniem…” tak
zapamiêta³ Janów w 1915 r. August Krasicki. Na
dalszych stronach dziennika opisuje na ¿ywo Bia³¹,
Godziszów i inne miejscowoœci.
Ponadto w 12 numerze JK: o osadnictwie na Ziemi
Janowskiej w VII-XIII w., o handlu i rzemioœle w
Janowie w 1923 r., o nieudanym „szczypaniu” ks.
Piñciurka przez UB, janowskiej prasie i pomniku na
Porytowym Wzgórzu.
Najnowszy numer „Janowskich Korzeni” (a tak¿e
wiêkszoœæ numerów archiwalnych) jest dostêpny w
ksiêgarni „Kamena”, w Muzeum i Redakcji.
J£

,,Z myœl¹ o Was”

P

owiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim informuje, i¿
rozpoczê³a siê realizacja projektu
pt. „ Z myœl¹ o Was” realizowanego w
ramach Priorytetu VI Poddzia³anie 6.1.3
Poprawa zdolnoœci do zatrudniania oraz
podnoszenie poziomu aktywnoœci
zawodowej osób bezrobotnych.
G³ównym celem projektu jest zwiêkszenie
zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej oraz
ograniczenie zjawiska d³ugotrwa³ego
bezrobocia wœród osób bezrobotnych,
za re je st ro wa ny ch w Po wi at ow ym
Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim,
poprzez dzia³ania wspieraj¹ce i promuj¹ce
zatrudnienie oraz samozatrudnienie.
Projekt skierowany jest w szczególnoœci
do osób znajduj¹cych siê w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy. Potrzeba
rozwi¹zania problemów osób
bezrobotnych na lokalnym rynku pracy
po wo du je ko ni ec zn oœ æ po dj êc ia
intensywniejszych dzia³añ
ukierunkowanych na u³atwienie tym
osobom dostêpu do rynku pracy.
Wsparciem zostan¹ objête osoby
zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Janowie Lubelskim jako
bezrobotne w tym w szczególnoœci osoby
znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na
rynku pracy wymienione w art. 49 Ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 99,
poz.1 001 z p óŸn. z m.) o p romoc ji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:
Bezrobotnych do 25 roku ¿ycia,
Bezrobotnych d³ugotrwale albo po
zakoñczeniu realizacji kontraktu
socjalnego, albo kobiet, które nie podjê³y
zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
Bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia,
Bezrobotnych bez kwalifikacji

zawodowych, bez doœwiadczenia
zawodowego lub bez wykszta³cenia
œredniego,
Bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych
co najmniej jedno dziecko do 18 roku
¿ycia,
Bezrobotnych, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolnoœci nie podjêli
zatrudnienia,
Bezrobotnych niepe³nosprawnych.
Projekt jest skierowany do 416 osób
be zr ob ot ny ch za re je st ro wa ny ch w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie
Lubelskim.
58 osób objêtych wsparciem otrzyma
jedn oraz owe œ rodk i na r ozpo czêc ie
dzia³alnoœci gospodarczej,
184 beneficjentów przez okres 6 miesiêcy
skorzysta ze sta¿y zawodowych,
159 osób zostanie skierowanych na
szkolenia,
Doposa¿enie lub wyposa¿enie stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego 15
osób.
W ramach projektu oferujemy szkolenia:
Operator wózków jezdniowych,
Spawanie w os³onie, CO2,
ABC Przedsiêbiorczoœci”,
Ku rs fr yz je rs ki z up ra wn ie ni am i
czeladniczymi,
Kierowca Kat.C,
Po ds ta wy ks iê go wo œc i z ob s³ ug ¹
komputerowych programów ksiêgowych,
Nowoczesna obs³uga sekretariatu,
Jêzyk angielski kurs konwersacyjny,
Grafika komputerowa,
Kierowca kat. C/E,
Kierowca kat.D,
Sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej i
komputera.
Anna Krzysztoñ

,,Od biernoœci do przedsiêbiorczoœci”

P

owiat owy Ur z¹d Pr acy w
Janowie Lubelskim informuje,
i¿ trwaj¹ przygotowania do
re al iz ac ji dw óc h p ro gr am ów z
rezerwy ministra. Jednym z
programów jest:
„ O d b i e r n o œ c i d o
przedsiêbiorczoœci”
program
zwi¹zany z rozwojem ma³ej i
œredniej przedsiêbiorczoœci".
Celem strategicznym programu jest
zwiêkszenie szans zatrudnienia wœród
osób z terenu powiatu janowskiego
oczekuj¹cych na pracê, o niskiej
motywacji i braku doœwiadczenia
zawodowego. Cel ten bêdzie
realizowany poprzez: odzyskanie
równowagi, podwy¿szenie wartoœci
zawodowych oraz nabycie
umiejêtnoœci wspieraj¹cych proces
poszukiwania i u zyskania
zatrudnienia. Realizacja programu
umo¿liwi podejmowanie w szerszym
ni¿ dotychczas zakresie dzia³alnoœci
gospodarczej przez bezrobotnych oraz
zapewni rozwój przedsiêbiorczoœci na
terenie lokalnego rynku pracy.
Przeznaczone œrodki zamierzamy
wykorzystaæ na:
- prace interwencyjne dla 50 osób,
- jednorazowe œrodki na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej dla 50 osób,
- doposa¿enie lub wyposa¿enie
stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego dla 30 osób.
Kolejnym programem jest:
„Równoœæ szans”
program
zwiêkszaj¹cy aktywnoœæ zawodow¹
osób w wieku 45/50 plus"
Celem programu jest przywrócenie

zdolnoœci zatrudnieniowej wœród osób
45/50 z terenu powiatu janowskiego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
sytuacji bezrobotnych powy¿ej 50
roku ¿ycia, którzy w œwietle art. 49 pkt
3 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy zostali
uznani za osoby znajduj¹ce w
szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Cel ten bêdzie realizowany poprzez:
odzyskanie równowagi oraz nabycie
umiejêtnoœci wspieraj¹cych proces
poszukiwania i uzyskania
zatrudnienia. Przeznaczone œrodki
zamierzamy wykorzystaæ na:
- roboty publiczne - 50 osób,
- sta¿ 50 osób.
Realizacja programów przyczyni siê
do:
- zmiany postawy bezrobotnych na
aktywn¹, w procesie poszukiwania
pracy,
- wy¿ szej samo ocen a osó b pod
wzglêdem ich kwalifikacji
zawodowych i mo¿liwoœci znalezienia
pracy,
- zdobycia umiejêtnoœci pracy w
grupie i nawi¹ zywani a nowyc h
kontaktów interpersonalnych
wszystkich uczestników programu,
- przerwania bezrobocia
d³ugook resoweg o przez wskazan ¹
grupê ryzyka,
- nabyc ie wied zy o syt uacji n a
lokalnym rynku pracy,
- odzyskania wiary we w³asne si³y i
mo¿liwoœci uczestników programu,
- promocji postawy aktywnoœci
gospodarczej wœród bezrobotnych.
Ewelina Kubiak -Gózt

,,Kapita³ ludzki”

W

odpowiedzi na pismo
FS.I.EO.07610/7/3/09 z dnia 4 maja
2009 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim przesy³a sugestie dot. planów
dzia³ania na 2010 r. W ramach programu
operacyjnego Kapita³ Ludzki proponujê
projekty dotycz¹ce:
Wsparcia na rzecz osób po 45 roku ¿ycia:
Program dot. wsparcia na rzecz osób po 45 roku
¿ycia zwolnionych z zak³adów pracy (bran¿a
metalowa) obejmuj¹cy szkolenia, doradztwo,
rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej,
Program dot. wsparcia na rzecz osób po 45 roku
¿ycia, bêd¹cych w trudnej sytuacji
ekonomiczn¹ ( 2- 3 osoby bezrobotne w domu),
we wspó³pracy z Oœrodkami Pomocy
Spo³ecznej z terenu gmin (szkolenia,
symulacjê prowadzenia bud¿etu domowego,
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
zatrudnienie w ramach prac subsydiowanych).
Dzia³añ maj¹cych na celu ³agodzenie
negatywnych skutków spowolnienia
gospodarczego:
Wspó³praca ze szko³ami ponadgimnazjalnymi
dot. nauki w zawodach na które bêdzie
zapotrzebowania na rynku pracy (poprzez
ankietyzowanie m³odzie¿y w szko³ach
ponadgimnazjalnych, ankietyzowanie
zak³adów pracy z terenu naszego powiatu,)
Szkolenia maj¹ce na celu przygotowywanie
bezrobotnych (1 - 2 osoby z gmin) w celu
przeprowadzenia ankietyzacji;
Przygotowanie kadry zajmuj¹cej siê
pozyskiwaniem œrodków unijnych i
zatrudnianie ich w ramach pracy
subsydiowanych w gminnych urzêdach lub
organizacjach pozarz¹dowych.
Z powa¿aniem
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy
mgr Tomasz Kaproñ

Reklama p³atna

Gazeta Janowska
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Spotkanie wielkanocne

I

znów byliœmy razem. Trwaj¹c w radoœci
Zmartwychwstania Pañskiego, cz³onkowie dwóch
zaprzyjaŸnionych Stowarzyszeñ: Klubu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz
Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych
ich Rodzin i Przyjació³ „Effatha” spotkali siê, aby
podzieliæ siê œwiêconym jajkiem.
Mi³ej, œwi¹tecznej atmosferze sprzyja³a obecnoœæ
przyby³ych na to spotkanie przedstawicieli
duchowieñstwa, na czele z Dyrektorem Caritas Diecezji
Sandomierskiej ksiêdzem Bogus³awem Pituch¹ oraz

naszymi duszpasterzami ks. Infu³atem Edmundem
Markiewiczem i ks. Proboszczem Jackiem Staszakiem.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas tak¿e przedstawiciele
w³adz Naszego Miasta i Powiatu na czele z Burmistrzem
Krzysztofem Ko³tysiem, zastêpc¹ Czes³awem
Krzysztoniem, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Markiem Tomczykiem oraz starost¹ Zenonem Sydorem.
Serdeczne ¿yczenia, rozmowy, wspólny œpiew pieœni
wielkanocnych poprzedzi³ wyœmienity barszcz ze
œwiêconk¹ przygotowany przez panie ze
Stowarzyszenia Effatha, które po raz kolejny podjê³y siê
ugoszczenia tak liczniej grupy osób niepe³nosprawnych
wraz ze swymi opiekunami.
By³ tak¿e czas na wspólne refleksje, wspomnienia i
modlitwê, jej t³em tym razem by³a Niedziela Bo¿ego
Mi³osierdzia, w czasie której odby³o siê spotkanie.
Po raz kolejny osoby szczególnie dotkniête
cierpieniem, osoby niepe³nosprawne mog³y choæ na
chwilê zapomnieæ o problemach - byæ z tymi, którzy
dziel¹ podobny los.
Anna Gontarz

Ci¹g dalszy ze strony 1

Jarmark garncarski bêdzie wydarzeniem
otwieraj¹cym sezon turystyczny we wsi.
Przygotowany wystrój wsi pozostanie na
sta³e, a organizowane atrakcje w trakcie
imprezy stan¹ siê atrakcjami cyklicznym i
powtarzanymi przez ca³y okres
wakacyjnego odpoczynku w naszej okolicy.
Garncarstwo to nie jedyna atrakcja jarmarku.
Dziêki wspó³pracy wszystkich
mieszkañców, poprzez tworzenie na
podwórkach zagród tematycznych
pokazujemy goœciom ¿ycie wsi oparte na
korzystaniu z otaczaj¹cych dóbr dziêki
którym mieszkañcy wsi ¿yli od wieków gliny, roli i lasu. Tworzymy zagrody:
garncarza, kaflarza, gospodarza, rybaka,
drwala, pszczelarza, kowala, leœnika,
koniarza, w których mo¿na zobaczyæ
narzêdzia pracy i poznaæ sposób

pos³ugiwania siê nimi. Jarmark Garncarski
to tak¿e miejsce, gdzie spotykaj¹ siê twórcy
ludowi i rzemieœlnicy z szerokiej okolicy,
podkreœlaj¹c wiejski klimat imprezy. Dla
zabawy goœci wystêpuj¹ kapele ludowe,
orkiestry i zespo³y muzyczne, przy których
mo¿na poœpiewaæ i potañczyæ.
Organizowane s¹ równie¿ wystawy
malarstwa i rysunku, wystawa przyrodnicza,

zawody sportowe, gry i zabawy dla dzieci,
takie, w jakie kiedyœ na wsi siê bawiono
w³a¿enie na pal, gra w palanta, ciuciubabka
itp. Jarmark Garncarski prezentuje równie¿
go œc in ê p o w ie js ku , g dz ie mo ¿n a
skosztowaæ wiejskiego jedzenia
przygotowanego przez mieszkañców wsi.
Przy wymienionych atrakcjach
zaprezentujemy równie¿ szczególne, bardzo
rzadko spotykane.
Jedna atrakcja- to plenerowy pokaz na
„garncarskim szlaku” - „lepienia garnków”od kopan ia gliny do wypa³ u”. Poka z
umiejêtnie wykorzystuje znajduj¹cy siê
£¹¿ku Garncarskim potencja³u:
funkcjonuj¹cych garncarzy, bliskoœci rzeki
Bukowej, miejsca pozyskania surowca glin y, nied u¿yc h odle g³oœ ci pomi êdzy
garncarniami. Bêdzie to aktywna
prezentacja zaczynaj¹ca siê od kopania gliny
w rzece, przez jej urobienie, formowanie na
garncarskim kole, zdobienie a¿ do wypa³u.
Przy tej prezentacji ca³y proces bêdzie
fachowo omawiany jak równie¿ przeplatany
barwnymi garncarskimi gawêdami. Goœcie
widzowie przejad¹ wozami ca³y „garncarski
szlak” bêd¹ mogli na ka¿dym etapie sami
spróbowaæ „jak to siê garnki w £¹¿ku lepi”.
Druga, atrakcja o¿ywi stare obyczaje z ¿ycia
wsi. W tym roku bêdzie to prawdziwe
„wiejskie wesele”. Korowód furmanek z
nowo¿eñcami, kapelami i rozœpiewanymi
goœciom weselnym przejedzie przez ca³¹
wieœ, a¿ do Garncarskiej Zagrody, gdzie
odbêdzie siê biesiada weselna po staremu.
W trakcie wesela zorganizowany bêdzie
konkurs otwarty- „Przyœpiewek
weselnych” na „najlepszego œpiewaka
weselnego w okolicy”.
Tr z e c i a a t r a k c j a - t o w y c i e c z k i
krajoznawcze na bagna „Imieltego £ugu”
Promowaæ bêdziemy w ten sposób nasz¹
poblisk¹ przyrodnicz¹ atrakcjê, jak¹ s¹
bagna „Imieltego £ugu”. Ekologiczna i
szkoleniowa
forma odpoczynku,
profesjonalnie przygotowana - przeja¿d¿ka
drewnianymi wozami na bagna, potem
spacer po turystycznej œcie¿ce z udzia³em
przewodnika, który pokazuj¹c atrakcje
opowie o bogactwie znajduj¹cej siê tam
fauny i flory: miêdzy innymi rosiczkê,
przelatuj¹cego or³a bielika, czy jak na
swoich wodnych ogrodach kwitnie gr¹¿el
bia³y. Wycieczki na Bagna stan¹ siê sta³¹

propozycj¹ turystyczn¹ kontynuowan¹ w
ca³y m okre sie tury styc znym . Jarm ark
obejmuje swym zasiêgiem nadgraniczne
tereny dwóch województw Podkarpackiego,
lubelskiego i œwiêtokrzyskiego. Nadaj¹c w
ten sposób miêdzyregionalny charakter
imprezy, wpisuj¹c siê równie¿ w dzia³ania
okreœlane „ zacieraniem granic miêdzy
re gi on am i” cz yl i
Lu be ls zc zy zn ¹ i
Podkarpaciem, a po naszemu miêdzy
„galonami” i „ko³tunami”.
Dla udokumento wania tego „lokalnego
procesu spo³ecznego” w dniu Jarmarku
na st ¹p i u ro cz ys te ot wa rc ie œc ie ¿k i
r o w e r o w e j p rz y g o t o w a n e j p r z e z
mieszkañców wsi Szwedy (Podkarpacie) i
£¹¿k a Garn cars kieg o (Lub elsz czyz na)
³¹cz¹ca dwa szlaki rowerowe biegn¹ce po
woj. p odkar packi m i lub elski m.
Uroczystego otwarcia dokonaj¹ dwaj so³tysi
wsi oraz, mamy nadziejê, dwaj
marsza³kowie: marsza³ek Lubelszczyzny i
Podkarpacia.
Dziêki tym cechom Jarmark Garncarski jest
niespotykan¹ wiejsk¹ imprez¹, w której
uczestniczy liczna rzesza goœci z s¹siednich
wiosek, gmin, powiatów, a tak¿e odleg³ych
mi as t z wo je wó dz tw a lu be ls ki eg o,
podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego.
W tym roku przewidujemy udzia³ licznych
goœci. Jak w r oku ubieg³ym , liczymy
równie¿, ¿e jarmark bêdzie imprez¹, w której
zech c¹ siê prom owaæ : prze dsiê bior cy,
ok ol ic zn e sa mo rz ¹d y - i z du m¹
podkreœlamy - tak jak w roku ubieg³ym Urzê dy Mars za³k owsk ie woje wódz twa
lubelskiego i podkarpackiego.
Szeroka promocja imprezy przeprowadzona
bêdzie wed³ug wypróbowanego i
sprawdzonego ju¿ w latach ubieg³ych planu
promocyjnego imprezy. W szczególnoœci
swym zasiêgiem obejmie obszar trzech
województw lubelskiego, podkarpackiego i
œwiêtokrzyskiego. Liczymy na ponown¹
przychylnoœæ mediów prasy, radia i
telewizji o zasiêgu lokalnym, wojewódzkim
i ogó lnop olsk im. J edny m z wa ¿nyc h
elementów promocyjnych bêdzie kampania
pro moc yjn a pr owa dzo na z a po moc ¹
Internetu, oraz promocyjne wizyty „wioski
garncarskiej” n a
i mprezach
organizowanych w pobliskich gminach.
Na Jarmark Garncarski zapraszaj¹
wszystkich mieszkañcy £¹¿ka

Sesja wspomnieniowa w 10 rocznicê œmierci ks. Kazimierza Piñciurka

Dla uczczenia Jego pamiêci staraniem
obecnego proboszcza parafii p.w. œw.
Wojciecha, ks. Dariusza Sochy i
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „Adalbert” przy wydatnej
pomocy dyrekcji i grona
pedagogicznego Szko³y Podstawowej
w M om ot ac h G ór ny ch zo st a³ a
st ar an ni e pr zy go to wa na Se sj a
Wsp omn ien iow a w 1 0 ro czn icê
œmierci ks. Kazimierza.

Sesja cieszy³a siê du¿ym
zainteresowanie miejscowych
parafian i mieszkañców pobliskiego
Janowa Lubelskiego. Szkolna aula
wype³niona by³a do ostatniego
miejsca, a wœród goœci byli
przedstawiciele powiatowych i
gminnych w³adz samorz¹dowych oraz
prof. Miros³aw Piotrowski, z

6.

Jarmark Garncarski - we wsi i dla wsi
Jarmark Garncarski to ju¿
cykliczna ewolucyjnie rozwijaj¹ca
siê impreza promocji wsi, impreza
organizowania przez mieszkañców
£¹¿ka Garncarskiego,
zorganizowanych w stowarzyszeniu,
impreza, która w swym g³ównym
celu ma podtrzymaæ i promowaæ
wiekow¹ tradycjê ³¹¿kowskiej,
garncarskiej sztuki ludowej oraz
pokazaæ wieœ jako atrakcjê
turystyczn¹.

Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Po powitaniu goœci ks. Dariusz Socha
w s³owie wprowadzaj¹cym do sesji
powiedzia³, ¿e to wielkie szczêœcie dla
parafii momockiej, i¿ mia³a takiego
proboszcza, jakim by³ ks. Kazimierz.
To tak¿e dla gminy jest wielkie
szczêœcie, i¿ ma tak¹ pere³kê na swoim
terenie, jak¹ s¹ Momoty z
koœció³kiem. Chcia³oby siê, aby i
mi es zk añ cy Mo mo t
mieli szczêœcie, maj¹c
t a k ¹ w ³ a d z ê
sa mo rz ¹d ow ¹, kt ór a
z ad ba o o œw ie tl en ie
miejscowoœci i drogê o
do br ej na wi er zc hn i.
S³ ow a t e w yw o³ a³ y
gromki aplauz obecnych
mieszkañców Momot.
Pierwszy wyk³ad
wyg³osi³ prof. Miros³aw
Piotrowski na temat
„Or gan y be zpi ecz eñs twa wob ec
Koœcio³a katolickiego”, w którym
pr ze ds ta wi ³ hi st or iê po ws ta ni a
komunistycznych s³u¿b
bez pie cze ñst wa, ich str ukt ury i
metody oddzia³ywania na osoby
duchowne i konsekrowane, a tak¿e na
osoby œwiec kie w c elu ro zbici a
Koœcio³a.

W drugim referacie pani Justyna
Kiszka, studentka KUL-u,
pochodz¹ca z Momot przedstawi³a w
swoi m wyk³ adzi e „Syl wetk a ks.
Ka zi mi er z Pi ñc iu rk a” ba rd zo
szczegó³owy ¿yciorys ksiêdza: jego
lata m³odzieñcze w czasie okupacji,
drogê do kap³añstwa i przebieg pracy
duszpasterskiej. Spora czêœæ wyk³adu
przedstawia³a pracê ks. Kazimierza
jako proboszcza w parafii momockiej.
Pe³ny tekst wyk³adu TUTAJ (PDF 51
KB)
W przerwie sesji wszyscy uczestnicy
mogli siê poczêstowaæ przygotowan¹
przez organizatorów kaw¹ i
s³odyczami. By³a to tak¿e okazja, aby
obejrzeæ przygotowan¹ wystawê, na
której zgromadzono bardzo cenne
pami¹tki po ks. Kazimierzu. Oprócz
licznych dokumentów, m.in. z czasów
oku pac ji, œwi ade ctw uko ñcz eni a
uczelni i albumów wœród eksponatów
znalaz³y siê bardzo cenne szkice
odr êcz ne, na p ods taw ie k tór ych
wykonywa³ p³askorzeŸby z dobi¹ce
obecn¹ œwi¹tyniê, narzêdzia, a tak¿e
ma ki et ê k oœ ci o³ a, kt ór a m ia ³a
pos³u¿yæ jako projekt w prowadzonej
rozbudowie.
Po przerwie wyk³ad „Akta IPN i
Wydzia³u ds. Wyznañ” wyg³osi³ dn
mgr Piotr Tylec z Diecezjaln ego

Gazeta Janowska

Seminarium Duchownego w
Sandomierzu. W oparciu o dokumenty
z archiwów IPN i Wydzia³u ds.
Wyznañ dn Piotr przedstawi³ historiê
absurdalnego œledztwa przeciwko ks.
Kazimierzowi, jakie prowadzi³y
s³u¿by bezpieczeñstwa po
wyg³oszonym przez niego kazaniu
podczas Wszystkich Œwiêtych w 1968
roku w Zakrzówku. Œledztwo ci¹gnê³o
siê latami, a cieñ tego œledztwa siêga³
a¿ cz as u p ro bo sz cz ow an ia w
Momot ach. Pe³ny tekst wyk³a du
TUTAJ (PDF 80 KB)
Po wyk³adzie zosta³ zaprezentowany

ba rd zo in te re su j¹ cy fi lm TV P
„Zostawiam œlad mojego ¿ycia w
drewnie” o ks. Piñciurku.
Na zakoñczenie sesji swoje
wsp omn ien ia o ks. Kaz imi erz u
przedstawiali uczestnicy, którzy
zapamiêtali Go jako cz³owieka, z
wielk¹ pasj¹ s³u¿¹cego ludziom.
Sesjê prowadzi³a i s³owo wi¹¿¹ce
wyg³asza³a w bardzo profesjonalnym i
eleganckim stylu pani Edyta Idczak,
nauczycielka miejscowej Szko³y
Podstawowej.
Tekst i foto: ma-wo
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Pastele i akwarele w twórczoœci Pani Stefanii Wójcik

To je ³adno, to je ³adno momocko nuto

Prezentowana w sali ,,Kameralnej” Janowskiego Oœrodka Kultury wystawa
pasteli i akwareli Pani Stefanii Wójcik jest kolejn¹, jak¹ mieliœmy przyjemnoœæ
ogl¹daæ na przestrzeni ostatnich kilku lat.
o wystawach malarstwa olejnego i batiku, tym razem autorka pokazuje swoje
dokonania i umiejêtnoœci w zakresie pasteli olejnych i akwareli.
Pani Stefania swoj¹ przygodê ze sztuk¹ rozpoczê³a nauk¹ w liceum plastycznym o
profilu konserwacja detali architektonicznych, a nastêpnie po odbyciu studiów UMCS w
Lublinie, uzyska³a dyplom na kierunku Wychowania Artystycznego. Obecnie od 28 lat
pracuje jako nauczycielka
plastyki w szkole podstawowej.
Od szeœciu lat jest cz³onkiem
Klubu Plastyka i uczestniczy w
licznych plenerach i wystawach.
Jak sama mówi, inspiracjê do
swojej twórczoœci czerpie z tego
,,co d³onie Bo¿e rozsypa³y w
naturze jako nasiona piêkna”.
Natchnieniem jest dla niej
równie¿ malarstwo
impresjonistów i pejza¿ystów
polskich. Ulubionym motywem
jej twórczoœci jest
pejza¿, kwiaty i martwa
natura, rzadziej postaæ i
tematy religijne. Jej
prace znajduj¹ siê w
mieszkaniach wielu
mi³oœników jej
twórczoœci równie¿
poza granicami naszego
kraju - w USA,
Kanadzie, Niemczech,
Belgii, Francji i
Wielkiej Brytanii.
LW

P

Prze³o¿ona Generalna Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebnic
Najœwiêtszej Marii Panny z wizyt¹ w ,,Barce”

Na zdj. od lewej: s. Monika, p. Mariola Surtel - Dyrektor „Barki”, s. Janice Soluk
Prze³o¿ona Generalna Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebnic NMP, s.Areta

W dniach 07 08 maja 2009 r.
„BARKA” Dom Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w
Janowie Lubelskim swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³a Siostra
Janice Soluk Prze³o¿ona
Generalna Zgromadzenia Sióstr
NMP, która przyby³a z Rzymu.
By³a to jej druga wizyta w
janowskim DPS-ie, gdy¿ po raz
pierwszy odwiedzi³a go w 2004
roku z okazji 50-lecia pracy
Sióstr S³u¿ebnic NMP na rzecz
osób chorych i cierpi¹cych.
Podczas swojego pobytu
odwiedzi³a Mieszkañców Domu i
zapozna³a siê z dzia³alnoœci¹
placówki. Z du¿ym równie¿
zainteresowaniem zwiedzi³a
Janów Lubelski i okolice.

By³ rok 1972. Przy nowo otwartym
klubie „Ruch” w Momotach Dolnych
spotyka³y siê, jak zawsze, gospodynie.
Tradycyjnie wyrabia³y ró¿ne dzie³a
plastyczne ze s³omy i bibu³y, rozmawia³y,
œpiewa³y pieœni regionalne. Mi³o spêdza³y
czas w damskim gronie. Z tego w³aœnie
spotkania narodzi³ siê pomys³ powstania
zespo³u œpiewaczego. Opiekunem sta³a siê
pani Emilia Sokal, która do 1988 r
kierowa³a dzia³alnoœci¹ dobrze
zapowiadaj¹cej siê grupy œpiewaczek.
Od samego pocz¹tku mo¿na by³o zauwa¿yæ
ró¿ nor odn e zai nte res owa nia i zdo lno œci
cz³onkiñ. Zespó³ nie tylko œpiewa³ pieœni
weselne, ko³ysanki, rekruckie, leœne, ballady,
sieroce, kolêdy i pastora³ki, ale jego cz³onkinie
równie¿ wyrabia³y piêkne wieñce do¿ynkowe
na regionalne do¿ynki (w które organizacjê
równie¿ by³y zaanga¿owane), „paj¹ki”, rózgi
weselne, bukiety z bibu³y, palmy wielkanocne,
pisanki, czy misterne hafty i wycinanki.

Kultywowa³y tradycje zakorzenione na tych
terenach, które przetrwa³y dziêki nim do
czasów wspó³czesnych.
Ponadto zespó³ ten bra³ udzia³ w licznych
konkursach, festiwalach, przegl¹dach i
spotkaniach na szczeblach gminnym,
powiatowym, wojewódzkim jak i tak¿e
ogólnopolskim! Zebra³y wiele nagród (m.in. w
1989r I m-ce na Wojewódzkim konkursie
'Gody Opatowskie”, III nagroda w konkursie
„Ocaliæ korzenie Ojców” w 1995r, II nagroda
na II Powiatowym Przegl¹dzie Tradycyjnych
Kolêd i Pastora³ek w Modliborzycach) i ponad
130 dyplomów w ci¹gu ca³ej kariery. Wyst¹pi³y
w 1994 r na koncercie „Kaszubskie nuty i
Janowskie granie” w Filharmonii Narodowej w

Warszawie. Ponadto zespó³ zawita³ równie¿ do
takich miejscowoœci jak Janów Lubelski,
Rzeszów, Tarnobrzeg, Opatów, Baranów
Sandomierski czy nawet Kraków. Grupa
œpiewacza opracowa³a równie¿ takie
widowiska obrzêdowe jak Prz¹deczki,
Piórzaczki, Pieczenie Chleba.
Po 1988 roku zespó³ jest pod opiek¹
Janowskiego Oœrodka Kultury. Aktualnie
grupa œpiewacza liczy cztery cz³onkinie:
Bronis³awê Jargi³o, która jest równie¿
g³ównym kierownikiem zespo³u, Janinê
Kiszkê, Zofiê Jachim i Annê Startek. Roœnie
m³ode pokolenie œpiewacze, które ramiê w
ramiê wystêpuje z wieloletnim zespo³em.
Tak d³ugi okres istnienia zespo³u jest w
znacznej mierze zas³ug¹ pani Bronis³awy
Jar gi³ o- gaw êdz iar ki i œpi ewa czk i. Od
najm³odszych lat uwielbia³a œpiewaæ i tañczyæ,
zbiera³a pieœni, teksty gawêd i opowieœci od
w³as nej rodz iny. Pona dto inte resu je siê
plastyk¹ obrzêdow¹. Jest „dusz¹” zespo³u, ca³y
czas organizuje
spotkania jego cz³onkiñ i
próby pieœni. Pisze
piêkne wiersze o
rodzinnej wsi i swoich
prze¿yciach.
Przez 37 lat zespó³ zdo³a³
zaw³adn¹æ sercami
milionów s³uchaczy. Co
sprawi³o, ¿e grupa ta
istnieje ju¿ tak d³ugo? Na
pewno determinacja,
chêæ ukazania innym
w³asnych talentów i
zachowania tutejszej
tradycji. Pokaza³y coœ, czego inni byæ mo¿e
wstydzili siê przekazaæ dalszym pokoleniom.
Te charyzmatyczne „kobity” zaszczepi³y w
widzach cz¹stkê siebie i swojej twórczoœci. I
¿yczymy, by przekazywa³y oraz rozwija³y
historiê Momot Dolnych i zespo³u
œpiewaczego przez nastêpne 37 lat kolejnym
m³odszym pokoleniom.
Anna Wróblewska
Wykorzystane materia³y:
- archiwum koœcielne
- zdjêcia i opisy- archiwum pani Bronis³awy
Jargi³o
- wywiad przeprowadzony z pani¹ Jargi³o.
*Parafraza tekstu piosenki „Piej¹ kury,
piej¹”

Odkrycie wystêpowania rysia w Lasach Janowskich
W ramach spotkañ Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej w
Janowie Lubelskim od kilkunastu lat organizowane s¹ spacery do lasu w celu
rozpoznawania tropów zwierz¹t.
Zabierany jest, jako niezbêdna
pomoc, podrêcznik do oznaczania
tropów i œladów.
Odciski ³ap nazywane tropami, s¹
pozo staw iane prze z zwi erzê ta
podczas swojej wêdrówki. Jako
œ l a dy n a zy w a ne s ¹ in n e
pozosta³oœci po pobycie zwierz¹t
jak: odchody, ¿erowiska, nory.
Nasze miasto Janów Lubelski jest
po³o¿ony na skraju du¿ego
kompleksu lasów, który razem z
ca³¹ przyleg³¹ Puszcz¹ Solsk¹, jest
oceniany jako jeden z
najwiêkszych obszarów leœnych w
ca³ej Europie. Objête ochron¹
tere ny Pa rku K rajo braz oweg o
za wi er aj ¹ c ie ka we si ed li sk a
ro œl in ne , k tó re za mi es zk uj ¹
rzadkie i cenne gatunki zwierz¹t.
Podczas corocznych wycieczek

pi es zy ch org an iz ow an yc h w
czasie ferii zimowych uczniowie
wraz ze swoim nauczycielem opiekunem SK LOP maj¹
mo ¿l iw oœ æ o dn aj dy wa ni a i
oznaczania ró¿norodnych tropów.
Pocz¹wszy od zwierz¹t
domowych spotykanych na skraju
miasta i lasu, jak pies, kot i koñ,
mo¿na doliczyæ siê, w ci¹gu paru
god zin wyc iec zki , tr opó w
kilkunastu gatunków zwierz¹t.
Najs zczê œliw sze, dla owoc ów
poszukiwañ, s¹ takie dni kiedy jest
œwie¿y œnieg i lekki mróz. Ale i na
nieoœnie¿onych drogach,
œcie¿k ach i in nych mi ejscac h
mo¿na okreœliæ, dziêki badaniu
odci sków ³ap z wier z¹t, jaki e
gatunki je pozostawi³y.
Wymieniê tropy zwierz¹t, które

spotykaliœmy: kot, pies, koñ, wilk,
lis, jenot, ¿bik, ³asica, kuna leœna,
wi ew ió rk a, je le ñ sz la ch et ny,
sarna, dzik, zaj¹c szarak i drobne
gryzonie. Najcenniejszym naszym
znalez iskiem jest jednak trop
rysia.
Ponad dwa lata temu - 12 II 2007,
odró¿niaj¹c odciski ³ap psów i
wilka natrafiliœmy na takie, które
nie m ia³y uwid oczn iony ch
pazurów i okr¹g³y,
pr zy po mi na j¹ cy ko ci e ³a pk i
kszta³t. Jednak ich wielkoœæ 7,5
cm , dw uk ro tn ie wi êk sz a od
tropów kota czy ¿bika,
wskazywa³y na rysia! W biurze
Nadleœnictwa i Parku
Krajobrazowego nikt nie s³ysza³ o
wystêpowaniu rysia w okolicy.
Jedynie pan Andrzej Wediuk,

Gazeta Janowska

zatrudniony tam i opisuj¹cy
osobliwoœci Lasów Janowskich
poinformowa³, ¿e tylko raz, 20 lat
wczeœniej, ryœ by³ widziany przez
myœliwego.

Zdjêcia odciœniêtych ³ap zosta³y
wys³ane do eksperta zajmuj¹cego

siê wiêkszymi ssakami - dra
Krzysztofa Schmidta z Zak³adu
B a d a n i a S s a k ó w PA N w
Bia³owie¿y. Ten potwierdzi³, ¿e
sfotografowane tropy zostawi³ ryœ.
Oznajmi³, ¿e najbli¿sze dane o
tym gatunku pochodzi³y
dotychczas z okolic Bi³goraja.
Nasze doniesienia zosta³y
dopisane do bazy danych
ogólnokrajowych.
W nastêpnym roku - 15 I 2008,
ponownie znaleŸliœmy tropy
rysia.
Pracownicy leœni jak i myœliwi
oraz mieszkañcy, nie
zauwa¿yli tego bardzo du¿ego
kota osi¹gaj¹cego ponad 30 kg
wagi, poniewa¿ rysie s¹
aktywne noc¹. Rzadko mog¹
byæ wiêc obserwowane przez
ludzi. £atwiej mo¿na
potwierdziæ ich wystêpowanie
rozpoznaj¹c tropy.
Andrzej Bucior
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III Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
£¹¿ek Garncarski 25 - 27 czerwca 2009 r.
Ziemia Janowska od
wieków s³ynie z wytwarzanej
w £¹¿ku Garncarskim
ceramiki. Zaliczana do
najpiêkniejszych ceramik
malowanych w Polsce
ceramika ³¹¿kowska,
wyró¿nia siê bogat¹ skal¹
barw, wspania³¹
ornamentyk¹.
£¹¿ek Garncarski jest dzisiaj
jednym z najbardziej znanych i
jednym z nielicznych wci¹¿
dzia³aj¹cych oœrodków
garncarskich. Do drugiej po³owy
lat 80-tych XX wieku pracowa³ tu,
nie¿yj¹cy ju¿ garncarz mistrz
Mateusz Startek, laureat nagrody
im. Oskara Kolberga. Obecnie
tradycje ³¹¿kowskiego
garncarstwa kontynuuj¹: Adam
¯elazko, Mieczys³aw ¯elazko i
Henryk Kurzyna, którzy
Ci¹g dalszy ze str. 1

wyrabiaj¹ ceramikê nawi¹zuj¹c¹
form¹, kszta³tem i zdobnictwem
do tradycyjnej.

Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim od pocz¹tków swego
istnienia podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do zachowania
tradycji zwi¹zanych z
zanikaj¹cymi tradycyjnymi
rzemios³ami i umiejêtnoœciami.
Sprawuj¹c pieczê nad twórcami
ludowymi z terenu Ziemi

Janowskiej Muzeum ka¿dego roku
m.in. zapewnia im mo¿liwoœæ
prezentacji i sprzeda¿y wyrobów
w tr akc ie i mpr ez m aso wyc h
odb ywa j¹c ych siê na t ere nie
miasta i powiatu. Od 1995 r. w
Muze um re aliz owan y
j es t p ro gr am „G in ¹c e
zawody”, w ramach
któr ego dla uczn iów
mi ej s co w ych szk ó³
orga niz uje my l ekc je
muzealne, prezentacje i
warsztaty.
Od dwóch lat jednym z
ele men tów pro gra mu
„Gin ¹ce zawo dy” s¹
Ogólnopolskie
Spotkania Garncarskie
impreza, na któr¹ co roku
przybywaj¹ wybitni mistrzowie
rzemios³a garncarskiego,
przedstawiciele s³ynnych
oœrodków Garncarskich z terenu
Lu be ls zc zy zn y ( Ur zê dó w,
Paw³ów), Podkarpacia (Medynia
G³ogowska), Ma³opolski,
Podlasia (Czarna Wieœ Koœcielna),

Wiosna z teatrem na Kresach

W tym przedstawieniu gêsto by³o od s³ów i
z³ ot yc h m yœ li gó ra ls ki ch , k tó ry ch
filozoficzna prawda kryje siê w dowcipie.
Aktorzy opanowawszy do perfekcji piêkn¹
góralsk¹ gwarê bawili widzów mnogoœci¹
mniej lub bardziej zabawnych sentencji
zawartych w wartkim i potoczystym dialogu,
jaki ze sob¹ toczyli. Nie brak te¿ odniesieñ do
obecnej sytuacji w pañstwie, gdy mowa o
uczciwoœci i polityce - „Fundament em
w³adzy jest sprawiedliwoœæ”, w ka¿dym razie
byæ powinna. Skoro jej brak, to czas na
uszczypliwy komentarz - zza uchylonych
drzwi góralskiej chaty dobiega chóralne
beczenie baranów. Na uwagê zas³uguje w tej

zazdroœæ ale i szczere pragnienie tworzenia
dzie³ wielkich, nieprzemijaj¹cych. Swoj¹
drog¹, ciekawe jak wygl¹da³oby rzeczywiste
spotkanie tych wielkich postaci historii? W
niedzielny wieczór mogliœmy uczestniczyæ w
spektaklu „John and Mary”. Swoje role graj¹
tu akt orz y tea tru TM w Warsz awi e:
Agnieszka Œitek i Tomasz Mêdrzak. Jest to
zabawna opowieœæ o dwóch samotnych
nieznanych sobie ludziach, których po³¹czy³a
chwilowa potrzeba bliskoœci. Spotykaj¹ siê
na przyjêciu i zauroczeni sob¹, spêdzaj¹ noc.
Ranek uœwiadamia im, ¿e nic o sobie nie
wiedz¹ , ale byæ mo¿e to przypatkowe
spo tka nie jes t sza ns¹ na „mi ³oœ æ od

sztuce scenografia. Bardzo skromna lecz
sugestywna, przenosz¹ca widza w klimat
naszych gór i góralskiej chaty. W sobotê
nat omi ast prz yby li do nas akt orz y z
Krakowa: Marek Sawicki, Adam Zych i
Adam Kwaœny, ze sztuk¹ „Kolacja na cztery
rêce”, która zosta³a napisana w 1984 roku
przez niemieckiego muzykologa Paula
Barza, autora wielu ksi¹¿ek o muzyce
baroku. Sztuka opowiada historiê fikcyjnego
spotkania dwóch genialnych muzyków
siedemnastego wieku, Bacha i Haendla. Tu w
zaciszu salonu hotelowego w Lipsku, przy
suto zastawionym stole, toczy siê s³owny
pojedynek obna¿aj¹cy niskie namiêtnoœci
naszych bohaterów: pró¿noœæ, chciwoœæ,

pierwszego wejrzenia”. Nieczêsto mamy
okazjê goœciæ w naszym ma³ym miasteczku
prawdziwych artystów scen teatralnych.
Przybyli do nas aby nieœæ radoœæ, rozrywkê,
zmusiæ nas do refleksji i zadumy, chc¹c
przenieœæ nas na chwilê w inny wymiar,
abyœmy poczuli siê w sposób niecodzienny.
By³a to ju¿ druga „Wiosna z teatrem na
Kresach” i zapewne za rok w piêknie
wyremontowanym budynku Janowskiego
Oœ ro dk a K ul tu ry zn ów pr ze ¿y je my
prawdziw¹ ucztê duchow¹, uczestnicz¹c w
ciekawych spektaklach teatralnych, a wtedy
¿aden fotel janowskiego kina nie bêdzie
pusty.
L.W.
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czy odleg³ych Mazur
(Wêgorzewo). Prowadzone przez
nich warsztaty ciesz¹ siê ogromn¹
popularnoœci¹, a ka¿dego roku
uczestniczy w nich kilkaset osób
uczniów szkó³, m³odzie¿y
kolonijnej, czy indywidualnych
turystów.
Ogólnopolskie
Spotkania Garncarskie A.D. 2009
zostan¹ zorganizowane w ostatni
weekend czerwca (25-27
czerwca). Wzorem poprzednich
lat bêd¹ to przede wszystkim
bezp³atne i otwarte dla wszystkich
zai nte res owa nyc h trz ydn iow e
warsztaty z udzia³em 15 mistrzów
- garncarzy w roli instruktorów,
prowadzone w jednej z pracowni
³¹¿kowskich. Dla wszystkich
uczestników z pewnoœci¹ bêdzie
to jedyna w swoim rodzaju okazja
do zapoznania siê z garncarsk¹
tradycj¹ n aszego (i n ie tylko
nas zeg o) r egi onu , a t ak¿ e
mo¿ liw oœæ pra kty czn ej n auk i
rêcznego modelowania prostych
form, toczenia naczyñ na kole

ga rn ca rs ki m, po db ar wi an ia
wyrobów, suszenia, wypalania,
malowania i glazurowania, itp. - a¿
do gotowego wyrobu. Warsztaty to
równie¿ doskona³a forma
od po cz yn ku i od re ag ow an ia
st re só w dn ia c od zi en ne go ;
powszechnie wiadomo, ¿e
f o r m o w a n i e
w glinie pozwala siê wyciszyæ,
po bu dz iæ wy ob ra Ÿn iê i j es t
jednoczeœnie wspania³¹ form¹
ter api i man ual nej . G³ó wn ym
organizatorem Ogólnopolskich
Sp ot ka ñ Ga rn ca rs ki ch je st
Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim, a ponadto organizacjê
imprezy wspieraj¹: Lokalna Grupa
Dzia³ania „Leœny Kr¹g”,
St ow ar zy sz en ie Twó rc ów
Ludowych w Lublinie , Urz¹d
Miejski w Janowie Lubelskim.
Ogólnopolskie spotkania
Garncarskie finansowane s¹ ze
œrodków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego o raz
Województwa Lubelskiego.
Muzeum

Jubileusz biblioteki

J

ubileusz 60-lecia obchodzi³a 12 maja Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie
Lubelskim. Jubileuszowa uroczystoœæ rozpoczê³a siê o 11:00 w siedzibie biblioteki, czyli
Domu Nauczyciela. Na uroczystoœæ przyby³o wielu zaproszonych goœci: m.in. w³adze miasta i
Powiatu Janowskiego. Na pocz¹tku g³os zabra³a dyrektor biblioteki Jadwiga Olech, podkreœla³a,

¿e obecnie placówka ma w swoich zbiorach oko³o 33 tysiêcy
woluminów. Rocznie ksiêgozbiór powiêksza siê o 2 tysi¹ce. Wiêkszoœæ nowych pozycji jest
finansowana z pieniêdzy ministerialnych, ale czêsto ksi¹¿ki do biblioteki przynosz¹ prywatne
osoby. Z zasobów placówki korzysta ponad trzy i pó³ tysi¹ca czytelników. Najbardziej wytrwali
czytelnicy z okazji jubileuszu odebrali nagrody. Wœród nich by³y m.in. 3 osoby, które korzystaj¹ z
biblioteki od chwili jej powstania: Sabina Madras, Adela Morelowska i Anna Prymas. W sumie
wyró¿nienia odebra³o siedem doros³ych osób i oœmioro dzieci. Docenieni zostali tak¿e
bibliotekarze. W janowskiej placówce na etatach pracuj¹ cztery osoby i instruktor powiatowy.
Red.

Gazeta Janowska

Sp rt i rekreacja
Stypendium sportowe dla zawodnika
,,Olimpu”

I Krajoznawczy Rajd Rowerowy ,,Szlakami Leœnego Skarbca”

Z

arz¹d Województwa Lubelskiego
przyzna³ stypendium sportowe
£ukaszowi Kowalowi, zawodnikowi
Janowskiego Klubu Sportowego
,,Olimp”. Stypendium przyznawane

Piêkna s³oneczna pogoda, niezapomniane
wra¿enia oraz okazja, by zg³êbiæ wiedzê o
naszym regionie. To wszystko czeka³o na
sympatyków aktywnego wypoczynku podczas I
Krajoznawczego Rajdu Rowerowego
„Szlakami Leœnego Skarbca”.
Na pocz¹tek kilka niezbêdnych informacji i w
drogê! Przeprawa przez las do Kruczka, Ostoja
Konia Bi³gorajskiego w Szklarni, zwiedzanie
Skansenu Kolejki W¹skotorowej, poznawanie
historii bitwy na Porytowym Wzgórzu, to tylko
nieliczne atrakcje, jakie zafundowali uczestnikom
rajdu organizatorzy.
By³y pami¹tkowe zdjêcia, rozmowy przy ognisku,
gry i zabawy. Niektórzy przyjechali na ten rajd na
rowerach a¿ z Bi³goraja, co nie znaczy, ¿e podczas
rajdu byli zmêczeni, wrêcz przeciwnie taka „ma³a”
rozgrzewka, jak siê okaza³o, wysz³a im na dobre, bo
przewodzili w grupie. Sport to zdrowie, a
po³¹czenie sportu z turystyk¹ to œwietny pomys³ na
dobr¹ zabawê i wypoczynek.
£ukasz.S.

jest na okres 10 miesiêcy w uznaniu za
wysokie osi¹gniêcia sportowe na
arenach lokalnych i ogólnopolskich.
,,Ch³opcy warci s¹ pochwa³, nagród
oraz stypendiów, na ka¿dych zawodach
zajmuj¹ wysokie lokaty - mówi
zadowolony trener JKS ,,Olimp” w
Janowie Lubelskim Tadeusz
Kuœmierczyk - mamy nadzieje, ¿e w
przesz³oœci zostan¹ dostrze¿eni
równie¿ inni nasi wychowankowie.”
£.S

I Nocny Marsz na Porytowe Wzgórza
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Œrodowiskowa Dru¿yna Starszoharcerska
„Zielone Szeregi” w Janowie Lubelskim,
zaprasza mi³oœników aktywnego wypoczynku
do wziêcia udzia³u w Nocnym Marszu na
Porytowe Wzgórza. Trasa Marszu odbêdzie siê
Czerwonym Szlakiem Walk Partyzanckich
wiod¹cych z Lipy a¿ do pomnika
upamiêtniaj¹cego bitwê na Porytowych
Wzgórzach. Ca³a trasa liczy ok. 35 km i wiedzie
przez Lasy Janowskie. Marsz rozpocznie siê w
sobotê 13 czerwca o godzinie 21:00 a jego
zakoñczenie przewidywane jest na niedzielê
oko³o godziny 7:00.
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na
stronie: http://www.zieloneszeregi.fora.pl/ w
dziale Rajd Porytowe Wzgórza lub pisz¹c email na :marsz.na.wzgorza.@wp.pl
7ŒDSH „Zielone Szeregi”
w Janowie Lubelskim

Wst¹pienie na ,,Olimp” w Janowie Lubelskim
W latach siedemdziesi¹tych przy Janowskim Klubie Sportowym Janowianka funkcjonowa³a Sekcja
Zapasów w Stylu Klasycznym, w której æwiczy³ miêdzy innymi Tadeusz Kuœmierczyk.
Po czterech latach treningów pod okiem
Waldemara
GaŸdziñskiego, nauczyciela wf w janowskiej Zasadniczej Szkole
Zawodowej, dzia³alnoœæ sekcji zosta³a zawieszona po rezygnacji z
pracy trenera Ryszarda Golika z Che³ma. Bohater naszego

artyku³u, Tadeusz Kuœmierczyk, zdoby³ uprawnienia trenerskie i
od 1980 roku przej¹³ trenowanie w sekcji. Klub zacz¹³ dzia³aæ
profesjonalnie dopiero od 1996 roku jako „Olimp”.
Dotychczasowa wspó³zale¿noœæ od „Janowianki” nie s³u¿y³a zbyt

dobrze rozwojowi zapasów, poniewa¿ „najpierw by³a pi³ka no¿na a
póŸniej my” - mówi pan Tadeusz. Niestety, dzia³alnoœæ klubu
napotka³a na powa¿ny problem, Fabryka Maszyn wyprosi³a
zawodników z sal treningowych, nast¹pi³a roczna przerwa w
dzia³alnoœci zapaœników. Pojawia³ siê szansa na w³asne lokum .
Przy znacznym wk³adzie pracy zawodników wyremontowano
budynek przy ZSZ. Koszt utrzymania sal treningowych jest
znaczny jak na warunki finansowe „Olimpu”. Klub ponosi koszty
utrzymania sal treningowych w ca³oœci, tj ogrzewanie, energia
elektryczna i woda - oko³o 5 tysiêcy rocznie. Rozpoczê³y siê
regularne treningi i pasmo sukcesów trwa do dzisiaj,
wyznacznikiem jest zdobycie oko³o 50 medali Mistrzostw Polski
w ró¿nych kategoriach wiekowych. Istnienie klubu musi byæ
finansowane, brakuje jednak g³ównego sponsora. Urz¹d Miejski
przekaza³ 55 tysiêcy w bie¿¹cym roku. Starostwo funduje puchary
podczas zawodów, które odbywaj¹ siê w Janowie Lubelskim.
Wieloletnim sponsorem jest Stanis³aw Mazur w³aœciciel Hotelu i
Restauracji „Myœliwska”, oraz SKUBA SERGIO AZZINI
ogólnopolskich zawodów, które odbywaj¹ siê corocznie od 2000
roku. Zgrupowania w których bior¹ udzia³ zawodnicy,
finansowane s¹ przez krajowe w³adze zapaœnicze. Na zimowych i
letnich zgrupowaniach przebywa w Janowie po 300 zawodników

Gazeta Janowska

rocznie przez okres dwóch tygodni. Dziêki tym dzia³aniom obecnie
trenuje piêædziesiêciu zawodników. Z inicjatywy prezesa Olimpu
pana Stanis³awa Mazura klub ma zamiar utworzyæ filie w
Godziszowie i Chrzanowie. Klub posiada trzy maty zapaœnicze,
natomiast gminy maj¹ odpowiednie sale oraz chêtnych do
trenowania. Dzia³alnoœæ klubu na arenach krajowych i
miêdzynarodowych jest œwietn¹ promocj¹ naszego miasta. Okres
2004-2008 by³ najlepszym w naszej dzia³alnoœci ,zdobyliœmy 15
medali Mistrzostw Polski w tym trzy tytu³y Mistrza Polski a dwóch
zawodników reprezentowa³o nasz kraj na Mistrzostwach Europy.
JM
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Tu rodzi³a siê wolnoœæ
Lata mijaj¹ zacieraj¹ siê wspomnienia wydarzeñ
ma³ych i wielkich. O tych wielkich trzeba pamiêtaæ
a szczególnie, jeœli dotycz¹ wolnoœci. Pragnienie
wolnoœci i demokracji nie ominê³o Janowa
Lubelskiego.
Po roku 1981 nasta³y czasy re¿imu, rozwi¹zano niezale¿ne
zwi¹zki zawodowe nast¹pi³y represje, internowania. Byli
jednak ludzie nieugiêci, którzy dzia³ali na rzecz wolnoœci.
(Napiszemy o Nich w kolejnych wydaniach GJ). Minê³o
kilka lat, zbli¿a³ siê rok 1989, zaœwita³a nadzieja na wolne i
demokratyczne wybory do Sejmu RP. Na naszej Ziemi
Janowskiej g³owê podnieœli rolnicy; wœród nich znalaz³ siê
Henryk Suchora z Osinek. Cz³owiek, który nie lêka³ siê
komuny, a obecnie nie boi siê „uk³adów” Na terenie Janowa
tworzy³ siê od nowa zal¹¿ek „Solidarnosci” pierwsze biuro
mieœci³o siê w Domu Nauczyciela, w którym dy¿ur pe³ni³
Grzegorz Dudzic. Odradza³y siê zwi¹zki,najwiêkszy powsta³

w Fabryce Maszyn, na drugim miejscu nale¿y wymieniæ
szpital. Z terenu miasta dzia³aczy by³o kilku, wœród nich
opozycjonista Józef £ukasiewicz. Dariusz Dudzic bra³
czynny udzia³ w zak³adaniu Zarz¹du Regionu
Sandomierskiego. Henryk Jarosz to cz³owiek nieugiêty, to
jemu nale¿y zawdziêczaæ, ¿e Sztandar Solidarnoœci zosta³
ukryty poza fabryk¹ i doczeka³ ponownego wprowadzenia na
teren FMJ, ju¿ po ponownym zarejestrowaniu zwi¹zku.
Heniek podczas stanu wojennego dofinansowywa³ z
w³asnych œrodków i rozprowadza³ niezale¿n¹ prasê. Tak, tak
trzeba by³o odwagi. Nale¿y powiedzieæ, ¿e niektórzy bali siê
wzi¹æ tak¹ gazetkê do rêki, bo obawiali siê represji. Po
ust¹pieniu W³adys³awa G³aza ze stanowiska
przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”, wybranego jeszcze
przed stanem wojennym, nowym przewodnicz¹cym
wybrano Józefa Ponczka. Zbli¿a³y siê wybory, janowski
beton czyni³ wszystko, aby utrudniæ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ i

niepodleg³oœciow¹. Po kradzie¿y jedynego œrodka lokomocji
(motoroweru Józka) Darek Dudzic przemalowa³ swojego
fiata 126 p zamieszczaj¹c na wszystkich powierzchniach
has³a wyborcze i symbole zwi¹zkowe. Ten samochodzik
praktycznie zosta³ zaje¿d¿ony, obs³ugiwa³ ca³y przysz³y
powiat. Nie sposób wymieniæ nazwiska nawet czêœci tych
ludzi. Nale¿y jednak wspomnieæ Czes³awa Chmiela, Józefa
Hunicza, Adama Krzaka ,Zbyszka ¯ytko, Wies³awa
ŒlusarskiegoTrzonem sztabu wyborczego byli dzia³acze, o
których ju¿ wspomnieliœmy. Przed wyborami uda³o siê
zgromadziæ oko³o dwustu ludzi, którzy chcieli czynnie
dzia³aæ. Przysz³y wybory, czas nadziei, oczekiwania i sta³o
siê. Otrzymaliœmy wolnoœæ, bo my, którzy nie dzia³aliœmy
otrzymaliœmy j¹ a ci, którzy dzia³ali zdobyli j¹. Dzia³alnoœæ
ruchu wolnoœciowego na naszym terenie zas³uguje na
opracowania naukowe. Czêœæ materia³ów istnieje w
prywatnych zbiorach. Pamiêæ ludzka jest ulotna, ale nie
powinniœmy wymazywaæ z niej tych wartoœci i tych ludzi,
którzy zas³uguj¹ na pamiêæ.
J.M

4 czerwca ‘89 z perspektywy czasu

na kolejne z nimi spotkanie. Do mniejszych
wiosek (m.in. do Andrzejowa, Szczecyna,
Krzemienia, Momot i in.) kandydaci nie
doje¿d¿ali; tam spotkania prowadziliœmy sami
informuj¹c ludzi o wielkiej szansie prze³amania
komunizmu oraz prowadz¹c z nimi rozmowy.
W pewnym momencie coœ siê „porobi³o” w
naszej radiofonii, bo mogliœmy fragmentami
nas³uchiwaæ milicjê. Mieliœmy z tego powodu

siê wprowadziæ do Sejmu wszystkich pos³ów,
których mogli wprowadziæ w ramach 35procentowej umowy i 99 na 100 senatorów.
Senat by³ ca³kowicie wolny od przedstawicieli
komunistycznej w³adzy. Powiod³a siê tak¿e
akcja nie g³osowania na kandydatów nie
pochodz¹cych z solidarnoœciowych list. W
pierwszej turze wyborów do Sejmu, z listy
krajowej która gwarantowa³a miejsce
dzia³aczom centralnym PZPR wybrani zostali
tylko dwaj. Nikt nie spodziewa³ siê a¿ takiego
sukcesu „Solidarnoœci”. Wtedy ludzie myœleli
symbolami cokolwiek manichejskimi: dobroz³o, czarne-bia³e, komuniœci- „Solidarnoœæ”,
Jaruzelski-Wa³êsa.

ubaw, zw³aszcza, gdy meldowali do centrali
jakby UFO zobaczyli: „Ju¿ go widzimy…
Skrêca na Obrówkê… Co robiæ?...”
Zwieñczeniem kampanii by³ wiec na
janowskim stadionie. Ju¿ na godzinê przed
spotkaniem megafony rozbrzmiewa³y
patriotycznymi pieœniami, których przez pó³
wieku nie by³o w radiu ani telewizji. Przysz³o
mnóstwo ludzi takiego oblê¿enia chyba nigdy
przedtem ani potem na stadionie nie by³o.
Przysz³o co najmniej kilku (tylu pozna³em)
„smutnych” panów z SB wtopili siê w
publicznoœæ, mieli wypchane sprzêtem
technicznym torby. Ten siedz¹cy bezpoœrednio
przy tunelu zapewne mia³ „coœ” wiêcej, bo z
trudem utrzymywa³ g³owê w pionie.
Przed wyborami w ca³ej Polsce, a wiêc i u nas,
mo¿na by³o spotkaæ charakterystyczny znak
graficzny Solidarnoœci - plakaty rozklejali
ochotnicy, których by³o tak wielu, ¿e esbecy i
ORMO-wcy szybko zrezygnowali
(przynajmniej w Janowie) z akcji zrywania
b¹dŸ zaklejania solidarnoœciowych materia³ów
swoimi.
I wygraliœmy. By³em wtedy dumny jak szeryf,
który zrobi³ wreszcie porz¹dek. Opozycji uda³o

Czas jednak pokaza³, ¿e znów zostaliœmy
oszukani, ¿e wpuœciliœmy „konie trojañskie”,
które pracê i ofiarê wielu uczciwych ludzi
wykorzysta³y do w³asnych niepolskich
interesów. „Gruba kreska” T. Mazowieckiego
sprawi³a, ¿e nie dokonano os¹dzenia systemu
komunistycznego,. Potem ju¿ mo¿na by³o
spokojnie siedzieæ i ogl¹daæ obrady „sejmu
kontraktowego”, wybór Jaruzelskiego na
prezydenta, desygnowanie Kiszczaka na
premiera, no i s³ynne przemówienie Michnika,
¿e nie bêdzie on walczy³ broni¹ nienawiœci,
czyli w t³umaczeniu na jêzyk nieco mniej
ezopowy, komunie nie spadnie w³os z g³owy.
Wolniewicz po latach powiedzia³ (cyt. z
pamiêci): „Nasz dramat polega na tym, ¿eœmy
w 89 r. ubili komunê. Ubili, ale nie dobili, wiêc
odros³y jej zêby i teraz znów gryzie”.
Kiedy wspominam tamte czasy, szczególnie
koñcówkê lat 80., robi mi siê ca³kiem
przyjemnie. Pewnie trochê dlatego, ¿e pamiêæ
jest wybiórcza i wypiera w niebyt
przeœwiadczenie, ¿e powinno byæ m¹drzej i
lepiej. Zawsze mo¿e. Ale chyba wstydziæ siê nie
ma czego.
J£

Patrz¹c wstecz na minione dwadzieœcia lat nie mogê powstrzymaæ siê od gorzkiej refleksji zaprzepaszczonych nadziei. Bo
przecie¿ nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e nasze wyobra¿enia z 1980, tak¿e z 1989 roku wyraŸnie rozmijaj¹ siê ze wspó³czesn¹
rzeczywistoœci¹. I coraz mniej we mnie wiary, ¿e urodzi siê dobro i szlachetnoœæ o jakich myœleli ci, którzy w 1980 roku
zak³adali „Solidarnoœæ”, a w 1989 obalali komunizm. Dlatego mam ambiwalentne skojarzenia z dat¹ 4 czerwca 1989 r.
optymistyczne, buduj¹ce, radosne sprzed tej daty, i przygnêbiaj¹ce, frustruj¹ce i pe³ne rozczarowañ po drugiej jej stronie.
Do 1980 r. trudno mówiæ o jakimkolwiek
zorganizowanym ruchu oporu w naszym
mieœcie. Owszem, byli pojedynczy „gniewni” i
„zbuntowani”, ale wobec potêgi SB, MO i
ORMO ka¿de „wychylenie siê” grozi³o ostrymi
reperkusjami. Wiêc wydarzenia w Poznaniu z
1956 r., na Wybrze¿u w 1970, Radomiu i
Ursusie w 1976 znane tu by³y g³ównie w wersji
podanej przez re¿imow¹ telewizjê, a nieliczni
szukali prawdy w „Wolnej Europie” czy
„G³osie Ameryki”. Na pocz¹tku lat 70-tych w
Warszawie dzia³a³a, ma³o dziœ znana, grupa
opozycyjna, o nazwie „Ruch”, a wspominam j¹
na tym miejscu dlatego, ¿e by³ w niej m.in.
Boles³aw Stolarz z Antolina k. Wierzchowisk.
Grupa zosta³a rozbita, Stolarz odsiedzia³ 3letni¹ karê wiêzienia.
Tysi¹c dziewiêæset osiemdziesi¹ty…
Chcia³oby siê za Mickiewiczem powiedzieæ „O
roku ów, kto ciebie widzia³ w naszym kraju…”
Powia³ o¿ywczy wiatr od morza. Obudzi³a siê
Polska. I ockn¹³ siê zaspany dot¹d Janów. W
1981 roku bodaj w ka¿dym wiêkszym i œrednim
zak³adzie pracy powsta³y komórki
„Solidarnoœci” by³o ich ponad trzydzieœci. W
Fabryce Maszyn na czele stan¹³ twardy i
odwa¿ny W³adys³aw G³az, w szpitalu doktor
Wójcicka. W Godziszowie i Chrzanowie
zawi¹za³y siê mocne komórki „Solidarnoœci
Wiejskiej”. 13 grudnia 1981 r. nast¹pi³o
„wierzgniêcie bestii” i wszystko siê rozsypa³o.
Internowano lekarza Andrzeja Berezowskiego,
u kilkorga innych SB przeprowadzi³o rewizje i
wzmog³o ich obserwacjê. Nie przestraszy³ siê
W³adys³aw G³az i paru jemu podobnych, którzy
uwierzyli, ¿e jeszcze nie wszystko przegrane i
¿e bêdzie ci¹g dalszy „wiosny” z 1980/1981
roku. O ich istnieniu œwiadczy obecna na
naszym terenie podziemna prasa i ksi¹¿ka
drugoobiegowa oraz autokarowe pielgrzymki
do grobu ks. Jerzego w Warszawie, a tak¿e
sporadyczne plakaty, ulotki, malowanie
„kotwiczek”. Dziêki ks. Micha³owi B. na
terenie plebanii mia³y miejsce wyk³ady i
szkolenia (m.in. prof. Zygmunta £upiny z
Lublina) na tematy historyczno-polityczne.
Strajki 1988 r. w Stalowej Woli i na Wybrze¿u
da³y nowy impuls i nadziejê Polakom, ¿e mo¿na
siê wyzwoliæ z jarzma komunizmu. Obradom
okr¹g³ego sto³u nie towarzyszy³ entuzjazm, ani
zbyt wielkie zainteresowanie. Nie s¹dzê, ¿eby
w tym by³a tylko niewiara... O Magdalence i jej
skutkach jeszcze nie wiedzieliœmy, wiêc do
czêœciowo wolnych wyborów wyznaczonych
na 4 czerwca 1989 r. podchodziliœmy z wielkim
entuzjazmem i przekonaniem, ¿e bierzemy
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udzia³ w wydarzeniu historycznym. Trudno ju¿
wyliczyæ wszystkich, którzy wtedy na naszym
tere nie k olej ny ra z „bu dzil i Pol skê d o
powstania z kolan”. Byli wœród nich, lekarze
Œlusarski i Serafinowie, Dariusz i Grzegorz
Dudzicowie, Józef Ponczek, Henryk Jarosz,
Mieczys³aw Siroñ, Gabriel Gumienik, Adam
Krzak, Wojciech £ukasik, Zbigniew ¯ytko,
Jadwiga Lalik, Ma³gorzata Skubik, Teresa
Duda, œp. Stanis³aw Lewandowski z
Borownicy, œp. Józef Tyra, Tadeusz Skubik,
Stanis³aw £ukasik i Czes³aw Chmiel (czterej
ostatni z Bia³ej). Chmiel zainicjowa³ swoist¹
gazetê, mianowicie przed swoj¹ posesj¹
umieœci³ tablicê, na której wywiesza³ ulotki,
gazetki, has³a, które czyta³a ca³a wieœ. Potem
tak¹ witrynê mielimy tak¿e w Janowie w
sklepie u Jurka Zieliñskiego. W Godziszowie
aktywny by³ Franciszek Król, w Krzemieniu
Zarêba, w Momotach Wieleba. Je¿eli kogoœ
pomin¹³em przepraszam, nie mia³em z³ej woli,
a jedynie pamiêæ zawiod³a.
Maj 1989 r. by³ wyj¹tkowo piêkny, a my
przygotowywaliœmy „naszych” do wyborów.
Najpierw by³o zbieranie podpisów przed
Domem Handlowym. Na œcianie wielki plakat
w³asnego pomys³u: „K³amcom mówimy
JESTEŒMY, a imiê nasze SOLIDARNOŒÆ!”.
Ludzie spiesz¹cy w niedzielê do koœcio³a
chêtnie oddawali swój podpis na rzecz naszych
kandydatów do sejmu i senatu: W³adys³awa
Liwaka, Kazimierza Rostka, œp. Jana
Koz³owskiego i Zbigniewa Romaszewskiego.
Nie zapomnê tej nobliwej (?) niewiasty, która
podesz³a do stolika omijaj¹c kolejkê: - Na pana
Basiaka gdzie mogê podpisaæ? To nie ten
stolik. A, to przepraszam.
Potem Darek Dudzic poœwiêci³ swojego
malucha, Adam Krzak wymalowa³ go
„solidarnoœciowo”, a ks. W. Cz. u¿yczy³ nam
wzmacniacza, mikrofonu i g³oœników. Tak
wyposa¿eni jeŸdziliœmy po terenie i
spraszaliœmy ludzi na spotkanie z naszymi
kandydatami. Kolorowy i zradiofonizowany
samochód to by³a ta „nowoczesna strategia
marketingowa”. A poza tym plakaty, ulotki,
has³a, które nie uderza³y mo¿e artyzmem, ale
by³y przemyœlane pod k¹tem „potrzeb akcji
docelowej”. Krzyczeliœmy np. „Nie œpij, bo ciê
przeg³osuj¹”, „Musimy wygraæ”, „Pierwszy raz
mo¿esz wybieraæ - wybierz Solidarnoœæ”,
„Romaszewski, Koz³owski, Rostek, dodajmy
Liwaka oto solidarnoœciowa paka”… Gdy
pojawiali siê kandydaci, my ju¿
przemieszczaliœmy siê do nastêpnej
miejscowoœci, by zaprosiæ i przygotowaæ ludzi

Gazeta Janowska

Nasz najlepszy kandydat

Turystyka

Artyku³ sponsorowany

Gdzie mo¿na poczuæ smak wolnoœci?
W ci¹gu ostatnich kilku lat wielu ludzi przenios³o siê z miast do wsi. Co jest
powodem tego, ¿e spo³eczeñstwo ucieka z zadymionych metropolii? Byæ mo¿e
sprawia to cisza i spokój panuj¹cy w wioskach, które potrafi¹ ukoiæ stres dnia
codziennego? A mo¿e przyci¹gaj¹ nas tradycje i walory przyrodnicze danego
miejsca? Lasy Janowskie to idealne miejsce, by znaleŸæ tu to, czego
przepracowany cz³owiek potrzebuje. Dlaczego? Ju¿ mówiê...
Moja rodzina sama wpad³a na
pomys³ kupna terenu na wsi. By³o to
dok³adnie 15 lat temu. Do Ujœcia trafiliœmy
przypadkiem, a ¿e mojemu ojcu spodoba³y
siê tutejsze lasy, cisza i stawy momockie w
pobli¿u postano wi³ zamiesz kaæ tutaj.
Wybudowano „typowy domek na lato”- od
tamtej pory co roku spêdzaliœmy wakacje
w³aœnie na Ujœciu. Wyje¿d¿aliœmy na
stawy ³owiæ ryby, zbieraliœmy grzyby,
wêdrowaliœmy przez malownicze pola,
k¹paliœmy siê w tutejszych rzekach
podczas upalnych letnich dni. Ka¿dy z nas
potrafi³ znaleŸæ zajêcie dla siebieprzyznam, ¿e to by³o lepsze ni¿ wakacje na
Mazurach czy w Bieszczadach.
Mieszkañcy tutejszych wiosek to dobrzy,
poc zci wi, pra cow ici lud zie . Czê sto

pomagali nam, gdy mieliœmy jakiœ
problem przy domu. Ponadto urzek³y mnie
tradycje panuj¹ce na tych terenach- ka¿dy
dom ma swoj¹ historiê, przy ogniskach
ludzie czêsto opowiadaj¹ sobie o dawnych
czasach. Nadal istnieje tu tradycja robienia
ozdób choinkowych ze s³omy i bibu³y,
pie cze nia kas zak a ora z wyr abi ani a
s³awnych, momockich suszonych serów. A
opowiadaj¹, ¿e i ¿urawinówka miejscowa
jest przedniej jakoœci...
Mo¿na tu znaleŸæ wiele
ciekawych miejsc, z którymi powi¹zane s¹
ró¿ne legendy. Czy ktoœ w Janowie wie,
gdzie siê znajduje góra Poznañ, uroczysko
„Katyñ” czy Kacze Do³y? I sk¹d wziê³y siê
ich nazwy? Myœlê, ¿e niewiele osób
by³oby w stanie odpowiedzieæ mi na te

pytania, a naprawdê warto poznaæ te i
inne zak¹tki Lasów Janowskich.
Kompleks ten to nie tylko Porytowe
Wzgórze (gdzie stoczono najbardziej
krwaw¹ i najokrutniejsz¹ bitwê
partyzanck¹ II wojny œwiatowej), czy
Kruczek (w którym znajduje siê kaplica
œw. Antoniego, gdzie odprawiano
partyzanckie msze). Ponadto fauna i flora
jest tu bogata, dlatego dla ka¿dego
fotografa czy ornitologa Lasy Janowskie
to raj.
Czuliœmy siê tu jak w niebie,
dlatego 4 lata temu postanowiliœmy
zamieszkaæ na sta³e. Mamy tu wszystko,
czego nam potrzeba do szczêœcia- œwie¿e
powietrze, œpiew ptaków, ciep³e promienie
s³oñca. W takich warunkach cz³owiek
„odp³ywa w swój œwiat”, czuje siê
odprê¿ony, zadowolony, odstresowany.
Czego mo¿na chcieæ wiêcej od ¿ycia?
Gdzie indziej mo¿na poczuæ ten smak
wolnoœci? Cieszê siê, ¿e tu trafi³am i
chcia³abym tu spêdziæ resztê ¿ycia.
Anna Wróblewska

Statuetki Œwiêtego Floriana dla seniorów

W

niedzielê 10 maja w kaplicy przykoœcielnej
parafii p. w. Œw. Jadwigi, której gospodarzem
jest Ksi¹dz Jan Sobczak odby³o siê spotkanie z
kandydatem do Parlamentu Europejskiego
Profesorem Miros³awem Piotrowskim. W spotkaniu
uczestniczy³ Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ zastêpca Burmistrza Czes³aw
Krzysztoñ, radny sejmiku Wojewódzkiego Jan Frania
by³y Pose³ Jerzy Bielecki oraz licznie zebrana
spo³ecznoœæ. Profesor Miros³aw Piotrowski
niezwykle interesuj¹co przedstawi³ temat spotkania:

Szanse i zagro¿enia dla Polski, jakie niesie
cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Spotkanie
zakoñczy³o siê dyskusj¹, obejmuj¹c¹ troskê
zebranych o przysz³oœæ Polski.
Zbigniew Wach

Po¿ary lasów

T

Na zdjêciu: od lewej Krzysztof Ko³tyœ, Henryk Dyguœ, Franciszek Kokoszka, Tomasz Albiniak, Grzegorz Kwiecieñ

egoroczne obchody Œwiêta Stra¿aka
poprzedzi³a skromna uroczystoœæ w
Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim.
Prezes Zarz¹du Oddzia³u MiejskoGminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Janowie Lubelskim
Krzysztof Ko³tyœ wrêczy³ statuetki
Œwiêtego Floriana zas³u¿onym seniorom
Stra¿y Po¿arnych dzia³aj¹cym w gminie
Janów Lubelski. Statuetki otrzymali
Franciszek Kokoszka, Franciszek Mucha,
Henryk Dyguœ oraz Tomasz Albiniak. Na
zakoñczenie spotkanie Grzegorz
Kwiecieñ, Komendant Miejsko - Gminnej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnych dziêkuj¹c
seniorom za dotychczasow¹ pracê
podkreœli³, ¿e te statuetki s¹
uhonorowaniem wielu lat pracy na rzecz
ochrony przeciwpo¿arowej.
Wyró¿nionym stra¿akom gratulujemy.
JM

N

a prze³omie kwietnia i maja na terenie
lasów Nadleœnictwa Janów Lubelski
wybuch³o kilka groŸnych po¿arów. Jak wstêpnie
ustalono, ich przyczyn¹ by³, niestety, czynnik
ludzki. Nieostro¿ne obchodzenie siê z ogniem na
w lesie, przy III najwy¿szym stopniu zagro¿enia
po¿arowego, mo¿e doprowadziæ do katastrofy.
Dlatego leœnicy i stra¿acy apeluj¹ o rozwagê i
ostro¿noœæ oraz przypominaj¹ o kategorycznym
zakazie pos³ugiwania siê otwartym ogniem na
terenach leœnych.
Red.

Urz¹d Miejski liczy na kolejne miliony dotacji
Z³o¿ono nastêpuj¹ce wnioski:

nasadzenia zieleni oraz wprowadzenie monitoringu dla sieci wodoci¹gowej

edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturalnej dla dzieci i doros³ych na terenie

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

i pompowni œcieków sanitarnych.

miejscowoœci objêtej inwestycj¹.

Oœ priorytetowa I : Nowoczesna gospodarka

Wartoœæ inwestycji 13 000 000,00. Wniosek przeszed³ ocenê formaln¹ i jest

Do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w

Dzia³anie I.3: Wspieranie innowacji

w trakcie oceny merytorycznej.

ramach konkursu og³oszonego dla osi priorytetowej V Transport dla

Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na

dzia³ania 5.2 Lokalny Uk³ad transportowy typ. Projektów drogi gminne nr.

województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych

og³oszony konkurs z³o¿ono 2 wnioski:

01/RPOWL/5.2/2009 z³o¿yliœmy wniosek na:

w Gminie Janów Lubelski

Rozbudowa budynku OSP w celu utworzenia Centrum Kulturalno-

Modernizacjê uk³adu transportowego nowego centrum miasta Janowa

na które sk³ada siê budowa dróg wewnêtrznych o ³¹cznej d³ugoœci 2,2 km i

Rekreacyjnego w Zofiance Górnej,

Lubelskiego obejmuj¹cego remont ulic Kochanowskiego, 8-go Wrzeœnia,

po³¹czenie ich z istniej¹cym uk³adem komunikacji, budowê sieci

Stworzenie centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Bia³a II W ramach

Wiejska, Partyzantów, Wyszyñskiego, Kopernika wraz oznakowaniem

wodoci¹gowej w iloœci 2934 mb oraz kanalizacji sanitarnej w iloœci 4966

tego programu istnieje mo¿liwoœæ pozyskania œrodków na utworzenie

poziomymi pionowym, œcie¿k¹ rowerow¹ oraz kanalizacj¹ deszczow¹ w

wraz z dwoma przepompowniami œcieków, budowê oœwietlenia ulicznego i

lokaln ych centró w rozwoj u poprze z podnie sienie jakoœc i oferty

czêœci ul. Wyszyñskiego.

PRZETARGI

Obecnie komisja przetargowa wybra³a Wykonawców i po
up³yniêciu ustawowego terminu na protesty zostan¹ podpisane
umowy.
Obecnie toczy siê postêpowanie przetargowe na „Modernizacjê
uk³adu tr ansporto wego star ego centr um miasta Janowa
Lubelskiego” w ramach którego odnowione zostan¹ ulice:
Szewska, Spadowa, Poprzeczna, Armii Krajowej, 3-go Maja,
Pi³sudskiego po obu stronach ul. Zamoyskiego, ul. 14-go
czerwca o raz Ko³³¹taja.

Równie¿ przygotowywany jest przetarg na nasz¹ najwiêksz¹
inwestycjê „Kontynuacjê kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Janowie Lubelskim etap III”. Lecz dokumentacja
techniczna liczy sobie kilkanaœcie tomów i jest tak obszerna, ¿e
potrz eba wi êcej c zasu n a skom pleto waniu wszys tkich
niezbêdnych dokumentów, niemniej jednak prace te s¹ ju¿ na
ukoñczeniu i niebawem zostanie rozpoczêty proces wy³onienia
wykonawcy.
B. Z.

Po otwarciu ofert s¹ przetargi na:
„Remont Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim I etap
re wi ta li za cj i St ar eg o Wi êz ie ni a
mo de rn iz ac ja ”
wspó³finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz „Modernizacjê i rozbudowê Janowskiego
Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim” wspó³finansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2007-2013.

Gazeta Janowska
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Og³oszenia
OG£OSZENIE
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Zgodnie z art.11ust. 1- 3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku
Nr 96 poz. 873) oraz Uchwa³y Rady Miejskiej Nr V/20/07z dnia 16
lutego 2007 roku w sprawie Programu wspó³pracy Gminy Janów
Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w roku 2008.
BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG£ASZA OTWARTY
KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA
PUBLICZNEGO
W zakresie:
Œwiadczenie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych
na terenie Gminy Janów Lubelski.
Cel zadania:
Zabezpieczenie w/wym. œwiadczeñ w miejscu zamieszkania dla osób z
terenu gminy Janów Lubelski, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.
Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
¿yciowych, prowadzenie gospodarstwa domowego, opiekê higieniczn¹,
zalecan¹ przez lekarza pielêgnacjê oraz zapewnienie kontaktów z
otoczeniem.
Specjalis tyczne us³ ugi opieku ñcze s¹ to u s³ugi dost osowane do
szcz egól nych potr zeb wyni kaj¹ cych z rodz aju scho rzen ia lub
niepe³nospraw noœci, œwiadczone przez osoby ze specjalistycz nym
przygotowaniem zawodowym.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie
realizacji zadania wynosi 32.000 z³..
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie
zadania w roku 2008 wynosi³a 32.000 z³.
Termin realizacji zadania: czerwiec - listopad 2009

OG£OSZENIE
BURMISTRZ JANOWA
LUBELSKIEGO OG£ASZA OTWARTY
KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ
ZADANIA PUBLICZNEGO Z
DZIEDZINY: WYPOCZYNEK LETNI
DZIECI I M£ODZIE¯Y LATO 2009.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96 poz. 873 z póŸn. zm.) og³aszam otwarty konkurs
ofert na realizacjê zadania publicznego:
Wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y LATO 2009
Dofinansowanie kolonii letnich profilaktyka w
systemie turnusowym.
Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych
w art. 11 ust. 3 ww. Ustawy.
Wysokoœæ œrodków przeznaczona na dofinansowanie
zadania w 2009 roku wynosi 15 000 PLN
Dofinansowanie jednego programu nie bêdzie
przekraczaæ 5 000 PLN
Wysokoœæ œrodków przeznaczona na zadanie w roku
2008 wynosi³o 22 000 PLN
A . P O D S T AW O W E D A N E D O T Y C Z ¥ C E
ZADANIA.
1.Cel zadania:
organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin
alkoholowych i gdzie wystêpuje przemoc domowa
po³¹czona z programem profilaktycznoterapeutycznym.
2.Przedsiêwziêcia realizowane poprzez:
kolonie i pó³kolonie z wykorzystaniem odpowiedniej
bazy realizowane przez wykwalifikowan¹ kadrê.
3.Beneficjenci zadania: dzieci i m³odzie¿ szkolna z
terenu Gminy Janów Lubelski.
4. Termin realizacji zadania: okres wakacyjny 2009.
B. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA
DOTACJI:
1.Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym konkursie ofert i
ubiegaj¹ce siê o dotacjê na realizacjê zadañ powinny
s p e ³ n i a æ
w a r u n k i
o g ó l n e :
1)z³o¿yæ w terminie, poprawnie i w sposób czytelny
wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób
efektywny, racjonalny, oszczêdny i terminowy;
2)wykazaæ posiadanie: doœwiadczenia,
wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza
lokalowego do realizacji konkretnego przedsiêwziêcia.
2.Termin i sposób sk³adania ofert:
1)kompletn¹ ofertê, wraz z za³¹cznikami, nale¿y z³o¿yæ
w zamkniêtej i opieczêtowanej kopercie z dopiskiem
„Konkurs ofert - LATO 2009” w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5.06.2009 r., do godz. 15.00 w
Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pok. 23, lub
nades³aæ drog¹ pocztow¹ na ww. adres (oferta z³o¿ona w
terminie to taka, która wp³ynie do Sekretariatu do godz.
15.00 w dn. 05.06.2009 r).
2)podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko 1 ofertê;
3)oferta powinna byæ podpisana przez osobê(y)
uprawnion¹(e); uprawnienie to powinno byæ
udokumentowane stosown¹ uchwa³¹ lub
upowa¿nieniem w³aœciwego organu lub zapisem w
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R E G U LA M I N
§1
Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa
Lubelskiego przeka¿e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w
dziedzinie œwiadczenia us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug
opiekuñczych dla mieszkañców Gminy Janów Lubelski.
§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r.,
poz. 873),
b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku
Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli cele statutowe obejmuj¹
prowadzenie po¿ytku publicznego,
c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
§3
1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem
okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z
napisem “Konkurs ofert us³ugi opiekuñcze”.
2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 29 maja 2009 r. do godz. 15.00. w
sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59
(pok. nr 23).
3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po

Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS);
4)ofertê mog¹ sk³adaæ podmioty samodzielnie lub
wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie nale¿y
wskazaæ podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê i
odpowiedzialny za wykonanie zadania;
5)do oferty nale¿y do³¹czyæ wymagane za³¹czniki:
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status
prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentuj¹cych, sprawozdanie merytoryczne i
finansowe za ostatni rok dzia³alnoœci tego podmiotu,
statut organizacji, w przypadku z³o¿enia innego
dokumentu ni¿ odpis z KRS, oœwiadczenie o nie
zaleganiu z p³atnoœciami na rzecz Gminy Janów Lubelski
lub jednostek organizacyjnych.
6)Ka¿da strona kopii dokumentów winna byæ
poœwiadczona za zgodnoœæ z orygina³em przez osobê
upowa¿nion¹ do podpisywania oferty.
3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1)rozpatrzenie ofert nast¹pi w terminie do dnia 12
czerwca 2009 r.;
2)oferty spe³niaj¹ce wymogi formalne, oceniane bêd¹
przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Burmistrza
Janowa Lubelskiego;
3)decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz
Janowa Lubelskiego, po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji
Konkursowej;
4)o podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy ofertê powiadamiani
s¹ pisemnie;
5)od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie;
6)z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji;
7)kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od
wnioskowanej (czêœæ wk³adu w³asnego mo¿e stanowiæ
tzw. wk³ad pozafinansowy, np. praca wolontariuszy, ale
tylko na podstawie pisemnego porozumienia);
4.Postanowienia koñcowe.
1)Zastrzega siê mo¿liwoœæ nie rozstrzygniêcia konkursu,
bez prawa odwo³ania.
2)Warunkiem przekazania dotacji jest posiadanie
wyodrêbnionego rachunku bankowego przeznaczonego
wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹
okreœlonego w ofercie projektu oraz podpisanie umowy
pomiêdzy Gmin¹ Janów Lubelski a podmiotem
sk³adaj¹cym ofertê.
3)Warunkiem zawarcia umowy jest do³¹czenie do
oferty programu profilaktyczno-terapeutycznego
oraz z³o¿enie zaktualizowanego harmonogramu i
kosztorysu realizacji zadania w razie przyznania kwoty
innej ni¿ zawarta w ofercie.
Dodatkowych informacji na temat warunków i
mo¿liwoœci uzyskania dotacji udziela Punkt Obs³ugi
Interesanta Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Obowi¹zuj¹cy formularz oferty opublikowany jest w
Dzienniku Ustaw z 2005 r nr 264 poz.2207
(Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania ). Formularz oferty dostêpny
jest równie¿ na stronie internetowej Gminy Janów
Lubelski: www.janowlubelski.pl
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Wyk. P. Kusz

terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo¿liwoœci
uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o¿ona w stanie niekompletnym.
4. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
6. Fo rm ul ar z of er ty do po br an ia na st ro ni e in te rn et ow ej :
www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji,
regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustala Burmistrz Janowa
Lubelskiego.
2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz
Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê
z ocen¹ Komisji Konkursowej.
3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie,
wyniki konkursu podane bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w
lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje
odwo³anie.
§5
1. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest:
a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji,
b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿ wnioskowana korekta kosztorysu projektu,
c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug
wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki ,Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. Nr 264 poz. 2207).
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Wyk. P. Kusz

SKLEP MOTORYZACYJNY
UNI - MOT
- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.
23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

Gazeta Janowska

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A.
Inspektorat w Kraœniku
ul. Lubelska 51
Poszukujemy kandydatów na
AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
z terenu powiatu janowskiego.
Wymagane minimum œrednie
wykszta³cenie
Oferujemy szkolenie
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
MO¯NA UZYSKAÆ W BIURZE
INSPEKTORATU PZU S.A.
W KRAŒNIKU
LUB POD NR TEL. 825 24 21, 825 20 53
wew.23
ZAPRASZ AMY

Oddaj krew - b¹dŸ dawc¹ ¿ycia, pod takim has³em w œrodê 15 - go kwietnia 2009 roku odby³a siê akcja Zbiórki Krwi w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Oddaj krew - b¹dŸ dawc¹ ¿ycia
By³a to ju¿ druga akcja pobierania
krwi w tym roku na terenie
janowskiego liceum. I tym razem nie
zawiedli zarówno uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych, jak i
mieszkañcy Janowa Lubelskiego.
Najcenniejsze lekarstwo, którego nie mo¿na
wy tw or zy æ, a je dy n¹ mo ¿l iw oœ ci ¹
otrzymania go jest pobranie od dawców
zbierane by³o dla Natalki Nadolskiej i Nikoli
Wierzchowskiej. Natalka choruje na ostr¹
bi a³ ac zk ê li mf ob la st yc zn ¹ wy so ki eg o
ryzyka. Od 3 paŸdziern ika 2008 roku
pr ze by wa wr az ze sw oj ¹ m am ¹ w
Klinicznym Szpitalu Dzieciêcym im. Gêbali
w Lublinie na Oddziale Hematologii i
Onkologii. Natomiast u Nikolki
zdiagnozowano Neuroblastome IV stopnia z
przerzutami. Akcja odby³a siê w ramach
ka mp an ii sp o³ ec zn ej KR EW NI AC Y.
G³ ów ny pa tr on at na d a kc j¹ ob jê ³a
Europejska Fundacja Honorowych dawców
Krwi. Organizatorem akcji Zbiórki krwi by³
Rafa³ Bzdyrak oraz Liceum

Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza. Zbiórkê krwi
przeprowadzili pracownicy Regionalnego

ko ³e m (o ko ³o 50 0 cz ³o nk ów ).
Organizuje kilkadziesi¹t spotkañ na
terenie ca³ego kraju. Na zjazd w
Szczawnicy przyby³o 70 osób.
W pi¹tkowy wieczór odby³a siê piêkna
uroczystoœæ wrêczenie statuetki „ISKRA
NADZIEI ROKU 2008” Ali Chachaj.
Cz³onkowie z Zabrzañskiego Ko³a oddali
wrêcz ho³d tej wspania³ej dziewczynie,
by³y kwiaty, by³y tak¿e ³zy wzruszenia.
JEJ wzruszenie tak¿e nam dostarczy³o
wie le p rze ¿yæ , ci esz yli œmy siê , ¿e
jesteœmy w tej wielkiej rodzinie, ¿e my
tak¿e potrafimy dawaæ radoœæ. Ala s³u¿y
potrzebuj¹cym pomoc¹ i rad¹ w trudnych
chwilach, i co tak¿e wa¿ne, daje iskrê
nadziei, kiedy cz³owiek nie widzi ju¿ szans
dla siebie. To dziêki takim osobowoœciom
chce siê ¿yæ.
W spotkaniu uczestniczyli lekarze: Jan
Przy byls ki, M aria Ga³e cka, Joan na
G³owacka-Kare³ oraz Ilona Tadeusiak pielêg niarka z Zabrz a. Z Prz emyœla

Iskra, która wywo³uje
pragnienie ¿ycia
Z ró¿nych stron Polski pod¹¿aj¹
na po³udnie, do Szczawnicy. Jedzie
Jan z Gdañska, Jurek z ¯agania,
Jan z Janowa Lubelskiego i wielu
innych. Co mo¿e ³¹czyæ tych ludzi?
Tam do Szczawnicy przyjad¹
przyjaciele doli i niedoli, których
po³¹czy³ los wydawa³oby siê
tragiczny, a jednak mieli te¿
szczêœcie. Kilka lat temu przed
œmierci¹ uratowa³ ich przeszczep
serca.

Gazeta Janowska

Teraz spotykaj¹ siê nie tylko dla wymiany
doœwiadczeñ z ¿ycia sk³adaków, prowadz¹
tak¿e kampaniê na rzecz popularyzowania
przeszczepów przez Ko³o Zabrze
dzia³aj¹ce w strukturach Stowarzyszenia
Transplantacji Serca. W Zabrzu dzia³a
ko³o, które jest najliczniejszym i
jednoczeœnie najprê¿niej dzia³aj¹cym
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ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
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Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie. Rejestracja dawców rozpoczê³a
siê punktualnie o godzinie 8:30. Od samego
pocz¹tku ustawi³a siê kolejka chêtnych do
oddania tak cennego daru jakim jest w³asna
krew. Do oddania krwi zg³osi³o siê 111 osób,
w znac znej w iêkszoœci uczni owie k las
maturalnych Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
Ze sp o³ u Sz kó ³ or az Ze sp o³ u Sz kó ³
Zawodowych. Po badaniu lekarskim krew
odda³o 80 osób. 35 z nich do³¹czy³o do grona
krwiodawców po raz pierwszy. Uda³o siê
zebraæ ponad 31 litrów krwi!! Przez ca³¹
akcjê panowa³a bardzo mi³a, przyjacielska
atmosfera. A wszystko to g³ównie dziêki
œwietnej organizacji, której ju¿ po raz drugi
podj¹³ siê Rafa³ Bzdyrak, który poza
orga niz acj ¹ akc ji roz wie wa³ wsz elk ie
w¹tpliwoœci dawców ju¿ przed samym
oddaniem krwi, a tak¿e dziêki Pani Gra¿ynie
Skibie, która od pewnego czasu zachêca³a
uczniów Liceum do uczestnictwa w akcji.
Dawcy w podziêkow aniu za dar krwi
otrzymali 8 czekolad oraz smycze i opas ki

przyby³a dr n. med. Agnieszka ¯mijewska
z kole¿ank¹ Jolant¹ Kupczyk,
pielêgniark¹.
Jan Statuch szef Zabrzañskiego Ko³a jest
motorem napêdowym dla wszystkich
st ow ar zy sz on yc h, do pi ln ow a³ , ab y
wrêczenie statuetki mia³o odpowiednia
opr awê . Trze ba prz yzn aæ, ¿e sam a
statu etka wed³u g pomys ³u Cezar ego
£utowicza jest dzie³em sztuki. Wykonana
jest z krzemienia pasiastego z
wygrawerowanym na tabliczce napisem
"ALICJA CHACHAJ ISKRA NADZIEI
ROKU 2008". Wyroby z tego minera³u
ciesz¹ siê wielkim uznaniem szczególnie
w Ame ryc e i Azj i gdz ie pro muj ¹
jednoczeœnie Ziemiê Sandomiersk¹ (tylko
tam wystêpuje ten piêkny krzemieñ).
W sobotê praca w grupach, spotkanie z
turystami i mieszkañcami Szczawnicy,
plakietki pomiary ciœnienia, poziomu
cukru, zwiedza nie W¹wozu Homole,
Starego S¹cza, Szczawnicy, a wieczorem
zabawa. W niedzielê Msza œwiêta,
rozmowy, obiad i powrót do domów.
Wraca³em jak zawsze, gdy przebywam z
tymi ludŸmi, podbudowany duchowo.
Przed oczami przewija³y siê obrazy z tych
trzech dni. Najpierw gdy Jan Statuch po
powitaniu zaprasza³ mnie do sto³ówki
(przyjecha³em póŸno) potem Staszek
zaprowadzi³ mnie do pokoju i powitania,
powitania, serdecznoœæ, na któr¹ zdawa³by
siê, ¿e nie zas³ugujê, bo raczej nie jestem
weso³kiem. Có¿ po dwóch miesi¹cach
ponurej pogody mia³em paskudny nastrój,
a powróci³em inny, radoœniejszy. Ju¿
myœlê o nastêpnym spotkaniu w
Kozienicach. Alu - dziêkuje Ci za iskierkê,
która przeskoczy³a na mnie i Wam
wszystkim, którzyœcie byli tam w
Szczawnicy gratulujê i dziêkujê.
Jan z Janowa Lubelskiego
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Gazeta Janowska

fundacji Krewniacy.pl. Dziêkujemy Pani
mgr. Bo¿enie Æwiek - Dyrektor Liceum
Ogól noks zta³ c¹ce go za u¿yc zeni e sali
gimnastycznej, która tego dnia zamieni³a siê
w pun kt zbi órk i ¿yc iod ajn ego p³y nu.
Dziêkujemy ks. Miros³awowi Gajewskiemu,
za to, ¿e zachêci³ spor¹ liczbê swoich
uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodowych do
oddania krwi. Dziêkujemy mediom oraz
portalom internetowym, które nag³aœnia³y
nasz¹ akcjê m. in.: Radio Leliwa, Dziennik
W s c h o d n i , w w w. k r e w n i a c y. p l ,
www.powiatjanowski.pl,
www.janowlubelski.pl oraz wiele innych.
Dziêkujemy ksiê¿om proboszczom Parafii
Janowskich za zachêcanie swoich parafian
do oddawania krwi. W koñcu dziêkujemy
wszystkim dawcom, dziêki którym Natalka i
Nikolka otrzymaj¹ najcenniejsze lekarstwo
jakim jest krew. Wszystkim za wszelk¹
pomoc w imieniu o rganizatorów jak i
rodz iców Nata lki i Niko li serd eczn ie
dziêkujemy.
Organizatorzy

Zaolszyniak 2009

S

erdecznie informujê, ¿e w sobotê 18 kwietnia ju¿ po
raz drugi uda³o mi siê przygotowaæ oraz
przeprowadziæ osiedlowy turniej pi³ki no¿nej dla dzieci do
lat 14 pod nazw¹ ZAOLSZYNIAK 2009'. W rozgrywkach
wziê³o udzia³ cztery dru¿yny szeœcioosobowe z osiedla
Zaolszynie i Stare Miasto oraz jedna dru¿yna z Bia³ej.
Wszystkie dru¿yny rozegra³y miedzy sob¹ dwudziesto minutowe mecze. Po blisko czterogodzinnych
zmaganiach sportowych zwyciêsk¹ dru¿yn¹ turnieju
zosta³a dru¿yna FC Podlipie, która w decyduj¹cym meczu
pokona³a dru¿ynê FC Bia³a 1:0. Trzecie miejsce zajê³a
dru¿yna FC Juve, czwarte FC Janowiacy, pi¹te najm³odsza
dru¿yna zawodów, dru¿yna M³odzików, której zawodnicy
mimo ró¿nicy wieku dzielnie walczyli ze starszymi
kolegami. Nale¿y przyznaæ, ¿e wszyscy zawodnicy starali
siê dobrze przygotowaæ do sportowych zmagañ
organizuj¹c ju¿ prawie od dwóch tygodni codzienne
treningi na boisku obok ulicy Podlipie. Uczestnicy
turnieju otrzymali w nagrody, statuetki oraz dyplomy, a
kapitanowie dru¿yn okolicznoœciowe puchary.
Nale¿y tak¿e podziêkowaæ Panu Krzysztofowi Tyrze,
w³aœcicielowi firmy,,EM Farby” za gest dobrej woli i
ufundowanie dla zawodników statuetek, pucharów oraz
dyplomów.
Organizator S³awomir Dworak.

Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
- 1/2 strony - 200 z³;
- 1/4 strony - 100 z³;
- 1/8 strony - 50 z³;
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.
Do cen reklam i og³oszeñ
prosimy doliczyæ 22%VAT

Uprzejmie informujemy, ¿e ceny
reklam zamieszczane w naszej
gazecie wzrosn¹ o 20% od
miesi¹ca czerwca.
13.

Za chlebem

M

arian P. - podró¿nik, globtroter czy
obie¿yœwiat? Wszystko w jednym, z
ma³ym dodatkiem - to równie¿ cz³owiek
ciê¿kiej pracy. Marian ukoñczy³ Zasadnicz¹
Szko³ê Zawodow¹, potem uzyska³
uprawnienia mistrzowskie w budownictwie.
Rozpoczê³a siê przygoda trwaj¹ca ju¿
trzydzieœci lat. Praca na kontraktach
zagranicznych; zaliczy³ upa³y na libijskich
pustyniach, marz³ na pó³nocy Skandynawii.
Ci¹gle wraca do rodziny, która mieszka w
Janowie Lubelskim. Dwa, trzy tygodnie
odpoczynku z ¿on¹, dzieæmi i znowu w
œwiat. Przez te trzydzieœci lat pracowa³ w 15
krajach. Najwa¿niejsza jest chêæ do pracy i
znajomoœæ jêzyków obcych. Umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê jêzykiem w³oskim,
niemieckim i angielskim otwiera przed nim
wszystkie rynki pracy. Wspominaj¹c szko³ê
mówi ¿e b³êdem w szkolnictwie by³o to ¿e
uczono tylko rosyjskiego. Jêzyków nauczy³
siê na budowach w stopniu umo¿liwiaj¹cym
swobodne porozumiewanie siê. Nie
zapomnia³ jeszcze jêzyka arabskiego.
Teraz przyjecha³ na miesiêczny urlop z
Kanady. Jak tam jest w Kanadzie pyta Staœ
biznesmen ,który boi siê lataæ samolotami.
Biegnie opowieœæ jak nie z tej planety . Do

Kanad y przyl ecia³ z przes iadka mi po
wczeœniejszych uzgodnieniach z
pracodawc¹ warunków pracy. Na lotnisku
czeka³ na mnie pracodawca, zawióz³ mnie
do mieszkania, pomóg³ zakwaterowaæ siê .
Potem pojechaliœmy
poza³atwiaæ
dokumenty ,ubezpieczenia, zarejestrowa³em
siê
do dentysty , okulisty i lekarza
pierwszego kontaktu. Praca rozpoczê³a siê
na budowie, ale pierwszego dnia Marian
dosta³ wolne (p³atne) celem zapoznania siê z
mi as te cz ki em i ok ol ic ¹. Ni ew ie lk ie
miasteczko w stanie Ontario, kilkadziesi¹t
kilometrów dalej, w Toronto, mieszka oko³o
dwieœcie tysiêcy Polaków. Jak widzi Polskê
z perspektywy kilku tysiêcy kilometrów?
Nasz kraj jest piêkny, co mi siê nie podoba, to
styl rz¹dzenia krajem - ci¹g³e k³ótnie na
szczytach w³adzy nie daj¹ powodów do
dumy. Có¿, ka¿de rozstanie siê z rodzin¹ jest
smutne, jednak praca któr¹ lubiê oprócz
satysfakcji daje mi niez³e dochody,
przeliczaj¹c, na z³otówki oko³o 15 tysiêcy
z³otych miesiêcznie.
Czy ma ¿al do w³asnej ojczyzny ¿e pracuje
na obczyŸnie. Nie, tu te¿ mo¿na znaleŸæ
pracê jak coœ siê umie, tylko mniej p³atn¹.
Jan Machulak

S³uszne oburzenie

K

rzysztof Wilczyñski to nadzwyczaj spokojny cz³owiek, jednak 30 kwietnia prawie krzycza³ do
s³uchawki telefonicznej podczas rozmowy ze mn¹. By³em zaskoczony, co mog³o tego cz³owieka
wyprowadziæ z równowagi. Krzysiek sta³ w korku drogowym przed Zofiank¹, nie by³o tam wypadku,
pracownicy usuwali ga³êzie, cieli na sieczkê, jak mówi³ rozmówca, a ruch odbywa³ siê wahad³owo..
Pada³y pytania, jak z karabinu maszynowego, czy nie mo¿na tego robiæ poza godzinami szczytu (by³a
godz. 13.00). Malowanie pasów na przejœciach dla pieszych jest potrzebne, ale czy musi byæ
wykonywane przed po³udniem. Czy w naszym kraju nie mo¿na nic zrobiæ normalnie, czy nie mo¿e byæ
tak jak jest w cywilizowanych krajach? Na moj¹ sugestiê, ¿e jest to droga, krajowa wykrzycza³ mnie;
Przecie¿ ci ludzie s¹ z naszego kraju. Chc¹c wybrn¹æ z tej niezamierzonej przeze mnie interwencji
zapyta³em, co mam zrobiæ ,,a pisz mo¿e w koñcu ktoœ zacznie myœleæ” - us³ysza³em odpowiedŸ.
Jan Machulak

14.

Gazeta Janowska

