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Czarna Madonna na Ziemi Janowskiej
Po 35 latach Matka Bo¿a
nawiedza diecezjê sandomiersk¹ po
raz drugi. Nawiedzenie rozpoczê³o
siê 13 wrzeœnia 2008 r. W tym dniu
nast¹pi³o przekazanie Matki Bo¿ej
Jasnogórskiej w Œwiêtym
Wizerunku Nawiedzenia z diecezji
kieleckiej do sandomierskiej.
Nawiedzenie w naszej gminie
poprzedzone zosta³o duchowym
przygotowaniem poprzez Misje
Nawiedzenia w parafiach p.w. œw.
Jana Chrzciciela, p.w. œw.
Wojciecha w Momotach oraz w
parafii p.w. Œwiêtej Jadwigi
Królowej Polski.
Matka Bo¿a przyby³a na Ziemiê
Janowsk¹ 4 lipca 2009 r. Nawiedzenie
dekanatu janowskiego rozpoczê³o siê od
Sanktuarium Matki Bo¿ej w parafii p.w.
œw. Jana Chrzciciela. Ju¿ o godz. 16-tej z
Placu Maryjnego wysz³a procesja na
Rynek Starego Miasta, aby tam razem z
licznie zgromadzonymi mieszkañcami
Janowa powitaæ Maryjê w Jej
Cudownym Wizerunku modlitw¹
ró¿añcow¹. Po uroczystym powitaniu
Maryi przez biskupa pomocniczego

Edwarda Frankowskiego oraz dziekana
ks. Jacka Staszaka wraz wikariuszami i
ksiê¿mi seniorami Cudowny Obraz
zosta³ przeniesiony ulicami
miasta na Plac Maryjny. Obraz
nieœli miêdzy innymi ksiê¿a,
siostry zakonne,
przedstawiciele samorz¹du,
leœnicy, s³u¿ba zdrowia oraz
przedstawiciele wspólnot
parafialnych. Po
umieszczeniu Obrazu na
o³tarzu polowym nast¹pi³a
ceremonia powitania. S³owa
powitania wyg³osili ks. Jacek
Staszak, Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof

Ko ³t yœ , pr ze ds ta wi ci el e ro dz in ,
m³odzie¿y i inni. Podczas uroczystej
Mszy œw. koncelebrowanej homiliê
wyg³osi³ bp Edward Frankowski. W

niemowl¹t i dzieci. Po nabo¿eñstwie na
parê godzin Cudowny Obraz Matki
Bo¿ej naw iedzi³ ka plicê w £¹ ¿ku
Ordynackim.

uroczystoœci powitania oraz Mszy œw.
wziê³o udzia³ oko³o 12 tys. parafian
mieszkañców Janowa i okolicznych
miejscowoœci.

O godzinie 15-tej rozpoczê³a siê
uroczystoœæ po¿egnania Obrazu. Po
odprawionej Mszy œw. Obraz zosta³
przewieziony do Andrzejowa, kolejnej
parafii w dekanacie janowskim. W
nastêpnych dniach Matka Bo¿a
nawiedza³a jeszcze Wólkê Ratajsk¹,
Godziszów, Branew, Chrzanów,
Kocudzê, Dzwolê, Krzemieñ i Momoty.
W Momotach na spotkanie z Matk¹
Bo¿¹ przybyli chyba wszyscy bez
wyj¹tku parafianie. Plac przed o³tarzem
polowym wype³niony by³ do ostatniego
miejsca. Tak by³o we wszystkich
wspólnotach parafialnych. Na spotkania
z Maryj¹ przybywa³y rzesze wiernych,
których nie potrafi³y dotychczas
œci¹gn¹æ nawet najwiêksze
organizowane wydarzenia.
Jedenast¹, ostatni¹ parafi¹ w dekanacie
janowskim by³a parafia p.w. œw. Jadwigi
Królowej. Parafia ta obchodzi³a w
czerwcu 10-lecie erygowania. 14 lipca
nowy, doœæ obszerny, koœció³ nie
pomieœci³ tych, którzy przybyli na
spotkanie z Matk¹ Bo¿¹
Czêstochowsk¹. Wype³nion¹ œwi¹tyniê
oblega³a rzesza wiernych z ca³ego
Janowa. Tu tak¿e przez kilka dni
odbywa³y siê Misje Nawiedzenia
przygotowuj¹ce wiernych do spotkania
z Matk¹ Bo¿¹.
Po po³udniu 15 lipca nast¹pi³o
po¿egnanie Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.
Udaje siê Ona do parafii Pi³atka w
dekanacie modliborskim.
Zakoñczy³ siê czas radosnego
Nawiedzenia. Teraz nadchodzi czas
cierpliwego oczekiwania na owoce,
które, miejmy nadziejê, wkrótce
nadejd¹.
MW

O 11-tej w niedzielê by³a odprawiona
specjalna Msza œw. z
b³ogos³awieñstwem i ofiarowaniem

Gazeta Janowska

Czytaj dalej 8,9

Per³y w Koronie

W

ystartowa³a pierwsza w województwie
lubelskim edycja plebiscytu ,,Per³y w
Koronie’’. Termin zg³aszania "Pere³ w Koronie 2009"
up³yn¹³ 30 czerwca. Z radoœci¹ informujemy, ¿e za
zg³oszenie niezwyk³ej historii uroczyska Kruczek w
Lasach Janowskich wraz ze zdjêciami nagrodê
otrzyma³ pan Józef £ukasiewicz.
Plebiscyt trwa nadal i przez ca³e wakacje, do 31
sierpnia mo¿na g³osowaæ na stronie plebiscytowej w
portalu naszemiasto.pl na niezwyk³e budowle regionu.
Polecamy oczywiœcie "pere³ki" z Janowa Lubelskiego.
Aby zag³osowaæ, nale¿y wejœæ na stronê
www.janowlubelski.pl, klikn¹æ na miniaturkê
poni¿ej i po otwarciu nowej strony oddaæ g³os.
Nagrody czekaj¹ równie¿ na tych internautów, którzy
na stronach plebiscytowych pozostawi¹ nie tylko
swoje g³osy, ale tak¿e opinie i komentarze. G³osujemy,
komentujemy i kibicujemy naszym pere³kom do 31
sierpnia.
Red.

Program Gryczków 2009 na stronie 5

W telegraficznym skrócie

Zjazd rodziny Machulaków

Pozytywne nastawienie KOMASU
„Nawet, je¿eli sprawy nie
uk³adaj¹ siê najlepiej
nastawienie mamy pozytywne”,
mówi Prezes KOMASU Jukka
Somppi w Janowie Lubelskim.
Skutki kryzysu œwiatowego
odczuwaj¹ wszystkie jednostki
organizacyjne firmy.
Reorganizacja i redukcje
przechodz¹ oddzia³y nie tylko w
Polsce, ale tak¿e w Finlandii.
W Janowie Lubelskim ostatnie
zwolnienia w kwietniu mia³y obj¹æ
oko³o 200 osób, ograniczone
zosta³y do oko³o 100 pracowników.
Aktualnie w janowskiej firmie
pracuje 320 pracowników.
Reorganizacja dotyczy nie tylko
zwolnieñ, ale tak¿e wprowadzenia
nowych form funkcjonowania
firmy, gdzie najistotniejsz¹ spraw¹
jest sprzeda¿ wyrobów. Ostatnie
uruchomienia nowych wyrobów
przynosz¹ pozytywne efekty.
Uda³o siê pozyskaæ nowych
odbiorców, wœród których jest
korporacja ABB z siedzib¹ w
Szwajcarii. Firma ta ma
przedstawicielstwo w Lublinie.
KOMAS w Janowie Lubelskim
wynagrodzenia dla pracowników
wyp³aca na czas, nie ma tak¿e
zaleg³oœci w innych p³atnoœciach.
„Jesteœmy jedyn¹ jednostk¹ w
grupie, która realizuje nowe

inwestycje (zakup nowych maszyn)
o wartoœci oko³o jednego miliona
euro”. NADCHODZ¥ LEPSZE
CZASY DLA KOMASU? Trudno
jednoznacznie odpowiedzieæ na to
pytanie. Prezes jest optymist¹,
pomimo stwierdzenia: ”Dobre
czasy same nie powróc¹, trzeba je
wypracowaæ poprzez ciê¿ka
pracê” Od jesieni ubieg³ego roku
firma zwolni³a ponad 200 osób,
czêœæ osób odesz³a sama na
wczeœniejsze emerytury.
Prezes Jukka Somppi potwierdza,
¿e Urz¹d Miasta odroczy³ sp³atê
podatków nale¿nych gminie.
Jednak w³aœciciele firmy oczekuj¹
dalszego wsparcia ze strony w³adz
Polski a tak¿e miasta. Wzrasta cena
energii elektrycznej, która podra¿a
wyroby. Oczekiwania kierowane s¹
tak¿e w stosunku do w³adz miasta.
Kot³ownia KOMASU jest
przestarza³a i wyeksploatowana, na
now¹ firmy nie staæ. Propozycja,
aby miasto wybudowa³o kot³owniê
na Zaolszyniu i sprzedawa³o ciep³o
odbiorcom prywatnym w tym tak¿e
Komasowi by³aby rozwi¹zaniem
tego problemu. Jakie s¹ realne
szanse realizacji takiej koncepcji,
poprosimy o wypowiedŸ
Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia w
oddzielnym artykule.
Jan Machulak

Rodzinne spotkania
Machulaków staj¹ siê
tradycj¹. Czwartego lipca br.
do Olka w D¹brówce przyby³o
ponad szeœædziesi¹t osób
maj¹cych w rodowodzie
nazwisko Machulak lub
powi¹zanych wêz³ami
ma³¿eñstwa z t¹ rodzina.
Spotkania rodzinne wydawa³oby siê banalna
rzecz, ale to tylko pozory.
Rodzina zwi¹zana z Ziemi¹
Janowsk¹ pod¹¿a z ró¿nych stron
Polski do miejsc swojego
dzieciñstwa, do swoich korzeni.
Czêsto ludzie pytaj¹ siê, jaka to
okazja sk³oni³a nas to tego
zjazdu? Nie, nie by³o œlubu nie
by³o chrzcin, ot spotkali siê.
Najstarsza z rodziny
Machulaków, El¿bieta,
mieszkaj¹ca ko³o Œwieradowa
Zdroju, nie mog³a przyjechaæ z
uwagi na stan zdrowia i wiek, ale
przyjecha³a córka Irena z synem i
syn Janusz. By³ te¿ najstarszy
Dolek z braæmi Frankiem,
Gienkiem, Kazikiem i
gospodarzem imprezy Olkiem -

jak na dobre wesele, lepiej, by³
nawet pieczony dzik. Powitania,
rozmowy i prezentacje nowych
wnuków, ziêciów itd. trwa³y
kilka godzin. Serdecznoœæ i
¿yczliwoœæ towarzyszy³y przez
ca³y wieczór do póŸnych godzin
nocnych. Wspomnienia z
dzieciñstwa, z
wczesnej m³odoœci
przenios³y nas do
tamtych czasów
szczêœliwoœci.
Synowie Franka i
W³adki to zawo³ani
muzykanci i
œpiewacy, by³y
gitary, przyjecha³ DJ
z tradycyjnym
akordeonem,
œpiewaliœmy i tañczyli do utraty
tchu (tañce odbywa³y siê na
trawie). Miejscowych z terenu
powiatu janowskiego)
porozwozi³y do domów dobre
duszyczki.
W niedzielê by³a poprawka, po
Mszy Œwiêtej wizyta na grobach
tych, którzy ju¿ odeszli a
spoczywaj¹ na cmentarzach w
Potoku Wielkim i Hucie Józefów.

po ¿e gn an ia , za pe wn ie ni a o
nastêpnym spotkaniu za rok.
Có¿, jak przy ka¿dym rozstaniu,
trochê smutno i ju¿ wracaliœmy
do swoich domów w Janowie,
L u b l i n i e , Wa r s z a w i e d o
Szklarskiej Porêby i Lubinia
wraca³a Alina.

Pomys³ zjazdów pad³ kilka lat
temu od Janusza, podchwyci³ go
Mietek i tak siê zaczê³o. By³a
Radwanówka, Krobica ko³o
Jeleniej Góry, kolejny zjazd mam
organizowaæ ja. Braciszkowie, ci
rodzeni i stryjeczni przygotuj¹
specjalnie na zjazdy wielk¹
altanê na posesji po stryju
W³adku na Radwanówce. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e ka¿dy zjazd
wymaga nak³adu pracy kilku lub

m³odzikiem (szeœædziesi¹tka z
ok³adem). Po Mszy Œwiêtej,
któr¹ w koœciele w Potoku
Stanach odprawi³ nasz rodzinny
kap³an o. W³odzimierz
Machulak, franciszkanin,
udaliœmy siê na przyjêcie.
Przygotowane wszystko( Hanka,
¿ona Olka jest bardzo pracowita)

I pomyœl eæ, ¿e dz iadek Ja n
Machulak (1880- 1930) by³ tym,
który zapocz ¹tkow a³ ga³¹ Ÿ
rodziny wywodz¹c¹ siê z Huty
Józefów. Gdyby przyjechali
wszyscy ¿yj¹cy potomkowie, to
by³oby nas ponad 130 osób.
Potem c d. dals zy spot kania:
po si ³e k ju ¿ be z sz al eñ st w,

kil kun ast u lu dzi . Na tom ias t
ko sz ty po kr yw aj ¹ w sz ys cy
doroœli uczestnicy zjazdów,
pozwala to na nieskrêpowany
ud zi a³ . D o s po tk an ia w
przy sz³y m roku . Mo¿e nasz
pomys³ spodoba siê innym
rodzinom. Zachêcamy!
Jan Machulak

100 lat Magdaleny B¹k

D

ostojna jubilatka Magdalena B¹k z Zofianki Górnej obchodzi setn¹
rocznicê urodzin. Pani Magdalena z domu Ma³ek urodzi³a siê 04.07.1909
roku. Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³a w rodzinnej wsi. Tam te¿ spotka³a
przysz³ego mê¿a, Antoniego B¹ka. Czas wojny to by³y nowe doœwiadczenia dla
ca³ej rodziny. Pan Antoni wst¹pi³ do partyzantki, przesz³a wojna, nast¹pi³y czasy
powojenne. Niestety, dla rodziny nie by³y to czasy spokoju. W³adza ludowa
przypomnia³a sobie o partyzancie Antonim i w pokazowym procesie na nowym

Z kroniki policyjnej
Na zdjêciu: od lewej Magdalena z mê¿em Antonim, wuj Janek z ¿on¹ przed domem w Zofiance

rynku w Janowie Lubelskim wyda³a wyrok -osiem lat wiêzienia. Potem wiêzienie
w Sztumie i Bielawie odsiedzia³ tylko cztery lata, przysz³a amnestia w 1955 roku.
Powróci³ do domu 08.09.1955 roku. Na niewielkim gospodar stwie dorasta³a
trójka dzieci pod sta³¹ opiek¹ naszej Jubilatki Magdaleny. Pan Antoni mia³
trudnoœci ze znalezieniem pracy ostatecznie podj¹³ pracê w Kamionce, kopa³
kamieñ, potem hodowa³ pszczo³y. P³ynê³y lata, dzieci doros³y, niestety szczêœcie
nie trwa³o d³ugo Zmar³a córka Janina, m¹¿ odszed³ do wiecznoœci, zmar³ tak¿e
syn W³adys³aw wieloletni pracownik FMJ. Pani Magdalena pomaga³a
wychowywaæ szeœcioro wnuków, z uwagi na wiek przed kilkoma miesi¹cami
przeprowadzi³a siê do Krakowa do syna Józefa. Dieta, jak¹ stosow a³a nasza
jubilatko to du¿o mleka i nabia³u, ma³o miêsa. To dobra matka, mówi o swojej
mamie pan Józef. Redakcja ¿yczy Pani Magdalenie B¹k wielu wielu lat ¿ycia w
zdrowiu i radoœci w rodzinie.
Jan Machulak

2.

Potr¹cenie dziecka

8-letnia dziewczynka z obra¿eniami cia³a
przetransportowana zosta³a œmig³owcem do
jednego z lubelskich szpitali. Dziecko jad¹c na
hulajnodze nagle wyjecha³o na jezdniê wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy samochód.
Do wypadku dosz³o w poniedzia³ek szóstego lipca
po godz. 16.00 w Janowie Lubelskim Kieruj¹cy
audi na prostym odcinku drogi potr¹ci³ 8- letni¹
dziewczynkê. Dziecko jad¹c na hulajnodze
poboczem nagle wyjecha³o na jezdniê wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy samochód osobowy audi. Kieruj¹cy
samochodem by³ trzeŸwy.
Dzieci zajête zabaw¹ nie zwracaj¹ uwagi na to,
co siê dzieje dooko³a nich i nie zawsze zdaj¹ sobie

Gazeta Janowska

sprawê z gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa. Ich
miejsce zabaw powinno byæ bezpieczne, z dala
od dróg i zbiorników wodnych. Wystarczy
chwila nieuwagi i mo¿e dojœæ do nieszczêœcia.
Apelujemy do rodziców i opiekunów
najm³odszych mieszkañców naszego powiatu o
zwracanie wiêkszej uwagi na to, co robi¹ ich
pociechy. Zwracamy siê równie¿ z apelem do
kierowców o zachowanie szczególnej
ostro¿noœci, zw³aszcza podczas przeje¿d¿ania
przez ma³e miejscowoœci.
Rzecznik prasowy Policji
Faustyna £azur

Wieœci z Urzêdu Miasta
Wyró¿nienie dla Janowa Lubelskiego
EDEN - KONKURS NA NAJLEPSZ¥ EUROPEJSK¥ DESTYNACJÊ

K

onkurs EDEN organizowany jest przez Komisje Europejsk¹, a
Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzi³a jego pierwsz¹
edycjê.
Eden to projekt promuj¹cy ma³o znane destynacje (miejsce) turystyczne o
niepowtarzalnym charakterze, które ³¹cz¹ potrzeby œrodowiska, ludnoœci
lokalnej i turystów, rozwijaj¹c jednoczeœnie atrakcyjny ekonomicznie
produkt turystyczny. Konkurs ma na celu stworzenie europejskiej sieci
uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzuj¹cych
siê szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego Europy. Janów Lubelski znalaz³ siê wœród piêciu
najciekawszych destynacji; Rzeczpospolita Ptasia, Krzemienny Kr¹g na
Szlaku, Barlinek Region Dorzecza Nadbu¿añskiego Janów Lubelski
dodaje si³. Wyprzedziliœmy Centrum Nordic Walking Bory Tucholskie,
Krainê W¹wozów Lessowych i kilkanaœcie innych projektów
konkursowych.

Startuj¹ inwestycje

F

irma „FLIS” Marcin Flis podpisa³a w dniu 24.06.09r. umowê z Urzêdem Miejskim na modernizacjê i rozbudowê
Janowskiego Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim. Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 4 600 000,00 z³. Obiekt ma byæ
oddany do u¿ytku w terminie 30 czerwca 2010 r.

Ja nie œmiecê - to bajka dla dzieci

U

rz¹d Miejski prowadzi dzia³ania na rzecz ochrony
œrodowiska i czystoœci na terenie ca³ej gminy.
Mieszkañcy bloków p³ac¹ rycza³tem za wywóz œmieci w
swojej spó³dzielni czy wspólnocie. Firmy obligatoryjnie
podpisuj¹ umowy na wywóz nieczystoœci. Gospodarstwa
domowe i gospodarstwa rolne takie umowy powinny
podpisaæ z firm¹ wywo¿¹c¹ œmieci. Niestety, nie wszyscy
taki obowi¹zek chc¹ spe³niæ. Podczas kontroli
przeprowadzanej przez Stra¿ Miejsk¹ s³yszy siê JA NIE
ŒMIECÊ. Przeprowadzam selekcjê œmieci i nie widzê
potrzeby zawierania umów. Trudno jednak zgodziæ siê z
takim stwierdzeniem. W domu powstaj¹ ró¿ne odpady,
obierki z ziemniaków, kartony po mleku, stare ubrania,
puszki po konserwach itd.. Niestety, te odpady nie
wyparowuj¹, chocia¿ dobrze, ¿e nie wyparowuj¹, bo
powsta³by ogromny smog, który spowi³by ziemiê.
(MPGKiM wypo¿ycza pojemniki na œmieci koszt wywozu
jest w zasiêgu w³aœciciela ka¿dego gospodarstwa).
Dzia³ania Urzêdu Miejskiego nie mog¹ byæ represyjne w
stosunku do obywateli i takimi nie s¹. Jednak podstawowe
zasady wspó³¿ycia w spo³eczeñstwie musz¹ byæ
przestrzegane. Dlatego to, co jest konieczne, musi byæ
egzekwowane przez s³u¿by do tego celu powo³ane.
J.M

O funduszu so³eckim i projekcie
oœwietleniowym

G

Natomiast 26 czerwca 2009 r. Gmina Janów Lubelski podpisa³a umowê na wykonanie inwestycji Modernizacja uk³adu
transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego. Zadanie to wykona Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., Borownica 26, 23-300 Janów Lubelski; Partner Konsorcjum
Przedsiêbiorstwo Budowlane Eko Drogpol S.J. A. Markowski, M. Markowska, ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzêdów; Partner
konsorcjum - Przedsiêbiorstwo Budownictwa Drogowego STANDROG in¿. Stanis³aw Król ul. Orlanda 19, 20 712 Lublin.
Modernizacj¹, jak ju¿ pisaliœmy wczeœniej, zostan¹ objête nastêpuj¹ce ulice: 14 - go Czerwca, 3 go Maja, Armii Krajowej, Ko³³¹taja,
Pi³sudskiego, Poprzeczna, Spadowa, Szewska, w tym oœwietlenie Ÿródliska. Inwestycja ma byæ ukoñczona 30 czerwca 2010 r., a jej
koszt to 4 213 880,00 z³.
Red.

Informatory jakich nie by³o

U

kaza³ siê nowy bezp³atny
Informator Turystyczny
Janowa Lubelskiego. W jednym
miejscu mo¿na teraz znaleŸæ informacje o bazie noclegowej,
atrakcjach turystycznych, imprezach rozrywkowych i kulturalnych.
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzêdu Miasta Waldemar
Futa uwa¿a, ¿e takiego wydawnictwa jeszcze nie by³o. Wprawdzie
tak¿e w latach ubieg³ych, pojawia³y siê przewodniki, foldery czy
kalendarze imprez,ale by³y to raczej wydawnictwa niskonak³adowe.
Wydany teraz informator jest dostêpny w wersji elektronicznej na
stronie internetowej miasta.

„Rzeczpospolita” przeprowadzi³a
ranking na najlepsze polskie samorz¹dy
„Nad wyborem najlepszych polskich
samorz¹dów czuwa³a kapitu³a
sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
instytucji i œrodowisk wspó³pracuj¹cych
z samorz¹dami. Na czele kapitu³y
stan¹³ prof. Jerzy Buzek by³y premier i
euro deputowany, a dziœ jedyny
kandydat chadeków na stanowisko
szefa Parlamentu Europejskiego” cytat
z „Rz”.Wœród dziesiêciu najlepszych
gmin znalaz³ siê Janów Lubelski. Z tej
okazji prof. Jerzy Buzek przes³a³ na
rêce Burmistrza Janowa Lubelskiego
Krzysztofa Ko³tysia list nastêpuj¹cej
treœci:

Informator dla osób planuj¹cych wynajmowanie kwater
prywatnych (pokoi goœcinnych) turystom, prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie œwiadczenia us³ug
hotelarskich i agroturystyki. Informator opracowany zosta³
przez Gra¿ynê £ysiak (Lubelska Fundacja Rozwoju) na
zlecenie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Informator przedstawia podstawowe regulacje organizacyjnoprawne dotycz¹ce zak³adania i funkcjonowania kwater
prywatnych i gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Wiêcej
informacji na stronie www.janowlubelski.pl
Red

mina Janów Lubelski do³¹czy³a do samorz¹dów,
które ze swojego bud¿etu wydziel¹ odrêbny fundusz
dla 11 so³ectw. W przypadku Janowa bêdzie to rocznie 120
tysiêcy. Sekretarz Bo¿ena Czajkowska poinformowa³a, ¿e
kwoty, którymi bêd¹ dysponowaæ poszczególne
miejscowoœci wahaj¹ siê od 6 do 12 tysiêcy z³otych. Teraz
rady so³eckie maj¹ zorganizowaæ zebrania wiejskie i
przyj¹æ uchwa³y w sprawie konkretnych pomys³ów na
wykorzystanie planowanych œrodków. Jeœli wnioski bêd¹
zgodne z planem zadañ gminy, zostan¹ wpisane do
przysz³orocznego bud¿etu. Zdaniem radnych, którzy
poparli tê propozycjê, fundusz so³ecki powinien siê
przyczyniæ do aktywizacji mieszkañców i u³atwiæ
realizacjê, najwa¿niejszych ich zdaniem potrzeb. Podczas
ostatniej sesji radni zgodzili siê tak¿e przyst¹piæ do
projektu tych samorz¹dów z województwa lubelskiego,
które chc¹ razem szukaæ pieniêdzy na wymianê
oœwietlenia ulic i budynków publicznych na nowoczesne
oœwietlenie diodowe LED. Jak poinformowa³a Anna
Szkup z Referatu Gospodarki Komunalnej, rocznie
oœwietlenie ulic w mieœcie i gminie Janów Lubelski
kosztuje prawie 380 tysiêcy z³otych. W ubieg³ym roku
samorz¹d wyda³ tak¿e ponad 92 tysi¹ce na konserwacjê.
Jeœli wspólny projekt prawie 70 samorz¹dów uzyska
dofinansowanie ze œrodków unijnych, koszty te mo¿na
ograniczyæ o 50 do nawet 80 procent.
Red.

Wa¿ne!
O

soby zainteresowane wynajmowaniem pokoi na
cele turystyczne zapraszamy na wyjazd do
Zwierzyñca lub Krasnobrodu. Celem wyjazdu jest
„podpatrzenie” dobrych przyk³adów kwater
prywatnych. Planowany wyjazd nast¹pi na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia. Zg³oszenia przyjmuje Referat
Promocji w Urzêdzie Miejskim numerem telefonu
015 8724 313.

Janów Lubelski wœród najlepszych miast i gmin w Polsce
Po raz pierwszy z ró¿nych powodów nie
mogê z³o¿yæ osobiœcie gratulacji. Chcia³bym t¹ drog¹
przes³aæ moje szczere wyrazy uznania dla osi¹gniêæ
Pañskiej gminy znajduj¹cej siê w czo³ówce najlepiej
rozwijaj¹cych siê gmin w Polsce w 2009 roku.
Kieruj¹c ten list na Pana rêce, gratulujê i
pozdr awiam wszys tkich samor z¹dow ców oraz
mieszkañców miasta Janowa Lubelskiego. To dziêki
Pañst wu wspól nymi wysi³ kami staje siê ono
przyk³ade m sprawneg o i m¹drego zarz¹dzan ia
œrodkami publicznymi, a zarazem miejscem
przyjaznym dla pracy i ¿ycia.
Nasze samorz¹dy dzia³aj¹ ju¿
dziewiêtnaœcie lat wnosz¹c now¹ jakoœæ. Polskie
gminy i miasta rozwijaj¹ siê coraz dynamiczniej i
zachowuj¹ regu³ê odpowiedzialnoœci i
bez pie cze ñst wa fin ans owe go. Sto suj ¹ now e
technologie oraz lepiej wykorzystuj¹ œrodki unijne.
Dbaj¹ o atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ i

kon kur enc yjn oœæ . Nad al prz y tym poz ost aj¹
najlepsz¹ szko³¹ demokracji.
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ odnotowujê
obecnoœæ Janowa Lubelskiego w tym gronie. Jako
by³y premier RP i patron reformy samorz¹dowej z
1998, któr¹ uwa¿am za bardzo udany projekt,
szczególna wagê przyk³adam do tej tematyki. Z kolei
jako eurodeputowany zauwa¿am olbrzymi potencja³
naszych samorz¹dów, który wyzwoliæ mo¿na m. in.
dz iê ki sp ra wn em u i zg od ne mu z p ol it yk ¹
proinnowacyjn¹ UE wykorzystaniem œrodków
pomocowych.
Pol ska mo¿ e st aæ s iê n ajw iêk szy m
beneficjentem pomocy unijnej, a znacz¹ca jej czêœæ
trafi na poziom regionalny. I to w³aœnie polskie
regiony bêd¹ najlepsz¹ dŸwigni¹ pozycji naszego
kraju w Europie. Czy tak siê stanie? Wiele zale¿y od
nas zyc h sam orz ¹do wcó w, któ rzy po okr esi e
odbudowy i rozbudowy infrastruktur lokalnych i

Gazeta Janowska

regionalnych, wiêks z¹ uwagê powinni zwróciæ na
sty mul owa nie roz woj u opa rte go na kap ita le
intelektualnym spo³eczeñstwa.
Szanowni pañstwo, praca samorz¹dów i
dla samorz¹dów, które uwa¿nie obserwujê i osobiœcie
wspieram , ma olbrzymi sens. Z miesi¹ca na miesi¹c,
z roku na rok przynosi ona namacalne efekty,
anga¿uj¹c tysi¹ce ludzi. Te tysi¹ce œwiadomych
obywateli i lokalnych patriotów tworz¹ sól naszej
ziemi, z której wyrasta prawdziwa pomyœlnoœæ
naszego kraju.
I za t¹ w³aœnie pracê chcê Pañstwu
serdecznie podziêkowaæ. ¯yczê zarazem jej udanego
kontynuowania, gdy¿ odniesiony przez Wasz¹ gminê
sukces jest naprawdê tego wart, to dobry przyk³ad dla
innych oraz œwietny punkt startowy dla dalszego
rozwoju.
Z wyrazami uszanowania,
Prof. dr hab. Jerzy Buzek
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Ulgi podatkowe dla remontuj¹cych
fasady
Sezon budowlany w pe³ni, przy kolejnych elewacjach
pojawiaj¹ siê rusztowania, dlatego ponawiamy informacjê na
temat renowacji - szczegó³y wyjaœnia architekt miejski
Jolanta Zezuliñska:
Komu przys³uguj¹ umorzenia i w jakiej wysokoœci?
W pierwszej pilota¿owej edycji programu rewaloryzacji kamienic,
która dobiega koñca w roku 2009, ulgi przys³uguj¹ w³aœcicielom
kamienic przy g³ównych traktach handlowych starego centrum, a
wiêc w starym rynku, przy ulicy Jana Zamoyskiego od Weso³ej do
Wa³owej oraz przy Bialskiej od Kiliñskiego do Ks. Skorupki.
Wsparciem gmina objê³a równie¿ budynki wartoœciowe pod
wzglêdem architektonicznym, tzn. budynki wpisane do rejestru lub
do gminnej ewidencji zabytków, nale¿¹ do nich wszystkie budynki
poordynackie w Nowym Rynku, tzw. „Dom Sukiennika”, kilka
innych zachowanych przedwojennych domów i budynków
gospodarczych. Wytypowanie jako pierwszego tego w³aœnie
obszaru wynika z postêpu dzia³añ rewitalizacyjnych w mieœcie
oraz z celów programu, jakim jest przede wszystkim poprawa
wizerunku miasta dawnej Ordynacji Zamoyskiej.
W ci¹gu najbli¿szych dwóch lat zmodernizowana zostanie
wiêkszoœæ ulic historycznego œródmieœcia, dlatego aby zachêciæ
wiêksz¹ liczbê mieszkañców, przewiduje siê, ¿e w przysz³ych
latach programem ulg zostan¹ objête elewacje budynków przy
wszystkich ulicach historycznego centrum, równie¿ stare budynki
gospodarcze przekszta³cane na dzia³alnoœæ us³ugow¹.
Ulga polega na mo¿liwoœci umorzenia podatku nale¿nego za 2 lata,
nie wiêcej ni¿ 50% poniesionych, udokumentowanych kosztów
renowacji.
Jakie roboty renowacyjne mo¿na „odpisaæ” od podatku?
Niektórzy b³êdnie zrozumieli ca³¹ ideê i sk³adaj¹ podania o
umorzenia podatku, do³¹czaj¹c rachunki za zwyk³e bie¿¹ce
remonty, malowanie dachu, wymianê rynien. Niestety takich
cz¹stkowych, doraŸnych napraw gmina nie wspiera, bo musia³aby
umorzyæ podatki wszystkim. Efekt renowacji musi byæ czytelny i
zgodny z warunkami rewaloryzacji. Fasady kamienic w starym
rynku i w g³ównych traktach ulicznych maj¹ opracowany projekt

rewaloryzacji, w³aœciciele mog¹ zg³aszaæ siê i uzgodniæ pewne
dopuszczalne zmiany w opracowanym projekcie. Sposób
renowacji pozosta³ych budynków musi byæ uzgodniony z
architektem miejskim, który okreœla warunki architektoniczne na
wniosek zainteresowanych osób. Kieruje siê zapisami opracowañ
planistycznych oraz specjalistycznych opracowañ
konserwatorskich.
Najtrudniejszym problemem (pomijaj¹c dachy i attyki, których
realizacj¹ w obecnym czasie wyrazi³o zainteresowanie zaledwie
kilka osób) jest stolarka okienna i drzwiowa. Jest bardzo trudno
przekonaæ w³aœcicieli do powrotu do dawnych, historycznych
podzia³ów, którzy ze wzglêdów funkcjonalnych wybieraj¹ okna
wspó³czesne, bezstylowe. Najgorszym, co mo¿e byæ s¹ okna
podzielone asymetrycznie. Niestety takie okna dyskwalifikuj¹ ca³e
przedsiêwziêcie, którego nie mo¿na nazwaæ rewaloryzacj¹.
Dodanie stylizowany ch boni na naro¿nikac h b¹dŸ opasek
okiennych do takich otworów okiennych nie bêdzie mia³o sensu,
st wo rz y ni ez am ie rz on y ef ek t ni es pó jn oœ ci st yl ow ej i
pretensjonalnoœci.
Trzeba przyznaæ, ¿e przy g³ównych ulicach zainteresowanie
rewaloryzacj¹ nie jest du¿e, jednak coraz wiêksze, i cieszy bardzo
fakt, ¿e coraz wiêcej w³aœcicieli konsultuje sposób renowacji,
nap³ywaj¹ te¿ wnioski dotycz¹ce zabudowy przy ulicach
równoleg³ych. W poczuciu wielkiego zobowi¹zania, wyra¿am
gor¹ce podziêkowanie mieszkañcom za zrozumienie i zaufanie.
Inne istotne warunki
Bardzo wa¿nym elementem, maj¹cym ostatecznie kapitalny
wp³yw na odbiór budynku i przestrzeni miejskiej s¹ reklamy. Du¿e
gabaryty, nadmierne nagromadzenie oraz agresywna kolorystyka
reklam powoduj¹ chaos przestrzenny i zak³ócenie harmonii
wnêtrza urbanistycznego, szczególnie historycznego. Miejsca
dopuszczalnego sytuowania reklam nale¿y starannie analizowaæ
pod k¹tem widoków, wp³ywu na estetykê otoczenia. Tymczasem
ofensywnoœæ handlowców wydaje siê niczym nieposkromiona i
wynajmuj¹cy lokale bezwarunkowo pozwalaj¹ im na oszpecenie
elewacji. Uczestnicz¹cy w programie musz¹ zastosowaæ siê do

zasad dotycz¹cych reklam.
Zasady te zosta³y zapisane w programie na podstawie wytycznych
konserwatorskich. Wierzê, ¿e po zapoznaniu siê z tym problemem,
wiêkszoœæ w³aœcicieli kamienic przyzna racjê i wprowadzi te
zasady w ¿ycie, bowiem dba³oœæ o estetykê roœnie i jest naprawdê
imponuj¹ca.
Zasady umieszczania i formy reklam w obszarze historycznego
centrum miasta Janowa Lubelskiego
W odniesieniu do urz¹dzeñ reklamowych zlokalizowanych w
przestrzeniach publicznych:
- Obowi¹zuje ograniczenie iloœci wolnostoj¹cych reklam.
- Unikanie wielkogabarytowych plansz i banerów reklamowych na
elewacjach i œcianach szczytowych budynków.
- Wprowadzenie spokojnej kolorystyki.
W odniesieniu do urz¹dzeñ reklamowych na elewacjach
kamienic i innych obiektów od strony ulic i placów publicznych
wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady:
- ograniczenie reklam jedynie do szyldów lokali i instytucji
mieszcz¹cych siê w danym budynku z wykluczeniem firmowych
reklam produktów i us³ug,
- ograniczenie liczby reklam dla u¿ytkowników lokali do 1 szyldu
umieszczonego p³asko na elewacji lub na wysiêgniku,
- przyjêcie modu³u maksymalnej powierzchni dla w/w rodzajów
szyldów (np. na szerokoœæ drzwi wejœciowej i witryny),
- wyznaczenie stref lokalizacji szyldów dla poszczególnych
obiektów, z uwzglêdnieniem kompozycji architektonicznej
elewacji. Reklamy nie mog¹ byæ umieszczone w sposób
zak³ócaj¹cy rytm elementów kompozycji, zas³aniaj¹cy detal
architektoniczny. Wielkoœæ szyldu, jego forma i plastyka winny
byæ starannie dostosowane do miejsca usytuowania.
- zaleca siê zastosowanie wysokiej jakoœci materia³ów, starannie
dobranego liternictwa i kolorystyki
w nawi¹zaniu do
historycznych form szyldów (np. metaloplastyka, szyldy
malowane, w odniesieniu do reklam umieszczonych p³asko na
elewacji - pojedyncze litery przestrzenne montowane do œciany).
- nale¿y unikaæ umieszczenia na jego elewacjach du¿ych i
agresywnych form reklamy.
- niew³aœciwym rozwi¹zaniem jest wykonywanie ok³adzin z
polerowanego kamienia b¹dŸ glazury w obrêbie parterów
budynków, co niestety ma miejsce m.in. przy ul. Zamoyskiego.
Architekt Miejski
Jolanta Zezuliñska

Strategia gminna - fikcja czy rzeczywistoœæ?
Przygotowanie dokumentów planistycznych, takich jak, strategia
rozwoju gminy czêsto stanowi wymóg przy ubieganiu siê o œrodki
unijne. Z drugiej strony planowanie przysz³oœci jest po prostu
koniecznym warunkiem powodzenia jakiegokolwiek przedsiêwziêcia,
nawet tego najmniejszego.
¯eby zrealizowaæ z powodzeniem zadanie warto, je wczeœniej przemyœleæ i
wyobraziæ sobie, jak ma wygl¹daæ koñcowy efekt, a tak¿e staraæ siê
przewidzieæ trudnoœci oraz zaplanowaæ œrodki zaradcze. Aby coœ powsta³o,
musi najpierw pojawiæ siê w ludzkiej wyobraŸni. W przypadku gminy
mówimy o wielu inwestycjach i zadaniach, które czêsto realizowane s¹
przez szereg lat i wymagaj¹ ogromnych zasobów finansowych.
Gmina przygotowuje nie tylko podstawow¹ strategiê rozwoju, ale tak¿e
szereg innych dokumentów niewymaganych obligatoryjnie, takich jak:
wieloletni program inwestycyjny, plan rewitalizacji, plany odnowy
miejscowoœci itd. Wszystko po to, by mo¿liwe by³o kreowanie nowej
rzeczywistoœci i kontrolowanie przebiegu realizacji wyznaczonych
przedsiêwziêæ.
Strategia jest jednak tylko planem, jest mniej lub bardziej doskona³ym
opisem zamierzeñ, które bêd¹ realizowane. Niezwykle rzadko jest mo¿liwa
do zrealizowania w 100 %. Nie wszystkie za³o¿enia, które przyjmujemy na
wstêpie, sprawdzaj¹ siê póŸniej w praktyce. Nie wszystkie zadania mog¹
byæ zrealizowane. Zwykle pojawiaj¹ siê jakieœ nieprzewidziane wczeœniej
okolicznoœci, terminy mog¹ ulegaæ przesuniêciom. Osoby, które buduj¹
lub zbudowa³y w³asny dom, wiedz¹ o czym mówiê. Czêsto okazuje siê, ¿e
za³o¿ony bud¿et siê rozrasta, wchodz¹ nieprzewidziane koszty, materia³y
dro¿ej¹, pojawiaj¹ siê trudnoœci z uzyskaniem kolejnych pozwoleñ,
za³o¿one terminy okazuj¹ siê nierealne. Tak samo jest z inwestycjami
gminnymi, z tym ¿e tutaj skala przedsiêwziêæ jest o wiele wiêksza.
Ostatnio do gminy zg³asza siê wielu mieszkañców, którzy powo³uj¹c siê na
plan np. wieloletni program inwestycyjny, wymagaj¹ natychmiastowej

realizacji inwestycji w nim ujêtych. Czuj¹ siê oszukani i ok³amani, gdy
okazuje siê, ¿e dane zadanie nie bêdzie realizowane. Taka reakcja to
naturalny ludzki odruch pojawiaj¹cy siê w sytuacji, gdy ktoœ nam coœ
obiecuje, a potem zmienia zdanie. Czujemy siê wtedy tak, jakby ktoœ nas
okrad³. Strategia to nie jest jednak zestaw obietnic, to pewien kierunek
dzia³ania, do którego d¹¿ymy. Oczywiœcie, mieszkañcy maj¹ prawo do
prawdziwych i sprawdzonych informacji. Jednoczeœnie jednak brak
zrozumienia dla jakichkolwiek opóŸnieñ i zmian w planach mo¿e
skutkowaæ problemami w procesie przygotowania i realizacji kolejnych
zamierzeñ.
Jako osoba odpowiedzialna za strategiê zadajê sobie pytania:
Czy lepiej bêdzie, je¿eli strategia bêdzie ograniczona tylko do
najpewniejszych przedsiêwziêæ tzw. strategia minimum?
Czy nale¿y przygotowywaæ dwie wersje strategii, jedna ambitn¹ dla
pracowników gminy, druga realistyczn¹, choæ znacznie okrojon¹, która
bêdzie prezentowana mieszkañcom?
Mo¿e lepiej nie podawaæ pe³nych informacji o planowanych zadaniach w
perspektywie wielu lat, tylko o najbli¿szych w czasie przedsiêwziêciach,
tak, by unikn¹æ pos¹dzenia o dezinformacjê.
Powstaje dylemat. Z jednej strony rzetelnoœæ informowania wymaga
rozpowszechniania informacji jak najbardziej wiarygodnych, z drugiej
strony strategia to tylko plan. Zawsze gdy mówimy o przysz³oœci, jest to w
tym momencie tylko fikcja. Dopóki nie stanie siê rzeczywistoœci¹, nie
mo¿emy byæ pewni, ¿e tak w³aœnie bêdzie. Ludzie maj¹ prawo do
prawdziwej informacji, ale maj¹ tak¿e prawo do pe³nej informacji. Wielu z
nich chce wiedzieæ, nie tylko jaki jest bud¿et na przysz³y rok, ale jakie s¹
zamierzenia gminy w perspektywie kilku lat. Tego typu informacje mog¹
byæ szczególn ie istotne dla przedsiêb iorców planuj¹cy ch w³asne
przedsiêwziêcia.
Nastêpn¹ otwart¹ kwesti¹ jest pytanie o przyjêty wariant strategiczny. Czy

KUPON
Anonimowy sonda¿ dla mieszkañców gminy Janów Lubelski na temat strategii gminnej.
Proszê zaznaczyæ preferowany wariant strategii gminnej:
A. Strategia powinna byæ ambitna i wizjonerska, choæ prawdopodobieñstwo jej realizacji bêdzie poprzez to mniejsze.
B. Strategia powinna byæ przede wszystkim realna i wyznaczaæ tylko najbardziej prawdopodobne przedsiêwziêcia.
Inne uwagi i propozycje ……………………………………………………………………………….....................
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strategia ma byæ ambitna, choæ mo¿e siê okazaæ nierealna? Czy strategia
powinna byæ realna, choæ niezbyt ambitna? Nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt,
potwierdzony badaniami, ¿e je¿eli stawiamy sobie bardziej ambitne cele, to
wiêcej osi¹gamy. Wartoœæ strategii czêsto nie polega na tym, ¿e sprawdzi
siê ona w 100 %, lecz na tym, ¿e wyzwala w ludziach energiê konieczn¹ do
osi¹gniêcia wa¿nych celów. Bezpieczny wariant pozwoli natomiast unikaæ
pos¹dzenia o rzucanie obietnic bez pokrycia. Budujemy wtedy plan
wyznaczaj¹c tylko zadania, których prawdopodobieñstwo realizacji jest
bardzo wysokie. W przypadku zadañ realizowanych przy udziale œrodków
unijnych pewnoœæ realizacji inwestycji mamy jednak dopiero po
rozstrzygniêciu konkursu, czyli w chwili znacznego zaawansowania prac
nad danym projektem. Poza tym, wymogi metodologiczne okreœlaj¹
perspektywê czasow¹ strategii gminnej na minimum 8 lat. Wydaje siê
zatem, ¿e nie ma idealnego rozwi¹zania.
Od wielu lat gmina przygotowuje strategie ekspansywne, bazuj¹ce na
maksymalnym wykorzystaniu œrodków w³asnych przy jednoczesnym
za³o¿eniu pozyskania dofinansowania zewnêtrznego na wszystkie istotne
zadania. Super optymistyczny monta¿ strategii oraz wieloletniego
programu inwestycyjnego, jest niew¹tpliwie niemo¿liwy do zrealizowania
w 100%, jednak pozwala na umieszczenie w nim wszystkich zadañ
uznanych za istotne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przypadku starania siê o œrodki
zewnêtrzne dla danej inwestycji konieczne jest wykazanie jej wysokiego
znaczenia dla gminy na bazie dokumentów strategicznych. Problem
pojawia siê, gdy danego zadania zabraknie w dokumentach strategicznych,
co oznacza, ¿e jest ono niewa¿ne dla rozwoju gminy. W praktyce wiêc
gminy wpisuj¹ wszystkie zadania, które uwa¿aj¹ za prawdopodobne do
realizacji w przypadku szansy pozyskania dofinansowania. Uzyskanie
dofinansowania jest jednak tylko za³o¿eniem, dopóki nie zostan¹ og³oszone
wyniki konkursów.
Trudno wybraæ optymalny wariant strategii, tak by by³ on zarówno
realistyczny jak i dawa³ mo¿liwoœci elastycznego realizowania zadañ
(konieczne przesuniêcia czasowe wynikaj¹ce z czynników zewnêtrznych).
Jesteœmy ciekawi, co Pañstwo - mieszkañcy gminy o tym problemie
s¹dzicie. Dlatego te¿, kierujemy do Was otarte pytanie, serdecznie
zapraszaj¹c do udzia³u w sonda¿u.
Jak¹ strategiê wolicie.
Ambitn¹, choæ ma³o realn¹.
Realn¹, choæ ma³o ambitn¹.
Aby wzi¹æ udzia³ w sonda¿u, nale¿y wype³niæ za³¹czony kupon i wrzuciæ
do skrzynki dla interesantów w UM lub skorzystaæ ze strony internetowej
www.janowlubelski.pl.
Beata Staszewska
Referat Promocji i Rozwoju
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Z wizyt¹ u ksiêdza Jana Twardowskiego - Patrona Zespo³u Szkó³
w Krzemieniu
2 czerwca odby³o siê w Warszawie
coroczne spotkanie przedstawicieli szkó³
nosz¹cych imiê Ks. Jana
Twardowskiego.
W sp otk ani u wz iê³ a ró wni e¿ u dzi a³
delegacja z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu.
Nasz¹ szko³ê reprezentowali: pan dyrektor
Wies³aw Kiszka, ks. proboszcz Stanis³aw
Gieroñ, panie Bo¿ena Nosal i Urszula
Wo Ÿ n i c a - o p i e k u n k i s a m o r z ¹ d u
uczniowskiego, po 2 osoby z klas VI i I - III
gimnazjum oraz poczet sztandarowy w
sk³adzie: Grzegorz Mróz, Elwira Kamiñska,
Monika Osie³.
Spotkanie zosta³o zorganizowane
w koœciele Sióstr Wizytek na Krakowskim
Przedmieœciu, gdzie ksi¹dz Jan przez wiele

lat pe³ni³ swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹.
Uroczystoœæ zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹
Metropolita stolicy ks. Abp. Kazimierz
Nycz.
Najpierw uczestniczyliœmy w
koncelebrowanej Mszy Œwiêtej , której
przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. dr
Marek Przybylski - dyrektor wydzia³u
katechetycznego diecezji warszawskiej. W
homilii skierowanej do m³odzie¿y - mówi¹c
o ¿yciu, pos³udze kap³añskiej i poezji ks.

6.

Jana - nawi¹za³ do s³ów psalmu
„B³ogos³awiony, kto zaufa³ Panu.”
Zaakcentowa³, ¿e Ksi¹dz Jan by³
cz³owiekiem zaufania, a ca³e Jego ¿ycie
by³o tego potwierdzeniem. W swojej poezji
mówi o pra woœc i ser ca i d aje n am
wskazówki, ¿e trzeba byæ cz³owiekiem
prawdy, wiary, nadziei; nawet jeœli wokó³
nas jest z³o i zniszczenie. Trzeba zawierzyæ
Bogu i zachwyciæ siê tym, co On nam daje.
Ksi¹dz Jan napisa³ kiedyœ: „¿ebym pisz¹c
wiersze nie wzywa³ Imienia Pana Boga
nadaremno, nie t³umaczy³ Biblii na nie
Bibliê, /…/ nie polowa³ na piêkne s³owa jak
na p³ochliwe zaj¹ce /…/ nie sadza³ sumienia
jak spoconej babci na miêkkim fotelu /…/
nie kocha³ mi³oœci¹ mniejsz¹ od mi³oœci…”
Ile¿ w tych s³owach zawar³ poeta pokory,
mi³oœci, pochylenia nad œwiatem i troski
o to, by nie zniszczyæ tego, co g³osi
Ewangelia, by jako cz³owiek nie
zniszczyæ drugiego cz³owieka.
Po Mszy Œwiêtej nast¹pi³o
zwiedzanie ogrodu oraz mieszkania
ksiêdza Jana. Mieliœmy tak¿e mo¿liwoœæ
pos³uchaæ wspomnieñ o poecie z ust jego
d³ugoletniego przyjaciela i s¹siada, Jana
Olszewskiego.
W drodze powrotnej
zwiedziliœmy budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci
Bo¿ej w Wilanowie, w której krypcie
pochowany jest nasz Patron. Tam
z³o¿yliœmy kwiaty i pomodliliœmy siê przy
jego grobie.
Miejmy nadziejê, ¿e ten wyjazd
zaowocuje tym, ¿e postaæ ks. Jana i jego
przes³anie bêd¹ nam coraz bli¿sze.
Cieszymy siê, ¿e takie wyjazdy bêd¹
organizowane co roku, jako nagroda dla
uczniów osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki.

Pierwszy krok
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim od stycznia 2008 roku realizuje
projekt „Pierwszy krok do powrotu Integracja spo³eczna i zawodowa osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, a dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach projektu w 2009 roku zosta³o
zawartych 8 kontraktów socjalnych przewiduj¹cych
prace spo³ecznie u¿yt eczne, pracê socjaln¹ oraz
realizacjê instrumentów aktywnej integracji. Wobec
ka¿dego uczestnika stosowane bêd¹ 3 instrumenty
aktywnej integracji z zakresu aktywizacji edukacyjnej,
zawodowej i spo³ecznej. Bêd¹ to us³ugi wspieraj¹ce
aktywizacjê zawodow¹, doradztwo zawodowe i trening
pracy. Bêdzie sk³ada³o siê z trzech czêœci: jako pierwsze
bêd¹ zastosowane dwa testy. Ka¿dy z uczestników
projektu zostanie zdiagnozowany najpierw testem
Multiselect, a nastêpnie testem WIS. Nastêpnym
etapem bêdzie indywidualne doradztwo zawodowe. Na
podstawie tych dzia³añ, a tak¿e obserwacji uczestników
projektu podczas realizacji instrumentu aktywizacji
spo³ecznej
treningu umiejêtnoœci i kompetencji
spo³ecznej, doradca zawodowy opracuje dla ka¿dego
uczes tnika proje ktu in dywid ualny plan d zia³a ñ
zawodowych. Kolejnym zastosowanym narzêdziem,
niezbêdnych do osi¹gniêcia samodzielnoœci ¿yciowej
ora z trw a³e go wzm ocn ien ia osó b d³u got rwa le
bez rob otn ych czy zag ro¿ ony ch wyk luc zen iem
spo³ecznym bêdzie trening kompetencji i umiejêtnoœci
spo³ecznych (szkolenie zlecone). Zostan¹ nim objêci
wszyscy uczestnicy projektu. Trening kompetencji
spo³ecznych obejmie naukê umiejêtnoœci komunikacji
interpersonalnej, trening asertywnoœci, umiejêtnoœci
spo³eczne (rozwi¹zywanie konfliktów, konstruktywna

krytyka, wyra¿anie opinii). Zrealizowanie treningu
kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych oraz treningu
pracy pozwoli na przygotowanie uczestników projektu
do skorzystania z trzeciego z narzêdzi aktywnej
integracji, tj. aktywizacji edukacyjnej - podnoszenie
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
lub zdobywania nowych kompetencji i umiejêtnoœci
za wo do wy ch um o¿ li wi aj ¹c yc h ak ty wi za cj ê
zawodow¹. Beneficjenci projektu zdobêd¹ nowe
umiejêtnoœci zawodowe na szkoleniu wiza¿ i stylizacja
paznokci, obs³uga komputera z obs³ug¹ kasy fiskalnej
oraz prawo jazdy kat. C. Dwoje z beneficjentów,
zami eszk a³yc h na tere nach wiej skic h zost anie
skierowanych na kurs prawa jazdy kat. B, co wp³ynie
zdecydowanie na poprawê ich mobilnoœci zawodowej i
pozwoli (przy s³abo rozwiniêtej na tym terenie
komunikacji autobusowej) poruszanie siê na rynku
pracy wykraczaj¹cym poza dotychczasowe miejsce
zamieszkania.
Wszystkie narzêdzia zostan¹ dobrane w
zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci indywidualnych
beneficjentów, a ich wzajemne oddzia³ywania nada im
charakter kompleksowoœci i da szansê ca³oœciowego
podejœcia do problemu, na jaki odpowiada projekt.
Akcent w tych dzia³aniach jednak po³o¿ony bêdzie na
pr ow ok ow an ie sa mo dz ie ln oœ ci i in ic ja ty wy
beneficjentów.
Koordynator Projektu

SPÓ£DZIELNIA KÓ£EK ROLNICZYCH
ul. Bialska 11
23-300 Janów Lubelski
informuje, ¿e posiada do wynajêcia:

lokale biurowe o pow. 60 m2 i gara¿
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
nr 015 8721331, kom. 698668934

Gazeta Janowska
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Ludowe muzykowanie w Kazimierzu
nad Wis³¹

O

ko³o 800 artystów ludowych z 12 województw wziê³o
udzia³ w 43. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu, który odby³ siê w
dniach 26-28 czerwca. Jury wys³ucha³o 18 kapel, 31
zespo³ów œpiewaczych, 12 instrumentalistów, 17 solistów
œpiewaków oraz 22 grup wykonawców w kategorii „Du¿y-

Ma³y”. Jak zwykle spory sukces odnieœli uczestnicy Janowa
Lubelskiego. W konkursie „Du¿y- Ma³y” jedn¹ z trzech
g³ównych nagród w grupie œpiewaków otrzyma³a Janina
Chmiel z Agnieszk¹ £ukasik z Wólki Ratajskiej, dzia³aj¹ca
pod opiek¹ Janowskiego Oœrodka Kultury i instruktorami³oœniczki folkloru Lidii Tryka.
Janina Chmiel pochodzi z bardzo muzykalnej, ch³opskiej
rodziny. Jej ojciec sam nauczy³ siê graæ na skrzypcach,
chodzi³ z wiejsk¹ kapel¹, a potem za³o¿y³ orkiestrê dêt¹, w
której gra³ przez wiele lat. Teraz z powodzeniem przekazuje
tradycje œpiewu swoim wnuczkom. Wyst¹pi³a w
Kazimierzu ze swoj¹ kuzynk¹ Agnieszk¹ £ukasik.
Agnieszka w roku ubieg³ym zdoby³a g³ówn¹ nagrodê
festiwalu „Dziecko w folklorze”, oraz pierwsz¹ nagrodê w
Bukowskich Prezentacjach Folkloru M³odych.
Zdzi³owice to wieœ o bardzo bogatych tradycjach
folklorystycznych. Jan Leszczyñski z tej miejscowoœci ju¿
od ósmego roku ¿ycia ma sta³y kontakt z muzyk¹. Gra na
skrzypcach. Bierze udzia³ we wszystkich przegl¹dach
organizowanych przez Janowski Oœrodek Kultury. W
Kazimierzu zdoby³ drug¹ nagrodê w kategorii solistów
instrumentalistów.
Red.

Ogólnopolskie spotkania garncarskie
W sobotê 27 czerwca zakoñczy³y siê III Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie.
Trzydniowe warsztaty rozpoczê³y siê w czwartek i tradycyjnie ju¿ odbywa³y siê w
pracowni Adama ¯elazko w £¹¿ku Garncarskim.
Przy ko³ach, oprócz miejscowych garncarzy
zasiad³o kilkunastu mistrzów tego rzemios³a
przyby³ych z oœrodków na LubelszczyŸnie, a
tak¿e garncarze z Mazur i Ma³opolski. Od czasu,
kiedy janowskie Muzeum zorganizowa³o w 2007
r. p i e r w s z e O g ó l n o p o l s k i e S p o t k a n i a

Garncarskie, ciesz¹ siê one coraz wiêkszym
zainteresowaniem, a z roku na rok wyraŸnie
przybywa chêtnych do pracy na kole. W tym roku
garncarki zlot przyci¹gn¹³ do £¹¿ka ok. 300 osób,
g³ównie dzieci i m³odzie¿y kolonijnej oraz
mnóstwo turystów indywidualnych, równie¿

spoza naszego kraju. W
warsztatach uczestniczy³a
tak¿e grupa dzieci wychowanków Domu
Dziecka PROMYK.
Garncarze i ich uczniowie
pozostawili po sobie kilkaset
prac, które po wypaleniu
mo¿na bêdzie odebraæ w
pracowni Adama ¯elazko.
Pozosta³e, jak co roku
wzbogac¹ zbiory Muzeum
Regionalnego.
III Ogólnopolskie Spotkania
Garncarskie wzbudzi³y du¿e
zainteresowanie lokalnych mediów. W
czwartkowy poranek audycjê nada³o
Radio Leliwa, a wieczorem obszerna
relacja ze Spotkañ ukaza³a siê na
antenie TVP Lublin w wieczornym i
g³ównym wydaniu Panoramy
Lubelskiej. Na warsztaty przybyli
równie¿ reporterzy i dziennikarze z
Radia Lublin, Kuriera Lubelskiego,
Tygodnika Nadwiœlañskiego, czy
Goœcia Niedzielnego.
W zawi¹zku ze Spotkaniami
Muzeum Regionalne przygotowa³o
wydawnictwo mówi¹ce o historii
³¹¿kowskiego garncarstwa autorstwa

Barbary Nazarewicz, dyrektora
Muzeum.
W tym roku patronat nad
Ogólnopolskimi Spotkaniami
Garncarskimi objê³o Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Marsza³ek Województwa
Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk.
Patronat medialny nad
imprez¹ sprawowa³y: Radio Lublin,
Tygodnik Nadwiœlañski oraz Kurier
Lubelski.
Ogólnopolskie Spotkania
Garncarskie zosta³y zrealizowane ze
œrodków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz dziêki
pomocy finansowej Województwa
Lubelskiego i Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim.

Jarmark w £¹¿ku

C

zyste powietrze, Ÿródlana woda, dooko³a las oraz niepowtarzalna atmosfera
to tylko nieliczne czynniki które 28 czerwca zgromadzi³y w £¹¿ku
Garncarskim t³umy ludzi.
Jarmark Garncarski, bo tak zosta³ nazwany ten festyn to impreza promuj¹ca region i
rzemios³o, jakim jest garncarstwo oraz wszelkie zawody z nim zwi¹zane. Wzd³u¿
ca³ej osady mo¿na by³o zwiedzaæ wystawione zagrody ró¿nych rzemios³. Od
gospodarstw zajmuj¹cych siê tylko produkcj¹ garnków lub kafli z gliny, a¿ po zagrody
stolarskie, konne czy te¿ chaty drwala i rybaka. Nie zabrak³o równie¿ innych atrakcji,
takich jak pokazy lepienia garnków, przejazdu korowodu weselnego, jazdy na
koniach oraz kosztowania pieczonego dzika i innych regionalnych potraw i
przek¹sek. Wœród konkursów najwiêcej ludnoœci zgromadzi³ konkurs dojenia kozy,
formalnie odby³ siê równie¿ konkurs wchodzenia na pal, który zawsze cieszy³ siê du¿¹
popularnoœci¹ wœród przyjezdnych. Wyst¹pi³y równie¿ dzieci z pobliskich wiosek,
orkiestra dêta z Janowa Lubelskiego, zespo³y obrzêdowe oraz na koniec zagra³ zespó³
ATLANTIS, który dziêki tanecznej muzyce rozrusza³ i rozbawi³ ludnoœæ. To tylko
niektóre atrakcje które mo¿na by³o dotkn¹æ, pos³uchaæ lub posmakowaæ na
tegorocznym Jarmarku Garncarskim. Serdecznie zapraszamy w przysz³ym roku.
P.T.

Gazeta Janowska
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Gazeta Janowska

Sp rt i rekreacja
Fina³ wojewódzkich igrzysk
m³odzie¿y szkolnej

IV MISTRZOSTWA POLSKI DLA OSÓB PO TRANSPLANTACJI I DIALIZACH W LEKKIEJ
ATLETYCE, TENISIE, TENISIE STO£OWYM I P£YWANIU

W

Lublinie na obiektach STARTU LUBLIN odby³ siê Fina³ Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym (60 m, 600m, 1000m, skok w dal oraz rzut pi³k¹
palantow¹). W finale uczestniczy³o 13 najlepszych szkó³ w województwie - mistrzów 6 rejonów
województwa lubelskiego tj. Bia³a Podlaska, Lubartów, Che³m, Zamoœæ, Lublin powiat, Lublin
miasto.

Z³oto dla Jana z Janowa

M

istrzostwa dla ka¿dego cz³owieka maj¹ inny wymiar . Mistrzostwa pe³nosprawnych
ludzi to rekordy okreœlone pomiarami, to splendor i s³awa. Dla niepe³nosprawnych i
chorych to sprawdzenie w³asnej woli , pragnienie ¿ycia i satysfakcja, ¿e jest siê wœród swoich.
Mistrzostwa to zabawa, sprawdzian sprawnoœci równie¿. Nasze zawody odby³y siê na ³adnym
stadionie w Kozienicach którego wiele miejscowoœci mo¿e pozazdroœciæ. Pogoda
dopisywa³a, chocia¿ wieczory by³y zimne a dni wietrzne. Wœród tych szczêœliwców, którym
ofiarowano ¿ycie by³em równie¿ i ja, mieszkaniec Janowa Lubelskiego, bra³em udzia³ w
zawodach. Rzut kul¹ wyszed³ mi nieŸle, zdoby³em pierwsze miejsce no i z³oty medal
wrêczony na prawdziwym „pudle” Rzut pi³eczk¹ - to trzecie miejsce, mieliœmy przy tym
sporo zabawy kolega rzuci³ 5 cm dalej, sam mistrz przerzuci³ mnie 3mb.
Takie spotkania podtrzymuj¹ nas na duchu, pozwalaj¹ wymieniaæ siê doœwiadczeniami. My
sp³acamy d³ug, który zaci¹gnêliœmy od ludzi, promujemy transplantologiê
J.M

Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim zajê³y bardzo wysokie 5 miejsce. W zespole
dziewcz¹t, pod opiek¹ Pana Zbigniewa Czajkowskiego, wyst¹pi³y: Karolina Baran, Karolina
Krawczyk, Karolina Momot, Eliza Wojtan, Paulina S³omka, Agnieszka Wereska. Ch³opcy zajêli 10
miejsce. Zespó³ pod opiek¹ Pana Andrzeja Jakubca wyst¹pi³ w sk³adzie: Eryk Skubik, Kamil Pizoñ,
Mateusz Pituch, Karol Malinowski, Rados³aw Flis i Kamil Gromysz.
Gratulujemy!

sierpnia

Ogólnopolski Maraton P³ywacki
Po kilkuletniej przerwie Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie
Lubelskim wznowi³ organizacjê
cyklicznej imprezy: „Ogólnopolski
Maraton P³ywacki”. W tym roku odby³a
siê jego trzecia edycja.
Do zawodów stanêli zawodnicy z £êcznej,
Warszawy, Stalowej Woli, Kraœnika, Lublina
oraz Janowa Lubelskiego. Dystans by³
powa¿ny, bo a¿ 2500m, co stanowi nie lada
wyzwanie nawet dla dobrych p³ywaków.
Niedziela 28 czerwca 2009 roku (dzieñ

zawodów) przywita³a zawodników i kibiców
przepiêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹, temperatura
powietrza wynosi³a 26 stopni, tote¿
temperatura wody postanowi³a nie ustêpowaæ
pola i podskoczy³a do 21°C.
Po wci¹gniêciu na listê startow¹, wszyscy
zawodnicy zostali „obejrzeni” przez lekarza
zawodów, który nie zg³osi³ ¿adnych obiekcji co
do stanu ich zdrowia. Teraz ju¿ mo¿na by³o
przyst¹piæ do czêœci oficjalnej - rozpoczêcia
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zawodów. Dyrektor MOSiR, Krzysztof Deruœ
krótko, ale serdecznie przywita³ wszystkich
obecnych . Nastêpni e kierowni k zawodów
Andr zej Majk owsk i prze dsta wi³ komi sjê
sêdziowsk¹ w sk³adzie: sêdzia g³ówny p. Ewa
Œwiry denko oraz s êdzio wie: p . El¿b ieta
Minicka i p. Piotr Prus.
Zawodnicy po krótkiej rozgrzewce
przygotowali siê do startu z wody i chwilê
pó Ÿn ie j ( do k³ ad ni e o 12 .0 0) ru sz yl i,
dopingowan i gor¹co przez publicznoœ æ z
brzegu i pomostów przystani ratowników
WOPR w Jano wie Lube lski m. Teraz
pozosta³a tylko walka ze zmêczeniem,
s³aboœci¹ i nieub³aganie uciekaj¹cym
czasem.
Pierwszy nawrót przy Hotelu DUO, ka¿dy
zawodnik ma swojego „anio³a stró¿a” w
³ódce lub na kajaku, nad wszystkim czuwaj¹
ze œrodka akwenu ratownicy WOPR w
motorówce i p³etwonurek w szybkiej ³odzi
stra¿y po¿arnej. ¯aden z p³yn¹cych nawet na
chwilê nie jest spuszczany z czujnego oka.
Trasa nie jest krótka, wszystko mo¿e siê
zdarzyæ, zw³aszcza ¿e do wyœcigu, obok
doœ wia dcz ony ch zaw odn ikó w, sta nêl i
m³odzi adepci sztuki p³ywackiej w wieku 10
i 11 lat.
Ju¿ ostatni nawrót za du¿¹ wysp¹ i widaæ z
daleka pierwszego zawodnika na ostatniej
do mety prostej. Emocje na pomostach rosn¹
proporcjonalnie do szybko kurcz¹cego siê
dystansu do mety. Ju¿ mo¿na zauwa¿yæ numer
startowy na rytmicznie pojawiaj¹cym siê nad
tafl¹ wody ramieniu zawodnika. To 4 - Filip
Goleñ, 12 - latek na co dzieñ doskonal¹cy swój
bezsprzecznie p³ywacki talent w kraœnickim
UKP FALA, zdobywca br¹zowego medalu na
Mistrzostwach Polski Juniorów. Ju¿ meta
rewelacyjny czas: 28:21,78, a¿ trudno uwierzyæ
¿e to by³o 2500m. Filip uœmiechniêty, nawet nie

widaæ po nim zmêczenia, ochoczo udziela
krót kieg o wywi adu spik erow i zawo dów.
Krótkiego, bo ju¿ na ostatniej prostej mamy
drugiego zawodnika. Z numerem drugim liniê
met y prz ekr acz a nas têp ny zaw odn ik p.
Zbigniew Sajkiewicz z Warszawy: 34:35,54, to
bêdzie srebrny medal w kat. OPEN. Pan
Zbigniew wychodzi na pomost i staje o kulach,
co za hart ducha i cia³a. Nieco ponad 2 min.
póŸniej finiszuje p. Kazimierz Wierciñski z
Lublina z czasem: 36:37,09. Spiker podaje, ¿e
p. Kazimierz jest najstarszym uczestnikiem
maratonu, kto by pomyœla³, jaka werwa, z
uœmiechem weso³o macha do obiektywu.
W przeci¹gu 1 godziny i prawie 9 min. na
pomoœcie mamy ju¿ wszystkich zawodników.
Tylko dwie zawo dnic zki nie ukoñ czy³ y
maratonu, ale i tak nale¿¹ siê im du¿e brawa za
odwagê i brawurê, z jak¹ stanê³y do walki,
mia³y tylko 10 i 11 lat. Brawo dziewczyny
przysz³e maratony ju¿ na was czekaj¹.
Teraz po zaciêtej walce same przyjemnoœci:
puchary, medale, dyplomy. Ka¿dy uczestnik
otrzymuje pami¹tkow¹ koszulkê. Jeszcze tylko
„maratoñski bigos” dla uczenia rywalizacji i
regeneracji si³ i ju¿ myœlimy, kogo spotkamy tu
za rok.
Dyr ekc ja Mie jsk ieg o Oœr odk a Spo rtu i
Rekrea cji w Janowi e Lubels kim pragni e
serdecznie podziêkowaæ sponsorom maratonu:
1. Pa nu Kr zy sz to fo wi Ko ³t ys io wi Burmistrzowi Janowa Lubelskiego,
2. Panu Marcinowi Pojenta - w³aœcicielowi
firm y KLiN EX, Mosz na 14 A, 24-1 50
NA£ÊCZÓW,
3. DRU¯YNIE WOPR Nr 10 w Janowie
Lubelskim,
4. Panu Markowi Butrynowi - w³aœcicielowi
firmy GRAFKOM Reklama wizualna, Janów
Lubelski, ul. Lubelska 21
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P³ywalnia po ,,liftingu”

P

ierwszy raz w swojej krótkiej
historii p³ywalnia wesz³a w okres
planowanej corocznej przerwy
technologicznej. Celem jej by³y nie
tylko zabiegi konserwuj¹ce
skomplikowane urz¹dzenia
odpowiadaj¹ce za poprawne
funkcjonowanie p³ywalni, ale równie¿
wprowadzenie modernizacji
ulepszaj¹cych jej pracê. Dla
zwiêkszenia komfortu korzystaj¹cych z
obiektu, pojawi³y siê nowe, dodatkowe
³aweczki w przebieralniach oraz w
szatni dla osób niepe³nosprawnych.
Poprawiono równie¿ system
uzdatniania wody poprzez uzupe³nienie
filtrów wody odpowiednim piaskiem
filtruj¹cym i hydro-antracytem,
materia³em filtracyjnym,
przeznaczonym do uzdatniania wody,
który jest pozyskiwany z kwaszonego i
przesianego wêgla poddanego
pirolizie.
W odpowiedzi na liczne telefony,
zapytania a nawet niejednokrotnie
odwiedziny informujemy, ¿e ju¿ od 6
lipca mo¿na znowu korzystaæ z us³ug
basenu. W okresie wakacyjnym
bêdzie on funkcjonowaæ w nowych
godzinach: od 7.00 do 23.00.
Utrzymane bêd¹ równie¿
dotychczasowe ceny promocyjne,
poniewa¿ w tym okresie p³ywalnia
przyjmuje nie tylko klientów
indywidualnych, ale równie¿ wiele
grup kolonijnych i sportowych,
wypoczywaj¹cych i trenuj¹cych w
naszej okolicy. Zapraszamy.

Turystyka

Letnia Gala Jezdziecka

W

dniach 10 12 lipca br. nad Zalewem Janowskim odby³a
siê XV, jubileuszowa Letnia Gala JeŸdziecka. Do
skoków przez przeszkody zg³oszono rekordow¹ liczbê ponad
140 koni. Dziêki perfekcyjnej organizacji w ci¹gu trzech dni
przeprowadzono 17 konkurencji. W fina³owym,
najtrudniejszym konkursie - GRAND PRIX JANOWA
LUBELSKIEGO zwyciê¿y³ Tomasz Kumorek na koniu Sir
Robin z JKS Barda Szwadron Jankowice.
W niedzielê, ogromne rzesze zaproszonych goœci i kibiców
mog³y podziwiaæ zorganizowan¹ przez Janowski Oœrodek
Kultury inscenizacjê wesela w³oœciañskiego z elementami
oczepin i korowodu z³o¿onego z zabytkowych pojazdów
konnych. Wielkie zainteresowanie wzbudza³y równie¿ pokazy
walk rycerskich oraz bardzo widowiskowa prezentacja koni
arabskich.
Jak zwykle wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê wystêp Olek
Orkiestry. Do dyspozycji turystów by³a bogata oferta
gastronomiczna, przejazdy doro¿kami, jazda na kucach oraz
mo¿liwoœæ zakupu ró¿nego rodzaju gad¿etów i pami¹tek.
P.K

Latem Janów turystami stoi
loganowe powiedzenie „cudze chwalicie,
swojego nie znacie” nigdy chyba nie straci
na akt ualno œci, s zczeg ólnie w nasz ych,
janowskich stronach.
Jak co roku, czy to podczas gospodarczej
prospe rity, czy w okresi e gospod arczeg o
spowol nienia , latem wszêdz ie w nas zym
mieœcie s³ychaæ i widaæ o¿ywienie

S
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spowodowane przyjazdem turystów i
wczasowiczów. Niemal¿e tradycj¹ jest, ¿e
oœrodki wypoczynkowe nad janowskim
zalewem pêkaj¹ w szwach, rozbrzmiewaj¹c
gwarem i œmiechami wypoczywaj¹cych na
turnusach kolonijnych dzieci to g³ównie w
czerwcu i lipcu. Miesi¹c sierpieñ, to natomiast
okres, kiedy g³ównie przyje¿d¿aj¹ do nas kluby i
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grupy sportowe, by w oparciu o dobrze w
naszym mieœcie rozwiniêt¹ bazê treningow¹ i
sprzyjaj¹ce, naturalne warunki najbli¿szej
okolicy, przygotowaæ siê do zbli¿aj¹cych
rozgrywek. W obecnym sezonie turystycznym,
podobnie jak w zesz³ych latach, bardzo licznie
odwiedzaj¹ nas grupy z Warszawy, Rzeszowa,
Kielc, £odzi, Zamoœcia, £owicza, Józefowa,
Jaros³awia i miejscowoœci œl¹skich.
Dyscyplinami, w których przygotowywaæ siê u
nas bêd¹ do rozgrywek ligowych kluby i
stowarzyszenia sportowe s¹ g³ównie: pi³ka
no¿na i rêczna, siatkówka, koszykówka, zapasy
i p³ywanie.
Dobrze rozwiniêta, a przede wszystkim liczna
baza noclegowa, wspania³e warunki naturalne
okolic Janowa, czystoœæ zalewu janowskiego,
baza treningowa, œcie¿ki i trasy rowerowe,
liczne imprezy kulturalne oraz sportowo rekreacyjne i s³ynna ju¿ ¿yczliwoœæ
mieszkañców s¹ czynnikami decyduj¹cymi o
naszej ofercie turystycznej. Ofercie potrafi¹cej
zachêciæ i sprowadziæ do Janowa Lubelskiego
turystów zorganizowanych i indywidualnych.
Latem Janów turystami stoi.
K.D.
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