
Historia, która ¿yje

II wojna œwiatowa to niew¹tpliwie jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ 

zapisanych na kartach historii Polski. Jednak¿e dla wiêkszoœci z nas, Polaków, 

wydarzenie to staje siê coraz bardziej odleg³e, niemal¿e nierealne. Znamy je z 

podrêczników do historii, z utworów literackich, czy z adaptacji filmowych. 

Wspó³czesne pokolenie czêsto ma trudnoœci ze zrozumieniem wydarzeñ z 

tamtych lat. Tymczasem s¹ poœród nas ludzie, którzy s¹ ¿ywymi œwiadkami 

historii. W ich sercach i umyœle wojna pozostawi³a trwa³e i nieodwracalne 

œlady. Ludzi tych spotykamy na co dzieñ, w naszej ma³ej ojczyŸnie, zdarza siê, 

¿e mieszkamy z nimi pod jednym dachem.

 ...c.d. str. 9
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25  ROCZNICA  KORONACJI  OBRAZU - fotorelacja
W Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej w Janowie Lubelskim odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 25 rocznic¹ 

koronacji Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej. ...c.d. str.4

sposób wykonywania prawa 
w ³ a s n o œ c i  n i e r u c h o m o œ c i  
kszta³towa³a zawsze w oparciu o 
d w a  w i o d ¹ c e  d o k u m e n t y  
planistyczne tj. Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego 
G m i n y  i  M i e j s c o w y  P l a n  
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta. Obecnie posiadamy MPZP 
dla ca³ej gminy. Bior¹c pod uwagê 
powierzchniê gminy, nale¿y 
stwierdziæ, ¿e ca³y jej obszar ³¹cznie 
z obszarem miasta, posiada 92% 
pokrycia miejscowym planem. To 
bardzo wysoki wskaŸnik, tym 
bardziej, ¿e w skali kraju wynosi on 
25,6%, w skali województwa 
57,1%, a w skali powiatu 36%.
Nasza gmina, jako jedna z niewielu 
m a  b a r d z o  d o b r y  s t a n  
zagospodarowania przestrzennego 
pod k¹tem oferty dla potencjalnych 
i n w e s t o r ó w .  P o s i a d a m y  
z a k t u a l i z o w a n y  w  2 0 0 9  r .  
miejscowy plan dla potrzeb rozwoju 
p r z e d s i ê b i o r c z o œ c i  z  
przeznaczeniem dla przemys³u, 
budowy sk³adów, baz, us³ug 
komercyjnych wraz z infrastruktur¹ Rozmowa z El¿biet¹ Michalsk¹ - kierownikiem 

techniczn¹, w tym komunikacyjn¹.Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gruntami na 
Ponadto gmina i miasto posiadaj¹ aktualnie t e m a t  b u d o w n i c t w a  w i e l o r o d z i n n e g o ,  
obowi¹zuj¹ce studium uwarunkowañ i kierunków jednorodzinnego i planów zagospodarowania 
zagospodarowania przestrzennego, czyli dokument, przestrzennego w Gminie Janów Lubelski.
który okreœla docelowe i perspektywiczne kierunki 
rozwoju ca³ej gminy, okreœla i wyznacza uk³ad GJ.: Jak ocenia Pani stan zagospodarowania 
komunikacyjny oraz rozmieszczenie poszczególnych przestrzennego gminy?
funkcji w zakresie zagospodarowania przestrzennego.E.M.: Przestrzeñ, która nas otacza jest dobrem nas 
Niestety, gmina nie posiada obecnie aktualnego planu wszystkich, dlatego te¿ powinna byæ w sposób racjonalny 
miejscowego dla terenu miasta Janowa i tutaj i w³aœciwy zagospodarowywana i zabudowywana.
oceniaj¹c stan zagospodarowania, szczególnie dla Patrz¹c statystycznie i od strony przepisów prawa, jakie 
czêœci w³aœcicieli dzia³ek z obszaru miasta, ta ocena obowi¹zuj¹ gminê w tej materii, stan zagospodarowania 
nie jest zapewne tak dobra. przestrzennego gminy oceniam dobrze. Nasza gmina 

...c.d. str. 2

O budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym i planach 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów Lubelski

Ogrody marzeñ

Znane s¹ ju¿ wyniki og³oszonego przez Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim 
konkursu na naj³adniejsz¹ zagrodê i posesjê w naszej gminie. Celem 
z o r g a n i z o w a n e g o  k o n k u r s u  b y ³ o  k s z t a ³ t o w a n i e  p o s t a w y  
wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za estetykê i wizerunek miejscowoœci 
oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych. Komisja konkursowa 
dokona³a oglêdzin w terenie, oceni³a posesje i wy³oni³a zwyciêzców. W 
kategorii “Zagroda” pierwsze miejsce zaj¹³ Pan Andrzej Flis z Ujœcia, drugie - 
Pan Adam Wojciechowski z Momot Dolnych, trzecie - Pani Krystyna Smutek 
ze Szklarni. W kategorii „Posesja” pierwsze miejsce przypad³o Pani Teodozji 
Schumann, ulica Ró¿ana,Janów Lubelski, drugie miejsce – Pañstwu Annie i 
Janowi Smutkom,ulica Brzozowa, Janów Lubelski, trzecie miejsce - Pañstwu 
Monice i Wies³awowi Ruszeckim, ulica Przyborowie, Janów Lubelski.
W obu kategoriach nagrodami by³y: za zajêcie pierwszego miejsca - kosiarki 
ogrodowe, drugiego miejsca - meble ogrodowe, zaœ trzeciego - grille 
ogrodowe. Uczestnicy konkursu, którzy znaleŸli siê poza miejscami podium, 
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. Dodatkowymi nagrodami dla bior¹cych  
udzia³ w konkursie by³y kosze wiklinowe z kwiatami doniczkowymi. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Red.
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WIEŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

inwestycjach oraz wa¿nych wydarzeniach z ¿ycia Co w trawie piszczy?
gminy w ostatnich latach.

Jednym z bie¿¹cych dzia³añ Referatu Promocji i 26 sierpnia bie¿¹cego roku rozpoczêto monta¿ 
Rozwoju pod kierownictwem Waldemara Futy jest tablic informacyjnych promuj¹cych walory Ziemi 
przygotowywanie raportu, podsumowuj¹cego Janowskiej i produkty turystyczne na obszarze 
dzia³alnoœæ janowskiego samorz¹du w ostatnich 4 naszej gminy (Kruczek, Momoty, £¹¿ek, 
latach. Szklarnia, •ródlisko, Sanktuarium Matki Bo¿ej). 
Znajdzie siê w nim zestawienie liczb i wskaŸników Na Rynku Starego Miasta tablica zosta³a 
oraz najwiêkszych przedsiêwziêæ, jakie w umieszczona dopiero na pocz¹tku wrzeœnia, z 
ubieg³ych latach mia³y miejsce w gminie. Wa¿n¹ uwagi na to, ¿e musia³a tu zostaæ zbudowana 
czêœci¹ raportu i zarazem wstêpem do niego jest specjalna konstrukcja metalowa, umo¿liwiaj¹ca 
materia³ podsumowuj¹cy dzia³alnoœæ w³adz jej monta¿. Zakoñczono podpisywanie umów na 
lokalnych, opracowany przez Burmistrza Janowa realizacjê projektów grantowych, realizowanych 
Lubelskiego - Krzysztofa Ko³tysia. przez organizacje pozarz¹dowe.
Raport, maj¹cy stanowiæ kompendium wiedzy na Od wrzeœnia rusz¹ trzy kolejne ju¿ programy na 
temat dzia³añ samorz¹du w ostatnim okresie, zajêcia dla m³odzie¿y. Gmina ka¿dego roku 
zostanie wydany w formie ksi¹¿ki, wzbogaconej o przeznacza œrodki i organizuje konkursy z zadañ 
du¿¹ iloœæ przejrzystych ilustracji, zdjêæ, tabel i publicznych gminy dla organizacji III sektora.
wykresów. Gromadzenie informacji do raportu W tym roku by³y og³oszone konkursy m.in. na: 
trwa³o 3 tygodnie, nastêpne 2 tygodnie potrzebne zajêcia sportowe dla m³odzie¿y, programy 
s¹ na jego z³o¿enie. Dane niezbêdne do jego rówieœnicze, organizowane przez m³odzie¿ i 
utworzenia pozyskiwane s¹ od jednostek skierowane dla m³odzie¿y, wypoczynek letni (w 
organizacyjnych gminy i z poszczególnych formie kolonii) oraz na us³ugi opiekuñcze dla 
referatów. mieszkañców gminy. Ogó³em na ten cel w tym 
Celem powstaj¹cego raportu jest poinformowanie roku przeznaczono 390 tysiêcy. Opracowywaniem 
mieszkañców gminy m.in. o: dzia³aniach podjêtych konkursów zajmuje siê Pawe³ Kusz.
w ostatnim czasie przez samorz¹d, realizowanych Red.

Janów wyró¿niony!

7 wrzeœnia 2010 roku na uroczystej Gali 
Turystycznej w Lublinie Gmina Janów 
Lubelski  otrzyma³a zaszczytne 
wyró¿nienie w konkursie Najlepszy 
Produkt Turystyczny Województwa 
Lubelskiego 2010.
Honorowy dyplom osobiœcie odebra³ 
Waldemar Futa - kierownik Referatu 
Promocji w Urzêdzie Miejskim, 
wspó³autor wyró¿nionej sieciowej 
oferty pobytowej „Aktywnie w Leœnym 
Skarbcu”. Konkurs na najlepszy 
produkt turystyczny, jak równie¿ na 
Per³y i  Pere³ki Lubelszczyzny, 
cyklicznie organizowany jest przez 
Lubelsk¹ Regionaln¹ Organizacjê 
Turystyczn¹. Warto dodaæ, ¿e w 2004 
roku Janów Lubelski otrzyma³ tytu³ 
Per³a Lubelszczyzny, wygrywaj¹c 
rywalizacjê z wieloma znanymi 
miastami.

Red.

GJ.: Dlaczego miasto nie ma planu zagospodarowania indywidualnego budownictwa 
przestrzennego? powstaj¹, co doskonale daje siê 
E.M.: Dlatego, ¿e w 2003r. wesz³a w ¿ycie ustawa o planowaniu i zauwa¿yæ na terenie naszego 
zagospodarowaniu przestrzennym, która ca³kowicie zmieni³a miasta  -  coraz bardziej  
zasady sporz¹dzania i uchwalania planów. Nasza gmina w 2002r. piêknego. 
przyst¹pi³a do opracowania: W latach 2002 - 2010 wydano 
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ³ ¹ c z n i e  8 1 1  d e c y z j i  
Janów Lubelski, lokalizacyjnych, z czego tylko 
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 10 odmownych.

budynków w zupe³noœci powinna zaspokoiæ zapotrzebowania na Janów Lubelski, Dodam jeszcze, choæ mo¿e zabrzmi to paradoksalnie, ¿e dla 
lokale mieszkalne w budownictwie wielorodzinnym na najbli¿sze - Zmiany Miejscowego Planu Szczegó³owego„ Po³udnie” w niektórych osób ubiegaj¹cych siê o warunki zabudowy na swojej 
lata. Dodam, ¿e na dzia³ki pod budownictwo wielorodzinne Janowie Lubelskim. dzia³ce, fakt ¿e nie ma planu jest sytuacj¹ nawet bardziej korzystn¹ 
znaleŸliœmy ju¿ inwestorów, którzy od przysz³ego roku Jednak w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowej ustawy z 2003r., w œwietle aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. Wiele osób, które 
zapowiadaj¹ budowê budynków wielorodzinnych.mo¿na by³o kontynuowaæ jedynie prace w zakresie sporz¹dzenia otrzyma³y takie decyzje, w przypadku obowi¹zuj¹cego planu, 
GJ.: Co w najbli¿szym czasie uznaje Pani za najbardziej planu gminy. Prace nad planem miasta i zmian¹ planu „Po³udnie” który sztywno okreœla granice poszczególnych funkcji zabudowy, 
konieczne w zakresie gospodarki przestrzennej?musia³y zostaæ przerwane, bowiem w myœl przepisów nowej nie mog³yby zrealizowaæ oczekiwanej lokalizacji na swych 
E.M.: Na pewno spraw¹, która wymaga wszechstronnej analizy i ustawy, winny byæ wy³o¿one do publicznego wgl¹du przed dniem dzia³kach.
podjêcia stosownej decyzji jest kwestia osiedla Po³udnie. Przed wejœcia jej w ¿ycie. Poniewa¿ tak siê nie sta³o, opracowania te GJ.: Jakie s¹ perspektywy rozwoju mieszkalnictwa, w tym 
wejœciem w ¿ycie ustawy z 2003r. obowi¹zywa³ na tym terenie nale¿a³o przerwaæ i ewentualnie rozpocz¹æ wszystko od nowa z mieszkalnictwa wielorodzinnego?
plan szczegó³owy, w oparciu o który rozpoczêto realizacjê tego zastosowaniem przepisów nowej ustawy. E.M.: Obowi¹zuj¹cy plan dla terenu gminy wyznacza konkretne 
osiedla. Poniewa¿ plan z mocy prawa przesta³ obowi¹zywaæ, w Równie¿ na mocy ustawy z 2003r. plany, jakie posiada³a gmina, obszary pod rozwój mieszkalnictwa, natomiast na terenie miasta 
œwietle aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów coraz trudniej jest na straci³y sw¹ wa¿noœæ z dniem 31.12.2003r. zgodn ie  ze  S tud ium Uwarunkowañ  i  K ie runków 
tym terenie ustalaæ lokalizacjê zabudowy na podstawie decyzji o Sporz¹dzenie planów w myœl nowej ustawy z 2003 r. jest du¿o Zagospodarowania Przestrzennego rozwój mieszkalnictwa 
warunkach zabudowy. W niektórych czêœciach tego terenu nie bardziej kosztowne i z³o¿one. Wymaga opracowania szeregu zak³ada siê: 
mo¿na spe³niæ warunków prawnych do wydania takiej decyzji. nowych dokumentów takich jak: ekofizjografia, prognoza - w kierunku wschodnim na gruntach pomiêdzy osiedlem 
Jedn¹ z g³ównych barier jest nieuregulowany stan prawny pasów skutków finansowych uchwalenia planu, prognoza oddzia³ywania Przyborowie a Zofiank¹ Górn¹
drogowych oraz pozyskiwanie gruntów pod drogi i budowê na œrodowisko i wielu innych. Wi¹¿e siê to z niebagatelnymi - w kierunku pó³nocnym jako kontynuacjê terenów 
infrastruktury technicznej. Rodzi to wiele konfliktów, co kosztami dla gminy. St¹d pojawi³y siê trudnoœci ze sporz¹dzeniem mieszkaniowych osiedla Wschód
uniemo¿liwia realizacjê tego osiedla w obecnym stanie prawnym i nowego planu. Nie odstajemy w tej kwestii od sytuacji, jaka ma - w kierunku pó³nocno-zachodnim, jako kontynuacjê zabudowy 
faktycznym. Dlatego uwa¿am, ¿e osiedle to wymaga odrêbnego miejsce w ca³ej Polsce. O trudnoœciach zwi¹zanych z mieszkaniowej osiedla Zaolszynie 
opracowania w postaci miejscowego planu, co umo¿liwi jego Dla wspomnianych wy¿ej terenów mo¿na sporz¹dzaæ odrêbne opracowaniem nowych planów w myœl przepisów ustawy z 2003 r. 
dalsz¹ i prawid³ow¹ realizacjê.miejscowe plany niezale¿nie od planu dla ca³ego miasta i œwiadczy liczba pokrycia tymi planami - 29 % w skali ca³ego kraju, 
W celu zagwarantowania w³aœciwej polityki przestrzennej i sukcesywnie uruchamiaæ je w zale¿noœci od potrzeb i posiadanych 12,9% w skali województwa oraz wzrost pokrycia tymi planami w 
zachowania zasady zrównowa¿onego rozwoju miasta - konieczne przez gminê œrodków, przy czym nale¿y tu dodaæ, ¿e s¹ to ostatnich latach o zaledwie 1,4 %. 
jest w mojej ocenie - opracowanie planu dla ca³ego miasta, b¹dŸ Nie oznacza to jednak, ¿e gmina nic nie robi w tym zakresie. W przedsiêwziêcia bardzo kosztowne dla gminy( opracowania 
wyznaczenie obszarów, dla których ten plan jest niezbêdny. grudniu 2008r. podjêto uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planistyczne, pozyskanie gruntu pod drogi, infrastruktura 
Szczególnie mam tu na myœli uk³ad komunikacyjny w granicach MPZP dla obszaru miasta. W ramach opracowania planu zlecono techniczna itp.)
administracyjnych miasta i jego powi¹zania z uk³adem lokalnym i Analizuj¹c iloœæ wydawanych decyzji o warunkach zabudowy sporz¹dzenie dokumentacji ekofizjograficznej dla Janowa, jako 
ponadlokalnym. Gwarantem zachowania ³adu w tej sferze na okres oraz wypisów i wyrysów z planu gminy nale¿y stwierdziæ, ¿e nie niezbêdnej i wymaganej do opracowania projektu planu. Termin 
docelowy i perspektywiczny mo¿e byæ jedynie miejscowy plan. ma wiêkszych zahamowañ zwi¹zanych z rozwojem ukoñczenia prac nad t¹ dokumentacja ustalono na koniec wrzeœnia 
Niezale¿nie od tego, istotn¹ spraw¹ jest tak¿e obszar gminy. mieszkalnictwa na terenie gminy. W najbli¿szym czasie planuje siê br. Bêd¹ podejmowane dalsze czynnoœci w tej sprawie, jednak 
Pomimo, ¿e posiadamy tu obowi¹zuj¹cy miejscowy  plan  uruchomiæ tereny objête scaleniem w miejscowoœci Ruda przy ul. koñcowych rozstrzygniêæ nie mo¿emy spodziewaæ siê wczeœniej 
zagospodarowania przestrzennego to od chwili kiedy wszed³ w Sowy Visa. S¹ równie¿ uruchomione dzia³ki na osiedlu jak za 2-3 lata, bo niestety takie s¹ ustawowe procedury przy 
¿ycie, wp³ynê³o ju¿  80 wniosków o jego zmianê. Przyborowie. Ka¿da dzia³ka na terenie objêtym scaleniem jest sporz¹dzaniu planu. 
Jak widaæ, w sferze zagospodarowania przestrzennego nie ma Muszê tu jeszcze wyjaœniæ, ¿e brak planu nie oznacza, ¿e objêta prawomocn¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy, na mocy 
rozwi¹zañ idealnych, poniewa¿ zmieniaj¹ce siê uwarunkowania zablokowane s¹ procesy inwestycyjne w mieœcie. Ustawodawca której mo¿na ubiegaæ siê o wydanie pozwolenia na budowê. 
spo³eczno-gospodarcze zmieniaj¹ tak¿e potrzeby i oczekiwania Jeœli chodzi o budownictwo wielorodzinne to perspektywy okreœla, jak postêpowaæ w przypadku braku planu, daj¹c gminom 
tak w³aœcicieli dzia³ek jaki i gminy. Wszelkie zmiany i rozwoju tego mieszkalnictwa wygl¹daj¹ ca³kiem nieŸle. W ci¹gu narzêdzie w postaci ustalenia lokalizacji inwestycji w drodze 
opracowania s¹ bardzo kosztowne, pracoch³onne i skomplikowane ostatnich dwóch lat wydano cztery decyzje na lokalizacjê zespo³u decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o 
proceduralnie. budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompleksow¹ warunkach zabudowy. Wiem, ¿e wydawanie tych decyzji wi¹¿e siê 
Jednak pomimo ró¿nych trudnoœci, jakie napotykamy wykonuj¹c infrastruktur¹ techniczn¹ obejmuj¹ca m.in. uzbrojenie terenu, z d³ugim okresem oczekiwania na nie, ale znowu procedury  to nie 
zadania w sferze zagospodarowania przestrzennego, to nie s¹ one drogi wewnêtrzne, parkingi, zieleñce i place zabaw. Jedna z tych nasze wymys³y, jak czasami siê o to nas pos¹dza, ale bezwzglêdne 
barier¹ w rozwoju gminy, co daje podstawy do oceny stanu decyzji zosta³a wydana dla terenu przy ul. Sowiakowskiego, dwie przepisy prawa, które urzêdnik zobowi¹zany jest zachowaæ i 
zagospodarowania przestrzennego gminy jako dobry. przy ul. Wiejskiej i jedna przy ul. Ks. Skorupki. S¹ one przestrzegaæ. Muszê tu nadmieniæ, ¿e urzêdnicy wykonuj¹cy te 

Red.prawomocne i w oparciu o nie mo¿na ubiegaæ siê o wydanie zadania s¹ bardzo kompetentni i solidni. Wspomniane decyzje s¹ 
pozwolenia na budowê. Realizacja powy¿szych zespo³ów wydawane i inwestycje, czy to w sferze publicznej, czy 

O budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym i planach 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów Lubelski

telewizji (ogólnopolskiej i regionalnej), billboardy, A w Promocji Urzêdu 
mailing tradycyjny i internetowy, film reklamowy 
oraz materia³y promocyjne w formie gad¿etów, Miejskiego…
ulotek, folderów itp. oraz organizacjê konferencji u Gmina Janów Lubelski jest wspó³realizatorem 
ka¿dego z partnerów projektu.pierwszego w Polsce partnerskiego projektu 
Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Janów promocyjnego „Stworzenie systemu wspierania i 
Lubelski jest Katarzyna Dzadz z Punktu Obs³ugi promowania podstref  ekonomicznych w 
Inwestora, dzia³aj¹cego przy Referacie Promocji i województwie lubelskim”, wspó³finansowanego ze 
Rozwoju Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.œrodków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 
Znany jest termin przewidzianej w projekcie Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
dwudniowej konferencji, która odbêdzie siê w P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  W o j e w ó d z t w a  
dniach 27-28 paŸdziernika, wezm¹ w niej udzia³ Lubelskiego na lata 2007-2013).
przedsiêbiorcy, przedstawiciele instytucji Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-
zwi¹zanych z pozyskiwaniem i obs³ug¹ inwestorów 2010. Bior¹ w nim udzia³ 3 gminy: Tomaszów 
m.in. Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Lubelski, bêd¹cy wnioskodawc¹ projektu, a tym 
Zagranicznych, Lubelskiego Centrum Obs³ugi samym jego partnerem wiod¹cym, Janów Lubelski 
Inwestora, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy oraz £uków. Wartoœæ projektu zamyka siê w kwocie 
Ekonomicznej, kluby, stowarzyszenia, izby 1 533 813,60z³.
gospodarcze, a tak¿e przedstawiciele mediów. Realizowany projekt obejmuje: opracowanie 
Organizatorzy bêd¹ starali siê przekonaæ logotypu dla trzech podstref ekonomicznych oraz 
potencjalnych przedsiêbiorców o tym, ¿e warto systemu identyfikacji wizualnej, dokumentów 
inwestowaæ w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej strategicznych, dotycz¹cych rozwoju, promocji oraz 
„Borownica”. Ponadto zostan¹ poruszone takie koncepcj i  funkcjonalno – przestrzennej  
tematy, jak: aspekty prawne dotycz¹ce prowadzenia zagospodarowania obszaru Podstrefy Janów 
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie specjalnych Lubelski Tarnobrzeskiej Specjelnej Strefy 
stref ekonomicznych oraz narzêdzia promocji Polski Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN, 
Wschodniej, w tym tak¿e Lubelszczyzny. W ramach prezentacji multimedialnej w wersji polsko i 
konferencji przewidziany jest wyjazd zaproszonych anglojêzycznej; wyposa¿enie Punktu Obs³ugi 
osób na teren nowo uzbrojonej Janowskiej Strefy Inwestora, opracowanie i uruchomienie strony 
Inwestycyjnej ”Borownica”. O dok³adnym internetowej www.inwestujzulga.pl, na której osoby 
programie konferencji bêdziemy Pañstwa nied³ugo zainteresowane mog¹ uzyskaæ wszelkie informacje 
informowaæ.dotycz¹ce realizowanego projektu; kampaniê 

Red.promocyjn¹, obejmuj¹c¹ publikacje w prasie i 



3.Gazeta Janowska

Informacja, promocja, kultura i 
gospodarka

Redakcja Gazety Janowskiej zamierza w 
dalszym ci¹gu promowaæ wydarzenia gospodarcze, 
kulturalne, rozrywkowe, odbywaj¹ce siê na terenie 
naszej gminy oraz miejsca, w których mo¿na 
spêdzaæ wolny czas.

Dlatego prosimy zainteresowane firmy i 
instytucje o zg³aszanie do nas organizowanych przez 
nie wa¿nych i ciekawych imprez oraz wystaw. 
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zaprezentowania 
wiêkszych inwestycji, tak¿e prywatnych, 
powstaj¹cych na naszym terenie.

Informacje te bêd¹ równie¿ zamieszczane 
na naszej stronie internetowej. Naszym celem jest 
informowanie spo³eczeñstwa, podnoszenie 
atrakcyjnoœci Janowa Lubelskiego i okolic oraz 
propagowanie dobrego gospodarowania i 
wypoczynku. Jednoczeœnie ze swej strony bêdziemy 
opisywaæ i przedstawiaæ wydarzenia nie 
przynosz¹ce chluby naszemu miastu, zamierzamy 
wrêcz krytycznie ustosunkowywaæ siê do 
wandalizmu, niekulturalnych zachowañ itd. 
Zapraszamy wszystkich do udzia³u w redagowaniu 
strony internetowej i Gazety Janowskiej.

Jan Machulak

“FLISBUD”. Szybkoœæ i fachowoœæ realizacji zleceñ, w opinii Pana W³asne cztery k¹ty – nied³ugo stanie siê to 
Marcina, zale¿¹ przede wszystkim od wykwalifikowanej kadry, o któr¹ 

mo¿liwe! w naszych okolicach, niestety, trudno. Brakuje in¿ynierów budownictwa 
i in¿ynierii œrodowiska, dlatego pracownicy poszukiwani s¹ na Brak nowych mieszkañ w budownictwie wielorodzinnym to jeden z 
szerszych terenach.najwiêkszych problemów, z jakim boryka siê nasze miasto. W ostatnim 
Wracaj¹c do sprawy budownictwa wielorodzinnego, firma „Flis” do 15 czasie pojawi³o siê jednak ma³e œwiate³ko w tunelu, a mianowicie 
paŸdziernika bie¿¹cego roku zamierza wp³aciæ drug¹ ratê za dzia³kê, inwestorzy gotowi od przysz³ego roku rozpocz¹æ budowy mieszkañ 
po³o¿on¹ obok Koœcio³a p.w. œw. Jadwigi Królowej, co dopiero wielorodzinnych. 
umo¿liwi swobodne dysponowanie zakupionym terenem. Zapytaliœmy Nale¿y do nich Marcin Flis – w³aœciciel firmy budowlanej „Flis”, 
Pana Marcina Flisa o plany zwi¹zane z zakupem dzia³ki. W odpowiedzi mieszcz¹cej siê na terenie Janowa Lubelskiego. Firma ta rozpoczê³a 
zostaliœmy zapewnieni, ¿e zostanie ona w stu procentach przeznaczona swoj¹ dzia³alnoœæ w czerwcu 2008 roku, jednak doœwiadczenie w bran¿y 
pod mieszkaniówkê, a lokale us³ugowe na tym terenie w ogóle nie budowlanej, w przypadku pana Marcina Flisa siêga wczesnych lat 90 - 
wchodz¹ w grê. Dzia³alnoœci¹ dewelopersk¹ bêdzie siê zajmowa³ tych, kiedy to zaczyna³ jako wspólnik rodzinnej firmy „FLISBUD”. 
osobiœcie Pan Marcin Flis. Jak siê dowiedzieliœmy, jest ju¿ Firma Pana Marcina œwiadczy swoim klientom szeroko rozumiane 
przygotowywana koncepcja budowy budynków. Zajmuje siê tym us³ugi budowlane. Obecnie jest w trakcie realizacji wielu zleceñ. Do 
janowska pracownia projektowa Skubik - Art - Tomasz Skubik. Pierwsze najwiêkszych z nich nale¿¹: budowa od podstaw siedziby S¹du 
prace budowlane na dzia³ce rusz¹ ju¿ na pocz¹tku przysz³ego roku.Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, przebudowa 
Marcin Flis na razie nie zdradza planów dotycz¹cych drugiej zakupionej Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, budowa budynku 
przez niego dzia³ki pod budownictwo mieszkaniowe oraz lokale mieszkalnego osiedla Ogrody III dla Spó³dzielni Mieszkaniowej w 
handlowo - us³ugowe, po³o¿onej przy ul. Wiejskiej (obok sma¿alni ryb), Stalowej Woli. Na rzecz naszego miasta firma „FLIS” wykona³a 
po cichu licz¹c na to, ¿e uda mu siê jeszcze dokupiæ przyleg³e do niej przebudowê Janowskiego Oœrodka Kultury. Od szeœciu miesiêcy firma 
tereny.poszerza swoj¹ ofertê o bran¿ê in¿ynierii œrodowiska, co, zdaniem jej 
Sam fakt, ¿e ruszy³a z miejsca sprawa budownictwa wielorodzinnego w³aœciciela, wp³ynie na szybszy jej rozwój. Bie¿¹cym dzia³aniem firmy 
nastraja optymistycznie. Doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e w tym zakresie jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej oraz dwóch 
zapotrzebowanie na tego typu lokale mieszkalne w naszym mieœcie jest oczyszczalni œcieków. Firma zatrudnia oko³o 80 osób na umowê o pracê, 
spore. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e potrzeby mieszkañców w tej materii s¹ to m.in. in¿ynierowie budownictwa i in¿ynierii œrodowiska, 
zostan¹ zaspokojone na najbli¿sze lata, a inwestorzy nie ka¿¹ nam na te kierownicy budowy, operatorzy sprzêtów budowlanych. W pracach 
budynki zbyt d³ugo czekaæ.sezonowych firma posi³kuje siê podwykonawcami, a i sama dzia³a 

Tekst: B.Baranrównie¿ jako podwykonawca wspomnianej ju¿ wczeœniej firmy 

od miejsca planowanej budowy mo¿na wskazaæ przynajmniej Wszystkie sygna³y od stacji bazowej i aparatów telefonicznych Zdrowie czy komercja?
kilka innych miejsc alternatywnych, znajduj¹cych siê z dala od w zasiêgu danej stacji docieraj¹ do ka¿dego miejsca pobytu 
terenów zabudowanych bez uszczerbku dla zasiêgu stacji. W cz³owieka, przenikaj¹c przez wszystkie przeszkody (nawet przez 

Janów Lubelski - oaza ciszy, 
bezpoœrednim s¹siedztwie planowanej inwestycji znajduje siê grube mury), pokonuj¹ odleg³oœci - wszêdzie bez problemu 

spokoju, miejsce gdzie mo¿na 
osiedle Zaolszynie, Ruda, Stare Miasto, hurtownie, ZUS, KRUS, mo¿emy przeprowadzaæ rozmowy - jest zasiêg.

wieœæ beztroskie ¿ywot, gdzie 
stadion Miejskiego Klubu Sportowego Janowianka. Budynki Zofia £ukasik

turyœci chêtnie przyje¿d¿aj¹, 
mieszkalne przy ulicy Podlipie bêd¹ w odleg³oœci 70 metrów od 

a b y  s i ê  z r e l a k s o w a æ ,  
planowanego przedsiêwziêcia. Po³o¿one w obrêbie obecnego Od redakcjio d p o c z ¹ æ ,  n a b r a æ  s i ³  
placu targowego tereny zielone s¹ ekologicznie czyste i licznie Gdyby GS nie wydzier¿awi³ dzia³ki, nie by³oby tam witalnych. Ale ktoœ próbuje 
uczêszczane przez m³odzie¿, która wykorzystuje je jako miejsce 

nam - mieszkañcom Janowa problemu.
spotkañ czy imprez sportowych. Ponadto na stadionie 

zburzyæ ten b³ogi spokój. Otó¿ Ustosunkowuj¹c siê do pisma, zamieszczonego powy¿ej 
organizowane s¹ ró¿nego rodzaju zawody z licznym udzia³em 

G m i n n a  S p ó ³ d z i e l n i a  informujemy, ¿e operatorzy komórkowi otrzymali silne 
widzów. W okresie letnim my - mieszkañcy tego rewiru chêtnie 

“Samopomoc Ch³opska” chce argumenty w postaci zmienionych przepisów, mówi¹cych o tym, 
wypoczywamy z rodzinami, przyjació³mi na naszych 

wydzier¿awiæ dzia³kê (ju¿ jest ¿e mo¿na budowaæ i rozbudowywaæ stacje przekaŸnikowe 
podwórkach z uwagi na fakt, i¿ po³o¿one s¹ z dala od Ÿróde³ 

p o d p i s a n e  P a c t u m  d e  praktycznie na terenie ca³ego kraju. Na tego typu inwestycje nie 
ha³asu i w s¹siedztwie terenów zielonych. Nie wyobra¿amy 

contrahendo) bêd¹c¹ w jej jest konieczna zgoda œrodowiska. Nawet jeœli s¹ ju¿ opracowane 
sobie, aby te miejsca mog³y byæ objête „parasolem” szkodliwych 

zarz¹dzie, stacji telefonii plany zagospodarowania przestrzennego, urzêdy s¹ 
fal elektromagnetycznych o du¿ym natê¿eniu. Lokalizacja stacji 

komórkowej Sieci Plus GSM. zobowi¹zane do ich zmiany. Urz¹d Miejski w Janowie 
w wy¿ej wymienionym miejscu mo¿e byæ wyt³umaczalna 

Teren ten znajduje siê przy Lubelskim dok³ada wszelkich starañ, aby nie dopuœciæ do 
wy³¹cznie z punktu widzenia czynszu za dzier¿awê terenu, który 

ulicy  Lubel skiej  numer  2  budowy stacji w miejscach, gdzie wed³ug mieszkañców nie 
by³by pobierany przez GS kosztem naszego zdrowia. Nale¿y te¿ 

o b e c n i e  p l a c  t a rg o w y.  powinno ich byæ. Do urzêdu wp³ynê³o cztery wnioski o 
wzi¹æ pod uwagê fakt wzajemnego oddzia³ywania i 

Lokalizacja tej inwestycji we rozbudowê i budowê nowych przekaŸników. Ustawodawca 
kumulowania siê oddzia³ywañ projektowanej stacji z 

wskazanym miejscu w bezpoœrednim s¹siedztwie rzeki Bia³ki przewiduje kary dla instytucji i osób, które uporczywie 
istniej¹cymi stacjami bazowymi zlokalizowanymi na terenie 

(jest to teren zalewowy) i terenów zabudowanych jest ca³kowicie przeszkadzaj¹ w budowie takich stacj i. Poproszony  o 
Janowa Lubelskiego w niewielkiej odleg³oœci od projektowanej. 

nieuzasadniona, bior¹c pod uwagê zagro¿enie dla naszego wypowiedŸ Pan Ryszard Kramski – Prezes Gminnej Spó³dzielni 
Poza tym jest ju¿ wszczêta procedura lokalizacyjna stacji 

zdrowia, jakie bêdzie stanowiæ emitowane przez jej anteny silne „Samopomoc Ch³opska” w Janowie Lubelskim stwierdzi³, ¿e nie 
telefonii komórkowej Play 400 metrów od ulicy Fredry 

pole elektromagnetyczne. Moc planowanej stacji bazowej ma ma nic do powiedzenia na temat budowy stacji. Protesty 
(Zaolszynie). W telefonii komórkowej noœnikiem informacji jest 

wynosiæ ponad 29 KW, bêdzie ona kilkakrotnie wy¿sza od ju¿ mieszkañców zosta³y uchylone, lecz tryb odwo³awczy nie zosta³ 
promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez 

istniej¹cych stacji przekaŸnikowych na terenie naszego miasta. jeszcze zakoñczony.
urz¹dzenia nadawcze stacji bazowej i aparatu telefonicznego. 

Nasze oburzenie potêguje fakt, i¿ w promieniu kilkuset metrów Jan Machulak

W BI£GORAJU TRWA REKRUTACJA akademickiego, któr¹ broni¹ przed komisj¹ Pracownik socjalny znajduje zatrudnienie w 
NA STUDIA W ZAWODZIE: po wo ³a n¹  pr ze z dz ie ka na  Wyd zi a³ u instytucjach realizuj¹cych zadania zwi¹zane 
PRACOWNIK SOCJALNY Pedagogiki i Psychologii UMCS. z pomoc¹ spo³eczn¹ i prac¹ socjaln¹, takich 

jak: urzêdy miasta i gminy, regionalne 
Ju¿ po raz pi¹ty Kolegium Pracowników W tym roku kolejni absolwenci odebrali oœrodki polityki spo³ecznej, oœrodki pomocy 
S³u¿b Spo³ecznych w Bi³goraju prowadzi swoje dwa dyplomy (dyplom pracownika spo³ecznej, centra pomocy rodzinie, 
nabór na ciekawe, interdyscyplinarne (3- socjalnego wydany przez Kolegium oraz œrodowiskowe domy samopomocy, centra 
letnie) studia na kierunku praca socjalna. dyplom licencjata na kierunku praca integracji spo³ecznej, oœrodki interwencji 
Kolegium ma swoj¹ siedzibê w Bi³goraju socjalna wydany przez UMCS). kryzysowej, domy pomocy spo³ecznej, 
(w budynku Uniwersytetu Marii Curie - Absolwenci Kolegium zostali przygotowani wioski dzieciêce, domy dziecka, œwietlice 
Sk³odowskiej) przy ulicy Bartoszewskiego do podjêcia pracy zawodowej, a wiêkszoœæ z œrodowiskowe, placówki s³u¿by zdrowia, 
10 i kszta³ci przysz³ych pracowników nich  zdec ydow a³a s iê na  kont ynua cjê oœrodki penitencjarne, powiatowe urzêdy 
socjalnych. kszta³cenia na studiach II-go stopnia (studia pracy, kluby integracji spo³ecznej), fundacje i 

mag ist ers kie ) w U MCS  na k ier unk u stowarzyszenia, instytucje charytatywne, 
Kszta³cenie w Kolegium realizowane jest na pedagogika. W ten sposób po piêciu latach zak³ady pracy i inne.
studiach dziennych i zaocznych. Studenci zdobêd¹ dwa zawody poszukiwane na rynku Pr ac ow ni ko m so cj al ny m pr zy s³ ug uj ¹ 
zdobywaj¹ wiedzê ogóln¹, socjologiczn¹, pracy: zawód p racownika socja lnego i ró¿nego rodzaju przywileje, m.in.: ochrona 
ps yc ho lo gi cz n¹ , pe da go gi cz n¹  or az  pedagoga ) potwie rdzone  pre sti ¿owymi  prawna przewidziana dla funkcjonariuszy 
specjalistyczn¹ w zakresie polityki dyplomami UMCS. publicznych, prawo pierwszeñstwa w 
spo³ecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa Dyplom pracownika socjalnego daje równie¿ urzêdach i instytucjach publicznych, raz na 
w y c h o w a w c z e g o ,  r o d z i n n e g o  i  prawo wykonywania zawodu w innych dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w 
zawodowego. krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie wymiarze 10 dni. 

zaœwiadczenie wydaje Ministerstwo Pracy i 
W bogato wyposa¿onym budynku Kolegium Polityki Spo³ecznej. Rozpoczêcie zajêæ  paŸdziernik 2010 roku. 
znajduje siê 9 sal wyk³adowych, 2 aule Zapisy na studia trwaj¹ do koñca wrzeœnia. 
konferencyjne, 3 pracownie komputerowo- Zawód pracownika socjalnego Nim szybciej kandydat z³o¿y dokumenty, 
internetowe, biblioteka, (której ksiêgozbiór Za wó d u zy sk an y w  Ko le gi um  da je  tym op³ata rekrutacyjna jest ni¿sza.
liczy ponad 3000 woluminów), czytelnia, znakomit¹ szansê na pracê w starzej¹cej siê 
œwietlica, barek, si³ownia, sauna oraz jedno, Polsce i Europie, placówek zatrudniaj¹cych Wiêcej informacji:
dwu i trzy-osobowe pokoje (z kuchni¹ i fachowców z takim wykszta³ceniem wci¹¿ ·Biuro rekrutacji: Budynek UMCS (parter, 
³azienk¹) dla studentów. przybywa a niedobory kadrowe wystêpuj¹ pok. nr 5), ul. Bartoszewskiego 10, 23-400 

ju¿ dziœ. Pracownik socjalny to zawód, w Bi³goraj
Dzi êki  por ozu mie niu  pod pis ane mu którego zakresie le¿y dzia³alnoœæ w ·Tel./faks: (84) 686-07-67, 
pomiêdzy Kolegium a Uniwersytetem Marii œrodowiskach spo³ecznych, gdzie znajduj¹ ·Strona internetowa:
Curie-Sk³odowskiej  studenci Kolegium siê j edno stki  wyma gaj¹ ce po mocy  w    
podczas studiów zostaj¹ wpisani w poczet us am od zi el ni en iu , od zy sk an iu  lu b ·Poczta: 
studentów UMCS,  przygotowu j¹ pracê  umocnieniu zdolnoœci do funkcjonowania w 
licencjack¹ pod kierunkiem nauczyciela spo³eczeñstwie.

www.kpssbilgoraj.edu.pl
rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

Zostañ 
pracownikiem 
socjalnym

Wrêczenie indeksów UMCS studentom Kolegium 
Pracowników S³u¿b Spo³ecznych



4. Gazeta Janowska

a k  m o ¿ n a  o k r e œ l i æ  
cha rak te r  p rogramu Tartystycznego, jaki zosta³ 

przedstawiony w œrodowy 
w i e c z ó r  w  t y d z i e ñ  p o  
uroczystoœci  25 rocznicy 
Koronacji Cudownego Obrazu. 
W  n i e z w y k ³ e j  s c e n e r i i  
wewnêtrznego dziedziñca  
starego klasztoru przed licznie 
zgromadzon¹ publicznoœci¹ 
wiersze recytowali aktorzy scen 
w a r s z a w s k i c h  -  A l i c j a  
Jachiewicz i Stefan Szmidt, 
organizatorzy Domu S³u¿ebnego 
Polskiej Sztuce, S³owa, Muzyki i 
O b r a z u  w  N a d r z e c z u  ks. dziekan Jacek Staszak oraz Burmistrz 
k/Bi³goraja. Artystów pamiêtamy z licznych ról Krzysztof Ko³tyœ i Starosta Janowski Zenon 
filmowych i teatralnych oraz sztuki plenerowej Sydor.
„Drzewo” wystawionej w maju tego roku w Parku PS. Przy okazji odkryliœmy, ¿e dziedziniec 
Miejskim w Janowie. Wraz z aktorami wyst¹pi³a wewnêtrzny w klasztorze jest œwietnym miejscem 
tak¿e nasza parafianka pani Janina Oleszko, na kameralne koncerty, przedstawienia, 
prezentuj¹c swoje wiersze poœwiêcone wieczory poezji i podobne imprezy. Mo¿e to jest 
Janowskiej Maryi. Publicznoœæ nagrodzi³a nastêpny pomys³ na urz¹dzenie tego miejsca?
artystów brawami, a podziêkowania za piêkny i 
nastrojowy wieczór z³o¿y³ kustosz Sanktuarium Tekst: mawo; Foto: A.Marianowska

Po d³ugim okresie przygotowañ i zbierania d yr ek to rk i Mu ze um  R eg io na ln eg o or az  
eksponatów pomys³ ks. dziekana Jacka Staszaka pracowników tego¿ muzeum w projektowaniu i 
na zorganizowanie muzeum sanktuary jnego urz¹dzaniu tej tak bardzo oczekiwanej ekspozycji. 
zosta³ zrealizowany. W kilku po³¹czonych by³ych Poœwiêcenia i uroczystego otwarcia muzeum 
pokojach na piêtrze klasztoru zgromadzono dokona³ d³ugoletni proboszcz i kustosz sanktuarium 
liczne eksponaty, które dotychczas zalega³y w ks. senior inf. Edmund Markiewicz w obecnoœci ks. 
zakamarkach i strychach starej plebanii. An dr ze ja  Ru sa ka  - dy re kt or a Mu ze um  
Œwiat³o dzienne ujrza³y i zasta³y piêknie Di ece zja lne go,  któ ry w cze œni ej o dpr awi ³ 
wye ksp ono wan e lic zne  nac zyn ia i sza ty koncelebrowan¹ mszê œw. i wyg³osi³ homiliê. W 
liturgiczne, obrazy itp. gromadzone przez wieki otwarciu muzeum sanktuaryjnego uczestniczyli 
przez kolejnych proboszczów parafii janowskiej. tak¿e Burmistrz - Krzysztof Ko³tyœ i Starosta 
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ bardzo du¿y Jan ows ki - Zen on Syd or. Zap ras zam y do 
wk³ad i wysi³ek pani Barbary Nazarewicz, zwiedzania!

Tekst: mawo; Foto: A.Marianowska

WIECZÓR POEZJI MARYJNEJ

MUZEUM SANKTUARYJNE - OTWARTE!

Na stadionie w dniu 15 wrzeœnia 
bie¿¹cego roku po raz pierwszy w 
historii Janowa odby³ siê mecz 
pomiêdzy parafi¹ œw. Jana 
Chrzciciela, a parafi¹ œw. Jadwigi 
Królowej. W meczu udzia³ wziêli 
s³u¿ba liturgiczna oraz ksiê¿a. 
Spotkanie mia³o charakter  
c h a r y t a t y w n y .  P i e n i ¹ d z e  
p o z y s k a n e  z e  z b i ó r k i  
przeznaczone zostan¹ na pomoc 
dla rodzin poszkodowanych w 
wyniku powodzi. Mecz zakoñczy³ 
siê wynikiem 4:2 dla parafii œw. 
Jadwigi Królowej. Bramki dla 
zwyciêskiej dru¿yny zdobyli: 

5.Konrad Martyna, 5.Jakub Kania,Przemys³aw Sulowski, Micha³ 
6.Micha³ Koz³owski, 6.Piotr Szczecki,Szczecki, Przemys³aw Kamiñski i 
7.Bart³omiej Kiszka, 7.Piotr Kamiñski,Grzegorz Pachuta. W przeciwnej 
8.Jakub Krzysztoñ, 8.Arkadiusz Pachuta,dru¿ynie pad³y dwie bramki, 
9.£ukasz Jargie³o, 9.Damian Matysek,pierwsza samobójcza, druga po 
10.Wojciech Niedzia³ek, 10.Micha³ Szczecki,strzale Micha³a Koz³owskiego.
11.Krzysztof Oleszko, 11.Grzegorz Pachuta,D r u ¿ y n y  w y s t ¹ p i ³ y  w  
12.Marcin Widz. 12.Karol Piecyk,nastêpuj¹cych sk³adach:
Parafia œw. Jadwigi Królowej: 13.Grzegorz Dudzic.Parafia œw. Jana Chrzciciela:
1. Kr zy sz to f B ro do ws ki  Sêdziami spotkania byli: Mateusz 1.Jakub Kaproñ (bramkarz),
(bramkarz), Kuliñski, Mateusz Albiniak oraz 2.ks. Micha³ Majewski,
2.ks. Bartosz Skoczylas, Wojciech Kordowicz.3.Maciej Blacha,
3.Przemys³aw Sulowski, Red.4.Marcin Flis,
4.Przemys³aw Kamiñski,
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kulturalno-oœwiatowych, a tak¿e licznie  dniu 29 sierpnia gmina 
zgromadzeni mieszkañcy okolicznych Dzwola goœci³a u siebie wielu W miejscowoœci. Pogoda nie szczêdzi³a zaproszonych na uroczystoœæ 
niespodzianek - pocz¹tkowo przywita³a Do¿ynek Powiatowych goœci. Wœród 
œwiêtuj¹cych piêknym letnim s³oñcem, nich znaleŸli siê miêdzy innymi: 
by za chwilê zaskoczyæ ulewnym s t a r o s t o w i e  D o ¿ y n e k  A l i n a  
deszczem. Mimo tak zmiennych Wojciechowska z Branwi i Józef Pachuta 
warunków pogodowych, zaproszeni z Krzemienia oraz przedstawiciele w³adz 
goœcie wraz z okoliczn¹ ludnoœci¹ mogli pañs twowych ,  samorz¹dowych ,  
de lek towaæ  s iê  m.  In .  boga to  
zaprezentowan¹ gam¹ przysmaków, 
wy³o¿onych w kilkunastu kramach. Zaœ 
mali mieszkañcy powiatu mogli pobawiæ 
siê w mini weso³ym miasteczku. W 
dalszej czêœci obchodów do¿ynkowego 
œwiê ta  zaprezentowano wieñce  
do¿ynkowe, póŸniej zaœ na scenie 
pojawi³y siê zespo³y ludowe. Ca³oœæ 
imprezy zakoñczy³ wystêp Ireny 
Jarockiej oraz pokaz sztucznych ogni. 

ac

Do¿ynki Powiatowe w Dzwoli„W ho³dzie Matce £askawej i 
Królowej Naszej”

- pod takim tytu³em mieszkañcy oraz pracownicy Domu 
Pomocy Spo³ecznej „BARKA” w Janowie Lubelskim 
zaprezentowali spo³ecznoœci Janowa Lubelskiego 12 
wrzeœnia 2010 roku program s³owno - muzyczny z 
elementami pantomimy, który ju¿ czwarty raz odby³ siê w 
ramach Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej w Sanktuarium 
Matki Boskiej £askawej. Tydzieñ rozpocz¹³ siê obchodami 
Uroczystoœci Jubileuszowych 25 Rocznicy Koronacji 
Obrazu Matki Bo¿ej £askawej i Ró¿añcowej. 
Przygotowania do wystêpu trwa³y miesi¹c, a opiekê nad 
aktorami oraz utworzenie programu artystycznego 

odwa¿niej, a¿ w koñcu z pasj¹ i nieskrywan¹ radoœci¹ zawdziêczamy Pañstwu Edwardowi i Irenie Olechom 
aktorzy kolejno przedstawiali objawienia Matki Bo¿ej, (strona muzyczna, œpiew), a tak¿e Pani Teresie Dudazie 
cuda oraz ³aski, jakie dokona³y siê za Jej wstawiennictwem (scenariusze). 18 osób bior¹cych udzia³ w przedstawieniu 
a tak¿e dzia³alnoœæ oo. Dominikanów. Widzowie nie w³o¿y³o w nie ca³e swoje serce. Jeszcze kilka minut przed 
ukrywali ³ez. Ca³kowite zaanga¿owanie i ciê¿ka praca wystêpem mia³y miejsce ostatnie poprawki i powtórki. Na 
zaowocowa³y pokazem na wskroœ przepe³nionym zadum¹, twarzach aktorów malowa³o siê niezwyk³e skupienie, 
a tak¿e mi³oœci¹ i wiar¹. Wystêp zosta³ nagrodzony niektórzy byli lekko podenerwowani - naturalna reakcja 
gromkimi brawami.poprzedzaj¹ca wysi³ek gry aktorskiej przed publicznoœci¹. 

Pocz¹tkowo troszeczkê nieœmia³o, póŸniej coraz 

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Gmina Janów Lubelski informuje, ¿e obecnie prowadzone roboty drogowe w ramach uzbrojenia ulic w sieæ wodociagow¹ i kanalizacyjn¹ na 
ulicach S³owackiego, Korczaka, Partyzantów, Ochotników Wêgierskich i Reymonta zostan¹ zakoñczone do koñca paŸdziernika.

Tekst i Foto: K. Pada³a

ul. Sienkiewicza

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza

ul. Jana Paw³a II ul. Prosta

ul. Kopernika

ul. 8-go Wrzeœniaul. Kopernika

Fotorelacja z modernizacji ulic Janowa Lubelskiego



Niewa¿ne, czy jest zmêczony, czy pe³en 
energii, m³ody czy starszy, smutny czy 
weso³y  ka¿dego dnia, o ka¿dej porze 
karateka musi byæ czujny i gotowy do 
walki. Stoj¹c przed przeciwnikiem, 
koncentruje siê, skupia i bacznie 
obserwuje nawet najmniejszy ruch 
swojego oponenta. Zaledwie jeden 
niewielki b³¹d, chwila nieuwagi, czy 
dekoncentracja mo¿e go kosztowaæ 
wysok¹ cenê- przegrany pojedynek. Od 
szybkoœci jego reakcji mo¿e zale¿eæ 
wynik koñcowy.
M³odzi karatecy, dnia 12 wrzeœnia 2010 
wziêli udzia³ w czwartym ju¿ Pucharze 
Lubelszczyzny w Karate Tradycyjnym, 
który odby³ siê w hali sportowej Szko³y 
Podstawowej nr 3 w Janowie Lubelskim. 
Wojownicy z niezwyk³¹ powag¹ i bardzo 
bojowym nastawieniem przyst¹pili do 
zmagañ, walcz¹c o pierwsze miejsce 
nagrodzone pucharem. Wystarczy³o 
popatrzeæ na wyraz ich twarzy w trakcie 
pojedynków, aby zrozumieæ, ¿e dla nich 
to nie by³y jakieœ zwyk³e zawody, lecz 
w a l k a ,  p o d c z a s  k t ó r e j  m u s z ¹  
zaprezentowaæ absolutnie wszystkie 
umiejêtnoœci, jakie dotychczas zdobyli. 
Zarówno najm³odszym jak i najstarszym 

Ma³ek Dawid i Cudzi³o Iga- równie¿ 2 miejsce w przyœwieca³ ten sam cel - wygrana. 
kategorii enbu.I tym razem cz³onkowie Uczniowskiego Klubu 
Podsumowuj¹c, w zawodach zorganizowanych Karate Tradycyjnego - Janów Lubelski 
przez UKKT w Janowie Lubelskim oraz LZKT wspaniale siê spisali, staj¹c na podium a¿ 11 
przy wsparciu Samorz¹du Województwa, razy.
Urzêdu Miasta i Starostwa Powiatowego w Skiba Paulina- 2 miejsce w kata i w kumie 
Janowie Lubelskim uczestniczy³o  blisko 130 Cudzi³o Iga- 3 miejsce w kata
zawodników z województwa lubelskiego. Osie³ Cezary- 1 miejsce w kata i kumie
Swoj¹ obecnoœci¹ imprezê uœwietni³ Pan Ma³ek Dawid- 2 miejsce w kata i w kumite
Czes³aw Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza Amanda Cannavacciuolo, Skiba Paulina i 
Janowa Lubelskego.Cudzi³o Aleksandra- 1 miejsce w kata 
Wszystkim karatekom ¿yczê sukcesów dru¿ynowym
sportowych oraz wytrwa³oœci w dalszych Osie³ Cezary, Skiba Sebastian i Zezuliñski 
treningach.Kacper- 3 miejsce w kata dru¿ynowym

Skiba Sebastian i Osie³ Cezary 2 miejsce w 
Tekst i foto: K. Pada³akategorii enbu, 
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SPORT I REKREACJA

 dniach 9-12 wrzeœnia 
2010 r. nad Zalewem WJanowskim odby³y 

s i ê  „ I I  J a n o w s k i e  D n i  
Karpiowe”. W zawodach wziê³o 
u d z i a ³  2 3  d r u ¿ y n y  
reprezentuj¹ce kluby karpiowe z 
Polski i zagranicy. Chocia¿ na 
pocz¹tku pogoda nie by³a 
sprzymierzeñcem wêdkarzy  
karpie dopisa³y, a najwiêkszy 
okaz osi¹gn¹³ wagê 17,6 kg!

 Klasyfikacja koñcowa: 
Miejsce I. Ryszard Iwañski i 
S³awomir Wikaliñski - CARP 
TEAM RADOM - 39,60 kg (4 Marcinkowski - Marcinkowski Team Poland 
ryby) Warszawa - 9,40 kg (1 ryba)
Miejsce II. Jaros³aw D¹browski, Tomasz Hubert Miejsce IX. Tomasz Lisik, Marek Szczêch - 
Waœniowski - D¥BROWSKI FAMILY - 34,20 kg P.E.T.A. Tarnów - 8,00 kg (1 ryba)
(3 ryby) Miejsce X. Tomasz Ostolski, Dariusz Stec - 
Miejsce III. Jerzy Radomski, Dariusz Radomski-  Naked Hook Carp Team Œwidnik - 7,00 kg (1 
WKS SANGER Janów Lubelski - 32,60 kg (5 ryb) ryba)
Miejsce IV. Tomasz Goliszek, S³awomir Miejsce XI. Arkadiusz Walas, Waldemar Piróg - 
Kowalczyk - Krakowski Klub Karpiowy - 19,60 ZKK Roztocze Zamoœæ - 6,80 kg (1 ryba)
kg (3 ryby) Najwiêksza ryba zawodów - Tomasz Hubert 
Miejsce V. S³awomir Peterek, Andrzej Kochan - Waœniowski (D¥BROWSKI FAMILY) - karp 
Stalowa Wola - 14,60 kg (2 ryby) 17,60 kg. Organizatorem Zawodów by³ 
Miejsce VI. £ukasz Jarmoliñski, Krzysztof Rybus Wêdkarski Klub Sportowy SANGER z Janowa 
- SKK CYPRINUS Sandomierz - 14,00 kg (2 Lubelskiego.
ryby) Serdecznie dziêkujemy sponsorom: Urzêdowi 
Kolejne miejsca: Miejskiemu w Janowie Lubelskim i Firmie 
Miejsce VII. Andrzej Frania, Tomasz Baryluk - FORBET z Tarnobrzega - producentowi kostki 
WKS SANGER Janów Lubelski - 11,60 kg (1 brukowej.
ryba) Zarz¹d WKS Sanger
Miejsce VIII. Sebastian Marcinkowski, Oskar 

I rybka po³knê³a haczyk...

Ju¿ po raz kolejny w dniach 11-12 wrzeœnia w Janowie Lubelskim odby³y siê Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego w Skokach przez Przeszkody. Organizatorami Mistrzostw byli: 
Stowarzyszenie Kulturalno  Sportowe „Pegaz” w Janowie Lubelskim, Lubelski Zwi¹zek JeŸdziecki i 
Janowski Oœrodek Kultury. W zawodach wziê³o udzia³ ok. 25 koni z województwa lubelskiego.
Oto zwyciêzcy poszczególnych kategorii:
- w kategorii M³odzicy pierwsze miejsce zajê³a Aleksandra Szpatuœko z WKJ LUBLIN SJ TARKA;
- w kategorii Juniorzy zwyciê¿y³ Wojciech Stasiuk z WKJ LUBLIN SJ KRUPIEC;
- w kategorii M³odzi JeŸdŸcy bezkonkurencyjna okaza³a siê Aleksandra Nucia z WKJ LUBLIN SJ 
GONIEC KANIWOLA;
- w kategorii Seniorzy pierwsze miejsce na podium zaj¹³ Artur Kufel z WKJ LUBLIN SJ KRUPIEC
Zawody, pomimo tego , ¿e w Janowie odbywa³y siê równoczeœnie inne imprezy, cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem, na co niew¹tpliwy wp³yw mia³a równie¿ ³adna pogoda. 

Red

Mistrzostwa w skokach przez przeszkody

Sezon grzybowy w pe³ni

Mali wojownicy

Og³oszenie drobne

2Wynajmê lokal o powierzchni 190 m  w nowo postawionym budynku 
przy ul. Ks. Skorupki, na parterze z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ 

us³ugowo - handlow¹. 
Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 691-055-004
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wakacyjnym zapada decyzja, ¿e bêdzie górskich, a tak¿e z kortów tenisowych, 
funkcjonowa³ równie¿ zim¹. G³ówna wy bu do wa ny ch  na  da wn ym  po lu  
dzia³alnoœæ firmy Pañstwa Rz¹d w tym namiotowym. HOTEL DUO*** Wellness & 
o k r e s i e  s p r o w a d z a  s i ê  d o  u s ³ u g  SPA. funkcjonuje przez ca³y rok. Dodatkow¹ 
gastronomicznych. Wraz z 
powstaniem w 1999 roku 
Centrum – Wypoczynkowego 
Duo zmienia siê diametralnie 
dotychczasowe oblicze firmy, 
która od tego momentu jako 
g³ówny kierunek rozwoju obiera 
sobie hotelarstwo. W³asnoœci¹ 
f i r m y  s ¹  r ó w n i e ¿  d w i e  
nieruchomoœci w Janowie 
Lubelskim: pierwsza przy ul. 
Zamoyskiego, wynajmowana 
dla  potrzeb handlowo – 
us³ugowych, druga przy ul. Ks. 
Skorupki, gdzie w niedalekiej 
przysz³oœci planowane jest 
otwarcie sklepu spo¿ywczego, ogate walory turystyczne Janowa Zbigniewem Rz¹d zak³ada firmê, która 
stoisk z kosmetykami i innych. Lubelskiego sprawiaj¹, ¿e z roku na nastêpnie odkupuje od Gminnej Spó³dzielni 
Wracaj¹c do hotelarstwa, w Br o k  w z r a s t a  i l o œ æ  o s ó b  w Janowie Lubelskim stare budynki 
2006 roku zakoñczone zostaj¹ odwiedzaj¹cych nasze miasto. Turyœci po³o¿one nad zalewem janowskim. Po 
i n w e s t y c j e  z w i ¹ z a n e  z  œci¹gaj¹ do nas z ró¿nych stron Polski a tak¿e wstêpnych modernizacjach zostaje tu 
rozbudow¹ Hotelu DUO. z zagranicy. Jedno z pierwszych pytañ, jakie otwarta kawiarnio – restauracja. Dzia³alnoœæ 
Piêknie  zmodernizowany zadaj¹ sobie osoby przyjezdne brzmi: gdzie hotelarska w tym okresie okazuje siê byæ 
obiekt, skategoryzowany jako tu siê zatrzymaæ? Naprzeciw nawet strza³em w dziesi¹tkê, w³aœciciele firmy 
h o t e l  3  –  g w i a z d k o w y  najbardziej wygórowanym wymaganiom postanawiaj¹ pójœæ za ciosem i w 
rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ. goœci wychodzi HOTEL DUO*** Wellness zakupionych lokalach stworzyæ hotel. Z roku 
Na pierwszy rzut oka uwagê & SPA. na rok remontowane i odnawiane s¹ kolejne 
p r z y c i ¹ g a  m a l o w n i c z e  Zanim zaprezentujemy Pañstwu sam hotel, czêœci „starego” DUO, tak by móc go 
po³o¿enie hotelu. Duo otoczone poznajmy pocz¹tki jego dzia³alnoœci. dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych w tego typu 
j e s t  w o d a m i  z a l e w u ,  ofert¹ firmy jest dzia³aj¹cy w okresie Historia hotelu i przygody z turystyk¹ siêga hotelach standardów. Pocz¹tkowo hotel 
piaszczystymi pla¿ami oraz pasmem Lasów wakacyjnym Oœrodek Wypoczynkowy, w wczesnych lat 90 – tych. 25 czerwca 1993 przeznaczony jest tylko pod wypoczynek 
Janowskich. Jego architektura doskonale którym znajduj¹ siê pawilon hotelowy, chaty roku Iwona Pi³at  - Rz¹d wspólnie z mê¿em letni, jednak¿e po udanym sezonie 
wkomponowuje hotel w tutejszy krajobraz, góralskie i domki kempingowe.

czyni¹c go przez to miejscem Z uwagi na po³o¿enie hotelu z dala od zgie³ku 
w ³ a œ c i w y m  d o  miasta i na wysok¹ jakoœæ obs³ugi jego 
zregenerowania si³ zarówno goœæmi s¹ w g³ównej mierze klienci 
f i z y c z n y c h ,  j a k  i  biznesowi, odbywaj¹cy swoje podró¿e 
psychicznych.  Wnêtrza  s³u¿bowe, chocia¿ nie brakuje tak¿e klientów 
ho te lu  em an uj ¹ ci ep ³¹ , indywidualnych. Odnowa biologiczna, któr¹ 
st on ow an ¹ k ol or ys ty k¹ , proponuje swoim goœciom hotel, daje 
ce ch uj ¹ je  el eg an cj a i mo¿liwoœæ oderwania siê od obowi¹zków 
nowoczesny design. Oprócz s³u¿bowych i oddania siê przyjemnoœciom, 
wygl¹du do DUO przyci¹ga zapewniaj¹c tym samym równowagê 
bogata oferta us³ug i atrakcji. pomiêdzy prac¹ a odpoczynkiem. Atmosfera 
Hotel dysponuje 41 pokojami i klimat hotelu wp³ywaj¹ na to, ¿e jest on 
d w u o s o b o w y m i ,  z  chêtnie odwiedzany tak¿e przez znanych 
mo¿liwoœci¹ dostawek (w ludzi. Goœci³ on ju¿ wielu popularnych 
tym apartamenty), mog¹cymi aktorów filmu i teatru, muzyków i 
pomieœciæ do 120 osób. W sportowców. W galerii znanych osób, 
zakres us³ug hotelu wchodz¹ znajduj¹cej siê nieopodal recepcji (czego nie 
t a k ¿ e  p r o w a d z e n i e  i  sposób nie zauwa¿yæ), liczba zdjêæ stale 
o r g a n i z a c j a  s z k o l e ñ ,  roœnie. Goœæmi odwiedzaj¹cymi regularnie 
konf eren cji i symp ozjó w, hotel s¹ odbywaj¹cy tu swoje zgrupowania 
uroczystoœci rodzinnych, a najlepsi polscy tancerze, którzy na sali z 
tak¿e kompleksowa obs³uga parkietem trenuj¹ taniec towarzyski. 
ró ¿n or od ny ch  im pr ez  o Przys³owie mówi¹ce o tym, ¿e klient 
charakterze integracyjnym: zadowolony zawsze wraca, doskonale 
grilli, ognisk, a zim¹ kuligów. sprawdza siê w przypadku hotelu DUO. 
Do najwiêkszych  atrakcji  Goœcie, którzy siê tu raz pojawili, zawsze 
DUO nale¿y niew¹tpliwie  wracaj¹ i przywo¿¹ ze sob¹ kolejnych. 

W³aœciciele hotelu dbaj¹ o to, aby jego SPA – królestwo zdrowia i 
personel by³ w³aœciwie przygotowany do urody, w sk³ad którego 
pe³nienia swoich obowi¹zków. W tym celu wchodz¹: recepcja, szatnie, 
organizowane s¹ tu dla pracowników gabinet masa¿u, solarium, 
specjalistyczne szkolenia: kucharskie, ³aŸnia rzymska(parowa), 
barmañskie i inne. Nieustannie trwaj¹ prace ³aŸnia fiñska(sucha), beczka z 
maj¹ce na celu podwy¿szenie standardu lodem, jacuzzi z widokiem na 
us³ug. Jak siê dowiadujemy, w najbli¿szym zalew oraz basen, którego 
czasie planowana jest tu równie¿ budowa tajemnica tkwi w kolorze 
przystani na zalewie.c z e r w o n y m  o r a z  w  
Chodz¹ s³uchy, ¿e hotel pretenduje do 4 przeciwpr¹dzie, daj¹cym 
gwiazdki, czego, jak na razie, nie efekt rzeki górskiej. Hotel 
potwierdzaj¹, ani te¿ nie dementuj¹ jego o p r ó c z  S P A o f e r u j e  
w³aœciciele. Nie pozostaje nam wiêc nic k ¹ p i e l i s k o ,  s a l e  
innego, jak tylko trzymaæ kciuki, aby ta 4 konferencyjne na 300 osób, 
gwiazdka zosta³a mu przyznana.wyposa¿one w nowoczesny 
Poczuj siê wyj¹tkowo! – brzmi¹ s³owa sprzêt  audiowizualny i  
reklamuj¹ce hotel i rzeczywiœcie w DUO jest multimedialny oraz ³¹cza 
to mo¿liwe. A przekonaæ siê o tym mo¿na internetowe.  Mi³oœnicy 
tylko w jeden sposób – korzystaj¹c z jego aktywnego wypoczynku 
goœcinnoœci. Hotel zaprasza!m o g ¹  s k o r z y s t a æ  z  

Tekst: B.Baranw y p o ¿ y c z a l n i  s p r z ê t u  
wodnego oraz rowerów 

„Poczuj siê wyj¹tkowo”

ANKIETA DO MIESZKAÑCÓW

Serdecznie prosimy o wype³nienie poni¿szej ankiety. Celem badañ jest uzyskanie opinii na temat sytuacji 

mieszkañców gminy i zadañ, które powinien realizowaæ samorz¹d w pierwszej kolejnoœci. Ankiety nale¿y 

sk³adaæ w punkcie informacyjnym (przy wejœciu) w Urzêdzie Miejskim.

Pytanie 1 - Jakie s¹ wed³ug Pana/Pani g³ówne problemy gminy i jej mieszkañców?

1.……………………………………………………………………………………..……………………

2.………………………………………………………………………………………..…..…..…………

3.……………………………………………………………………………………………..……………

Pytanie 2 - Jakie zadania, dzia³ania, inwestycje powinien realizowaæ samorz¹d gminy?

1.……………………………………………………………………………………..……………………

2.………………………………………………………………………………………..…..…..…………

3.……………………………………………………………………………………………..……………

Pytanie 3 - Inne uwagi i propozycje:

1.……………………………………………………………………………………..……………………

2.………………………………………………………………………………………..…..…..…………

3.……………………………………………………………………………………………..……………

Dane osobowe (proszê zakreœliæ w³aœciw¹ kategoriê oraz wpisaæ nazwê miejscowoœci):

1.P³eæ: M K

2.Wiek: 18-35 36-50 51 i wiêcej

3.Wykszta³cenie: podstawowe œrednie wy¿sze

4.Miejsce zamieszkania:…………………………………………………

Serdecznie dziêkujê

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Ko³tyœ
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a³a dziewczynka 
dosta³a od mamy Mpierwsze kredki i 

blok. Zaczê³a malowaæ. 
N a m a l o w a ³ a  p i e r w s z y  
obrazek, potem drugi i 
kolejne. W dzieciêcych 
bazgro³ach mo¿na by³o ju¿ 
zauwa¿yæ zal¹¿ek talentu. 
Rysowanie i malowanie od 
najm³odszych lat sta³o siê jej 
pa s j ¹ ,  a  poczynan iom 
artystycznym córki  od 
samego pocz¹tku sekunduj¹ 
rodzice. Szesnastoletnia Olga 
Majkowska, bo o niej mowa, 
w³aœnie rozpoczê³a naukê w 
szkole œredniej. I chocia¿ nie 
ma jeszcze sprecyzowanych 
planów na przysz³oœæ, wie na 
pewno, ¿e chce rozwijaæ i 
doskonaliæ swój talent  
artystyczny. O tym jak wygl¹da i na czym polega profesjonalne 
malarstwo, przekona³a siê, uczestnicz¹c w zajêciach plastycznych 
prowadzonych przez Pana Leszka Waberskiego w Janowskim Domu 
Kultury. Natchnienie do malowania, w przypadku naszej m³odej artystki 
przychodzi nagle. W jej g³owie pojawia siê pomys³, który nastêpnie stara 
siê zrealizowaæ. G³ównym tematem jej prac s¹: cz³owiek, zwierzêta, 
martwa natura. W swoim m³odym dorobku artystycznym ma portrety w 
technice o³ówkowej, wykonywane najczêœciej na podstawie fotografii 
oraz obrazy malowane farbami olejnymi na p³ótnie. Inspiracje artystka 
czerpie przede wszystkim z Internetu. Najbardziej przemawia do niej 
malarstwo Rafaela Santi, Rembrandta, Olgi Boznañskiej. Bohaterka 
naszego artyku³u, jak tylko ma tak¹ mo¿liwoœæ, odwiedza wystawy 
malarstwa, rysunku, rzeŸby. Ostatni¹, jak¹ mia³a mo¿liwoœæ obejrzeæ 
by³a otwarta w Krakowie wystawa rzeŸb autorstwa Magdy 
Abakanowicz. Olga, jak na razie, tworzy do szuflady. Krewni i znajomi 
sk³adaj¹ zamówienia na jej obrazy, które na ile pozwala jej czas, stara siê 
realizowaæ. Ostatnim jej dzie³em jest portret Ojca Pio. O jego 
namalowanie poprosi³ Olgê jej tata, od wielu lat zafascynowany postaci¹ 
Œwiêtego. Na obraz musia³ jednak trochê poczekaæ. Najpierw powsta³ 
jego szkic, który musia³ trochê odle¿eæ w szufladzie, by nastêpnie 
przybraæ formê malowan¹. Praca nad obrazem trwa³a trzy dni. Warto 
by³o jednak poczekaæ na efekt koñcowy, który mo¿ecie Pañstwo oceniæ 
sami. Wielkim marzeniem naszej m³odej artystki jest otwarcie w 
przysz³oœci wystawy w³asnych dzie³ i pokazanie ich szerszej 
publicznoœci. Trzymamy mocno kciuki, by siê ono spe³ni³o!

Tekst: B.Baran; Foto: T.Breœ

Wschodz¹cy talent
wpad³y czasopisma o robótkach rêcznych z wzorami i instrukcj¹ 
wyszywania i tak, krok po kroku, metod¹ prób i b³êdów Pani Eugenia 
nauczy³a siê sztuki wyszywania i opanowa³a j¹ prawie do perfekcji. 
Wyszywanie pozwala mi zaj¹æ czymœ rêce, to dla mnie sposób na 
relaks, na oderwanie siê od codziennych obowi¹zków  mówi nasza 
rozmówczyni. 
Sami przyznacie, ¿e rzadkoœci¹ s¹ rodziny, które oprócz wiêzów krwi, 
³¹cz¹ tak¿e wspólne zainteresowania i w których, pomimo tego, ¿e 
pasje s¹ czasoch³onne i wymagaj¹ pewnych nak³adów finansowych, 
wszyscy rozumiej¹ siê i wzajemnie wspieraj¹.
Pasja, jaka by ona nie by³a, jest czymœ piêknym, czymœ, co sprawia, ¿e 
nasze zwyk³e szare ¿ycie nabiera sensu i kolorów. Jeœli jesteœmy na 
etapie jej poszukiwañ, to pomocna mo¿e byæ odpowiedŸ na pytania: 
co jest naszym najwiêkszym pragnieniem, napêdzaj¹cym nas do 
dzia³ania, co sprawia, ¿e zapominamy o ”Bo¿ym œwiecie” i o tym, ¿e 
istnieje czas i co wyzwala w nas najwiêcej pozytywnych emocji? 
Apelujemy do wszystkich mieszkañców Janowa, aby dzielili siê z 
nami i naszymi czytelnikami swoimi niecodziennymi pasjami i Na jednej z kwiecistych ulic naszego miasteczka, po³o¿onej na 
zainteresowaniami.malowniczym osiedlu o literacko brzmi¹cej nazwie mieszka sobie 

pewna, z pozoru wydawa³oby siê, ¿e zwyczajna rodzina. Jednak, gdy 
przyj¿eæ jej siê bli¿ej, okazuje siê, ¿e jest wyj¹tkowa. Zastanawiacie 
siê pewnie na czym ta wyj¹tkowoœæ polega? W dzisiejszym 
zabieganym œwiecie, w którym najwa¿niejsza jest pogoñ za karier¹ i 
pieni¹dzem, tylko nieliczni s¹ w stanie poœwiêciæ ca³¹ swoj¹ energiê i 
wolny czas na rozwijanie i pog³êbianie swoich pasji i zainteresowañ. 
Do tych nielicznych zalicza siê rodzina Pañstwa Boœ. Pan Jerzy 
zajmuje siê szeroko rozumianym kolekcjonerstwem. Wszystko 
zaczê³o siê od zbierania znaczków. Pasja z czasów dzieciñstwa i 
wczesnej m³odoœci przetrwa³a i zakorzeni³a siê na dobre w jego 
doros³ym ¿yciu. W chwili obecnej jest on posiadaczem pokaŸnych, 
gromadzonych przez wiele lat kolekcji: przepiêknych, rzadko 
spotykanych pocztówek (najstarsza pochodzi z XVII wieku), 
znaczków, monet, kart telefonicznych, a tak¿e ró¿norodnych 
przedmiotów, które ju¿ dawno wysz³y z u¿ytku codziennego: starych 
¿elazek, lamp naftowych, zegarów, broni bia³ej. Podejrzewam, ¿e 
dzisiejsze m³ode pokolenie zastanawia³oby siê nad zastosowaniem 
wiêkszoœci z nich. Najwiêkszy procent kolekcji stanowi¹ eksponaty 
kupione na pchlich targach, ogólnopolskich gie³dach staroci lub przez 
internet. Wiele przedmiotów pochodzi od krewnych i przyjació³ lub z 
wymiany z innymi kolekcjonerami. Pan Jerzy ratuje rzeczy 
wyrzucane na œmietnik lub przeznaczone na z³om, daj¹c im niejako 
nowe ¿ycie. Ktoœ mo¿e zapytaæ, po co komu te wszystkie rupiecie? 
Dla Pana Jerzego przedmioty te posiadaj¹ ogromn¹ wartoœæ i wcale 
nie chodzi o tê materialn¹, ale o kolekcjonersk¹ i sentymentaln¹. W 
starych przedmiotach drzemie duch minionych czasów, wi¹¿¹ siê z 
nimi wspomnienia lat dzieciñstwa, m³odoœci i ludzi, których czêsto 
ju¿ nie ma poœród nas. Maj¹c œwiadomoœæ bezlitoœnie up³ywaj¹cego 
czasu i tego, ¿e nie mo¿na go zatrzymaæ, Pan Jerzy chce, jak sam 
mówi, „ocaliæ od zapomnienia chocia¿ te przedmioty - niewielk¹ 
czêœæ przesz³oœci”. Niektórym mo¿e siê to wydawaæ dziwne, dla 
innych ma to g³êboki sens. ¯ona Pana Jerzego ka¿d¹ swoj¹ woln¹ 
chwilê poœwiêca na wyszywanie obrazów na p³ótnie. Powstanie 
takiego obrazu wymaga cierpliwoœci i du¿ej precyzji. Jest to proces 
czasoch³onny, zajmuj¹cy ,w zale¿noœci od wielkoœci obrazu, od 
miesi¹ca do trzech, co wcale nie zra¿a Pani Eugenii. Do wyszycia 

jednej ze swoich prac - 
portretu Matki Boskiej z 
Dzieci¹tkiem - u¿y³a a¿ 
piêædziesiêciu kolorów 
nitek, ró¿ni¹cych siê w 
w i ê k s z o œ c i  j e d y n i e  
odcieniami. Musz¹ mi 
Pañstwo uwierzyæ na 
s³owo, bo na pewno nikt z 
ogl¹daj¹cych nie jest w 
s t a n i e  w y c h w y c i æ  
wszystkich tych barw. 
Najczêstsz¹ tematykê 
obrazów stanowi¹ portrety 
postaci historycznych i 
biblijnych, pejza¿e, a tak¿e 
martwa natura. A sk¹d siê 
wziê³a ta pasja? Pewnego 

Tekst: B.Baran; Foto: T.Breœdnia w rêce Pani Eugenii 

¯yæ pasj¹

wraz z pozosta³ymi cz³onkami zespo³u (w którego szeregach panowa³a luŸna atmosfera - muzycy chodzili miêdzy stolikami, 
niekiedy dochodzi³o do zmian) mieli sposobnoœæ graæ nie tylko na rozmawiali z fanami). Wokalista grupy powiedzia³, i¿ ka¿dy koncert 
rodzimych  scenach, ale równie¿ poza granicami  kraju: w w nowym miejscu jest swego rodzaju testem. Zdaj¹c go, istnieje 
Niemczech, Bia³orusi, Austrii, ówczesnej Czechos³owacji, we spora szansa na powtórny przyjazd zespo³u. Przyjazdy gwiazd, 
W³oszech, Francji, S³owacji, Irlandii i Ukrainie. Nagrali 13 p³yt - znanych osobistoœci, rozs³awiaj¹ Janów, a przecie¿ nam wszystkim 
ostatni¹ w paŸdzierniku 2009 roku pod tytu³em „Ferajna”. Aktualny powinno na tym zale¿eæ. I w tym miejscu pojawia siê problem w 
sk³ad zespo³u (miejmy nadziejê, nie ulegnie on zmianie) to: postaci niektórych (na szczêœcie jest ich ma³o) g³oœnych i 
wspomniany ju¿ Wojciech Wojda (œpiew, teksty), Konrad Wojda zachowuj¹cych siê w sposób uw³aczaj¹cy gatunkowi homo sapiens 
(gitara, œpiew), Filip Grodzicki (bas, œpiew) i Adam Miko³ajewski smakoszy mocniejszych trunków. Owi osobnicy, przewa¿nie p³ci 
(perkusja). To w³aœnie oni 9 wrzeœnia 2010 zagrali koncert dla fanów mêskiej, swoim - nazwijmy rzeczy po imieniu - g³upim 
w janowskim klubie muzycznym Awangarda. Supportowa³ ich zachowaniem doprowadzaj¹ do wœciek³oœci nie tylko okolicznych 
m³ody (powsta³ w 2008 roku) zespó³ Jack Knife ze Stalowej Woli, mieszkañców, których posesje znajduj¹ siê w niewielkiej odleg³oœci 
graj¹cy mocnego rocka. Temu nie lada wyzwaniu, zarówno dla od klubu, ale tak¿e janowsk¹ policjê, notorycznie wzywan¹ w celu 
muzyków jak i klubu uda³o siê sprostaæ wyrabiaj¹c 200% normy. uspokojenia szalej¹cych wojowników. Chyba nikt nie jest w stanie 

„Helikoptery”, „Matura”, „Spodnie z GS-u”… Brzmi znajomo? Nic Rozmawiaj¹c z wokalist¹ Farben Lehre Wojtkiem (prywatnie okaza³ zrozumieæ takiego zachowania. Dochodzi równie¿ do bójek i aktów 
dziwnego. S¹ to tytu³y znane chyba nawet najwiêkszemu laikowi, siê naprawdê œwietnym facetem) dowiedzia³am siê, jakie warunki dewastacji. Przykry jest fakt, i¿ przez ich zachowanie cierpi¹ 
zaczynaj¹cemu swoj¹ przygodê z polsk¹ muzyk¹ punkow¹. musia³o spe³niæ nasze miasto, aby takowy koncert mia³ szansê siê zarówno klub, jak i pozostali klienci. Je¿eli przez nich nasze, w 
Jednak¿e nie wszyscy czytelnicy Gazety Janowskiej do grona odbyæ. Pierwszym i najwa¿niejszym jest miejsce. Banalne? Mo¿e i zasadzie jedyne miejsce, w którym mog¹ odbywaæ siê tego rodzaju 
mi³oœników „œmieciowego” (w jêzyku angielskim chc¹c wyraziæ siê tak, ale spróbujcie sobie wyobraziæ dobr¹ zabawê w mroŸn¹ noc imprezy, bêdzie mia³o k³opoty, to w przysz³oœci mo¿e okazaæ siê, ¿e 
o kimœ w sposób pogardliwy, u¿ywamy s³owa punk-œmieæ) (wprawdzie jest dopiero wrzesieñ, ale jak wszyscy zd¹¿yliœmy siê zamiast na koncertach, bêdziemy mogli spêdzaæ wieczory na ³awce 
brzmienia nale¿¹, dlatego te¿ na wstêpie zaserwujê Wam, Drodzy przekonaæ na w³asnej skórze, pogoda zadrwi³a z nas - ci¹gle pada, przed blokiem. Nie jest to zbyt œwietlana perspektywa. Apelujê (nie 
Pañstwo, krótki wyk³ad historyczny prezentuj¹cy „ojców” zarówno wieje, a za oknami jakoœ nie widaæ polskiego, piêknego babiego tylko zreszt¹ ja) o pójœcie po rozum do g³owy i zaprzestanie 
tych, jak i innych uwielbianych przez fanów kultowych piosenek. O lata). Kolejna sprawa to sprzêt zapewniaj¹cy zaplecze techniczne. bezmyœlnego zachowania.

Podsumowuj¹c, zabawa by³a przednia, koncert najwy¿szej jakoœci, kim mowa? Oczywiœcie o Farben Lehre. Zespó³ powsta³ w 1986 Trzeci warunek? Jesteœmy nim my - fani. Bez nas koncert nie 
a zadowolone miny jego uczestników - bezcenne. Czekamy na roku. Panowie jak to zazwyczaj na pocz¹tku bywa, grali w gara¿u a nazywa³by siê koncertem. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, tak 
wiêcej.zadebiutowali 13 paŸdziernika tego samego roku w p³ockim liceum. naprawdê, dziêki Awangardzie mieliœmy mo¿liwoœæ spotkaæ siê z 

Pierwsza p³yta „Bez pokory” ukaza³a siê w listopadzie roku '91. naszymi idolami, porozmawiaæ z nimi, zrobiæ sobie zdjêcia, a przede 
Tekst i foto: K.Pada³aPomijaj¹c zag³êbianie siê w szczegó³y, Wojtek Wojda (œpiew, teksty) wszystkim dobrze siê bawiæ (podczas koncertu, a tak¿e przed i po 

Sta³o siê! - Farben Lehre w Awangardzie

Pocztówka ze zbiorów rodzinnych
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„Promocja Ekonomii Spo³ecznej I i Zatrudnienia w 
Sektorze Ekonomii Spo³ecznej” - taki tytu³ nosi³a 
konferencja, która odby³a siê dnia 16 wrzeœnia bie¿¹cego 
roku w Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym DUO 
w Janowie Lubelskim. Konferencja odby³a siê w ramach 
p r o j e k t u  A B C  E k o n o m i i  S p o ³ e c z n e j  I ,  
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a 
realizatorem jej by³o Centrum Us³ug „Profesja” .G³ówny 
cel konferencji, jakim by³o przybli¿enie beneficjentom 
zjawiska ekonomii spo³ecznej, zosta³ zrealizowany. Dla 
wiêkszoœci uczestników, zanim wziêli udzia³ w 
konferencji, pojêcie to by³o zupe³nie obce i wzbudza³o w 
oczach co niektórych lekkie przera¿enie. Po jej 
zakoñczeniu okaza³o siê, ¿e „nie taki diabe³ straszny jak 
go maluj¹”. Osoby, które wziê³y aktywny udzia³ w 
szkoleniu wiedz¹ ju¿, ¿e ekonomia spo³eczna to nie tylko 
suche cyfry, jak im siê do tej pory wydawa³o, a zjawisko, 
z którym mamy do czynienia na co dzieñ.

Tekst: B.Baran; Foto: T.Breœ

Ekonomia spo³eczna w pigu³ce
Swoimi wspomnieniami z czasów II wojny œwiatowej podzieli³a siê z –Co najbardziej utkwi³o Pani w pamiêci z tamtych czasów?
nami Pani Bernarda Ligaj, osiemdziesiêciojednoletnia mieszkanka –W trakcie wojny nieoczekiwanie i w bardzo m³odym wieku zmar³a 
Malinia - niewielkiej miejscowoœci, po³o¿onej w powiecie janowskim. moja mama. Zostaliœmy sierotami w samym œrodku wojny. Tata 
Wojna odebra³a Pani Bernardzie to, co najcenniejsze mo¿na odebraæ opiekowa³ siê nami najlepiej jak potrafi³, mimo to  bardzo brakowa³o 
dz ie ck u – dz ie ci ñs tw o.  W ch wi li  nam mamy i jej matczynej opieki. W tamtych 
rozpoczêcia dzia³añ wojennych na naszym czasach œmieræ cz³owieka od kuli by³a na 
te renie,  Pani  Bernarda  by ³a  ma ³¹  porz¹dku dziennym. Na moich oczach zginê³o 
dziewczynk¹, mia³a zaledwie 9 lat. bardzo wielu ludzi, którzy walczyli w obronie 
–Czy pamiêta Pani dzieñ, w którym Polski. Pamiêtam jak pewnego dnia razem z 
okaza³o siê, ¿e zaczê³a siê wojna? dzieæmi ¿ydowskimi nios³am mleko do 
–Tego dnia nie da siê zapomnieæ, mleczarni. Zatrzymali nas ¿o³nierze 
pamiêtam wszystko, jakby to by³o wczoraj niemieccy, ja ocala³am, poniewa¿ by³am 
– mówi Pani Bernarda. - By³ zwyk³y dzieñ, Polk¹. Pozosta³e dzieci zabito, tylko dlatego, 
po po³udniu mama wróci³a z Janowa ¿e by³y pochodzenia ¿ydowskiego. Nigdy nie 
Lubelskiego, przynosz¹c straszne zapomnê  przera¿ onych tw arzy tyc h 
wiadomoœci . Okaza³o siê, ¿e miasto niewinnych dzieci – mówi ze ³z¹ w oku Pani 
zosta³o zbombardowane przez wojsko Be rn ar da . -  Ni e ¿ yc zê  ni ko mu , a by  
niemieckie. Pamiêtam, ¿e tata jej nie kiedykolwiek by³ œwiadkiem czyjejœ œmierci, a 
uwierzy³, a mo¿e nie chcia³ wierzyæ. w szczególnoœci œmierci bezbronnego dziecka. 
Prze¿y³ ju¿ wczeœniej jedn¹ wojnê, by³ jeñcem w niewoli niemieckiej i –Minê³o ju¿ tyle lat od zakoñczenia wojny. Jak dziœ ocenia Pani te 
nie chcia³, aby to wszystko siê powtórzy³o. Ja i moje rodzeñstwo wydarzenia?
niewiele jeszcze wtedy rozumieliœmy. Po jakimœ czasie wojna okaza³a –Gdy by³am dzieckiem uwa¿a³am, ¿e wojna jest bezsensowna. 
siê byæ rzeczywistoœci¹, któr¹ boleœnie odczuliœmy na swojej skórze. Przecie¿ zginê³o ogrom  ludzi, pola³o siê tyle niewinnej krwi, wiele 
Na w³as ne oczy  zoba czyl iœmy  umun duro wany ch ¿o³n ierz y, miast i wiosek zosta³o zniszczonych i ograbionych przez wroga. Dziœ, 
us³yszeliœmy pierwsze strza³y z karabinów i wybuchy bomb. Sta³o siê bêd¹c ju¿ starym cz³owiekiem wiem, ¿e by³o warto. Ofiary poniesione 
to, czego wszyscy siê tak bali – wojna rozpêta³a siê na dobre i nie by³o podczas wojny nie posz³y na marne. Polska odzyska³a niepodleg³oœæ i 
odwrotu. dziêki temu teraz mo¿emy ¿yæ w wolnym kraju.
–Jak zmieni³o siê Pani ¿ycie w chwili wybuchu wojny? –Dziêkujê, ¿e zechcia³a Pani podzieliæ siê z nami swoimi bolesnymi 
–Z chwil¹ wybuchu wojny zawali³o nam siê ca³e nasze ¿ycie. wspomnieniami, ¿yczê du¿o zdrowia.
Zapanowa³ w nim ci¹g³y strach, codziennie k³adliœmy siê spaæ, nie –Moje dziecko – zwraca siê do mnie Pani Bernarda – nie dziêkuj, proszê 
wiedz¹c, czy do¿yjemy jutra. Co jakiœ czas samoloty zrzuca³y bomby, tylko, abyœcie Wy, m³odzi ludzie nie zapominali o nas - starych. Tyle 
pali³y siê pobliskie wioski. Najpierw zbombardowano i spalono Tokary, prze¿yliœmy i tak wiele mamy wam jeszcze do opowiedzenia. 
póŸniej nasz¹ s¹siedni¹ wioskê - £adê. Wojska wroga pl¹drowa³y S³uchajcie uwa¿nie i przekazujcie wszystko swoim dzieciom.
gospodarstwa, niszczy³y i grabi³y ca³y ¿yciowy dobytek mieszkañców. Nasuwa siê na myœl pytanie, czy my, wspó³czesne pokolenie jesteœmy 
W obawie przed bombardowaniem i przed grabie¿cami, ca³¹ rodzin¹ w stanie sprostaæ oczekiwaniom Pani Bernardy? W dzisiejszym, 
uciekaliœmy w pole, kryj¹c siê w zbo¿ach, b¹dŸ w pobliskim lesie. zabieganym œwiecie jest to bez w¹tpienia trudne do wykonania zadanie, 
Zabieraliœmy wtedy z sob¹ ca³y swój dobytek: poduszki, pierzyny, ale czy niemo¿liwe? Pamiêtajmy o tym, ¿e to, co prze¿yli nasi 
ubrania i krowê, która by³a ,, ¿ywicielk¹” ca³ej rodziny. W dziadkowie to nie fikcja, lecz gorzka prawda. Prawdê tê nale¿y 
pozostawionym przez nas pustym domu wojsko zrobi³o sobie swoj¹ przekazywaæ z pokolenia na pokolenie, po to, aby nasza historia i 
siedzibê. Tata codziennie, potajemnie sprawdza³, czy wojsko ju¿ historia naszego kraju by³a wiecznie ¿ywa.
opuœci³o nasz dom i czy mo¿emy tam wróciæ. Dziêki Bogu, nasza 
wioska ocala³a, nie spalili nam domu, mieliœmy przynajmniej dach nad Tekst: B.Baran; Foto: Archiwum UM
g³ow¹.

Historia, która ¿yje

fotografi¹, z pomoc¹ przyszli rodzice, Œwiat którzy podarowali jej now¹ lustrzankê.
Sama o sobie mówi bardzo skromnie. w obiektywie Patrycji 
Nadal uwa¿a siê za pocz¹tkuj¹c¹ w tej 
dziedzinie.Wo³oszyn
Patrycja najbardziej lubi fotografowaæ 
ludzi. Wed³ug niej nie ma osób, które 
Ÿ l e  w y c h o d z ¹  n a  z d j ê c i a c h .  
Najwiêkszym sukcesem dla Patrycji 
by³a sesja zdjêciowa, wykonana dla 
m³odej pary w dniu œlubu swojej 
siostry.
Fotografia dla Patrycji to hobby i 
zabawa. Zdjêcia pozwalaj¹ jej 
uchwyciæ nastroje, emocje, spojrzenia i 
gesty, wszystko to, czego nie da siê W klubie Awangarda dnia 10 wrzeœnia 
zawrzeæ w s³owach. Patrycja, bez bie¿¹cego roku otwarto wystawê 
w¹tpienia, jest przyk³adem tego, ¿e w fotografii zatytu³owan¹ „Fantasmagoria 
tak m³odym wieku mo¿na realizowaæ w obiektywie”. Autork¹ prac jest 
swoje marzenia.Patrycja Wo³oszyn - m³oda janowianka, 

uczennica klasy maturalnej Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza.
Fotografia zainspirowa³a Patrycjê 
jeszcze w czasach gimnazjum, jak tylko 
dosta³a w swoje rêce pierwszy aparat 
cyfrowy. Profesjonalnego robienia zdjêæ 
nauczy³a Patrycjê jej kole¿anka z ³awy 
szkolnej. Od tego momentu fotografia 
sta³a siê jej ¿yciow¹ pasj¹, której 
poœwiêca siê bez reszty. Kiedy Patrycja Tekst: K.Zakoœcielny
na dobre zaczê³a swoj¹ przygodê z Foto: P.Wo³oszyn

Do hotelu DUO w Janowie Lubelskim œci¹gnêli mi³oœnicy piosenki 
wêdrownej. A wszystko to za spraw¹ odbywaj¹cego siê tu w dniu 20 
wrzeœnia br. „Przegl¹du Piosenki Turystycznej”.
Do przegl¹du zostali zaproszeni podopieczni z instytucji 
wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne z terenu województwa 
lubelskiego. £¹cznie wziê³o w nim udzia³ 132 osoby. Swoje 
umiejêtnoœci wokalne zaprezentowali: Œrodowiskowe Domy 
Samopomocy z Lublina(„Misericordia”), Milejowa, Bia³ej 
Podlaskiej, Tarnogrodu, Bychawy, £êcznej, Koñskowoli, Lublina 
(ul. Na³kowskich), Annopola, Kraœnika, Janowa Lubelskiego; 
Domy Pomocy Spo³ecznej: „BARKA” z Janowa Lubelskiego i 
„Kalina” z Lublina; Warsztaty Terapii Zajêciowej z Janowa 
Lubelskiego oraz Powiatowy Oœrodek Wsparcia z Krê¿nicy Jarej.
Wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie: Anna Œmit – przewodnicz¹ca, nagrodzone przez publicznoœæ gromkimi brawami. „Przegl¹d Surtel) i WTZ. 
Anna Szalast, Aleksander Krzos. Przy ocenie brano pod uwagê pi os en ki  tu ry st yc zn ej ” z as zc zy ci li  sw oj ¹ o be cn oœ ci ¹:  „Przegl¹d Piosenki Turystycznej” zosta³ zorganizowany przez 
g³ównie dobór repertuaru, muzykalnoœæ wystêpuj¹cych oraz pr ze ds ta wi ci el e oœ ro dk ów  ws pa rc ia  z lu be ls zc zy zn y, Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim pod 
interpretacjê utworu. Komisja konkursowa przyzna³a wyró¿nienia: przedstawiciele  Warsztatów Terapii Zajêc iowej  z Janowa kierownictwem Pani Renaty Ciupak. Imprezie towarzyszy³a ciep³a i 
Œrodowiskowemu Domu Samopomocy „Misericordia” z Lublina, Lubelskiego, Wicestarosta Janowa Lubelskiego – Piotr Góra, przyjazna atmosfera. Wspólne œpiewanie wywo³ywa³o radoœæ oraz 
Powiatowemu Oœrodkowi Wsparcia z Krê¿nicy Jarej oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Anna Œmit uœmiech na twarzach uczestników, a sam przegl¹d stworzy³ 
Œrodowiskowemu Domu Samopomocy z Tarnogrodu. Janów wraz z pracownikami, kierownicy Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, a mo¿liwoœæ wspólnego spotkania siê mi³oœn ików pieszych 
Lubelski by³ reprezentowany m.in. przez zespó³ „Echo jesieni” z tak¿e dyrektorzy i kierownicy oœrodków wsparcia, DPS – ów wêdrówek, muzyki i œpiewu. 
Domu Pomocy Spo³ecznej„BARKA”. Nasi spisali siê „na pi¹tkê”, a (janowski DPS reprezentowany by³ przez Pani¹ Dyrektor – Mariolê Tekst: B.Baran; Foto: K.Pada³a
wykonane przez nich piosenki: „Do widzenia” i „Ruszaj”, zosta³y 

„Jedzie poci¹g z daleka”
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Dar krwi - darem serca
Regiona lne  Cen t rum Krwiodaws twa  i  
Krwiolecznictwa w Lublinie po raz kolejny dnia 15 
wrzeœnia bie¿¹cego roku w janowskim Domu 
Nauczyciela przeprowadzi³o zbiórkê krwi . 
Zaskakuj¹cy, a zarazem bardzo ciesz¹cy jest du¿y 
odzew mieszkañców naszego miasta, a szczególnie 
m³odzie¿y . Chêtnych do oddania krwi ustawi³a siê 
bardzo du¿a kolejka. Dawcy krwi zapytani o to 
dlaczego oddaj¹ krew odpowiadaj¹ zgodnie : mamy 
nadziejê, ¿e nasza krew uratuje inne ludzkie ¿ycie . 
Zachêcaj¹c wszystkich do udzia³u w tego typu 
akcji , pamiêtajmy Dziœ Ty ratujesz ¿ycie - ktoœ jutro 
uratuje Twoje !

Red.

uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, 
Urzêdu Marsza³kowskiego, Kuratorium Oœwiaty, licznie 
zaproszeni goœcie oraz dziennikarze.
Podczas uroczystoœci zosta³y wrêczone nagrody i 
odznaczenia. Jedn¹ z wyró¿nionych osób jest Pani Stefania 
Wójcik - nauczyciel Publicznej Szko³y Podstawowej w 
Janowie Lubelskim, która z r¹k Pana Krzysztofa Babisza, 
Lubelskiego Kuratora Oœwiaty otrzyma³a wyró¿nienie za 
pracê na rzecz upowszechniania kultury plastycznej i 
dzia³ania na rzecz twórczego rozwoju nauczycieli.
Pani Stefania Wójcik od kilku lat jest cz³onkiem 
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Stowarzyszenie 
skupia nauczycieli szkó³ ró¿nych typów i profesorów 
wy¿szych uczelni. Pani Stefania Wójcik jest nauczycielem 
wielokrotnie nagradzanym za ca³okszta³t swojej pracy m.in. 
w 2010 roku otrzyma³a presti¿owe wyró¿nienie Antek Roku.

18 wrzeœnia 2010 roku w Sali Bia³ej Biblioteki Publicznej Cieszymy siê bardzo, ¿e szko³ê promuj¹ nie tylko 
im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie odby³a siê utalentowani uczniowie ale równie¿ nauczyciele - 
niecodzienna uroczystoœæ zwi¹zana z jubileuszem 50 - lecia „mistrzowie w zawodzie”. To wyró¿nienie jest bardzo 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. wa¿ne nie tylko dla pani Stefanii, ale równie¿ dla szko³y i 
Honorowy patronat nad uroczystoœci¹ obj¹³ Marsza³ek miasta. Serdecznie gratulujemy wyró¿nienia i ¿yczymy 
Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Kurator Oœwiaty. dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
W uroczystej gali ,któr¹ prowadzi³a inicjatorka Akcji Tekst i foto: Grzegorz Boliñski
,,Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê ”- pani Ewa Dados, 

Sobotnie spotkania z bajk¹
Ka¿da sobota od godz. 11.00 do 14.00.

Zajêcia grupowe z literatur¹ dzieciêc¹:
- czytanie;
- zabawy tematyczne;
- zabawy plastyczne;
- zabawy ruchowe;

Pozwól swojemu dziecku na nieskrêpowany,wszechstronny rozwój w 
towarzystwie bohaterów bajek.

Puchatkowe spotkania z zabaw¹
zabawa – nauka – rozwój

Grupowe zajêcia wspomagaj¹ce rozwój dla dzieci w wieku 
od 2 do 6 lat prowadzone z wykorzystaniem:

- programu zabaw fundamentalnych
- Ruchu Rozwijaj¹cego Veroniki Sherborne
- Kinezjologii Edukacyjnej wg dr Paula D e n n i s o n a
- masa¿yków dzieciêcych
- Metody Dobrego Startu

U WA G A !
Mo¿liwoœæ realizacji zajêæ indywidualnych (dziecko lub dziecko + 

rodzic) oraz zaplanowania zajêæ w ma³ej grupie o niezmiennym 
sk³adzie.

Centrum Zabaw i Edukacji 
„Chatka Puchatka”

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4
Informacja pod nr tel. 663 055 373, 793 984 330

Dobór zabaw i l i teratury oraz prowadzenie: pedagog.

Wyró¿nienie dla Pani Stefanii Wójcik

Cennik reklam i og³oszeñ:
Redakcja nie odpowiada za Numer redagowany przez zespó³: - ca³a strona - 480 z³;
treœæ reklam, og³oszeñ.Red. nacz.: Jan Machulak, - 1/2 strony - 240 z³;
Anonimów nie publikujemy.Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Red.: Bo¿ena Baran - 1/4 strony - 120 z³;
Materia³ów nie 

ul. ks. Skorupki (P³ywalnia Otylia), Sk³ad: Agnieszka Marianowska, - 1/8 strony - 60 z³;
zamówionych nie 

tel: (015)87-25-108 Korekta: Anna Targoñska, - 1/16 strony - 30 z³; zwracamy.
http://www.janowlubelski.pl Wydawcy: Urz¹d Miejski, - og³oszenia drobne Zastrzegamy sobie prawo 
e-mail: Druk: Echo Media w bezp³atnie. skracania i adjustacji 

tekstów oraz zmiany ich gazetajanowska@janowlubelski.pl Tarnobrzegu, Do cen reklam i og³oszeñ 
tytu³ów.Fot, Rys: Archiwum, Internet. prosimy doliczyæ 22% VAT

Gazeta Janowska

Ilu mamy pierwszaków i I klasa - 3 uczniów
przedszkolaków w Gminie Janów II klasa - 1 uczeñ
Lubelski w roku szkolnym 2010/2011? III klasa - 9 uczniów 
Szko³a Podstawowa w Bia³ej: Gimnazjum w Janowie Lubelskim:
zerówka - 11 uczniów I klasa - 187 uczniów (siedem grup, w 
I klasa - 13 uczniów tym jedna sportowa)
gimnazjum - 24 uczniów Przedszkole nr 1 w Janowie 
Szko³a Podstawowa w Momotach: Lubelskim:
zerówka - 11 uczniów zerówka - dwie grupy licz¹ce 43 
I klasa - 14 uczniów wychowanków
Szko³a Podstawowa w Janowie Niepubliczne Przedszkole ul. 
Lubelskim: Œwierdzowa:
I klasa - 126 uczniów (w piêciu zerówka - dwie grupy licz¹ce 39 
grupach) uczniów.
Szko³a Podstawowa w £¹¿ku (klasa Red.
³¹czona 1,2,3):

Nowy rok szkolny i nowi uczniowieSzybki dojazd 
do stolicy!

Nowo utworzona firma przewozowa „Sprinter” 
oferuje przewozy z Janowa Lubelskiego do 

Warszawy. Pozwala to mieszkañcom Janowa na 
szybki dojazd do stolicy bez koniecznoœci 

przesiadek. Bus kursuje cztery razy w ci¹gu 
dnia z przystanku przy ulicy Œwierdzowej.

Rezerwacji miejsc mo¿na dokonaæ pod 
numerem telefonu: 

509- 366 -620.

Jakiœ czas temu informowaliœmy Pañstwa o tym, ¿e jesieni¹ 
bie¿¹cego roku, w ramach projektu „Wiejskie Oœrodki Rozwoju 
Dziecka w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki”, zostan¹ 
utworzone przedszkola w Bia³ej, £¹¿ku i Momotach. Teraz chcemy 
potwierdziæ, ¿e dzia³a ju¿ przedszkole w Bia³ej i Momotach, 
wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹, ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jak do tej pory przedszkole w 
Bia³ej posiada 25 miejsc i ma pod opiek¹ dziewiêtnastu maluchów. 
Do przedszkola w Momotach chodzi czworo dzieci, zosta³o jeszcze 9 
wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy! Lokale zosta³y odnowione 
i wyposa¿one tak, by dzieciaki czu³y siê w nich „jak w domu”. 
Wnêtrza przedszkoli s¹ kolorowe, co niew¹tpliwie wp³ywa na 
rozwój i wyobraŸniê dzieci, a spêdzany tam czas up³ywa w mi³ej i 
przyjaznej atmosferze. 
W ocenie rodziców punkt przedszkolny w Bia³ej dzia³a bardzo 
dobrze i spe³nia swoje zadania wzorowo. Rodzice s¹ wielce 
zadowoleni z organizacji czasu dla ich pociech. Dzieci równie¿ z 
chêci¹ przychodz¹ na zajêcia, gdzie siê ucz¹ i bawi¹ oraz przyjemnie 
spêdzaj¹ czas w gronie rówieœników. Na pytanie co by by³o, gdyby 
przedszkole w Bia³ej nie istnia³o, rodzice odpowiedzieli: „nasze 
dzieci siedzia³yby w domu pod opiek¹ babci lub kogoœ innego, bez 
mo¿liwoœci rozwoju intelektualnego. Na szczêœcie przedszkole 
istnieje i sprawnie funkcjonuje. Oby tak dalej!”.

Red.

PRZEDSZKOLE W BIA£EJ I MOMOTACH JU¯ DZIA£A. S¥ 
JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!
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Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Janowie Lubelskim

Z przyjemnoœci¹ pragniemy poinformowaæ o otwarciu Niepublicznej Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej Centrum Biofeedback i Psychoedukacji w Janowie Lubelskim, która ma swoj¹ siedzibê w 
budynku nale¿¹cym do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.Boharterów Porytowego Wzgórza przy ulicy Jana 
Paw³a II nr 1. Wejœcie do placówki znajduje siê od ulicy Sienkiewicza. 

W ofercie znajduje siê szeroki wachlarz us³ug z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej. W poradni stosowana jest nowoczesna metoda terapii EEG-Biofeedback, 
polegaj¹ca na stymulowaniu fal mózgowych. Znajduje ona zastosowanie w wspieraniu leczenia zaburzeñ 
psychosomatycznych i neurologicznych, a tak¿e w doskonaleniu sprawnoœci umys³owych. Poradnia 
prowadzi równie¿ szkolenia i warsztaty. Oferta skierowana jest do dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych w tym 
rodziców i nauczycieli. Z us³ug mo¿e skorzystaæ ka¿dy, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania, bez 
skierowania i bez oczekiwania w kolejkach. Nadzór nad poradni¹ sprawuje Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, 
dlatego wszelkie wydawane opinie i zaœwiadczenia bêd¹ honorowane w szko³ach. 

NPPP zapewnia pe³n¹ dyskrecjê i indywidualne podejœcie do klienta. Us³ugi s¹ odp³atne. Poradnia 
jest czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9 do 18 oraz w soboty od godziny 9 do 16. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
 nr tel. 695 896 331 lub za poœrednictwem poczty elektronicznej e-mail: . 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê ze stron¹ internetow¹: , na której mo¿na uzyskaæ 
wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci poradni.

Kadra NPPP Centrum Biofeedback
 i Psychoedukacji w Janowie 
Lubelskim

npppjanowlubelski@gmail.com
www.nppp.lja.pl

„... otwórz swoje serce na wolontariat”

Centrum Wolontariatu w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 
w Janowie Lubelskim serdecznie zaprasza 
osoby chêtne do niesienia pomocy innym 

w ramach wolontariatu.
Poszukujemy ludzi otwartych i odpowiedzialnych.

Potrzebujemy wolontariuszy do wspólnego spêdzania czasu wolnego
 z seniorami, z osobami niepe³nosprawnymi

oraz do pomocy w nauce dzieciom.
Osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy 

do OPS w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7,30  do 15,30.

Wszelkie informacje na temat wolontariatu mo¿na uzyskaæ 
pod numerem telefonu: (0-15) 8724 -676

Obiecujemy uœmiech i radoœæ na twarzach osób obdarowanych
Wasz¹ pomoc¹.

Wolontariat to cudowna forma spêdzania wolnego czasu
daj¹ca satysfakcjê i zadowolenie.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, 
które potrzebuj¹ i pragn¹ skorzystaæ z pomocy wolontariuszy.

Czekamy na Was !!!nawyku kontrolowania piersi. Nie poddaj¹ siê badaniom BADANIA PROFILAKTYCZNE 
profilaktycznym uwa¿aj¹c, ¿e jeœli nie ma widocznych 

KOBIET objawów chorobowych i bólu, choroba ich nie dotyczy. U 
Rak piersi to najczêœciej wystêpuj¹cy nowotwór z³oœliwy 80% chorych wykrywa siê raka dopiero w II, III i IV 
u kobiet. Co roku choruje na niego 12 tys Polek, prawie stadium zaawansowania.
po³owa z nich umiera, bo zbyt póŸno zg³osi³y siê do Zasady obowi¹zuj¹ce przy samokontroli piersi: 
lekarza. Z kolei na raka szyjki macicy co roku zapada oko³o samobadanie wykonujemy systematycznie, jeœli 
4 tys. kobiet.(10 dziennie). Po³owa z nich te¿ zg³asza siê do miesi¹czkujesz, kontroluj swoje piersi 7-10 dniu po 
lekarza za póŸno.  Na terenie województwa lubelskiego miesi¹czce, jeœli nie miesi¹czkujesz (ci¹¿a ,okres 
kobiety mog¹ skorzystaæ z darmowych badañ przekwitania) wybierz jeden dzieñ w miesi¹cu
ratuj¹cych ¿ycie. S¹ to: badanie mammograficzne w Zg³oœ siê do lekarza, jeœli zaobserwujesz niepokoj¹ce 
ramach programu profilaktyki raka piersi - dla kobiet w objawy: wyczuwalny pod palcami guzek, asymetria piersi, 
wieku 50 -69 lat, które nie mia³y w ci¹gu 2 lat wykonanej zaci¹gniêta brodawka, wydzielina z brodawki, ból w 
mammografii, nie mia³y wczeœniej stwierdzonych zmian obrêbie piersi, zaczerwienienie skóry, krwiaki lub 
nowotworowych, (pozosta³e panie aby wykonaæ darmow¹ rozszerzenia ¿ylne, nad¿erki brodawki, powiêkszenie 
mammografiê musz¹ mieæ skierowanie od lekarza pachowych wêz³ów ch³onnych.
specjalisty) oraz badanie cytologiczne w ramach programu Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy guzek, stwardnienie, lub 
profilaktyki raka szyjki macicy - dla kobiet w wieku 25-59 zmiany na skórze s¹ rakami, zawsze jednak wymagaj¹ 
lat, które w ci¹gu 3 lat nie mia³y wykonanej cytologii. badania lekarskiego.
Panie, które nie s¹ objête programem te¿ mog¹ wykonaæ za Rak szyjki macicy to drugi co do czêstoœci wystêpowania 
darmo badanie cytologiczne. Wystarczy, ¿e zg³osz¹ siê do nowotwór u kobiet. W tym przypadku znany jest jeden z 
ginekologa, który ma podpisan¹ umowê z NFZ. czynników wywo³uj¹cych chorobê, za jej powstanie 
Problem raka piersi zaczyna siê ju¿ przed 30 r.¿. Co 16-20 odpowiedzialny jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV 
kobieta w Polsce choruje na ten nowotwór. Za powstanie podtyp 16,18. Nosicielami tego wirusa s¹ mê¿czyŸni 
tej choroby odpowiedzialne s¹ tak zwane czynniki ryzyka, dlatego te¿ do zaka¿enia dochodzi w czasie stosunku, jak 
do których nale¿y: czynnik genetyczny (wyodrêbniono równie¿ przez kontakt ze skór¹ narz¹dów p³ciowych. Przez 
gen, który odpowiedzialny jest za powstanie raka jest to wiele lat rak szyjki macicy nie daje objawów, rozwija siê 
gen BRC1, jest on dziedziczny); oty³oœæ - osoby te od 3 do 10 lat. Tylko badanie cytologiczne daje mo¿liwoœæ 
produkuj¹ wiêcej estrogenu, hormon ten mo¿e przyczyniæ wykrycia wirusa.
siê do powstania raka; bezdzietnoœæ, póŸny wiek pierwszej Czynniki sprzyjaj¹ce to: przewlek³e zaka¿enia HPV - 
ci¹¿y, po 35 r.¿. oraz kobiety, które nigdy nie karmi³y (wirus brodawczaka ludzkiego), wczeœnie rozpoczête 
piersi¹; wczesna miesi¹czka przed 12 r.¿. oraz póŸna wspó³¿ycie, du¿a liczba partnerów, du¿a liczba porodów.
menopauza po 50-55 lat; hormonalna terapia zastêpcza Ryzyko zaka¿enia wirusem dotyczy wiêc ka¿dej kobiety, 
(estrogeny); dieta bogata w t³uszcz; picie alkoholu, palenie która rozpoczê³a wspó³¿ycie seksualne. W celu obni¿enia 
papierosów. ryzyka zachorowania do kalendarza szczepieñ zalecanych 
Proces rozwoju raka jest d³ugi, guz nowotworowy o w³¹czono szczepionkê przeciwko niektórym typom wirusa 
œrednicy 1 cm roœnie oko³o 8 lat.  Wyrobienie nawyku HPV (6, 11,16,18). 
samokontroli piersi poprzez samobadanie daje Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronach: 
mo¿liwoœæ wczeœniejszego wykrycia nieprawid³owoœci www.rakszyjki.pl,
w piersiach. Wystarczy, ¿eby raz w miesi¹cu ka¿da  http://www.wielkakampaniazycia.pl/poradnik_08.pdf, 
kobieta obejrza³a i sama zbada³a piersi. W Polsce http://www.lekarz.lublin.pl/index.php?idart=74&wyswiet
zaledwie 4% kobiet samodzielnie i regularnie bada piersi, a l=wysw_artykul&ide=1000.
od czasu do czasu robi to 7,7%,a w ogóle nie bada siê Opracowa³y: pracownice Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji 
88,9% kobiet. Kobiety nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
ka¿da jest zagro¿ona nowotworem  i dlatego nie maj¹ w Janowie Lubelskim

Ruch Rozwijaj¹cy Veroniki Sherborne 
dla Ciebie i dla Twojego dziecka

Sesja Ruchu Rozwijaj¹cego to:
- wszechstronny rozwój dziecka;
- nauka budowania relacji z ludŸmi oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- utrzymanie i rozwój sprawnoœci fizycznej dziecka i rodzica;
- profilaktyka i przezwyciê¿anie trudnoœci szkolnych;
- pokonywanie trudnoœci adaptacyjnych w przedszkolu i szkole;

Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego zosta³a stworzona przez angielsk¹ nauczycielkê 
tañca i ruchu - Veronikê Sherborne w oparciu o wczesnodzieciêce zabawy rodziców z dzieæmi 
zwane baraszkowaniem. Urzekaj¹c prostot¹, naturalnoœci¹ i uniwersalnoœci¹ od kilkunastu lat 
w Polsce nieustannie zwiêksza siê jej popularnoœæ. 

Dostarczane w trakcie zajêæ doœwiadczenia ruchowe kszta³tuj¹ w sposób 
naturalny œwiadomoœæ osoby, œwiadomoœæ schematu cia³a, œwiadomoœæ przestrzeni oraz 
œwiadomoœæ relacji „z”, „przeciwko”oraz „razem”. 
Projektowane zawsze w sposób indywidualny dla ka¿dej grupy sesje Ruchu Rozwijaj¹cego to 
system æwiczeñ, zabaw i relacji odpowiadaj¹cy bezpoœrednio potrzebom i mo¿liwoœciom 
rozwojowym uczestników. 

Udzia³ w zajêciach pozwala zapobiegaæ i zdiagnozowaæ trudnoœci oraz je 
pokonywaæ w sposób przyjemny dla dziecka, bo bazuj¹cy na jego naturalnej potrzebie 
aktywnoœci ruchowej.

Zapraszamy dzieci oraz dzieci z rodzicami.
Zajêcia prowadzone bêd¹ w Centrum Zabaw i Edukacji 

„Chatka Puchatka”
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4 

Informacja pod nr tel. 663 055 373, 793 984 330
Realizacja: pedagog z uprawnieniami do korzystania z Metody Ruchu Rozwijaj¹cego 

Veroniki Sherborne.

Wykaz placówek naszego Banku:kwalifikowany przedsiêwziêcia nie mo¿e przekroczyæ 2500 KOLEKTORY S£ONECZNE 2 CENTRALAz³/m  powierzchni ca³kowitej kolektora s³onecznego.
Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Do kwalifikowanego kosztu przedsiêwziêcia mo¿e byæ zaliczony:PRAWIE ZA PÓ£ DARMO
Janowie Lubelskim,· koszt  projektu budowlano-wykonawczego 
ul. Wiejska 3, 23-300 Janów 

rozwi¹zania technologicznego, dotycz¹cego monta¿u P o w i a t o w y  B a n k  Lubelski,
Spó³dzielczy w Janowie instalacji do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 
Lubelskim uprzejmie sporz¹dzonego lub zatwierdzonego przez osobê posiadaj¹c¹ 34
informuje, ¿e od dnia 30 uprawnienia do projektowania; e-mail:  
sierpnia 2010 roku bêd¹ · koszt nabycia nowych instalacji kolektorów Oddzia³ CHRZANÓW
udzielane kredyty z dotacj¹ 23-305 Chrzanów 111As³onecznych (w szczególnoœci: kolektora s³onecznego, na zakup kolektorów Tel. (015) 875 51 40zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-s³onecznych na podstawie Oddzia³ DZWOLA

pomiarowej i automatyki);z a w a r t y c h  u m ó w  i  23-304 Dzwola 129
porozumieñ z Narodowym · koszt zakupu ciep³omierza spe³niaj¹cego normy PN 

Tel. (015) 875 22 06
F u n d u s z e m  O c h r o n y  EN 1434; Oddzia³ GODZISZÓW
Œrodowiska i Gospodarki · koszt monta¿u kolektora s³onecznego; 23-302 Godziszów III 121
Wodnej. · zap³acony podatek od towarów i us³ug (VAT), z Tel. (015) 871 11 06
Kredyt objêty jest dotacj¹ z zastrze¿eniem, ¿e je¿eli kredytobiorcy przys³uguje prawo do Filia Zdzi³owice
NFOŒiGW w wysokoœci 23-302 Godziszówobni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku 
45% kapita³u kredytu. Zdzi³owice IInaliczonego lub ubiegania siê o zwrot VAT, podatek ten nie  Tel. (015) 871 21 49jest kosztem kwalifikowanym.

Oddzia³ POTOK WIELKIKredyt z dotacj¹ wyp³acany jest bezgotówkowo poprzez Bank bêdzie udziela³ kredytu z dotacj¹ nastêpuj¹cym podmiotom: 23-313 Potok Wielki 125
dokonywanie zleceñ p³atniczych, zgodnie z harmonogramem · osobom fizycznym, posiadaj¹cym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub Tel. (015) 874 09 44
przedsiêwziêcia bezpoœrednio na rachunek wykonawcy/dostawcy wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu s³u¿yæ maj¹ zakupione kolektory Punk Kasowy B³onie
na podstawie wystawionych faktur dokumentuj¹cych poniesienie s³oneczne; ul. Lubelska 1

23-300 Janów Lubelski· wspólnotom mieszkaniowym instaluj¹cym kolektory s³oneczne na budynkach kosztów kwalifikowanych.
Tel. (015) 872 33 92Pracownicy banku udziel¹ szczegó³owych informacji i s³u¿¹ mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajduj¹ siê 
Filia Polichnapomoc¹ przy wype³nianiu dokumentacji.samodzielne lokale mieszkalne, a tak¿e lokale o innym przeznaczeniu, stanowi¹ce 
23-225 Szastarka odrêbn¹ w³asnoœæ cz³onków wspólnoty mieszkaniowej.
Polichna II 115 · Maksymalna wysokoœæ kredytu z dotacj¹ mo¿e obejmowaæ do 100% kosztów Tel. (015) 871 44 20

kwalifikowanych przedsiêwziêcia z zastrze¿eniem, ¿e jednostkowy koszt 

bank@pbsjl.pl

NOWY PLAC TARGOWY!!!!!!!!!
Z wiadomoœci uzyskanych od Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim zarz¹dzaj¹cego 
Nowym Placem targowym dementuje siê wszelkiego rodzaju spekulacje, pomówienia oraz przekazywane 
plotki “z ust do ust” na temat przeniesienia NOWEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO.W sporz¹dzonym 
akcie notarialnym zakupu nie wystêpuj¹ osoby trzecie!!! Zmiana terminu przeniesienia Nowego 
Targowiska Miejskiego zwi¹zana jest tylko i wy³¹cznie z utwardzeniem ca³ej powierzchni, tak aby by³y 
zachowane wymagania stawiane tego typu obiektom (s¹ to te¿ ¿¹dania stawiane na piœmie przez 
Sprzedaj¹cych), a tak¿e uzyskanie niezbêdnych pozwoleñ dotycz¹cych obiektów u¿ytku publicznego. 
Termin przeniesienia Targowiska na nowy plac zostanie podany w ogólnodostêpnych œrodkach przekazu, 
na naszej stronie internetowej, jak równie¿ w Gazecie Janowskiej. Z powa¿aniem REDAKCJA.
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