
m i l i o n ó w  z ³ . -  ³ a t w o  bêdziemy musieli od³o¿yæ w czasie a na co 

policzyæ - ile te zdobyte 40 bêdziemy musieli zaci¹gn¹æ dodatkowy 

milionów dla nas znaczy. Do kredyt.

tych 40 milionów musimy GJ - Modernizacja dróg w centrum miasta 

do³o¿yæ  11 milionów ju¿ rozpoczêta. Modernizacja Janowskiego 

œ r o d k ó w  w ³ a s n y c h  i  Oœrodka Kultury w toku. Rozpoczynaj¹ siê 

oczywiœcie stajemy przed prace zwi¹zane z kanalizowaniem osiedla 

problemem -sk¹d wzi¹æ te Po³udnie i nowego osiedla Przyborowie 

pieni¹dze? Na szczêœcie, oraz modernizacj¹ ujêcia wody i 

gmina jest zdolna do oczyszczalni œcieków. Co czeka nas w 

zaci¹gania kredytów, gdy¿ przysz³ym roku?

obecne zad³u¿enie jest K.K. - Przede wszystkim dokoñczenie 

najni¿sze od 10  lat. Po wymienionych inwestycji, ale te¿ niezwykle 

zaci¹gniêc iu potrzebnych wa¿ne dla rozwoju gospodarczego naszej 

kre dyt ów to zad ³u¿ eni e gminy kompleksowe uzbrojenie terenów 

bêdzie z kolei najwy¿sze w inwestycyjnych w Borownicy. Uda³o nam 

historii, ale ja ju¿ pytam siê pozyskaæ  na to a¿ 11milionów 700 

ewentualnych krytyków: - z tysiêcy z³. Do tej kwoty gmina ma do³o¿yæ 1 

k t ó r y c h  z d o b y t y c h  milion 300 tys.z³. Ta inwestycja ma wielkie 

mili onów  zrez ygno waæ,  znaczenie dla rozwoju gospodarczego 

kt ór yc h in we st yc ji  ni e naszej gminy. Znacznie poprawi warunki 

r e a l i z o w a æ ?  K r y z y s  funkcjonowania firm ju¿ tam istniej¹cych, 

finansowy naszego pañstwa ale te¿ bardzo liczymy na to, ¿e dziêki niej 

sy tu ac jê  na m zn ac zn ie  pojawi¹ siê firmy kolejne. W wyniku tej 

pogarsza. Wed³ug naszych inwestycji kilkadziesi¹t hektarów gruntów GJ - Nasza gmina rozpoczê³a najwiêksze w 
szacunków w tym roku nasze dochody bêd¹ bêdzie w pe³ni uzbrojonych. W przysz³ym swej historii inwestycje. Jednoczeœnie 
ni¿sze o oko³o 2 miliony 700 tys.z³. Musimy roku przekszta³cimy tak¿e remizy w Bia³ej i media informuj¹ o tym, ¿e finanse 
wiêc zrezygnowaæ z wielu drobniejszych, Zofiance w lokalne centra kultury. Na te samorz¹dów zmniejszaj¹ siê z powodu 
ale wa¿nych dla naszych mieszkañców inwestycje równie¿ zdobyliœmy unijne kryzysu gospodarczego. Wiele miast 
przedsiêwziêæ. Nie wiemy, jak bêdzie w dofinansowanie. Bardzo wa¿nym aspektem informuje o rezygnacji z czêœci swoich 
latach nastêpnych. Na pewno ³atwo nie tych wszystkich inwestycji jest nie tylko planów inwestycyjnych. Jak wygl¹da 
bêdzie, ale przecie¿ musimy sobie z tym wi el ka  od no wa  i bu do wa , no we j sytuacja naszej gminy?
poradziæ. Co do ciêæ inwestycji myœlê, ¿e infrastruktury, ale równie¿ „wpompowanie” K.K. - Wygl¹da tak, ¿e  w wielkiej 
przyjmiemy politykê tak¹ jak wiêkszoœæ  w nasz¹ gminê ponad 50 milionów z³otych, rywalizacji samorz¹dów wygraliœmy prawie 
samorz¹dów. Bêdziemy realizowaæ  te co bardzo korzystnie wp³ywa na nasz rynek 40 milionów z³ i trudno by³oby z tych 
inwestycje, które maj¹ dofinansowanie pracy. Wypada pogratulowaæ janowskim pieniêdzy zrezygnowaæ. Fundusze  unijne 
zewnê t rzne .  Kryzys  gospodarczy  firmom, które stanê³y na wysokoœci zadania dla gmin skoñcz¹ siê za 2 lata i kto nie 
komplikuje nam sytuacjê, gdy¿ w tym i i  wygra³y wszystkie przetargi. Tym samym skorzysta teraz, bêdzie musia³ inwestowaæ  
przysz³ym roku pozbawi nas kilku milionów nie tylko inwestycje, ale i te ogromne jedynie z w³asnych pieniêdzy. Ze wzglêdu 
z³otych œrodków w³asnych. Wspólnie z pieni¹dze pozostan¹ w Janowie.na fakt, ¿e my rocznie jesteœmy w stanie 
Rad¹ Miejsk¹ bêdziemy analizowaæ, z przeznaczaæ  na inwestycje od 2 do 3 
czego bêdziemy musieli zrezygnowaæ, co 
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ato dobieg³o koñca, a razem z nim zakoñczy³ siê Lsezon janowskich imprez plenerowych 

organizowanych przez Gminê. Z roku na rok ciesz¹ 

siê one coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ zarówno 

mieszkañców janowa jak i turystów coraz liczniej 

goszcz¹cych na janowskiej ziemi. W zwi¹zku z 

zakoñczeniem tegorocznej edycji  imprez 

p l ene rowych ,  p r agnê  z ³o¿yæ  s e rdeczne  

podziêkowania wszystkim organizatorom i 

uczestnikom zaanga¿owanym w ich przygotowanie i 

przebieg.

Szczególne podziêkowania pragnê z³o¿yæ cz³onkom 

Stowarzyszenia Transplantologii Serca z ko³a w 

Zabrzu. Wierzê, ¿e Pañstwa udzia³ w Festiwalu kaszy 

„Gryczaki 2009” nie by³ jednorazowy i corocznie, 

bêdziemy mieli zaszczyt goœciæ Pañstwa na ziemi 

janowskiej.

Red.

Podsumowanie sezonu imprez

anowski Oœrodek Kultury po raz kolejny zdoby³ Jfundusze w wysokoœci 40 000 z³. na zakup sprzêtu 

nag³aœniaj¹cego i oœwietlenia scenicznego. Pieni¹dze 

pochodz¹ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

narodowego z programu „Rozwój infrastruktury 

kultury”.

Nowy sprzêt nie tylko podniesie jakoœæ dŸwiêku i 

zminimalizuje sprzê¿enia, ale przyczyni siê do 

zmniejszenia kosztów imprez. Ponadto ju¿ w nowej 

sali widowiskowej u³atwi nag³oœnienie przedstawieñ 

teatralnych, widowisk obrzêdowych, akademii, 

podczas których wymagana jest swoboda ruchu osób 

wystêpuj¹cych.

Dodatkowe oœwietlenie poprawi efekty wizualne 

odbywaj¹cych siê koncertów oraz pozwoli na 

spe³nienie wysokich wymagañ stawianych przez 

zapraszane przez nas gwiazdy estrady.

Info: JOK

Kolejne fundusze

ryb ¿ycia, jaki prowadz¹ dzieci i m³odzie¿ w warunkach Twspó³czesnej cywilizacji powoduje wystêpowanie ró¿nego 

rodzaju napiêæ psychicznych, stresów, nerwic, niepo¿¹danych 

zachowañ. Poci¹ga to za sob¹ potrzebê wypoczynku, ale 

wypoczynku aktywnego. St¹d te¿ tak du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do 

sportu i uczestnictwa ró¿nych formach aktywnoœci fizycznej. 

Wiadomym jest, i¿ wysi³ek fizyczny jest niezbêdny dla 

prawid³owego rozwoju organizmu, ¿e u dzieci i m³odzie¿y sport 

zaspokaja naturaln¹ potrzebê ruchu, ¿e uczestnictwo w sporcie 

kszta³tuje po¿¹dane cechy charakteru. Znakomit¹ mo¿liwoœci¹ 

rekreacji jest jazda rowerem, która nabiera coraz wiêkszego 

znaczenia i znajduje coraz wiêcej miejsca w ¿yciu m³odzie¿y. 

Mo¿na j¹ uprawiaæ bez wielkich obiektów i urz¹dzeñ, ale w 

artykule rzecz siê ma o wyczynowej jeŸdzie rowerem, która daje 

niezliczon¹ iloœæ wra¿eñ, radoœci, osobistej satysfakcji i podnosi 

sprawnoœæ fizyczn¹, stwarza okazjê do weso³ej zabawy i 

,,sprawdzenia siê w sporcie”. Tej dyscyplinie, potrzeba jednak aby 

zaistnia³a w naszym mieœcie odpowiedniego miejsca i 

odpowiednich warunków. Jak wartoœciow¹, atrakcyjn¹ i 

aktywizuj¹c¹ okazuje siê wyczynowa jazda rowerem przekona³o 

siê ju¿ wielu, którzy tê dyscyplinê sportu uprawiaj¹.

UTORowaæ drogê po zdrowie i aktywny wypoczynek na sprzêcie ROWEROWYm

Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem
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Gazeta Janowska2.

Trzy gminy: Tomaszów Lubelski, £uków i Janów Lubelski przyst¹pi³y do realizacji wspólnego projektu pn. „Stworzenie 
systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”. Wartoœæ projektu wynosi 1 533 813,60 
z³, z czego 1,262 941,56 z³ (85%) uda³o siê pozyskaæ w ramach Dzia³ania 2.4.B (Marketing gospodarczy) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Termin realizacji projektu: 2009-2010.

Celem projektu jest o¿ywienie gospodarki na LubelszczyŸnie oraz promocja trzech gmin pod k¹tem przyci¹gania inwestorów. Gminy bêd¹ce 
partnerami w projekcie ³¹czy posiadanie terenów inwestycyjnych i utworzenie na nich podstref w³¹czonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Wis³osan. 
W ramach projektu zostan¹ opracowane strategie rozwoju i marketingu dla trzech podstref ekonomicznych, zostanie stworzona wspólna platforma promocji i 
wymiany informacji oraz zostanie przygotowana, a nastêpnie wdro¿ona kompleksowa kampania informacyjno-promocyjna (w mediach regionalnych
i ogólnopolskich). Projekt obejmuje równie¿ stworzenie (Gmina Janów Lubelski ju¿ posiada) oraz wyposa¿enie punktów obs³ugi inwestora u trzech 
partnerów, doradztwo oraz organizacjê trzech konferencji (u ka¿dego z partnerów) z udzia³em dziennikarzy, przedsiêbiorców oraz przedstawicieli instytucji 
zwi¹zanych z poszukiwaniem i obs³ug¹ inwestorów w Polsce.
Co do tej pory zosta³o zrobione?
- opracowano logotypy dla trzech podstref ekonomicznych, w tym Podstrefy Janów Lubelski;
- trwaj¹ koñcowe prace nad dokumentami strategicznymi, m.in. strategi¹ rozwoju i promocji Podstrefy Janów Lubelski;
- zosta³ nakrêcony spot reklamowy promuj¹cy tereny inwestycyjne, który ju¿ nied³ugo uka¿e siê w telewizji ogólnopolskiej i w telewizjach regionalnych;
- zosta³y nakrêcone materia³y do filmu reklamowego;
- trwaj¹ koñcowe prace nad uruchomieniem strony internetowej: www.inwestujzulga.pl

„Si³a trzech gmin”

GJ - Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z modernizacj¹ ulic zdobyæ potrzebne finanse, prace rozpoczniemy jesieni¹ noclegowymi,  gdy¿ powinna byæ to domen¹ fi rm 

w centrum miasta. Nasze miasto bardzo wypiêknieje. 2010 roku a zakoñczymy wiosn¹ 2012 roku. prywatnych. Widzimy, ¿e tam, gdzie jest prywatny 

Pozostanie jednak kilka ulic niezmodernizowanych- GJ - Wiele mówimy o naszych walorach turystycznych, ale w³aœciciel oœrodek siê modernizuje, rozwija. Gmina nie ma  

Weso³a,  Krzywa, Sukiennicza, Kiliñskiego, Krótka, czy mo¿emy mówiæ o realnym rozwoju turystyki? i w nadchodz¹cych latach nie bêdzie mia³a mo¿liwoœci 

Prosta, Jana Paw³a II, Sienkiewicza. Jakie s¹ plany KK - Tak. Potwierdzaj¹ to nie tylko dane statystyczne, które inwestowania milionów z³otych w bazê noclegow¹. 

w stosunku do tych ulic? pokazuj¹ znacz¹cy wzrost ruchu turystycznego w naszej Dlatego na nasze oœrodki musimy znaleŸæ nowych 

KK - Te ulice rzeczywiœcie nie zmieœci³y siê w naszym gminie( 65 tysiêcy udzielonych noclegów w 2007 roku), ale inwestorów. Z powodu obecnego stanu tych oœrodków nie 

wniosku o dofinansowanie. Jeœli chodzi o ulice: Prost¹, te¿ to co sami jesteœmy w stanie zaobserwowaæ. Nasze powstaj¹ tam nowe miejsca pracy, nie ma wp³ywów 

Jana Paw³a II i Sienkiewicza s¹ to drogi powiatowe i my hotele i oœrodki ci¹gle podnosz¹ swój standard. Powsta³y podatkowych do bud¿etu gminy a na dodatek powiedzmy to 

jako gmina nie mogliœmy sk³adaæ na nie wniosku. Tym te¿ firmy, które w bardzo atrakcyjny sposób potrafi¹ wprost-  zamiast powodów do dumy mamy powody do 

niemniej na mocy porozumienia zawartego z janowskim zagospodarowaæ turystom czas spêdzany u nas. W trakcie wstydu. Jeœli chcemy zwiêkszaæ przedsiêbiorczoœæ, jeœli 

powiatem opracowaliœmy dokumentacjê techniczn¹ dla sezonu turystycznego znacz¹cy wzrost  dochodów chcemy siê rozwijaæ, jeœli chcemy, by powstawa³y nowe 

tych ulic, zaœ powiat we wrzeœniu b.r. sk³ada wniosek odczuwaj¹ firmy handlowe i us³ugowe. Problemem, jaki ja miej sca pracy nie mo¿emy pozwalaæ  sobie na  

o dofinansowanie tych dróg do rz¹dowego programu dostrzegam w naszej gminie, jest zbyt w¹ska grupa marnotrawstwo w postaci braku decyzji co do przysz³oœci 

budowy i przebudowy dróg. Jeœli komisja powo³ana przez mieszkañców czerpi¹ca dochód z turystyki. Jest to g³ównie oœrodków. Tak¹ debatê z Rad¹ Miejsk¹ toczymy i mam 

Wojewodê Lubelskiego zakwal ifikuje wniosek do spowodowane tym, ¿e strukturê obiektów noclegowych nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci bêdziemy siê mogli 

dofinansowania, w przysz³ym roku, wspólnie z powiatem te w naszej gminie tworz¹ przede wszystkim hotele i oœrodki. cieszyæ z nowych inwestorów nad zalewem. 

ulice zmodernizujemy. Co do pozosta³ych ulic- bêd¹ Brak jest- w odró¿nieniu od gmin roztoczañskich - kwater GJ - Jak Pan ocenia mijaj¹cy ju¿ sezon imprez 

realizowane z oszczêdnoœci, które uzyskamy poprzez  prywatnych. Wystarczy wybraæ siê do którejkolwiek ¿e promocyjnych naszej gminy?

mniejsze wydatki  na remonty dróg gminnych. Nie znanych roztoczañskich gmin, aby zauwa¿yæ na bardzo KK - Oceniam bardzo dobrze, gdy¿ nasze najwiêksze 

wszystkie ulice uda³o siê zmieœciæ w naszym wniosku. wielu domach tabliczkê z napisem „pokoje do wynajêcia”. imprezy cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem naszych 

Wybraliœmy te o najbardziej zdegradowanej nawierzchni. Ludzie w ten sposób masowo dorabiaj¹ sobie o swych mieszkañców jak te¿ coraz liczniej nas odwiedzaj¹cych 

Wprawdzie „apetyt wzrasta w miarê jedzenia” ale niezbyt wysokich dochodów i nie trzeba ich przekonywaæ goœci. Uda³o siê nam pozyskaæ sporo pieniêdzy z ró¿nych 

pamiêtajmy te¿, ¿e „ nie od razu Kraków zbudowano”. do koniecznoœci inwestowania w turystykê. Czy nasza Ÿróde³, dziêki czemu nasze wydarzenia mog³y byæ 

GJ - Gmina od kilku lat pracuje nad koncepcj¹ Parku gmina jest mniej atrakcyjna od gmin roztoczañskich? Czy organizowane na wysokim poziomie. Letnia Gala  

Rekreacji nad janowskim zalewem. Czy jest szansa, ¿eby maj¹ od nas piêkniejsze lasy, zbiorniki wodne, p³ywalnie ? JeŸdziecka, FART czy Gryczaki  to imprezy na wysokim 

plany uatrakcyjnienia zalewu znalaz³y swój szczêœliwy Z ca³¹ pewnoœci¹ nie powinniœmy tu mieæ ¿adnych poziomie o zasiêgu ponadregionalnym, œwietnie promuj¹ce 

fina³? kompleksów. Namawiam wiêc gor¹co, aby zacz¹æ otwieraæ walory naszej gminy. Ci¹gle jednak musimy pracowaæ nad 

KK- To bardzo ambitny- a przez to-  bardzo trudny projekt. nasze domy dla turystów. W sezonie turystycznym w naszej kalendarzem imprez promocyjnych, gdy¿ nie wszystkie 

Nasz¹ ambicj¹ nie jest bowiem tylko uporz¹dkowanie gminie nie mo¿na znaleŸæ miejsca noclegowego. To nie s¹ maj¹ jasn¹ i przemyœlan¹ formu³ê. Udane by³y równie¿ 

i unowoczeœnienie infrastruktury przy zalewie. Pragniemy mo¿e wielkie dochody, ale w naszej sytuacji ekonomicznej reaktywowane przez MOSiR imprezy sportowe takie jak 

stworzyæ projekt unikalny w skali kraju. To ma byæ znak powinniœmy wykorzystywaæ ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê. :maraton p³ywacki, rajd rowerowy czy te¿ siatkówka 

firmowy Janowa. Ma zwielokrotniæ ruch turystyczny w Oczywiœcie gmina nie zagwarantuje wszystkim sukcesu, pla¿owa. Piêkn¹, choæ jeszcze nie odkryt¹ przez naszych 

naszej gminie a poprzez to znacz¹co zwiêkszyæ przychody ale oferujemy pomoc przy zak³adaniu tej dzia³alnoœci mieszkañców imprez¹ jest „Wiosna z teatrem na kresach”. 

z turystyki. Uchylaj¹c r¹bka tajemnicy, mogê powiedzieæ, i w niezbêdnej promocji kwater z pokojami do wynajêcia. Dziêki niej ju¿ drugi rok z rzêdu mogliœmy ogl¹daæ sztuki, 

¿e tematami g³ównymi parku bêd¹ natura i ekologia Cieszê siê, ¿e s¹ pierwsi chêtni do otwierania kwater. Jestem na które w Warszawie czy Krakowie trzeba siê zapisywaæ

zaprezentowane w bardzo nowoczesny sposób. Niebawem przekonany, ¿e ich sukces zachêci nastêpnych. w kolejkê. Ju¿ teraz zachêcam naszych mieszkañców do 

zaprezentujemy nasz projekt. Obecnie koñczymy prace nad GJ - Jakie plany ma gmina w stosunku do swych oœrodków spotkania na ¿ywo ze wspania³ymi sztukami, podczas 

wnioskiem do konkursu na najlepsze projekty turystyczne nad zalewem? Ich stan raczej nie zachêca turystów? których mo¿emy podziwiaæ kunszt prawdziwego 

w województwie. Na prze³omie roku bêdzie wiadomo, czy KK - To, niestety, prawda. Na tym przyk³adzie najlepiej aktorstwa.

nasz wniosek uzyska³ dofinansowanie. Jeœli uda siê nam widaæ, ¿e gmina nie powinna zajmowaæ siê us³ugami J. M
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Niedawno zakoñczy³a siê modernizacja Miejskiej Sieci Internetowej. Do sieci zosta³o przy³¹czone 4 mbit 

³¹cze œwiat³owodowe. Dziêki temu u¿ytkownicy MSI powinni odczuæ poprawê jakoœci po³¹czenia, jego 

szybkoœæ wzroœnie z dotychczasowych 128 kb/s na 256 kb/s. Znikn¹ równie¿ problemy z awariami w czasie 

wy³adowañ atmosferycznych.

Red.

Janowski internet przyspiesza

wykorzystywania œrodków z Unii Europejskiej. Pod Gmina Janów Lubelski od lat bardzo 
wzglêdem wykorzystania œrodków zagranicznych skutecznie pozyskuje i wykorzystuje œrodki 
ogó³em znaleŸliœmy siê na 8 miejscu w Polsce. Pod zewnêtrzne, zarówno te z Unii Europejskiej, 
wzglêdem wydatków maj¹tkowych ze œrodków 

jak i rodzimych funduszy. zagranicznych Janów 

Lubelski znalaz³ siê 

na 5 pozycji. Ca³kiem 

nieŸle, ale bior¹c pod 

uwagê to, ¿e ranking 

obejmuje dane za 

ostatni rok mo¿e byæ 

on w pewnym sensie 

m y l ¹ c y .  Œ r o d k i  

z a g r a n i c z n e  n i e  

dop³ywaj¹ bowiem 

d o  s a m o r z ¹ d ó w  

j e d n o l i t y m  

strumieniem. Zdarza 

siê, ¿e gmina bardzo 

aktywna w danym 

roku nie wykazuje 

takich funduszy, bo 

poprzedni projekt 
Dziêki nim uda³o siê zrealizowaæ b¹dŸ realizuje siê wiele w³aœnie siê skoñczy³, a kolejny jest w fazie 
inwestycji, takich jak kryta p³ywalnia, przebudowa JOK- przygotowania. Dlatego bardzo ciekawe jest spojrzenie 
u, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, miejskie ujêcie obejmuj¹ce kilka lat. Tu okazuje siê, ¿e jesteœmy 
wody czy modernizacja oczyszczalni œcieków, na których zdecydowanym liderem spoœród miast powiatowych w 
miasta bez dotacji z zewn¹trz nie by³oby staæ. We Polsce! Patrz tab.
wrzeœniowym wydaniu tygodnika ,,Wspólnota” nr 37 £.S
z o s t a ³ y  o p u b l i k o w a n e  r a n k i n g i  d o t y c z ¹ c e  

Gazeta Janowska
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Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o sprzedaniu dzia³ek pod 

budownictwo jednorodzinne. Na Osiedlu Wschód do sprzeda¿y 

przygotowywane jest piêæ dzia³ek w budownictwie szeregowym, 

dzia³ki o powierzchni oko³o 4 a, znajduj¹ siê przy zbiegu ulic Ks. 

Skorupki i Liliowej. Natomiast dzia³ki pod zabudowê 

jednorodzinnych domków umiejscowione s¹ przy ulicy Ró¿anej. 

Powierzchnia dzia³ek 5,5a  6,8a,  7,5a. Informacjê podano do 

publicznej wiadomoœci. Przetarg nieograniczony na zbycie dzia³ek 

przeprowadzony zostanie na prze³omie listopada i grudnia. 

Dok³adna data i warunki przyst¹pienia do przetargu zostan¹ podane 

do publicznej wiadomoœci w terminie póŸniejszym.

J.M

Dzia³ki budowlane do sprzedania

Podstawowe cele modernizacji ujêcia wody to:

Kompleksowy remont budynku stacji pomp polegaj¹cy na wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu œcian z wykonaniem nowych 

elewacji, wymianie dachu, zmianie ogrzewania z wêglowego na gazowe. 

Dzia³ania te maj¹ na celu uzyskanie oszczêdnoœci energii cieplnej, a tak¿e 

poprawienie estetyki obiektu i zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do 

powietrza, poprawienie warunków sanitarnych i socjalno - bytowych 

obiektu. Wymiana pomp poziomych (uk³ad t³ocz¹cy wodê bezpoœrednio do 

wodoci¹gów miejskich) oraz zainstalowanie pe³nej automatyki sterowania 

prac¹ uk³adu z zastosowaniem falowników (urz¹dzenia utrzymuj¹ce sta³e 

ciœnienie t³oczonej wody). Zastosowanie wy¿ej wymienionych urz¹dzeñ 

pozwoli na ustabilizowanie ciœnienia wody w uk³adzie wodoci¹gów 

(wyeliminowanie t.z. stuków ciœnienia przy rêcznym sterowaniu pompami), 

co wp³ynie na mniejsz¹ iloœæ awarii zwi¹zanych z rozszczelnianiem sieci 

oraz wyeliminowanie braków wody w okresach wzmo¿onego rozbioru 

wody.

Wymiana pomp g³êbinowych wraz z ruroci¹gami w studniach g³êbinowych 

(bezpoœrednie wydobycie wody z pok³adów podziemnych). Zabudowanie 

studni (szachtów) obiektami antyw³amaniowymi, zainstalowanie urz¹dzeñ 

monitoruj¹cych pracê pomp oraz teren studni. Wykonanie nowych 

ogrodzeñ.

Wykonanie prac wymienionych wy¿ej ma na celu poprawê jakoœci i 

sprawnoœci wydobycia wody oraz ochronê przed ingerencj¹ osób 

nieuprawnionych (zagro¿enia terrorystyczne polegaj¹ce na mo¿liwoœci 

zatrucia wody). Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych 

do monitoringu sieci wodoci¹gowych oraz zainstalowanie programu 

internetowego biura obs³ugi klienta. Umo¿liwi to bie¿¹ce monitorowanie 

pracy sieci wodoci¹gowych oraz udostêpni klientom PGKiM wgl¹d poprzez 

internet w indywidualne konta rozliczeñ i dostêp do informacji na temat cen 

us³ug, warunków zawierania umów itp.

Modernizacja ujêcia wody

 dniu 18 wrzeœnia 2009 r. o godz. 9:00 w Wykorzystanie kredytu rozbito na trzy lata a sp³ata WSali nr 1 Urzêdu Miejskiego w Janowie nastêpowaæ bêdzie z dochodów w³asnych gminy w 
Lubelskim odby³a siê XXXIX sesja Rady latach 2012-2018.
Miejskiej.  W porz¹dku obrad przewidziano Uchwa³¹ zadecydowano równie¿ o zaci¹gniêciu 
podjêcie wielu istotnych dla miasta uchwa³ w œród kredytu ze œrodków Funduszu Rozwoju Inwestycji 
których znalaz³y siê równie¿ te,  dotycz¹ce Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego 
zaci ¹gni êc ia  kr edytów  i po¿yczki . Rada  oddzia³ w Lublinie, na sfinansowanie kosztów 
postanowi³a tym samym o zaci¹gniêciu kredytu opracowania dokumentacji  projektowej 
d³ugoterminowego w kwocie 1 000 000 z³. w celu infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej „Parku 
sfinansowania planowanego deficytu bud¿etu nad Zalewem w Janowie  Lubelskim” w  
gminy w 2009 r. oraz  sp ³a tê  wczeœn ie j wysokoœci 352 336 z³ co wykorzystane zostanie w 
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczek. nastêpuj¹cy sposób:
Kredyt sp³acany bêdzie z dochodów w³asnych 2009 rok - 160 000 z³.
gminy w latach 2010-2011 a zabezpieczeniem 2010 rok - 192 336 z³.
bêdzie weksel „In blanco”. Zabezpieczenie kredytu bêdzie „In blanco” a sp³ata 
Postanowiono równie¿ o zaci¹gniêciu kredytu ze nastêpowaæ bêdzie z dochodów w³asnych gminy w 
œrodków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2012- 2014.
wysokoœci 5 648 287,94 z³. na sfinansowanie Jeœli chodzi o kwestie finansowe na sesji podjêto 
nastêpuj¹cych inwestycji: równie¿ uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki 
1. Modernizacja i rozbudowa Janowskiego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i 
Oœrodka Kultury. Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie 
2. Uk³ad transportowy starego centrum miasta inwestycji „Kompleksowa gospodarka wodno-
Janowa Lubelskiego. œciekowa w Janowie Lubelskim  Etap III”
3. Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-  w wysokoœci 2 591 123 z³.
œciekowej w Janowie Lubelskim-Etap III. Red.

XXXIX sesja Rady Miejskiej

Postêp techniczny oraz poprawa ¿ycia codziennego powoduje, ¿e 

pojawiaj¹ siê nam dotychczas ma³o znane odpady.Takimi odpadami 

s¹ nazwijmy to „elektro œmieci”, mówi¹c prostym jêzykiem nasze 

przestarza³e telewizory, radia, pralki, lodówki i inne urz¹dzenia 

elektroniczne np. komputery. Dla u³atwienia nam ¿ycia-no bo co w 

koñcu z tym zrobiæ-z polecenia Burmistrza Zak³ad Gospodarki 

Komunalnej w Janowie Lubelskim uzyska³ stosowne zezwolenie od 

Starostwa Powiatowego oraz G³ównego Inspektora Ochrony 

Œrodowiska na w³aœciwe gospodarowanie zu¿ytym sprzêtem 

elektronicznym. Oznacza to, ¿e ka¿da osoba prawna czy te¿ fizyczna 

ma prawo nieodp³atnie oddaæ swój „elektroœmieæ” i pozbyæ siê tego 

uci¹¿liwego poniek¹d odpadu. Wystarczy tylko dowieœæ te 

„elektroœmieci” na funkcjonuj¹ce od 2005 roku Sk³adowisko 

Odpadów zlokalizowane w miejscowoœci Borownica. Osoby prawne 

(szko³y i inne instytucje) otrzymaj¹ Kartê Przekazania Odpadu, która 

jest przydatna przy znanych nam kontrolach. Dla osób fizycznych 

taki dokument nie jest wymagany.

Zachêcam wiêc do dostarczania i pozbywania siê tego rodzaju 

odpadów a dla przypomnienia informujê, ¿e sk³adowisko jest czynne 

dla ka¿dego, w ka¿dy dzieñ roboczy, tj.od poniedzia³ku do soboty w 

godzinach od 6 do 18. Nasz pracownik zadba, abyœmy zgodnie z 

prawem i bezpiecznie pozostawili niechciane odpady.

Z powa¿aniem

Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej

mgr in¿. Tomasz Pietras

KROK DO PRZODU W GOSPODARCE 
ODPADAMI

JANÓW ZABIERA UNIJN¥ KASÊ

Prezes PGKiM

Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2007-2013

mgr in¿.Cezary Jasiñski



Gazeta Janowska4.

Kultura i oœwiataKultura i oœwiata

raz pierwszy, ale bardzo mi siê to spodoba³o” - Pabich,  autor wielu publikacji na temat siê im, ¿e jest trudna.  Ja próbujê udowodniæ, ¿e Rok 2010 jest rokiem prze³omowym 
mó wi  Wie s³ aw a £u ka sz , na uc zy ci el ka  geometrii, figur przestrzennych i nauczania j e s t  o d w r o t n i e ” -  m ó w i  dla tegorocznych maturzystów. Wielu 
matematyki janowskiego liceum. matematyki z programem Cabri. dr Pabich.

z nich z obaw¹ oczekuje miesi¹ca 
M³odzie¿ przez piêæ dni bra³a aktywny udzia³ w „Wspó³pracowa³em ju¿ wczeœniej z uczniami „Bojê siê matury, nie zaprzeczê. Obóz… myœlê, 

kwitn¹cych kasztanów, kiedy to znowu wyk³adach i warsztatach, w których poznawa³a, tej szko³y, gdy¿ w maju tego roku mia³em tam ¿e pomo¿e mi w jej zdaniu, ale nie w sposób 
powróci obowi¹zkowy egzamin z kon str uow a³a  na ekr ani e kom put era , a wyk³ady na temat czwartego wymiaru. Obóz bezpoœredni. Patrz¹c na zadania maturalne, byæ 

matematyki.  Nauczyciele ze wszystkich nastêpnie klei³a modele nietypowych bry³, 

kszta³c¹c tym samym wyobraŸniê przestrzenn¹.  si³ staraj¹ siê przygotowaæ uczniów, w 
M³odzi ludzie poznawali równie¿ tajniki ró¿ny sposób motywuj¹c m³odych ludzi 
matematyki wykraczaj¹ce poza program 

do pracy i rozwi¹zywania zadañ.
szkolny. Rozwijali siê tak¿e w innych 

N a u c z y c i e l e   m a t e m a t y k i  L i c e u m  
dziedzinach nauki, takich jak: fizyka, 

Ogólnoksz ta ³c¹cego  im.  Boha te rów 
astronomia, geografia. Uczniowie janowskiego 

Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 
l i c e u m  a k t y w n i e  u c z e s t n i c z y l i  

wpadli na pomys³ zorganizowania obozu 
w nauce tañca, nocnych obserwacjach nieba 

matematycznego. Pomys³ bardzo szybko 
i innych zajêciach na terenie Lasów 

doczeka³ siê realizacji - obóz mia³ miejsce 
Janowskich. 

w dniach 7 - 11 wrzeœnia bie¿¹cego roku 
„Podoba mi siê tu, tylko jestem zmêczona, bo 

w Oœrodku Edukacji Ekologicznej "Lasy 
d³ugo siedzimy nad zadaniami. Cz³owiek siê 

Janowskie" w Janowie Lubelskim.  
mêczy, myœl¹c nad nimi, ale kiedy u¿ywa 

„Mamy ju¿ pewne tradycje w zakresie 
programu do geometrii, kiedy mo¿e wrêcz 

rozwijania zdolnoœci matematycznych naszych 
poczuæ figurê ... To fantastyczna sprawa. 

uczn iów,  m. in .  Miêdzyszkolne  Dni  
Uczniowie powinni siê tak uczyæ w szkole, 

Matematyki, ale g³ówna idea powstania 
gdy¿ wtedy maj¹ zupe³nie inne podejœcie do 

matematycznego obozu naukowego pojawi³a 
matematyki!  Uczymy siê tutaj rzeczy spoza 

siê przypadkowo, gdy poszukiwaliœmy  innych 
programu nauczania, które na pierwszy rzut oka 

sposobów  motywowania uczniów do uczenia 
wydaj¹ siê nam w ¿yciu niepotrzebne. To tylko 

siê tego przedmiotu. Wiedzia³am, ¿e w innych 
pozory. Byæ mo¿e wiedzê tê wykorzystam do ten ma miêdzy innymi pokazaæ praktyczn¹ mo¿e przypomnê sobie coœ z tych wyk³adów, co miastach organizowane s¹ obozy naukowe 
czegoœ innego. Robi¹c zadania i trenuj¹c na stronê matematyki, przybli¿yæ j¹  m³odzie¿y. u³atwi mi znalezienie rozwi¹zania. Pocz¹tkowo i zaproponowa³am, aby zrealizowaæ takie 
programach komputerowych, æwiczyliœmy Po czêœci eksperymentujê, przygl¹daj¹c siê nie chcia³am jechaæ - namówi³a mnie w zajêcia  w Janowie. Pani dyrektor Bo¿ena 
wyobraŸniê. Na zajêciach nie ma myœlenia m³odym ludziom jak reaguj¹ na moje zajêcia. o s t a t n i e j  c h w i l i  p r z y j a c i ó ³ k a  Æwiek by³a  zachwycona pomys³em,  
typu: „ile jeszcze minut zosta³o do koñca, nic Musz ê przy znaæ , ¿e jest em pozy tywn ie i przyznam, ¿e nie ¿a³ujê.  Polecam taki obóz szczególnie, ¿e obóz organizowany by³ we 
nie umiem, zaczynam siê gubiæ”.  Zmêczenie zaskoczony umiejêtnoœciami obozowiczów, s¹ ka¿demu - i humaniœcie, i matematykowi, a wrzeœniu, kiedy w szkole odbywaj¹ praktyki 
znika doœæ szybko, szczególnie, kiedy mo¿emy pracowici i grzeczni. Taki obóz to wspania³y nawet  biochemikowi. Nie ka¿dy ma zdolnoœci zawodowe  studenci uczelni pedagogicznych.  
zauwa¿yæ matematykê w otoczeniu, na pomys³; uczestniczy³em do tej pory ju¿ w trzech matematyczne, ale to nie jest przeszkod¹, aby Nikt na tym nie traci, a wiele osób zyskuje. 
przyk³ad przygl¹daj¹c siê gwiazdom” - takich spotkaniach w innych regionach Polski.  wzi¹æ udzia³ w tego typu przedsiêwziêciu”-  ZnaleŸliœmy fundusze i ruszyliœmy do dzie³a! 
opowiada Agnieszka Dragu³a, uczestniczka Cieszê siê, ¿e dyrekcja janowskiego liceum podkreœla Agnieszka.Przyje¿d¿aj¹c tutaj odczuwa³am obawy, gdy¿  
obozu. by³a temu przychylna.  Uczniowie boj¹ siê Anna Maria Wróblewskaw tego typu przedsiêwziêciu bra³am udzia³ po 

Zajêcia prowadzi³ doktor Bronis³aw matematyki, gdy¿ od najm³odszych lat wmawia 

Matematyka nie taka straszna, jak j¹ maluj¹

ie przyby³em tu aby balowaæ czy najeœæ siê” powiedzia³ Józef Flis kiedy zapyta³em jaki cel 

maj¹ spotkania niepe³nosprawnych.  Tadeusz £ata  w³¹czy³ siê do rozmowy i potoczy³a siê N
dyskusja na temat integracji œrodowiska  potrzeby spotkañ  z ludŸmi których los  dotkn¹³  

niepe³nosprawnoœci¹, czêsto cierpieniem. Moi nowi przyjaciele spotykaj¹ siê co miesi¹c, czasem 

czêœciej. Rozmowy o rodzinie o problemach , barierach które trzeba pokonaæ. Nie skar¿¹c siê na 

los, opowiadaj¹ o swoich problemach wtedy gdy pytamy o nie, nie narzucaj¹ siê  innym, ciesz¹ siê 

ze spotkañ. Nale¿y wspomnieæ o ludziach którzy siê nimi opiekuj¹. Najczêœciej s¹ to rodziny ale s¹ 

tak¿e wolontariusze ludzie nios¹cy dobre s³owo, uœmiech. Siedz¹c za sto³em  rozmawia³em z  

ludŸmi z naszego miasta z Potoka  i Bi³goraja. Przyjechali tu na ognisko przy Nadleœnictwie. By³a 

tak¿e niespodzianka , najpierw spontaniczne „witamy was…”  rozleg³o siê po leœnej polanie, 

w³aœnie przybyli nowo¿eñcy Marzena i Mariusz Burzec z ciastem weselnym  dla naszej grupy. 

Poczêstowali wszystkich i odjechali serdecznie ¿egnani. Czy to wa¿ne? Tak ka¿da wyci¹gniêta 

d³oñ jest wa¿na i nie chodzi tu o wsparcie materialne chodzi o ¿yczliwoœæ . Przyszed³ czas mojego 

odjazdu, zabra³em siê ze S³awkiem, a za nami bieg³y s³owa „¿egnamy was…” poczu³em siê jak 

¿egnany przez rodzinê , do nastêpnego spotkania, mam nadziejê. . Andrzej £ukasik  szef 

Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Janowie Lubelskim zamierza 

zorganizowaæ wspólne Andrzejki  z pozosta³ymi  trzema organizacjami niepe³nosprawnych 

w Janowie .

J.M

„Witamy was…”

a zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie Nrozpoczêto remont drogi krajowej nr 19 w ulicy Ulanowskiej. Pierwszy etap 
obejmuje odcinek d³ugoœci 2, 6 km jezdni i chodników po obu stronach ulicy. 
Chodnik po prawej stronie ulicy wykonany bêdzie od ulicy 14 Czerwca w kierunku 
ulicy Turystycznej (z przerw¹ w chodnik na rów odwadniaj¹cy za skrzy¿owaniem 
z ulic¹ Wa³ow¹).
 Po lewej stronie ulicy w stronê Rzeszowa przewidziano przerwê w chodnika na 
d³ugoœci 250 mb na rów odwadniaj¹cy w okolicy ulicy Spokojnej a nastêpnie 
chodnik pobiegnie do koñca zabudowañ przy lesie. Do koñca roku wykonane 
zostan¹ zjazdy do ka¿dej dzia³ki, wy³o¿ona zostanie warstwa wi¹¿¹ca. Przewiduje 
siê tak¿e wykonanie chodników przed zim¹. Ostatnie prace z utrwaleniem jezdnia 
zakoñczone zostan¹ w przysz³ym roku. GDDKiA przewiduje zakoñczenie prac 
przed wyznaczonym terminem.
Termin zakoñczenia prac do 10.10.2010 roku. Wykonawc¹ robót jest firma Skanska 
S.A. Oddzia³ Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie.   

Tekst i foto:Red

Przebudowa ulicy Ulanowskiej

yrekcja SP ZZOZ w Janowie Lubelskim informujeD , ¿e od dnia 
07.10.2009 prowadzone bêd¹ bezp³atne zajêcia w Szkole 

Rodzenia. Zajêcia  bêd¹ prowadzone przez lekarza ginekologa, 
po³o¿nika, pediatrê, neonatologa oraz po³o¿ne.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê, w godz. od 16:00 do 18:00.
Zajêcia dla kobiet ciê¿arnych po ukoñczonym 20-tym tygodniu 
ci¹¿y odbywaj¹ siê na Fizykoterapii (obok Poradni K)
Zapisy u po³o¿nych w Poradni K. lub na Oddziale Po³.- Gin. u 
po³o¿nej oddzia³owej. nr telefonu Por. K: (015) 8724611 
wewnêtrzny 393
nr telefonu po³o¿nej oddzia³owej : (015) 8724611 wewnêtrzny 623

Serdecznie zapraszamy 

SZKO£A RODZENIA



Najwiêksza inwestycja Janowa Wodno Budowlanych WOD BUD Spó³ka z 
o.o  z Kraœnika, Przedsiêbiorstwo Robót Lubelskiego sta³a siê faktem. 
Drogowo Mostowych Spó³ka z o.o Spó³ka z Dwunastego sierpnia w Urzêdzie 
o.o z Janowa Lubelskiego.Miejskim podpisano umow¹ na 
Umowê na wykonanie inwestycji w imieniu „Kontynuacjê kompleksowej 
Gminy podpisali  Burmistrz Krzysztof gospodarki wodno-œciekowej w 
Ko³tyœ oraz Skarbnik Bogumi³a Szewc.

Janowie Lubelskim etap III”. 
Konsorcjum reprezentowali  Z-ca 

Inwestycja wspó³finansowana ze 
Dyrektora Zarz¹du Zdzis³aw  Radomski  

œrodków Unii Europejskiej  w ramach oraz  Dyrektor Zarz¹du Edmund Sydor z 
Regionalnego Programu Operacyjnego firmy EKOMEL.
Województwa Lubelskiego na lata Inwestycja obejmie  budowê sieci 
2007 - 2013. kanalizacji sanitarnej  osiedle Po³udnie 10 
Wykonanie zadania zapewni kwota 27 383 661,39 z³.
milionów 426 777, 02 z³otych. Udzia³ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Zofianka Górna  629 989,21 z³.
Regionalnego w wysokoœci 22 miliony 522 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica P r z e p r o w a d z o n a  z o s t a n i e  t a k ¿ e  Lubelskiego którzy bêd¹ pracowaæ w tych 
869, 28 z³ tj. 82, 12% ogólnej wartoœci boczna Wojska Polskiego 512 400,00 z³. modernizacja Oczyszczalni Œcieków  za przedsiêbiorstwach. £¹cznie z obecnie 
inwestycji. Gmina przeznaczy 4 miliony Budowa kanalizacji sanitarnej  - ul. 3 770 440 ,11 z³. prowadzonymi inwestycjami przy 
903 907, 74 z³ tj. 17,88%. Bohaterów Porytowego Wzgórza -1 601 P o z o s t a ³ a  k w o t a  t o  o p r a c o w a n a  Janowskim Oœrodku Kultury oraz przy 
W przetargu wygra³o konsorcjum, którego 209,63. Budowa sieci wodoci¹gowej ul. dokumentac ja  techniczna  , s tudium przebudowie ulic, zatrudnienie uzyskuje 
liderem jest Przedsiêbiorstwo Budowlano- Cicha - 491 066, 82 z³. wykonalnoœci, nadzór in¿ynierski oraz g r u p a  l u d z i  w i e l k o œ c i  d u ¿ e g o  
Us³ugowe EKOMEL Spó³ka z o. o, z Budowa sieci wodoci¹gowej ul Spokojna - dokumentacja przetargowa. przedsiêbiorstwa (jak  na warunki Janowa 
Janowa Lubelskiego. 655 561,74. Budowa sieci wodoci¹gowej ul. Suche  fakty przytoczone mówi¹ same za Lubelskiego) przez dwa lata.
W sk³ad konsorcjum wchodz¹ równie¿: Brzozowa - 854 464,43 z³. Budowa sieci siebie. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e dziêki Jan Machulak
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowe wod. kan.  osiedle Przyborowie - inwestycji, któr¹ poprowadz¹, firmy z 
IN¯BUD Spó³ka  z o.o. z Janowa 5 544 720 ,34 z³. Modernizacja ujêcia wody Janowa Lubelskiego dadz¹ zatrudnienie 
Lubelskiego, Przedsiêbiorstwo Us³ug poch³onie - 2 218 586,53 z³. ponad dwustu mieszkañcom Janowa 

Gazeta Janowska

Wieœci z Urzêdu MiejskiegoWieœci z Urzêdu Miejskiego

5.

Kierownik promocji miasta z Urzêdu Miejskiego Waldemar Futa  
zorganizowa³ wyjazd zainteresowanych tym rodzajem us³ug do Zwierzyñca. 
Dlaczego wybrano tê miejscowoœæ? Za odpowiedŸ niech s³u¿¹ liczby; w 
Zwierzyñcu prywatne kwatery prowadzi ponad czterdzieœci osób . Tysi¹c 
miejsc noclegowych pozwala uzyskaæ dochód ponad szeœæ milionów z³otych 
rocznie. Ta baza noclegowa poci¹ga za sob¹ tworzenie :wypo¿yczalni 
rowerów,  sp³ywów kajakowych itd. Promocja i reklama prowadzone s¹ na 
wiele sposobów w Internecie,  za pomoc¹ folderów czêsto na zasadzie 
ustnego polecenia dobrych miejsc noclegowych. W³aœciciele s³u¿¹  klientom 
informacj¹ o ciekawych miejscach do zwiedzania i imprezach w okolicy 
Kwatery mo¿na wyrejestrowywaæ po sezonie co zmniejsza koszty 
szczególnie w podatkach.. Marek Marcola mieszkaniec Zwierzyñca ,który 
prywatn¹ kwaterê rozbudowa³ i poszerzy³ dzia³alnoœæ, s³u¿y³ pe³n¹ 
informacj¹ na temat prowadzenia kwater. Czêœæ kwater prowadzi jedynie 
bazê noclegow¹,  niektóre z nich poszerzy³y swój zakres us³ug, oferuj¹c pe³ne 
wy¿ywienie, istnieje wspó³praca w dostêpie do sto³ówek pomiêdzy takimi 
kwaterami. Cena noclegu w sezonie kszta³tuje siê na poziomie 25-30 z³otych 
za dobê, koszt wy¿ywienia jest podobny. Po wyjeŸdzie trzy osoby  z Janowa 
zamierzaj¹ tworzyæ kwatery prywatne. Pocz¹tki nie s¹  trudne, ale bêd¹ 
wymagaæ porad czy szkoleñ w zakresie tworzenia takiej bazy. Potrzebne jest 
profesjonalne doradztwo w sprawie opracowañ wniosków na pozyskanie 
œrodków unijnych czy te¿ krajowych. Urz¹d Miejski posiada opracowany „ 
Informator dla osób planuj¹cych wynajmowanie kwater prywatnych.

Wielka inwestycja za ponad 27 milionów z³ !!!

Janów Lubelski 

posiada ponad 

tysi¹c miejsc 

noclegowych w 

oœrodkach i  

hotelach. Brak jest 

jednak  ma³ych 

pensjonatów i  

kwater prywatnych. 

Powsta³¹ niszê w 

us³ugach mo¿na 

zagospodarowaæ 

poprzez stworzenie 

takiej bazy w 

Janowie i okolicach.

Bêd¹ kwatery prywatne...

Pani Alicja Hy³a (Bia³a Pierwsza).16 sierpnia 2009 r. podczas Festiwalu Kaszy 
W kategorii „Posesja” zwyciê¿yli:„Gryczaki 2009” nast¹pi³o og³oszenie wyników konkursu 
Pañstwo Barbara i Andrzej Babiczowie (Janów Lubelski).

na naj³adniejsz¹ zagrodê i posesjê w gminie Janów 
II miejsce zajêli:

Lubelski. Pañstwo Beata i Dariusz Prusowie (Janów Lubelski)
Celem konkursu og³oszonego przez Burmistrza Janowa Pani Henryka Ruszecka (Janów Lubelski)
L u b e l s k i e g o  b y ³ o  k s z t a ³ t o w a n i e  p o s t a w  Pan Ryszard Butryn (Janów Lubelski)
wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za wizerunek Pani Ma³gorzata Majewska (Zofianka Górna).
miejscowoœci oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych, Na III miejscu znaleŸli siê:
dba³oœci o estetykê najbli¿szego otoczenia, bêd¹c¹ warunkiem Pañstwo Mieczys³aw i Ma³gorzata Ma³kowie (Janów Lubelski),
atrakcyjnoœci gminy, jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Pan W³adys³aw Matysek (Janów Lubelski) 
W kategorii „ Zagroda” Pan Marian Fiedorek (Janów Lubelski),
I miejsce zajêli: Pani Anna Bielak ( Momoty Górne).
Pani Emilia Sokal (Momoty Dolne), Laureaci otrzymali wysokiej jakoœci kosiarki ogrodowe, kosy 
Pan Janusz Król (Janów Lubelski). ¿y³kowe oraz grille ogrodowe, ponadto wszyscy uczestnicy 
II miejsce zajêli: dostali wiklinowe kosze z kwiatami doniczkowymi. Nagrody 
Pañstwo El¿bieta i Micha³ Bieñkowie  (Momoty Dolne), zosta³y ufundowane przez Gminny i Wojewódzki Fundusz 
Pani Danuta Sokal (Momoty Dolne). Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Na III miejscu znaleŸli siê: Gratulujemy!
Pani Bo¿ena Widz (Bia³a Druga), Tekst i foto: Archiwum Referat GK

Naj³adniejsze zagrody i posesje



równie¿ z Ziemi¹ Janowsk¹. m.in. w Kraœniku, gdzie zaj¹³ te¿ 

Urodzi³ siê  3 maja  1888 roku w magazyny pu³ku u³anów austriackich, 

Ruszkowcu pod Opatowem, w rodzinie rekwiruj¹c z nich broñ i ekwipunek. W 

ziemiañskiej. drugiej po³owie paŸdziernika odda³ siê 

Od lat  m³o dzi eñc zyc h W³a dys ³aw  do dyspozycji Rady Regencyjnej, nie 

Pra¿mowski wychowywany by³ w duchu otrzyma³ jednak  ¿adnego zadania. 

walk o niepodleg³oœæ  przez matkê Dopiero z koñcem paŸdziernika na 

Bronis³awê i ojca Hipolita, powstañca rozkaz E. Rydza-Œmig³ego przyst¹pi³ do 

styczniowego. tworzenia brygady kawalerii, w jej sk³ad 

Po otrzymaniu matury w 1908 r., wesz³y dwa pu³ki u³anów i jeden 

wyjecha³ do Lwowa, gdzie studiowa³ na szwole¿erów. Na czele tej brygady ju¿ w 

wydzia le  górniczym tamtejszej  randze pu³kownika (od 1919 r.) walczy³ 

Politechniki (1909-1913), a póŸniej w a¿ do koñca wojny, zdobywaj¹c w 

Akademii Górniczej Leoben w Austrii. kwietniu 1919 r. œwietnym rajdem 

W 1913 r. obj¹³ stanowisko zastêpcy kawaleryjskim Wilno. Wagê  tego 

komendanta okrêgowego krakowskiego wydarzenia podkreœli³ sam Naczelnik 

Strzelca a latem 1914 r. dowództwo II Pañstwa Józef Pi³sudski w specjalnie 

szkolnej kompanii wakacyjnej tego w y d a n y m  r o z k a z i e :  " . . . P r z e d e  

st ow ar zy sz en ia , p ro wa dz ¹c  ku rs  wszystkim muszê jednak podnieœæ 

instruktorski dla ochotników w dzi a³a nie  odd zia ³u j azd y po d 

krakowskich Oleandrach. d o w ó d z t w e m  p ³ k .  B e l i n y -

K u n s z t  w o j s k o w y  B e l i n y - Pra¿mowskiego. Œwietnie prowadzona 

P r a ¿ m o w s k i e g o  c e n i ³  w y s o k o  jazda wspania³ym marszem obesz³a ca³y Dnia 6 sierpnia 1914 roku, na 
J. Pi³sudski, który pisa³ o nim póŸniej: uk³ad si³ wroga, by z ty³u wpaœæ do 

rozkaz  Józe fa  P i ³ sudsk iego ,  
„Belina dokonywa³ po prostu cudów”. g³ównego siedliska wszystkich w³adz 

wyruszy³a z krakowskich Oleandrów 
By³ on zreszt¹ darzony wielk¹ sympati¹ bols zewi ckic h. Œmia ³ym a nag³ ym 

na polskie ziemie, bêd¹ce pod przez Pi³sudskiego, do którego - jako napadem zajê³a ona miasto, z ogromnymi 
zaborem rosyjskim, I Kompania j e d y n y  p o z a  s z e f e m  s z t a b u  zapasami materia³u wojennego i 

K. Sosnkowskim - zwraca³ siê utrzyma³a je pomimo ogromnej Kadrowa Strze lców.  Oprócz  
"Komendancie", nie dodaj¹c jak inni przewagi, a¿ do przyjœcia piechoty. Jest zamierzonego wywo³ania powstania 
"o by wa te lu ".  Wio sn ¹ 1 91 5 r.  to najpiêkniejszy czyn wojenny, 

zbrojnego na obszarze zaboru by³ to 
Pra¿mowski awansowany zosta³  na dokonany w tej wojnie, przez jazdê 

r ó w n i e ¿  w y r a Ÿ n y  s y g n a ³  o  
rotmis trza. 31 lipca  1915 r. jego polsk¹. Dziêkujemy za to pu³kownikowi 

powstawaniu zal¹¿ka przysz³ego kawaleria wkroczy³a do Lublina na czele Belinie-Pra¿mowskiemu i jego szefowi 
Wojska Polskiego. I Brygady Legionów. sztabu majorowi Piskorowi".
Tymczasem ju¿ cztery dni wczeœniej, 2 Po zajêciu Lublina Beliniaków Piotr  Widz
sierpnia granicê tzw. Kongresówki skierowano na Wo³yñ, gdzie stoczyli •ród³a: 
przekroczy³ siedmioosobowy oddzia³ boje . Na p ocz¹ tku 1 917 r.  zost a³ 1.Jednodniówka  Z okazji dziesiêciolecia 
zwiadowczy dowodzony przez por. awansowany do stopnia majora. Janów Lubelski sw¹ prac¹ czci Wielk¹ 
W³adys³awa Pra¿mowskiego ps. Belina, Latem 1917 r. za odmówienie z³o¿enia Rocznicê Niepodleg³oœci Najjaœniejszej 
rozpoczynaj¹c tym samym dzia³ania przysi êg i na w ie rnoœæ pañstwom Rzeczypospolitej Polskiej, 1928 r.
wojenne. Wydarzenie to ogólnie przyjête centralnym Belina otrzyma³ dymisjê z 2.Przemys³aw Jerzy Witek: PIERWSZY 
zosta³o jako pocz¹tek odrodzonej Legionów. ¯egnaj¹c siê ze swoim U £ A N  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  
polskiej  kawaler i i ,  „Bel iniacy” pu³kiem w Ostro³êce, wzywa³ do dalszej „ZION¥CY KONIEM I CZARK¥ 
natomiast dziêki niemu zapisali siê na wiernoœci OjczyŸnie i Brygadierowi WÓDKI WYPIT¥ NA ŒNIADANIE...” 
kartach historii jako pierwszy regularny Pi³sudskiemu. Szkic o Belinie w 115 rocznicê urodzin i 
polski oddzia³ zbrojny od czasów P o  z d y m i s j o n o w a n i u  B e l i n a - 65 rocznicê œmierci, w OLEANDRY, 
powstania styczniowego. Pra¿mowski wróci³ na Lubelszczyznê. Biuletyn Zwi¹zku Pi³sudczyków Oddzia³ 
W historiografii polskiej okreœlany Os ia d³  wr az  z ro dz in ¹ na  ws i,  Œwiêtokrzyski, nr 9 z sierpnia 2003 r.
m i a n e m  p i e r w s z e g o  u ³ a n a  I I  gospodaruj¹c  w dzier¿awionym od 3.Janina Wiater: Dzia³alnoœæ spo³eczno-
Rzeczypospolitej, W³adys³aw Belina- Zamoyskich maj¹tku ziemskim w gospodarcza W³adys³awa Beliny-
Pra¿mowski  pu³kownik, legionista, Godziszowie. Anga¿owa³ siê w Pra¿mowskiego 
twórca kawalerii, uczestnik walk o dz ia ³a ln oœ æ Po ls ki ej  Or ga ni za cj i w latach 1917-1929 na terenie powiatu 
niepodleg³oœæ Polski i wojny polsko- Wojskowej. W paŸdzierniku 1918 r. janowskiego, Kielce 1994.
bolszewickiej, prezydent Krakowa i uczestniczy³ w rozbrajaniu jednostek 
wojewoda lwowski - czêœæ swojego armii austriackiej na LubelszczyŸnie, 
¿ycia i swojej dzia³alnoœci zwi¹za³ 

6.

W³adys³aw Belina-Pra¿mowski  zarys postaci  pierwszego u³ana 
II Rzeczypospolitej

arz¹d Powiatowy Polskiego Stronnictwa 

Ludowego podj¹³ decyzje o ufundowaniu Z
pomnika Wincentego Witosa na terenie Janowa 

Lubelskiego. Autorem i wykonawc¹ popiersia jest 

Gustaw Hadyna. Autorem projektu budowlanego 

Prezes Zarz¹du Jan Strêciwilk, który zapowiada 

ods³oniêcie pomnika podczas obchodów œwiêta 

ludowego w Zielone Œwi¹tki w przysz³ym roku. 

Przewodnicz¹cym Spo³ecznego Komitetu Budowy 

Pomnika zosta³ Ryszard Pastuszak. Patronat 

honorowy obj¹³ Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL 

w Lublinie Edward Wojtas.  Pomnik stanie przed 

Zespo³em Szkó³ przy ulicy Zamoyskiego.

Koszt pomnika wyniesie oko³o 30 tysiêcy z³otych. 

Pieni¹dze pochodz¹ ze sk³adek cz³onkowskich, a tak¿e 

od sponsorów. Organizacja ch³opska liczy oko³o 600 

cz³onków na terenie powiatu, najliczniejsze ko³a 

znajduj¹ siê w gminie Dzwola i Batorz. Prezes 

zapewnia, ¿e pomnik Wincentego Witosa, który 

powstanie w Janowie Lubelskim, bêdzie pierwszym 

na terenie województwa lubelskiego.

J.M
Ci¹g dalszy w nastêpnym nr GJ

Pomnik Wincentego Witosa

elina Pra¿mowski, jak powiedzia³ jeden z Bradnych gminy, to zacny cz³owiek i zas³uguje 

na upamiêtnienie w spo³ecznoœci Janowa 

Lubelskiego. Powsta³a propozycja nadania jego 

imienia jednej z ulic. Pomys³odawcy proponuj¹ ulice 

³¹cz¹c¹ ulicê Bohaterów Porytowego Wzgórza poza 

baz¹ PKS z ulic¹ Wojska Polskiego.Ulica ta w 

niedalekich planach przed³u¿ona zostanie poza 

Misztalcem do ulicy Ksiêdza Skorupki. Za t¹ 

koncepcj¹ optuj¹ pomys³odawcy, którzy chc¹ nadaæ 

imiê bez dokonywania kosztownych zmian adresów 

mieszkañ czy firm. Takie rozwi¹zanie wydaje siê 

optymalnym. Pomys³, aby nadaæ imiê ulicy, która 

bêdzie dopiero powstawaæ jest odleg³y. Natomiast 

zmiana ju¿ istniej¹cej nazwy ulicy napotyka zawsze 

na opory mieszkañców. Decyzjê podejm¹ w 

najbli¿szym czasie radni.

J.M

Ulica Beliny - Pra¿mowskiego

P o  o g ó l n o p o l s k i m  k o n k u r s i e  T ê c z a  wrzeœnia 2009 r  na Zamku Lubelskim a nagrodê z 

organizowanym przez Akademiê Sztuk Piêknych w r¹k Prezydenta Miasta odebra³ Mateusz zaœ na rêce 

Warszawie, w którym K. Madras kl.V f zdoby³a nauczyciela plastyki P. Stefanii Wójcik 

nagrodê a inni wyró¿nienia, znowu dobra passa w przekazano z r¹k Pani wizytator z Kuratorium 

dopiero co rozpoczêtym roku szkolnym.Teraz w podziêkowanie za efektywn¹ pracê z uczniami Po 

wojewódzkim konkursie plastycznym na temat uroczystej  gal i  odby³  s iê  poczêstunek 

,,Cz³owiek i wojna ” organizowanym  przez przygotowany przez Hotel Europa ,spotkanie z 

Muzeum Lubelskie w 70 rocznicê wybuchu II dziennikarzami,zwiedzanie wystawy prac uczniów 

wojny œwiatowej nagrodê otrzyma³ Mateusz P¹k i wycieczka z przewodnikiem po zamku i s³ynnej 

kl VI b a wyró¿nienia Maria Rzepecka kl.VI g i gotyckiej kaplicy œw.Trójcy z XIV-wiecznymi 

Klaudia Rz¹d kl VI c . Uroczysty Fina³u konkursu freskami.

plastycznego na plakat antywojenny odby³ siê 18 Red.

,,Cz³owiek i wojna” - uroczysty fina³ konkursu plastycznego na plakat
Kolejny sukces 

uczniów 

Publicznej 

Szko³y 

Podstawowej w 

Janowie 

Lubelskim w 

konkursach 

plastycznych.
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Gazeta Janowska 7.

imo powszechnej opinii, ¿e w tym roku grzybów w lesie niewiele, grzybiarze Mktórzy wyst¹pili w "Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Grzybobraniu" 
udowodnili swoje wysokie kwalifikacje i uzbierali ca³e kosze, czym zadziwili nawet 
leœników.
WYNIKI GRZYBOBRANIA
1 miejsce - Zygmunt Wasilewski - 204,48 pkt
2 miejsce - Bogdan Baran - 204,4 pkt
3 miejsce - Aleksander Koz³owski - 107,8 pkt
Najlepsi grzybiarze otrzymali bardzo cenne i atrakcyjne nagrody. Nagrodê dodatkow¹ 
za najpiêkniejszy okaz otrzyma³ Zygmunt Wasilewski . Znaleziony przez niego grzyb 
mia³ kapelusz 61,57 cm.
Tej niedzieli nagrody mo¿na by³o tak¿e zdobyæ w innych konkurencjach. Radio Lublin, 
które towarzyszy³o imprezie przez ca³y dzieñ, tak¿e organizowa³o mini konkursy. 
Impreza by³a ozdabiana wystêpem zespo³u wokalnego z Janowskiego Oœrodka Kultury. 
Szkoda tylko, ¿e pogoda nie dopisa³a i to pewnie ona obni¿y³a te¿ frekwencjê.

 dniach 10-12 wrzeœnia na Starym Mieœcie w Lublinie odby³ siê Europejski Festiwal WSmaku, na którym goœci³a te¿ kuchnia janowska. Kram z Janowa Lubelskiego cieszy³ siê 

du¿ym zainteresowaniem ze wzglêdu na swój bogaty program obejmuj¹cy pokaz przyrz¹dzania 

gryczaka, konkurs ubijania mas³a z nagrodami czy przyrz¹dzanie karpia z kopciuchy. Widzów 

przyci¹gn¹³ wystêp janowskiej Olek-orkiestry i Kapeli Ludowej. Uwieñczeniem pokazu by³ 

wystêp najs³ynniejszego polskiego kucharza Roberta Mak³owicza, który w towarzystwie pañ ze 

Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego przyrz¹dzi³ nasza regionaln¹ potrawê, jak¹ by³y 

go³¹bki z kasz¹ gryczan¹, miêsem mielonym i grzybami.

Festiwal smaku

W dniach 17- 19 wrzeœnia 2009r. w Uczestnicy  spotkania zachwycali siê 

Ropience  odbywa³a  siê IX ses ja szkó³ prezentowanymi widokami i zapowiedzieli 

im.Ig naceg o £uka siewi cza. W s esji wizytê w tak urokliwych zak¹tkach. 

uczestniczy³y 24 delegacje z ca³ej Polski, Najwiêkszym sukcesem uczniów by³o zajêcie 

wœród nich oczywiœcie przedstawiciele szko³y III miejsca w konkursie „Ignacy £ukasiewicz- 

w £¹¿ku, ze wzglêdu na wspólnego patrona. Z ¿ycie i dzia³a lnoœæ” . W nagrodê dzieci  

£¹¿ku na zjazd pojecha³y dwie uczennice z otrzyma³y upominki , dyplom  oraz certyfikat 

kl.VI Agata Pa³ka oraz Wiktoria Martyna i udzia³u dla szko³y. Dyplomy wrêcza³ sekretarz 

Jakub Powêska z  kl.V. Opiekunem grupy by³a ge ne ra ln y St ow ar zy sz en ia  Na uk ow o-  

pani Bo¿ena Pa³ka. Technicznego In¿ynierów i Techników 

Program  trzydniowego zjazdu by³ Przemys³u Naftowego i Gazowniczego dr.in¿. 

bardzo ciekawy. Ca³oœæ rozpoczê³a siê od Stanis³aw Szafran. W³aœnie to Stowarzyszenie 

prezentacji szkó³, nastêpnie  konkurs wiedzy o by³o g³ównym organizatorem spotkania.

dzia³alnoœci £ukasiewicza oraz atrakcyjny Dla naszych  dzieci tak wysoki 

wyjazd turystyczny do Ustrzyk Dolnych i nad wynik w konkursie  to olbrzymia radoœæ , 

Solinê. Uroku dodawa³a s³oneczna pogoda w wyrazi ³y  j¹  szczególnie w momenc ie  

dniu wycieczki w Bieszczady, co by³o bardzo odczytania wyników. Pocz¹tkowo wydawa³o 

istotne. W wyznaczonych przerwach dzieci im siê, i¿ przy takiej liczbie uczestników nie 

mia³y ognisko, dyskoteki, wspólne rozgrywki. maj¹ co liczyæ na sukces, a jednak. Osi¹gniêcie 

Pozwoli³o to na zawarcie nowych znajomoœci z to  sp ra wi ³o  ra do œæ  sa my m dz ie ci om , 

kolegami w podobnym wieku. nauczycielom oraz podnios³o rangê szko³y w 

W prezentacji szko³y dzieci z £¹¿ka œrodowisku lokalnym. Ma³a szko³a nie znaczy 

podkreœli³y w³asne osi¹gniêcia , wyniki gorsza.

edukacyjne oraz piêkn¹ lokal izacjê  

miejscowoœci wœród Lasów Janowskich. Bo¿ena Pa³ka

Dyplom dla dzieci ze szko³y w £¹¿ku

W ubieg³y weekend nad Zalewem Janowskim, Kuœmierczyk (team WKS Sanger Janów Lubelski),9,9kg  Ch oc ia ¿ j an ow sk ie  ka rp ie  ok az a³ y s iê  tr ud ny m 

odby³a siê pierwsza edycja Janowskich Dni Grzegorz Zakrzewski i Waldemar Choremba³a (Lubelski przeciwnikiem, zawodnicy byli zadowoleni z zawodów oraz 

Karpiowych. W zawodach startowa³o 19 Klub Karpiowy) oraz zdobywcy najwiêkszego okazu nagród w postaci sprzêtu karpiowego, ufundowanych przez: 

dwuosobowych dru¿yn ze: Stalowej Woli, Lublina, zawodów, karpia wa¿¹cego 13,4kg  Robert Wo³oszyn i Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim, Saenger Polska

Zamoœcia, Radomia, Kraœnika, Œwidnika i oczywiœcie Grzegorz Sokal (Naked Hook, Œwidnik). Sp. z o.o., Producenta Kostki Brukowej „FORBET”, Zak³ad 

nie zabrak³o reprezentantów gospodarzy z Janowa Zawody zakoñczy³y siê w niedzielne przedpo³udnie. Po Optyczny Andrzej Golec, Z.H.U.P.”GAMA” Garbacz 

Lubelskiego. zwiniêciu sprzêtu nast¹pi³o uroczyste wrêczenie nagród Marzena, SPEED SERVICE Adam Czajka, i ROL-HURT 

Zawody rozpoczê³y siê w pi¹tek, 18 wrzeœnia o godz.8.00 zw yc iê zc om . Os ta te cz na  kl as yf ik ac ja  wy gl ¹d a³ a Aleksander Cha³abis.

rejestracj¹ zawodników i losowaniem stanowisk.Wszystkie nastêpuj¹co:

dru¿yny zajê³y swoje miejsca, rozbi³y namioty, zanêci³y i Jerzy i Dariusz Radomscy (WKS SANGER Janów 

punktualnie w po³udnie sêdzia g³ówny da³ sygna³ L u b e l s k i ,  r e p r e z e n t u j ¹ c y  f i r m ê  F O R B E T z  

rozpoczynaj¹cy zawody. Kije posz³y do wody. Pierwsze Tarnobrzega)16,4kg

godziny up³ywa³y spokojnie, janowskie karpie tylko siê Robert Wo³oszyn i Grzegorz Sokal (NAKED HOOK 

pluska³y. Prze³om nast¹pi³ wieczorem, kiedy to zawodnicy Œwidnik)  13,4 kg  jednoczeœnie zwyciêzcy konkursu na 

ze Stalowej Woli wyjêli z wody ³adn¹ sztukê11,60kg. najwiêksz¹ rybê zawodów 

Nastêpni byli przedstawiciele z Lublina i Zamoœcia, z nieco Piotr i Mateusz Gawroñscy (Stalowowolski Klub Karpiowy 

mniejszym, wa¿¹cym 4,5kg karpiem. STEEL HOOK)11,6 kg

Drugi dzieñ  zawodów rozpocz¹³ siê bez sukcesów. Dopiero Grzegorz Zakrzewski i Waldemar Choremba³a (Lubelski 

po po³udniu team WKS Sanger, w sk³adzie P. Kowalski Klub Karpiowy)9,9 kg

i G. Kwaœnik, prze³amali z³¹ passê janowskich karpiarzy, Piotr Kowalski i Grzegorz Kwaœnik (WKS SANGER Janów 

wyjmuj¹c z wody 9kg rybê. Lubelski)9 kg

Jak siê póŸniej okaza³o, ostatnia noc wy³oni³a zwyciêzcê Grzegorz Boruczenko i Tomasz Chamera (NAKED HOOK 

zawodów. Oko³o 4 nad ranem team WKS Sanger Janów Œwidnik)7,8 kg Tegoroczne Janowskie Dni Karpiowe zosta³y zaliczone do 
Lub els ki,  w sk ³ad zie  Jer zy i  Dar ius z Ra dom scy  Grzegorz Dzadz i Leszek Kuœmierczyk (WKS SANGER udanych, a organizatorzy, Carp Club WKS SANGER, 
(reprezentuj¹cy firmê FORBET z Tarnobrzega), z³apali 2 Janów Lubelski)4,6 kg planuj¹ ju¿ kolejn¹ edycjê imprezy.
karpie o ³¹cznej wadze 16,4kg. W karcie po³owów swoje Wojciech Kawka i Tomasz Ungert (TEAM TUTAJ I Grzegorz Dzadz
trofea zapisali tak¿e: 4,6kg - Grzegorz Dzadz i Leszek TERAZ,Zamoœæ-Lublin)4,5 kg

Janowskie dni karpiowe zakoñczone!

,,Apetyt na las” z Radiem Lublin
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o istniej¹cej sieci szlaków rowerowych w Lasach Janowskich do³¹czy³y wynosi ponad 100 km. Wkrótce  pojawi siê równie¿ ca³y system tabliczek Ddwa nowe. Entuzjaœci rowerowych wypraw ju¿ w tej chwili mog¹ szlakiem odleg³oœciowych, mamy nadziejê, znacznie u³atwiaj¹cy wyprawy do Leœnego 
¿ó³tym dojechaæ do W³adys³awowa a czerwonym dotrzeæ do zajazdu „Przy Skarbca, co w po³¹czeniu z faktem, i¿ dokonano odnowienia i poprawy znakowania na 
Kominku” w Gier³achach, aby posmakowaæ naszego specja³u-golonki z rusztu. istniej¹cych trasach zapewni bezproblemowe dotarcie  do zaplanowanych 
Dokonano tak¿e modyfikacji przebiegu szlaku niebieskiego pomiêdzy miejsc.Przewiduje siê równie¿ nowe oznakowanie tras poza obrêbem Lasów 
Porytowym Wzgórzem a Szewcami. Dziêki budowie przez Nadleœnictwo Janów Janowskich: w kierunku Ÿróde³ Borownicy, w kierunku miejscowoœci Podlaski, 
Lubelski nowej drogi, która biegnie w tym miejscu œladem dawnej kolejki leœnej, Przysiê¿nego Do³ka, Bia³ej , ModŸyrowa, cmentarza austriackiego, Kamiennej Góry i 
przejazd odbywa siê niczym po autostradzie. Do atrakcji nale¿y mo¿liwoœæ Zofianki. Szczególnie atrakcyjne wydaj¹ siê Ÿród³a Borownicy oraz Kamienna Góra, 
dotarcia do dawnej bazy partyzanckiej -„Dwugajówki” odnog¹ tego szlaku. sk¹d roztacza siê wspania³y widok na Równinê Puszczañsk¹. 
Po realizacji tych dwóch szlaków ogólna d³ugoœæ znakowanych tras rowerowych 

MO¯NA KRÊCIÆ WIÊCEJ

Panu lek. med. Arturowi Oponowiczowi
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu:

œmierci ojca
sk³adaj¹: Ordynator i pracownicy Oddzia³u 

Gastrologicznego Szpitala w Janowie Lubelskim

Panu lek. med. Arturowi Oponowiczowi
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu:

œmierci ojca
sk³adaj¹: Dyrekcja i pracownicy 
 Szpitala w Janowie Lubelskim
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oczekiwaniami, rozpisano ankietê*. Wyniki ¿e nagle pozbawiono dzieci z janowskich szkó³ 

ankiety nie pozostawia³y ¿adnych w¹tpliwoœci, mo¿liwoœci uczestniczenia w zajêciach na 

rodzice oczekiwali, aby zajêcia na p³ywalni krytej p³ywalni, nikt w najmniejszym stopniu 

by³y organizowane przez szko³y w ramach 4 takich zamiarów nie mia³ i tego nie uczyni³. 

lekcji wychowania fizycznego. Natomiast szukamy wspólnie z nauczycielami 

Rada Miejska wraz z Burmistrzem Janowa wychowania fizycznego, dyrektorami szkó³, 

Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem, podjê³a Burmistr zem i  z-c¹  Burmistr za Janowa  

decyzjê i wprowadzi³a w ¿ycie postanowienie, Lubelskiego  optymalnych  rozwi¹zañ, aby 

¿e w roku szkolnym 2008/09 dzieci i m³odzie¿ zajêcia na P³ywalni nie tylko siê odbywa³y, ale 

z janowskich gminnych szkó³ podstawowych i jednoczeœnie by³y atrakcyjne, przynosi³y jak 

gimnazjalnych, ok. 2000 uczniów, bêdzie najwiêcej zadowolenia dla naszych pociech i 

pobiera³a naukê p³ywania nieodp³atnie, ka¿dy wp³ywa³y korzystnie na ich rozwój.

uczeñ 1 raz w tygodniu, koszty zostan¹ pokryte Dr od zy  Ro dz ic e,  ka ¿d a fo rm a za jê æ 

z Bud¿etu Gminy Janów Lubelski. prowadzonych w wodzie, czy to w formie 

Niestety, nie wszyscy chcieli skorzystaæ z tego zabawowej, rekreacyjnej, czy tej bardziej 

daru, nie wszyscy do koñca chc¹ zrozumieæ, nu¿¹cej, a wiêc nauki p³ywania, przynosi tylko 

jakie dobra niesie za sob¹ p³ywanie bez same korzyœci nie tylko dla dziecka ale równie¿ 

wzglêdu na formê jego uprawiania. Przede dla nas wszystkich. Dziecko prawid³owo siê 

wszystkim pozytywnie wp³ywa ono na rozwój rozwija, mniej choruje, staje siê bardziej 

psychomotoryczny dziecka, poprawia ogólny odwa¿ne, nabiera szacunku do wody, potrafi siê 

stan zdrowia, w pierwszej kolejnoœci uk³ad samoasekurowaæ w sytuacjach zagro¿enia lub 

kostno - miêœniowy i poprawia zdecydowanie udzieliæ pomocy innym.

ogólny uk³ad kr¹¿enia, nie wspominaj¹c o Porozmawiajcie na ten temat ze swoimi 

korekcie wad postawy, szczególnie krêgos³upa. pociechami, uzmys³awiaj¹c im, ¿e nauka 

Nowy rok szkolny 2009/10, trochê inne zasady, p³ywania to dobro, z którego ka¿dy z nas 

wynikaj¹ce z analizy roku ubieg³ego. Byæ po wi ni en  sk or zy st aæ . Wy t³ um ac zc ie   Obiekt P³ywalni, który do tej pory jawi³ siê jawi siê, je¿eli chodzi o uczêszczanie na lekcje 
mo¿e bardziej rygorystyczne, zdawaæ by siê dziewczêtom i ch³opcom w wieku dojrzewania, janowiakom jako coœ odleg³ego o co najmniej nauk i  p ³ywan ia  i  ak tywne  w  n i e j  
mog³o mniej dostêpne, ale ucz¹ce pewnej ¿e w tym okresie do pewnych zmian w naszym 40 czy 80 km, lub w snach, sta³ siê faktem. uczestniczenie. Dobrzy ludzie postarali siê, aby 
organizacji i wymagaj¹ce woli. Ze strony o rg a n i z m i e  n a l e ¿ y  p o d c h o d z i æ  z e  Nasza latoroœl o ró¿nej p³ci i w ró¿nym wieku ta p³ywalnia powsta³a, teraz my dajmy sobie 
ucznia, rodzica, wychowawcy, p³ywalni. Dla zrozumieniem, ale jednoczeœnie zachowuj¹c mo¿e korzystaæ z niego do woli oraz w mniej szansê i odpowiednio to wykorzystajmy.
klas „O” i I - III zajêcia bêd¹ siê odbywa³y na pewien dystans. Nie zwracaæ uwagi czy ktoœ lub bardziej zorganizowanych formach zajêæ, Przed rozpoczêciem roku szkolnego 2008/09, a 
dotychczasowych zasadach i warunkach. Dla jest chudszy czy grubszy, przecie¿ nikt z nas nie które maj¹ wspólny mianownik - nauka wiêc równie¿ przed oddaniem do u¿ytku naszej 
pozos ta³ych klas szkó³  podst awowych i jest doskona³y. Nie wstydŸmy siê w³asnego p³ywania.  Z tym p³ywaniem jest akurat P³ywalni powsta³ dylemat, na jakich zasadach i 
gimnazjalnych, pozostawiono dwa warianty cia³a, gdy¿ wiêkszym wstydem bêdzie to, kiedy podobnie jak w przypowieœci o pewnym warunkach udostêpniæ p³ywalniê janowskim 
wyboru, je¿eli klasa w 90% zadeklaruje siê, ¿e pozostaniemy ze swoimi kompleksami na osobniku, który mia³ przez ca³e ¿ycie ¿al do dzieciom i janowskiej m³odzie¿y, tak aby ka¿de 
chce uczestniczyæ w zajêciach z p³ywania, to „brzegu” poniewa¿ pozostali nam „odp³ynêli”. Pana Boga, ¿e nie wygra³ w „totka”, roz¿alony dzi eck o mia ³o rów ne sza nse . Pyt añ i 
zajêcia bêd¹ organizowane w ramach 4 lekcji Kierownik P³ywalni „OTYLIA”Pan Bóg mówi do osobnika: „daj mi szansê w¹tpliwoœci by³o i do tej pory jest wiele. Aby 
wychowania fizycznego, drugi wariant to Andrzej Majkowskiwreszcie zagraj”. Ta przypowieœæ jak ¿ywo dog³ê bnie z apozn aæ siê  z prob lemem  i 
zajêcia pozalekcyjne.  Dlatego nieprawd¹ jest, 

Kto by pomyœla³, jeszcze w pamiêci mamy 

uœmiechniêt¹ i pe³n¹ serdecznoœci twarz naszej 

wspania³ej Mistrzyni Pani Otyli Jêdrzejczak, kolorowe 

i bajeczne obrazy; jak spotyka siê z dzieæmi, jak 

rozdaje autografy, jak dostojnie w obecnoœci w³adz 

pañstwowych i samorz¹dowych dokonuje uroczystego 

otwarcia Krytej P³ywalni w Janowie Lubelskim, 

nazwanej Jej imieniem „OTYLIA”
A to ju¿ rok zlecia³, jak w naszej miejscowoœci funkcjonuje 
obiekt u¿ytecznoœci publicznej pn. Kryta P³ywalnia 
„OTYLIA” w Janowie Lubelskim. Jeszcze krótka dygresja, 
aby oddaæ cesarzowi to co cesarskie czyli Panu 
Burmistrzowi Janowa Lubelskiego i Jego „Ekipie”, ¿e 
potrafili pozyskaæ zewnêtrznych œrodków ponad 13 
milionów z³otych oraz Powiatowi Janowskiemu, który 
równie¿ partycypowa³ w kosztach budowy Krytej P³ywalni.
Min¹³ rok pracy, czas na podsumowania, nie bêdzie oceny z 
dzia³alnoœci P³ywalni, czy funkcjonuje dobrze czy Ÿle. Z t¹ 
ocen¹ zwracamy siê do Pañstwa poprzez ankietê z proœb¹ o 
jej wype³nienie. Ankieta bêdzie dostêpna na stronach 
internetowych p³ywalni i UM Janów Lubelski. Skrócona 
wersja ankiety bêdzie do pobrania w szatni i kasie na 
p³ywalni. wody oraz „zjad³a” 6,1 tony podchlorynu sody, 4,2 ton Nad prawid³ow¹ prac¹ i funkcjonowaniem obiektu czuwaj¹ 
Rok pracy p³ywalni  „OTYLIA” to rok nabieran ia korektora pH w p³ynie i 3,2 ton koagulantu w p³ynie. Jak na odpowiednie s³u¿by, których zadaniem jest utrzymanie 
doœwiadczeñ i nauki. To rok spostrze¿eñ i wyci¹gania „kobietê” przysta³o bardzo starannie dba o swoj¹ urodê, a ci¹g³oœci pracy wszystkich systemów pracuj¹cych na 
wniosków z naszej wspó³pracy z Pañstwem. Chocia¿by wiêc zu¿ycie przeró¿nych „kosmetyków” jest obfite. To P³ywalni. Z okazji pierwszej rocznicy pracy sk³adam im 
sprawa czepków k¹pielowych: obowi¹zkowo, czy nie. A takie ma³e miasteczko, które ci¹gle potrzebuje dostarczania podziêkowania za to, ¿e przerw spowodowanych awariami 
mo¿e kompromis, w basenie sportowym: tak, obowi¹zkowo, mediów, aby mog³o normalnie funkcjonowaæ. Jak przysta³o na naszym obiekcie nie by³o. Tak trzymaæ.
w basenie rekreacyjnym czy jacuzzi: nieobowi¹zkowo, ale na XXI wiek, „OTYLKA” jest „nafaszerowana” automatyk¹ Ale P³ywalnia to nie tylko baseny rekreacyjne i sportowe, to 
tak czy inaczej czepek nale¿y posiadaæ. i elektronik¹. W pe³ni zautomatyzowane s¹; ESOK, czyli równie¿ wiele ró¿norodnych, dobrze ze sob¹ wspó³graj¹cych 
Roczna „OTYLIA”  to jeszcze maleñkie dziecko, o które elektroniczny system obs³ugi klienta, dozowanie wszelkich i uzupe³niaj¹cych siê ofert jak: Jaskinia Solna, gabinet 
nale¿y dbaæ ze szczególn¹ starannoœci¹. „OTYLKA” w tym œrodków chemicznych,  aby woda w basenach by³a odnowy biologicznej Vis a Vis, w którym równie¿ mieœci siê 
czasie odwiedzana by³a 147 534 razy, przy œredniej czysta,spe³nia³a warunki sanitarno-epidemiologiczne i salon fryzjerski i kosmetyczny, gabinet rehabilitacji i 
odwiedzin dziennie  437,78 z (odliczeniem czasu na przerwê utrzymywa³a zadan¹ temperaturê,  w poszczególnych masa¿u, si³ownia, krêgielnia oraz kawiarenka.
technologiczn¹). To ca³kiem niez³a rodzinka, ale postarajmy nieckach z systemem ogrzewania i wentylacji w³¹cznie. P³ywalnia, to takie ma³e miasteczko, które wymaga ci¹g³ego 
siê wszyscy, aby ta rodzina sta le siê powiêksza³a. Kryta P³ywalnia „OTYLIA, œwiadczy us³ugi w zakresie dozoru, zaopatrzenia w odpowiednie media i œrodki, 
Zapraszajmy na spotkania  z „OTYLI¥” znajomych, sportu, rekreacji, zajêæ ruchowych, aqua - aerobiku, nauki sprawnej obs³ugi, aby normalnie „¿yæ” i funkcjonowaæ.
przyjació³, a tak¿e odwiedzajmy J¹ sami. p³ywania, odnowy biologicznej i rehabilitacji. Jako obiekt Zapraszamy, korzystajcie Pañstwo z obiektów Krytej 
„OTYLKA” jak na ma³e dziecko jest bardzo wymagaj¹ca, do u¿ytecznoœci publicznej jesteœmy do Pañstwa dyspozycji 16 P³ywalni „OTYLIA”  naprawdê  warto.

3 
jej ogrzania  oœwietlenia zu¿yto 153 363 m gazu i 675 326 godzin dziennie i 7 dni w tygodniu, z krótkimi przerwami Kierownik P³ywalni „OTYLIA”Andrzej Majkowski

3 
kWh energii elektrycznej. „OTYLKA”  „wypi³a” 16 675 m œwi¹tecznymi na przymusow¹ przerwê technologiczn¹.

Lekcja p³ywania
Od ponad roku uczniowie janowskich szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest 

Gmina Janów Lubelski, uczêszczaj¹ na zajêcia z nauki p³ywania w ramach 4 godziny 

wychowania fizycznego do Krytej P³ywalni „OTYLIA”

Nasza ,,OTYLKA”
ukoñczy³a roczek
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Organizatorem Zawodów by³ Klub ̄ o³nierzy Rezerwy przy 
Zarz¹dzie Powiatowym Ligi Obrony Kraju w Janowie Lubelskim, 
wraz z Zarz¹dem Oddzia³u Powiatowego zwi¹zku Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych RP w Janowie Lubelskim. Organizatorzy 
gratuluj¹ zwyciêzcom oraz ¿ycz¹ sukcesów wszystkim 
zawodnikom w nastêpnych zawodach przy uczestnictwie 
wszystkich gmin powiatu. Po strzelaniu poczêstowano tradycyjn¹ 
grochówk¹ i kie³bask¹.

W zawodach bra³y udzia³ dru¿yny:

1.Zarz¹d Oddzia³u Gminnego OSP RP  Chrzanów
2.Zarz¹d Oddzia³u Gminnego OSP RP  Dzwola
3.Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-gminnego OSP RP  Janów 

Lubelski
4.Starostwo Powiatowe

Dru¿yny zaproszone:
1.Nadleœnictwo Janów Lubelski
2..Klub ¯o³nierzy Rezerwy przy ZP LOK w Janowie 

Lubelskim

Wyniki zawodów
Pierwsze miejsca zajêli:
1.Klasyfikacja indywidualna

a)Pistolet sportowy MARGOLIN  Sztuc Jerzy-84pkt.
b)Karabin sportowy KBKS Sydor Krzysztof-72pkt.
c)Rzut granatem  Strêciwilk Stanis³aw- 9pkt.

2.Klasyfikacja indywidualna w trójboju obronnym:
Sztuc Jerzy-153 pkt.

3.Klasyfikacja zespo³owa w trójboju obronnym:
ZOSPR RP  Janów Lubelski-685 pkt.

a terenie Szko³y Podstawowej w Janowie 

Lubelskim odby³y siê 14 wrzeœnia 2009 NMiêdzyszkolne Mistrzostwa w Biegach 

Prze³ajowych. Brali w nich udzia³ uczniowie klas 1-6. 

Rywalizacja na trasie by³a bardzo zaciêta. Bardzo cieszy, i¿ 

nasi najm³odsi sportowcy z tak du¿¹ chêci¹ i 

zaanga¿owaniem brali udzia³ w zorganizowanych przez 

nauczycieli SP3 zawodach sportowych. Dopingujemy 

naszych najm³odszych sportowców, aby osi¹gali coraz 

lepsze wyniki sportowe i ³¹czyli je z zabaw¹.

Red.

Powiatowe Zawody Strzeleckie w 
trójboju obronnym

BIEGI PRZE£AJOWE

Nie wszyscy jednak wiedz¹ , ¿e zal¹¿ki toru rowerowego sprawnoœci fizycznej i umiejêtnoœci sportowych m³odzie¿y, 

zaistnia³y równie¿ w naszym mieœcie. Sta³o siê to mo¿liwe stanie siê mo¿liwa dziêki ¿yczliwemu zrozumieniu wagi 

dziêki energii i usilnym staraniom kilku janowskich przedsiêwziêcia i w³¹czeniu siê do wspó³uczestnictwa w 

pasjonatów tej dyscypliny. To przed siedmioma laty nim p rzedstawiciel i  w ³adz m iasta  o raz o sób 

wysi³kiem w³asnym, przy pomocy w³asnego sprzêtu i zainteresowanych . Z pewnoœci¹ inicjatywa tworzenia 

w³asnych nak³adów finansowych rozpoczêto budowê toru nowych miejsc i warunków zdrowego i efektywnego 

rowerowego. I chocia¿ wiele jeszcze potrzeba, by by³ wypoczynku naszych dzieci i m³odzie¿y nie jest nikomu 

w³aœciwie urz¹dzony, korzysta z niego coraz wiêcej obojêtna. D¹¿ymy wszyscy do tego, by ustawicznie 

m³odzie¿y. Nowatorska dla Janowa Lubelskiego inicjatywa  poprawiaæ standardy ¿ycia. Sport równie¿ potrzebuje coraz 

tworzenia jeszcze lepszych warunków do doskonalenia bardziej nowoczesnej bazy. Czy¿ pomiêdzy wspó³czesnym 

sportem a postêpem cywilizacji nie istnieje œcis³y zwi¹zek? 

Poszukuj¹c chêtnych do pomocy i wsparcia finansowego, 

pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy nie szczêdz¹c 

si³ przyczynili siê do tworzenia nowego, atrakcyjnego 

miejsca do uprawiania sportu wyczynowego w naszym 

mieœcie .

P.K

UTORowaæ drogê po zdrowie i aktywny wypoczynek na sprzêcie ROWEROWYm



bêdziemy tutaj choæby odpoczywaæ. Zwolennicy b³ogiego wolnego czasu. Jeœ li ktoœ je st mi³oœn ikiem zabytków i 

leniuchowania mog¹ do woli korzystaæ z pla¿y nad zalewem zwiedzania, mo¿e dotrzeæ do kilku ciekawych miejsc w Janowie. 

janowskim a tak¿e ze sprzêtu wodnego, który mo¿na wypo¿yczyæ Centrum Janowa stanowi Rynek, zaœ Nowe Miasto z zabytkowym 

na miejscu. Co prawda nie ma tam nart wodnych, ale s¹ w dobrym Parkiem Miejskim podkreœla urokliwa fontanna zachêcaj¹ca do Przeczyta³am kiedyœ, ¿e podró¿nik, aby móg³ 
stanie rowery wodne, ³ódki czy kajaki. Mo¿na te¿ przep³yn¹æ odpoczynku w upalne letnie dni. O wyj¹tkowoœci tego miejsca wyje¿d¿aæ, zwiedzaæ kolejne miejsca musi mieæ bazê do 
motorówk¹. A gdy zmêczeni k¹piel¹ wodn¹ skryj¹ siê w cieniu œwiadczyæ mog¹ sesje fotograficzne  nowo¿eñców, którzy 

której mo¿e z tych wypraw wracaæ. Inaczej bêdzie 
mog¹ posiliæ siê w przybrze¿nych knajpkach. wybieraj¹ to w³aœnie miejsce do upamiêtnienia tego wa¿nego dnia 

tu³aczem. 
Zwolennicy aktywnego odpoczynku maj¹ do wyboru sporo w ich ¿yciu. 

Dobrze jest mieæ miejsce, do którego chce siê wracaæ.
atrakcji. Mog¹ korzystaæ z niedawno otwartej krytej p³ywalni, na Jeœli ktoœ potrzebuje kontemplacji powinien odwiedziæ po³o¿one 

 ̄ eby odpocz¹æ, nabraæ si³, poczuæ siê swojsko. 
miejscu mo¿na te¿ korzystaæ z s³owni, fitness clubu, sali do gry w w sercu miasta Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej, gdzie w 

Janów Lubelski. Miasto, które w lecie przyci¹ga wielu turystów i 
krêgle czy obiektu sportowego, gdzie mo¿na pograæ w siatkówkê miejscu objawienia stoi czêsto odwiedzana przez pielgrzymów 

przyjezdnych, choæby ze wzglêdu na imprezy kulturalne, które 
czy koszykówkê, Mi³oœnicy jazdy konnej mog¹ korzystaæ z us³ug czy turystów ,,Kaplica Zjawieñ”. 

odbywaj¹ siê w mieœcie, przez pozosta³¹ czêœæ roku jakby 
oœrodków jeŸdzieckich i gospodarstw agroturystycznych. Stoki Janowskie, jako naturalne Ÿródlisko w centrum miasta to 

tak¿e unikat. Warte odwiedzenia jest 

œródleœne uroczysko Kruczek z ciekawymi 

stacjami drogi krzy¿owej oraz kaplicy œw. 

Antoniego. Zwiedzanie okolic Janowa 

umo¿liwiaj¹ œcie¿ki rowerowe, z których 

korzystaj¹c mo¿na podziwiaæ nasz¹ 

rodzim¹ florê i faunê. To w³aœnie tutaj po raz 

pierwszy spotka³am ³osia. Wra¿enie 

imponuj¹ce. Na szczêœcie to dumne zwierzê 

przesz³o majestatycznie obok i nikomu nie 

zrobi³o krzywdy. Czyste powietrze, woda i 

malownicze widoki to du¿e atuty naszego 

rejonu. 

Mo¿e i nie wszystko jest tutaj idealne. Mo¿e 

powinno byæ wiêcej miejsc do zabaw dla 

dzieci, mo¿e w³aœciciele psów powinni 

zadbaæ o to, aby nasze pociechy nie trafia³y 

na "niewypa³y", gdy z nimi spacerujemy, 

mo¿e wreszcie powinno byæ wiêcej 

parkingów w mieœcie.

Ale mo¿na te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e tak jak 

Warszawa ma swoj¹ ,,Szansê na sukces” , 

tak Janów ma swój festiwal filmowy FART, 

w czasie którego mamy szansê spotkaæ 

wiele osobistoœci, których inni mog¹ 

podziwiaæ tylko na ekranie telewizora. 

Warto pamiêtaæ o tych wszystkich dobrych 

rzeczach, gdy wracamy do Janowa z pracy, z 

uczelni, na których skoñczy³ siê w³aœnie rok 

akademicki czy z wyjazdów wakacyjnych. 
spowalnia. Do uprawiania sportów zachêcaj¹ równie¿ kort tenisowy, gdzie 

Miejsce, w którym wyroœliœmy, mieszkamy czy przyje¿d¿amy z 
Mo¿e i nie dzieje siê wtedy zbyt wiele, ale chyba to jest trochê tak, mo¿na wykupiæ lekcje gry w tenisa ziemnego czy strzelnica. 

wizyt¹ w rodzinne strony staje siê dla nas ju¿ na zawsze wa¿ne, ze 
¿e jeœli ktoœ lubi siê nudziæ, to bêdzie siê nudzi³ nie tylko w Na tej ostatniej mo¿na bezpiecznie roz³adowaæ stres, trafiaj¹c do 

wszystkim co siê w nim wydarzy³o czy wydarza.  Tak  jak 
Janowie, ale w Pary¿u, Londynie czy Waszyngtonie. Wydaje siê tarczy. "Roz³adowanie" gwarantowane. 

wszystko, co siê dzieje w domu.
nam, ¿e gdzie indziej jest ciekawiej. Ale tak jak ka¿de miejsce, tak I we wszystkich tych miejscach mo¿na spotkaæ ludzi w bardzo 

Anna Powêzka
Janów te¿ jest jedyny w swoim rodzaju. I to od nas zale¿y czy to ró¿nym wieku, pojedynczo i ca³ymi rodzinami. 

zauwa¿ymy czy nie. Od naszego nastawienia zale¿y te¿ jak Wszystko zale¿y od rodzaju zainteresowañ i sposobu spêdzania 

11.Gazeta Janowska

W ramach podpisanej Umowy przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa oraz wyeliminuje wszelkie niedogodnoœci i uci¹¿liwoœci dla otoczenia. 

Ko³tysia na realizacjê zadania „Kompleksowa Gospodarka Wodno-Œciekowa” Powstaj¹ce osady poœciekowe, jako produkt uboczny bêd¹ nadawaæ siê do 

jeszcze w bie¿¹cym roku doczekamy siê rozpoczêcia modernizacji Oczyszczalni dalszego wykorzystania przyrodniczego i rolniczego. W ramach modernizacji 

Œcieków. Wartoœæ przedsiêwziêcia opiewa na kwotê 3 770 440,11 z³. Wartoœæ bêdzie zastosowany nowy system automatyki z centraln¹ dyspozytorni¹, a uk³ad 

funduszy unijnych stanowi 82,12%, czyli 3 096 285,4 z³. pozosta³a kwota to automatyki zapewni automatyczne sterowanie podstawowymi procesami 

pieni¹dze zdobyte przez Urz¹d Gminy w Janowie Lubelskim. Obecna oczyszczalni. Pozwoli tak¿e przyj¹æ znacznie wiêksz¹ iloœæ œcieków ani¿eli 

oczyszczalnia funkcjonuje od oko³o 14 lat i dalsza jej eksploatacja w takim stanie dotychczas. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e wszystko to zostanie zrealizowane z 

technicznym stanowi³aby zagro¿enie pod wzglêdem ekologicznym, zw³aszcza, ¿e najwiêksza starannoœci¹, dok³adnoœci¹ i w terminie a wówczas bêdziemy siê 

niektóre jej obiekty i urz¹dzenia zdaniem specjalistów w tej bran¿y koñcz¹ swój cieszyæ nowoczesnym obiektem. 

¿ywot i nie nadaj¹ siê do dalszej eksploatacji. Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej

Modernizacja oczyszczalni w pe³nym zakresie spe³ni wymagania przepisów prawa mgr in¿. Tomasz Pietras

MODERNIZACJA A OCZYSZCZALNI W JANOWIE LUBELSKIM

Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2007-2013

Jak w domu

29 wrzeœnia 2009r. na spotkanie z Wicemarsza³kiem Województwa Lubelskiego Markiem Flasiñskim i 
Pos³em na Sejm RP Wojciechem Wilkiem przybyli Starostowie Zenon Sydor i Piotr Góra, Wójtowie 
Marek Piech, Czes³aw  Jaworski , Henryk  Micha³ek, Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ oraz zaproszeni 
goœcie. Uroczysty charakter nadano wrêczeniu "paszportów" dla gmin, które z³o¿y³y wnioski w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich Dzia³anie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi". Ogó³em do 
wspó³finansowania Zarz¹d Województwa zakwalifikowa³ 216 wniosków, w tym 7 z powiatu 
janowskiego: 2 wnioski z Gminy Dzwola,1 Chrzanów, 2 z gminy Janów Lubelski, 1 z Batorza i 1 z 
Modliborzyc. Œrednie dofinansowanie wynosi ok. 400.000 z³otych na gminê. W dyskusji poruszono 
równie¿ problemy zwi¹zane z przygotowywaniem wniosków i najistotniejszymi problemami m.in. 
budow¹ obwodnicy Janowa, przebudow¹ drogi nr "74" na terenie gminy Dzwola.

mpianowska

Wicemarsza³ek w Janowie Lubelskim



Gazeta Janowska12.

olejny konkurs na dofinansowanie  modernizacji i budowy dróg gminnych Ca³kowity koszt projektu wyniesie 3 391 996,94 z³.

rozstrzygniêty. Nasza gmina otrzyma³a pieni¹dze w wysokoœci 1 461 421,44 W ramach projektu zmodernizowana zostan¹ ulice Jana Kochanowskiego, 8 K
z³. na dofinansowanie projektu  pt.”Modernizacja uk³adu transportowego nowego Wrzeœnia Wiejska od ul 8-go Wrzeœnia do ul. Zamoyskiego, Partyzantów do 

centrum miasta Janowa Lubelskiego”. Skrzy¿owania z ul. Stefana Wyszyñskiego, ul. Stefana Wyszyñskiego i ul. Miko³aja 

Kopernika.

Ulice te otrzymaj¹ now¹ nawierzchni¹, 

chodniki, parkingi, oznakowanie ruchu i 

trawniki.

Od ul. Jana Paw³a II wybudowana 

zostanie œcie¿ka rowerowa do ul. 

Œ w i e r d z o w e j  w z d ³ u ¿  u l i c y  

wymienionych wy¿ej. W czêœci ulicy 

Stefana Wyszyñskiego wykonana 

zostanie kanalizacja deszczowa.

Lista projektów wybranych przez 

Zarz¹d Województwa Lubelskiego  

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013, 

Osi Priorytetowej V transport, dzia³ania 

5,2 Lokalny uk³ad transportowy- 

kategoria/typ projektów: drogi gminne 

RPO WL na lata 2007-2013, Nr 

konkursu:  01/RPOWL/5.2 /2009  

obejmowa³a 93 projekty. Janów 

Lubelski znalaz³a siê na 14 miejscu tej 

listy.

Trwaj¹ przygotowania do przetargu. 

Terminy przetargu i wykonania robót 

podamy w terminie póŸniejszym.

J.M

Nowe centrum do modernizacji
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