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ozdrawiam z mojej misyjnej stacji w zamieszkuj¹ w pobli¿u wybranej górki 
Pap ui Now ej Gwi nei ! W³a œni e przygotowuj¹ ma³e stacje drogi krzy¿owej, a Prozpoczêliœmy okres Wielkiego Postu tak ¿e i  sam ¹ dr ogê , ab yœm y mo gli  

- okres zadumy nad wielk¹ cen¹ naszego sw ob od ni e po ru sz aæ  si ê w cz as ie  
zbawiania. Jest to te¿ czas naszego nabo¿eñstwa. Poszczególne rodziny 
nawrócenia i przygotowania siê do o c z e k u j ¹  p ó Ÿ n i e j  p r z y  s w o i c h  
Wielkanocy. W duchu wiêc Wielkiego Postu przygotowanych stacjach, aby do³¹czyæ do 
chcia³bym opisaæ Wam nabo¿eñstwo Drogi g³ównej procesji. Ostatnio niektórzy z nich 
Krzy¿owej w mojej misyjnej parafii. zaczêli nawet malowaæ swoje twarze, aby 
Nasz¹ coroczn¹, parafialn¹ tradycj¹ jest uzewnêtrzniæ jak bardzo s¹ „sorry” (dziel¹ 
nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej w Wielki ból - tak wyra¿aj¹ to nasi Papuasi) dla 
Pi¹tek. Oczywiœcie w ka¿dy pi¹tek cierpi¹cego Jezusa.
Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Nasze nabo¿eñstwo rozpoczynamy jak 
Krzy¿owa na stacji g³ównej w Mingende i najwczeœniej rano, ale rzadko udaje nam siê 
poszczególnych stacjach dojazdowych, ale wyruszyæ przed godzin¹ 10 rano. Ludzie 
w Wielki Pi¹tek zbieramy siê mo¿liwie ca³¹ zbieraj¹ siê powoli u podnó¿a wybranej 
parafi¹. Jako miejsce wybieramy jedn¹ z górk i, gdzi e œpie wem wiel kopo stny m 
pob lis kic h gó rek  - wc zeœ nie j ma my rozpoczynamy pierwsz¹ stacjê. Ka¿dego 
upatrzone 3-4 górki, aby ka¿dego roku roku coraz wiêcej wiernych bierze udzia³    
nabo¿eñstwo odbywa³o siê  w innym w naszej Drodze Krzy¿owej. Nie brakuje 
miejscu. Kilka dni przed Wielkim Pi¹tkiem równie¿ takich, którzy akurat wtedy s¹ 
przygotowujemy ogromny drewniany bardzo zajêci na pobliskim targowisku 
krzy¿, który dŸwigany jest przez wiernych sprzedaj¹c swoje  owoce  i warzywa.
podczas nabo¿eñstwa na sam szczyt góry i 
tam ju¿ pozostaje. Nasi wierni, którzy Czytaj dalej... str. 17

25 lutego 2010 roku w Pa³acu Staszica aktor teatralny i filmowy, za³o¿yciel 
przy Krakowskim Przedmieœciu  te at ru   K am i en ica, w kategorii 
w Warszawie odby³a siê gala, podczas przedsiêbiorca - prof. Janusz Filipiak – 
której wrêczono presti¿owe tytu³y za ³o¿yc i e l ,  p r ezes  i  g ³ówny  
„EUROPEJCZYK R OKU 2009” udzia³owca firmy Comarch, w 
m i e s i ê c z n i k a  „ M o n i t o r  U n i i  kategorii gospodarz gminy, miasta 
Europejskiej”. oraz regionu – Hanna Gronkiewicz-
Bu rm is tr z Ja no wa  Lu be ls ki eg o Waltz, prezydent miasta sto³ecznego 
Krzysztof Ko³tyœ, zaj¹³ II miejsce w Warszawy, oraz III miejsce w tej 
kategorii gospodarz gminy, miasta oraz k a t e g o r i i  o t r z y m a ³ a  D a n u t a  
regionu. Grochowska - Burmistrz Miasta i 
Wœród wyró¿nionych osób znaleŸli siê: Gminy Czerniejewo.
w kategorii dziennikarz - Grzegorz Zaproszenie Krzysztofa Ko³tysia do 
Miecugow oraz Tomasz Sianecki – t a k  w y b i t n e g o  g r o n a  o s ó b  
redaktorzy radiowi i  tel ewizyjni,  wyró¿nionych tytu³em „Europejczyk 
wspó³au torzy  p rogramu S zk³o  Roku 2009”, œwiadczy, ¿e ogrom 
Kontaktowe, w kategorii uczony – prof. p r a c y  s a m o r z ¹ d u  p o d  j e g o    
Jerzy Stêpieñ – polityk i wyk³adowca, kierunkiem na rzecz rozwoju miasta   i 
wybi tny  znawca adminis t rac j i  gminy Ja nów Lube lsk i ,  je s t  
publicznej, w kategorii spo³ecznik - zauwa¿any i doceniany nie tylko        
Janina Ochojska – za³o¿ycielka  w  r eg io n ie,   ale   ró w nie¿ w skali 
i przewodnicz¹ca zarz¹du Polskiej ogólnopolskiej, czego serdecznie mu 
Akcji Humanitarnej, w kategorii gratulujemy.
cz³owiek kultury - Emilian Kamiñski – Red.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£ NA OCEANII EUROPEJCZYK ROKU 2009

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Wielkiej Nocy

sk³adamy Pañstwu ¿yczenia 
wszelkiej pomyœlnoœci,

pogody ducha, du¿o zdrowia 
i radoœci. Niech te dni 

Zmartwychwstania 
Pañskiego stan¹

siê równie¿ dniami zadumy i 
refleksji o pokoju na œwiecie.

Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Marek Tomczyk
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Gazeta Janowska

GJ - Gratulujemy zdobycia kolejnego, bardzo presti¿owego wyró¿nienia. Laureatami 
konkursu Europejczyk  Roku zosta³y osoby powszechnie w Polsce znane. Cieszymy siê, 
¿e reprezentant naszej gminy znalaz³ siê w tak elitarnym gronie.

K.K. - Ja równie¿ cieszê siê bardzo, gdy¿ to wyró¿nienie jest kolejnym, które potwierdza, 

¿e nasze osi¹gniêcia licz¹ siê nie tylko w skali regionalnej, ale i ogólnopolskiej. To 

wyró¿nienie jest efektem m¹drej i ciê¿kiej pracy, jaka zosta³a wykonana na przestrzeni 

ostatnich 3 kadencji. Na to wyró¿nienie zapracowali pracownicy Urzêdu Miejskiego          

i jednostek organizacyjnych gminy, którzy bardzo sprawnie realizowali  wspólnie 

wypracowane  projekty. S³owa szczególnego uznania kierujê pod adresem tych 

pracowników, którzy bior¹ udzia³ w procesie przygotowywania, a nastêpnie realizacji 

naszych projektów inwestycyjnych. To spora grupa osób z ró¿nych referatów z kluczow¹ 

rol¹ referatu Planowania i Realizacji Inwestycji. To wyró¿nienie jest te¿ zas³ug¹ radnych 

tych trzech kadencji, gdy¿ nie trac¹c czasu i energii na ja³owe, polityczne spory 

wspó³uczestniczyli w kreowaniu odwa¿nej i perspektywicznej strategii rozwoju gminy. 

Otrzymane wyró¿nienie dedykujê naszym mieszkañcom, którzy wspierali i mobilizowali 

nas na ka¿dym kroku, a dokonuj¹c odpowiednich wyborów przyczynili siê do naszego 

wspólnego sukcesu.
Czytaj dalej... Str.3
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i  Rozliczeñ w Gminnej 
Spó ³dz ie ln i  w  Janowie  
L u b e l s k i m .  N a s t ê p n i e  
powróci ³a  do pracy do 
Restauracji Myœliwska. W 
1993 roku personel otrzyma³ 
wypowiedzenia z pracy. W 
1994 roku restauracja zosta³a 
sprywatyzowana a nastêpnie w 
1998 roku Myœliwska zosta³a 
sprzedana. Pani Sulowska 
podjê³a kolejn¹ wa¿n¹ decyzjê 
¿yciow¹ i wydzier¿awi³a 
restauracjê Hetmañska. Na 
przestrzeni tych lat prowadzi³a 
tak¿e bary przy Komendzie 
Powia towe j  Po l i c j i ,  w  
Urzêdzie Miasta i Fabryce Maszyn. Jednak tak rozproszona praca by³a zbyt uci¹¿liwa i 
trzeba by³o zrezygnowaæ z prowadzenia barów. Solidne przygotowanie zawodowe i 
umiejêtne podejœcie do klientów pozwala na poszerzenie us³ug firmy. W Hetmañskiej 
organizowane s¹ wesela, przyjêcia, us³ugi cateringowe, coraz wiêkszym powodzeniem 
ciesz¹ siê spotkania op³atkowe. Niech o wysokim poziomie us³ug œwiadczy fakt, ¿e 
restauracja obs³ugiwa³a do¿ynki powiatowe Stalowej Woli w Zaklikowie oraz do¿ynki 
Województwa Lubelskiego w Janowie Lubelskim. Trzeba ci¹gle doskonaliæ kuchniê i 
wprowadzaæ nowoœci w serwowanym menu.
W restauracji podawane s¹ tak¿e dania regionalne, wœród których s¹ go³¹bki z kasz¹ 
gryczan¹ i borowikami w sosie grzybowym - pycha. Pani Czesia przyznaje, ¿e podczas 
wyjazdów w góry nie mo¿e sobie odmówiæ kwaœnicy góralskiej, dlatego te¿ czasem jest ona  og³oszonym konkursie przez Dziennik Wschodni pt. Kobieta 
serwowana w jej restauracji. Pani Czes³awa jest postaci¹ ogólnie znan¹ i szanowan¹. Trzeba Przedsiêbiorcza 2010 r. pani Czes³awa Sulowska zajê³a drugie miejsce. 
wspomnieæ, ¿e przez ca³y czas wspiera j¹ m¹¿ Ludwik - zapalony myœliwy. To Pani¹ Czes³awê do konkursu zg³osi³o kilka osób. W g³osowaniu sms W
zainteresowanie znalaz³o œlad równie¿ w daniach restauracji. Na wczeœniejsze zamówienie zdobycie 2694 g³osów zapewni³o drugie miejsce na LubelszczyŸnie. Wrêczenie 
mo¿na tam otrzymaæ ró¿ne potrawy z dziczyzny sprowadzanej ze Zwierzyñca. Ma³¿eñstwo dyplomów, kwiatów i nagród odby³o siê w Grand Hotelu w Lublinie. 
Sulowskich wychowa³o dwóch synów, teraz to ju¿ doroœli ludzie.Za t¹ krótk¹ informacj¹ kryj¹ siê lata solidnej pracy i nauki zawodu. Ukoñczenie Technikum 
Pani Czes³awa nie nale¿a³a do ¿adnej partii, a ca³y czas poœwiêca swojej pracy i rodzinie. Gastronomicznego w Toruniu 
Zapytana o wspieranie i sponsorowanie ró¿nych imprez i ludzi potrzebuj¹cych mówi o  p ro f i l u  Techno log ia  
skromnie, ¿e owszem wspiera czêsto pojedynczych ludzi, jak i ca³e grupy spo³eczne, ale nie ¯ywienia Zbiorowego oraz 
prowadzi zapisków tej dzia³alnoœci. Jest jednak bardzo przyjemnie, kiedy od czasu do czasu Studium Pedagogicznego 
ktoœ z obdarowanych podziêkuje mi. Takie podziêkowanie na piœmie ostatnio otrzyma³am od da³o podstawy teoretyczne. 
Dyrekcji Szpitala w Janowie Lubelski za wsparcie zakupu tomografu.Praktykê pani Czes³awa 
Pani Czes³awa z wielkim zadowoleniem mówi o wyró¿nieniu Kobieta Przedsiêbiorcza, zdobywa³a ju¿ w Janowie 
które jest uznaniem od mieszkañców Janowa Lubelskiego. Za poœrednictwem Gazety Lubelskim po przybyciu w 
Janowskiej dziêkujê wszystkim ludziom, którzy mnie zg³osili do konkursu i g³osowali na 1 9 7 2  r o k u .  Z o s t a ³ a  
mnie, pragnê podziêkowaæ Promocji Urzêdu Miejskiego oraz Sekretarz Urzêdu pani Bo¿enie kierownikiem restauracji 
Czajkowskiej za wsparcie mojej osoby przez opublikowanie na stronach internetowych Myœliwska, pracowa³a tam 
miasta informacji, ¿e przyst¹pi³am do konkursu.kilka lat z krótk¹ przerw¹, 

Do³¹czamy siê do gratulacji. 
kiedy by³a zatrudniona jako 

Jan Machulak
kierownik Dzia³u Inwestycji 

Czes³awa Sulowska Kobieta  Przedsiêbiorcza 2010 r.

Gazeta Janowska

Z kucharzem Ambasady Wêgierskiej w Warszawie - Dni Kuchni 
Wêgierskiej w restauracji “Hetmañska”

W œrodku Czesia - przewodnicz¹ca samorz¹du szkolnego

a¿da pora roku ma 
w  s o b i e  c o œ  Kszczególnego, coœ 

co odró¿nia j¹ od poprzedniej, 
przynosi zmiany, na które 
c z ê s t o  z  u t ê s k n i e n i e m  
czekamy. Teraz doczekaliœmy 
siê kalendarzowej wiosny po 
zimie mroŸnej i œnie¿nej, 
której uroki i piêkno dziœ 
mo¿emy jedynie podziwiaæ na 
fotografiach. Dobra fotografia 
pretenduje do rangi dzie³a sztuki fotograf, sponsor wielu imprez 
jeœli zawiera w sobie œwiadomy kulturalnych organizowanych w 
z a m y s ³  t w ó r c z y ,  a  w i ê c  naszym mieœcie.
u w z g l ê d n i a   w ³ a œ c i w ¹  Pierwsze trzy osoby nagrodzone               
kompozycjê,  oœwietlenie i  w konkursie uzyska³y dodatkowo 
ciekawy motyw. Maj¹c na uwadze mo¿liwoœæ gratisowego wywo³ania 
potrzebê uwra¿liwienia dzieci i zdjêæ w zak³adzie fotograficznym 
m³odzie¿y na piêkno otaczaj¹cej „Foto-Florczak” w iloœci stosownej do 
nas przyrody oraz aby zachêciæ do zajêtego miejsca.
twórczego na ni¹ spojrzenia, L.W.
Janowski Oœrodek Kultury 
rozpisa³ konkurs fotograficzny pt.  

„Zima w obiektywie”.
Do konkursu zg³osi³o siê  dwunastu uczestników. Z czêœci dostarczonych prac powsta³a 
wystawa prezentowana obecnie w holu tymczasowej siedziby JOK (ul. Zamoyskiego 55).
Komisja oceniaj¹ca zdjêcia wybra³a na wystawê 60 fotografii oraz postanowi³a przyznaæ 
nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia: 
-   Pierwsze miejsce dla Mateusza Muzyki
-   Drugie miejsce dla Anny Marii Wróblewskiej
-   Trzecie miejsce dla Adrianny Momot
-   Wyró¿nienia: dla Katarzyny Momot, Klaudii Oleszko i Karoliny Brodowskiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a laureaci nagrody 
ksi¹¿kowe ufundowane przez Janowski Oœrodek Kultury.
G³ównym sponsorem ca³ego przedsiêwziêcia jest Antoni Florczak - znany janowski 

„ Z i m a  w  o b i e k t y w i e ”

Weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych,
pokoju ducha,

 wiary w Boga i w Ludzi.
Umiejêtnoœci dostrzegania piêkna tego œwiata

i oczywiœcie wiary w Siebie
 i swoje mo¿liwoœci.

Redakcja

F o t o :  M a t e u s z a  M u z y k a

Foto:  Adrianna Momot

Foto: Anna Maria Wróblewska
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Gazeta Janowska - Ukoronowanie dotychczasowych us³yszymy - co wiêcej mo¿emy zrobiæ. bezp³atnego korzystania z p³ywalni dla uczniów szkó³ , 
GJ - Du¿e nadzieje na rozwój gospodarczy wi¹¿e Pan tak¿e z dokonañ jest wspania³e, ale nasze myœli ju¿ koncentruj¹ siê które prowadzi gmina, promocja zdrowego stylu ¿ycia, 
turystyk¹. Czy park edukacyjno- rekreacyjny Zoom Natury ma na te raŸniejszoœc i i na jbli¿sze j przysz³oœci . Proszê wzrost atrakcyjnoœci gminy w oczach mieszkañców 
byæ tym ko³em zamachowym turystyki?powiedzieæ nad czym gmina pracuje aktualnie i co jest aktualnych, przysz³ych, jak i w oczach inwestorów , wzrost 
K.K. - Zdecydowanie tak. Dodam, ¿e nie tylko samej turystyki. najwa¿niejsze dla nas w najbli¿szej przysz³oœci. atrakcyjnoœci oferty turystycznej gminy i wyd³u¿enie 
Wraz z moimi wspó³pracownikami uwa¿amy, ¿e Zoom Natury Krzysztof Ko³tyœ - Koncentrujemy swoje dzia³ania na tych sezonu turystycznego, wzrost iloœci osób odwiedzaj¹cych 
powinien wp³yn¹æ tak¿e na rozwój handlu i us³ug. Kiedy obszarach, które stanowi¹ dla mieszkañców naszej gminy Janów i zostawiaj¹cych tu swoje pieni¹dze - nie tylko na 
mówimy o miejscach pracy pamiêtajmy tak¿e o tych najwiêksze problemy. Potrzebujemy przede wszystkim p³ywalni, ale te¿ w innych punktach handlowych i 
miejscach, które teraz istniej¹. Wszystkim prowadz¹cym miejsc pracy. Gminy wprawdzie nie maj¹ znacz¹cego us³ugowych, miejsca pracy dla trzydziestu kilku osób, w 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, szanuj¹cym swoich kontrahentów i wp³ywu na to, co siê dzieje w gospodarce, o czym boleœnie tym 26 osób zatrudnionych przez gminê. Jeœli chodzi o 
pracowników, nale¿¹ siê s³owa uznania. Wracaj¹c do parku przypomnia³ nam kryzys, w wyniku którego pracê straci³o iloœæ osób zatrudnieniowych na p³ywalni, wynika ona z 
rekreacji nad zalewem, muszê powiedzieæ, ¿e to zdecydowanie ponad 400 osób. To bardzo trudna sytuacja dla wielu naszych obowi¹zuj¹cych przepisów. Sugerowanie przez niektóre 
najtrudniejszy projekt, z jakim nam siê przysz³o zmierzyæ. rodzin. Tym wa¿niejsze i pilniejsze s¹ dzia³ania zwi¹zane z œrodowiska, ¿e mo¿na zmniejszyæ liczbê pracuj¹cych o 
Niezwykle innowacyjny,  multibran¿owy, niemaj¹cy jakiegoœ poszukiwaniem inwestorów, którzy stworz¹ nowe miejsca po³owê jest wynikiem nieznajomoœci obowi¹zuj¹cych 
prototypu, na którym moglibyœmy siê wzorowaæ. Bêdzie to pracy. Jest du¿a szansa na to, ¿e pomimo istniej¹cych przepisów i nieznajomoœci realiów. Jestem przekonany, ¿e 
prawdziwe ko³o zamachowe turystyki i znak firmowy Janowa perturbacji ekonomicznych, w tym roku rozpoczn¹ siê realizuj¹c jedno z najwiêkszych marzeñ naszych 
w kraju, a mo¿e i za granic¹. Dziêki temu projektowi liczymy budowy nowych zak³adów w naszej strefie inwestycyjnej na mieszkañców post¹piliœmy s³usznie, wykorzystuj¹c jedyn¹ 
te¿ na zainteresowanie inwestorów naszymi oœrodkami Borownicy. Obecnie trzy  firmy walcz¹ o dofinansowanie z nadarzaj¹cych siê okazji, by taki obiekt móg³ powstaæ. 
wypoczynkowymi nad zalewem. Dziœ nie stanowi¹ one swoich inwestycji na Borownicy i maj¹ du¿e szanse na Dodam, ¿e powiat janowski zachowa³ siê honorowo i 
przedmiotu zainteresowania, ale wraz z parkiem rekreacji z sukces. Wszystkie trzy firmy reprezentuj¹ bran¿ê dotrzymuj¹c pierwotnej umowy podj¹³ decyzjê o 
pewnoœci¹ nabior¹ wartoœci w oczach inwestorów. Jest wiêc przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Roœnie nam w Janowie dofinansowaniu p³ywalni w kwocie 250 tysiêcy z³otych 
szansa na powstawanie kolejnych miejsc pracy. nowa bran¿a przemys³owa. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e rocznie. Podsumowuj¹c tê wypowiedŸ powiem, ¿e 
GJ - Jakie s¹ najwiêksze wyzwania w bie¿¹cym roku?odbudowujemy straty po „Bazie Las”. Pragnê podziêkowaæ p³ywalnia jest dobrem cywilizacyjnym dwudziestego 
K.K. - Oprócz sprawnej obs³ugi i pozyskiwania inwestorów 

moim pracownikom oraz  wspó³pracuj¹cym z gmin¹ pierwszego wieku i choæ to dobro kosztuje (podobnie jak 
bardzo wa¿na bêdzie bezpieczna realizacja zadañ zapisanych 

instytucjom- Sanepidowi, Wydzia³owi Budownictwa i np. oœwietlenie czy odœnie¿anie) to tê cenê warto p³aciæ.
w bud¿ecie. Tegoroczny bud¿et jest- na nasze warunki- 

Architektury Starostwa Powiatowego oraz Rejonowi GJ - 370 lat temu, przywilejem lokacyjnym króla 
kolosalny. Wynosi a¿ 70 milionów z³otych, gdy¿ zdobyliœmy 

Energetycznemu za bardzo sprawn¹ obs³ugê inwestorów.  W W³adys³awa IV, Janów otrzyma³ prawa miejskie. W 
na ten rok ponad 30 milionów na inwestycje ze œrodków 

tak trudnych czasach ka¿dy inwestor jest na wagê z³ota. zwi¹zku z tak wspania³¹ rocznic¹ czeka nas wiele 
zewnêtrznych. S¹ to trudne projekty „unijne”, w których 

Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e tylko dla nas Janów  jest ciekawych wydarzeñ.
musimy uwa¿aæ, by nie pope³niæ b³êdów skutkuj¹cych K.K. - Tak. Przygotowujemy wiele interesuj¹cych „pêpkiem œwiata”. Inwestorzy maj¹ do wyboru tysi¹ce 
zwrotem pieniêdzy. Tych projektów w tym roku jest naprawdê spotkañ, wystaw, publikacji i konkursów. Chcemy przy tej lokalizacji, a przede wszystkim obecnie tych inwestorów jest 
du¿o i referatowi inwestycji bêdzie bardzo ciê¿ko. Ca³e okazji lepiej poznaæ historiê naszego miasta, lepiej ma³o. Nasze niestrudzone dzia³ania przynosz¹ w koñcu 
szczêœcie, ¿e dysponujemy znakomit¹ kadr¹ na czele z zrozumieæ nasz¹ to¿samoœæ i kulturê. Pragniemy w ten cykl efekty. Niczego tak nie pragnê w mojej pracy, jak w³aœnie 
niezast¹pion¹ kierownik pani¹ Ma³gorzata Jasiñsk¹. Przy wydarzeñ w³¹czyæ jak najwiêksz¹ grupê naszych rozwoju ekonomicznego naszej gminy. Kiedy zaczyna³em 
okazji pozwolê sobie na tak¹ dygresjê. Wiem, ¿e nie wszystko mieszkañców. Zwracam siê do wszystkich z apelem o pe³niæ funkcjê burmistrza, gmina nie mia³a terenów pod 
w Urzêdzie dzia³a idealnie, dlatego ci¹gle pracujemy nad w³¹czenie siê w nasze dzia³ania. Wykorzystajmy  tê inwestycje, ani w rzeczywistoœci ani nawet w planie 
popraw¹ naszego funkcjonowania. Proszê jednak zauwa¿yæ, rocznicê do lepszego poznania siebie, do zbudowania zagospodarowania przestrzennego. Zaczêliœmy od planu 
¿e tzw. biurokracja roœnie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat silniejszych wiêzów spo³ecznych. Tworzymy naprawdê zagospodarowania przestrzennego i przeznaczyliœmy w nim 
urzêdom przyby³o bardzo du¿o obowi¹zków, a stan wartoœciow¹  wspólnotê, ale zadbajmy o jeszcze lepsze  ok. 200 hektarów terenów pod inwestycje. Nastêpnie 
zatrudnienia u nas prawie siê nie zmieni³. Realizujemy du¿o relacje miêdzyludzkie, o wiêcej ¿yczliwoœci i zaczêliœmy skupowaæ i scalaæ grunty. Ten proces jest ci¹g³y i 
wiêcej zadañ, realizujemy du¿o wiêksze bud¿ety, gdy¿ wyrozumia³oœci. Stwórzmy klimat gminy pogodnych i bêdzie kontynuowany. Obecnie sprzedaliœmy 16 hektarów 
poprawiliœmy strukturê Urzêdu i zwiêkszyliœmy wydajnoœæ. dobrych ludzi. Janów zawsze by³ znany z serdecznoœci, piêciu inwestorom. Dwóch z nich postawi³o ju¿ swoje hale 
Do bardzo wa¿nych zadañ zaliczam tak¿e opracowanie goœcinnoœci i schludnoœci.  Zadbajmy zatem o czystoœæ i produkcyjne, a kolejnych trzech ma ju¿ niezbêdne 
nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i estetykê naszych posesji i budynków. Niech nasza gmina dokumentacje, pozwalaj¹ce rozpoczynaæ budowy. Do 
gminy. Prace wstêpne zosta³y rozpoczête, ale ca³y proces jest ponownie zachwyca, niech budzi podziw przyjezdnych i zaoferowania inwestorom posiadamy kolejnych 15 
bardzo pracoch³onny, proceduralnie skomplikowany i potrwa dumê miejscowych.hektarów.  Przy pomocy by³ego pos³a, a obecnie pracownika 
od dwóch do trzech lat. GJ - Dziêkujê za rozmowê.Urzêdu p. Jerzego Bieleckiego uda³o nam siê utworzyæ 
GJ - A co wa¿nego siê nie uda³o? K.K. - Dziêkujê i pozdrawiam redakcjê oraz czytelników 

podstrefê tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Od K.K. - W ubieg³ym roku nie uda³o siê nam pozyskaæ Gazety Janowskiej.
kilku miesiêcy trwa wielka kampania promocyjna naszych inwestorów, ale do tego g³ównie przyczyni³ siê Red.
terenów inwestycyjnych. W ogólnopolskich stacjach ogólnoœwiatowy kryzys. Nie uda³o nam siê przyœpieszyæ prac 
telewizyjnych o profilu informacyjno-biznesowym nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego, choæ 
emitowane s¹ nasze reklamy. Za poœrednictwem poczty pracownicy referatu gospodarki przestrzennej czêsto 
tradycyjnej oraz poczty elektronicznej rozsy³ane s¹ nasze pracowali po godzinach pracy z weekendami w³¹cznie. Nie 
oferty inwestycyjne do kilku tysiêcy firm w Polsce i za uda³o nam siê tak¿e rozwi¹zaæ kwestii  zmiany lokalizacji 
granic¹. Utworzyliœmy specjaln¹ stronê internetow¹ dla dworca autobusowego. W tej sprawie poszukujemy takiego 
inwestorów (www.inwestujzulga.pl). Reklamujemy siê rozwi¹zania, aby gmina nie musia³a ponosiæ kosztów budowy 
równie¿ na 6 tablicach reklamowych(bilboardach) w du¿ych dworca. Prowadzimy pewne rozmowy, które maj¹ szansê na 
miastach Polski. Rozpoczêliœmy ju¿ prace zwi¹zane z pomyœlny fina³.
kompleksowym uzbrojeniem naszej strefy. Do koñca tego GJ - Jak ocenia Pan funkcjonowanie „Otylii”?

K.K. - Pos³uguj¹c siê ocenami szkolnymi powiem, ¿e oceniam roku uzbroimy 52 hektary. Zdobyliœmy na to ponad 11 
na cztery plus. Jeœli chodzi o straty finansowe, jakie przynosi milionów z³otych z programu Rozwój Polski Wschodniej, co 
„Otylia”, to liczyliœmy siê z nimi, gdy podejmowaliœmy stanowi 90% wartoœci inwestycji. Bez tych pieniêdzy nie 
decyzjê o budowie p³ywalni. Mieliœmy dobre rozeznanie, bylibyœmy w stanie wykonaæ tej inwestycji. Od 
jakich wyników nale¿y siê spodziewaæ i strata finansowa w przychylnych i nieprzychylnych nam recenzentów chêtnie 
wys. 400 tys. ju¿ wtedy by³a brana pod uwagê. Taka strata jest 

jedn¹ z najni¿szych na p³ywalniach tego typu. Nie znamy 

przyk³adu podobnej p³ywalni, która przynosi zyski. Oprócz tej 

straty gmina ponosi wydatki na program bezp³atnej nauki 

p³ywania oraz bezp³atnego korzystania z obiektu(jedn¹ 

godzinê w tygodniu) dla uczniów swych szkó³ w wysokoœci 

oko³o 400 tysiêcy z³otych. Oczywiœcie nieustannie 

mobilizujemy zarz¹dzaj¹cych p³ywalni¹ do lepszego 

marketingu, do lepszego poziomu us³ug i do lepszych 

wyników. Gdy jednak zestawimy wszystkie plusy i minusy, 

jakie niesie ze sob¹ posiadanie takiego obiektu, to przewaga 

korzyœci jest ewidentna. Po stronie minusów zapisujemy 

jedynie straty finansowe, a po stronie plusów ca³e mnóstwo 

korzyœci takich jak: program powszechnej nauki p³ywania i 

Gazeta Janowska
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SPORT I REKREACJA

Gazeta Janowska

P³ywanie to umiejêtnoœæ ruchowa niezbêdna ka¿demu z nas 
do aktywnego ¿ycia i prawid³owego rozwoju. Ta forma 
aktywnoœci fizycznej mo¿e byæ regularnie praktykowana w 
kompleksach basenowych, które dodatkowo dostarczaj¹ 
równie¿ dobrej zabawy oraz relaksu i odpoczynku.

tak¿e doskona³y i zarazem przyjemny sposób zwalczania 
nadwagi. P³ywanie kszta³tuje tak¿e cechy motoryczne takie 
jak szybkoœæ, koordynacjê ruchow¹, wytrzyma³oœæ i si³ê.

komfortu psychicznego i fizycznego. Dodatkowo usprawnia Wp³ywa równie¿ na psychikê m³odego cz³owieka, gdy¿ 
siê przep³yw materii w wyniku czego zanikaj¹ bóle g³owy i wyrabia takie cechy osobowoœci jak systematycznoœæ, 
przewlek³e choroby. Hydromasa¿ jest polecany w odnowie dyscyplinê, samodzielnoœæ, odwagê i si³ê woli. 
biologicznej i pozytywnie wp³ywa na uk³ad kostny, M³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych ma 
oddechowy i kr¹¿enia. zapewnion¹ t¹ przyjemnoœæ przynajmniej jeden raz w 
K¹piele w saunie. tygodniu, w ten sposób Gmina wype³nia wspania³y 
K¹piel w saunie polega na przebywaniu na przemian w iele ju¿ osób pisa³o, wypowiada³o siê lub zabiera³o obowi¹zek prozdrowotny w stosunku do dzieci i m³odzie¿y. 
niskiej i wysokiej temperaturze. To w³aœnie ró¿nica g³os o P³ywalni w ró¿nych aspektach jej W temperatur intensywnie oddzia³uje na naczynia krwionoœne i funkcjonowania i dzia³alnoœci tego obiektu. Tym 
hartuje organizm, Na pocz¹tek zaleca siê wziêcie prysznica, razem jego zarz¹dzaj¹cy postaraj¹ siê w paru s³owach 
a nastêpnie wysuszenie ca³ego cia³a, gdy¿ sucha skóra przekonaæ Pañstwa o pozytywnych lub negatywnych 
szybciej wydziela pot. Jedno wejœcie do sauny nie powinno stronach korzystania z Krytej P³ywalni „OTYLIA” w 
byæ d³u¿sze ni¿ 15 minut, zaœ ca³kowity czas przebywania nie Janowie Lubelskim.
mo¿e przekraczaæ 30 minut dziennie. Ka¿dorazowo po P³ywalnia „OTYLIA” to doskona³e miejsce na wypoczynek 
wyjœciu z sauny nale¿y wzi¹æ zimny prysznic i kilka minut po³¹czony z aktywnym sposobem spêdzenia wolnego czasu. 
odpocz¹æ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e sauna nie jest miejscem dla Mo¿na tutaj robiæ prawie wszystko  pocz¹wszy od p³ywania 
wszystkich. Nie jest zalecana dla osób przeziêbionych, w basenie, poprzez œwietn¹ zabawê na zje¿d¿alniach, 
chorych, dla gruŸlików oraz przy niewydolnoœci serca i koñcz¹c zaœ na relaksie podczas masa¿u wodnego, lub oddaæ 
nadciœnieniu. Przed skorzystaniem z sauny warto siê ukojnym zabiegom w jacuzzi i saunie. I nawet w 
skonsultowaæ siê z lekarzem.najbardziej zimny, wietrzny jesienno  zimowy dzieñ mo¿emy 
Zje¿d¿alnia.bez problemu korzystaæ z tej formy aktywnego wypoczynku.
Jedna z wiêkszych atrakcji naszej P³ywalni, jej d³ugoœæ, Dlaczego warto przychodziæ do „OTYLII”?
krêtoœæ i osi¹gana szybkoœæ jazdy sprawia radoœæ nie tylko Najwiêksz¹ zalet¹ korzystania z p³ywalni jest to, ¿e nie 
dzieciom, ale tak¿e doros³ym. Niestety, jest tak¿e jesteœmy uzale¿nieni od warunków panuj¹cych na zewn¹trz. 

Natomiast p³ywalnia ze swoimi atrakcjami i urozmaiceniami niebezpieczna, dlatego zaleca siê, aby korzysta³y z niej osoby P³ywanie w basenie znacznie poprawia uk³ad kr¹¿enia, gdy¿ 
powoduje, ¿e ¿aden m³ody cz³owiek nie powinien siê tu umiej¹ce p³ywaæ oraz dzieci starsze, jedynie ma³e dzieci ca³y organizm zostaje równomiernie dotleniony, zaœ serce 
nudziæ i czuæ siê zagro¿ony, gdy¿ nad jego bezpieczeñstwem mog¹ korzystaæ ze zje¿d¿alni z osob¹ pe³noletni¹. Szczególn¹ pracuje miarowo. Jednak najwiêksz¹ zalet¹ korzystania z 
czuwaj¹ ratownicy WOPR.ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ przy wejœciu na platformê, basenu jest jego zbawienny wp³yw na uk³ad kostny. P³ywanie 

poniewa¿ œliska posadzka mo¿e spowodowaæ wywrócenie Dla osób starszych.anga¿uje najwa¿niejsze miêœnie, które s¹ odpowiedzialne za 
siê. Zjazd odbywa siê pojedynczo. Po zjeŸdzie nale¿y szybko P³ywalnia jest odpowiednim miejscem dla osób w starszym prawid³ow¹ postawê. Dodatkowo k¹piel zmniejsza bóle 
opuœciæ miejsce l¹dowania. wieku, to w³aœnie woda sprawia ich lepsze samopoczucie, krêgos³upa, korzystnie wp³ywa tak¿e na uk³ad oddechowy, 
A mo¿e aqua aerobik? przywraca witalnoœæ tak, ¿e osoby chore szybciej powracaj¹ poniewa¿ zwiêksza pojemnoœæ ¿yciow¹ p³uc i wzmacnia 

do zdrowia.miêœcie oddechowe. P³ywanie zbawiennie wp³ywa na nasz 
organizm: Zakazy,  nakazy,  regulaminy i zasady.
· modeluje sylwetkê, Jak na ka¿dym obiekcie tego typu, tak i u nas obowi¹zuje 
· poprawia odpornoœæ organizmu i zwiêksza jego wydolnoœæ, regulamin u¿ytkowania basenu. Dotyczy on ka¿dego. Jest w 
· pozwala straciæ nadmiar tkanki t³uszczowej i tym samym nim sporo zakazów, nakazów i uwag zwi¹zanych 
wspomaga odchudzanie, z korzystaniem z obiektu P³ywalni. Regulamin nie jest po to, 
· opóŸnia oznaki starzenia siê, aby utrudniaæ korzystanie z p³ywalni, lecz po to, aby 

zachowaæ bezpieczeñstwo, porz¹dek i higienê. Jeœli wszyscy · dodaje cia³u lekkoœci.
bêdziemy przestrzegaæ tego regulaminu, jeœli bêdziemy Co znajdziemy na P³ywalni „OTYLIA”?
umieli nauczyæ dzieci i m³odzie¿, w jaki sposób z takiego Nasza „OTYLKA” jest kompleksem rekreacyjno - sportowo - 
obiektu korzystaæ, bêdzie to dla naszego wspólnego dobra.leczniczym, oferuj¹cymi poza zwyk³ym basenem sportowym 
Regulaminy jak i zasady postêpowania na poszczególnych równie¿ hydromasa¿e, k¹piele w jacuzzi, w saunie, a tak¿e 
obiektach, spe³niaj¹ dwie podstawowe funkcjê, informuj¹ - rozrywkê w postaci zje¿d¿alni. Woda mo¿e byæ tak¿e 
instruuj¹ i ucz¹ jak nale¿y postêpowaæ i zachowywaæ siê wykorzystywana jako œrodek wspomagaj¹cy leczenie 
korzystaj¹c z poszczególnych urz¹dzeñ, jak sauna, jacuzzi, ró¿nych chorób. Ponadto na obiekcie dzia³aj¹ specjalistyczne 
zje¿d¿alnia wodna oraz s¹ gwarantem bezpieczeñstwa i gabinety odnowy biologicznej, wiza¿u, rehabilitacji, jaskini Ciekaw¹ propozycj¹ dla wszystkich, ale szczególnie dla Pañ, 
higieny korzystania i utrzymania danego obiektu.solnej oraz zak³ad fizjoterapii. Ale skoncentrujmy siê na jest aqua aerobik. Wspó³czeœnie to bardzo popularny sposób 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszystkim osobom odpowiada „wodzie”. korzystania z basenów, zaœ jego wymierne korzyœci œwiadcz¹ 
np. zak³adanie czepków lub odpowiedniego, narzuconego Hydroterapia - zabiegom poddajemy siê mimowolnie jedynie o s³usznym wyborze. Jest to niezwykle oryginalna 
przez regulamin, stroju k¹pielowego, nie wszyscy lubimy przebywaj¹c w poszczególnych nieckach basenowych. forma aktywnoœci fizycznej, gdy¿ dobra zabawa w basenie 
przechodziæ „przez korytarz mokrej stopy” lub przed Hydroterapia to skuteczna i przyjemna metoda leczenia. po³¹czona jest z szybkim spalaniem tkanki t³uszczowej. 
wejœciem na halê basenow¹ bierzemy prysznic, ale proszê Powoduje g³ównie rozluŸnienie miêœni i zwiêkszenie Podstawowe zalety aerobiku w wodzie to:
pamiêtaæ, ¿e P³ywalnia jest miejscem publicznym, dlatego dop³ywu krwi do serca. Od wieków woda jest uznawana i ·- redukcja tkanki t³uszczowej,
zachowanie szczególnej higieny osobistej oraz dezynfekcja stosowana do leczenia stresu. Korzystnie wp³ywa na uk³ad ·- wzmocnienie miêœnie poœladków i stóp,
stóp przed wejœciem jest wymogiem koniecznym. Drugim, nerwowy, poprawia samopoczucie, rozluŸnia i wprowadza w ·- rozwój miêœni zwi¹zanych z oddychaniem,
bardzo wa¿nym aspektem w tej kwestii s¹ koszty. Zlustruje to b³ogi stan relaksu. ·- nieoceniona pomoc w likwidacji cellulitisu,
bardzo obrazowo: im wiêcej czepków k¹pielowych na Hydroterapiê zaleca siê przy: ·- wysmuklenie sylwetki,
naszych g³owach i starannie umyte nasze cia³o przed, tym ·- bezsennoœci, ·- odci¹¿enie stawów i krêgos³upa, dziêki czemu jest 
zu¿ycie z³o¿a filtruj¹cego i œrodków uzdatniania wody  czyni  ·- nieustannych bólach g³owy, bezpieczny oraz nie powoduje urazów,
bilet tañszym.·- nadwra¿liwoœci nerwowej, ·- radoœæ i relaks dziêki wytwarzaj¹cej siê podczas æwiczeñ 
Bilet lub karnet, który wykupujemy w kasach P³ywalni, ·- nadciœnieniu têtniczym, endorfinie.
upowa¿nia nas do korzystania w pe³ni z urz¹dzeñ i obiektów, ·- chorobach miêœni. Dla kogo „OTYLKA”? 
które w danej godzinie zgodnie z regulaminem s¹ 

Korzystanie z P³ywalni zalecane jest dla ka¿dego, niezale¿nie 
udostêpnione, ale równie¿ proszê pamiêtaæ, ¿e zakup tych¿e 

od wieku czy kondycji. P³ywanie ma zbawienny wp³yw na 
wejœc iówek nak³ada na  Pañstwa bezwzglêdne 

ka¿dy organizm oraz skutecznie pomaga w utrzymaniu 
podporz¹dkowanie siê wszelkim regulaminom i 

zdrowia i dobrej kondycji.
wynikaj¹cych z nich konsekwencji dla obu stron. Zdajemy 

Dla niemowl¹t. sobie sprawê z tego, ¿e mog¹ byæ uwagi, co do 
Ma³e dzieci uwielbiaj¹ wodê. Dziecko, które od funkcjonowania basenu pod wzglêdem organizacyjnym. 
najwczeœniejszych lat jest z ni¹ oswajane, rozwija siê Dlatego w tym celu przeprowadziliœmy wœród u¿ytkowników 
proporcjonalnie, jest du¿o zdrowsze, fizycznie sprawniejsze P³ywalni ankietê. W najbli¿szym czasie w kasie P³ywalni 
oraz bardziej uodpornione a tym samym mnie choruje. wy³o¿ymy ksi¹¿kê uwag, w której mo¿na bêdzie zg³osiæ 
Dodatkowo woda jest œwietn¹ okazj¹ do zabawy z rodzicami i swoje zastrze¿enia, uwagi, sugestie oraz opinie o basenie i 
pozytywnie wp³ywa na rozwój emocjonalny ma³ego jego pracownikach. 
cz³owieka. Nasza „OTYLKA”  jest wspania³ym i Z przeprowadzonej ankiety (wyniki, której opublikujemy w 
przyjaznym œrodowiskiem dla maluchów, temperatura wody nastêpnym wydaniu GJ oraz przeprowadzimy analizê cen Hydromasa¿ - jacuzzi, basen rekreacyjny; ³ó¿ko wodne, w brodziku i jacuzzi spe³nia wszelkie normy i wynosi biletów) Pañstwo podpowiedzieli nam pewne rozwi¹zania, z o, szeroki i w¹ski tryskacz grzbietu, bicze wodne boczne i dolny. pomiêdzy 32 - 37 C , w przebieralniach zainstalowaliœmy których skorzystaliœmy, np. ³awki w szatniach, siedzenia w Masa¿ wod¹ od dawna jest stosowany, jako forma leczenia i dodatkowa przewijaki, gdzie rodzice mog¹ po k¹pieli poddaæ przebieralniach.zwalczania stresu. Jest to wspania³a propozycja dla osób dziecko odpowiednim zabiegom pielêgnacyjnym, woda 

chc¹cych zrelaksowaæ siê i rozluŸniæ napiête miêœnie. Ciep³a bardzo wysusza skórê dlatego nale¿y pamiêtaæ o oliwkach 
Nasza P³ywalnia znana jest ju¿ w województwie, a nawet woda, uderzaj¹ca z ró¿n¹ si³¹ na miêœnie oraz tkanki nawil¿aj¹cych.
poza nim, jako jedna z ³adniejszych i bardziej podskórne, leczniczo oddzia³uje na ca³y organizm. Dla m³odzie¿y. funkcjonalnych. Dowodem tego s¹ liczne wizyty osób, które Najwa¿niejsze elementy masa¿u wodnego to ciep³o, ruch Pójœcie na basen to dobry sposób na spêdzenie wolnego maj¹c w swoich miejscowoœciach takie obiekty, lub wody i zanurzanie siê w wodzie. Ciep³o powoduje czasu, ³¹cz¹c tym samym przyjemne z po¿ytecznym. zdecydowanie bli¿ej, przyje¿d¿aj¹ jednak do naszej rozszerzanie naczyñ krwionoœnych oraz przyspieszenie P³ywanie to jeden z najwa¿niejszych czynników w procesie „OTYLKI”. Przy okazji wszyscy wyra¿aj¹ opiniê  i niech tak obiegu krwi w organizmie. Dziêki temu enzymy koj¹co wychowania fizycznego dzieci i m³odzie¿y. Dla m³odzie¿y pozostanie.dzia³aj¹ na te czêœci cia³a, które s¹ nadwyrê¿one, ci¹gniête i zajêcia na basenie to œwietna gimnastyka, która rozwija Kierownik P³ywalniuszkodzone. Ciep³o przyspiesza tak¿e metabolizm i pomaga wszystkie grupy miêœniowe. Jednoczeœnie zapobiega wadom 

mgr Andrzej Majkowskidostarczyæ organizmowi potrzebne substancje od¿ywcze. postawy oraz ogólnie podnosi sprawnoœæ ruchow¹. Jest to 
Masowanie cia³a wod¹ redukuje poziom stresu oraz dodaje 

Zalety czy wady… korzystania z P³ywalni „OTYLIA”?



b y ³ y  j a k   n a j b a r d z i e j  
miêdzynarodowe:)
Po losowaniu kolejnoœci gier, i 
krótkim oficjalnym otwarciu, 
z a w o d n i c y  r o z p o c z ê l i .  
W s z y s t k o  p r z e b i e g a ³ o  
s p o k o j n i e  i  n i e z w y k l e  
precyzyjnie, punkty mno¿y³y 
siê i mno¿y³y, rzut i strike, rzut 
i zamkniêcie, ¿adnych b³êdów. 
Takiej gry nie ogl¹da siê czêsto 
na  nasze j  m³odziu tk ie j  
krêgielni, a w dodatku panie, 
po prostu poezja, urocze i 
n i e z w y k l e  s k u t e c z n e .  
Zauwa¿my wiêc, drogie panie, 
krêgle to nie jest wy³¹cznie 
mêski sport, co koncertowo 
udowodni³y zawodniczki: 
pani Maria Horbatowicz 

Niespodziewanie i zaskakuj¹co przebieg³y sobotnie (laureatka turnieju) i pani 
rozgrywki III Janowskiego Turnieju w Bowlingu pod Dorota Pastuszak (za¿arcie rywalizuj¹ca w ka¿dej 
patronatem Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, po raz rozgrywce). Id¹c za takim przyk³adem kule w d³oñ i do 
kolejny rozgrywanego na krêgielni Krytej P³ywalni dzie³a, nie kibicujcie tylko swoim mê¿czyznom, 
„Otylia” w Janowie Lubelskim. Niespodziewanie, poka¿cie, ¿e precyzja i skutecznoœæ to tak¿e wasza 
poniewa¿ po raz pierwszy w historii turnieju do specjalnoœæ, w koñcu trening czyni mistrza, a nie  p³eæ.
rozgrywek zg³osi³y siê kobiety, dwie pierwsze jego Wszystkim zawodnikom, uczestnicz¹cym w turnieju 
edycje by³y wrêcz zdominowane przez mê¿czyzn. A serdecznie dziêkujemy za wspania³y pokaz umiejêtnoœci 
zaskakuj¹co, bo zwyciê¿y³a równie¿ kobieta. Brawo! i taktyki. Rozgrywki by³y za¿arte, niezwykle 
Ale mo¿e zacznijmy od pocz¹tku. W sobotê 6 marca ju¿ emocjonuj¹ce i trzymaj¹ce w napiêciu do samego koñca, 
od godziny 8.00 na krêgielni zaczêli pojawiaæ siê zw³aszcza gdy w finale o kolejnoœci miejsc decydowa³y 
zawodnicy.  Nie  zabrak³o pana  Jaros³awa pojedyncze punkty. Trzy razy poprawiano rekord 
Baranowskiego (który by³ zwyciêzc¹ poprzedniej, krêgielni. Takie obrazy zapadaj¹ w pamiêæ na d³ugo. 
drugiej edycji), chocia¿ do samego prawie turnieju Tego co ogl¹da siê na presti¿owych krêgielniach, 
zmaga³ siê z chorob¹. Wiêkszoœæ uczestników mogliœmy doœwiadczyæ u nas. Bajka.
przyjecha³a do nas z Lublina, 2 osoby   z  malowniczego 
Krasnobrodu i reprezentant Janowa, pan Piotr Habit III Janowski, po prostu œwietny, Turniej w Bowlingu 
(zwyciêzca pierwszej edycji turnieju). Jako uczestnika zakoñczony. Tym razem kobiety gór¹!
goœciliœmy równie¿ pana Paganin Valter, dobrze znanego Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie 
w œrodowisku graczy w bowling, który pochodzi z Lubelskim pragnie serdecznie podziêkowaæ sponsorom 
W³och, a przyjecha³ z Krasnobrodu, gdzie obecnie trzeciej edycji turnieju, firmom:
mieszka. Mo¿emy wiêc stwierdziæ, ¿e sobotnie zawody 1 Centrum Odnowy Biologicznej Vis a` Vis - Iwona 

Staroœcic 
2 .  C e n t r u m  W i e l o s p e c j a l i s t y c z n e j  O p i e k i  
Ambulatoryjnej
3. Niepubliczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki 
Zdrowotnej „Fizjo-Max” 
4. Kawiarenka przy p³ywalni ”Szybki Królik”- ¯aneta 
Frania,
5. Miros³aw Stefaniak, Automaty sprzedaj¹ce gor¹ce 
napoje,
6. Gabinet Rehabilitacji i Masa¿u - mgr Zbigniew Sawa.

Tekst: M.D.
Foto: archiwum MOSiR
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Zwyciêzcy otrzymal i  
medale i dyplomy.
Drugi turniej szachowy 
rozegrany 28 lutego by³ 
otwartym turniejem o 
m i s t r z o s t w o  J a n o w a  
Lubelskiego.  Oprócz  
juniorów, udzia³ mogli 
wzi¹æ i seniorzy. W tym 
turnieju udzia³ wziê³o 26 
uczestników. Zwyciêzc¹ 
zosta³ ks. Franciszek Grela 
z Niska. Drugie miejsce 
zaj¹³ ks. Piotr Kubicz z 
Dzwoli. Kolejne miejsca z 
t a k ¹  s a m ¹  i l o œ c i ¹  
zdobytych punktów zajêli: 
Tomasz Bucior, Franciszek 
Koczu³ap, Jan Swacha i  okresie ferii zimowych zorganizowano dwa 

Robert Œwita. W poszczególnych kategoriach turnieje szachowe, które by³y przeznaczone W
wiekowych zwyciê¿yli: juniorzy do 18 lat- Emil g³ównie dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej. W dniu 21 
Bryczek, do 14 lat  Mi³osz Kierepka, do 10 lat  Jakub lutego b.r. w turnieju tylko dla dzieci i m³odzie¿y 
Drzazga. Spoœród juniorek najlepsza okaza³a siê Nina wystartowa³o 20 m³odych szachistów. Wiêkszoœæ z nich 
Nalepa. Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach  to uczestnicy zajêæ szachowych, które by³y 
otrzymali puchary i medale.zorganizowane w Janowie Lubelskim oraz w £¹¿ku 
Na zdjêciu nagrodzeni szachiœci z turnieju z 28 lutego Ordynackim. 
b.r.W klasyfikacji ogólnej zwyciê¿y³ Filip Œwita z Janowa 
W ka¿dym turnieju rozegrane zosta³o 7 rund po 15 minut Lubelskiego. Drugie miejsce zaj¹³ Daniel Baran, a 
na partiê dla ka¿dego zawodnika.trzecie Mi³osz Kierepka. Wœród dziewcz¹t najlepsza 
Zawody prowadzi³ i sêdziowa³ Jan Swacha.okaza³a siê Nina Nalepa.

Ferie zimowe z szachami SUKCES NA LITWIE!

W dniach 5-7 marca br. nasi zawodnicy uczestniczyli w 
dorocznym Miêdzynarodowym Seminarium Karate 
Tradycyjnego w miejscowoœci Trakai na Litwie. Przez dwa dni 
karatecy z Litwy, Polski i Bia³orusi doskonalili swoje 
umiejêtnoœci pod okiem senseia Andrzeja Maciejewskiego 4 
dan, a w ostatnim dniu odby³ siê turniej "Winter Cup 2010". 
Oczywiœcie nie mog³o obyæ siê bez chocia¿by jednego sukcesu 
naszych zawodników.
Tym razem na najwy¿szym stopniu podium stan¹³ Cezary Osie³ 
w konkurencji kata (formy techniczne). Zwyciêstwo w tej 
konkurencji jest tym bardziej okaza³e, ¿e nasz zawodnik 
startowa³ w kategorii Junior Starszy, czyli z zawodnikami 
starszymi od siebie. Ponadto Cezary Osie³ wraz z Sebastianem 
Skib¹ z Bi³goraja i Mateuszem Szel¹gowskim z Lublina zdoby³ 
pierwsze miejsce w konkurencji kata zespo³owego. W ostatnim 
dniu uczestnicy seminarium mogli pozwiedzaæ Wilno, gdzie 
oprócz ogl¹dania wspania³ego zabytkowego Starego Miasta 
mo¿na by³o zobaczyæ festyn z okazji œwiêta patrona Litwy        
œw. Kazimierza.

Piotr Wojtkowski

III JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU ZAKOÑCZONY!

Gazeta Janowska

MEMORIA£ HENRYKA 
KOSAKOWSKIEGO

Otwarte wojewódzkie zawody p³ywackie „Memoria³ Henryka 
Kosakowskiego” tradycyjnie œci¹gnê³y na janowsk¹ p³ywalniê 
kwiat m³odego polskiego pokolenia p³ywaków. Zawody te 
prawdopodobnie ju¿ na sta³e zagoszcz¹ w programie imprez 
organizowanych na „Otyli”. W sobotê 27 marca mieliœmy 
przyjemnoœæ ogl¹daæ je u nas ju¿ po raz drugi. Mimo, i¿ p³ywanie w 
Janowie jest sportem coraz bardziej popularnym i coraz czêœciej 
uprawianym, to takich p³ywaków nie spotyka siê tu codziennie. 
Wielu z nich, mimo m³odego wieku, mo¿e ju¿ poszczyciæ siê 
niema³ymi osi¹gniêciami, nie tylko w skali województwa, czy kraju, 
ale te¿ Europy i œwiata.
Najbardziej utytu³owana zawodniczka zwodów, Marcelina 
Radliñska z klubu „Orka” Zamoœæ, mistrzyni i wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Polski Juniorów, uczestniczka Mistrzostw 
Europy Juniorów i uczestniczka Œwiatowej Gimnazjady, a¿ trzy razy 
stanê³a na najwy¿szym podium. Do niej nale¿a³y dystanse: 100m 
stylem motylkowym i klasycznym oraz 400m stylem dowolnym.
W plejadzie zwyciêzców mo¿na by³o zauwa¿yæ tak¿e Sebastiana 
Wasila z „Avii” Œwidnik - Mistrza Polski Juniorów w kat. 16 lat w 
stylu klasycznym i zmiennym, który zwyciê¿y³ na dystansie 50m 
stylem dowolnym, 100m stylem klasycznym, 200m stylem 
zmiennym.
Pop³ynêli równie¿ Wojciech Czajkowski („Avia” Œwidnik) - Mistrz 
Polski Juniorów w kat. 16 lat stylem klasycznym, Jan Ho³ub („Avia” 
Œwidnik) - Mistrz Polski Juniorów w stylu dowolnym w kat. 14 lat, 
Micha³ Bulak („Orka” Zamoœæ) - Mistrz Polski Juniorów w kat. 17 i 
18 lat, £ukasz Kêcik („Lublinianka” Lublin) - Wicemistrz Polski 
Juniorów w stylu dowolnym w kat. 15 lat oraz Katarzyna Sêd³ak 
(„Orka” Zamoœæ) - Mistrzyni Polski Juniorów w kat. 16 lat. 
Nazwisk i tytu³ów mo¿na by tu przytaczaæ jeszcze du¿o, tak dobrze 
dzieje siê w naszym m³odym p³ywaniu, doœæ zaznaczyæ, ¿e te 
nazwiska us³yszymy nie raz, nie tylko w Janowie, ale i w Polsce, a 
mo¿e nawet na œwiecie. Dziêki nim zawody ogl¹da³o siê wrêcz 
bajecznie, jak najlepsze widowisko, jak spektakl najwy¿szych lotów. 
Dziêkujemy, zapraszamy za rok. Wszystkie szczegó³owe informacje 
o zawodach mo¿na przeczytaæ na stronie  w 
zak³adce .

M.D.

http://omegatiming.pl
http://omegatiming.pl/new/?page=show_article&id=839
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„Zabawa w teatr” jest jedn¹ z tych form równie¿ taniec, jako forma sceniczna wyra¿aj¹ca emocje i 
pracy z dzieæmi, która przyczynia siê do treœci zawarte w sztuce. Mamy nadziejê, ¿e te zajêcia s¹ 
rozwijania umiejêtnoœci zabawy w zespole, pocz¹tkiem próby stworzenia widowiska musicalowego z 
rozwija wyobraŸniê, zdolnoœci manualne i udzia³em naszej janowskiej m³odzie¿y, która jest bardzo 
aktorskie. W czasie ferii w ramach chêtna do wspó³pracy.
„warsztatów teatralnych” dzieci uczy³y siê W czasie ferii nie zabrak³o oczywiœcie zmagañ sportowych. 
wykonywaæ f igurki  do teat rzyku Na terenie janowskiego gimnazjum rozstrzygniêto turniej 
kukie³kowego a nastêpnie próbowa³y tenisa sto³owego w ró¿nych kategoriach wiekowych. Do 
swoich si³ aktorskich. Przygotowano te¿ turnieju przyst¹pi³o ³¹cznie 57 osób. 
tradycyjn¹ kuk³ê „Marzanny”, aby kiedy Odby³y siê równie¿ dwa turnieje szachowe, w których wziê³o 
przyjdzie  wiosna  (co  w³aœnie mia³o  udzia³ oko³o szeœædziesiêciu uczestników. Zwyciêzcom 
miejsce) spaliæ j¹ i utopiæ w nurtach naszej wrêczono pami¹tkowe dyplomy, medale i puchary. 
janowskiej rzeki Bia³ki. Du¿ym zainteresowaniem podczas ferii zimowych cieszy³a 
Drugim tematem warsztatów by³y „zabawy siê wycieczka do lasu, po³¹czona ze spotkaniem z leœnikiem i 
w kole”. Tutaj dzieci poznawa³y dawne zwiedzaniem wystawy przyrodniczej w Nadleœnictwie. Nie 
fo rmy zabaw w grup ie  jak:  „ko³o zabrak³o oczywiœcie wspólnego ogniska, przy którym dzieci 
m³yñskie”, „niezdara, fujara”, „Konopki”, piek³y sobie kie³baski nabite na patyk. Aura na szczêœcie nam 
„Ojciec Wirgiliusz”, „Król Lul” i „stoi dopisa³a. By³ cichy, bezwietrzny dzieñ, z nieco plusow¹ 
ró¿yczka”. temperatur¹, w sam raz by lepiæ ba³wany i inne œniegowe 
Przypomniano sobie  r zadko  ju¿ dziœ rzeŸby. Teraz mo¿na zobaczyæ je tylko na za³¹czonej 
spotykane i stosowane wyliczanki typu: fotografii.
„anio³ek, fio³ek, ró¿a, bez…”, czy inne, bez Mamy nadziejê, ¿e przygotowany przez JOK program zajêæ 
których nie mog³y siê obejœæ prawie ¿adne na ferie spodoba³ siê wszystkim uczestnikom bior¹cym 
zabawy grupowe. udzia³ w zajêciach oraz dziêkujemy za wspólnie spêdzony 

Czas szybko mija i oczekiwane jeszcze niedawno przez 
Wa¿ne miejsce w rozwoju manualnym i intelektualnym czas.

dzieci i m³odzie¿ ferie zimowe, dziœ ju¿ pozostaj¹ w sferze 
dziecka zajmuje plastyka, dlatego nie zabrak³o i w tej L. W.

wspomnieñ. Chêtnie wspominamy to, co sprawi³o nam wiele 
dziedzinie tematów do realizacji. Podczas zajêæ w 

radoœci. Wracamy wiêc do powsta³ych w tym czasie 
„Akademii Plastycznej” dzieci wykonywa³y papierowe 

fotografii, aby wywo³aæ z pamiêci mi³o spêdzone chwile.
witra¿e, na podstawie wczeœniej przygotowanych szablonów 

Janowski Oœrodek Kultury na okres ferii przygotowa³ kilka 
uczy³y siê wycinaæ wzory w kolorowym papierze i wype³niaæ 

atrakcji, z których korzystali w szczególnoœci nasi stali 
je barwn¹ bibu³k¹. Pozna³y te¿, podczas innych zajêæ, jak 

podopieczni, jak równie¿ dzieci i m³odzie¿ pragn¹ca 
powstaje ludowa wycinanka.

skorzystaæ z propozycji przygotowanych na ten czas. 
I choæ powsta³e prace pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia, to i tak 

Ta zima, od strony aury, by³a niew¹tpliwie wyj¹tkowa i 
budz¹ szacunek dla ich kilkuletnich autorów.

piêkna. Wiele by³o wspania³ych widoków wartych 
W trakcie ferii odbywa³y siê te¿ zajêcia muzyczne dla 

uwiecznienia w fotografii. Dlatego jedn¹ z propozycji na 
ró¿nych grup wiekowych. Poza emisj¹ g³osu, dzieci mog³y 

ferie by³ konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”. 
uczyæ siê gry na instrumentach dêtych. Organizowane by³o 

Szerzej o tym konkursie mo¿na dowiedzieæ siê z artyku³u 
równie¿ karaoke, które cieszy³o siê du¿¹ popularnoœci¹ 

obok.
wœród uczestnicz¹cej w feriach m³odzie¿y. Starsze dzieci 

W czasie ferii zimowych oczywiœcie ¿adne dziecko nie 
zaprosiliœmy w „Podró¿ po najwiêkszych przebojach 

powinno siê nudziæ. Mimo, i¿ obecnie Janowski Oœrodek 
musicalowych”. Grupa 15 licealistów próbowa³a w 

Kultury dzia³a w skromnych warunkach, stara siê aby 
oryginalny sposób interpretowaæ utwory ze znanych 

poprzez ciekaw¹ ofertê kulturaln¹ zachêcaæ dzieci i m³odzie¿ 
musicali. Poza œpiewaniem i znakomit¹ zabaw¹ pojawi³ siê 

do wspólnej, m¹drej zabawy.

Wspomnienia z ferii

Turniej tenisa sto³owego

W Internacie Zespo³u Szkó³ Zawodowych 

w Janowie Lubelskim w dniu 18 marca 

bie¿¹cego roku odby³ siê turniej 

integracyjny tenisa sto³owego w debla. 

Turniej zorganizowany by³ przez pani¹ 

Kierownik Internatu Annê Szmidt i 

„Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób 

N iepe ³nosp rawnych”  w  Janowie  

Lubelskim. Prowadz¹cym imprezy 

sportowej by³ wychowawca Andrzej 

Karasiewicz.

W zawodach startowa³o siedem dru¿yn. 

Udzia³ bra³a m³odzie¿ z internatów w 

Potoczku i Janowie Lubelskim oraz osoby 

niepe³nosprawne ze Stowarzyszenia 

KRON w Janowie Lubelskim. Atmosfera by³a bardzo przyjazna, m³odzie¿ dobrze siê bawi³a. 

 Organizacja zawodów opiera siê na ¿yczliwoœci i wsparciu 

wielu ludzi dobrej woli, którym problemy  tak¿e tych osób niepe³nosprawnych s¹ bliskie. 

integracja i kszta³towanie równoœci spojrzenia na osoby niepe³nosprawne

Damian Skwara i Micha³ 

Wnuk, drugie miejsce zdobyli wychowankowie 

Internatu w Janowie Lub. - Patryk Tylus i 

Tomasz ¯uraw, zaœ trzecie miejsce zdoby³o 

Stowarzyszenie KRON w Janowie Lubelskim w 

sk³adzie - Mieczys³aw Kaproñ i Andrzej 

£ukasik. 

Serdecznie podziêkowania dla 

fundatorów nagród: PHU Zak³ad Fotograficzny 

Florczak, który ufundowa³ puchary oraz Sklep 

"URODA" Józef Dudek Janów Lubelski, który 

ufundowa³ kosmetyki. 

A. £ukasik

Wszystkie mecze 

by³y bardzo emocjonuj¹ce, w atmosferze fair play.

Okaza³o siê, ¿e 

 jest jednym z najlepszych sposobów na 

przekraczanie barier i ograniczeñ, ³¹czenia ludzi i aktywizowania ich energii. Tego typu imprezy ciesz¹ siê du¿ym 

zainteresowaniem, pomagaj¹ uczestnikom uwierzyæ w siebie oraz zapomnieæ o problemach.

Wszyscy startuj¹cy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Za pierwsze trzy miejsca 

zosta³y wrêczone puchary:

Pierwsze miejsce zdobyli wychowankowie 

internatu z Potoczka - 

Zbli¿a siê czas, w którym ka¿dy z nas musi siê zmierzyæ z 
corocznym zeznaniem podatkowym PIT. Sami zdecydujemy, czy 
skorzystamy z mo¿liwoœci przekazania 1% swojego podatku 
wspomagaj¹c wybran¹ organizacjê spo³eczn¹. To nic nie kosztuje, 
mo¿emy natomiast zrobiæ coœ dobrego. 

MKS „Janowianka” gor¹co prosi Wszystkich swoich 
Sympatyków, Wszystkich, którzy mog¹ poprzez gest solidarnoœci 
pomóc klubowi, a szczególnie zwi¹zanym z nim i trenuj¹cym w 4 
grupach wiekowych dzieciom i m³odzie¿y, o przekazanie 1% od 
podatku dochodowego.

Wystarczy tylko w rocznej deklaracji podatkowej PIT w rubryce 
„wniosek o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz Organizacji 
Po¿ytku Publicznego” wpisaæ:

Stowarzyszenie SAS z dopiskiem „dla Klubu MKS 
Janowianka” 

KRS 0000184074.
Prosimy gor¹co, pomó¿cie. Ka¿da z³otówka pomo¿e naszym 

dzieciom.
Informacja:
Wszystkich pragn¹cych pomóc naszemu klubowi informujemy ¿e:
- Osoba przekazuj¹ca 1% podatku nale¿nego nie ponosi ¿adnych 
kosztów zwi¹zanych z t¹ decyzj¹  kwota przeznaczona na konkretny 
cel np.: pomoc klubowi pomniejsza jedynie wartoœæ podatku 
odsy³anego przez dany Urz¹d Skarbowy do bud¿etu i jest kierowana 
na konkretny, wskazany przez Pañstwa cel.
- W rubrykach wype³nianego przez Pañstwa rocznego zeznania 
podatkowego wpisaæ nale¿y jedynie: nazwê organizacji z 
ewentualnym dopiskiem, numer KRS oraz wyliczon¹ kwotê 1% 
podatku do przekazania na konkretny, wskazany przez Pañstwa cel.

Zarz¹d Klubu MKS „Janowianka” serdecznie dziêkuje 
Stowarzyszeniu Aktywizacji Spo³ecznej SAS za umo¿liwienie 

przeprowadzenia zbiórki pieniêdzy.

 



PODZIÊKOWANIE

Z okazji 6-lecia Stowarzyszenia Przyjació³ Domu 
Pomocy Spo³ecznej „Nasz Dom” w Janowie 

Lubelskim serdecznie dziêkujê Pani Marcie Startek  
Prezes, Zarz¹dowi i Cz³onkom Stowarzyszenia za 
kilkuletni¹ wspó³pracê i ogromne zaanga¿owanie 
w dzia³alnoœci na rzecz Mieszkañców „BARKA” 

Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II 
w Janowie Lubelskim 

Mariola Surtel 
Dyrektor
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integracyjne, robi³o i prezentowa³o wystawy prac 
artystycznych Mieszkañców „Barki”.

towarzyszenie Przyjació³ Domu Pomocy Stowarzyszenia „Nasz Dom” równie¿ aktywnie 
Spo³ecznej „NASZ DOM” powsta³o w 2004 roku i uczestniczy³o w pozyskiwaniu œrodków na zakup Saktualnie liczy 58 cz³onków reprezentuj¹cych tomografu komputerowego dla szpitala w Janowie 

ró¿ne œrodowiska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje siê Lubelskim. Z inicjatywy Stowarzyszenia Spo³eczny 
przy „BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego w Janowie 
II w Janowie Lubelskim. Lubelskim, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet 
Do celów statutowych Stowarzyszenia nale¿y, miêdzy Powiatu Janowskiego, organizowa³o loterie fantowe 
innymi: dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej w tym podczas imprez plenerowych, m.in. Podczas Jarmarku 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej Garncarskiego w £¹¿ku (28.06.2009 r.).
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, d¹¿enie do W 2009 roku Stowarzyszenie wspó³pracowa³o tak¿e z 
zaspokojenia potrzeb mieszkañców Domu Pomocy Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania „Leœny Kr¹g” oraz Forum 
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, dzia³alnoœæ na rzecz Organizacji Pozarz¹dowych, do których przyst¹pi³o w 
osób niepe³nosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, roku 2008,  i by³o reprezentowane przez Pani¹ Justynê 
promowanie idei wolontariatu, rozwijanie i prowadzenie Maciaszek  Zastêpcê Prezesa.
wspó³pracy z organami administracji publicznej i Cz³onkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli i 
samorz¹du terytorialnego, a tak¿e organizacjami œwiadczyli pomoc Mieszkañcom „Barki” podczas 
pozarz¹dowymi i spo³ecznymi oraz œrodowiskiem licznych imprez organizowanych poza terenem Domu, 
lokalnym. m.in. na: Jarmarku Janowskim i Festiwalu Folkloru 
Ka¿dy rok dotychczasowej dzia³alnoœci by³ pe³ny (03.05.2009 r.), X Jubileuszowej Pielgrzymce do 
ambitnych planów, które z konsekwencj¹ by³y Sanktuarium Matki Bo¿ej Kodeñskiej pielgrzymów z dps, 
realizowane. Ostatni rok 2009 by³ rokiem bardzo œds, wtz województwa lubelskiego (26.05.2009 r.), 
aktywnej dzia³alnoœci Cz³onków Stowarzyszenia - obchodach XXX - lecia Domu Pomocy Spo³ecznej w 
Pracowników BARKA" Dom Pomocy Spo³ecznej im. Goœcieradowie (01.06.2009 r.), prezentacji programu 
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim na rzecz s³owno - muzycznego „Na strunach duszy” na 
Mieszkañców Domu. Przy ogromnym zaanga¿owaniu rozpoczêcie Dni Kultury Chrzeœcijañskiej w janowskim 
cz³onków Stowarzyszenia w dniu 19 maja 2009 roku Sanktuarium (07.06.2009 r.), III Powiatowym Festynie 
zosta³a zorganizowana Majówka dla Mieszkañców Integracyjnym Osób Niepe³nosprawnych Szczebrzeszyn 
„Barki”, w której uczestniczyli Mieszkañcy i Pracownicy 2009 w Domu Pomocy Spo³ecznej „Pod Modrzewiami” w 
z 9-ciu zaprzyjaŸnionych domów pomocy spo³ecznej z Szczebrzeszynie  (24 .06.2009 r . ) ,  spotkaniu  
piêciu s¹siednich powiatów i zaproszeni goœcie, ³¹cznie integracyjnym „Powitanie Lata” w Domu Pomocy 
ok. 300 osób. Stowarzyszenie pozyska³o na ten cel ponad Spo³ecznej dla Kombatantów w Bi³goraju (02.07.2009 r.), 
po³owê ¿ywnoœci od sponsorów. Majówka rozpoczê³a siê Pikniku Integracyjnym w Domu Pomocy Spo³ecznej w 
wspóln¹ modlitw¹, a nastêpnie uczestnicy integrowali siê Kraœniku (16.07.2009 r.), „Dniu otwartych drzwi” w 
- grillowali i tañczyli na placu obok fontanny, przygrywa³a Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Janowie 
im Olek Orkiestra. Lubelskim (23.07.2009 r.), cyklicznej imprezie 
Na wniosek Zarz¹du Stowarzyszenia i Dyrektora „Po¿egnanie lata” w oœrodku w Bojanowie organizowanej 
„BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w przez Dom Pomocy Spo³ecznej w Stalowej Woli 
Janowie Lubelskim Pani Maria Wojda w dniu 31 maja (09.09.2009 r.), spotkaniu z okazji Dnia Seniora 
2009 roku otrzyma³a nagrodê „ANTEK ROKU” w organizowanym przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 
kategorii „Wolontariusz Roku 2008” wrêczon¹ przez Janowie Lubelskim (28.10.2009 r.), Spotkaniu 
Pana Krzysztofa Ko³tysia - Burmistrza Janowa Wigilijnym organizowanym przez Klub Seniora „Wrzos” 
Lubelskiego za ponad 25 letni¹ pracê na rzecz przy OPS w Janowie Lubelskim (16.12.2009 r.) i 
Mieszkañców „Barki”. Spotkaniu Wigil i jnym organizowanym przez 
Cz³onkowie  S towarzyszenia  wykaza l i  du¿e  Stowarzyszenie Ruch Osób Niepe³nosprawnych „Feniks” 
zaanga¿owanie i pomoc w zorganizowaniu wycieczki do w Zamoœciu (20.12.2009 r.).
Zamoœcia i Zwierzyñca w dniu 05.06.2009 roku dla Cz³onkowie Stowarzyszenia zorganizowali na terenie 
prawie piêædziesiêcioosobowej grupy Mieszkañców i DPS zabawê taneczn¹ z wró¿bami „Andrzejki 2009” dla 
opiekunów. Mieszkañców „Barki” i Uczestników Warsztatów Terapii 
Stowarzyszenie „Nasz Dom” w dniu 15.06.2009 r. Zajêciowej w Janowie Lubelskim. Cz³onkowie 
zawar³o umowê o wspó³pracy partnerskiej do realizacji Stowarzyszenia - nauczyciele pracuj¹cy w szko³ach 
zadania Promocja Tradycji i Kultury Ziemi Janowskiej, organizowali wizyty przedœwi¹teczne dzieci i m³odzie¿y 
finansowanego ze œrodków Funduszu Inicjatyw u Mieszkañców Domu. Przekazywali im ¿yczenia i 
Obywatelskich. W ramach tej umowy, przy du¿ym obdarowywali upominkami, stroikami, kartkami 
wsparciu Janowskiego Oœrodka Kultury, zaprosi³o inne œwi¹tecznymi.
stowarzyszenia  pracuj¹ce z osobami niepe³nosprawnymi Szczególne podziêkowania kierujê do Wszystkich 
do organizacji Letniej Gali JeŸdzieckiej (10-12.07.2009 Przyjació³ Stowarzyszenia i zapraszam do wspó³pracy. 
r.) i Festiwalu Kaszy „Gryczaki 2009” (15-16.08.2009 r.). Marta Startek
Podczas trwania tych imprez organizowa³o ogródki 

Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom”

Stowarzyszenie „NASZ DOM” aktywnie dzia³a ju¿ 6 lat

ZAPROSZENIE

Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Domu Pomocy 

Spo³ecznej „NASZ DOM” 

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 

niesieniem pomocy drugiemu Cz³owiekowi na 

Walne Zebranie Cz³onków 
00 

w dniu 30 marca 2010 r. o godz. 15  

do „Sali pod Œwierkami” znajduj¹cej siê na terenie 

„BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a 

II w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 12.

Festiwal kaszy GRYCZAKI

A w Muzeum trwa praca wrêcz benedyktyñska. Trzysta 
siedemdziesiêciolecie Janowa Lubelskiego wymaga 
odpowiedniej oprawy artystycznej i historycznej. W³aœnie 
opracowywane kalendarium Janowa Lubelskiego to setki tysiêcy 
przejrzanych stron dokumentów w³asnych i z ró¿nych archiwów. 
Kalendarium powstaje i bêdzie uzupe³niane ci¹gle o nowe fakty, 
zdarzenia, nie tylko o znaczeniu historycznym, ale tak¿e 
ciekawostek z ¿ycia miasta. Kalendarium publikowane jest na 
oficjalnej stronie Urzêdu Miejskiego.
-Przygotowanie konkursu; „Z dziejów mojej miejscowoœci”, 
którego celem jest upowszechnienie i pog³êbienie wiedzy dzieci i 
m³odzie¿y o dziejach swojego regionu.
-Konkurs plastyczny „Janów moje miasto” pozwoli m³odym 
ludziom zwróciæ uwagê na miasto i okolicê, w której mieszkaj¹, a 
przede wszystkim zauwa¿enie nie tylko znanych zabytków, ale 
równie¿ najzwyklejszych miejsc, jakimi s¹ np. plac zabaw na 
osiedlu, ³awka w parku itp.
-Konkurs literacki „Janowska legenda opowie o miejscach, 
wydarzeniach w Janowie Lubelskim .
-We wrzeœniu og³oszony zostanie konkurs wiedzy o Janowie 
Lubelskim.
-Praca naszego Muzeum to tak¿e przygotowanie materia³ów do 
wydawnictw „ Janów  1640- 200” wydanie II poprawione i 
uzupe³nione, artyku³y do „Janowskich Korzeni”.
-Opracowanie materia³ów - biogramów ludzi wa¿nych, 
zas³u¿onych dla naszego miasta i regionu.
Przyzwyczailiœmy siê do wystaw, które s¹ systematycznie 
przygotowywane przez Muzeum i sta³o siê rzecz¹ naturaln¹, kiedy 
s³yszymy, ¿e w³aœnie Muzeum wraz z Powiatow¹ i Miejsk¹ 
Bibliotek¹ Publiczn¹ przygotowa³o wystawê pocztówek i 
publikacji. Wystawy pokonkursowe fotograficzne i plastyczne. 
Przygotowanie konferencji naukowych itd. Muzeum opiekuje siê 
tak¿e zbiorami w³asnymi, które bêdzie mo¿na podziwiaæ w 
ca³oœci po zakoñczeniu trwaj¹cych prac modernizacyjnych w 
budynku wiêzienia.
Te wszystkie prace wykonuj¹ tylko dwie osoby: Dyrektor 
Muzeum pani Barbara Nazarewicz i Piotr Widz.

Red.

A  w  M u z e u m …



razie mog¹ poczekaæ sobie przed budynkiem, bo na Tylko dla or³ów? parter nie wjad¹, chocia¿ dwa lata temu na sesji 
powiatowej zapewniano, ¿e w ci¹gu miesi¹ca sprawa 

Budynek Starostwa Powiatowego i Urzêdu Miejskiego wjazdu zostanie rozwi¹zana. Nie zosta³a rozwi¹zana. 
w Janowie Lubelskim doczeka³ siê rozbudowy i Po zakoñczeniu obecnej inwestycji rozpocznie siê 
modernizacji. Po kilku latach przerwy po nastêpny etap, elewacja budynku  wraz z otaczaj¹c¹ 
dobudowaniu kondygnacji w poddaszu jest to budynek  infrastruktur¹ i wtedy ma  byæ wybudowany  
przedsiêwziêcie gospodarskie. Jak siê przewiduje na wjazd dla wózków na parter. Bêdzie to wspólna 
najwy¿szej kondygnacji znajd¹ siê biura . Inwestor, inwestycja obydwu urzêdów.(Obecnie brak 
czyli Starostwo Powiatowe nak³adem 1 275 356, 75 dokumentacji).
z³otych doprowadzi budynek do wygl¹du, jaki przystoi Dlaczego nie zaplanowano wykonania windy na 
budynkom publicznym. Ju¿ kilka tygodni trwaj¹ prace obecnym etapie modernizacji? (Z  braku œrodków w 
budowlane,  od czasu do czasu s³ychaæ ³oskot Starostwie). Urz¹d Miejski proponowa³ takie 
wiertarek i m³otów udarowych. Przepisy budowlane i rozwi¹zanie w ubieg³ym roku.
przeciwpo¿arowe wymusi³y koniecznoœæ wstawienia Budowa windy to raczej temat odleg³y, chocia¿ 
drzwi na poszczególne skrzyd³a. W ca³ym budynku Starosta Powiatu Zenon Sydor zapewnia o dobrej woli, 
montowane s¹ hydranty ppo¿. na kondygnacjach o wspólnym przedsiêwziêciu wraz z Urzêdem 
starostwa zak³adana jest  dodatkowa sieæ Miejskim.
energetyczna,  miedzy innymi do obs³ugi  
informatyzacji  urzêdów. W gminie zainstalowano Zastanawiam siê nad naszymi przepisami, na drogach 
tak¹ sieæ w latach ubieg³ych. Termin zakoñczenia szybkiego ruchu trzeba zapewniæ dla ¿ab i innych 
zadania wyznaczono na  wrzesieñ. stworzeñ wygodne przejœcia przez drogê. Dlaczego 
Dla interesantów jest to utrudnienie, ale przepisy s¹ brak takich przepisów zapewniaj¹cych równoœæ dla 
przepisami. Przybêdzie piêtro (poddasze) klatka obywateli przy poruszaniu siê w urzêdach i 
schodowa bêdzie zmodernizowana. Codziennie widzi instytucjach. Zostawmy przepisy, bo jest jeszcze 
siê starszych ludzi wspinaj¹cych siê po schodach, zdrowy rozsadek, wra¿liwoœæ spo³eczna, tu jednak 
odpoczywaj¹cych na pó³piêtrach, trzymaj¹cych siê chyba jej zabrak³o. Zapomnieliœmy, ¿e za parê albo 
kurczowo  porêczy. Trzy piêtra dla niektórych ludzi s¹ kilka lat wchodz¹c do urzêdu trzymaæ bêdziemy 
tak niebotyczne, ¿e siêgaj¹ niemal do gwiazd, a biura kurczowo porêcz, chwytaæ ustami powietrze, jeszcze 
wygl¹daj¹ jak gniazda or³ów na ska³ach wysokich gór. kilka schodków i jeszcze kilka.
Dla inwalidów na wózkach nie ma ¿adnych szans, na Jan Machulak

8. Gazeta Janowska

Co dalej z nasz¹ obwodnic¹?

Kilka lat temu zosta³y wykupione wszystkie grunty pod janowsk¹ 
obwodnicê. Zosta³a te¿ wykonana dokumentacja techniczna. Wydawa³o 
siê, ¿e budowa obwodnicy ruszy lada chwila. Zapewnia³a o tym 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad Oddzia³ w Lublinie. 
Co siê sta³o, ¿e prace przy naszej obwodnicy utknê³y w miejscu? W 
œwietle wypowiedzi drogowców na przeszkodzie stanê³y Lasy 
Janowskie, które zosta³y zaliczone do sieci najbardziej cennych 
przyrodniczo obszarów Unii Europejskiej i zosta³y w³¹czone do sieci 
Natura 2000. Z podobnych powodów zosta³y przerwane prace nad 
obwodnic¹ Augustowa, dziêki czemu ca³a Polska dowiedzia³a siê o 
dolinie Rospudy. W naszym przypadku prace nad kilkoma wariantami 
przebiegu obwodnicy i raporty oddzia³ywania na œrodowisko zajê³y 
ponad dwa lata. Do tej pory nie uda³o siê uzyskaæ zgody œrodowiskowej 
na przyst¹pienie do inwestycji. W miêdzyczasie rozpoczê³y siê prace nad 
przebiegiem drogi ekspresowej S 19 Bia³ystok- Lublin-Rzeszów i  
okaza³o siê, ¿e stary projekt obwodnicy nie spe³nia parametrów drogi 
ekspresowej. Potrzebny bêdzie nowy projekt, który przewiduje po dwa 
pasy ruchu w obu kierunkach (stary przewidywa³ po jednym pasie). 
Potrzebne bêd¹ dodatkowe wykupy gruntów, ale by cokolwiek mog³o 
ruszyæ konieczna jest decyzja œrodowiskowa zezwalaj¹ca na przebieg 
obwodnicy przez Lasy Janowskie. Tym razem ta decyzja ma obejmowaæ 
ca³y odcinek „ekspresówki” od Lublina do granicy z województwem 
podkarpackim. Drogowcy zapowiadaj¹, ¿e ca³a droga ekspresowa ma 
powstaæ do roku 2015. Jeœli tym razem wywi¹¿¹ siê z obietnic, warto na 
obwodnicê jeszcze kilka lat poczekaæ. Droga ekspresowa to w koñcu 
prawie autostrada. Miejmy nadziejê, ¿e unijne fundusze, które polski rz¹d 
zapisa³ na tê drogê, zostan¹ wreszcie wykorzystane.

Krzysztof Ko³tyœ

Dokumentacja dla ulicy 
Okopowej

W bie¿¹cym roku zostanie wykonana dokumentacja 

techniczna na przebudowê czêœci ulicy Okopowej. Zakres 

dokumentacji obejmuje odcinek od ul. Szewskiej do ronda 

przy ul. Koœciuszki, wraz z przebudow¹ mostu. Celem 

planowanej modernizacji jest poprawa bezpieczeñstwa 

pieszych, rowerzystów, jak równie¿ poruszaj¹cych siê 

pojazdami mechanicznymi. Do likwidacji „w¹skiego 

gard³a” tej ulicy potrzebne bêd¹ te¿ wykupy gruntów. 

Poniewa¿ ul. Okopowa jest drog¹ powiatow¹, inwestycjê 

przygotowuje Starostwo Powiatowe. Szacowany koszt 

dokumentacji wynosi 135 tysiêcy z³otych. Gmina 

wspó³finansuje tê dokumentacjê w po³owie( 67,5 tysi¹ca 

z³otych). Podjête dzia³ania stwarzaj¹ nadziejê na 

udro¿nienie wa¿nego ci¹gu komunikacyjnego, o co 

zabiega³ komitet mieszkañców reprezentowany przez p. 

Antoniego Sydora, S³awomira Dworaka i radnego 

gminnego Eugeniusza Misia. Eugeniusz Miœ wspomina, ¿e 

ulica Koœciuszki tak¿e bêdzie remontowana w bie¿¹cym 

roku.

Red.

WIEŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

tarostwo Powiatowe mo¿e pochwaliæ siê wynikami Powiatowego Urzêdu Pracy, który jest jednym z najlepszych w 
kraju. Krótkie komunikaty nie oddaj¹ wszystkich aspektów dzia³alnoœci, jakie prowadzi Urz¹d. Przy znacznym Sbezrobociu w kraju i powiecie w Janowie równie¿ ka¿da oferta pracy jest po¿¹dan¹ form¹ pomocy dla bezrobotnych, 

dla miasta równie¿. Urz¹d pracy otrzyma³  Limit Funduszu Pracy w kwocie 4 920 600 z³ oraz 2 649 500 z³ Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego. Pozwoli to na uruchomienie robót publicznych  dla 150 osób, prace interwencyjne podejmie 50 
osób. Oddzielnym zagadnieniem s¹ sta¿e, na które przeznaczono 3 601 100 z³ dla 647 osób. Szkolenia dla 289 osób, 
stypendia na okres nauki dla 6 osób, refundacja doposa¿enia stanowisk pracy dla 25 osób. Dla zainteresowanych 
rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej jest 1 369 000 z³ dla 74  osób. Osiemdziesi¹t osób mo¿e liczyæ na prace spo³eczno 
u¿yteczne. Oczywiœcie, aby skorzystaæ z którejkolwiek formy trzeba spe³niaæ odpowiednie warunki, wszelkich informacji 
udziela PUP w Janowie Lubelskim.

 Jan Machulak

Praca , szkolenia, sta¿e i dofinansowania  

Gminne „spotkanie na szczycie”

26 marca 2010 r. w Oœrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim odby³ siê Konwent Rozwoju Gminy. Uczestniczyli w nim 
ksiê¿a, przedstawiciele przedsiêbiorców, instytucji gminnych i powiatowych, organizacji pozarz¹dowych oraz samorz¹du 
lokalnego. Frekwencja dopisa³a. Spotkanie rozpocz¹³ Burmistrz Janowa Lubelskiego, Krzysztof Ko³tyœ, omawiaj¹c inwestycje 
gminne, o wartoœci ponad 40 mln z³, zaplanowane na 2010 rok. Nastêpnie Panie Jolanta Zezuliñska, Architekt Miejski i Beata 
Staszewska z Referatu Promocji i Rozwoju przedstawi³y ambitny i innowacyjny projekt Parku Rekreacji „Zoom Natury”, który ma 
powstaæ nad Zalewem Janowskim (zosta³ z³o¿ony wniosek o dofinansowanie, czekamy na rozstrzygniêcie). 

Kolejnym punktem programu by³a prezentacja narzêdzi promocji terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w 
Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borownica” przedstawiona przez Pani¹ Katarzynê Dzadz z Punktu Obs³ugi Inwestora Urzêdu 
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Realizacjê nowego projektu o zasiêgu wojewódzkim polegaj¹cego na utworzeniu w Janowie 
Lubelskim przy Lokalnej Grupie Dzia³ania „Leœny Kr¹g”, Lokalnego Centrum Obs³ugi Inwestora  Eastern European Gateway, 
przedstawili Panowie Micha³ Nizio³ i Adam £ukasz. Ostatnim punktem programu by³a dyskusja, któr¹ mo¿na podsumowaæ 
aprobat¹ zebranych uczestników dla realizowanych przedsiêwziêæ gminnych. Tych wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyæ w 
konwencie, a chcieliby zapoznaæ siê z omawianymi tematami, zapraszamy do Referatu Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego w 
Janowie Lubelskim. Organizatorami konwentu byli: Referat Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz 
Lubelska Fundacja Rozwoju.

K.D.



9.Gazeta Janowska

Raport o Gminie Janów Lubelski 2009 po raz pierwszy

W tym roku po raz pierwszy w powstaje 
Raport o stanie Gminy w roku poprzednim. 
Powsta³ jako informator skierowany przede 
wszystkim do mieszkañców Gminy. 
Wszyscy maj¹ prawo wiedzieæ, jakie 
dzia³ania podj¹³ samorz¹d w minionym 
roku, na co wydawane by³y publiczne 
pieni¹dze, ile i na jakie cele pozyskano 
œrodki zewnêtrzne, jakie inwestycje 
zrealizowano, jakie wa¿ne i godne uwagi 
wydarzenia zaistnia³y w ubieg³ym roku.
Wierzymy, ¿e podjêta przez w³adze Gminy 
inicjatywa stworzenia powszechnie 
dos têpnego  rapor tu  spo tka  s iê  z  
pozytywnym przyjêciem ze strony 
mieszkañców i wpisze siê w dobry zwyczaj 
cyklicznego wydawania tego typu 
publikacji. W³adze Gminy maj¹ nadziejê, ¿e 
zostanie dobrze przyjêta, tak¿e jako kolejny 
krok do urzeczywistnienia zasady 
przejrzystoœci i racjonalnoœci dzia³añ 
samorz¹du. 

Raport zostanie wydany w nak³adzie pozwalaj¹cym na dystrybucjê do ka¿dego gospodarstwa 
domowego, bêdzie dostêpny tak¿e w wersji internetowej. Ju¿ teraz ¿yczymy owocnej lektury i 
oczywiœcie zapraszamy do wyjaœniania ewentualnych w¹tpliwoœci przez zadawanie pytañ 
Burmistrzowi Janowa Lubelskiego lub pracownikom merytorycznym Urzêdu Miejskiego albo 
jednostek organizacyjnych Gminy.
Zapraszamy do sta³ego œledzenia strony internetowej miasta www.janowlubelski.pl, gdzie na 
bie¿¹co informujemy o dzia³aniach i wydarzeniach z terenu ca³ej Gminy. 

Waldemar Futa

a n o w s k i e  K o ³ o  P l a t f o r m y  Modliborzycach, Kocudzy oraz w 
O b y w a t e l s k i e j  p o w s t a ³ o  Chrzanowie. Struktury organizowa³y Jbezpoœrednio po utworzeniu struktur spotkania z politykami PO: wojewod¹ 

krajowych. Wœród jego za³o¿ycieli byli Henryk¹ Strojnowsk¹, v-ce marsza³kiem 
przede wszystkim cz³onkowie dawnego sejmiku Jackiem Sobczakiem, Markiem 
Stronnictwa Konserwatywno Ludowego Flas iñskim,  euro  deputowanymi  
kt ór zy,  ja k np . ma rs za ³e k Se jm u Januszem Zaleskim i Len¹ Kolarsk¹ - 
Bronis³aw Komorowski,  postanowili Bobiñsk¹, pos³ami  Wojciechem Wilkiem, 
zas ili æ sz ere gi n owe j or gan iza cji . Januszem Palikotem, W³odzimierzem 
Pierwsze miesi¹ce dzia³alnoœci by³y Karpiñskim, Joann¹ Much¹. Powsta³a 
skromne, gdy¿ liberalne podejœcie do strona internetowa przekazuj¹ca  lokalne  
g o s p o d a r k i  z  k o n s e r w a t y w n y m  wiadomoœci(www.lubelski.platforma.org/
programem politycznym pocz¹tkowo z janowski) Aktualnie w powiecie dzia³a 
tr ud em  zn aj do wa ³o  zw ol en ni kó w. aktywnie 54 cz³onków PO. Entuzjazmem 
Stopniowo jednak coraz wiêcej osób napawa fakt, ¿e s¹ to osoby m³ode, pe³ne 
szczególnie m³odych interesowa³o siê ene rg i i  i  d obrze  p rzygo towane  
dzia³alnoœci¹ organizacji. W³adze merytorycznie. 
lokalnego ko³a prowadzi³y spokojn¹ W najbli¿szych wyborach Platforma 
pozbawion¹ agresji politykê  unikaj¹c Obywatelska bêdzie mog³a wystawiæ 
niepotrzebnych konf liktów i agresji kandydatów, którzy mamy nadziejê bêd¹ 
spotykanych na szczeblu krajowym w jakoœciow¹ zmian¹ dla skostnia³ego i 
wykonaniu w³aœciwie wszystkich partii. nieco ju¿ nu¿¹cego krêgu obecnych 
Dzia³anie to przysporzy³o sporo sympatii dzia³aczy samorz¹du.
ko³u. Jak grzyby po deszczu zaczê³y 
powstawaæ satelitarne wiejskie ko³a w Janowskie Ko³o 
G o d z i s z o w i e  i   Z d z i ³ o w i c a c h ,  Platformy Obywatelskiej

Janowskie Ko³o Platformy Obywatelskiej Antek roku 2009
roku kalendarzowym  w 2009 roku;
Cz³owiek Roku – za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia 
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznoœci 
lokalnej, profesjonalizm i skutecznoœæ 
dzia³ania w 2009 roku;
P r o m o t o r  R o k u  –  z a  s z c z e g ó l n e  
przyczynianie siê do promocji Gminy Janów 
Lubelski w kraju i za granic¹ w 2009 roku;
Talent Roku – za szczególne osi¹gniêcia 
sportowe, humanistyczne, spo³eczne i inne 
dokonane przez dzieci i m³odzie¿ w 2008 roku;
Firma Roku – za profesjonalizm i najwy¿sz¹ 
jakoœæ w swej dzia³alnoœci, dobre przyk³ady 
w³asnych osi¹gniêæ oraz wp³yw na rozwój  celu uhonorowania szczególnych 
ca³ej spo³ecznoœci lokalnej w 2009 roku;osi¹gniêæ osób fizycznych oraz 
Wolontariusz Roku – za czynny udzia³ i Winnych podmiotów dzia³aj¹cych na 
bezinteresowne zaanga¿owanie w pracy na 

rzecz œrodowiska lokalnego, jak równie¿ 
rzecz osób fizycznych i innych podmiotów w 

promocji Gminy Janów Lubelski, Burmistrz 2009 roku.
Janowa Lubelskiego og³asza kolejn¹ edycjê Osoby, firmy i instytucje zainteresowane 
konkursu  ANTEK ROKU 2009. wyró¿nieniem kandydata  w przedstawionych 

powy¿ej kategoriach za rok 2009, proszone s¹ 
Wyró¿nien ie   „Antek  Roku 2009”  o z³o¿enie wniosków nominacyjnych do dnia 
przyznawane jest w  nastêpuj¹cych 30 kwietnia 2010 roku, w sekretariacie Urzêdu 
kategoriach: Miejskiego (pok. Nr 23) w Janowie Lubelskim, 

ul. Zamoyskiego 59.Sponsor Roku – za przekazanie najwiêkszych 
œrodków pomocowych innym podmiotom z 

Promocja Urzêdu Miejskiegoterenu Gminy Janów Lubelski w poprzednim 

Laureaci konkursu Antek Roku 2008

Rozwaga i determinacja w d¹¿eniu
 do doskona³oœci

„W Komasie bêdzie dobrze”

Prezes firmy Komas Sp. z o.o. Jukka Somppi mówi z 
uœmiechem o zamówieniach, uruchomieniach i 
produkcji. Nie mamy problemu z zamówieniami, 
pracy mamy du¿o. Twarz powa¿nieje, kiedy zaczyna 
mówiæ o sytuacji finansowej. Firma w Janowie 
Lubelskim cierpi ju¿ od d³u¿szego czasu z powodu 
strat oraz problemów z p³ynnoœci¹ finansow¹ 
wytworzonych w wyniku niskiego popytu w ostatnim 
okresie. Przez ca³y ten okres zak³ad macierzysty w 
Finlandii okazuje zaufanie fabryce w Janowie, a 
nawet dokona³ wielu inwestycji. Wszyscy oczekuj¹, 
¿e w najbli¿szym czasie sytuacja poprawi siê. Chyba, 

bardziej ni¿ kiedykolwiek, wszystko zale¿y od nas, od za³ogi. Produkowane obecnie wyroby s¹ 
bardziej skomplikowane, wrêcz finezyjne w swojej bran¿y, ni¿ te przed recesj¹. Jest to wielkie 
wyzwanie dla nas. Jeœli uda nam siê zrealizowaæ nasze zamówienia na czas i sprostaæ 
oczekiwaniom naszych klientów pod wzglêdem jakoœci, to bêdzie to dla nas ogromny sukces. To 
nie jest czas na zastanawianie siê, okres wprowadzania wyrobów do produkcji seryjnej jest 
bardzo krótki. 
Ju¿ w okresie wiosennym powinny byæ dobre wyniki finansowe. Firma zatrudnia nowych 
pracowników. W Komasie pracuje 320 osób, je¿eli obecna sytuacja utrzyma siê, przewiduje siê 
zatrudnienie ponad siedemdziesiêciu osób do koñca roku. Wœród pozytywnych aspektów, jest te¿ 
dodatkowe pozytywne wymaganie dla ka¿dego pracownika firmy - ci¹g³e podnoszenie 
umiejêtnoœci. Dziêki wy¿szym umiejêtnoœciom i kwalifikacjom naszych pracowników, firma 
umacnia siê przy obecnej ciê¿kiej konkurencji na rynku. Bêdzie dobrze,  mówi na zakoñczenie 
Prezes Jukka Somppi, jednoczeœnie sk³ada pracownikom i mieszkañcom ¿yczenia Pogodnych i 
Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych.

Rozmawia³ Jan Machulak

gospodarcze  w Polsce nie jest tak 
widoczne jak w Europie, ma ono jednak 
prze³o¿enie na sytuacjê i prognozy firm 
globalnych w naszym kraju. Caterpillar 
w Janowie zatrudnia 228 osób, 
przewidujemy kolejne zatrudnienia dla 
tych pracowników,  którzy z powodu 
kryzysu musieli od nas odejœæ. Profil 
produkcji nie zmienia siê,  chocia¿  
weszl iœmy w nowy asortyment 

Nakreœlone w ubieg³ym roku plany produktowy oraz przewidujemy dalsze 
przynosz¹ oczekiwane efekty, mówi³ rozszerzenie stosowanych technologii.
podczas spotkania Dyrektor Generalny Je¿eli chodzi o inwestycje to zawsze 
Caterpillar Poland Krzysztof Be³dyk.  Na nale¿y  inwestowaæ z  podwójn¹ 
pocz¹tku rozmowy podziêkowa³ Gazecie ostro¿noœci¹. Je¿eli nie jesteœmy pewni 
J a n o w s k i e j  z a  s y s t e m a t y c z n e  zwrotu, to takiej inwestycji nie robimy,  
dostarczanie Gazety,  która cieszy siê poniewa¿ staje siê ona ciê¿arem dla 
uznaniem wœród pracowników. Z organizacji a klienta nie interesuj¹ 
umiarkowanym optymizmem mówi³ o wewnêtrzne koszty. 
kondycji firmy, która jest coraz lepsza, o Na pytanie o nasz¹ dzia³alnoœæ w 
czym œwiadcz¹ przyjêcia do pracy. W Sosnowcu mogê odpowiedzieæ,  ¿e jest to 
ci¹gu stycznia i lutego zatrudnienie bardzo perspektywiczny projekt i 
dwudziestu pracowników jest dobrym doskonale uzupe³nia nasze mo¿liwoœci 
sygna³em. Poniesione ofiary trzeba produkcyjne. Podobnie jak w Janowie 
wynagradzaæ. Wszelkie dzia³ania w skupiamy siê na pakiecie produktowym 
biznesie musz¹ byæ wywa¿one, nasz¹ oraz operacyjnej doskona³oœci, aby 
firmê cechuje daleko id¹ca rozwaga , nie zwiêkszaæ konkurencyjn¹ przewagê 
mo¿emy podejmowaæ chaotycznych Caterpillar Poland w dzisiejszym 
decyzji. Za wczeœnie na ocenê aby mówiæ,  globalnym otoczeniu biznesowym. 
¿e jest bardzo dobrze. Mamy jednak 
nadziejê, ¿e trudny okres jest poza nami. 
Tu nale¿¹ siê podziêkowania dla ca³ej 
za³ogi za poœwiecenie i odpowiedzialn¹ 
pracê w ci¹gu ostatnich miesiêcy. 
Zamówienia wzrastaj¹ i w zwi¹zku z tym 
aktywnoœæ produkcyjna rozszerza siê.  
Nasze kolejne dzia³ania musz¹ byæ 
jednak dog³êbnie przemyœlane,  aby za Rozmawia³ Jan Machulak
kilka miesiêcy nie cofaæ siê. Spowolnienie 

Na zakoñczenie chcia³bym podziêkowaæ 
pracownikom Caterpillar Poland za 
codzienn¹ wspó³pracê  oraz ¿yczyæ 
wszystkim, równie¿ mieszkañcom 
Janowa i regionu, Zdrowych i 
Spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych.
Krzysztof Be³dyk
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Teren rekreacyjny nad Zalewem Janowskim dzisiaj 
 - Park Rekreacji ZOOM NATURY jutro ?

4. Niewystarczaj¹ca infrastruktura aktywnego wypoczynku wodnego (zbyt mina Janów Lubelski z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 
ma³a powierzchnia pla¿ i d³ugoœæ linii brzegowej w stosunku do frekwencji (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata G œwi¹tecznej i weekendowej, s³aby stan infrastruktury wodnej - wypo¿yczalni 2007-2013), jednego z najwa¿niejszych projektów rozwojowych, 
sprzêtu p³ywaj¹cego, niewystarczaj¹ca baza dla uprawiania ¿eglarstwa - brak slipu dotycz¹cego budowy nad Zalewem Janowskim Parku Rekreacji ZOOM NATURY. 
do wodowania, brak przystani ¿eglarskiej, z³y stan i niewystarczaj¹ca Projekt przygotowywa³ od kilku lat zespó³ pracowników Urzêdu Miejskiego w 
powierzchnia bazy s³u¿b ratowniczych WOPR i Wodnego Posterunku Policji).Janowie Lubelskim. Projektem tym kieruje siê architekt Jolanta Zezuliñska. 

Finalny projekt jest w znacznej czêœci prac¹ autorsk¹ Miros³awa Nizio, znanego 

polskiego architekta posiadaj¹cego wiele realizacji krajowych i zagranicznych o 

charakterze interaktywnym (miêdzy innymi realizacja Muzeum Powstania 

Warszawskiego).

Zalew Janowski stan aktualny - lipiec 2009
Infrastruktura turystyczna przy Zalewie Janowskim jeszcze kilkanaœcie lat temu 

Zdjêcia: S³abe zagospodarowanie pla¿ystanowi³a atrakcjê turystyczn¹, dzisiaj prezentuje niski poziom w stosunku do tego 
5. Niska dostêpnoœæ komunikacyjna (brak odpowiedniego parkingu jak zmieni³ siê œwiat i wraz z nim standardy wypoczynku i aktywnej rekreacji. 
dostosowanego do standardów, system œcie¿ek spacerowych o nawierzchni Zagospodarowanie turystyczne najbardziej wartoœciowych miejsc po³o¿onych 
naturalnej z piaskiem utrudniaj¹cym poruszanie siê po terenie).bezpoœrednio w strefie zalewu janowskiego pozostawia wiele do ¿yczenia. Stan 

techniczny i funkcjonalny istniej¹cej infrastruktury jest niedostateczny, a produkt 
6. Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

turystyczny oparty na walorach zalewu traci sw¹ atrakcyjnoœæ z ka¿dym rokiem.

Podstawowe problemy zwi¹zane z rozwojem turystyki na tym obszarze to:
1. Niska funkcjonalnoœæ terenu (nieuporz¹dkowana zabudowa, brak 

wydzielonych miejsc parkowania rowerów, brak systemu œcie¿ek spacerowych, 

brak urz¹dzonych punktów widokowych, brak wygodnych, podnosz¹cych 

zadowolenie z wypoczynku urz¹dzeñ przywodnych - pomostów, brak oœwietlenia, 

niewystarczaj¹ce zaplecze sanitarne).
Zdjêcia: Istniej¹ce œcie¿ki spacerowe.2. Niska estetyka przestrzeni publicznych (chaotyczna, tymczasowa 
 zabudowa gastronomiczna, niskiej jakoœci materia³y u¿yte do zabudowy powoduj¹ 
7. Braki w podstawowym wyposa¿eniu (brak sytemu oœwietlenia terenu, brak wra¿enie przypadkowoœci w zagospodarowaniu terenu, brak spójnego systemu 
sytemu monitoringu, brak stojaków do parkowania rowerów, brak miejsc do ma³ej architektury: zadaszeñ, ogrodzeñ, stolików).
siedzenia - ³awek, zadaszeñ, brak koszy na œmieci, brak urz¹dzeñ rekreacyjnych o 

odpowiednim standardzie).

Zdjêcia: Istniej¹ce parkingi i ci¹gi komunikacyjne.

8. Obszar, który bezpoœrednio s¹siaduje z lasem otaczaj¹cym zalew i pla¿ê 

oraz drog¹ dojazdow¹ do parkingu obs³uguj¹cego teren, w stanie obecnym stanowi 

nieu¿ytek poroœniêty nieuporz¹dkowan¹ zieleni¹.

Zdjêcia: Punkty ma³ej gastronomii.

3. Z³y stan techniczny budynku sanitariatów, w tym instalacji podstawowych 

niezgodny z aktualnymi standardami (niewystarczaj¹cy wêze³ higieniczny, 

sanitarny znacznie oddalony od miejsca wypoczynku, stary budynek o bardzo 

niskiej estetyce, przestarza³ych urz¹dzeniach).

Zdjêcia: Obszar po³o¿ony na zachód od Œwierdzowej.

Analizuj¹c sytuacjê w obrêbie zalewu janowskiego oraz wychodz¹c naprzeciw 

istniej¹cym problemom i potrzebom rozwojowym opracowano projekt Parku 

Rekreacji Zoom Natury.

Ocena stanu aktualnego wg. Studium Wykonalnoœci Projektu Eko - Geo.

Zdjêcia: Istniej¹ce sanitariaty.

 

 

 

 



Realizacja parku rekreacji nad zalewem janowskim jest najwa¿niejszym, obok strefy finansowe na realizacjê Parku Rekreacji zale¿y, czy przedstawiona poni¿ej wizja 
gospodarczej na Borownicy projektem, od którego zale¿y przysz³oœæ Janowa przysz³oœci zostanie zrealizowana. 
Lubelskiego i dobrobyt jego mieszkañców. Park rekreacji bêdzie znakomitym miejscem Burmistrz Janowa Lubelskiego
rekreacji dla mieszkañców gminy Janów Lubelski. Za³o¿one efekty projektu to nie tylko Krzysztof Ko³tyœ
poszerzenie mo¿liwoœci atrakcyjnego spêdzania czasu wolnego, ale przede wszystkim 
generowanie nowych miejsc pracy i Ÿróde³ dochodów dla mieszkañców miasta i okolic. 
Wa¿ne jest zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia w dziedzinie rekreacji i turystyki w 
obiektach: hotelowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, gastronomicznych czy us³ugach 
zwi¹zanych bezpoœrednio lub poœrednio z turystyk¹. Ponadto rozmach inwestycyjny i 
innowacyjnoœæ projektu w zakresie merytorycznym i architektonicznym, stwarzaj¹ 
szanse na zdobycie i utrwalenie w umys³ach tysiêcy turystów zupe³nie nowego 
atrakcyjnego wizerunku miasta. Liczymy na to, ¿e Janów Lubelski stanie siê jednym z 
kluczowych oœrodków turystyki aktywnej, edukacyjnej i ekologicznej regionu. Decyzje o Projekt przewiduje kompleksowe zagospodarowanie terenu turystycznego nad zalewem 
ewentualnym dofinansowaniu otrzymamy najprawdopodobniej w kwietniu 2010 tak, by maksymalnie zwiêkszyæ jego funkcjonalnoœæ i atrakcyjnoœæ zarówno dla 
(aktualnie projekt jest po ocenie merytorycznej - uzyska³ 96,66 % mo¿liwych do mieszkañców jak i turystów. Program Parku Rekreacji Zoom Natury odwo³uje siê do 
uzyskania punktów). Pe³ny koszt realizacji zadania to blisko 20 mln z³otych, RPO mo¿e potrzeb ró¿nych grupy, wiekowych, uwzglêdniaj¹c odmienne nastawienie poznawcze i 
zapewniæ pokrycie 70% kosztów, gmina poszukuje równolegle œrodków finansowych na potrzeby rekreacyjne. Dydaktyka po³¹czona z zabaw¹ w szczególny sposób uwra¿liwi 
zabezpieczenie wk³adu w³asnego (pozosta³e 30%). Od tego, czy uda siê pozyskaæ œrodki zwiedzaj¹cych na unikatowe walory naturalne i historyczne Janowa.

11.Gazeta Janowska

Park Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim 
- projekt  (planowany termin oddania inwestycji - lipiec 2012)

Park linowy Punkt widokowy Laboratoria Plac energii
Pasa¿ spacerowy 
g³ówny - bulwar Hipodrom

Pla¿a Gastronomia - 
przy pla¿y

Zoom 
Natury

Gastronomia 
- centrum

Pla¿a Gastronomia - 
Knajpa Rybna

Brama

Park Rekreacji po³o¿ony bêdzie pomiêdzy skrzy¿owaniem (ul. Œwierdzowej Przyjêty wariant budowy Parku Rekreacji „Zoom Natury” obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:

z alej¹ dojazdow¹ do aktualnego parkingu) do skarpy przy aktualnej pla¿y. 

K¹pielisko zostanie powiêkszone, pla¿a wyd³u¿ona, parking bêdzie Powiêkszenie zalewu i istniej¹cych pla¿
przeniesiony na obszar przyleg³y do ulicy Œwierdzowej. Pla¿e powiêkszone zostan¹ dwukrotnie, wyd³u¿ona zostanie linia brzegowa, pla¿a bêdzie mia³a charakter 

ró¿norodny poprzez wprowadzenie elementów ma³ej architektury oraz odpowiednie zagospodarowanie 

zieleni itp.

Nowoczesna, ekologiczna architektura kompleksu zosta³a zaprojektowana w 
formie kilku nowoczesnych budynków, zaadaptowanych na ma³e laboratoria, 
interaktywnie „zoomuj¹ce” poszczególne dziedziny z zakresu ekologii i ochrony 
œrodowiska. Mam nadziejê, ze ten nietypowy projekt i jego za³o¿enia w pe³ni 
spe³ni oczekiwania mieszkañców jak i przyjezdnych.

Miros³aw Nizio 
- g³ówny projektant

Wizualizacja zagospodarowania przestrzennego Parku Rekreacji „Zoom Natury”

Wizualizacja pla¿ po powiêkszeniu k¹pieliska

Parking
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Jednym z atrakcyjnych elementów 

architektonicznych stanowiæ bêdzie 

drewniany most prowadz¹cy z pla¿y 

na groblê, tworz¹cy doskona³y punkt 

widokowy i miejsce spacerowe. 

Budowa obiektów turystyki 

aktywnej

Obiekt: Brama do Parku 
W wejœc iowej  s t ref ie  parku 

powstanie obiekt przeznaczony na 

funkcje obs³ugi parku: administracja, 

sp rzeda¿   b i l e tów,  sk lep  z  

pami¹tkami, informacja turystyczna, 

powierzchnie   magazynowe,  

sanitariaty ogólnodostêpne. Obok 

Bramy przewidziano utwardzony 

plac dla pojazdów turystycznych - 

wypraw do Leœnego Skarbca oraz 

rozleg³y parking dla samochodów 

osobowych i autokarów.

Obiekt: Zoom Natury
„Zoom Natury” bêdzie stanowi³ 

reprezentacyjny kompleks o funkcji 

rekreacyjno-poznawczej, bêd¹cy 

merytorycznie najwa¿niejsz¹ czêœci¹ 

parku rekreacyjnego. Przestrzeñ 

„ z o o m u  n a t u r y ”  o  ³ ¹ c z n e j  

powierzchni 350 m2 nastawiona 

b ê d z i e  n a  w i ê k s z e  g r u p y  

zwiedzaj¹cych (zielone szko³y, 

zjazdy ekologów, sympozja naukowe) oraz indywidualnych turystów. Wchodz¹c prezentacje multimedialne z zakresu historii naturalnej, rzadkich gatunków i 
do budynku, zwiedzaj¹cy przechodzi kolejno przez multimedialn¹, dydaktyczn¹ ciekawostek przyrodniczych, szyby holograficzne, panele dotykowe; sala 
czêœæ obiektu ku g³ównej, reprezentacyjnej auli - sali projekcyjnej. Ekspozycja projekcyjna na 70-89 osób w systemie 3D.
g³ówna (150 m2) obejmowaæ bêdzie zakres najciekawszych informacji z przyrody, 

historii ziemi, ciekawych gatunków, tak¿e tych znajduj¹cych siê pod ochron¹, 
W ramach parku powstan¹ trzy obiekty w postaci pawilonów z szerok¹ i niezwykle ukazuj¹c naturalne dziedzictwo przyrody za pomoc¹ nowoczesnych œrodków 
ciekaw¹ ofert¹ edukacyjno - rekreacyjn¹ przedstawion¹ w nowoczesny i wyrazu. Zawartoœæ merytoryczna pozwoli, dziêki nowoczesnym multimediom, 
interaktywny sposób.przybli¿yæ najwa¿niejsze zagadnienia z zakresu botaniki i zoologii. Pod specjalnie 

zaprojektowanymi soczewkami i mikroskopami zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli zajrzeæ 

we wnêtrze tkanek, liœci, poznaj¹c tajniki natury. Przyk³adowe elementy ekspozycji 

to: cztery szklane bloki (akwarium, terrarium, stawonogi i warstwy ziemi, 

roœlinnoœæ) z soczewkami o œrednicy 35 cm s³u¿¹cymi do „zoomowania”; 

Wizualizacja: most widokowy

Wizualizacja budynku “Brama Natury” Wizualizacja obiektu Zoom Natury: Muzeum
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Budowa infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacyjnej

Park linowy 
W ramach parku powstanie park linowy z szerok¹ ofert¹ dostosowan¹ do wielu grup 
wiekowych i zró¿nicowanym poziomem trudnoœci oraz nowoczesnym systemem 
zabezpieczeñ i asekuracji

> Trasa trening - 3 stanowiska do nauki systemu asekuracji,
> Trasa ¿ó³ta - maluch, 12 przeszkód, poziom 3-12 lat, bez asekuracji,
> Trasa zielona - 15 przeszkód, ³atwa - poziom od 8 lat, wysokoœæ 3-7 m, z 

u¿yciem sprzêtu alpinistycznego,
> Trasa niebieska - 16 przeszkód, ³atwa - poziom od 8 lat, wysokoœæ 

4-8 m, z u¿yciem sprzêtu alpinistycznego,
> Trasa czerwona - 15 przeszkód, trudna - dla doros³ych, wysokoœæ

 6-10 m, z u¿yciem sprzêtu alpinistycznego,
> Wie¿a mocy - 17 m, punkt widokowy 13 m, (œciana wspinaczkowa, 

palisada wspinaczkowa, zjazd 160 m nad wod¹, big swing skok na 
wahadle, power fan - pionowy skok hamowany.

Ekspozycja Zoom Natury

Laboratorium Awifauny i Troposfery
Ekspozycja laboratorium bêdzie przedstawiaæ bogactwo awifauny janowskiej, zasady 
aerodynamiki i niezwyk³e zjawiska atmosferyczne. Lasy Janowskie s¹ szczególnie cenne ze 
wzglêdu na zamieszkuj¹c¹ je zró¿nicowan¹ awifaunê. Zwiedzaj¹cy bêdzie móg³ rozpoznaæ 
rodzaje ptaków i ich zwyczaje. Czêœæ poœwiecona troposferze zawiera prezentacje zjawisk 
zachodz¹cych w najcieñszej warstwie atmosfery. Przyk³adowe elementy ekspozycji to: 
ptasie radio, transmisja z gniazda, ptasia aerodynamika, wystawa ptasich piór, anomalie 
pogodowe, strefa powietrznych eksperymentów.

Laboratorium Recyklingu i Energii 
Ekspozycja bêdzie przekazywaæ wiedzê na temat ró¿nych rodzajów, Ÿróde³ oraz sposobów 
wykorzystania energii oraz kszta³towaæ pozytywne postawy wobec ekologii i recyklingu. 
Przyk³adowe elementy ekspozycji to: energia cz³owieka-eksperymenty, strefa 
multimedialna (kolektory s³oneczne, biogaz), elektrownia wodna, eksperymenty 
powietrzne, œciana odpadów, strefa biomasy, bateria s³oneczna, przestrzeñ 
eksperymentalno-laboratoryjna.

Runo Leœne 
Przyk³adowe rozwi¹zania w zakresie parku linowegoMiejsce przeznaczone dla najm³odszych zwiedzaj¹cych, otoczone ekologicznym placem 

zabaw. Budynek wielofunkcyjny o charakterze warsztatowym pe³niæ bêdzie funkcjê 
Wie¿a Mocy „leœnego przedszkola”. W jego przestrzeni dzieci bêd¹ mog³y zapoznaæ siê z elementarnymi 
Jednym z elementów parku linowego bêdzie 17 metrowa wie¿a oparta na konstrukcji zasadami funkcjonowania œrodowiska i ekologii. Przyk³adowe elementy ekspozycji: strefa 
drewnianych pali zainstalowanych do fundamentu za pomoc¹ konsoli stalowych. Wie¿a, multimedialno-edukacyjna, opowieœci roœlin, strefa ruchu i edukacji  „transparentne 
oprócz funkcji rekreacyjnych bêdzie równie¿ spe³nia³a rolê punktu widokowego z tarasem korzenie”, kubiczne nasiona, prezentacje runa leœnego.
na wysokoœci 13 m.

Wizualizacja Wie¿y Mocy

Hipodrom
Planuje siê przeniesienie istniej¹cego hipodromu na teren po³o¿ony po zachodniej stronie   
ul. Œwierdzowej obecnie wykorzystany  pod boiska trawiaste,  a w znacznej czêœci 
niezagospodarowany.

Przystañ ¿eglarska
W miejscu wyeksploatowanego zbyt ma³ego budynku wodnego posterunku policji 
przewidziano realizacjê budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego w skarpie nabrze¿a. 
Budynek dostêpny z g³ównej promenady prowadz¹cej wzd³u¿ wydmy przeznaczony bêdzie 
na przystañ ¿eglarsk¹, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe oraz wodny posterunek 
policji.

Pozosta³e produkty rekreacyjne: 
> Œcie¿ka rowerowo-piesza;
> Si³ownia zewnêtrzna profilowana - 24 urz¹dzenia;
> Bulodrom;
> Tor do kapsli;
> Boiska do gry (pi³ka pla¿owa, pi³ka wodna);
> Pole piknikowe.

 

Wizualizacja laboratoriów



zielone rzeŸby, elementy przyrody nieo¿ywionej.Budowa infrastruktury podstawowej

GastronomiaKomunikacja
Zaprojektowano nowoczesne i funkcjonalne obiekty o funkcjach ma³ej gastronomii.Powstanie komplementarny system obs³ugi komunikacyjnej (aleje piesze, œcie¿ki 

rowerowe) z przyleg³ymi im terenami zielonymi. Istotnym elementem w systemie dróg 
rowerowych i pieszych bêd¹ specjalnie zaprojektowane wyspy (zakola), na których 
usytuowane zostan¹ nowoczesne siedziska, wtopione w szlak komunikacyjny. Naturalne 
zag³êbienia przeznaczone bêd¹ dla 2- 6 osób. Nowe zagospodarowanie alei, wiod¹cej od 
g³ównego wejœcia do Placu Energii, poprzez obsadzenie jej zró¿nicowan¹ roœlinnoœci¹ i 
ekologicznym systemem oœwietlenia, stworzy reprezentacyjn¹ przestrzeñ spacerowo - 
bulwarow¹.

Kluczowe elementy projektu w zakresie komunikacji:
> Pasa¿ g³ówny i Plac Energii z fontannami;
> Promenady, œcie¿ki spacerowe z punktami widokowymi;
> Œcie¿ki edukacyjne;
> Parking;
> Punkty widokowe.

Wizualizacja Kawiarni

Park Rekreacji w Janowie zarz¹dzany bêdzie przez spó³kê gminn¹. Dziêki szerokiej 
ofercie powstan¹ nowe miejsca pracy, dla osób przedsiêbiorczych pojawi siê nowa 

Wizualizacja Pasa¿ - Bulwar szansa prezentacji i sprzeda¿y swoich produktów w przewidzianej pod kramy 
strefie bulwarowej. W ramach unii marketingowej park promowaæ bêdzie oferty  
lokalnych hoteli, kwaterodawców oraz firm dzia³aj¹cych w bran¿y turystycznej i 
oko³oturystycznej. Jednak najwa¿niejszym efektem d³ugofalowym bêdzie nowy 
wizerunek miasta, jako nowoczesnego i otwartego na nowe idee oœrodka turystyki 
aktywnej i edukacji.
Zoom Natury ju¿ dzisiaj stanowi noœny temat promuj¹cy Janów Lubelski poni¿ej 
wypowiedzi dziennikarzy, które pojawi³y siê w ramach artyku³ów w prasie lokalnej 
w ostatnim czasie.

Wizualizacja - punkt widokowy

Sieci infrastruktury podstawowej
Teren parku uzbrojony zostanie w odpowiednie sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, 
sanitarn¹ i deszczow¹, sieæ energetyczn¹ i oœwietleniow¹ oraz teleinformatyczn¹ 
pozwalaj¹ce zarówno na funkcjonowanie parku w najbli¿szym czasie, jak i rozwój oferty w 
przysz³oœci. Dla bezpieczeñstwa wprowadzony zostanie system monitoringu wewnêtrznego 
i zewnêtrznego g³ównych obiektów i przestrzeni.

Urz¹dzenie szaty roœlinnej 
Projekt obejmuje przekszta³cenie obecnej szaty roœlinnej, zgodnie z nowym uk³adem 
przestrzenno funkcjonalnym parku. Planuje siê wprowadzenie formalnego uk³adu szaty 
roœlinnej w obrêbie ci¹gów komunikacyjnych i adaptacjê pozosta³ej czêœci terenu, w oparciu 
o zasadê sekwencji wnêtrz ze stosowaniem otwaræ widokowych. G³ówny program 
u¿ytkowy zostanie urozmaicony o elementy ogrodowe oraz zgromadzenia roœlin pe³ni¹ce 
okreœlone funkcje przestrzenne i edukacyjne. Bogatsze nasadzenia dotyczyæ bêd¹: szkó³ki 
leœnej, ekspozycji roœlin chronionych, grup roœlin sadowniczych, naturalnego ptasiego 
karmnika, ogrodu motyli i poletka z gatunkami roœlin „energetycznych”. P³aszczyzny Park Rekreacji bêdzie stanowi³ obszar otwarty i ogólnodostêpny dla mieszkañców i 
poziome zbudowane zostan¹ w formie nawierzchni naturalnych typu: trawnik dywanowy, 

przyjezdnych goœci, biletowane bêd¹ g³ówne atrakcje w obiektach, park linowy, 
murawa ekstensywna z elementami ³¹ki kwietnej, murawa kserotermiczna, naturalna 

miejsca piknikowe i parkingowe.œció³ka leœna. Bry³y wolnostoj¹ce w zale¿noœci od funkcji ukszta³towane zostan¹ jako: 
wielopiêtrowe klomby z drzew i krzewów, grupy krzewów, rabaty krzewinkowo-bylinowe, 
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„Zoom Natury”, tak ma siê nazywaæ sztandarowa i 
najwa¿niejsza w najbli¿szych latach inwestycja w Janowie 
Lubelskim. Bêdzie to kompleks wypoczynkowo-edukacyjny, 
który ma przybli¿aæ mieszkañcom i turystom skarby natury, 
w tym Lasy Janowskie (Fabian Plapis, „Zarobiæ na 
podgl¹daniu przygody” - artyku³ w Dzienniku 
Wschodnim z dnia 20 paŸdziernika 2009).

Kolejny niebanalny pomys³ zrodzi³ siê w Janowie 
Lubelskim. Kiedy zostanie zrealizowany , ma staæ siê 
atrakcj¹ turystyczn¹ na skalê ogólnokrajow¹, jak 
chocia¿by Jura Park w œwiêtokrzyskim Ba³towie („Park 
Jurajski po janowsku?”, Tygodnik Nadwiœlañski     
Nr 45/2009).

W³adze Janowa Lubelskiego przygotowa³y kolejny projekt na 
skalê co najmniej krajow¹: na obszarze o powierzchni 10 ha, 
po³o¿onym nad zalewem, ma powstaæ Park rekreacji Zoom 
Natury. Ma on przyjmowaæ goœci przynajmniej przez dziewiêæ 
miesiêcy w roku. W ostatnich latach Janów dynamicznie siê 
rozwija, jest tu wiele miejsc, które warto odwiedziæ (Andrzej 
Wojtan, „Zoom Natury po³¹czy rozrywkê z edukacj¹” 
artyku³ w Kurierze Lubelskim z dnia  13 listopada 2009).



Projekt Parku Rekreacji d³ugo dojrzewa³ do swojego obecnego kszta³tu, lata oczekiwania z udzia³em kierownictwa urzêdu:
na og³oszenie konkursu wykorzystaliœmy na jego dopracowanie. Œwiadomi Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia
nieprzeciêtnych walorów janowskiego zalewu, podchodziliœmy do tematu z pokor¹, w Z-cy Burmistrza Czes³awa Krzysztonia
poczuciu odpowiedzialnoœci za wygranie wielkiej szansy dla Janowa Lubelskiego. Sekretarz Gminy Bo¿eny Czajkowskiej
Dzisiaj mo¿emy przedstawiæ Pañstwu projekt, o którego jakoœæ jesteœmy spokojni, jeœli Skarbnika Bogumi³y Szewc
nic siê z³ego nie wydarzy, powstanie nowe miejsce na mapie Polski stworzone g³ównie z 
myœl¹ o dzieciach i rodzinach, najm³odsi poznaj¹ tutaj intryguj¹cy œwiat natury w Partnerzy :
otoczeniu nowoczesnej, dobrej architektury, dyskretnie „pouk³adanej” w naturalnym 1. Nadleœnictwo Janów Lubelski - Andrzej Wediuk 
krajobrazie. Doceni¹ je równie¿ m³odzie¿ i wymagaj¹cy doroœli poszukuj¹cy zdrowego, 2. Janowski Oœrodek Kultury - £ukasz Drewniak 
czynnego wypoczynku.  Bêdzie to miejsce z wielk¹ przysz³oœci¹. 

Jolanta Zezuliñska Projektanci:
Architektura  NIZIO DESIGN INTERNATIONAL w Warszawie

Twórcy i osoby zaanga¿owane w przygotowanie projektu: 1. Miros³aw Nizio  autor projektu
2. Bart³omiej Terlikowski arch. 

Zespó³ Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim: 3. Sebastian Kucharuk arch.
1. Jolanta Zezuliñska  koordynator projektu 4. Natalia Romik  oprac. merytoryczne

2. Beata Staszewska  koordynator merytoryczny Infrastruktura techniczno-komunikacyjna  pracownia PROINBUD w Lublinie
3. Ma³gorzata Jasiñska 1. Bogus³aw Konaszczuk  kierownik projektu  z zespo³em
4. El¿bieta Michalska Zieleñ  Zak³ad Zieleni LSM sc w Lublinie
5. Anna Szkup 1. Jaros³aw Szczególski 
6. Waldemar Futa 2. Marta Ka³u¿niacka
7. Jerzy Bielecki Park Linowy -  LIMON sc Bielsko Bia³a - Jacek Kula 
8. Krzysztof Deruœ Przystañ  projekt budowlany  Us³ugi Budowlane Piotr Strêciwilk  
9. Krzysztof Zbi¿ek Koncepcja architektoniczna k¹pieliska  Tomasz Skubik
10. Barbara Mucha Studium wykonalnoœci projektu  Eko-Geo Lublin  Joanna Bi³yk
11. Danuta Bia³y  
12. Bernard Zakoœcielny Tekst: Beata Staszewska
13. Katarzyna Dzadz Wizualizacje : Miros³aw Nizio

Zdjêcia: Joanna Bi³yk
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Harmonogram prac przy modernizacji infrastruktury 
Janowa Lubelskiego

Modernizacja uk³adu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego
ul. Pi³sudskiego ,14 Czerwca, Szewska, Spadowa, Poprzeczna, Armii Krajowej, 3-go Maja 
- rozpoczêcie prac po œwiêtach, termin zakoñczenia czerwiec 2010 r.
ul. Ko³³¹taja - prace trwaj¹, termin zakoñczenia czerwiec 2010 r.
Modernizacja uk³adu transportowego nowego centrum miasta Janowa Lubelskiego
ul. Kochanowskiego, 8 Wrzeœnia, Wiejska, Partyzantów, Kardyna³a Wyszyñskiego, 
Kopernika Gmina jest na etapie przygotowywania postêpowania przetargowego. Termin 
zakoñczenia inwestycji grudzieñ 2010r.
W ramach schetynówki Starostwo Powiatowe sprawdza oferty które wp³ynê³y na przetarg 
(ul. Jana Paw³a II, Sienkiewicza i Prosta) termin zakoñczenia listopad 2010r.

ul. £¹kowa - wrzesieñ 2010
ul. Korczaka - od wrzeœnia do paŸdziernika 2010

OSIEDLE PO£UDNIE
Kanalizacja

ul. S³owackiego - od sierpnia do wrzeœnia 2010
ul. Ochotników Wêgierskich - od kwietnia do lipca 2010
ul. Partyzantow - od czerwca do lipca 2010
ul. Reymonta - od kwietnia do lipca 2010
ul. Ulanowska - od maja do sierpnia 2010
Woda i kanalizacja
ul. Spokojna i Cicha - od kwietnia do maja 2010
OSIEDLE PRZYBOROWIE
Przy³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz roboty drogowe w zakresie 
okrawê¿nikowania i podbudowy z t³ucznia kamiennego.
Termin wykonania do paŸdziernika 2010
Ulice: Sosnowa, Œwierkowa, Jod³owa, Dêbowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Jarzêbinowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Bukowa.
ULICA BOHATERÓW POR. WZG.
Sieæ kanalizacji z przy³¹czami - od czerwca do paŸdziernika 2010.

Perspektywa awialna parku
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W ODRODZONYM 

SAMORZ¥DZIE - 5 czerwca 1990 r.

Foto: L. K¹cki (Archiwum UM)
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Europejski Fundusz Spo³eczny
 w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 

w Janowie Lubelskim

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim realizuje trzeci etap 
projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu  integracja spo³eczna i 
zawodowa osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”, który 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, a 
dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt 
ma przyczyniæ siê do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem 
spo³ecznym, wesprzeæ ich zdolnoœæ do podjêcia pracy oraz mobilnoœæ na tym 
rynku pracy. 
Projekt rozpoczyna siê treningiem umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznej, 
którego celem bêdzie poprawa funkcjonowania uczestników w relacjach i 
sytuacjach spo³ecznych, nabycie przez nich wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu 
efektywnego radzenia sobie ze stresem, zwiêkszenie ich wewnêtrznej 
motywacji do dzia³ania oraz gotowoœci do zmian, wzmocnienie poczucia 
w³asnej wartoœci oraz prze³amanie przez uczestników barier w procesie 
zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego. Kolejny etap projektu to 
doradztwo zawodowe. Proces doradczy bêdzie prowadzony z 
zastosowaniem profesjonalnych technik i narzêdzi wykorzystywanych do 
pracy grupowej i indywidualnej jak równie¿ w oparciu o za³o¿enia 
sprawdzonych metod (m.in. „Metody edukacyjnej”). Polega³ on bêdzie na 
analizie zasobów w³asnych uczestników pod k¹tem mocnych i s³abych stron 
oraz szans i zagro¿eñ, okreœleniu potencja³u oraz predyspozycji 
zawodowych uczestników, analizie rynku pracy, odniesieniu w³asnych 
zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracê oraz 
opracowaniu indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego dla ka¿dego z 
uczestników z uwzglêdnieniem proponowanych zestawów szkoleñ.
Ostatnim etapem projektu bêd¹ szkolenia zawodowe, dobrane indywidualnie 
do potrzeb ka¿dego z uczestników.
Wszystkie zastosowane narzêdzia aktywnej integracji zostan¹ dobrane w 
zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci indywidualnych beneficjentów, a ich 
wzajemne oddzia³ywania nada im charakter kompleksowoœci i da szansê 
ca³oœciowego podejœcia do problemu, na jaki odpowiada projekt. Akcent w 
tych dzia³aniach jednak po³o¿ony bêdzie na prowokowanie samodzielnoœci    
i inicjatywy beneficjentów.
W projekcie weŸmie udzia³ co najmniej 27 osób. Dobór uczestników zosta³ 
dokonany przez pracowników socjalnych zaanga¿owanych w realizacjê 
projektu, na podstawie prowadzonej przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
dokumentacji opisuj¹cej sytuacjê materialno-bytow¹ oraz status spo³eczny i 
zawodowy potencjalnych beneficjentów - czyli wywiady œrodowiskowe, a 
tak¿e na podstawie przeprowadzonej ankiety wœród potencjalnych 
uczestników projektu. Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej by³ ich 
potencja³ w³asny, jaki mo¿e byæ wykorzystany do powrotu na rynek pracy.
Ka¿dy z 27 uczestników bêdzie tak¿e skierowany do prac spo³ecznie 
u¿ytecznych. £¹cznie w ramach dzia³añ projektowych beneficjenci projektu 
przepracuj¹ w okresie luty -  kwiecieñ oraz wrzesieñ - listopad 2160 godzin, 
ka¿dy œrednio 80 godzin. Uczestnicy projektu zostan¹ tak¿e objêci 
wsparciem finansowym w postaci zasi³ku okresowego, wyp³acanego przez 
ca³y okres obowi¹zywania  kontraktu, oraz w razie takiej potrzeby zasi³kami 
celowymi.
Ponadto w ramach zadania projektowego upowszechnianie pracy socjalnej 
zosta³o dodatkowo zatrudnionych w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 3 
pracowników socjalnych i zosta³y utworzone, a tak¿e w pe³ni wyposa¿one 
dwa stanowiska pracy pracowników socjalnych. Na to zadanie Oœrodek 
pozyska³ dodatkowo: 96.800 z³ na wynagrodzenia oraz 11.100 z³ na 
doposa¿enie stanowisk pracy. Dziêki œrodkom pozyskanym na 
wynagrodzenia zbilansowano bud¿et Oœrodka na ten cel w 2010 roku, a 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim spe³nia wymóg z art. 110 
ustawy o pomocy spo³ecznej posiadania co najmniej 1 pracownika 
socjalnego na 2000 mieszkañców, nie miej jednak ni¿ 3 pracowników 
socjalnych. £¹czny bud¿et ca³ego projektu to 308.000 z³.

Koordynator projektu
Pawe³ Wiœniewski

jest adoracja Krzy¿a œw., 
jest równie¿ Komunia œw. 
W czasie Komunii œw. 
wiêkszoœæ przyjmuje Pana 
Jezusa, gdy¿ zawsze przed 
Wielkim Pi¹tkiem mamy 
ukoñczon¹ w parafii 
spowiedŸ Wielkanocn¹. 
Ci, którzy nie zd¹¿yli ze 
spowiedzi¹ maj¹ jeszcze 
szansê w Wielk¹ Sobotê 
na g³ównej  stacji w 
Mingende. Z radoœci¹ 
przyznajê, ¿e du¿a liczba 
ludz i  co   roku  s iê  
spowiada. Czasami uda mi 
siê zorganizowaæ do 
pomocy naszego biskupa, 
k tó ry   zamieszku je  
równie¿ w Mingende, a 
tak¿e kilku ksiê¿y z 

asze nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej pobliskiej szko³y technicznej ksiê¿y Salezjanów. 
wygl¹da mniej wiêcej w ten sposób: Nasze nabo¿eñstwo Wielkiego Pi¹tku - Droga Nprocesja wiernych pod¹¿a od stacji do Krzy¿owa  i nabo¿eñstwo po niej trwa do 4 godzin. 

stacji, przy ka¿dej jest krótkie rozwa¿anie i Koñczy siê gdzieœ przed     14.00, a wiêc w czasie 
modlitwa. W drodze do poszczególnych stacji najwiêkszego s³oñca, które w tej porze dnia jest 
œpiewamy pieœni wielkopostne lub odmawiamy bardzo uci¹¿liwe. Pot leje siê obficie po plecach, 
czêœci Ró¿añca œw. Na przedzie procesji niesiony zmêczenie jest ogromne, ale wszystko to, jak mówi¹ 
jest drewniany krzy¿. Ka¿dego roku jest on zawsze nasi Papuasi: „bilong bikpela sorry” (wielkiego 
trochê wiêkszy i ciê¿szy, jednak¿e nigdy nie udzia³u   w bólu) dla cierpi¹cego Zbawiciela. Dla 
brakowa³o nam chêtnych do jego dŸwigania. Ludzie odmiany jednego roku mieliœmy nasz¹ Drogê 
zmieniaj¹ siê co kilka minut, ka¿dy chce chocia¿ Krzy¿ow¹ na g³ównej drodze ³¹cz¹cej dwie 
przez chwilê wczuæ si pobliskie parafie. Pod wzglêdem organizacyjnym 

przygotowana jak nale¿y. Nawet du¿o ludzi wziê³o 
w niej udzia³. Po zakoñczeniu tego¿ nabo¿eñstwa 
s³ysza³em jednak takie oto komentarze ze strony 
naszych wiernych: w czasie nabo¿eñstwa nie czuli 
wystarczaj¹cego zmêczenia, choæ przez chwilê 
mieli mo¿liwoœæ dŸwigania krzy¿a, a przede 
wszystkim nie czuli w tym dniu nale¿nego Jezusowi 
- „sorry”. Nastêpnego roku w Wielki Pi¹tek nasz¹ 
Drogê Krzy¿ow¹ mieliœmy ju¿ tradycyjnie na jednej 
z pobliskich górek z ogromnym drewnianym 
krzy¿em na przedzie, mocnym s³oñcem w po³udnie 
i strugami potu na plecach.
Na ten okres Wielkiego Postu jak i równie¿ na 
zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne pragnê 
przekazaæ teraz moje najlepsze ¿yczenia:
¯yczê Wam owocnego prze¿ywania Wielkiego 
Postu i du¿o radoœci ze Œwi¹t Wielkiej Nocy!

Wielkie Bóg zap³aæ za modlitwê w mojej intencji, 
jak równie¿ za z³o¿one ofiary na mój patronat. 
Pamiêtam o Was w moich modlitwach    i we Mszy 
œw.! 

Na szczycie góry po zakoñczeniu Drogi Krzy¿owej 
Z Panem Bogiem! Wasz misjonarzma miejsce nabo¿eñstwo Wielkiego pi¹tku - s¹ 

o. Wojciech Niœcigorski SVDczytania z Pisma œw., wielka modlitwa wiernych, 
Papua Nowa Gwinea

ê w rolê Jezusa na Jego 
Drodze Krzy¿owej. Nierzadko dostrzegam wtedy 
przy krzy¿u ma³o znane mi twarze z Mszy 
niedzielnych, ale i tak dobrze, ¿e chocia¿ w Wielki 
Pi¹tek s¹ przy Jezusie.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£ NA OCEANII c.d.

oœciennych powiatach otrzymuj¹ od zpital to takie 
w³aœcicieli milionowe œrodki na zakupy. Wœród miejsce gdzie S niezbêdnych potrzeb jest zakup sto³u c z ³ o w i e k  
operacyjnego, aparatu do znieczuleñ oraz o c z e k u j e  p o m o c y  
Holtera (aparat z przystawka do pomiarów medycznej czy te¿ 
akcji serca i ciœnienia ca³odobowego).Oprócz psychicznej. Dyrekcja 
zakupów potrzebny jest  remont nowej szpitala w Janowie 
sterylizatorni - z³o¿yliœmy wniosek unijny, Lubelskim stara siê 
sprzêt na OJOM tak¿e powinien byæ zapewniæ tak¹ opiekê 
wymieniony na nowszy, tego wymagaæ bêd¹ wszystkim mieszkañcom naszego powiatu. 
przepisy unijne. Oczywiœcie nie siedzimy z Ale nawet  najlepszy personel medyczny nie 
za³o¿onymi rêkami w oczekiwaniu na œrodki, jest w stanie ul¿yæ ludziom, je¿eli brak jest 
ale prowadzimy remonty, modernizacje i zakup  niezbêdnych urz¹dzeñ medycznych. W 
w³asnymi si³ami.wielkim skrócie, niemal w punktach Dyrektor 
Finalizuje siê sprawa zakupu tomografu ds. Medycznych Szpitala Roman Kaproñ 
komputerowego i informatyzacji szpitala. wylicza³: wœród najpilniejszych potrzeb jest 
Koszt tej inwestycji wynosiæ bêdzie oko³o 4 zakup laparoskopu oraz artroskopu 
833 053 z³, pokryty zostanie w wiêkszoœci z (urz¹dzenia niezbêdne przy operacjach 
funduszów unijnych. Wraz z tomografem kolana i wstawianiu endoprotez stawu 
s z p i t a l  o t r z y m a  d w a  a p a r a t y  kolanowego). Szpital cieszy siê dobra 
ultrasonograficzne do badania tarczycy, echa renom¹, jeœli chodzi o wstawianie endoprotez 
serca, przep³ywów naczyniowych oraz badañ 

stawu biodrowego i kolanowego. S¹ pacjenci i 
narz¹dów jamy brzusznej.

mamy przeszkolonych lekarzy, a procedury s¹ 
Dobieg³a koñca rozbudowa i modernizacja 

bardzo op³acalne. O œrodki na te urz¹dzenia 
Oœrodka Rehabil i tacj i  Dziennej .  W 

zwróciliœmy siê do Starostwa Powiatowego, najbli¿szym czasie zawrzemy kontrakt z NFZ 
mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê ze dotycz¹cy finansowania œwiadczonych tam 
zrozumieniem i niezbêdne œrodki otrzymamy. zabiegów medycznych.
Podam dla przyk³adu, ¿e szpitale w J.M

Echooooo ze szpitala Do kurortów? Nie, do groty solnej.
Do kurortów nie na basen. Ju¿ w 
dziewiêtnastym wieku w Polsce sta³y 
siê modne wyjazdy do kurortów w 
góry i nad morze. Oczywiœcie, 
korzystali z tych dobrodziejstw 
najbogatsi. Czasy siê zmieni³y, jednak 
potrzeba wspierania  zdrowia 
pozosta³a w ka¿dym cz³owieku. Przy 
schorzen iach  r eumatycznych  
krioterapiê, przy schorzeniach dróg 
oddechowych wskazany pobyt w 
lasach sosnowych, przy schorzeniach 
oskrzeli i tarczycy potrzebne s¹ ró¿ne 
mikroelementy. Wiêc zamiast jechaæ 

w góry czy nad morze, mo¿na podreperowaæ nieco 
zdrowie u nas, w Janowie Lubelskim. Przy basenie 
wybudowano jaskiniê soln¹, proszê mi wierzyæ, wcale 
nie gorsz¹ ni¿ w Wysowej w górach, czy Krynicy 
Zdrój. Co jest dobre dla zdrowia, niech œwiadcz¹ nasi 
lekarze z Janowa, którzy korzystali i korzystaj¹ z 
pobytu w grocie solnej. Podczas godzinnego seansu 
przy nastrojowej muzyce rozpylany jest aerozol, w 
sk³ad którego wchodz¹ takie mikroelementy jak jod, 
brom, magnez, potas, sód, wapñ, ¿elazo. Nie trzeba 
przypominaæ, ¿e aby dobrze funkcjonowa³ uk³ad 
naczyniowo- sercowy niezbêdne s¹ takie sk³adniki jak 

magnez i potas. Tak siê sk³ada, ¿e grota solna cieszy siê wiêksz¹ popularnoœci¹ w 
Bi³goraju, Szastarce czy Frampolu ni¿ w Janowie Lubelskim. Nie licz¹c oczywiœcie 
miejscowych lekarzy, którzy wiedz¹ co dobre i czêsto korzystaj¹ z groty solnej.

Jan Machulak
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NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO
 W JANOWIE LUBELSKIM

Informuje, i¿ w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) 
00 00

w godzinach 9 - 13

bêdzie pe³niony dy¿ur zwi¹zany z przyjmowaniem zeznañ rocznych za 
rok 2009 oraz innych deklaracji.

W dniach 26 - 30 kwietnia 2010 r. w urzêdzie bêd¹ wyd³u¿one godziny 
pracy, zwi¹zane z przyjmowaniem zeznañ rocznych. 

Dy¿ur bêdzie pe³niony do godziny 18.00.

INFORMACJA

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim informuje o 
mo¿liwoœci skorzystania ze szkoleñ indywidualnych przez osoby 
zarejestrowane w PUP. Szkolenia indywidualne realizowane s¹ na 
pisemny wniosek, je¿eli uzasadniona jest celowoœæ szkolenia. Koszt 
szkolenia indywidualnego nie mo¿e przekroczyæ 300% przeciêtnego 
wynagrodzenia. Za celowoœæ szkolenia uznaje siê deklaracjê 
pracodawcy o zatrudnieniu po ukoñczeniu wnioskowanego kursu, 
b¹dŸ oœwiadczenia osoby zainteresowanej podjêciem dzia³alnoœci 
gospodarczej. Wzory wniosków i szczegó³owe informacje na temat 
szkoleñ indywidualnych mo¿na otrzymaæ w PUP w Janowie 
Lubelskim w pokoju nr. 9.

Barbara Kosiñska

RUSZA NOWA EDYCJA PROEJKTU
 „ Z MYŒL¥ O WAS”

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, i¿ od kwietnia br. rusza 
nowa edycja projektu pt. : „Z myœl¹ o Was” realizowanego w latach poprzednich w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki finansowanym z Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego,  Poddzia³anie 6.1.3.
G³ównym celem projektu jest zwiêkszenie zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej oraz 
ograniczenie zjawiska d³ugotrwa³ego bezrobocia wœród kobiet i mê¿czyzn 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim, poprzez dzia³ania 
wspieraj¹ce i promuj¹ce zatrudnienie oraz samozatrudnienie, uwzglêdniaj¹ce sytuacjê 
kobiet i mê¿czyzn na terenie powiatu. 
Projekt przewidujê realizacjê nastêpuj¹cych form wsparcia : szkoleñ prowadz¹cych do 
podniesienia, uzupe³nienia b¹dŸ zmiany kwalifikacji zawodowych tj:
- „Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie w zakresie wykonywania dociepleñ 
budynków,
- „Kierowca wózków jezdniowych z napêdem silnikowym”,
- „ Organizacja i prowadzenie w³asnej firmy”,
- „Kierowca Kat. C”,
- „ Podstawy ksiêgowoœci”,
- „ Profesjonalny sprzedawca”
- „ Sekretarka z elementami kadr i p³ac”,
- „ Spawanie metod¹ MAG 135 i TIG 141”,
- „ Kierowca Kat. E+C”
sta¿y, jednorazowych œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, doposa¿enia lub 
wyposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wsparciem objête zostan¹ 
osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie lubelskim jako 
bezrobotne, w tym w szczególnoœci osoby znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, wymienione w  art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do 
Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70. 

Samodzielny Specjalista ds. programów
mgr Anna Wojtan

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim

informuje, i¿ w okresie od 25.03.2010 r. do 26.04.2010 r. prowadzi nabór osób chêtnych do 
udzia³u  w projekcie

pt. „Janowski przedsiêbiorca”
wspó³finansowanym ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach POKL 
2007  2013 Dz. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia.

G³ównym celem projektu jest promocja oraz rozwój przedsiêbiorczoœci oraz 
samozatrudnienia  w powiecie janowskim poprzez kompleksowe wsparcie grupy 30 osób 
fizycznych 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.

W 2010 r. w ramach projektu ka¿dy z uczestników bêdzie móg³ 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 - 21 
osób.
Formularz rekrutacyjny, oœwiadczenie i regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na 
rok 2010 s¹ do pobrania na stronie internetowej:  (aktualnoœci).
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

www.janow.pup.gov.pl 

JANOWSKI  OŒRODEK  KULTURY  
w Janowie Lubelskim , który jest  

organizatorem   XXXV edycji  Festiwalu Folkloru 
 i n f o r m u j e, ¿e eliminacje  regionalne dla powiatów 

janowskiego i  kraœnickiego  do Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Œpiewaków Ludowych w  Kazimierzu odbêd¹ siê 3 

maja 2010 r.  na Rynku Janowskim w ramach 
JARMARKU  JANOWSKIEGO.

Festiwal Folkloru rozpoczniemy korowodem 
festiwalowym o  godz. 10.00.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zespo³y œpiewacze i soliœci 
œpiewacy winni wykonaæ dwie lub trzy pieœni. Trzeci¹ pieœni¹ 
mo¿e byæ pieœñ ludowa o Janowie Lubelskim.
W kategorii „Du¿y-Ma³y”- nale¿y wykonaæ dwie pieœni. 
Kapele i instrumentaliœci  zobowi¹zani s¹ do wykonania po trzy 
utwory.

Wzorem lat ubieg³ych, w czasie Festiwalu  Folkloru odbêd¹ 
siê eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego 
Tañca Ludowego Rzeszowie.

W zwi¹zku z  przypadaj¹cym na ten rok Jubileuszem 370-lecia 
Janowa Lubelskiego og³aszamy nowe konkursy dla solistów, 
gawêdziarzy i zespo³ów œpiewaczych:
- Konkurs na pieœñ ludow¹ o Janowie Lubelskim, lub zwi¹zan¹ 
z Ziemi¹ Janowsk¹,
- Konkurs na gawendê lub legendê ludow¹ zwi¹zan¹ z 
regionem janowskim.

Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na kartach zg³oszeñ na adres 
Janowskiego Oœrodka Kultury do dnia 26 kwietnia 2010r.    

 ( tel. 015 8724 677 )- Lidia Tryka

Z kalendarza Janowskiego Oœrodka Kultury

16 kwietnia 2010r. ( Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim)
- XI Powiatowy Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Bior¹ w nich udzia³ amatorskie teatry ¿ywego planu, lalkowe, plastyczne i kabarety, których wykonawcy nie 
ukoñczyli 18 lat.  Celem przegl¹du jest: prezentacja dorobku artystycznego, oraz inspirowanie do poszukiwania 
nowych form pracy artystycznej. Przegl¹d stwarza mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy nauczycielami, 
instruktorami amatorskich zespo³ów teatralnych z naszego powiatu (uczestniczy w nim oko³o 6 zespo³ów). Rada 
Konsultantów powo³ana przez organizatorów na przegl¹dach powiatowych omawia prezentowane widowiska z 
ich twórcami,. Nominuj¹c do Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie, bierze pod uwagê:  dobór 
w³aœciwego repertuaru, uczestnictwo wykonawców we wspó³tworzeniu widowiska, nowatorskie rozwi¹zania 
sceniczne i poszukiwanie œrodków wyrazu artystycznego.  
Karty zg³oszenia nale¿y przes³aæ pod adres JOK do 9 kwietnia 2010r.

20 kwietnia 2010r.   - ( Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim)
Wojewódzki Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej „ŒPIEWAJ¥CY S£OWIK”- eliminacje 
powiatowe
Celem przegl¹du jest: prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja œpiewania piosenek i 
kierunkowanie w³aœciwego rozwoju repertuaru, wymiana pomys³ów i doœwiadczeñ wykonawców, instruktorów i 
nauczycieli, promowanie dzieciêcej i m³odzie¿owej twórczoœci artystycznej i piosenki polskiej. Uczestnicy 
Festiwalu startuj¹ w kategoriach: 6-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. 
Jury w swojej ocenie kierowaæ siê bêdzie: doborem repertuaru dostosowanym do wieku uczestników, 
wykonaniem i ogólnym wyrazem artystycznym. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e znalezienie siê w gronie laureatów 
eliminacji powiatowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem nominacji do festiwalu Wojewódzkiego.
Karty zg³oszenia nale¿y przes³aæ pod adres JOK do 15 kwietnia 2010r.

Kwiecieñ 2010r. -   Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe
 jest imprez¹ otwart¹. Warunkiem udzia³u w konkursie jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w 
poprzednich OKR i odpowiadaj¹cego za³o¿eniom wybranego turnieju. Wykonawca mo¿e reprezentowaæ tylko 
jedn¹ instytucjê (np. szko³ê, oœrodek kultury, klub). Mog¹ w nim uczestniczyæ osoby uczêszczaj¹ce do szkó³ 
ponadgimnazjalnych i starsze (równie¿ doroœli).
Przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski, turniej poezji œpiewanej, turniej teatrów 
jednego aktora i ciesz¹cy siê du¿¹ popularnoœci¹ turniej: wywiedzione ze s³owa. 
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Upadek ze stropu

Policjanci z Janowa ustalaj¹ okolicznoœci nieszczêœliwego 

wypadku, do którego dosz³o na jednej z posesji w gm. Potok 

Wielki. 10-letni ch³opczyk z urazem krêgos³upa trafi³ do 

szpitala w Lublinie po tym, jak zawali³ siê pod nim strop 

budynku gospodarczego. 

Policjanci ustalili, ¿e do zdarzenia dosz³o dnia 23.03.2010 r. oko³o 

godz. 16:00. Dziesiêcioletni ch³opiec chodzi³ po stropie budynku 

gospodarczego, gdy nagle zawali³ siê, przygniataj¹c go. Dziecko 

spad³o z oko³o dwóch metrów. Z urazem krêgos³upa zosta³o 

przewiezione do szpitala w Lublinie. Ojciec ch³opca w tym czasie by³ 

w domu, opiekowa³ siê m³odsz¹ córk¹. Policjanci ustalaj¹ 

okolicznoœci tego zdarzenia.

Policjanci apeluj¹!

Zwracajmy wiêksz¹ uwagê na to, gdzie przebywaj¹ nasze 

pociechy, co robi¹ i na czym polega ich zabawa. Pamiêtajmy, ¿e 

miejsce zabaw powinno byæ bezpieczne, po³o¿one z dala od 

niebezpiecznych maszyn rolniczych, dróg, czy nawet 

najmniejszych zbiorników wodnych. Zorganizujmy dzieciom 

czas tak, by siê nie nudzi³y. Ciekawe otaczaj¹cego œwiata nie zdaj¹ 

sobie sprawy z gro¿¹cych im niebezpieczeñstw.

Policjanci udaremnili kradzie¿ wartej oko³o mln euro odzie¿y

Policjanci z Janowa Lubelskiego udaremnili kradzie¿ wartej oko³o 
milion euro markowej odzie¿y, któr¹ samochodem ciê¿arowym 
przewozi³ obywatel Rosji. Policjanci z patrolu  widz¹c rozciêt¹ 
plandekê zaparkowanego na stacji paliw tira i stoj¹ce obok niego 
pud³a, ruszyli do poszukiwañ sprawcy. Zatrzymali go na pobliskim 
przystanku autobusowym. W stoj¹cym na parkingu  fiacie ducato 36-
letniego obywatela Ukrainy znaleŸli za³adowanych 12 kartonów z 
ubraniami. Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut kradzie¿y z w³amaniem. Grozi 
mu kara do 10 lat wiezienia. 
Zdarzenie mia³o miejsce w miniony weekend. Oko³o godz. 01.00 w 
nocy policjanci patroluj¹cy teren Modliborzyc przeje¿d¿aj¹c w 
okolicy stacji paliw zauwa¿yli krêc¹cego siê pomiêdzy samochodami 
mê¿czyznê, który nagle znikn¹³ im z oczu. Funkcjonariusze ujrzeli 
równie¿ stoj¹cy na parkingu samochód ciê¿arowy, obok którego na 
ziemi le¿a³o oko³o 10 kartonowych pude³ opakowanych w czarn¹ 
foliê. Jak siê okaza³o, rozciêta by³a plandeka przyczepy. 

Funkcjonariusze podejrzewaj¹c, ¿e mog³o dojœæ do przestêpstwa 
ruszyli do poszukiwañ sprawcy. Kierowca innego tira, który w³aœnie 
wje¿d¿a³ na parking poinformowa³ policjantów, ¿e widzia³ 
uciekaj¹cego poboczem w kierunku Janowa mê¿czyznê. Poda³ tak¿e 
jego wygl¹d. Po kilkunastu minutach funkcjonariusze zatrzymali 
mê¿czyznê, stoj¹cego na jednym z przystanków. Okaza³ siê nim 36-
letni obywatel Ukrainy. 
Po powrocie na parking funkcjonariusze zobaczyli zaparkowanego 
niedaleko busa  fiata ducato, a w nim za³adowanych 12 kartonów. 
£upem okaza³a siê markowa odzie¿, któr¹ tirem przewozi³ przez 
Polskê obywatel Rosji. Wartoœæ przewo¿onego ca³ego towaru 
oszacowana zosta³a na kwotê oko³o miliona euro. 
Skradziony towar zosta³ zabezpieczony. Zatrzymany mê¿czyzna, 
którym okaza³ siê 36-letni obywatel Ukrainy trafi³ do policyjnego 
aresztu.

Drogiemu koledze i wspó³pracownikowi
Andrzejowi Majkowskiemu

wyrazy smutku i g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci Ojca

sk³adaj¹ Dyrektor i Pracownicy MOSiR 
w Janowie Lubelskim

Wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia 

dla Pani El¿biety Michalskiej 

z powodu œmierci Taty 

sk³adaj¹ Pracownicy Urzêdu Miejskiego

w Janowie Lubelskim

Drogiemu koledze i wspó³pracownikowi
Ryszardowi Majkowskiemu

wyrazy smutku i g³êbokiego wspó³czucia z 
powodu œmierci Ojca

sk³adaj¹ Dyrektor i Pracownicy MOSiR
 w Janowie Lubelskim
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Gazeta Janowska

Nowe programy PUP z „rezerwy” Ministra

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, i¿ z³o¿y³ 2 wnioski celem 

zaopiniowania, do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Lublinie o przyznanie dodatkowych œrodków 

Funduszu Pracy z rezerwy ministra  na realizacjê programu na rzecz promocji zatrudnienia, 

³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pt. „Senior na plus”- Program 

zwiêkszaj¹cy aktywnoœæ zawodow¹ osób w wieku 45/50 plus oraz  „Drzwi do sukcesu”  program 

aktywizacji zawodowej osób do 30 roku ¿ycia.

W ramach Projektu „Senior na plus” - program zwiêkszaj¹cy aktywnoœæ zawodow¹ osób w wieku 

45/50 plus planuje siê aktywizacjê zawodow¹ 130 osób w nastêpuj¹cych formach wsparcia: roboty 

publiczne, sta¿e, jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, doposa¿enie lub 

wyposa¿enie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

W ramach Projektu „ Drzwi do sukcesu” - program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku ¿ycia 

planuje siê aktywizacjê zawodow¹ 230 osób w nastêpuj¹cych formach wsparcia: sta¿e, 

jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, doposa¿enie lub wyposa¿enie 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenie.

Anna Wojtan

1% NA TOMOGRAF
Przekazuj¹c 1% swojego podatku „ SPO£ECZNEMU KOMITETOWI 
ZAKUPU TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO” wspierasz dzia³ania 
na rzecz zakupu tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. Prosimy 
pamiêtaæ o naszym stowarzyszeniu posiadaj¹cym status organizacji 
po¿ytku publicznego. Zachêcamy serdecznie do przekazania1% 
podatku za rok 2009.

Ka¿da, nawet najmniejsza wp³ata prze³o¿y siê na realn¹ pomoc w pozyskaniu tomografu, 
który bêdzie s³u¿y³ nam wszystkim w przypadku potrzeby szybkiej i bezpiecznej diagnostyki 
chorób i urazów.
Pomoc ta nie kosztuje Ciebie nic. Wystarczy wskazaæ na formularzach PIT:

„ Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego” w Janowie Lubelskim
KRS 0000227266

Prosimy o przekazanie tej informacji innym – oni te¿ mog¹ wesprzeæ zakup tomografu dla 
szpitala w Janowie Lubelskim. Dziêkujemy.

Zarz¹d SKZTK



Gazeta Janowska

 

- 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

20.

Nowe propozycje  

Krytej P³ywalni „Otylia”

Ku wygodzie licznych klientów korzystaj¹cych z us³ug krytej p³ywalni 

„Otylia”, Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim postanowi³ 

wprowadziæ kilka nowych us³ug. 

Ju¿ od 1 lutego 2010 roku w ¿ycie wszed³ nowy rodzaj karnetu  KARNET 

WIELOFUNKCYJNY, który inaczej mo¿na nazwaæ bonusowym. Jak sama 

nazwa wskazuje, karnet ten w swojej ofercie zawiera wiele udogodnieñ 

zwi¹zanych z jego eksploatacj¹. Przede wszystkim nie jest on karnetem 

indywidualnym, oznacza to, ¿e mo¿e byæ on wykorzystywany „na okaziciela”. 

Posiadacz karnetu przy jego wykorzystywaniu nie bêdzie mia³ obowi¹zku 

okazania dokumentu potwierdzaj¹cego jego to¿samoœæ. Mo¿na wiêc nabyæ go po 

prostu w prezencie, lub zaprosiæ do korzystania z niego dowoln¹ iloœæ osób. 

Du¿ym atutem karnetu jest bonus dodawany do wartoœci u¿ytkowej karnetu, który 

w zale¿noœci od jego ceny wynosi 30…100…a nawet 400z³ (szczegó³y na 

www.mosirjanow.pl zak³adka cenniki).

Ale to nie jedyna nowoœæ na p³ywalni. Od 1 marca 2010 roku zosta³ 

wprowadzony KARNET NA 1 MIESI¥C. Tak jak poprzedni karnet, bêdzie go 

mo¿na wykorzystywaæ „na okaziciela”, a przy tym bêdzie to oferta bardzo 

atrakcyjna cenowo, niewymagaj¹ca du¿ych nak³adów finansowych, dla tych 

wszystkich, którzy nieregularnie uczêszczaj¹ na p³ywalniê, b¹dŸ te¿ przebywaj¹ w 

naszym mieœcie tylko czasowo.

No i oferta dla typowych „wodolubów”, tych, którzy uwielbiaj¹ d³ugie 

korzystanie z p³ywalni i korzystaj¹ z wielu jej atrakcji, czyli WEJŒCIE 

BEZLIMITOWE. Bilet w cenie 18z³ upowa¿nia do jednorazowego korzystania z 

p³ywalni bez limitu czasowego.

Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy znajdzie w tej nowej ofercie to, co bêdzie najlepiej 

odpowiada³o jego oczekiwaniom i preferencjom. Zapraszamy.

M.D.

I N F O R M A C J A

Komenda Powiatowa Policji 
informuje, ¿e zmieni³y siê godziny 
pracy Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy W Rodzinie 

.
Aktualnie telefon dla ofiar przemocy  
w rodzinie o numerze  

Funkcjonuje: 

 
Ponadto w ramach pogotowia 

funkcjonuje równie¿ poradnia e-
mailowa o adresie: 

„Niebieska Linia”

0 801-12-00-02
w dni powszednie i 

soboty w godz. 8.00-22.00, 
natomiast w niedzielê i œwiêta w 

godz. 8.00- 16.00.

,
a tak¿e telefoniczna poradnia 
prawna prowadz¹ca dy¿ury 

w poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 17.00 
-21.00 (tel. 022 666-28-50) 

oraz w œrody w godz. 18.00  22.00 
(tel. 0 801-12-00-02)

niebieska linia@niebieskalinia.info

W imieniu Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego "Pegaz" zwracam siê do Pañstwa z gor¹c¹ 
proœb¹ o gest, który dla Pañstwa nie jest zbyt du¿ym obci¹¿eniem, a dla nas i naszych 

podopiecznych znaczy bardzo wiele. Jednoczeœnie chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ 
wszystkim Pañstwu, za ubieg³oroczne darowizny podatku na nasz¹ rzecz.

Z wyrazami powa¿ania
Gra¿yna £ysiak

Prezes Zarz¹du SKS Pegaz

Podaruj 1 %
 Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe “Pegaz”

Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe „Pegaz” w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 52 dziêkuje 
wszystkim osobom, które w roku 2009 przekaza³y 1% podatku na nasze Stowarzyszenie, które jest 
organizacj¹ po¿ytku publicznego. Przekazany przez Pañstwa 1% podatku w roku bie¿¹cym 
przeznaczymy na: rehabilitacjê Mateusza Szpyta z Janowa Lubelskiego poszkodowanego w 
wypadku samochodowym, organizacjê zajêæ sportowych (nauka jazdy konnej, zajêcia szachowe, 
itp.) dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, prowadzenie dzia³añ 
na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
W jaki sposób mo¿na nam pomóc.
Od odliczonego podatku nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu trzeba odliczyæ 1 %. Wype³niaj¹c 
odpowiedni dla siebie formularz PIT w czêœci zatytu³owanej „Wniosek o przekazanie 1 % 
podatku nale¿nego na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego„ nale¿y wpisaæ Stowarzyszenie 
Kulturalno - Sportowe „Pegaz” numer KRS 0000003409 oraz kwotê obliczonego 1 % 
podatku.
Uwaga! nale¿y wpisaæ kwotê z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Z góry serdecznie dziêkujemy za ka¿d¹ przekazan¹ kwotê.
Zarz¹d SKS Pegaz

Wiosenne porz¹dki

Dziêki dobrej wspó³pracy Starostwa i Urzêdu Miejskiego ju¿ przed œwiêtami 

zauwa¿ymy poprawê estetyki w mieœcie. Powiatowy Urz¹d Pracy skierowa³ do pracy 

w Urzêdzie Miejskim w ramach robót publicznych piêædziesi¹t osób. Pracownicy 

zostan¹ skierowani do porz¹dkowania miasta .
Ju¿ rozpoczêto porz¹dkowanie miejsc pamiêci narodowej i cmentarzy. Prace trwaj¹ 

przy grobach ¿o³nierskich i mogi³ach zbiorowych na cmentarzu parafialnym. 

Uporz¹dkowany zostanie tak¿e cmentarz na Porytowym Wzgórzu i w Momotach oraz 

cmentarz Austriacki. Porz¹dkowanie tych wszystkich cmentarzy, oprócz estetyki, 

niesie w sobie naukê i przes³anie szacunku dla zmar³ych nie tylko wœród m³odzie¿y ale 

wszystkich mieszkañców Janowa Lu be ls ki eg o.
Wiêkszoœæ czasu poœwiecona bêdzie porz¹dkowaniu terenów przed imprezami 

odbywaj¹cymi siê na Misztalcu. Przez okres wiosenny i letni oczyszczanie rowu od 

stoków do Za lewu .

Prace porz¹dkowe na terenie ca³ego miasta:
- obcinanie odrostów przy drzewach,
- oczyszczanie z chwastów kostki w Rynku,
- oczyszczanie kratek studzienek burzowych,
- zbieranie œmieci wzd³u¿ drogi prowadz¹cej do „Kruczka”,
- zbieranie œmieci z terenów nale¿¹cych do gminy,
- koszenie terenów zielonych nale¿¹cych do Gminy znajduj¹cych siê na 

osiedlu Wschód, przy rondzie, przy ul. £¹kowej, Œwierdzowej, Wa³owej, Ogrodowej, 

Kamiennej, Partyzantów, 
- koszenie poboczy dróg gminnych na Podlaskach, Borownicy, Kopcach.

Bie¿¹ce utrzymanie przystanków.
Malowanie pomieszczeñ w Urzêdzie Miejskim.
Monta¿ znaków drogowych.
Renowacja terenów na stokach.
Pozimowe sprz¹tanie ulic.
Profilowanie dróg miejskich.
Remont chodnika przy ul. Kamiennej.
Budowa chodnika przy ul. Targowej.

Prace bêd¹ kontynuowane równie¿ w okresie letnim i jesiennym.
R e d .
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