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o ju¿ trzecia edycja rankingu „Europejska Gmina Europejskie
Miasto”, przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Finansów i Dziennik Gazeta Prawna, w
którym uczestniczy gmina Janów Lubelski. 21 paŸdziernika b. r. w
Bia³ymstoku odby³o siê uroczyste, spotkanie na którym Wiceburmistrz
Janowa Lubelskiego Czes³aw Krzysztoñ odebra³ specjalne
wyró¿nienie dla naszego miasta. Ranking ma na celu wykazanie, które
z samorz¹dów w Polsce mog¹ pochwaliæ siê najwiêkszym
osi¹gniêciem w pozyskiwaniu œrodków unijnych ,tak „starych” jak i
„nowych” tzn. otrzymanych z unijnego bud¿etu w latach 2007-2013.
Uwzglêdniane s¹ wszystkie programy, których uczestnikami by³y
zarówno w³adze samorz¹dowe jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i
organizacje spo³eczne. Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej
pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba
mieszkañców przypadaj¹ca na dany region.
Tekst i foto. Pawe³ Kusz
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atrzymaj siê w ten jeden
dzieñ, w Œwiêto Zmar³ych.
Dobrze, zatrzyma³eœ siê na
chwilê przy grobie najbli¿szej
Ci osoby, która odesz³a. Przed
oczami przebieg³y
wspomnienia dzieciñstwa,
szko³y, m³odoœci, pierwszej
mi³oœci, œlubu i rodziny, któr¹
za³o¿y³eœ. By³eœ z pewnoœci¹
szczêœliwy, niestety, nie
zdawa³eœ sobie sprawy z tego.
Przyszed³ ten straszny dzieñ,
ziemia ,zdawa³o siê, rozst¹pi³a
siê pod Twoimi nogami, ¿ona
umiera³a na raka a mo¿e m¹¿
umiera³ na zawa³ serca.
Pozosta³eœ z dzieæmi jeszcze
ma³ymi. ¯al do Losu do
¿ywych, rozpacz i znik¹d
pocieszenia.
Cd. strona 7

11 listopada 1918 r. na ulicach
wszystkich miast panowa³a euforia z
powodu rodz¹cej siê niepodleg³oœci.
"Niepodobna oddaæ tego upojenia,
tego sza³u radoœci, jaki ludnoœæ
polsk¹ w tym momencie ogarn¹³. (...)
Kto tych krótkich dni nie prze¿y³, kto
nie szala³ z radoœci w tym czasie wraz
z ca³ym narodem, ten nie dozna w
swym ¿yciu najwiêkszej radoœci.
Cztery pokolenia czeka³y, pi¹te siê
doczeka³o. Od rana do wieczora
gromadzi³y siê t³umy na rynkach
miast; robotnik, urzêdnik porzuca³
pracê, ch³op porzuca³ rolê i lecia³ do
miasta, na rynek, dowiedzieæ siê,
przekonaæ siê, zobaczyæ wojsko
polskie, polskie napisy, or³y na
urzêdach, rozczulano siê na widok
kolejarzy, ba, na widok polskich
p o l i c j a n t ó w i ¿ a n d a r m ó w ."
("Powstawanie II Rzeczypospolitej.
Wy b ó r d o k u m e n t ó w " ) . F e l i k s
Janowski w zbiorze prac „Ludzie
dobrej woli i uczynku”, wydanej w
Janowie Lubelskim w 10. rocznicê
odzyskania niepodleg³oœci pisa³:
„Rocznice wielkich, a pomyœlnych dla
narodu zdarzeñ dziejowych s¹
sposobnoœci¹, która wywo³uje w
duszy swojej radoœæ i dumê, krzepi
serca i podnosi ducha. Wyzwalaj¹c
radoœæ z szarych oków dnia
powszedniego, przypominaj¹
jednoczeœnie obowi¹zki narodowe i
pañstwowe, nawo³uj¹ do obrachunku
sumienia obywatelskiego
(…)Przenika nas niewypowiedziane
szczêœcie, ¿e oto ziemie nasze wolne
s¹ od najeŸdŸcy(…) Duma rozpiera
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nam piersi, ¿e Pañstwo nasze jest w
przewa¿aj¹cym stopniu dzie³em
naszych r¹k i myœli.(…).
Najkorzystniejszy sposób uczczenia
dzisiejszego œwiêta, to rozwa¿yæ
chwalebne czyny i naganne b³êdy, aby
na przysz³oœæ mno¿yæ pierwsze, a
un ik aæ dr ug ic h” .W przeci¹gu
zaledwie trzech tygodni w listopadzie
1918 r. odrodzi³a siê niepodleg³a
Polska. Dopiero w 1937 r. dzieñ 11
listopada zosta³ uznany œwiêtem
narodowym. Po II wojnie œwiatowej
w kalendarzu œwi¹t Polski Ludowej
zabrak³o miejsca dla Œwiêta
Niepodleg³oœci. Nie zabrak³o go
jednak w sercach Polaków.
Niepodleg³oœciowe œrodowiska nadal
obchodzi³y kolejne rocznice 11
listopada 1918 roku. Dopiero w 1989
roku Sejm IX Kadencji przywróci³
narodowi to œwiêto. 11 listopada to
dzieñ naszego patriotyzmu, swoista
lekcja historycznej refleksji, ho³d
naszym bohaterom, którzy pokonali
polityczne podzia³y i nieufnoœæ, a z
têsknoty za wolnoœci¹ i z poczucia
odpowiedzialnoœci odbudowali nasz¹
pañstwowoœæ. W przesz³oœæ odejœæ
powinny smutne oficjalne obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci. Po
uroczystoœciach religijnych
zorganizujmy Radosn¹ Paradê
Niepodleg³oœci, wypuœæmy w niebo
go³êbie i bia³o-czerwone balony,
zorganizujmy na Rynku „lekcjê
œpiewania” patriotycznych pieœni.
B.Nazarewicz

Szczegó³owy program na stronie numer 13

Zas³u¿ony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ “Solidarnoœæ”

D

ariusz Dudzic w tamtych historycznych czasach,
kiedy budzi³a siê niepodleg³oœæ, by³ m³odym
cz³owiekiem z dyplomem uczelni w kieszeni. Powróci³
do rodzinnego miasta i w 1984 roku zatrudni³ siê w
Fabryce Maszyn .Wczeœniej nabyte doœwiadczenie
w podziemnej „Solidarnoœci Wiejskiej”wykorzysta³
w fabrycznej nielegalnej NSZZ “Solidarnoœæ”.
W 1988 roku po zalegalizowaniu „Solidarnoœci”
zostaje Przewodnicz¹cym Tymczasowego Komitetu
Za³o¿ycielskiego w FMJ, nastêpnie cz³onkiem Zarz¹du
Regionu Ziemia Sandomierska. W tych trudnych
pocz¹tkach wspó³pracowa³ ze wspania³ymi ludŸmi i
jednoczeœnie œwietnymi dzia³aczami. Wspominaj¹c
tamte czasy, wymienia wœród innych Józefa Hunicza,
Henryka Jarosza, Józefa Ponczka.Po przepracowaniu w
FMJ ponad jedenaœcie lat odchodzi z firmy i zak³ada z
braæmi rodzinn¹ firmê. Jednoczeœnie przestaje byæ
cz³onkiem zwi¹zku, jest jednak nadal sympatykiem
ruchu solidarnoœciowego.Czasy entuzjazmu przeminê³y,
nie wszystko wysz³o w naszym kraju jak marzy³ m³ody
Darek. Nie ¿a³uje jednak tamtych lat, energii i wysi³ku
w³o¿onego w wolnoœciowy zryw. Otrzymany tytu³
Zas³u¿ony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „
Solidarnoœæ” jest dla Darka mi³ym wyró¿nieniem . Zjazd
25.09.2009, na którym wrêczano te wyró¿nienia by³,
okazj¹ do spotkania z ludŸmi z tamtych lat.
J.M

Co s³ychaæ w Gimnazjum?

W

ka¿dej szkole jest jedno
miejsce szczególne
Biblioteka, gdzie m³odzie¿ mo¿e
rozwijaæ swe zdolnoœci,
inteligencjê i wra¿liwoœæ.
Po¿ytki z czytani a s¹
rozmaite: zapewnia emocjonalny
rozwój, rozwija pamiêæ, jêzyk,
wyobraŸniê, uczy myœlenia,
poprawia koncentracjê, wzmacnia
poczucie w³asnej wartoœci, poszerza
wiedzê ogóln¹, u³atwia naukê,
pomaga odnieœæ sukces w szkole i w
¿yciu, uczy wartoœci moralnych,
pomaga w wychowaniu, zapobiega
uzale¿nieniu od telewizji i
k o m p u t e r ó w, c h r o n i p r z e d
zagro¿eniami ze strony kultury ulicy
i wreszcie, zapewnia na ca³e ¿ycie
chêæ zdobywania wiedzy.
Co zrobiæ, by biblioteka sta³a siê dla
m³odego, wkrótce doros³ego
cz³owieka, trzecim miejscem, po
domu i pracy najwa¿niejszym? Jak
przekonaæ gimnazjalistów, ¿e
kontakt z ksi¹¿k¹ jest bezcenny?
Wraz z pocz¹tkiem nowego roku
szkolnego realizowany jest w
Publicznym Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim
projekt edukacyjno-profilaktyczny
finansowany przez Urz¹d Miasta w
Janowie Lubelskim. S¹ to ju¿ IV
Gimnazjalne Dni Poezji i Prozy,
zatytu³owane tym razem: „Podró¿
przez Galaktykê Gutenberga, kto
czyta, mniej b³¹dzi”, adresowane
zarówno do sta³ych bywalców
biblioteki szkolnej, jak i przysz³ych
jej goœci. Autorki projektu: mgr
Katarzyna Podkañska, Lidia
Pachuta i Beata Rzêdzicka- Stolarz,
zaprosi³y Gimnazjalistów do pe³nej
przygód podró¿y przez Galaktykê
Gutenberga, bo: „Kto czyta, mniej
b³¹dzi”! Maj¹ dla m³odzie¿y wiele
2.

interesuj¹cych propozycji
spêdzenia wolnego czasu,
rozwiniêcia zainteresowañ i
sprawdzenia u miejêtnoœci.
Odbywaj¹ siê warsztaty w czterech
modu³ach:
zajêcia w Szkole pisania o
ksi¹¿kach prowadzone przez p.
Lidiê Pachutê, podczas których
uczniowie ucz¹ siê pisaæ felietony i
recenzje oraz napisz¹ prace na
konkurs: Szczególnie polecam…
zajêcia w Szkole czytania ksi¹¿ek
prowadzone przez p. Gra¿ynê Kras
(jêzyk francuski), Jadwigê
Chróœciel (jêzyk niemiecki),
Daniela Wo³oszyna (jêzyk
angielski), na których m³odzie¿
uczy siê artystycznie czytaæ teksty w
jêzykach obcych nauczanych w
gimnazjum, a tak¿e weŸmie udzia³
w konkursie Pos³uchaj w
oryginale… zajêcia w Szkole
piêknej recytacji prowadzone przez
p. Beatê Rzêdzick¹-Stolarz, gdzie
uczniowie ucz¹ siê recytowaæ i
artystycznie czytaæ wiersze o
ksi¹¿kach i procesie twórczym,
wezm¹ udzia³ w konkursie Zemsta
rêki œmiertelnej… oraz poczytaj¹
bajeczki przedszkolakom.
zajêcia w Bibliotece wyobraŸni
prowadzone przez p. Katarzynê
Podkañsk¹, podczas których
m³odzie¿ uczy siê jak dzia³aæ w
œwiecie reklamy i weŸmie udzia³ w
konkursie na plakat lub slogan
popularyzuj¹ce b ibliotekê i
czytelnictwo pt.: Biblioteka
wyobraŸni Nastêpn¹ propozycj¹ dla
gimnazjalistów jest konkurs: Jeden
z oœmiu, na którym dru¿yny z oœmiu
klas trzecich rywalizowaæ bêd¹ w
za kr es ie zn aj om oœ ci tr eœ ci i
problematyki lektur szkolnych.
Zwyciêzcy wszystkich konkursów

otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody w
postaci ksi¹¿ek i audiobooków.
Laureaci wyst¹pi¹ przed
spo³ecznoœci¹ szkoln¹ 10 listopada,
w ko nce rci e po dsu mow uj¹ cym
pr oj ek t. En tu zj az m w œr ód
m³odzie¿y wzbudzi³a propozycja
odwiedzenia janowskich
przedszkoli i poczytania dzieciakom
bajek i wierszyków. Wspomnienia
wielu mi³ych chwil spêdzonych z
rod zic ami i ro dze ñst wem nad
ksi¹¿eczkami, pierwsze
samodzielnie przeczytane ksi¹¿ki
od¿yj¹ w gimnazjalistach podczas
tych odwiedzin u przedszkolaków.
Dziêki funduszom na realizacjê
projektu z Urzêdu Miasta Biblioteka
Gimnazjum wzbogaci³a siê o wiele
ciekawych ksi¹¿ek i audiobooków
(ksi¹¿ek do s³uchania na p³ytach w
formacie MP3). S¹ wœród nich
lektury szkolne i nowoœci z
literatury m³odzie¿owej. Zakupiono
dwa odtwarzacze CD wraz ze
s³uchawkami i urz¹dzono
stanowisko do s³uchania ksi¹¿ek.
Gimnazjalne Dni Poezji i Prozy
maj¹ swój znaczek, zaprojektowany
i wykonany przez p. Marka Butryna
(Grafkom). Dziêki szczodroœci
Rady Rodziców w Gimnazjum,
która znaczek dofinansuje, bêdzie
kosztowa³ uczniów tylko z³otówkê.
Na efekty realizacji projektu i
podsumowanie trzeba poczekaæ do
jego zakoñczenia, co nast¹pi w
listopadzie, ale ju¿ teraz mo¿na
stwierdziæ, ¿e jest strza³em w
dziesi¹tkê. Trafi³ nie tylko do
m³odzie¿y, która sama chodzi do
biblioteki, bo ma tak¹ wewnêtrzn¹
potrzebê lub wyrobiony nawyk, lecz
przede wszystkim do tych uczniów,
którzy z domów rodzinnych nie
wynie œli na wyków siêga nia po
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ksi¹¿ki, bowiem nie stanowi³y tam
one ¿adnej wartoœci. Jest to tak¿e
szansa wypracowania nawyku
siêgania po ksi¹¿ki poprzez ich
posta æ blis k¹ m³o dym lu dziom
swobodnie pos³uguj¹cym siê
komputerem i Internetem
a u d i o b o o k i
i e-booki. Gimnazjum to ostatni
moment na uœwiadomienie im, ¿e
jesteœmy spo³eczeñstwem
informacyjnym, a informacja to
najatrakcyjniejszy towar we
wspó³czesnym œwiecie.
Umiejêtnoœæ zdobywania
informacji to sztuka, która bêdzie
procentowa³a przez ca³e ¿ycie, a
ksi ¹¿k i to pod sta wow e Ÿró d³o
in fo rm ac ji , bi bl io te ka za œ to
centrum, w którym te informacje s¹
na bie¿¹co gromadzone i
udostêpniane.

Autorki projektu:
mgr Lidia Pachuta
mgr Katarzyna Podkañska
mgr Beata Rzêdzicka-Stolarz

WIEŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Przyœpieszenie - JOK

Uwaga zmiana organizacji ruchu

D

yrektor Janowskiego Oœrodka Kultury £ukasz Drewniak codziennie odwiedza plac
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
budowy. Prace ruszy³y do przodu. Dobudowywane pomieszczenia sali konferencyjnej,
informuje, ¿e obecnie s¹ na ukoñczeniu
holu, magazynu s¹ ju¿ na wysokoœci pierwszego piêtra. Pracownicy wylewaj¹ stropy. Na
prace zwi¹zane z opracowaniem zmian w
pocz¹tku listopada nast¹pi wymiana dachu na budynku. Pozwoli to na prace w œrodku obiektu
projekcie sta³ej organizacji ruchu
bez wzglêdu na pogodê. Wewn¹trz przeprowadzane s¹ rozbiórki zbêdnych œcianek i
ul. 14 go Czerwca, wprowadzaj¹ce
konstrukcji. Zamówione okna zamontowane zostan¹ w ci¹gu kilkunastu dni. £ukasz Drewniak
jednokierunkowy
ruch od ul. Wa³owej do ul. Ko³³¹taja z
z optymizmem obserwuje postêp na budowie.
J.M kierunkiem ruchu od ul. Wa³owej. Zmiana ma na celu
poprawienie bezpieczeñstwa oraz p³ynnoœci ruchu ze
wzglêdu na niezbyt szerok¹ jezdniê ul. 14 go Czerwca
oraz parkuj¹ce jednostronnie pojazdy samochodowe.
ezrobotni, którzy zostali skierowani przez Powiatowy Urz¹d Pracy do Urzêdu Miejskiego Zmiany zostan¹ wprowadzone po zakoñczeniu prac
wykonuj¹ ró¿norodne zadania poprawiaj¹ce wygl¹d i estetykê miasta.
modernizacyjnych.
Dwudziestoosobowa grupa skierowana do porz¹dkowania miasta wykona³a wiele prac
u¿ytecznych, o których trzeba wspomnieæ. Obcinanie odrostów drzew i ¿ywop³otów na ulicach
Wa³owej,Bialskiej, Sukienniczej, Lubelskiej. Koszenie trawników i placów na Osiedlu
Wschód. Uporz¹dkowanie placu za „Star¹ Poczt¹” z wykorzystaniem materia³ów z chodników
od tym tytu³em kryje siê cykl szkoleñ, który ukoñczyli
remontowanych ulic .Czyszczenie rowów melioracyjnych ,sprz¹tanie Stoków , Misztalca.
pracownicy naszego Urzêdu Miejskiego Mia³o na celu
Monta¿ œmietniczek i wywózka œmieci z „Kruczka”. Uzupe³nianie ubytków w drodze podniesienie kwalifikacji, a w szczególnoœci poprawienie
prowadz¹cej do Kruczka. Malowanie pomieszczeñ w Domu Nauczyciela,sprz¹tanie.Trudno jakoœci wykonywanej pracy W g³ównej mierze za³o¿eniem
wyliczyæ wszystkie czynnoœci, które mimo niewielkiego zakresu robót poprawiaj¹ estetykê projektu by³o wyposa¿enie pracowników samorz¹dowych w
miasta.
niezbêdne kompetencje zapewniaj¹ce rozwój osobisty. W
J.M ramach projektu przeprowadzono nastêpuj¹ce szkolenia:

Roboty publiczne

B

Profesjonalny urzêdnik

P

Szkolenie dla kadry kierowniczej urzêdu gminy „Mened¿er
Przysz³oœci” (obejmowa³o tematykê z zakresu: nowoczesne
zarz¹dzanie finansowe, zarz¹dzanie ryzykiem, planowanie
scenariuszowe, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, w tym
prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych, oceny
pracowniczej i motywowania pracowników).Szkolenie dla
urzêdników obs³uguj¹cych klientów „Techniki obs³ugi
klientów” (dotyczy³o pracy z klientem, psychologii emocji,
strategii pracy z trudnym klientem, stylów negocjacji).
Szkolenie „Katalog urzêdnika” o nastêpuj¹cych
podmodu³ach szkoleniowych: „Fundusze pomocowepozyskiwanie i zarz¹dzanie”, „Zamówienia publicznepraktyczne aspekty”,„Audyt i kontrola wewnêtrzna” , „ABC
sprawnego urzêdnika” , „Promocja gminy”
Partnerem projektu odpowiedzialnym za cykl szkoleñ by³a
Fundacja Inicjatyw Mened¿erskich
Monika Kotu³a .

“Zoom Natury”

A w muzeum...?

O

B

ardzo ciekaw¹ propozycjê wypoczynku rodzinnego przygotowa³ Janów Lubelski. Zoom
Natury to innowacyjny projekt turystyczny oparty na idei zabawy i aktywnego poznawania
natury. Pracownicy Urzêdu Miejskiego przygotowali projekt zagospodarowania 10-hektarowej
dzia³ki przy janowskim zalewie. Projekt zak³ada dofinansowanie zadania w wysokoœci 20
milionów z³otych z funduszy Unii Europejskiej. O szczegó³ach projektu poinformujemy w
kolejnym numerze Gazety Janowskiej.
J.M

Nowa strona internetowa

O

d pewnego czasu zaczê³a funkcjonowaæ nowa odm³odzona strona
internetowa naszego miasta która, zosta³a zamieszczona sonda¿owo na
okres próbny. Po zebraniu informacji i uwag, bêdziemy kontynuowaæ prace na jej
udoskonaleniem. Przez ten okres zamieœcimy poprzedni¹ stronê
www.janowlubelski.pl
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remontach w muzeum œwiadcz¹ tylko sterty gruzu na
placu. Pani Barbara Nazarewicz, dyrektorka muzeum, w
poœpiechu objaœnia, jakie prace zosta³y ju¿ wykonane
wewn¹trz budynku. Zakres robót jest imponuj¹cy, chocia¿ to
nie koniec planowanej modernizacji. Do piêtnastego listopada
zgodnie z umow¹ powinien zakoñczyæ siê pierwszy etap
remontu budynku. Od czerwca br. za³o¿ono instalacjê
elektryczn¹, komputerow¹, przeciwpo¿arow¹ i
wodnokanalizacyjn¹. £azienki przygotowane s¹ do po³o¿enia
p³ytek, termin zakoñczenia wszystkich prac nie jest zagro¿ony.
Pieni¹dze na ten etap remontów otrzymaliœmy z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w
wysokoœci 350 tysiêcy z³otych. Natomiast 183.104,00 z³
pochodzi z funduszy w³asnych gminy. Pierwszy etap dobiega
koñca a ju¿ odpowiednie s³u¿by Urzêdu Miejskiego w Janowie
przygotowuj¹ wnioski na nastêpne fundusze. Konieczne jest
dostosowanie sal ekspozycyjnych do potrzeb muzeum,
wykonanie odpowiednich magazynów na sk³adowanie
eksponatów. Niezbêdne s¹ tak¿e pomieszczenia biurowe.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e kolejny etap modernizacji rozpocznie
siê w przysz³ym roku.
J.M

Sprzedam pilnie!!!
Dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 28
arów usytuowan¹ w Janowie
Lubelskim przy ulicy Kamiennej 84 .
Telefon kontaktowy:
158720928,519857834,
3.

SPORT I REKREACJA

Zmiany w Janowiance ?
Po serii trzech przegranych W przypadku niepoprawienia wyników
meczów Janowianki do dymisji zarz¹d musi rozgl¹daæ siê za nowym
poda³ siê trener Dariusz Brytan.
szkoleniowcem. Niestety, wi¹¿e siê to z
wiêkszymi kosztami ponoszonymi przez
rzeba przyznaæ, ¿e nasi pi³karze klub. Pamiêtamy jeszcze pobyt w Janowie
naprawdê nie grali Ÿle, brakowa³o trenera Jaros³awa Góry, który jest bardzo
trochê szczêœcia i przede wszystkim dobrym szkoleniowcem z Lublina.
skutecznoœci. To, ¿e potrafi¹ graæ w pi³kê Niestety, jego dwuletnia wspó³praca z
udowodnili w dwóch wygranych meczach Janowiank¹ doprowadzi³a do du¿ego
i remisie z liderem Che³miank¹. Gdyby zad³u¿enia i wymusi³a na zarz¹dzie
by³o teraz tych kilka punktów wiêcej zmiany.Czy zawodnicy bêd¹ „gryŸæ
sytuacja by³aby ca³kiem niez³a. Czego trawê” na boisku „dla trenera” Brytana w
zabrak³o w przegranych meczach z dwóch nastêpnych meczach? Czas
teoretycznie s³abszymi przeciwnikami? poka¿e. Bez wzglêdu na wynik,
Winê na siebie wzi¹³ w ca³oœci trener.Czy odœwie¿enie sk³adu dru¿yny albo zmiana
na pewno tylko on zawini³? Zarz¹d po trenera w zimie bêdzie koniecznoœci¹, z
rozmowie z trenerem i zawodnikami, powodu tzw. - w ¿argonie pi³karskim
odsun¹³ rezygnacjê szkoleniowca i “zmêczenia materia³u”. Tak czy inaczej
poprosi³ o poprowadzenie jeszcze dwóch oczekujemy ,lepszej gry.
spotkañ, w których zawodnicy
A.Krawiec
deklarowali grê „dla trenera”.

T

fot. Przemys³aw Ko³tyœ

UCZNIOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
I m-ce: Iga Cudzi³o
III m-ca: Amanda Cannavacciuolo i
Dawid Ma³ek
III Puchar Lubelszczyzny odby³ siê
przy wsparciu Samorz¹du
Województwa Lubelskiego oraz
Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim i Urzêdu Miasta i Gminy
Janów Lubelski.

***

W dniu 20 wrzeœnia 2009r. w hali
sportowej Szko³y Podstawowej nr 3
w Janowie Lubelskim, rozegrany
zosta³ III Puchar Lubelszczyzny
Dzieci w Karate Tradycyjnym
Gospodarzem turnieju by³
Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego w Janowie Lubelskim.
Goœæmi Honorowymi byli Burmistrz
Miasta Janów Lubelski Pan
Krzysztof Ko³tyœ oraz Prezes
Lubelskiego Zwi¹zku Karate
Tradycyjnego oraz Cz³onek Zarz¹du
Polskiego Zwi¹zku Karate
Tradycyjnego Pan Andrzej
Maciejewski.W zawodach
uczestniczy³o 120 zawodników i
zawodniczek z klubów ca³ej
Lubelszczyzny. Uczniowski Klub
Karate Tradycyjnego z Janowa
Lubelskiego reprezentowa³o
dziewiêcioro zawodników i

4.

zawodniczek: Dawid Ma³ek, Miko³aj
Osie³, Amanda Cannavacciuolo,
Aleksandra Cudzi³o, Iga Cudzi³o,
Kacper Dyjach, Oliwia Pielarz, Jakub
Pielarz oraz Sebastian Skupiñski.
Najlepiej zawodnicy gospodarzy
wypadli w konkurencjach
dru¿ynowych, zajmuj¹c we
wszystkich konkurencjach
dru¿ynowych I miejsca:Kata
dru¿ynowym ch³opców w sk³adzie:
Dawid Ma³ek, Miko³aj Osie³, Kacper
Dyjach
Kata dru¿ynowe dziewcz¹t w sk³adzie
Amanda Cannavacciuolo, Aleksandra
Cudzi³o, Iga Cudzi³o
En-bu ch³opiec/ch³opiec (walka
re¿yserowana) w sk³adzie: Dawid
Ma³ek, Miko³aj Osie³. Ponadto troje
naszych reprezentantów stanê³o na
podium w konkurencji kata
indywidualne:

Turniej Japoñskich Sztuk Walki
17.10.2009 r., Warszawa
W dniu 17.10.2009r. w Warszawie
odby³ siê Turniej Japoñskich Sztuk
Walki, który rozgrywany by³ w
ramach Mokotowskich Spotkañ z
Japoni¹.Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego reprezentowa³o czworo
zawodników: Amanda
Cannavacciuolo, Iga Cudzi³o,
Aleksandra Cudzi³o oraz Jakub
Pielarz Znakomicie spisa³y siê nasze
dziewczêta, które w konkurencji kata
dru¿ynowego nie mia³y sobie
równych zajmuj¹c pierwsze miejsce.
W konkurencji kata indywidualne
zawodniczki z UKKT Janów Lubelski
równie¿ nie zawiod³y gdzie w
pojedynku
o pierwsze miejsce
spotka³y siê Iga Cudzi³o i Amanda
Cannavacciuolo. Ostatecznie
zwyciêsko z walki wysz³a Iga
natomiast II m-ce przypad³o
Amandzie. Turniej Japoñskich Sztuk
Walk by³ ostatnim sprawdzianem
przed zbli¿aj¹cym siê wielkimi
krokami Pucharze Polski Dzieci,
który odbêdzie siê w dniach
20-22.10.2009r w £odzi. Ostatnie
wyniki pozwalaj¹ jednak
optymistycznie patrzeæ na start
naszych zawodników w tych
najwa¿niejszych zawodach w roku.

Gazeta Janowska

***
W dniu 27 wrzeœnia 2009 r. w Hala
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Tomaszowie Lubelskim goœci³a
karateków rywalizuj¹cych
w
Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
M³odzików w Karate Tradycyjnym.
Do Tomaszowa Lubelskiego
przyjecha³o 80 zawodników karate
tradycyjnego z 11 klubów z
województw lubelskiego i
mazowieckiego. W zawodach
startowali zawodnicy i zawodniczki w
wieku 11-13 lat z podzia³em na p³eæ i
stopnie zaawansowania.
Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego reprezentowa³o
siedmioro zawodników: Amanda
Cannavacciuolo, Iga Cudzi³o,
Aleksandra Cudzi³o, Dawid Ma³ek,
Miko³aj Osie³, Jakub Pielarz, Kacper
Dyjach. Najlepiej zaprezentowa³ siê
Dawid Ma³ek, który w grupie œrednich
stopni uczniowskich nie mia³ sobie
równych pewnie wygrywaj¹c swoj¹
kategoriê. Na drugim stopniu podium
w grupie br¹zowych pasów stanê³a
Amanda Cannavacciuolo,natomiast
Iga Cudzi³o zajê³a trzecie miejsce w
grupie œrednich stopni uczniowskich.
W sumie zawodnicy zdobyli 6
punktów, co da³o naszemu klubowi
drugie miejsce w punktacji klubowej.
Ostatnie wyniki naszych zawodników
ciesz¹ tym bardziej, ¿e wielkimi
krokami zbli¿a siê Puchar Polski
Dzieci, który w dniach 20-22 listopada
br. odbêdzie siê w £odzi.

„...jakie m³odzie¿y chowanie”

Z

a sprawne dzia³anie szkó³
podstawowych i gimnazjów w
Janowie Lubelskim odpowiedzialny
jest
Zastêpca Burmistrza Czes³aw
Krzysztoñ w zakresie przewidzianym
dla dzia³alnoœci gmin.
-Panie Burmistrzu ile dzieci i
m³odzie¿y uczêszcza do szkó³ na
terenie gminy oraz ilu nauczycieli
kszta³ci i wychowuje t¹ m³odzie¿?
W obecnym roku szkolnym do
naszych szkó³ uczêszcza 1753 uczniów.
Do szkó³ podstawowych 1069, a do
gimnazjów 684. Najwiêksza szko³a to
Publiczna Szko³a Podstawowa z
Oddzia³ami Zintegrowanymi, w której
mamy 806 uczniów, a najmniejsza to
Publiczna Szko³a Podstawowa w £¹¿ku
w której jest 41.Zajêcia w szko³ach
prowadzi 181 nauczycieli. W ogromnej
wiêkszoœci to nauczyciele dyplomowani
(65) i mianowani (80).Gmina zajmuje
siê te¿ dzieæmi w wieku przedszkolnym.
W dwóch przedszkolach publicznych i
jednym niepublicznym mamy 373
przedszkolaków, a zajmuje siê nimi 28
nauczycieli.
-W najbli¿szych latach dzieci bêdzie
przybywaæ w szko³ach, czy mamy
raczej ni¿ demograficzny?
W roku 2005 do szkó³
uczêszcza³o 2490 uczniów, a obecnie,
jak ju¿ poda³em 1753. Jeszcze niedawno
mieliœmy w janowskim gimnazjum 30
oddzia³ów (2005r),teraz 24. Daje to
obraz problemu, z jakim w najbli¿szym
czasie bêdziemy siê mierzyæ. Bêdzie on
narasta³ do roku 2012, kiedy to da siê
odczuæ tegoroczny wzrost urodzeñ. O ile
w roku 2005 Gmina dok³ada³a do
funkcjonowania szkó³ 1.905.100.z³., to
w roku bie¿¹cym jest to kwota 3.002.194
z³. Ró¿nica ta jest spowodowana
spadkiem iloœci uczniów w szko³ach.
Problemy zwi¹zane z ni¿em
demograficznym oddzia³ywaj¹ na
zatrudnienie w szko³ach i organizacjê
ich pracy.
-Czy wszystkie szko³y zapewniaj¹
w³aœciwe warunki dydaktyczne i
socjalne uczniów i nauczycieli?
Stan bazy dydaktycznej oceniam jako
dobry. Jest wystarczaj¹ca liczba sal
lekcyjnych (81), w szko³ach dzia³aj¹
klaso-pracownie (11), œwietlice (4),

sto³ówki (5). Uczniowie maj¹ do
dyspozycji 144 komputery, 9
projektorów multimedialnych, 60755
woluminów zgromadzonych w
bibliotekach i wiele pomocy szkolnych.
Zajêcia sportowe odbywaj¹ siê w 2
salach gimnastycznych, na 2 boiskach
wielofunkcyjnych, 2 boiskach
asfaltowych. Przy ka¿dej ze szkó³
znajduje siê boisko trawiaste. Nale¿y
równie¿ pamiêtaæ o nowopowsta³ej
p³ywalni, z której mog¹ korzystaæ
wszyscy zainteresowani uczniowie w
ramach czwartej godziny w-f, b¹dŸ
zajêæ dodatkowych. W najbli¿szym
czasie planujemy budowê 2 boisk
wielofunkcyjnych o sztucznej
nawierzchni. Boiska te powstan¹ przy
szko³ach w Bia³ej i Momotach Górnych.
W ostatnim roku uda³o nam siê
uruchomiæ wydawanie obiadów w
szko³ach wiejskich. Obecnie jest tak,¿e,
w której ka¿dy chêtny uczeñ za ok. 2,50
z³ mo¿e zjeœæ dwudaniowy obiad z
deserem. Do¿ywianiem we wszystkich
szko³ach objêtych jest ok. 800 uczniów.
Dla
uczniów w trudnej sytuacji
materialnej Gmina finansuje zakup
poprzez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ok. 200 posi³ków dziennie.
-W £¹¿ku jest coraz mniej dzieci , czy
z przyczyn ekonomicznych nie
nale¿a³oby zamkn¹æ szko³ê , czym
kieruj¹ siê w³adze w utrzymywaniu
tej placówki ?
Problemy szko³y w £¹¿ku
dostrzegamy od wielu lat. Dwa lata
temu radni dali szansê miejscowej
spo³ecznoœci, by przez za³o¿enie
stowarzyszenia spróbowali
poprowadziæ szko³ê niepubliczn¹. Dwa
lata by³o okresem przygotowawczym
dla stowarzyszenia i w roku przysz³ym
szko³ê bêdziemy chcieli mu przekazaæ.
Trzeba powiedzieæ o kosztach
kszta³cenia jednego ucznia w £¹¿ku, w
roku ubieg³ym by³a to kwota bliska 10
000 z³., gdzie œrednia w gminie to 5445
z³.To, ¿e szko³a jeszcze funkcjonuje, to
efekt naszego pro spo³ecznego
spojrzenia. Jeœli jednak w tym roku
mamy sytuacjê, i¿ pierwszej klasy nie
ma z powodu braku dzieci, a w roku
przysz³ym 3 uczniów w klasie szóstej
bêdzie uczy³o 7 nauczycieli to chyba

przyszed³ czas na podjêcie tej decyzji.
-Zwiêkszaj¹ siê dop³aty gmin do
szkolnictwa, pañstwo nie dotuje w
pe³ni nauki, jakiej wielkoœci s¹ œrodki
w³asne w przypadku naszej gminy?
C a ³ k o w i t y k o s z t
funkcjonowania szkó³ wynosi³
11.756. 721 z³, z czeg o subw encj i
oœwiatowej otrzymaliœmy 8.754.527 z³.
Trzeba pamiêtaæ te¿, ¿e koszty
utrzymania przedszkoli s¹ zadaniem
Gminy i wynosi³y 1.643.439 z³. Tak wiêc
koszt funkcjonowania wszystkich
jednostek oœwiatowych to kwota
13.400.160 z³. Gmina do³o¿y³a do nich
4.645.633 z³. Za tê kwotê mo¿na by siê
pokusiæ o budowê pe³no wymiarowej
hali sportowej. S¹ to dane za zesz³y rok.
W roku bie¿¹cym dojd¹ nam nie do
koñca oszacowane tzw. koszty œrednich
w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego nauczycieli.
-Szko³a Podstawowa
im. Jana
Zamoyskiego obchodzi³a w tym roku
dwudziestolecie istnienia. Patrz¹c na
ten imponuj¹cy obiekt, nasuwa siê
pytanie czy nie nale¿a³oby odm³odziæ
nieco czêœæ elewacji i okien, czy s¹
jakieœ plany?
Uroczystoœæ jubileuszu szko³y
obchodziliœmy 14 paŸdziernika. Raz
jeszcze chcia³bym gronu
nauczycielskiemu tej szko³y, uczniom,
pracownikom administracyjnym,
nauczycielom emerytom i wszystkim
abso lwen tom ¿ yczy æ wsz elki ej
pomyœln oœci i dal szych su kces ów.
Niew¹tpliwie istnieje potrzeba
modernizacji obiektu i ju¿ j¹
realizujemy. Zosta³y wymienione okna
w salach lekcyjnych, wyremontowana
zosta³a sto³ówka szkolna. Sukcesywnie
wymi enia my po d³og i w kl asac h i
kor yta rza ch. Wybudo wan a zos ta³ a
pochylnia dla osób niepe³nosprawnych.
To wszystko zosta³o wykonane w tej
szkole w ostatnim czasie, trzeba te¿
pam iêt aæ o remo nta ch w inn ych
szko³ach. W janowskim gimnazjum
z o s t a ³ w y k o n a n y re m o n t s a l i
gimnastycznej wraz z dachem, w czêœci
sa l na st ¹p i³ a wy mi an a po d³ óg ,
wyremontowana zosta³a œwietlica i
klasopracownia plastyczna.
Pa mi êt aj my te ¿ o ni ed aw ne j
rewitalizacji otoczenia tej szko³y. W tym
roku musieliœmy dokonaæ ze wzglêdu na
z³y stan techniczny wymiany komina w
kot³owni miêdzyszkolnej. Koszt remontu

to 257.835 z³. Nasze zaanga¿owanie w
realizacjê potrzeb oœwiatowych zosta³o
dostrze¿one na poziomie województwa
lubelskiego, 23 paŸdziernika z r¹k Pani
Wojewody
Genowefy Tokarskiej i
Prezesa Okrêgu Lubelskiego ZNP
Celiny Stasiak odebra³em wyró¿nienie
dla Gminy Janów Lubelski - „Gminy
przyjaznej oœwiacie i jej
pracownikom”.
-Co zmieni³o siê w wychowaniu i
kszta³ceniu m³odzie¿y w ci¹gu
ostatnich lat? Czy zmiany
edukacyjne id¹ w dobrym kierunku,
czy m³odzie¿ nie ma problemu w
dostaniu siê do wybranej szko³y
œredniej?
Osta tnie zmia ny w praw ie
oœwiatowym na³o¿y³y wiele nowych
obowi¹zków na organ prowadz¹cy,
czyli Gminê jak i na szko³y. Kuratorium
nie pe³ni ju¿ funkcji doradczych i
opiniuj¹cych, jego rola zosta³a
sprowadzona tylko do dzia³alnoœci
kontrolnej. W szko³ach wprowadzono
reformê programow¹. Wychowanie i
wykszta³cenie m³odego pokolenia jest
dla nas powa¿nym zadaniem.
Dostrzegaj¹c zagro¿enia czyhaj¹ce na
dzieci i m³odzie¿ szko³y przy pomocy
Gminy organizuj¹
spotkania dla
rodziców z udzia³em pedagoga
szkolnego i policji. By u³atwiæ rodzicom
dostêp do informacji o dziecku w
sz ko ³a ch z os ta ³y
w prow ad zo ne
dzienniki internetowe. Równie¿
bezpieczeñstwo w trzech najwiêkszych
szko³ach znacznie wzros³o po za³o¿eniu
w nich monitoringu. Wykupuj¹c zajêcia
na p³ywalni, Gmina dba o zdrowie i
kondycjê dzieci. W ubieg³ym roku
szkolnym 100 uczniów zdoby³o kartê
p³ywack¹, a 380 odznakê „Umiem
p³ywaæ”.Na podstawie mojej wiedzy,
ab so lw en ci gi mn az jó w ni e ma j¹
problemów z dostaniem siê do wybranej
sz ko ³y . Œr ed ni wy ni k eg za mi nu
koñcowego w gimnazjach jest wy¿szy od
œredniej powiatowej i wojewódzkiej.
Wszystkim Nauczycielom, z okazji ich
œwiêta, które obchodziliœmy niedawno,
pragnê podziêkowaæ za codzienny trud.
Sk³adam ¿yczenia szczêœcia, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz wielu
sukcesów w ¿yciu zawodowym i
osobistym.
Dziêkujê za wypowiedŸ J.M

Nowe tablice informacyjne dla turystów

W

ramach intensywnie prowadzonej promocji miejsc
atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy Janów Lubelski
Urz¹d Miejski zadecydowa³ o umieszczeniu tablic informacyjnych w
kluczowych miejscach dla Janowa. Tablice stanowiæ bêd¹
uzupe³nienie oznakowania tras rowerowych odnowionych w tym
roku. Pojawi¹ siê one na rynku, placu koœcielnym, Kruczku, w
Momotach, £¹¿ku Garncarskim, Szklarni oraz na Porytowym
Wzgórzu. Krótki tekst umieszczony na ka¿dej z tablic opisywaæ bêdzie
wy¿ej wymienione miejsca. Celem przedsiêwziêcia jest przybli¿enie
idei nowego znaku promocyjnego miasta z has³em „Janów Lubelski
dodaje si³” wykreowanym na bazie 5 sfer ¿ycia Janowa, tj. ludzie,
natura, duch, zdrowie i smaki, które ilustrowane s¹ w doskona³y
sposób poprzez miejsca ustawienia tablic. Obok celów
informacyjnych bêdzie to dodatkowa atrakcja dla osób nieznaj¹cych
Janowa, a chc¹cych go poznaæ.
Monika Kotu³a

Gazeta Janowska
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KULTURA I OŒWIATA

Kilka s³ów o potrzebie sztuk wszelakich

Bior¹c pod uwagê stopnieñ
uczestniczenia naszej janowskiej
spo³ecznoœci w ¿yciu kulturalnym
miasta, mo¿na s¹dziæ, ¿e jej potrzeby
w tej kwestii s¹ wiêcej ni¿ skromne.
Nie jest Ÿle, jeœli chodzi o
imprezy plenerowe takie jak: Fart, Leœny
Skarbiec i Festiwal Kaszy. Znacznie
gorzej jest, gdy weŸmiemy pod uwagê
takie wydarzenia jak np. „Wiosna z
Teatrem na Kresach” , spotkanie z
Lesz kiem M¹dz ikie m czy pian ist¹ ,
panem Marcinem Dominikiem
G³uchem. To prawda, ¿e na znaczn¹
czêœæ naszych codziennych obowi¹zków
sk³ada siê praca zawodowa i zwyk³e, lecz
konieczne zajêcia domowe, niemniej
jednak na potrzeby duchowe i nasz
rozwój intelektualny i osobowy
winniœmy te¿ przeznaczyæ odpowiedni¹

iloœæ czasu. To, jakimi wartoœciami
bêdziemy siê w ¿yciu kierowaæ w du¿ej
mierze zale¿y od wychowania w domu
rodzinnym, szko³y i œrodowiska, ale te¿
od pracy nad sob¹, a szczególnie od
umiejêtnego przygotowania dzieci do
udzia³u w ¿yciu kulturalnym. Wszyscy
mo¿emy, a nawet powinniœmy byæ
odbiorcami dóbr kultury. ¯eby jednak
przygotowaæ zaanga¿owanego odbiorcê
literatury, filmu, teatru czy te¿ sztuk
plastycznych nie nale¿y poprzestawaæ na
tym, czym dysponuje szko³a w swoim
programie nauczania lecz skorzystaæ z tej
oferty, jak¹ daje chocia¿by Janowski
Oœrodek Kultury. To tutaj od wielu ju¿ lat
rzesza dzieci i m³odzie¿y korzysta z zajêæ
z ró¿nych dziedzin ¿ycia artystycznego.
To tutaj pod okiem instruktorów,
po ws ta wa ³y te at rz yk i dz ie ci êc e i

m³odzie¿owe, rodzi³y siê zespo³y
obrzêdowe, powstawa³y ca³kiem udane
d zi e³ a r ys un ko we i m al ar sk ie or az
ukszta³towa³ siê zespó³ orkiestry dêtej i
wie le zes po³ ów wok aln ych . Warto
dodaæ, ¿e od ponad piêciu lat
prowadzone s¹ tutaj warsztaty
folklorystyczne, gdzie podczas zajêæ
dzieci i m³odzie¿ poznaje zwyczaje i
obrzêdy naszego regionu, uczy siê
technik ludowego malowania pisanek,
robienia kwiatów i paj¹ków z bibu³y,
palm wielkanocnych. Du¿ym
zainteresowaniem ciesz¹ siê spotkania
andrzejkowe, wró¿by, a szczególnie
lanie wosku oraz spotkania wigilijne.
Dzieci ucz¹ siê tañców janowskich,
poznaj¹ stroje regionalne, stare sprzêty i
urz¹dzenia domowe .
W warsztatach czêsto uczestnicz¹
autentyczni twórcy ludowi, od których
m³odzi czerpi¹ wiedzê o janowskim
folklorze. Zapraszamy do udzia³u w tych
warsztatach. W tym roku prowadzimy je
pod has³em „Poznajemy tradycjê
naszych ojców”.
Janowski Oœrodek Kultury umo¿liwia
nie tylko obserwacjê kultury z bliska, ale
przede wszystkim pomaga byæ jej
aktywnym wspó³twórc¹.
Obecnie siedziba JOK-u , z racji
remontu budynku macierzystego,
znajduje siê w dawnej bursie przy ul.
Zamoyskiego 55. I choæ warunki pracy
mo¿e nie s¹ tu idealne, to program zadañ
niewiele siê zmieni³ i jak dawniej dzieci i
m³odzie¿ mog¹ zapisywaæ siê do ró¿nych
zespo³ów:
-M³odzie¿ gimnazjaln¹ i szkó³ œrednich
zainteresowan¹ piêknem mowy
ojczystej, przybli¿aniem poezji znanych
i mniej znanych poetów a tak¿e
techniczn¹ stron¹ piêknego wys³awiania

siê, zapraszamy do udzia³u w zajêciach
zespo³u recytatorskiego.
-Dzieci uzdolnione plastycznie
zachêcamy do udzia³u w zajêciach
rysunku, malarstwa i innych technik
plastycznych.
-M³odzie¿ gimnazjaln¹ i licealn¹
zapraszamy na warsztaty plastyczne
gdzie istnieje mo¿liwoœæ zapoznania siê
z ró¿nymi technikami malarskimi a tak¿e
grafik¹, rysunkiem i rzeŸb¹.
-Chc¹cych œpiewaæ w chórze lub zespole
wokalnym zapraszamy na wstêpne
przes³uchania do pracowni muzycznej.
Zapewne ka¿dy mieszkaniec Janowa
mia³ okazjê us³yszeæ orkiestrê dêt¹
prowadzon¹ przez Aleksandra Krzosa.
DŸwiêki tej orkiestry uœwietniaj¹ niemal
ka¿d¹ uroczystoœæ patriotyczn¹ i
religijn¹. Najwiêkszy jej rozkwit nast¹pi³
w latach 2005 -2008, kiedy to zespó³
liczy³ 30 osób. W tej chwili sk³ad
orkiestry znacznie siê zmniejszy³, gdy¿
kilku jej cz³onków rozpoczê³o studia,
inni za³o¿yli w³asne zespo³y, a co za tym
idzie, nie maj¹ ju¿ czasu dla orkiestry.
I tu równie¿ m³ody cz³owiek ma
mo¿liwoœæ wst¹pienia w jej szeregi o ile
wyka¿e swój talent muzyczny i chêæ
wspólnego muzykowania.
Na przes³uchania mo¿na siê zg³aszaæ w
ka¿d¹ œrodê i pi¹tek od godziny 13.00.
Nale¿y dodaæ, ¿e wszystkie zajêcia
muzyczne i plastyczne s¹ nieodp³atne a
wszelkie materia³y do twórczoœci
czekaj¹ na chêtne d³onie dzieci i
m³odzie¿y. Po zakoñczonym remoncie
Janowskiego Oœrodka Kultury,
wznowimy zajêcia teatralne oraz
dzia³alnoœæ Dzieciêcego Teatrzyku
Bajkowego.
L.W.

„ Talent Roku” dla Kasi i Agnieszki
I znów mamy siê czym poszczyci !Na
tegorocznej imprezie „Leœny
Skarbiec” Katarzyna Blacha i
Agnieszka £ukasik z Zofianki
zosta³y wyró¿nione i uhonorowane
dyplomem „Talent Roku”.
Obie s¹ laureatkami
Ogólnopolskich Bukowskich
Prezentacji Folkloru M³odych 2009 w
Bukowsku, gdzie Kasia otrzyma³a
pierwsze a Agnieszka drugie miejsce.
Swój wysoki poziom artystyczny i
wokalny powtórzy³y na
Ogólnopolskim Festiwalu
Folklorystycznej Twórczoœci
Dzieciêcej „Dziecko w Folklorze” w
Baranowie Sandomierskim. Tutaj
Agnieszka zdoby³a drug¹ nagrodê, a
Kasia trzeci¹. Nale¿y dodaæ, ¿e
równie¿ dwie inne uczestniczki
ba ra no ws ki eg o f es ti wa lu mo g¹
pochwaliæ siê swoim sukcesem. A s¹
to: Ania Blacha z Bia³ej, która za swój
wy st êp ot rz ym a³ a wy ró ¿n ie ni e
pierwszego stopnia, oraz Iwona Dziak
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z Zofianki, która otrzyma³a
III nagrodê za swój pierwszy wystêp na tak presti¿owej imprezie. Iwona Dziak
zaœpiewa³a ludow¹ ko³ysankê i pieœñ sieroc¹, tak
autentycznie, z doz¹ lekkiej
tremy, ¿e poruszy³a swym
wystêpem ca³¹ widowniê.
To cieszy, ¿e nasze m³ode
solistki kultywuj¹ folklor
s³owno-muzyczny Ziemi
Janowskiej, promuj¹ go na
ró¿nych festiwalach i
konkursach folklorystycznych w ca³ym kraju.
Wa rt o w sp om ni eæ , ¿ e
Katarzyna Blacha z Bia³ej
otrzym a³a w tym roku
stypendium w dziedzinie
twórczoœci artystycznej, które jest
przyznawane rokrocznie przez Urz¹d
Marsza³kowski w Lublinie uzdolnionej m³odzie¿y, za jej szczególne
osi¹gniêcia artystyczne Kasia jest

równie¿ cz³onkini¹ Zespo³u
Obrzêdowego „Janowiacy”, który
obchodzi w tym roku 25-lecie pracy
artystycznej. Z tym to zespo³em, od
chwili jego powstania, wspó³pracuje
babcia Kasi pani Eugenia Momot.

Gazeta Janowska

Kasia okazuje siê byæ godn¹ kontynuatork¹ pasji swojej babci i miejmy
nadziejê, ¿e dorówna jej
wytrwa³oœci¹.
Lidia Tryka

cd...

D

Przemijanie i ¿ycie

zieci dorasta³y, cieszy³eœ siê ich
sukcesami, je¿eli by³y, zabiega³eœ o
zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Czu³eœ siê samotny. Matka odesz³a do
wiecznoœci kilka lat wczeœniej a Ty coraz
czêœciej w czterech œcianach, setny raz
prze¿ywa³eœ samotnoœæ. Dzieci
powêdrowa³y w œwiat, Ciebie dopad³a
choroba. Mo¿e to ju¿ koniec, nie, nie by³o
Ci to pisane, ¿yjesz po ciê¿kiej operacji.
Starasz siê wype³niæ pustkê po
najbli¿szych Ci osobach, miotasz siê
mi êd zy pr ac ¹, je ¿e li j¹ ma sz a
samotnoœci¹. Zaczynasz dzia³aæ w
organizacjach spo³ecznych, próbujesz
zag³uszyæ to, co Ciê boli, to tylko
chwilowe znieczulenie, to tylko pozory,
Ciebie dotkn¹³ ten Los. Widzisz pe³ne
rodziny, nawet w koœciele modlisz siê w
intencji rodzin, a rozum podszeptuje :to
chyba nie w mojej intencji, bo ja jestem
sam. Jesteœ taki nieszczêœliwy, patrz tam
Rysiek popycha przed sob¹ wózek z
niepe³nosprawnym synem, ju¿ doros³ym
synem. Zatrzymuj¹ siê pytaj¹ jak ¿yjesz,
kilka s³ów, uœmiech na twarzy. Czy im
jest l¿ej, czy ojciec i matka nie pragnê³yby
widzieæ swojego syna na nogach z ¿on¹ i
wnukami?. Na pewno tak. Przechodzisz

Warto sk³adaæ wnioski

obok Domu Pomocy Spo³ecznej, tam jest
150 osób chorych i samotnych. Tak, tak,
samotnych, bo personel nawet najlepszy
nie zast¹pi dobrego s³owa od bliskiej
osoby.Dziœ jest Wszystkich Œwiêtych.
Jes teœ na cme nta rzu prz y gro bac h
najbli¿szych, jesteœ wœród ¿ywych i
umar³ych. Z³o¿y³eœ kwiaty, zaœwieci³eœ
znicz. Co, ³za Ci siê kreci w oku, nie tu
dziœ jest tysi¹ce ¿ywych ,to nie czas na ³zy.
Wrócisz do domu, tam nie musisz udawaæ
twardziela,tam mo¿esz siê wyp³akaæ.
Teraz pomódl siê. Wróæ i zacznij ¿yæ,
prze¿ywaj ka¿dy dzieñ, zacznij
dostrzegaæ piêkno przyrody, dobro æ
drugiego cz³owieka, który wyci¹ga do
Ciebie rêkê. Przecie¿ masz przyjació³,
którzy s¹ przy Tobie na dobre i z³e. Masz
rodzinê bli¿sz¹ i dalsz¹, odwiedŸ ich,
zaproœ. Nie wszystko stracone, a mo¿e
spotkasz cz³owieka, który zechce byæ z
Tob¹, nie odpychaj jej czy jego. Mo¿e
znów zaœwieci s³oñce, choæ na krótko, ale
oœwieci Ci mrok beznadziei.
We
wspomnieniach bêdziesz mia³ nie tylko te
tragiczne wspomnienia. Tak ³atwo radziæ,
tylko tak trudno kochaæ i byæ kochanym.
Jot

W

iele placówek kultury skupia wokó³ siebie osoby oraz
zespo³y dzia³aj¹ce w amatorskim ruchu artystycznym.
Warto o nich pamiêtaæ i dziêkowaæ im za pracê spo³eczn¹ na
rzecz swojej ma³ej ojczyzny. Samorz¹dy lokalne jak i te¿ same
placówki kultury nie zawsze maj¹ mo¿liwoœci finansowe ,by te
osoby nagrodziæ za ich pracê. Mo¿liwoœæ tak¹ stwarza od kilku
lat Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie, który og³asza nabory
wniosków o przyznanie stypendium dla m³odzie¿y za
osi¹gniêcia w dziedzinie artystycznej. Mo¿na równie¿ ubiegaæ
siê o jednorazowe nagrody dla zas³u¿onych artystów i twórców
ludowych z okazji jubileuszy, osi¹gniêæ czy wieloletniej ich
twórczoœci. Sk³adanie wniosków to zadanie dla instytucji i
placówek kultury, które prowadz¹ i opiekuj¹ siê artystami,
zespo³ami i twórcami ludowymi. Janowski Oœrodek Kultury w
2009r. z³o¿y³ kilka takich wniosków, w efekcie czego
przyznano stypendium artystyczne dla Katarzyny Blachy z
Bia³ej za jej szczególne osi¹gniêcia artystyczne.Przyznano
równie¿ dwie nagrody w dziedzinie twórczoœci artystycznej,
upowszechniania ochrony dóbr kultury. Jedn¹ dla Zespo³u
Obrzêdowego „Janowiacy”- z okazji ich
dwudziestopiêcioletniej dzia³alnoœci, a drug¹ dla pana
Stanis³awa Fija³kowskiego - za zas³ugi dla kultury ludowej.
Dla nagrodzonych jest to wsparcie finansowe, wielka radoœæ i
uznanie za dotychczasow¹ pracê, a tak¿e mobilizacja do dalszej
amatorskiej twórczoœci.Nagrody dla laureatów wrêczone
zosta³y w tym roku podczas Festiwalu Folkloru i Festiwalu
Kaszy przez Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i
Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie.
Lidia Tryka

Koœció³, który pojedna³ wioski

K

oœció³ Katolicki w trzecia niedzielê
wrzeœnia obchodzi³ 42 Œwiatowy Dzieñ
Œrodków Spo³ecznego Przekazu. Jest to
doskona³a data, aby napisaæ coœ
pozytywnego podnosz¹cego na duchu.
S³uchaj¹c listu biskupa w koœciele,
przyszed³ mi na myœl koœció³, na granicy dwóch
wsi Zarajca i Huty Józefów. Jak pamiêæ siêga
stosunki pomiêdzy czêœci¹ mieszkañców tych
wiosek uk³ada³y siê ró¿nie, co pamiêtam
osobiœcie. Przyszed³ jednak czas kiedy te dwie
spo³ecznoœci po³¹czy³y si³y i wybudowa³y

wspólnie koœció³ a potem utworzono parafiê
pod wezwanie œwiêtego Maksymiliana Kolbe.
Latem bie¿¹cego roku podczas peregrynacji
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej prawie
wszyscy mieszkañcy obydwu wiosek witali
Matkê Bo¿¹.Stra¿e Po¿arne prowadzi³y jak
gwardia obraz wœród wiernych i kap³anów,
którzy przybyli licznie nawet z odleg³ych stron
Polski, wœród nich o. Szczepan Szpyra rektor
Seminarium Duchownego SVD w Pieniê¿nie .
Kwiaty i radoœæ z nawiedzenia miesza³y siê ze
wzruszeniem. Modlitwy trwa³y do nastêpnego

Gazeta Janowska

dnia. By³o to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
w parafii, widaæ to by³o po twarzy proboszcza
ksiêdza kanonika Eugeniusza Ziajko. Wizytê
obrazu uœwietni³ swoja obecnoœci¹ ks. biskup
Stanis³aw Wielgus z niedalekich Wierzchowisk.
Uroczystoœci trwa³y, a ja odje¿d¿aj¹c z tego
koœcio³a w mojej rodzinnej wsi, wspomina³em
te œcie¿ki, które wiod³y do Zarajca. Miejsce
które pojedna³o ¿ywych i zmar³ych tu¿ obok
koœcio³a znajduje siê cmentarz ju¿ na terenie
wsi Zarajec.
J.M
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W³adys³aw Belina-Pra¿mowski zarys postaci pierwszego u³ana
II Rzeczypospolitej

Beliniacy walczyli nastêpnie na froncie
litewski-bia³oruskim. Odzyskuj¹c utracone
w wyniku rozbiorów tereny, dotarli a¿ nad
DŸwinê. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
p³k Pra¿mowski sta³ pocz¹tkowo na czele
grupy kawalerii wchodz¹cej w sk³ad
rezerwowej armii gen. Kazimierza
Sosnkowskiego.
W sierpniu 1920 r. dowodzi³ 4 dywizjonem
dzia³aj¹cym w ramach 6 brygady
kawalerii.Jesieni¹ 1920 r., na w³asn¹ proœbê i za
zgod¹ Naczelnego Wodza, W³adys³aw BelinaPra¿mowski zosta³ przeniesiony do rezerwy.
Swoj¹ decyzjê motywowa³ stanem zdrowia oraz
koniecznoœci¹ uregulowania spraw rodzinnych i

Pani Ewie Dubiel
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci matki
sk³adaj¹:
Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala w Janowie Lubelskim

Wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci ¯ony i Mamy,
a naszej wieloletniej Kole¿anki
mgr Urszuli Kiszki
Mê¿owi, Córce i Synowi oraz Rodzinie
Zmar³ej
sk³adaj¹:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz
Uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim
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maj¹tkowych. Wtedy te¿ powróci³ do
Godziszowa. Oprócz gospodarowania maj¹tkiem
Pra¿mowski poœwiêca³ siê tam dzia³alnoœci
spo³ecznej, by³ prezesem janowskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Strzeleckiego, prawdopodobnie te¿
dzia³a³ w Stra¿y Po¿arnej Gminy Kawêczyn.
Latem 1923 r. w Godziszowie odby³y siê chrzciny
drugiego syna Beliny-Pra¿mowskiego Janusza,
oraz córki Aliny. Ojcem chrzestnym Janusza
zosta³ J. Pi³sudski, który na uroczystoœæ przyby³
wr az z p³ k. Mi ch a³ em £u bi ñs ki m, p³ k.
Kazimierzem Samirowskim, gen. Kazimierzem
Sosnkowskim i adiutantem Rudnickim. Przybycie
Pi³sudskiego do Godziszowa by³o wielkim
wydarzeniem tak dla Pra¿mowskich, jak i ca³ej
okolicy. Mówi te¿ wiele o bliskich wiêzach, jakie
³¹c zy³ y Pra ¿mo wsk ieg o z Mar sza ³ki em. W
Godziszowie rodzina Pra¿mowskich pozostawa³a
do roku 1927, kiedy to przenieœli siê do Janowa
Lubelskiego. Zamieszkali w wynajêtej kamienicy,
znajduj¹cej siê przy ul. Zamojskiego. Mieszkaj¹c
w Janowie ,W³adys³aw Belina-Pra¿mowski nadal
prowadzi³ aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹,
polityczn¹ i gospodarcz¹ na terenie ca³ego
powiatu, m.in. pe³ni³ funkcjê Prezesa
Okrêgowego Zarz¹du Kó³ek Rolniczych.
Organizacja ta zajmowa³a siê szerzeniem oœwiaty
zawodowej wœród swoich cz³onków, z inicjatywy
kó³ek zak³adano biblioteki i czytelnie, które
propagowa³y pisma i ksi¹¿ki o tematyce rolniczej
i ogólnej. W 1928 r. Pra¿mowski kandydowa³ do
Sejmu z listy BBWR. Dziêki jego agitacji partia ta
cieszy³a siê du¿ym poparciem wœród tutejszej
ludnoœci. Wprawdzie nie prze³o¿y³o siê to na
dobry wynik w samych wyborach, ale ju¿ samo
wysuniêcie kandydatury Pra¿mowskiego na pos³a
do Sejmu œwiadczy o du¿ym zaufaniu do niego
mieszkañców powiatu.Znana jest równie¿
dzia³alnoœæ W³adys³awa Beliny-Pra¿mowskiego
w strukturach samorz¹du lokalnego. W Sejmiku
Powiatowym pe³ni³ od 1927 r. funkcjê Prezesa
Powiatowej Komisji Drogowej. W okresie jego
przewodniczenia Komisji, w latach 1927-28, na
terenie powiatu janowskiego wybudowano
najwiêcej dróg, m.in. 6 km drogi AnnopolWymys³ów, 4 km drogi Polichna-Szastarka, 2 km
drogi S³upie-D¹bie, wiele dróg naprawiono i
wyremontowano. Dzia³aj¹c w Komisji Drogowej

Pani Alinie Momot wyrazy wspo³czucia z
powodu œmierci teœciowej
sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy szpitala w
Janowie Lubelskim.

Pra¿mowski by³ równolegle Prezesem Komisji
Rolnej. Dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej docenili mieszkañcy Janowa, nazywaj¹c
imieniem Beliny-Pra¿mowskiego jedn¹ z ulic w
mieœ cie. W rok u 192 9 W³a dys³aw B elin aPra¿mowski wyjecha³ do Krakowa. Tam by³ m.in.
udzia³owcem spó³ki „Tabor”, produkuj¹cej siod³a
i sprzêt dla wojska, dzia³a³ te¿ w Zwi¹zku
Legionistów Okrêgu Krakowskiego. Na pocz¹tku
1931 r. wszed³ w sk³ad Rady Przybocznej
Prezydenta m. Krakowa a lipcu tego samego roku
zosta³ wybrany Prezydentem miasta. Urz¹d
prezydenta Krakowa piastowa³ do lutego 1933 r.,
kiedy to decyzj¹ Marsza³ka Pi³sudskiego otrzyma³
nominacjê na wojewodê lwowskiego.
Rów noc zeœ nie pe³ ni³ Pra ¿mo wsk i fun kcj ê
honorowego prezesa 1 pu³ku u³anów. W czerwcu
1933 r. poprowadzi³ sw¹ ostatni¹ defiladê. Cztery
lata póŸniej, ze wzglêdu na z³y stan zdrowia,
wycofa³ siê z ¿ycia politycznego. Osiad³
ponownie w Krakowie, gdzie jeszcze przez
pewi en czas spra wowa ³ funk cjê dyre ktor a
gener alneg o Jawo rznic kich K omuna lnych
Kopalni Wêgla, dzia³aj¹c jednoczeœnie w Radzie
Nadzorczej Sp. Akcyjnej Œl¹skich Zak³adów
Elektrycznych oraz w Towarzystwie Szko³y
Ludowej.W³adys³aw Belina-Pra¿mowski zmar³
13 paŸdziernika 1938 r. na atak serca w Wenecji,
gdzie odbywa³ kuracjê zdrowotn¹. Pochowany
zosta³ w Krakowie na Cmentarzu Rakowieckim.
Uroczystoœci pogrzebowe sta³y siê wielk¹
manif estac j¹ patri otycz n¹ porów nywal n¹ w
swych rozmiarach do tych po œmierci Marsza³ka
Pi³sudskiego. Belina-Pra¿mowski odznaczony
by ³ „P ar as ol em ” Zw i¹ zk u St rz el ec ki eg o,
Krzy¿em Virtuti Militari V kl., Krzy¿em
Niepodleg³oœci z Mieczami, Komandori¹ Orderu
Polonia Restituta, piêciokrotnie Krzy¿em
Walecznych oraz poœmiertnie Wielkim Krzy¿em
Orderu Polonia Restituta. Pozosta³a po nim
pamiêæ o bohaterskich i pe³nych u³añskich
fantazji walkach o niepodleg³oœæ w latach 19141920, s³awa twórcy odrodzonej kawalerii i uros³a
jeszcze za ¿ycia legenda.
Piotr Widz

Panu Zenonowi Sydorowi
Staroœcie Powiatu Janowskiego
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci siostry
sk³adaj¹:
Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala w Janowie Lubelskim

Panu Eugeniuszowi Kiszce
wyrazy wspó³czucia i kondolencje z
powodu œmierci ¿ony sk³adaj¹: Burmistrz i
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim
Panu lek.med.Ryszardowi Niewolnemu
wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci ojca
sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy szpitala w
Janowie Lubelskim.

Gazeta Janowska

Panu lek.med.Krzysztofowi Cierpiatce
wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci ojca
sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy szpitala w
Janowie Lubelskim.

SPORT I REKREACJA

SI£A WEWNÊTRZNA, ...

SI£A WEWNÊTRZNA,... czyli
integracja w zajêciach z nauki
p³ywania. Œrodowisko wodne
przyczynia siê do odruchowych zmian
czynnoœci regulacyjnych uk³adu
kr¹¿eniowo - oddechowego,
przemiany materii i motoryki.
Spowodowane jest to zmianami
ciœnienia wody i jej temperatury w
porównaniu z analogicznymi
parametrami w powietrzu. Nastêpuje
znaczne, pozorne zmniejszenie
ciê¿aru cia³a w wodzie, co powoduje,
¿e wiele czynnoœci jest ³atwiejsze do
wykonania. Zmniejszaj¹ siê
przykurcze, miêœnie intensywniej
pracuj¹ istniej¹ce w ró¿nego rodzaju
zaburzeniach motoryki, zwiêksza siê
sprawnoœæ lokomocyjna.
P³ywanie jest jedn¹ z
najbardziej polecanych form rekreacji
ruchowej dla osób niepe³nosprawnych.
Powodem tego jest w du¿ej mierze
charakterystyka œrodowiska wodnego,
które pomaga ca³emu cia³u nauczenia
siê nowych technik zrêcznoœciowych,
kszta³tuj¹cych okreœlone cechy
motoryczne. W œrodowisku wodnym
niepe³nosprawny organizm mo¿e
wykonywaæ te czynnoœci, które
normalnie s¹ niemo¿liwe do wykonania.
P³ywanie daje mo¿liwoœci uczestnictwa
w tej samej dyscyplinie sportowej, któr¹
uprawiaj¹ osoby zdrowe, co otwiera
mo¿liwoœci readaptacji spo³ecznej. W
przeciwieñstwie do innych dyscyplin

sportowych p³ywanie anga¿uje do pracy
prawie wszystkie grupy miêœniowe w
sposób dynamiczny. Dziêki temu jest
treningiem wydolnoœciowym,
ko or dy na cy jn ym , gi bk oœ ci , si ³y
dynamicznej i szybkoœci. Poprzez naukê
p³y wan ia osó b nie pe³ nos pra wny ch
mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane wartoœci
lecznicze, spo³eczne i ekonomiczne.
Po ws ze ch ni e o d n aj da wn ie js zy ch
czasów w leczeniu wielu schorzeñ
zalecano p³ywanie. Nauka p³ywania
os ób ni ep e³ no sp ra wn yc h s pe ³n ia
najwy¿sze wartoœci w profilaktyce i
rehabilitacji leczniczej. Hydroterapia
jest naturalnym bodŸcem o szerokim i
korzystnym oddzia³ywaniu na
wszystkie mechanizmy cz³owieka. W
terapii i profilaktyce nauka p³ywania
by³a i jest wa¿nym czynnikiem dla osób
niepe³nosprawnych. Nauka p³ywania
dla osób niepe³nosprawnych musi byæ
kontynuacj¹ programu leczenia i
usprawniania ruchu pacjenta. Dobór
œrodków w nauce p³ywania powinien
uwzglêdniaæ te funkcje i ruchy oraz
dzia³ania tych uk³adów i narz¹dów,
które nale¿y utrzymaæ w sprawnoœci
nie zbê dne j dl a in wal idó w. Nauka
p³ywania, zw³aszcza w zespole, normuje
postêpowanie w grupie, daje
wychowawcy- instruktorowi powa¿ne
œrodki oddzia³ywania. Takie dzia³ania
podjêto ostatnio na Krytej P³ywalni
„OTYLIA” w Janowie Lubelskim. W
porozumieniu z Dyrekcj¹ Publicznej
Szko³y Podstawowej z Integracyjnym

KRÊGLE! TO JEST TO!
W sobotê 24 paŸdziernika na krêgielni Krytej P³ywalni
„Otylia” mieliœmy okazjê ogl¹daæ drug¹ edycjê
Janowskiego Turnieju w Bowlingu.

Prog rame m Nauc zani a w Jano wie
Lubelskim, dla wszystkich Uczniów tej
szko³y z mniejszym lub wiêkszym
s topniem niepe³nosprawnoœci
zorg aniz owan o doda tkow e zajê cia,
najogólniej rzecz ujmuj¹c, z
hydroterapii. Jest to pocz¹tek
ws pó ³p ra cy po mi êd zy Sz ko ³¹ a
P³ywalni¹ w tym zakresie. Dyrektor
Szko³y Pani Krystyna Æwiek,
przedstawi³a tê propozycjê rodzicom.
Za ich wiedz¹ i zgod¹ jedenaœcioro
dzi eci z te j sz ko³ y, od m ies i¹c a
paŸdziernika, uczêszcza na dodatkowe
zajêcia z hydroterapii. Zajêcia odbywaj¹
siê jeden raz w tygodniu pod opiek¹
rehabilitanta Pana mgr Tomasza Nalepy,
który jest jednoczeœnie instruktorem
nauki p³ywania oraz instruktorem zajêæ
ruchowych, na co dzieñ uczy dzieci
wychowania fizycznego. To s¹ dopiero
pocz¹tki, mamy nadziejê, ¿e ju¿ w
niedalekiej przysz³oœci powstanie
specjalny program, k tórym zost an¹
objête wszystkie dzieci, nie tylko z
Gminy Janów Lubelski, ale z ca³ego
powiatu janowskiego. Taki program
móg³by powstaæ w ramach np. Lokalnej
Grupy Dzi a³ania, d o której n ale¿¹
wszystkie gminy Powiatu Janowskiego.
Co prawda, istnieje powiedzenie, ¿e
pierwsza jaskó³ka wiosny nie czyni, ale
myœlê, ¿e ta pierwsza „jaskó³eczkaiskiereczka” tak¹ wiosnê w naszych
sercach i umys³ach uczyni?. Myœlê, ¿e w
na sz ym s po ³e cz eñ st wi e, po ws ta ni e
ogólne zainteresowanie zajêciami w

Dyscyplina ta dopiero „raczkuje” na naszym terenie,
ale ju¿ zdoby³a grono sta³ych entuzjastów. W szranki
turnieju stanêli sami panowie, którzy traktuj¹ grê w
krêgle nie tylko rozrywkowo, ale wrêcz sportowo.
Wprawieni ju¿ w bojach I Turnieju, od razu zabrali siê
do gry. Na pierwszy rzut oka da³o siê zauwa¿yæ, ¿e
niejedna partia zosta³a rozegrana od poprzednich
rozgrywek. Doszlifowanie techniki zaowocowa³o w
punktacji. Rekord poprzedniego turnieju (nale¿¹cy do
p. Dariusza Brytana 178 pkt.) niestety, nie utrzyma³
siê d³ugo. Ju¿ w drugiej rundzie poprawi³ go p.
Krzysztof KuŸnicki na 188 pkt. i za chwilê ponownie
przesun¹³ siê na 190 pkt., za spraw¹ p. Jaros³awa
Baranowskiego, który przyjecha³ do nas z Lublina.
Ponownie zreszt¹ pan Jarek osi¹gn¹³ tê wysok¹ liczbê
punktów w trzeciej rundzie. Gratulujemy, bêdzie siê
do cz eg o p rz ym ie rz yæ w n as tê pn ej ed yc ji
turnieju.Troszkê nam szkoda, ¿e puchar wyjecha³ do
Lublina, ale na pewno wróci do nas w pierwszym
pó³roczu przysz³ego roku (ostatni weekend lutego)

Gazeta Janowska

wodzie dla osób niepe³nosprawnych, nie
tylko tych najm³odszych, ¿e Oni stan¹
siê w³aœnie t¹ „jaskó³eczk¹iskiereczk¹”, która wska¿e drogê,
pomo¿e zdobyæ siê na odwagê i podj¹æ
decyzjê. Obiekty P³ywalni „OTYLIA”,
które w pe³ni s¹ dostosowane do obs³ugi
i wymogów osób niepe³nosprawnych,
powinny i musz¹ im s³u¿yæ i przez te
osoby powinny byæ wykorzystane. Ale
Oni sami nie przyjd¹, nie przebior¹ siê w
szatni, lecz na pewno swoj¹ si³¹
wewnêtrzn¹ sami doskonale pop³yn¹.
Trzeba troszeczkê pomóc. Pierwszy
krok zosta³ ju¿ wykonany, czas na
nastêpne. Koszt zajêæ, w odniesieniu do
zadowolenia i radoœci dzieci oraz
efektów zdrowotnych i spo³ecznych jest
niewspó³miernie niski, pokrywany jest z
Bu d¿ et u Mi as ta i Gm in y Ja nó w
Lubelski. Kierownictwo P³ywalni jest
otwarte na dalsze dzia³ania i pomoc w
tym zakresie. Te pierwsze zajêcia,
uc ze st ni cz ¹c e w ni ch dz ie ci , t e
„jaskó³eczki iskiereczki” s¹
wype³nieniem naszego zobowi¹zania
wobec Pani Otyli Jêdrzejczak, matki
chrzestnej naszej P³ywalni, wspania³ej
mistrzyni, która tak wiele poœwiêci³a
dzieciom pokrzywdzonym przez los.
IdŸmy w jej œlady.
Kierownik P³ywalni
„OTYLIA”
Andrzej Majkowski

razem z panem Jaros³awem, który ju¿ obieca³
zmierzyæ siê z graczami nastêpnej, trzeciej ju¿ edycji
turnieju. Krêgle! To jest to!
Wyniki II Janowskiego Turnieju w Bowlingu:
Pan Jaros³aw Baranowski (Lublin) (I miejsce);
Kolejne miejsca zajêli Panowie:
Krzysztof KuŸnicki (Janów Lubelski) (II miejsce
identycznie jak w poprzednim turnieju);
Piotr Habit (Janów Lubelski) (III miejsce);
Dariusz Rz¹d (Janów Lubelski) (IV miejsce)
Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w
Janowie Lubelskim pragnie serdecznie podziêkowaæ
sponsorom turnieju: Centrum Wielospecjalistycznej
Opieki Ambulatoryjnej NSZOZ "Fizjo-Max" ze
Szczebrzeszyna z filiami w Zwierzyñcu i Janowie
Lubelskim. Sklepom "Uroda" p. Józefa Dudka z
Janowa Lubelskiego (wielokrotnemu sponsorowi
imprez MOSiR).
Ma³gorzata Deruœ
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14 pa¿dziernika 2009 Jubileusz XX-Lecia Szko³y Podstawowej
w Janowie Lubelskim
Uroczystoœæ Jubileuszow¹ 20-lecia
szko³y rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ odprawian¹
w koœciele pw. œw.Jadwigi Królowej Polski.

Odœwiêtny wygl¹d przybra³a w tym dniu
hala sportowa szko³y, w której zgromadzili siê
uczestnicy uroczystoœci. Patriotycznym akcentem
rozpoczêto czêœæ oficjaln¹. Z wielk¹ powag¹ i
czci¹ wprowadzono poczty sztandarowe szkó³,
dyrektorowi szko³y z³o¿ono raport o gotowoœci
szko³y do rozpoczêcia uroczystoœci, odœpiewano
hymn pañstwowy. Otwarcia uroczystoœci
dokona³a p. dyrektor Krystyna Æwiek, która
bardzo gor¹co powita³a przyby³ych na
uroczystoœæ, a œwiêtowanie jubileuszu rozpoczê³a
s³owami patrona szko³y Jana Zamoyskiego
„Nauka Ojczyzna”, „Takie bêd¹ Rzeczypospolite,
jakie i m³odzie¿y chowanie…”.
Goœæmi uroczystoœci byli:przedstawiciele w³adz
koœcielnych obydwu janowskich parafii,
przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w Lublinie,
w³adze powiatowe i miejskie, dyrektorzy szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
miasta, dyrektorzy szkó³ podstawowych i
przedszkoli Gminy Janów Lubelski, dyrektorzy
jednostek oœwiatowych i organizacyjnych Gminy

Janów Lubelski, przedstawiciele Rady Rodziców
szko³y, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych,
emerytowani dyrektorzy szko³y, nauczyciele oraz
pr ac ow ni cy ad mi ni st ra cj i i
obs³ugi.
Goœciem uroczystoœci i
jednoczeœnie absolwentem szko³y
by³ te¿ p.Daniel Wieleba.
Równie ¿yczliwie p. dyrektor
p o w i t a ³ a r o d z i c ó w, g r o n o
pe da go gi cz ne , pr ac ow ni kó w
administracji i obs³ugi szko³y oraz
uczniów.
Nastêpnie p.dyrektor
przedstawi³a 20-letni¹ historiê
szko³y, krótko prezentuj¹c dzie³o
jej tworzenia. Mi³e s³owa i
¿yczenia pop³ynê³y z ust goœci,
którzy zabrali g³os: p. wizytator
fot. Przemys³aw Ko³tyœ
G.Dziechciarz, p. P.GóraWicestarosta Powiatu
Janowskiego, p. K.Ko³tyœ Burmistrz Janowa
Lubelskiego, ks. Infu³at Edmund Markiewicz, p.
P.Matwiejszyn- prezes ZNP, p. Z.WójcikPrzewodnicz¹cy Rady Rodziców, p.Z.Tylus- by³y
dyrektor szko³y, p. D.Wieleba- s³awny absolwent.
Jubileuszowa uroczystoœæ szko³y przypad³a na
dzieñ 14 paŸdziernika, który to dzieñ jest œwiêtem
Komisji Edukacji Narodowej i okazj¹ do
wyró¿nienia nauczycieli za ich osi¹gniêcia w
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z r¹k p.
wizytator G.Dziechciarz nagrodê Lubelskiego
Kuratora Oœwiaty otrzyma³a p. Dyrektor
Krystyna Æwiek. Grono nauczycieli- p.B.Kapica,
p.E.Widomska, p.A.Jakubca, p.R.Beksiak
otrzymali nagrodê Burmistrza Janowa
Lubelskiego.
Z okazji œwiêta szko³y og³oszony zosta³ konkurs
poetycki „Moja szko³a”, w którym wyró¿niono
kilku uczniów i w³aœnie tym uczniom p.Burmistrz
wrêczy³ równie¿ nagrody.
Jubileuszowe œwiêto szko³y sta³o siê okazj¹ do

okazania wdziêcznoœci i podziêkowañ.
Zaproszeni goœcie otrzymali kwiaty i upominki od
uczniów. Tak mi³ym akcentem zakoñczono czêœæ
oficjaln¹ wspania³ej uroczystoœci szkolnej. Czeœæ
patronowi szko³y oddano z³o¿enie kwiatów przez
delegacjê uczniów przy tablicy pami¹tkowej.
Uroczystoœæ uœwietni³a czêœæ artystycznapiosenki, tañce w wykonaniu uczniów szko³y. Nie
zabrak³o tez symbolicznego tortu urodzinowego i
odœpiewania tradycyjnego „100 lat”. Goœcie
uroczystoœci mieli okazjê do zwiedzania szko³y i

obejrzenia galerii szkolnej, pozostawiaj¹c po
sobie pami¹tkê pobytu w postaci wpisu do kroniki
szko³y.
Przemys³aw Ko³tyœ

Wywiad z Zygmuntem Tylusem - by³ym dyrektorem SP3
1989- to bardzo wa¿ny rok dla

fot. Przemys³aw Ko³tyœ

Jak Pan wspomina czas, kiedy Pan tu pracowa³?
-Bardzo mi³o, aczkolwiek niekiedy by³o trudno. Z nauczycielami mia³em
spo³eczeñstwa polskiego. Pierwsze
dobre uk³ady, szanowaliœmy siê nawzajem. Bardzo siê cieszê, ¿e mia³em
demokratyczne wybory, w Polsce
tak¹ kadrê. Myœlê, ¿e nadal tak jest. Widaæ wspó³pracê miêdzy Pani¹
skoñczy³ siê komunizm. Janów
Æwiek a gronem pedagogicznym, co dowodem by³o piêknie uœwiêcenie
Lubelski wtedy te¿ mia³ powód do
jubileuszu naszej szko³y przez uczniów.
dumy, gdy¿ w tym w³aœnie roku
- Gdyby nadal by³ Pan dyrektorem, co by Pan zmieni³?
otworzono Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ im. Jana Zamoyskiego. W - Ale ja ju¿ jestem za stary! (œmiech) Uwa¿am, ¿e szko³a póki co idzie w
zwi¹zku z tak wa¿nym wydarzeniem, bardzo dobrym kierunku. Mamy œwietne warunki, dobrze wykwalifikowan¹
kadrê nauczycieli.
które mia³o miejsce 20 lat temu
-Co móg³by Pan szkole ¿yczyæ na najbli¿sze lata?
postanowi³am porozmawiaæ z by³ym
- Przede wszystkim chcê ¿yczyæ dzieciom szczêœcia, dobrego wykszta³cenia
dyrektorem placówki, panem
i wychowania. Nauczycielom podnoszenia poziomu, wzajemnego szacunku,
Zygmuntem Tylusem.
du¿o zdrowia i wytrwa³oœci.

-Szko³a funkcjonuje tu ju¿ 20 lat. Co w zwi¹zku z tym wydarzeniem
Pan czuje?
Zygmunt Tylus: Pocz¹tki tej szko³y by³y doœæ trudne- s³abe
umeblowanie, stare boisko. Ale jak widaæ wszystko siê tutaj rozwinê³o.
Mamy odremontowane sale lekcyjne, korytarze, now¹ halê sportow¹, o
któr¹ bardzo walczy³em i dziêki pomocy w³adz samorz¹dowych mo¿emy
je podziwiaæ. Nie zapominam o tym, co dokona³a aktualna pani dyrektor
Krystyna Æwiek- na pewno jej wielkim osi¹gniêciem jest kryta
p³ywalnia.
- Pracowa³ Pan tu...
-Dobre 16 lat.
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Czternastego paŸdziernika 2009 roku w hali sportowej w Janowie
Lubelskim mia³y miejsce uroczystoœci zwi¹zane z dwudziest¹ rocznic¹
dzia³alnoœci tej szko³y, w którym bra³o udzia³ wielu znamienitych goœci
w³adz samorz¹dowych i terytorialnych oraz gwiazda Polsatu i jednoczeœnie
absolwent 'janowskiej podstawówki', Daniel Wieleba. W tym dniu
uczniowie piêknie uœwiêcili ten dzieñ poprzez pokazy artystyczne, a tak¿e
mogli wykazaæ siê talentem literackim w konkursie poetyckim na temat
szko³y. Miejmy nadziejê, ¿e szko³a bêdzie siê nadal tak rozwijaæ i
kszta³towaæ umys³y przez najbli¿sze dwadzieœcia (a mo¿e i wiêcej!) lat.

Gazeta Janowska

Anna Maria Wróblewska

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim informuje, i¿ trwa
realizacja trzech programów z rezerwy ministra. Jednym z programów jest:
„Od biernoœci do przedsiêbiorczoœci” program zwi¹zany z rozwojem
ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci.
Celem strategicznym programu jest zwiêkszenie szans zatrudnienia wœród
osób z terenu powiatu janowskiego oczekuj¹cych na pracê, o niskiej
motywacji i braku doœwiadczenia zawodowego. Cel ten bêdzie
realizowany poprzez: odzyskanie równowagi, podwy¿szenie wartoœci
zawodowych oraz nabycie umiejêtnoœci wspieraj¹cych proc
i uzyskania zatrudnienia. Realizacja programu umo¿liwi podejmowanie w
szerszym ni¿ dotychczas zakresie dzia³alnoœci gospodarczej przez
bezrobotnych oraz zapewni rozwój przedsiêbiorczoœci na terenie
lokalnego rynku pracy.
Przeznaczone œrodki zamierzamy wykorzystaæ na:prace interwencyjne,
jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
doposa¿enie lub wyposa¿enie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego.
Kolejnym programem jest:
„Równoœæ szans” program zwiêkszaj¹cy aktywnoœæ zawodow¹ osób
w wieku 45/50 plus
Celem programu jest przywrócenie zdolnoœci zatrudnieniowej wœród osób
45/50 z terenu powiatu janowskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
sytuacji bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia, którzy w œwietle art. 49 pkt 3
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za
osoby znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Cel ten bêdzie
realizowany poprzez: odzyskanie równowagi oraz nabycie umiejêtnoœci
wspieraj¹cych proces poszukiwania i uzyskania zatrudnienia.
Przeznaczone œrodki zamierzamy wykorzystaæ na: roboty publiczne ,sta¿
Nastêpnym realizowanym programem jest:
„Droga do zatrudnienia-program zwi¹zany z dzia³aniem na
rzecz osób zwolnionych z przyczyn niedotycz¹cych pracownika,
zwi¹zanych z trudnoœciami gospodarczymi.
Celem strategicznym programu jest pomoc w odzyskaniu równowagi,
podwy¿szenie wartoœci zawodowych oraz nabycie umiejêtnoœci
wspieraj¹cy proces poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. Czynnikami
niesprzyjaj¹cymi osobom bezrobotnym wejœcie na rynek pracy s¹ rosn¹ce
wymagania pracodawców, zmiany technik i organizacji pracy,
koniecznoœæ uzupe³niania kwalifikacji oraz ci¹gle pogarszaj¹ca siê
sytuacja lokalnego runku pracy.
Realizacja programu umo¿liwi podejmowanie w szerszym ni¿ dotychczas
zakresie dzia³alnoœci gospodarczej przez bezrobotnych, zapewniaj¹c
rozwój przedsiêbiorczoœci na lokalnym rynku. Jak równie¿ przyczyni siê
do wykorzystania posiadanego ju¿ potencja³u zawodowego przez
wskazan¹ grupê b¹dŸ nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w celu
podjêcia zatrudnienia.
Przeznaczone œrodki zamierzamy wykorzystaæ na: sta¿ , prace
interwencyjne,jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, doposa¿enie lub wyposa¿enie stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego.
Zmieniaj¹ca siê sytuacja na rynku pracy, opisywana w Krajowym Planie
Dzia³ania na Rzecz Zatrudnienia 2009 stawia nowe wyzwania przed
Powiatowym Urzêdem Pracy w Janowie Lubelskim. W zwi¹zku z tym
urz¹d pracy przyst¹pi³ do konkursu w ramach Poddzia³anie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych urzêdów pracy w realizacji zadañ na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Najwa¿niejszymi zadaniami, które stoj¹ przed urzêdem pracy jest
efektywne poœrednictwo pracy oraz podniesieniu poziomu kwalifikacji
zawodowych pracowników kluczowych. Odnosz¹c siê bezpoœrednio do
zdiagnozowanych zadañ g³ównym celem projektu „Profesjonalny
Urzêdnik” jest wsparcie dzia³alnoœci metodycznej Urzêdu poprzez rozwój
i wzmocnienie kompetencji pracowników s³u¿b zatrudnienia, a w
konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obs³ugi rynku pracy w drodze
upowszechniania poœrednictwa pracy poprzez dofinansowanie
zatrudnienia poœrednika pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników kluczowych poprzez dofinansowanie studiów
podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz udzia³ w szkoleniach
bezpoœrednio powi¹zanych ze specyfik¹ realizowanych przez nich dzia³añ.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim
informuje, i¿ w chwili obecnej trwa realizacja
projektu pt. „Janowski
przedsiêbiorca”wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach POKL 2007 2013 Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia na kwotê 1.962.547,94, z³.G³ównym celem
projektu jest promocja oraz rozwój przedsiêbiorczoœci oraz samozatrudnienia
w powiecie janowskim poprzez kompleksowe wsparcie grupy 60 osób fizycznych (30
os. w 2009 r. i 30 os. w 2010 r.) zamierzaj¹cych rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem osób, które posiada³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okresie
1 roku przed przyst¹pieniem do projektu), bêd¹cych mieszkañcami obszarów gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz mieszkañców miast do 25 tys.,
zameldowanych na sta³e i zamieszka³ych na terenie powiatu janowskiego, dla osób
bezrobotnych i rolników.Obecnie zosta³ zakoñczony nabór uczestników do
projektu i osoby zakwalifikowane bêd¹ mog³y skorzystaæ bezp³atnie z co najmniej 2
form wsparcia, tj.- doradztwa indywidualnego poradnictwa zawodowego 30 osób,
szkolenia z zakresu zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej po³¹czonej z
modu³em zw. ze sporz¹dzeniem biznesplanu 30 osób, wsparcia finansowego na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej do wys. 40 000 z³ 20 osób.Kolejny nabór
osób chêtnych do projektu bêdzie prowadzony przez PUP w Janowie Lubelskim od
stycznia 2010 roku.Szczegó³owe informacje na temat projektu mo¿na uzyskaæ w
Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w siedzibie PUP w Janowie Lubelskim ul.
Zamoyskiego 70 lub pod nr telefonu (015)8720240 wew. 18, koordynator projektu
Gra¿yna Pielarz - e-mail: grazyna.pielarz@janow.pup.gov.pl

„Z myœl¹ o Was”
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim informuje o naborze na
nastêpuj¹ce kierunki szkoleñ:
projektu „Z myœl¹ o Was” Podzia³anie 6.1.3, wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu :osoby bezrobotne zarejestrowane w
urzêdzie, wykszta³cenie minimum zasadnicze zawodowe (preferowane osoby
z doœwiadczeniem w handlu).
Przewidywany termin szkolenia: listopad 2009r.
2) „Szkolenia z zakresu umiejêtnoœci poszukiwania pracy” 24 osoby
Warunki uczestnictwa:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w urzêdzie, nieposiadaj¹ce umiejêtnoœci
poszukiwania pracy.
Na bie¿¹co realizowane s¹ szkolenia indywidualne na wniosek osoby
bezrobotnej pod potrzeby przysz³ego pracodawcy.
Ponadto informujemy, ¿e obecnie w trakcie realizacji s¹ nastêpuj¹ce
szkolenia organizowane w ramach projektu „Z myœl¹ o Was” Podzia³anie
6.1.3, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:
„Nowoczesna obs³uga biura i sekretariatu” - dla grupy14 osób (28.09.2009r.21.10.2009r.),
„Jêzyk angielski kurs konwersacyjny” dla grupy 14 osób (05.10.2009r.27.10.2009r.)
„Grafika komputerowa” dla grupy 10 osób (19.10.2009r.-20.11.2009r.).

SKLEP MOTORYZACYJNY

UNI - MOT

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

Ewelina Gózt

Gazeta Janowska

11.

TURYSTYKA I REKREACJA

M

ija
ju¿ czwarty rok dzia³alnoœci
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania „Leœny Kr¹g”,najwy¿sza wiêc pora
na ma³e podsumowania.
Wielu coœ s³ysza³o, coœ kojarzy, ale pewni do
koñca czym tak naprawdê siê zajmujemy, nie s¹.
Wszystko zaczê³o siê od dobrych chêci i
wspólnej inicjatywy. Przedstawiciele trzech
se kt or ów, zg ra ni i d oœ wi ad cz en i p rz ez
kilkuletnie wspólne organizowanie ró¿nych
pr ze ds iê wz iê æ za wi ¹z al i St ow ar zy sz en ie
Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g”,
pozyskali œrodki z Programu LEADER+ na
dzia³alnoœæ stowarzyszenia. By³ to 2006 rok .
Gr up ê za ³o ¿y ci el sk ¹ tw or zy li wó wc za s
przedstawiciele z trzech gmin, Janów Lubelski,
Modliborzyce i Potok Wielki, w tym urzêdy
gmin oraz podmioty gospodarcze i spo³eczne,
³¹cznie 29 cz³onków. Tak zawi¹za³o siê
partnerstwo ³¹cz¹ce trzy sektory.
W 2007 roku LGD Leœny Kr¹g przyst¹pi³a do
dzia³añ maj¹cych na celu pozyskanie nowych
pa rt ne ró w, a w 20 08 ro ku za ko ñc zy ³a
Pilota¿owy Program Leader+ i skoncentrowa³a
swoje wysi³ki na opracowaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju.

W kwietniu 2008 roku Zarz¹d Stowarzyszenia
„Leœny Kr¹g” na posiedzeniu w Janowie
Lubelskim podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu nowych
Cz³onków z gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola,
Godziszów oraz Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim. Tym samym powiêkszy³ siê
obszar geograficzny Stowarzyszenia i obj¹³
swoim zasiêgiem ca³y powiat janowski. Od
momentu powstania Stowarzyszenia, LGD stale
powiêksza swój sk³ad i przyjmuje nowych
cz³onków. Obecnie Stowarzyszenie liczy 91
cz³ onków, w t ym 23 cz³onków sektora
publicznego, 53 cz³onków sektora spo³ecznego i
15 reprezentuj¹cych sektor gospodarczy.
Maj¹c taki potencja³ intelektualny, w 2009 roku
po kilkumiesiêcznej pracy powsta³a Lokalna
Strategia Rozwoju na lata 2009-2015. Dziêki
zidentyfikowaniu g³ównych zasobów obszaru
oraz czynników stanowi¹cych bariery rozwoju,
opracowano cele ogólne LSR jakimi s¹: rozwój
turystyki w oparciu o bogactwo lokalnych
zasobów krainy Leœnego Krêgu, ró¿nicowanie
dzia³alnoœci gospodarczej obszaru w oparciu o
lokalne potrzeby i posiadane zasoby, rozwijanie
aktywnoœci spo³ecznej oraz poprawa jakoœci
¿ycia mieszkañców z wykorzystaniem walorów

kra iny Leœ neg o
Krê gu. Zak ³ad amy, ¿e
wszystkie przewidziane w strategii cele zostan¹
osi¹gniête pod koniec okresu realizacji strategii,
to znaczy w 2015 roku.
W maju 2009roku po rocznych przygotowaniach
podpisaliœmy umowê o wybór lokalnej grupy
dzia³ ania do r ealizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju. Zaczê³a siê tak¿e realizacja nowego
programu LEADER, który jest kontynuacj¹
dzia³añ zakoñczonego ju¿ programu LEADER+.
Udzia³ w programie LEADER mo¿e staæ siê
powa¿nym wsparciem dla tego terenu i daæ
wymierne efekty ekonomiczne du¿ej grupie
mieszkañców obszaru objêtego dzia³aniami
LGD Leœny Kr¹g. Postaramy siê na bie¿¹co
in fo rm ow aæ Pa ñs tw a o mo ¿l iw oœ ci ac h
pozyskania œrodków w ramach programu
LEADER.
Od 1 paŸdziernika tego roku LGD „Leœny Kr¹g”
ma tak¿e now¹ siedzibê i biuro. Obecnie mieœci
siê ono przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie
Lubelskim. W zwi¹zku z przeniesieniem biura
nast¹pi³a tak¿e zmiana numeru telefonu i fax-u
na 15 8722 652. Zapraszamy Pañstwa tak¿e do
odwiedzania naszej strony internetowej.
Agata Spóz

Co w Leœnym Krêgu piszczy....

M

ijaj¹cy 2009 rok w Lokalnej Grupie
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” by³ bardzo
udany. Mo¿na powiedzieæ ,¿e
zaczêliœmy „z kopyta” - z³o¿eniem wniosku do
Urzêdu Marsza³kowskiego o wybór lokalnej
strategii rozwoju oraz o przyznanie pomocy na
funkcjonowanie LGD.
Ciê¿k¹ i mozoln¹ prac¹ by³o tworzenie
kalendarza imprez dla terenu LGD. Nasza
kole¿anka Agata Tomczyk zda³a jednak egzamin
na pi¹tkê i pogodzi³a wszystkie terminy. Efekt
mogliœmy oceniæ sami.
Kwiecieñ by³ dla nas miesi¹cem pracowitym.
Braliœmy udzia³ w I Miêdzynarodowych Targach
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
12.

AG RO TR AVEL w
Kielcach. Byliœmy
tam razem z Urzêdem
Marsza³kowskim
o
r
a
z
Stowarzyszeniem
LGD „ Jagi ello ñska
P r z y s t a ñ ”
przedstawicielami
województwa
lubelskiego. Bardzo
mi³ym zaskoczeniem
i sukcesem by³a dla
nas Pierwsza
Nagroda na najlepsze
s t o i s k o
fot. Przemys³aw Ko³tyœ
wystawiennicze.
W drugiej po³owie
miesi¹ca goœciliœmy u nas z wizyt¹ studyjn¹ grupê
uczestników programu organizowanego przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, w ramach
miêdzynarodowej wymiany studentów Erasmus.
W jej sk³ad wchodzili m³odzi ludzie z krajów
europejskich: Belgii, Niemiec, S³owacji,
Hiszpanii i W³och. Myœlê, ze by³o to ciekawe
doœwiadczenie, zarówno dla nas jak i dla nich.
Poznali bowiem mechanizmy funkcjonowania i
specyfikê polskich Lokalnych Grup Dzia³ania, a
nam mi³o by³o us³yszeæ pozytywne opinie
studentów europejskich. Mo¿e w przysz³oœci
zaowocuje to partnerstwem.
Czerwiec rozpoczêliœmy udzia³em w Targach

Gazeta Janowska

Turystyki, Sportu i Rekreacji organizowanych
pod patronatem Marsza³ka Województwa
Lubelskiego, pod nazw¹ EKOPOLIS. Nasze
Stowarzyszenie by³o uczestnikiem Targów,
promuj¹c bogactwo obszaru "Leœnego Krêgu"
jako miejsca posiadaj¹cego atrakcyjne warunki
do wypoczynku.
W czerwcu tak¿e rozpoczêliœmy sezon imprez na
terenie LGD. Pierwsz¹ z nich, która odby³a siê w
dniach 25-27 czerwca by³y III Ogólnopolskie
Spotkania Garncarskie w £¹¿ku Garncarskim. 30
czerwiec zarezerwowany by³ dla Godziszowa i
„Maliniaków 2009”. W lipcu odby³ siê Wielki
Festyn Stra¿acki "Tradycje Po¿arnicze" w Potoku
Wielkim. Sierpieñ to miesi¹c, w którym odby³y
siê dwie imprezy: „Dzieñ Karpia Królewskiego”
w Potoku Wielkim i „Gryczaki 2009”. Wszystkie
imprezy wspó³organizowaliœmy
z
poszczególnymi gminami, Gminnymi Oœrodkami
Kultury oraz Urzêdem Miejskim w Janowie
Lubelskim.
Teraz po zakoñczeniu pracowitego sezonu i
przeprowadzce do nowego biura oczekujemy na
przyjazd goœci z Finlandii. Mamy nadziejê, ¿e to
spotkanie zaowocuje realizacj¹ wspólnego
projektu skierowanego do m³odzie¿y. O
przebiegu wizyty i szczegó³ach nawi¹zanej
wspó³pracy szerzej opowiemy
Pañstwu w
odrêbnym artykule.
Agata Spóz

STAROSTA JANOWSKI ZENON SYDOR
zaprasza na uroczyste obchody
Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
w dniach 10-11 listopada 2009 roku
PROGRAM UROCZYSTOŒCI - 11 LISTOPADA
10.11.2009r. (WTOREK)
10:00 Akademia poœwiêcona odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê, przygotowana przez m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim Sala Widowiskowa Domu Nauczyciela.
10:30 X Przegl¹d Pieœni Patriotycznej i Religijnej - sala widowiskowa Domu Nauczyciela
11.11.2009r. (ŒRODA)
8:30 Zbiórka uczestników uroczystoœci i pocztów sztandarowych przy obelisku JózefaPi³sudskiego
8:45 Przemarsz uczestników uroczystoœci do koœcio³a œw. Jana Chrzciciela w JanowieLubelskim
9:00 Msza Œwiêta za Ojczyznê
Po Mszy Œwiêtej:
-uroczystoœæ patriotyczna przy obelisku Józefa Pi³sudskiego
-podniesienie flagi na maszt
-przemówienie Starosty Janowskiego Zenona Sydora
-z³o¿enie wieñców i wi¹zanek kwiatów
-wystêp „Olek Orkiestry”
16:30 Droga Krzy¿owa ulicami miasta z koœcio³a Œwiêtej Jadwigi Królowej do koœcio³a Œwiêtego Jana Chrzciciela

Gazeta Janowska

