
W dniach 9-10 sierpnia 2008 r. w naszym Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa 

mieœcie odby³ siê ju¿ po raz szósty Festiwal Lubelskiego - Jacek Czerniak, Radny Sejmiku 

Kaszy „Gryczaki 2008”. Województwa Lubelskiego - Jan Frania, 

Tegoroczn¹ edycjê nale¿y zaliczyæ do Cz³onek Zarz¹du Województwa Lubelskiego - 

bardzo udanych. Pomimo nie sprzyjaj¹cej aury Arkadiusz Bratkowski, Cz³onek Zarz¹du 

w sobotê, w niedzielê pogoda by³a wymarzona. Województwa Lubelskiego - Marek Flasiñski.

Organizatorzy Festiwalu spisali siê na medal i Kolorystyk i Fest iwalowi Kaszy 

dopiêli wszystko na ostatni guzik. dodawa³y liczne prezentacje twórców 

Przez dwa dni przez Rynek Nowego ludowych. Mogliœmy podziwiaæ i nacieszyæ 

Miasta przewinê³o siê kilkanaœcie tysiêcy osób. swoje oczy  prezentowanymi przez nich  

Wœród licznie zaproszonych goœci byli: wyrobami. Cd. str . 2
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Zdjêcie wykonane w roku 1949
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Ach, co to by³ za festiwal...

„Miejmy odwagê ukazywaæ historiê Ojczyzny,
tak nieuczciwie fa³szowan¹” Jerzy Popie³uszko

Dnia 28 wrzeœnia 2008 r. w Momotach Górnych odbêd¹ siê uroczyste obchody 69 
Rocznicy Zakoñczenia Dzia³añ Obronnych Pu³kownika Zieleniewskiego. 
Kompaniê Honorow¹ wystawi 3 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda 
Traugutta z Lublina.

PROGRAM:
00 

11  - Rozpoczêcie uroczystoœci;
- Spektakl, przygotowany przez m³odzie¿ ponadgimnazjaln¹;

- Wejœcie Wojskowej Asysty Honorowej;
00 12 - Msza Œwiêta.

Po Mszy Œwiêtej:
Przejœcie pod Pomnik;

Podniesienie flagi na maszt i hymn pañstwowy;
Wyst¹pienie okolicznoœciowe Starosty Janowskiego;

Apel Poleg³ych;
Salwa Honorowa;

Z³o¿enie wieñców i wi¹zanek pod Pomnikiem Pu³kownika Zieleniewskiego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy

Uroczystoœci patriotyczne w Momotach Górnych

Osiemnastego wrzeœnia 2008 r. przez nasze przystosowuj¹c siê do tendencji rozwojowych 

miasto  prze jedz ie  pe le ton  ko larsk i  kolarstwa œwiatowego; ros³a te¿ jego ranga 

jubileuszowego Tour de Pologne. (nazywano go objazdow¹ szko³¹ sportu). Do roku 

Tour  de  Po lo gn e j es t j ed n¹  z 1992 mia³ on charakter wyœcigu amatorskiego.

najstarszych i najwa¿niejszych imprez Od 1993 r.  zacz¹³ siê nowy rozdzia³ Tour 

sportowych w Polsce. Wyœcig, nad którym De Pologne, kiedy to kolejnym „dyktatorem 

honorowy patronat obj¹³ Prezydent RP, Lech mody” wyœcigu zosta³ wicemistrz olimpijski z 

Kaczyñski, to najwiêksze wydarzenie logistyczne Moskwy (1980), pierwszy po drugiej wojnie 

w polskim sporcie. œwiatowej zawodowy szosowiec znad Wis³y 

Dok³adnie osiemdziesi¹t lat temu po raz (1981)  Czes³aw Lang.

pierwszy kolarze wyruszyli na trasê naszego Zmiana  us troju w Polsce , nowa 

narodowego touru. jakoœciowo sytuacja w kolarstwie œwiatowym 

Pierwszy wyœcig odby³ siê w 1928 roku (po³¹czenie amatorów i zawodowców) oraz 

(w dwudziestopiêciolecie powstania Tour de wyczucie i zmys³ organizacyjny starego mistrza 

France), a na starcie stanê³o 71 kolarzy. pozwoli³y jeszcze raz i to skuteczniej ni¿ w 1928r., 

Wyœcig od samego pocz¹tku sta³ siê skorzystaæ z doœwiadczeñ najwiêkszych 

jednym z najwiêkszych wydarzeñ w sporcie w szosowych wyœcigów œwiata.

okresie Polski miêdzywojennej i zakoñczy³ siê Tour de Pologne , której g³ównym 

niespodziewanym sukcesem organizacyjnym,  organizatorem jest firma Lang Team, dziêki 

sportowym i propagandowym. Od tamtej pory m o ¿ n y m  s p o n s o r o m  i  f i n a n s o w e j  

odbywa³ siê najczêœciej pod koniec lata.    Zawsze samowystarczalnoœci, otrzyma³ sta³e i trwa³e 

by³ przegl¹dem polskiej czo³ówki szosowej, w podstawy do zwiêkszania swojej rangi.

której rekordzistami (po 3 zwyciêstwa) byli W pele tonie pojawi ³y  s iê  s ³awy 

Marian Wiêckowski, Andrzej Mierzejewski i kolarstwa œwiatowego, k tórych walkê Lang 

Dariusz Baranowski. maksymalnie uatrakcyjni³, pamiêtaj¹c nie tylko o 

Wyœcig rozwija³ siê i modernizowa³, zawodnikach, ale tak¿e o widzach. Cd. str. 3

Drugi inwestor w Podstrefie
Janów Lubelski TSSE

W dniu 9 sierpnia 2008 r. podczas Festiwalu Kaszy „Gryczaki 2008” odby³o siê uroczyste 

wrêczenie drugiemu inwestorowi - firmie z bran¿y spo¿ywczej, zezwolenia na prowadzenie 

dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Podstrefy Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN.

Zezwolenie wrêczy³ Pan Marek Indyk Gmina Janów Lubelski w kwietniu bie¿¹cego 

Dyrektor Oddzia³u Agencji Rozwoju Przemys³u roku sprzeda³a grunty na terenie Podstrefy Janów 

S.A. w Tarnobrzegu oraz Pan Krzysztof Ko³tyœ Lubelski TSSE pierwszemu inwestorowi  firmie 

Burmistrz Janowa Lubelskiego. Firma zosta³a Janex Producent Kasz Sp. z o.o. Gmina w swojej 

wy³oniona w drodze przetargu ³¹cznego na ofercie posiada jeszcze jeden kompleks - 11,7 ha, 

nabycie niezabudowanej nie ruchomoœc i o który w³¹czony jest do TSSE i który zamierza 

powierzchni ogólnej 3,3351 ha po³o¿onej w podzieliæ na 5 mniejszych (od 1,6 do ok. 3 ha). 

miejscowoœci Borownica. Inwestor deklaruje Wynika to z zainteresowania dzia³kami tej 

wybudowanie nowego zak³adu produkcyjnego wielkoœci potencjalnych inwestorów.

oraz zatrudnienie co najmniej 30 osób. Cd. str. 4

Wszyscy na basen! str.4

Wyœcig Tour de Pologne przejedzie przez Janów!

To by³y piêkne dni str.3

A w Batorzu graj¹ str. 6

Uroczystoœci obchodów 60-ciolecia Ko³a zosta³ nowy sztandar  symbol „Soko³a”. 

mia³y miejsce 9 s ierpnia 2008r.  i  Uroczystoœci uœwietni³ zespó³ sygnalistów 

zorganizowane zosta³y na terenie kwatery myœliwskich oraz orkiestra dêta z Batorza. 

myœliwskiej w Krzemieniu. Goœæmi honorowymi, którzy zaszczycili tê 

Podczas u roczyste j Mszy œwiêtej uroczystoœæ byli: Przewodnicz¹cy Zarz¹du 

celebrowanej przez proboszcza parafii Otrocz, Okrêgowego PZ£ w Tarnobrzegu  Jan Czub, 

ks. Stanis³awa Chmielewskiego poœwiêcony Pre zes  Okr êgo wej  Rad y £o wie cki ej w  

Tarnobrzegu  Tadeusz 

J a b ³ o ñ s k i  o r a z  

p r z e d s t a w i c i e l e  

Samorz¹dów lokalnych: 

Starosta Zenon Sydor i 

Wicestarosta  Piotr Góra, 

Wójtowie okolicznych 

g m i n :  S z a s t a r k i    

R y s z a r d  D u d e k ,  

Chrzanowa  Czes³aw 

J a w o r s k i ,  B a t o r z a   

H e n r y k  M i c h a ³ e k ,  

Godziszowa  Andrzej 

Olech i Dzwoli  Marek 

Piech. Cd. str. 11

60 lat Ko³a £owieckiego ,,SOKÓ£”
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Gazeta Janowska2.

Ach, co to by³ za festiwal...
By³y to dzie³a garncarzy, produkty z Gn at ow sk i z na ny  ja ko  „B oc ze k z  
wi kl in y,  p le ci on ka rs tw o,  p la st yk a Kiepskich”, który da³ popis kulinarny, 
obrzêdowa, wyroby z wosku, malarstwo na przygotowuj¹c „Kaszê z Boczkiem”. 
szkle i desce, podhalañskie wyroby ze skór, Mo¿na by³o zasmakowaæ równie¿ takich 

równie¿ pysznego chleba ze smalcem i Ma rs za ³k ow sk ie go  or az  Lu be ls ki ej  
ogórkiem. Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Uwieñczeniem imprezy by ³o  Szczególne podziêkowania kierujemy do 
wypuszczenie w niebo piêciuset baloników g³ównego  sponsora  imprezy - firmy 
z kasz¹ szczêœcia, które dolecia³y m.in. na JANEX oraz do pozosta³ych sponsorów: 

dzie³a rzeŸbiarzy, artystyczne wyroby z dañ, jak: kaczka dziwaczka z fruktami czy Za mo js zc zy zn ê,  ja k do no sz ¹ na m Eska Matthias, Sklepy „Uroda”, Browar 
kamieni szlachetnych, kwiaty z wiórów p³on¹cy udziec, nadziewany kasz¹, podany szczêœliwi znalazcy. Janów Lubelski i Browar Jagie³³o.
drzewnych i wyroby z suszonych kwiatów. na szablach. Patronat medialny nad Festiwalem objêli: 

Radio Lublin, Telewizja Lublin, Dziennik 
Wschodni, Moje Miasto.

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y: pokazy gin¹cych Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny 
zawodów i wystêpy kapel ludowych. Kr¹g” przygotowa³a kocio³ krupniku, który 

Organizatorzy postarali siê te¿ o swym smakiem zawojowa³ podniebienia 
muzyczn¹ oprawê imprezy i dziêki temu uczestników imprezy. 
mogliœmy obejrzeæ i pos³uchaæ koncertów Oczywiœcie g³ównym kulinarnym 
zespo³ów, na które przyby³y t³umy, a by³y przysmakiem imprezy by³a kasza gryczana, 
to, m.in.: „Babilon”, ,,Nowicky”, „Big podawana w ró¿nej postaci: gryczak, 
Band”, „Rzeszowskiego Klezmaer Band”, bu³eczki z kasz¹, babeczki z kasz¹, ciastka z 
a  tak¿e  wystêp  Andrze ja  i  Mai  kasz¹, kasza z sosem, kasza ze skwarkami, 
Sikorowskich. kasza z zsiad³ym mlekiem i wiele innych. 

Goœciem specjalnym by³ Dariusz Jeœli ktoœ mia³ ochotê, to móg³ spróbowaæ 

P a t r o n a t  h o n o r o w y  n a d  Trochê smutno tylko, ¿e te 
Gryczakami obj¹³: Dyrektor Narodowego cudowne chwile bêdziemy prze¿ywaæ 
Centrum Kultury Krzysztof Dudek oraz dopiero za rok. Ja nie mogê siê ju¿ 
Marsza³ek Województwa Lubelskiego doczekaæ.....
Krzysztof Grabczuk. AGATYDWIE

Festiwal zrealizowano ze œrodków: foto: £ukasz S.
Narodowego Centrum Kultury, Urzêdu 
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KOMISJA W SK£ADZIE: Lubelskiego.

1) Waldemar Sulisz - Przewodnicz¹cy Komisji 3.Chlebek powszedni i niepowszedni m³odej 

2) Janina Bañka - Rada  Kobiet  Powiatu gosposi - Anna Ga³us z Janowa Lubelskiego, 

Janowskiego; wyró¿nienie - Pierogi na s³odko - El¿bieta Reszka 

3) Andrzej Rudziñski - Stowarzyszenie Polskich z Janowa Lubelskiego, wyró¿nienie-Pierogi z 

Kucharzy i Cukierników Regionu Lubelskiego kasz¹ na ostro - Barbara Karwatowska z Janowa 

4)Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum Lubelskiego  

Regionalnego w Janowie Lubelskim - sekretarz, III Kategoria - Desery na bazie kasz:

po degustacji 41 potraw postanowi³a przyznaæ przyznano wyró¿nienie za Torcik jaglany Krysi-

nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia: Krystyna Spyt z Janowa Lubelskiego.

W kategorii : Gryczak: IV Kategoria-Sery:

I miejsce - Gryczak na kruchym cieœcie z 1. Ser wêdzony -El¿bieta Cwalina.

kruszonk¹ - Anna Flore, II miesjce - Pieróg 2.Ser bia³y z zio³ami- Teresa Garbacz.

gryczany z miêt¹ - Urszula Dziedzic, III miejsce - 3.Ser podsuszany z ¿urawin¹-Teresa  Jargi³o

V Kategoria- Nalewki:

1.Nalewka z pigwy- Barbara Kapusta, 2.Nalewka 

z pêdów sosny-Stanis³aw Mantyka, 3.Nalewka z 

Kaliny- Teresa Garbacz, wyró¿nienie-Nalewka 

ogórkowa- Józef Rawski, wyró¿nienie-Miód 

pitny czwórniak-Grzegorz Kamiñski

Nagrodê -  SUPER GRYCZAK 2008" 

przyznano pani Annie Ga³us  za: Chlebek 

powszedni i niepowszedni m³odej gospodyni

¯urawinówka:

I miejsce i tytu³ "Janowska ¯urawinówka Pieróg jaglany z kandyzowan¹ marchewk¹ i 
2008"rodzynkami -  Restauracja Myœliwska, 
1. ̄ urawinówka Babska - Stowarzyszenie Kobiet wyró¿nienie- Placek gryczany- Dom Pomocy 
Powiatu Janowskiego, 2. ¯urawinówka Marii - Spo³ecznej ,,Barka", wyró¿nienie- Placek 
Jan Syku³a z Dzwoli, 3. ¯urawinówka-Renata gryczany z jagodami - Alicja Powêzka.
Jargi³o z Bia³ej, wyró¿nienie - Rejowiecka II Kategoria - Potrawy na bazie kasz:
nalewka bednarza z ¿urawiny- Zofia i Marian 1. Orzeszki sa³aty - El¿bieta Sa³aciñska ze 
Rzepeccy, wyró¿nienie - ¯urawinówka - Teresa Stojeszyna.
Garbacz - Momoty2. Œlimaczki - Barbara Kapusta z Janowa 

Red.

Wyniki IV konkursu na potrawê regionaln¹ Janowskiego
Festiwalu Kaszy ,,Gryczaki 2008” „Gryczaki” dobieg³y koñca, usta³a muzyka, medal, organizacja bezb³êdna, spotkania 

rozeszl i  s iê  goœcie ,  posprz¹tane i  znajomych goœci z Janowa i kilku województw 

pozamiatane. Tak mo¿na powiedzieæ o to by³o ,,to coœ”. Ka¿dy móg³ poczêstowaæ siê 

ka¿dej imprezie rozrywkowej, która jak¹œ potraw¹, najczêœciej regionaln¹ zwi¹zan¹ 

przebieg³a spokojne i w mi³ej atmosferze. z kasz¹. Oczywiœcie, komu smakowa³ jakiœ 

Tegoroczne „Gryczaki” by³y jednak wyrób móg³ nabyæ go za pieni¹dze do 

specjalne, by³a zabawa, t³umy goœci i konsumpcji. Bo jak tu nie wspomnieæ 

najwa¿niejsze integracja,  któr¹ da³o siê  „zagrody”, wystawionej przez Dom Pomocy 

zauwa¿yæ przy poszczególnych „zagrodach”. Spo³ecznej „Barka”, gdzie na goœci czeka³ 

Wszyscy byli mile zaskoczeni iloœci¹ zagród, skromny poczêstunek, ale jaki wyœmienity, 

które w tym roku prezentowa³y siê wyj¹tkowo kasza z t³uszczem, ziemniak pieczony i zsiad³e 

atrakcyjnie. By³y to zagrody: janowska, mleko. Czy jest coœ piêkniejszego ni¿ smak z 

momocka, ³¹¿kowska, rudziañska, bialska, dzieciñstwa, serdeczna atmosfera, ¿yczliwoœæ 

koc udz ka,  god zis zow ska , mik o³a jew ska  otoczenia, takie spotkania pozostaj¹ w pamiêci. 

(Ukraina), Leœnego Krêgu, Stowarzyszenia Inna „zagroda” z £¹¿ka du¿y wybór potraw, 

Kobiet Powiatu Janowskiego, Domu Pomocy wœród nich s³ony piróg, którym zajadali siê moi 

Spo³ecznej „Barka”, Muzeum Regionalnego, goœcie z Podkarpacia. Wszystkie „zagrody” 

Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Rady Kobiet otr zym a³y  dyp lom y, piê kne m wys tro ju,  

Powi atu Kraœ nick iego , a tak¿ e zagr oda kolorytu i smacznych potraw wyró¿ni³a siê 

stowarzyszenia „Pegaz”, gdzie mieœci³ siê Ruda.

punkt informacji turystycznej. Pomys³ na J.M

To by³y piêkne dni

Powoli zbli¿a siê nowy rok szkolny i w³aœnie Wykonanie boiska z zastosowaniem 

Gmina Janów Lubelski przygotowuje siê do nawierzchni ze sztucznej trawy i remont 

oddania swojej inwestycji, dofinansowywanej pozosta³ych boisk umo¿liwi organizacjê zawodów 

ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju sportowych, poprawi¹ siê warunki prowadzenia 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego zajêæ szkolnych i sportowych dla uczniów szkó³ 

P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  R o z w o j u  oraz w godzinach pozalekcyjnych dzia³alnoœci 

Regionalnego 2004-2006. sportowo-rekreacyjnej dla mieszkañców gminy.

Z g o d n i e  z  t y t u ³ e m  p r o j e k t u :  Obiekt zostanie przekazany w zarz¹d 

Rewaloryzacja przestrzeni wokó³ Gimnazjum Publicznemu Gimnazjum w Janowie Lubelskim, 

przy Ogrodowej w Janowie Lubelskim - etap III którego organem prowadz¹cym jest Gmina Janów 

Rewaloryzacji Miasta Janów Lubelski swym Lubelski, a nadzór pedagogiczny jest sprawowany 

zakresem obj¹³ modernizacjê, remont, rozbudowê przez Kuratora Oœwiaty w Lublinie. Koszty, 

istniej¹cej przestrzeni u¿ytecznoœci publicznej zwi¹zane z utrzymaniem i eksploatacj¹ bêd¹ 

wraz z doposa¿eniem zgodnie ze wspó³czesnymi ponoszone przez Gimnazjum, które otrzymuje 

standardami i  jest  elementem procesu corocznie z Urzêdu Miejskiego w Janowie 

rewitalizacyjnego, wdra¿anego na podstawie Lubelskim subwencjê oœwiatow¹, uzale¿nion¹ od 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janów liczby uczniów, uczêszczaj¹cych do szko³y w 

Lubelski. ka¿dym roku.

Elementy inwestycyjne Projektu to:  •r ód ³a  fi na ns ow an ia  Pr oj ek tu  

re mo nt  3 b oi sk  sp or to wy ch  (p ok ry ty ch  pochodzi³y z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

nawierzchni¹ syntetyczn¹, asfaltow¹ i trawiast¹), Regionalnego  880 958,39 z³,

odwodnienie budynku, przebudowa kanalizacji Bud¿etu Pañstwa - 117 461, 11 z³

deszczowej i sanitarnej, remont nawierzchni, Bud¿etu gminy - 176 191,69 z³.

dojazdów, chodników oraz ogrodzenia, rozbiórka £¹czny koszt - 1 174 611,19 z³.

budynku gospodarczego, zagospodarowanie AGATY DWIE

zieleni (trawniki, nasadzenia drzew). 

Tour de Pologne w nowym wydaniu NA£ÊCZÓW - RZESZÓW V etap  239,7 km 

trafi³ w gusta widzów, prasy, w³adz sportowych i 18.09.2008 Czwartek,

UCI w San Sebastian (1997) przyznano KRYNICA ZDRÓJ - ZAKOPANE VI etap - 

naszemu jubilatowi (w 1998 r. ukoñczy³ 201,7 km 19.09.2008 Pi¹tek

siedemdziesi¹t lat) tytu³ „wyœcigu narodowego” RABKA ZDRÓJ - KRAKÓW VII etap - 

pierwszy w krajach Europy Œrodkowo- 153,6 km  20.09.2008 sobota.

Wschodniej i nadano mu wy¿sz¹ kategoriê. Z ciekawostek w historii wyœcigu 

£¹cznie trasa wyœcigu bêdzie wynosiæ 1258,6 przytoczyæ mo¿na:

km. Wyœcig rozpocznie siê w Warszawie, a Najszybszy wyœcig 1966 r. - przeciêtna 44,010 

zakoñczy w Krakowie. (zwyciêzca Józef Gawliczek). Najwiêcej 

etapów 13 - 1953, 1969, 1993 (z prologiem). 

Najmniej etapów 4  1947 r. Najd³u¿szy wyœcig 

2311 km - 1953 r. Najkrótszy wyœcig 606 km  

1947 r.

Osiemnastego wrzeœnia, dziêki 

wielkiemu awansowi Tour de Pologne, 

wiêkszym prawom i obowi¹zkom, bêdziemy 

mogli poczuæ klimat wyœcigu w naszym 

mieœcie.

Jest to te¿ wielka promocja dla Janowa 

Lubelskiego. Organizatorzy wyœcigu otrzymali 

ma te r i a ³y  o  naszym mieœc ie ,  k tó re  

wykorzystane bêd¹ podczas transmisji 

telewizyjnych i radiowych. Relacje z wyœcigu 

emitowane bêd¹ w najwiêkszych stacjach 

telewizyjnych m.in. TVP (G³ówny Patron 

Medialny) i EuroSport2 (Europejski Patron 

Medialny), a tak¿e na antenie Radia RMF  Wyœcig sk³adaæ siê bêdzie z VII etapów:

(G³ówny Patron Radiowy).14.09.2008 - NIEDZIELA  I ETAP 

W zwi¹zku z tak presti¿owym WARSZAWA jazda dru¿ynowa na czas 4,0 km 

wydarzeniem, jakim jest Tour de Pologne, P£OCK - OLSZTYN II etap - 231.2 km 

przewidujemy atrakcje dla mieszkañców 15.09.2008 poniedzia³ek

naszego miasta, które bêd¹ towarzyszy³y MIKO£AJKI - BIA£YSTOK III etap - 184,8 

wyœcigowi. Bêdziemy o tym Pañstwa km 16.09.2008 wtorek

informowaæ na naszej stronie internetowej.BIELSK PODLASKI - LUBLIN IV etap - 

AGATY DWIE243,6 km 17.09.2008 Œroda

DIMANCHE

Wyœcig Tour de Pologne przejedzie przez Janów!

Gimnazjum jak nowe

Cd. ze str. 1



UWAGA!!!
Do godziny 08:00 na p³ywalni krytej „OTYLIA” w cenie biletu udostêpnione s¹: du¿a niecka 

basenowa, brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny bez atrakcji.

Od godziny 08:00 do godz. 18.00 na p³ywalni krytej „OTYLIA” w cenie biletu udostêpnione s¹ 

nastêpuj¹ce atrakcje, tj. du¿a niecka, brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny z atrakcjami, 

zje¿d¿alnia, jacuzzi.

Od godziny 18.00 do godz. 22:00 na p³ywalni krytej „OTYLIA” w cenie biletu udostêpnione s¹ 

nastêpuj¹ce atrakcje, tj. du¿a niecka, brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny z atrakcjami, 

zje¿d¿alnia, sauna.

W soboty, niedziele i œwiêta na p³ywalni krytej „OTYLIA” od godziny  06.00 do godz. 22:00 w 

cenie biletu udostêpnione s¹ wszystkie atrakcje.

Przewiduje siê nastêpuj¹ce rodzaje karnetów indywidualnych: Godzinowy, karnet z³oty, który 

bêdzie upowa¿nia³ do dowolnej iloœci wejœæ przez rok. Karnet srebrny, który bêdzie upowa¿nia³ do 

dowolnej iloœci wejœæ przez pó³ roku.

Karnety rodzinne, które maj¹ zachêcaæ ca³e rodziny do przychodzenia na kryt¹ p³ywalniê. Równie¿ 

bêdzie przygotowana specjalna oferta dla grup zorganizowanych zak³adów pracy, które bêd¹ mog³y 

korzystaæ z karnetów pracowniczych lub wynaj¹æ sobie ca³y basen oraz ca³¹ gamê ró¿nych 

rozwi¹zañ, pocz¹wszy od wynajêcia ca³ego toru, poprzez naukê p³ywania i jej doskonalenie, do 

specjalnie organizowanych zajêæ na ¿yczenie klienta.

Wszelkich informacji, odnoœnie rezerwacji wejœæ na basen, cen biletów oraz wynajmu 

niecki sportowej, udziela kierownik krytej p³ywalni Andrzej Majkowski 511 183 119.

4. Gazeta Janowska

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom niezapomnianych wra¿eñ.

mieszkañców basen bêdzie jednym z ulubionych Naszym przysz³ym najlepszym p³ywakom bêdzie 

miejsc aktywnego spêdzenia czasu bez wzglêdu mo¿na kibicowaæ z widowni, licz¹cej ok. 120 

na warunki pogodowe. miejsc.

Wykorzystane zostan¹ mo¿liwoœci kreowania O wygl¹d naszej sylwetki i poprawê 

nowego zatrudnienia i podnoszenia standardu naszego zdrowia bêdziemy mogli zadbaæ na sali 

¿ycia w mieœcie. æwiczeñ gimnastycznych, po czym o nasze 

¿o³¹dki zadba zespó³ gastronomiczny z Kryta p³ywalnia „Otylia” na pocz¹tku 

zapleczem (bar - kawiarnia) z sal¹ konsumpcyjn¹ wrzeœnia zostanie oddana do u¿ytku.

na ok. 20 osób. Ci, którzy preferuj¹ sporty l¹dowe Na wodne szaleñstwo bêdzie sobie mo¿na 

bardziej od wodnych, bêd¹ mogli wykazaæ siê pozwoliæ, korzystaj¹c z basenu sportowego o 

podczas gry w krêgle. A osoby, wol¹ce od wymiarach 25,00 x 12,50 m, g³êbokoœci 1,35 

wszystkich sportów bierny wypoczynek, znajd¹ /1,80 m, dostosowanego do rozgrywania 

zadowolenie podczas zabiegów odnowy zawodów sportowych, zgodnie z normami FINA i 

biologicznej.wymogami Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego oraz 

Jak widaæ z p³ywalni „Otylia” bêd¹ do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne. 

mogli korzystaæ wszyscy, niezale¿nie od wieku i Do dyspozycji bêdzie równie¿ basen 

upodobañ. Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie!wielofunkcyjny, w którego sk³ad wchodzi:

Taka propozycja spêdzenia wolnego czasu ca³¹ - basen rekreacyjny o wymiarach 7,12 x 7,80 m i 

rodzin¹ jest nie do odrzucenia.g³êbokoœci 1,1 m, dostosowany do zabiegów 

Teraz ju¿ jesienne i zimowe wieczory rehabilitacyjnych, 

spêdzaj¹c na naszym janowskim basenie nie bêd¹ - brodzik dla dzieci o wymiarach 4,5 x 7,5 m i 

przynosiæ nam depresji, a tylko zadowolenie ze g³êbokoœci 0,40 m, który na pewno spodoba siê 

zdrowia, sylwetki i dobrej zabawy!naszym pociechom,

Projekt budowy krytej p³ywalni jest - wanna hydromasa¿u, która pozwoli nie tylko siê 

finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju zrelaksowaæ, ale równie¿ upiêkszyæ cia³o,

Regionalnego w ramach Zintegrowanego - zje¿d¿alnia rurowa o d³ugoœci ok. 60 m, 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnegozakoñczona wann¹ hamown¹ o wymiarach 4,5m 

M. Kaliszewskax 7,5 m i g³êbokoœci 1,0 m, która dostarczy nam 

W. Krzysztoñ

Celem zwiêkszenia atrakcyjnoœci naszego regionu ponad rok temu ruszy³a budowa 

nowoczesnej krytej p³ywalni w Janowie Lubelskim. Dziêki temu miasto Janów Lubelski 

stanie siê jeszcze chêtniej odwiedzanym miejscem z baz¹ sportowo - rekreacyjn¹, zwiêkszy 

zagraniczn¹ turystykê przyjazdow¹ do Polski i turystykê krajow¹ poprzez podniesienie 

konkurencyjnoœci regionalnych.

Cennik op³at za wejœcie na kryt¹ p³ywalniê ,,OTYLIA” Oœrodka Sportu i Rekreacji 
,,ZALEW” w Janowie Lubelskim, obowi¹zuj¹cy od dnia 01.09.2008r.

Ws zy st ki ch  za in te re so wa ny ch  prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na 

terenami inwestycyjnymi, nie tylko w Podstrefie terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które 

Janów Lubelski TSSE, zapraszamy w godzinach uprawnia do korzystania z pomocy publicznej, 

pracy Urzêdu Miejskiego, Referat Promocji i wystarczy zainwestowaæ min. 100 tys. euro. 

Rozwoju, Punkt Obs³ugi Inwestora, I piêtro, Wsz yst kic h zai nte res owa nyc h ser dec zni e 

pokój 25, tel. 015/ 87 24 313, lub na nasz¹ stronê zapraszamy!

internetow¹ . K.D.

Uwaga!!! Aby ubiegaæ siê o zezwolenie na Foto: Pawe³ Tryka

www.janowlubelski.pl

Drugi inwestor w Podstrefie
Janów Lubelski TSSE

Nasz powiat nale¿y do najbezpieczniejszych Wzgórza i Wojska Polskiego, Wiejskiej i Jana 

w województwie. Pomimo dobrych statystyk Paw³a II; po jednej kamerze znajdzie siê na 

mieszkañcy Janowa domagali siê od kilku lat stadionie i przy Ÿródliskach (stokach). W 

zamontowania monitoringu w miejscach 

najbardziej niebezpiecznych dla obywateli.

Decyzja zapad³a, monitoring jest ju¿ w 

t r a k c i e  p r o j e k t o w a n i a  i  r e a l i z a c j i .  

Zamontowanie instalacji dostosowanej do 

przesy³ania  sygna³u  drog¹  radiow¹,  

zamontowanie platformy i dwóch kamer to 

koszt oko³o 65 tysiêcy z³otych. Uruchomienie 

monitoringu nast¹pi we wrzeœniu, wspomniane 

pierwsze kamery znajd¹ siê przy skrzy¿owaniu 
okolicach „Biedronki” zamontuje siê dwie 

ulic Zamoyskiego i Sienkiewicza oraz ulic 
kamery ,  na  u l i cach  Zamoysk iego  i  

Ogrodowej i Jana Paw³a II. Kolejne kamery 
Sukienniczej. £¹czny koszt ca³ej inwestycji 

zostan¹ zamontowane w przysz³ym roku, a 
przekroczy znacznie dwieœcie tysiêcy z³otych. 

znajd¹ siê na skrzy¿owaniach ulic Bialskiej i 
Ca³oœæ zostanie sfinansowana ze œrodków 

Zamoyskiego, Œwierdzowej i Sukienniczej, 
w³asnych gminy.

Zamoyskiego, Bohaterów Porytowego 
J.M

Monitoring w Janowie Lubelskim

Wszyscy na basen!
Unia Europejska

Dziêki obywatelskiej postawie jednego z mieszkañców naszej gminy uda³o siê ustaliæ kolejnego czyœcioszka 

wywo¿¹cego œmieci do lasu w miejscowoœci Kopce.  Wezwany przez Stra¿ Miejsk¹ zosta³ ukarany wysokim 

mandatem. Ponadto zosta³ zobowi¹zany do natychmiastowego usuniêcia nieczystoœci z lasu.

Z redakcyjnego punktu widzenia dolegliwoœæ takich kar jest zbyt ma³a. Nie odstrasza potencjalnych 

brudasów, zanieczyszczaj¹cych nasze œrodowisko.

J.M.

,,Frycowe” za œmiecie w lesie



5.Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Centrum obecnie mieœci siê w holu produkty pszczelarskie - Kazimierz Ciosmak; 

g³ównym budynku urzêdu gminy. Centrum kwiaty z bibu³y - Weronika Widz; malarstwo 

dzia³a od kwietnia br., a jego g³ównym celem olejne - Bogdan Lenart.

jest promocja lokalnych produktów rolnych, W przysz³oœci ,  na  podstawie 

przetworów spo¿ywczych, rêkodzie³a oraz zebranych dotychczas produktów, planuje siê 

produktów naturalnych. opracowanie katalogu produktu lokalnego, w 

W doœæ krótkim czasie uda³o nam siê którym przedstawione zostan¹ specyficzne 

zebraæ i opatrzyæ certyfikatem LGD „Leœny na zw y pr od uk tó w, zd jê ci a i op is  ic h 

Kr¹g” wiele produktów, pochodz¹cych od wytwarzania oraz adres, pod którym turyœci 

lokalnych wytwórców. Oto niektóre z nich: mog¹ dane produkty nabyæ. Planuje siê równie¿ 

borowiki marynowane z lasu w Ciechocinie - przeprowadzenie warsztatów, w trakcie których 

Józef Kapica; miód gryczany - Marianna za in te re so wa ni  bê d¹  mo gl i z ob ac zy æ 

£ukasik; wyroby ze sznurka - Renata Chudy; poszczególne procesy powstawania produktów 

wyroby z drewna - Dorota Babicka; brzozowe z mo¿liwoœci¹ degustacji.

miot³y do zamiatania - Jan Syc; bukiety z Wszystk ich  za in teresowanych 

suszonych kwiatów - Genowefa Jaskowska; dzia³alnoœci¹ Centrum (m.in . wytwórców 

wy ro by  sz yd e³ ko we  - E dy ta  Ha jz er ; produktów, pasjonatów, turystów) zapraszamy 

szyde³kowe serwetki, anio³ki - Tadeusza Pikula; do odwiedzenia naszej siedziby. Jednoczeœnie 

szyde³kowe lalki, kurki - Honorata Syc; wyroby liczymy na zaanga¿owanie siê w nasze 

z rogo¿yny - Stefania Suchora; malarstwo dzia³ania i owocn¹ wspó³pracê przy realizacji 

olejne - Zenon Narkiewicz; wyroby z gliny - wspólnych celów.

Adam ¯elazko; kwiaty z bibu³y - Bronis³awa Marcin Kowalski

Jargie³o; meble z drewna - Zbigniew Nalepa; Referent ds. ochrony œrodowiska 

wyroby z zapa³ek - Ryszard Ostrowski; Urzêdu Gminy Modliborzyce

Centrum Certyfikacji Produktu
Lokalnego w Modliborzycach

Ró¿nie bywa z bezpieczeñstwem pracy ludzi praca przy œrodkach ochrony roœlin), nieuwaga, 

na wsi. Latem, na wieœ przyje¿d¿aj¹ ludzie z wynikaj¹ca z przemêczenia i przepracowania 

miasta, chc¹cy wypocz¹æ lub pomóc rodzinie rodz i ców,  a  czasami  l ekcewa¿en ie  

w ¿niwach. podstawowych zasad bezpieczeñstwa, mog¹ 

Nie lekcewa¿my zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ skutkowaæ urazami, okaleczeniami na ca³e 

praca na wsi. Siedz¹ce obok ojca w jad¹cym ¿yc ie,  a nawet œmierc i¹.  Zagro¿enia i 

ci¹gniku czy pracuj¹cym na polu kombajnie niebezpieczne sytuacje potwierdzaj¹ dane 

dzieci, to widok nieobcy nikomu. Dzieci na wsi statystyczne - co roku na wsi oko³o 1,5 tys. 

od ma³ego pracuj¹, pomagaj¹ rodzicom w nieletnich ulega wypadkom (najwiêcej takich 

¿niwach i innych pracach polowych, czêsto  w zdarzeñ losowych ma miejsce podczas ¿niw). 

trosce o nich, chc¹ ich wyrêczaæ, a ciê¿ko Równie¿ dzieci z miasta nara¿one s¹ na 

zapracowane pieni¹dze powoduj¹, ¿e znaj¹ ich ró¿nego rodzaju niebezpieczeñstwa.

wartoœæ. Zrywanie ca³ymi dniami malin czy Tak wiêc, wszyscy dbajmy o swoje 

porzeczek, „chodzenie” na czarne jagody, dzi eci  tak , by  ca³ e i z dro we w róc i³y  

praca przy ¿niwach czy wykopkach to jest dla uœmiechniête we wrzeœniu do szko³y. Nie 

nich normalne. nara¿ajmy ich na utratê zdrowia i chroñmy je 

Niejednokrotnie bywa i tak, ¿e brak zawsze - pamiêtajmy, ¿e „Kiedy dziecko siê 

opieki ze strony starszych, anga¿owanie dzieci œmieje,  œmieje siê  ca³y  œwiat” (Janusz 

do prac, których nie powinny wykonywaæ (np. Korczak).

kierowanie sprzêtem i maszynami rolniczymi, Alina Boœ

Dbajmy o bezpieczeñstwo naszych dzieci

Na terenie gminy Modliborzyce - w ramach niemiecki, podstawy technik komputerowych, 

projektu Centra Kszta³cenia na Odleg³oœæ na us³ugi w sieciach informatycznych, opiekunka 

Wsiach, zosta³ utworzony jeden z 379 dzieciêca domowa, promocja i wsparcie 

wspó³pracuj¹cych ze sob¹ oœrodków edukacji osób niepe³nosprawnych, opiekun 

oœwiatowo - kulturalnych. osób starszych, agent ubezpieczeniowy, 

Centrum wyposa¿one zosta³o w 10 

komputerów z dostêpem do Internetu, 

niezbêdne oprogramowanie, komplet urz¹dzeñ 

peryferyjnych dla osób niepe³nosprawnych, 

drukarkê, telefax, ³¹cze internetowe, zdalny 

dostêp do platformy e-learningowej.

W ramach projektu w terminie od 

01.02.2008r. do 30.06.2008r. (przez 20 godz. 

tygodniowo) uruchomionych zosta³o szereg 

bezp³atnych kursów, dostêpnych przez 
asystent bankowoœci, broker ubezpieczeniowy, platformê e-learningow¹, skierowanych do 
organizator agrobiznesu, ochrona danych osób bezrobotnych, uczniów gimnazjów, szkó³ 
osobowych, zawody przysz³oœci - nowe formy œrednich, studentów, rolników, domowników 
zatrudnienia.oraz osób niepe³nosprawnych. Osoby, chc¹ce 

W tym okresie z us³ug Centrum zdobyæ nowe umiejêtnoœci lub podnieœæ 
skorzysta³o oko³o 200 osób, natomiast 23 osoby kwalifikacje zawodowe, a tym samym 
rozpoczê³o kszta³cenie na odleg³oœæ w ró¿nego zwiêkszyæ swoje szanse na rynku pracy, mog³y 
rodzaju kursach. Dodam, ¿e do koñca sierpnia skorzystaæ z ró¿nego rodzaju kursów, m.in.: 
br. spóŸnialscy maj¹ czas, by skorzystaæ z zarz¹dzanie kadrami, ocena pracowników, 
kursów, oferowanych przez Centrum.planowanie potrzeb, system motywacyjny, 

Alina Boœrekrutacja, œcie¿ki kariery, jêzyk angielski i 

Kszta³cenie na odleg³oœæ w gminie Modliborzyce

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju dzia³añ, zwi¹zanych z udzielaniem wsparcia 

Regionalnego,  Program Operacyjny uprawnionym gospodarstwom domowym na 

Innowacyjna Gospodarka, Dzia³anie 8.3 terenie powiatu. Wsparcie bêdzie przeznaczone 

„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu  na zapewnienie dostêpu do Internetu oraz na 

eInclusion”, Powiat Janowski przygotowuje dostarczenie, instalacjê oraz serwisowanie 

wniosek, którego grup¹ docelow¹ bêdzie 100 sprzêtu komputerowego i/lub niezbêdnego 

osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu. oprogramowania, a tak¿e na przeprowadzenie 

Dzia³anie polega na sfinansowaniu niezbêdnych szkoleñ z zakresu obs³ugi 

dostêpu do Internetu osób niepe³nosprawnych komputera oraz korzystania z Internetu (przy 

(zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym) w uwzglêdnieniu koniecznoœci zapewnienia 

charakterze dotacji, przekazywanej Jednostkom odpowiednich warunków u¿ytkowania przez 

Samorz¹du Terytorialnego, które bêd¹ grupê docelow¹).

odpowiedzialne za kompleksow¹ realizacjê Alina Boœ

Dostêp do Internetu osób niepe³nosprawnych

Kiedy w ub.r. Pan Jan znalaz³ Melê - ma³¹ 

sarenkê, nie mia³ pewnoœci, czy prze¿yje. Zwierzê by³o 

wycieñczone, bezbronne i bezradne, otoczone chmar¹ 

komarów i much, pe³ne mrówek. Wiedzia³, ¿e je¿eli nie 

zaopiekuje siê sarn¹, ta nie prze¿yje nocy. Trzeba tutaj 

zaznaczyæ, ¿e Pan Jan znalaz³ Melê przypadkowo 

poprzedniego dnia, ale mia³ nadziejê, ¿e pojawi siê 

matka i zaopiekuje siê ma³¹. Niestety, tak siê nie sta³o. 

Ma³¹ Melê trzeba by³o karmiæ mlekiem butelk¹ ze 

smoczkiem, ale op³aci³o siê. Mela wyzdrowia³a i 

wyros³a, teraz „uciek³a z domu” do lasu i nie wiadomo, 

kiedy wróci.

Alina Boœ

Mela ma siê dobrze

Z danych statystycznych wynika, ¿e co roku Lubelskim.

ginie ktoœ w Polsce przy wypalaniu traw. „Wypalanie trawy na pewno zmniejszy 

„Musimy pamiêtaæ, ¿e ogieñ bywa plony w nastêpnych latach i spowoduje 

szyb szy od cz³o wiek a. Niek ontr olow any, powtórne zachwaszczenie, poza tym rolnik, 

rozwija siê  w b³yskawicznym tempie  - który w ten sposób zniszczy ziemiê, nara¿a siê 

wystarczy nag³a zmiana kierunku wiatru, by dodatkowo na utratê unijnych dop³at” - ostrzega 

¿ywio³ dopad³ podpalacza; najpierw jest  Pan Jan. „Takie dzia³anie powoduje zagro¿enie 

zaczadzenie, a potem œmieræ w p³omieniach. po¿arowe (kiedy ogieñ w niekontrolowany 

Ponadto, unosz¹cy siê nad pogorzeliskiem dym, sposób mo¿e siê rozprzestrzeniæ na s¹siaduj¹ce 

jest szkodliwy dla zd rowia,  dlatego te¿ budynki czy uprawy roœlin) i zagro¿enie 

u¿ywamy sprzêtu ochrony dróg oddechowych” ekologiczne. Wypalanie trawy wyja³awia glebê, 

mówi Pan Krzysztof Kurasiewicz - Rzecznik ogieñ zabija mikroorganizmy, ¿yj¹ce w ziemi, 

K o m e n d a n t a  K o m e n d y  P o w i a t o w e j  które je u¿yŸniaj¹. Poza tym niszczy cenne 

Pañstwowej Stra¿y  Po¿arnej w Janowie gatunki roœlin i traw; w ogniu gin¹ pszczo³y i 

Lubelskim (Dowódca Jednostki Ratowniczo - in ne  ow ad y, pt ak i,  zw ie rz êt a.  Ki ed yœ  

Ga œn ic ze j) . „O dn ot ow uj em y pr zy pa dk i pokutowa³o takie przekonanie, ¿e wypalanie 

po¿arów ³¹k, pastwisk, œciernisk,  rowów traw to jest pewnego rodzaju dobrodziejstwo, bo 

przydro¿nych czy przydomowych nie tylko na zostaje popió³, ale to nie jest tak, bo te 

wsi, ale równie¿ (przynajmniej niektóre z nich) za gr o¿ en ia  s¹  ta k du ¿e , ¿e  mo wa  o 

na terenie Janowa Lubelskiego; s¹ nawet i tacy, jakichkolwiek korzyœciach jest w tym wypadku 

którzy bezmyœlnie wypalaj¹ trawy na swoich jakby nieporozumieniem. Jednak¿e, muszê 

za ro œn iê ty ch  dz ia ³k ac h,  po ³o ¿o ny ch  w stwierdziæ, ¿e liczba tego typu zdarzeñ z roku na 

s¹siedztwie budynków mieszkalnych. Jednak¿e rok maleje” - dodaje mój Rozmówca.

tego typu zdarzeñ nie ma tak du¿o - oko³o 5, 6 w Pamiêtajmy, ¿e wypalanie traw jest 

ci¹gu roku” - dodaje Rzecznik. zabronione przez Ustawê o ochronie przyrody, a 

O zdanie na ten temat zapyta³am naruszanie przepisów jest zagro¿one kar¹ 

równie¿ Pana Jana Chmiela z Powiatowego aresztu lub grzywny.

Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Janowie Alina Boœ

Nie wypalajmy traw

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznoœci lokalnej, lokalnych wytwórców 
oraz wszystkich zainteresowanych, utworzyliœmy Centrum Certyfikacji Produktu 
Lokalnego. Powsta³o ono na terenie gminy Modliborzyce, która nale¿y do 
Stowarzyszenia LGD „Leœny Kr¹g”.



A.B. Ma 17 lat, wci¹¿ jest w œwietnej formie, pe³na wiedzieæ czemu, nie mo¿na nikogo namówiæ do J.W.: Zajêliœmy pierwsze miejsce na Festiwalu hodujê kozy. 

wdziêku, wigoru i nowych pomys³ów. M³odzie¿owa nauki gry na akordeonie (a przecie¿ to taki piêkny Orkiestr Dêtych w Opatowie, potem by³y wystêpy A.B.: Teraz pytanie z innej beczki. Jest Pan 

Orkiestra Dêta z Batorza, bo o niej mowa, powsta³a instrument), a dawniej m³odzie¿, jak siê uczy³a graæ fest iwalowe w Busku Zdro ju, Koprzywnicy, dyrygentem Orkiestry; czy w domu te¿ Pan dyryguje, 

w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora na instrumencie, to tylko na akordeonie. Obecnie Polichnie, nagroda w Annopolu. czy raczej woli siê Pan usun¹æ w cieñ?

GOK-u  Pana Henryka Micha³ka, a Pan, Panie modny jest keyboard, dziewczyny wol¹ saksofon, a A.B.: Ludzie z Batorza szanuj¹ i doceniaj¹ Pana J.W.: To zale¿y w czym (œmiech). Sprawami 

Januszu, zosta³ jej Kapelmistrzem. Jak to siê sta³o, ¿e s¹ takie, co graj¹ na tr¹bce. pracê, bo przecie¿ nie ka¿da gmina mo¿e poszczyciæ gospodarczymi ja siê zajmujê, a dyrygowanie jest 

zwi¹za³ Pan swoje losy z Orkiestr¹? A.B.: Czy od 1991 roku do dnia dzisiejszego coœ siê siê orkiestr¹, a to jest Pana zas³uga. podzielone, ka¿dy ma tam jakieœ swoje role.

J.W.: Pochodzê z rodziny muzykalnej, ojciec zmieni³o w strukturach Orkiestry, czy, np. J.W.: ¯ona mówi, ¿e to Jej zas³uga, bo mnie tu A.B.: Nie chcia³ Pan, aby Pañstwa dzieci uczy³y siê w 

chrzestny by³ organist¹, tata gra³ na bêbnie, a moje powiêkszy³a siê iloœæ cz³onków Orkiestry? œci¹gnê³a (œmiech). Rodzice s¹ zadowoleni, ¿e Ich szkole muzycznej?

cioteczne rodzeñstwo te¿ du¿o gra³o. Od ma³ego J.W.: To jest rotacja - jedni przychodz¹, drudzy J.W.: Mo¿e bym i chcia³, z tym, ¿e to jest 

poci¹ga³a mnie muzyka. Na akordeonie gra³em w odchodz¹. Nabór odbywa siê wœród m³odzie¿y bardzo trudne, bo to trzeba du¿o æwiczyæ, 

wieku 5, mo¿e 6 lat. Ojciec najpierw kupi³ mi ma³y szko³y podstawowej i gimnazjum w Batorzu. Przy trzeba siê poœwiêciæ, a obecnie dzieci to 

bêbenek, potem akordeon, a poniewa¿ ciotka uczy³a naborze pomaga mi trochê ¿ona. Na dzieñ dzisiejszy siedz¹ przy komputerze i nie maj¹ czasu na 

mnie graæ ze s³uchu, to sta³em siê s³uchowcem. Orkiestra liczy 21 cz³onków. Bywa i tak, ¿e jedni takie zajêcia.  Starszy syn gra na puzonie, a 

PóŸniej mia³em z tym problemy, bo nie umia³em drugich wci¹gaj¹, czêœæ m³odzie¿y ju¿ odesz³a do m³odszy na werblu i na perkusji. W 

czytaæ z nut, ale powoli, z czasem, ju¿ w szkole szkó³ œrednich, ale dla mnie lepiej jest pracowaæ z dzisiejszych czasach komputer, Internet 

podstawowej i zawodowej gra³em z nut. Moje m³odszymi dzieæmi. du¿o czasu zabiera dzieciom, i trudno jest to 

pierwsze kroki w grze na klarnecie stawia³em w A.B.: Na co Pan zwraca najwiêkszy nacisk jako ta zmieniæ. Starszy syn jest w I klasie liceum 

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Urzêdowie, z okolic osoba, najwa¿niejsza w Orkiestrze? o g ó l n o k s z t a ³ c ¹ c e g o  o  p r o f i l u  

którego pochodzê. W tej orkiestrze  gra³em oko³o 14 J.W.: Staram siê, by próby by³y systematyczne, ale mat ema tyc zno  - inf orm aty czn ym,  a 

lat. W czasach nauki w szkole zawodowej przez dwa udzia³ m³odzie¿y jest dobrowolny. Nie ma czegoœ m³odszy  zapalony przyrodnik, w II klasie 

lata chodz i³em na ognis ko muzyc zne, które  takiego, ¿e ktoœ musi, jednak¿e by³oby dobrze, gimnazjum. 

prowadzi³ Pan Zbigniew Chmielewski. Mój ojciec gdyby przychodzili systematycznie, bo wtedy s¹ A.B.: W zespole s¹ i dziewczêta i ch³opcy. Z 
dzieci graj¹ w zespole; w czasie wystêpów Orkiestry, chrzestny równie¿ mi du¿o pomóg³. Potem by³em wiêksze postêpy w nauce. Próby odbywaj¹ siê dwa którymi lepiej siê pracuje Kapelmistrzowi?
czy to w Koœciele, czy te¿ w czasie odpustu, rodzice pó³tora roku w wojsku i gra³em w Orkiestrze razy w tygodniu. J.W.: Czy ja wiem, to wszystko takie rozgadane 
przys³uchuj¹ siê, jak Ich dzieci graj¹, i s¹ z nich R e p r e z e n t a c y j n e j  M i n i s t e r s t w a  S p r a w  A.B.: Jeœli chodzi o przegl¹dy orkiestrowe, to czy (œmiech). 
bardzo dumni. Wewnêtrznych w Warszawie. Po powrocie z wojska porównuje Pan swoj¹ Orkiestrê z innymi, czy raczej A.B.: Czy mogê zapytaæ o Pana marzenia?
A.B.: Zostawmy teraz Orkiestrê, bo nie jest ona gra³em w Orkiestrze w Fabryce £o¿ysk Tocznych w unika Pan takich porównañ? J.W.: Moim marzeniem jest to, ¿eby zwiêkszyæ nabór 
przecie¿ jedynym Pana zajêciem, czym siê Pan Kraœniku, gdzie kilka lat pracowa³em. Muszê J.W.:  Por ówn ujê , a z azd ros zcz ê ni ekt óry m do Orkiestry.
zajmuje na co dzieñ?powiedzieæ, ¿e jeszcze do tej pory czasami je¿d¿ê do orkiestrom tego, ¿e maj¹ w swoich zespo³ach du¿o  A.B.: Czego mogê Panu ¿yczyæ, Panie Januszu?
J.W.: Obecnie pracujê na pó³ etatu w GOK-u w Kraœnika, do F£T, by z nimi zagraæ. Dawniej dziewczyn, a u mnie jest tych dziewczyn tylko J.W.: Zdrowia i spokoju. 
Batorzu, i na pó³ etatu w szkole jako intendent. ̄ ona wszystko gra³o siê na ¿ywo, a to wymaga³o wiele cztery. A.B.: Tego te¿ ¿yczê Panu bardzo serdecznie. 
jest nauczycielem przyrody w szkole, mamy dwóch wysi³ku - teraz w³o¿y siê dyskietkê i muzyka, œpiew A.B.: Jakie by³y te najwa¿niejsze, najciekawsze Dziêkujê za rozmowê.
synów. Mam ma³e gospodarstwo rolne, oprócz tego idzie z plejbeku. Czasy siê zmieniaj¹. Teraz, nie imprezy, w których braliœcie udzia³? Rozmawia³a: Alina Boœ

6. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

A w Batorzu graj¹...
Wywiad z Panem Januszem Wnukiem - Kapelmistrzem M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Batorza

Jak wynika ze statystyk Komendy Powiatowej 

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie 

Lubelskim, liczba po¿arów w naszym powiecie 

nieznacznie maleje, a co jest ich g³ówn¹ 

przyczyn¹? O odpowiedŸ na to pytanie 

poprosi³am Pana Krzysztofa Kurasiewicza  

Dowódcê Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej w 

Janowie Lubelskim.

Zdaniem Dowódcy „z uderzenia pioruna 

czêœciej zdarzaj¹ siê po¿ary zabudowañ, a w Liczbê zdarzeñ ogó³em w okresie 

przypadku lasów najczêœciej jest to nieostro¿noœæ 2005.01.01 - 2008.08.13 obrazuj¹ powy¿sze dane 

osób doros³ych albo œwiadome podpalenie. Nale¿y statystyczne, uzyskane z KP PSP w Janowie 

tutaj zaznaczyæ, ¿e Nadleœnictwo Janów Lubelski jest Lubelskim.

bezpiecznym Nadleœnictwem, na terenie którego Co znaczy po¿ar, ka¿dy wie, natomiast 

ochrona lasów jest dobra i tych po¿arów w lasach miejscowe zagro¿enie jest to zdarzenie, wynikaj¹ce z 

pañstwowych odnotowujmy bardzo ma³o, natomiast rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw 

w lasach prywatnych jest trochê gorzej. Po¿ary przyrody, nie bêd¹ce po¿arem ani klêsk¹ ¿ywio³ow¹, 

posesji, domów, budynków mieszkalnych zdarzaj¹ stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub 

siê w ci¹gu ca³ego roku; tutaj wchodzi czynnik œrodowiska, którego usuniêcie nie wymaga 

ludzki, typu nieostro¿noœæ, czyli, np. nieszczelnoœæ zastosowania nadzwyczajnych œrodków (np. 

przewodów kominowych lub pieca centralnego usuwanie po³amanych drzew czy plamy oleju na 

ogrzewania albo wada urz¹dzeñ elektrycznych. drodze, wydobywanie zw³ok z rzeki lub 

Jednak najwiêcej zdarzeñ, interwencji jest poszukiwanie zaginionej osoby). 

zwi¹zanych z usuwaniem nastêpstw gwa³townych Jak wynika z tabeli, liczba po¿arów na 

opadów deszczu, nawa³nic, które bywaj¹ tragiczne w terenie powiatu utrzymuje siê na podobnym 

skutkach. Si³a kataklizmów na naszym terenie z roku poziomie (z tendencj¹ malej¹c¹), natomiast iloœæ 

na rok roœnie. Trzeba przyznaæ, ¿e kilka lat temu miejscowych zagro¿eñ zaczyna wzrastaæ (w ub.r. 

zdarza³y siê gwa³towne podtopienia, ale co roku by³o ich 298, natomiast w tym roku, tylko do 13 

intensywnoœæ tego zjawiska wzrasta. Wystarczy sierpnia, by³o ich a¿ 241). Wzrost tych zdarzeñ 

wspomnieæ tegoroczne zawody konne, tragiczne w spowodowany jest w wiêkszoœci anomaliami 

skutkach, czy  kilka dni póŸniej, kolejn¹ burzê, której pogodowymi.

skutki usuwaliœmy ca³y dzieñ”. Alina Boœ

Liczba po¿arów maleje

Tradycyjnie, na zakoñczenie lata, obchodzone jest Œwiêto Plonów. Jak co roku, œwiêtuje tak¿e 

Lubelszczyzna - Do¿ynki Województwa Lubelskiego odbêd¹ siê tym razem we W³odawie w dniu 21 wrzeœnia 

2008 roku.

Organizatorzy imprezy, tj. Marsza³ek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta 

Powiatu W³odawskiego i Burmistrz Miasta W³odawa, chc¹ pokazaæ goœciom niepowtarzalne widowisko, 

utrzymane w ludowym klimacie, prezentuj¹ce tradycje polskiej wsi, które warto zobaczyæ.

W programie Obchodów Do¿ynkowych, obok czêœci oficjalnej, zaplanowano bogaty program 

artystyczny, kulminacj¹ którego bêdzie wystêp Krzysztofa Krawczyka.

W ramach programu odbêdzie siê Obrzêd Wieñcowy, zakoñczony konkursem na najpiêkniejszy 

wieniec do¿ynkowy. Planowane s¹ równie¿ wystawy p³odów rolnych, potraw tradycyjnych, kiermasz 

rêkodzie³a, wystêpy zespo³ów ludowych, wystawy twórców ludowych oraz stoiska promocyjne powiatów 

Lubelszczyzny.

Alina Boœ

Do¿ynki Wojewódzkie 2008

Od 1lipca br. trwa multimedialna kampania oraz nie posiadaj¹ce sta³ego partnera, dla których 

spo³eczna pod has³em ,,Wróæ bez   HIV”, wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym partnerem;

która zakoñczy siê 1.XII.2009 r. wraz z - odpowiedzialne za w³asne zdrowie.

obchodami Œwiatowego Dnia AIDS. Polacy, maj¹c wiedzê na temat ,,HIV/AIDS”, nie 

Honorowy patronat nad kampani¹ obj¹³ stosuj¹ jej jednak w ¿yciu codziennym. Brakuje 

Minister Zdrowia oraz G³ówny Inspektor im wyobraŸni do zrozumienia konsekwencji 

Sanitarny. ryzykownych zachowañ. Nie odnosz¹ 

W Polsce g³ówn¹ drogê zaka¿eñ HIV stanowi¹ mo¿liwoœci zaka¿enia HIV do siebie. Celem tej 

obecnie ryzykowne zachowania seksualne. kampanii, jak i poprzednich, jest zachêcenie 

Najczêœciej zaka¿aj¹ siê osoby, bêd¹ce w do wykonania testu w kierunku HIV.

grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do Co chcemy powiedzieæ poprzez 

39 lat. Dlatego te¿ kampania jest skierowana kampaniê ,, Wróæ bez HIV”

przede wszystkim do osób m³odych i aktywnych - niewa¿ne, kim jesteœ, gdzie jesteœ, co robisz, 

seksualnie  ¿yj¹cych w zwi¹zkach formalnych, jakie masz wykszta³cenie, czy te¿ przekonania  

nieformalnych i nie posiadaj¹cych sta³ego HIV i AIDS mo¿e dotyczyæ tak¿e Ciebie;

partnera. - zawsze i wszêdzie unikaj ryzykownych 

Jak wynika z badañ G³ównego Urzêdu zachowañ;

Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê osób HIV i AIDS nie zna granic;

wyje¿d¿aj¹cych z Polski (na co najmniej 2 - seks, tak jak podró¿, to wspania³e prze¿ycie, 

miesi¹ce) stanowi¹ osoby miêdzy 18 a 35 rokiem mo¿e dawaæ du¿o satysfakcji i szczêœcia, pod 

¿ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej w a r u n k i e m ,  ¿ e  z a d b a m y  o  s w o j e  

œrednie wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno w bezpieczeñstwo;

celach zarobkowych (ponad 80%), jak i - wykorzystuj wiedzê o HIV w praktyce; nie 

turystycznych. Grupê tê charakteryzuje du¿a bój siê rozmawiaæ o przesz³oœci seksualnej 

aktywnoœæ seksualna  i  gotowoœæ do partnera, choæby przypadkowego;

poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. - zrób test na HIV i dowiedz siê, jaki jest Twój 

Czêsto wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym status serologiczny.

partnerem. Przekazy kampanii s¹ skierowane A d r e s y  p u n k t ó w   k o n s u l t a c y j n o  -  

tak¿e do osób, przemieszczaj¹cych siê na terenie diagnostycznych w woj. lubelskim, w których 

kraju. mo¿na wykonaæ test w kierunku HIV, s¹ 

W naszym powiecie propagowanie tej tematyki dostêpne na stronie  w 

odbywa siê w biurach podró¿y ,,Baltazar” i oddziale oœwiaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

,,Mater”oraz w zajazdach, hotelu ,,Myœliwski” i (zak³adka “Wróæ bez HIV” - prezentacja); 

P o w i a t o w e j  S t a c j i  S a n i t a r n o   P o r a d n i  I n t e r n e t o w e j  H I V i  A I D S  

Epidemiologicznej.  (szczegó³owe dane na 

Odbiorcy kampanii to przede wszystkim temat kampanii ,,Wróæ bez HIV”). Ca³odobowy 

osoby: telefon zaufania: 022 692 82 26 lub 022 621 33 

- doros³e (18 - 35 lat); 67.

- wyje¿d¿aj¹ce za granicê i podró¿uj¹ce po Krystyna  £ukasik - Prac. ds. Oœwiaty 

Polsce (charakter i czas podró¿y dowolny); Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w 

- aktywne seksualnie; Janowie Lubelskim

¿yj¹ce w zwi¹zkach formalnych, nieformalnych 

www.wsse.woi.lublin.pl

http://www.aids.gov.pl/  

Multimedialna Kampania Spo³eczna
pod has³em ,,Wróæ bez HIV”



„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie mog³o zaistnieæ  ty lko dziêki ogromnej przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów Za  ci ep ³e  pr zy jê ci e,  og ro mn e 

przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli siê z przychylnoœci w³adz powiatu oraz zrozumieniu Szkó³ Podstawowych w Potoczku, D¹browicy i za an ga ¿o wa ni e w co dz ie nn ¹ pr ac ê z 

innymi” (Jan Pawe³ II). po t rzeb  naszych  n iepe ³nosprawnych  Za kl ik ow ie . U cz es tn ic zy li  po na dt o w  uczestnikami obozu, serdecznoœæ i zrozumienie, 

Id¹c za s³owami Jana Paw³a II, który podopiecznych. jednodniowym wyjeŸdzie do Zaklikowa i do okazane naszym podopiecznym, sk³adam 

szczególnie umi³owa³ osoby niepe³nosprawne, Uczestnicy zostali zakwaterowani w Klasztoru Sióstr Józefitek na Radnej Górze. serdeczne podziêkowania: Pani Marii Wolan - 

Œrodowiskowy Dom Samopomocy podejmuje Internacie Szko³y. Korzystali na co dzieñ z P r a w d z i w a  w s p ó ³ p r a c a  Kierownikowi Internatu ZSR w Potoczku, 

kolejne wyzwania, maj¹ce na celu integracjê bogatego zaplecza szko³y: p³ywali na kajakach, mi êd zy in st yt uc jo na ln a,  ci ep ³a  ro dz in na  wychowawcom i nauczycielom: Agacie Czajka, 

podopiecznych p lacówki  ze œrodowiskiem rowerkach wodnych, korzystali z hali sportowej, atmosfera spowodowa³y, ¿e na twarzach Ewie Pêk, Renacie D³ugosz, Justynie Dycha, 

lokalnym. Poprzez swoj¹ codzienn¹ pracê na si³owni i boiska, jeŸdzili konno i bryczk¹, niepe³nosprawnych uczestników obozu stale Danielowi Tomi³o , Panom: Krzyszto fowi  

uli cac h mia sta  pra cow nic y Dom u, jeg o uczestniczyli w zajêciach aerobiku, zajêciach goœci³ uœmiech, a koniecznoœæ zakoñczenia Pietras, Leszkowi Kozak oraz Januszowi Ziêtek 

uc ze st ni cy  i p rz yj ac ie le  ks zt a³ tu j¹  w plas tycznych , r êkodzie³a a rtys tycznego , obozu  i powr otu do  domów  rodzi nnych  za organizacjê zajêæ jazdy konnej, przeja¿d¿ek 

spo³ecznoœci lokalnej postawy akceptacji i g a r n c a r s k i c h ,  i n f o r m a t y c z n y c h ,  wywo³a³y morze ³ez. bryczk¹ i nauki jazdy traktorem, wszystkim 

tolerancji wobec osób niepe³nosprawnych. Ucz¹ gast ronomicznych. Wielki m powodzeniem Piêkne otoczenie szko³y, panuj¹cy p r a c o w n i k o m  S z k o ³ y  i  I n t e r n a t u ,  

dzieliæ siê tym, co mamy, z innymi ludŸmi. Nasi ci eszy³y  s iê  ponad to  dyskote ki ,  bal  spokój i sta³e obcowanie z natur¹ wywar³y tak zaanga¿owanym w pracê przy organizacji 

podopieczni coraz pe³n iej uczestnicz¹ w przebierañców, wieczór karaoke, ogniska z du¿e wra¿enie na podopiecznych placówki, ¿e obozu, szczególnie Paniom: Mariannie Szuba, 

codz ienn ym ¿y ciu m iast a. Po d opi ek¹ Annie Stadnickiej, Monice Brankiewicz, 

terapeutów ucz¹ siê typowych zachowañ Justynie Garbacz.

spo³ecznych: odwiedzaj¹ kolejne urzêdy i D z i ê k u j ê  p o n a d t o :  S i o s t r o m  

instytuc je, poznaj¹c  przy tym zakres ich Józefitkom z Radnej Góry za ciep³e przyjêcie w 

dzia³alnoœci, robi¹ codzienne zakupy, bez opieki klasztorze, nauczycielom i uczniom Szkó³ 

rodziców staraj¹ siê za³atwiaæ swoje sprawy. Podstawowych w Potoczku, D¹browicy i 

Poprzez sukcesywne w³¹czanie ich do tych jak¿e Zaklikowie  za piêkne przedstawienia dla 

natur alnych czynnoœci  staj¹  siê wreszci e naszych podopiecznych, garncarzowi Adamowi 

zauwa¿alni. ¯elazko za poprowadzenie warsztatów 

Aby w pe³ni realizowaæ za³o¿enia garncarskich, Pani Lidii Tryka za pomoc przy 

integracji, dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy organizacji Balu Przebierañców, a tak¿e 

pomiêdzy  jednos tkami organizacy jnymi uczniom Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku, 

powiatu: Powiatowym Cen trum Pomocy  którzy wspierali nas w codziennej pracy.

Rodzinie, Zespo³em Szkó³ Rolniczych w Za pr acê,  w³o¿ on¹ w  form aln¹  

Pot ocz ku ora z Œro dow isk owy m Dom em organizacjê i finansowanie obozu, dziêkujê: 

Samopomocy, w dniach od 9 do 15 czerwca br., Pani Annie Œmit - Dyrektorowi PCPR w Janowie 

p o d o p i e c z n i  Œ D S  u c z e s t n i c z y l i  w  Lub., Panu Dariuszowi Wolan Dyrektorowi ZSR 

in tegracyjnym obozie  rekreacyjno  - w Potoczku, Pani Annie Jaworskiej (PCPR), 

wypoczynkowym, zorganizowanym na terenie Pani Henryce Sowa (PCPR), Pani Iwonie 

Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku. W Rudnickiej (ZSR), Panu Janowi Breœ (ZSR) oraz 

wy je Ÿd zi e u cz es tn ic zy ³o  30  os ób : 2 0 kadrze Œrodowiskowego Domu Samopomocy.

podopiecznych placówki, 3 rodziców Renata Ciupak

uczestników oraz 7 opiekunów. Kierownik ŒDS w Janowie Lubelskimpieczeniem kie³basy i wspólnym œpiewem. wszyscy deklaruj¹ chêæ ponownego przyjazdu 

Tak du¿e i kosztowne przedsiêwziêcie Uczestnikom obozu zaprezentowano liczne do Potoczka.

,,Niepe³nosprawni s¹ wœród nas”
Dzia³ania Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim
w celu integracji podopiecznych placówki ze œrodowiskiem lokalnym

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Dnia 1 czerwca 2008 roku po raz pierwszy na Rodzinie w Janowie Lubelskim pragnie z³o¿yæ 

terenie Powiatu Janowskiego obchodzony by³ serdeczne  podziêkowanie  wszys tk im 

Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego. Honorowy sponsorom za okazan¹ pomoc i wsparcie w 

patronat nad uroczystoœci¹ pe³ni³ Starosta przygotowaniu niniejszej uroczystoœci. 

Janowski - Pan Zenon Sydor, który w czasie Dziêkujemy: Panu Janowi £opata - Pos³owi na 

oficjalnego otwarcia wrêczy³ podziêkowania Sejm RP, Panu Zenonowi Sydor - Staroœcie 

wszystkim rodzinom zastêpczym. Powiatu Janowskiego, Pani Marioli Surtel -  

Ro dz in y ot rz ym a³ y ta k¿ e li st y Dyrektorowi „Barka” DPS im. Jana Paw³a II w 

gratulacyjne z r¹k Pana Jana £opaty - Pos³a na Janowie Lubelskim, Pani Renacie Ciupak -  

Sejm RP. Nastêpnie wszystkie rodziny zastêpcze Kierownikowi ŒDS w Janowie Lubelskim, Pani 

i osoby zainteresowane uczestniczy³y w Cze s³a wie  Sul ows kie j - w ³aœ cic iel owi  

k o n f e r e n c j i  p t .  

„Rodzina zastêpcza  

d o m  d l a  m n i e ” ,  

prowadzonej przez 

miêdzynarodowego 

specjalistê terapii 

r o d z i n  -  P a n i ¹  

Jadwigê Kuœmiersk¹.

Kolejnym punktem 

uroczystoœci by³o 

wspólne grillowanie i 

poczêstunek na placu 

przy PCPR. Przez 

ca³y czas prowadzona 

by³a równie¿ akcja 

i n f o r m a c y j n a  n a  

rynku starego miasta, 
Restauracji „Hetmañska”, Panu Waldemarowi 

dotycz¹ca idei rodzicielstwa zastêpczego, 
Micha³ek - w³aœcicielowi firmy F.H.U.P. 

warunków, jakie nale¿y spe³niaæ, aby staæ siê 
„DIWAL” w Batorzu, Panu Maciejowi 

rodzin¹ zastêpcz¹. Dy¿uruj¹cy pracownicy 
Bielówka - w³aœcicielowi Zak³adu Przetwórstwa 

PCPR na rynku starego miasta udzielali 
Miêsnego „Matthias” w Modliborzycach, Pani 

wyjaœnieñ i odpowiadali na pytania, dotycz¹ce 
Marii Myszak - przedstawicielowi Hurtowni 

rodzicielstwa zastêpczego; rozdawano równie¿ 
„MAGMA” w Janowie Lubelskim.

ulotki informacyjne kandydatom na rodziny  
Dyrektor i pracownicy 

mieszkañcom Powiatu Janowskiego. 
PCPR w Janowie Lubelskim

Na ³amach prasy Powiatowe Centrum Pomocy 

Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego

Gazeta Janowska 7.

1. „Szko³a dla wszystkich dzieci” - likwidacja poczekalni, gabinetu rehabilitacyjnego)” w 

barier architektonicznych w Publicznej Szkole budynku Oœrodka Zdrowia w Krzemieniu. 

Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Celem projektu jest udostêpnienie 

Janowie Lubelskim. pomieszczeñ nieu¿ytkowanych po wykonaniu 

Celem projektu  jest  stworzenie  robót budowlanych, zgodnie z przeznaczeniem 

war unk ów u czn iom  nie pe³ nos pra wny m, tj. jako pomieszczenia Oœrodka Zdrowia 

umo¿liwiaj¹cych im korzystanie w szerokim przystosowane dla osób niepe³nosprawnych 

zakresie z bazy szko³y. oraz mo¿liwoœæ wykorzystania pomieszczeñ, 

Na terenie Powiatu Janowskiego po³o¿onych na piêtrze budynku, do realizacji 

Publiczna Szko³a Podstawowa w Janowie œ w i a d c z e ñ  z d r o w o t n y c h  d l a  o s ó b  

Lubelskim jako jedyna realizuje program niepe³nosprawnych. Parter budynku Oœrodka 

integracyjny, który w bie¿¹cym roku obejmuje Zdrowia w Krzemieniu œwiadczy tylko czêœæ 

22  dz ieci  niepe³nosprawnych.  Obecnie us³ug dla osób niepe³nosprawnych z zakresu 

nauczaniem integracyjnym objêto klasy I-III, podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast 

d la  k tó rych  p rzygo towano  w pe ³n i  pierwsze piêtro budynku SPZOZ jest obecnie 

przystosowany do ich potrzeb segment szko³y, z dla tych osób zupe³nie niedostêpne.

jednoczesnym  brakiem dostêpu do pozosta³ej Likwidacja barier architektonicznych 

cz êœ ci  sz ko ³y . Wyk on an ie  po dj az du  w placówce opieki zdrowotnej umo¿liwi 

zewnêtrznego oraz wymiana drzwi g³ównych otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego na piêtrze 

do budynku umo¿liwi rozwój kszta³cenia budynku oraz umo¿liwi pacjentom oœrodka 

zintegrowanego w oddzia³ach IV-VI oraz dostêp do pomieszczeñ na piêtrze SPZOZ, 

z w i ê k s z y  d o s t ê p n o œ æ  u c z n i ó w  zajmowanych przez gabinety lekarskie. 

n i e p e ³ n o s p r a w n y c h  d o  p r a c o w n i  Dziêki staraniom i wspó³pracy Panów 

przedmiotowych, biblioteki, sto³ówki. Starostów, Zarz¹du Powiatu Janowskiego, 

 2. „Adaptacja klatki schodowej do Oddzia³u PFRON w Lublinie, Wójta Gminy 

zamontowania dŸwigu osobowego (windy), Dzwola oraz Burmistrza Janowa Lub. nastêpne 

przystosowanie i remont pomieszczeñ, dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych 

znajduj¹cych siê na piêtrze budynku, dla zostanie zrealizowane.

osób niepe³nosprawnych ( ³az ienki ,  PCPR Janów Lub.

Informujemy, ¿e Powiat Janowski po raz kolejny pozyska³ œrodki na realizacjê „Programu 

wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami”, którego celem jest wyrównanie szans osób 

niepe³nosprawnych w dostêpie do  rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Dziêki staraniom 

Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostan¹ zrealizowane 

projekty w gminie Janów Lubelski i gminie Dzwola.

,,Program wyrównywania ró¿nic
miêdzy regionami”



Nadszed³ czas do¿ynek, najwiêkszego w roku œwiêta 
ro ln ików,  bêd¹cego  ukoronowaniem ich  
ca³orocznego trudu. Obrzêd do¿ynek wywodzi siê ze 
œwiêta S³owian, które pocz¹tkowo zwi¹zane by³o z 
kultem roœlin i drzew, póŸniej z pierwotnym 
rolnictwem. Pomimo up³ywu czasu zwyczaj do¿ynek 
zachowa³ siê do dziœ. Wspó³czeœnie, do¿ynki maj¹ 
podwójny charakter: religijny - podziêkowanie Bogu 
za zbiory oraz ludowy, zwi¹zany z zabaw¹ z okazji 
zakoñczenia ¿niw.

Ka¿dy wie, jak ciê¿ka jest praca rolnika, dlatego 
podczas tradycyjnego obrzêdu do¿ynek, wyra¿amy im 
g³êbok¹ i szczer¹ wdziêcznoœæ za wykonan¹ pracê i 
plony, które w tym roku zebrali. Zbiory zbó¿ s¹ wa¿ne 
dla nas wszystkich, gdy¿ to w³aœnie dziêki pracy 
rolnika codziennie trafia na nasze sto³y chleb.

Starosta Janowski Pan Zenon Sydor i Wójt Gminy 
Modliborzyce Pan Witold Kowalik zapraszaj¹ na 
Do¿ynki Powiatowe, które odbêd¹ siê dnia 31 sierpnia 
2008 na rynku w Modliborzycach.

W programie uroczystoœci do¿ynkowych przewidziano 
podziêkowanie Bogu za tegoroczne plony podczas 
Mszy Œwiêtej, która odprawiona zostanie w Koœciele 
Parafialnym pod wezwaniem Œwiêtego Stanis³awa 
Biskupa i Mêczennika w Modliborzycach, którego 
proboszczem jest ksi¹dz kanonik mgr Czes³aw 
Bednarz.

Do¿ynki Powiatowe Modliborzyce 31 sierpnia 2008r.

Godz. 11.00 - 11.15 - zbiórka korowodów 
do¿ynkowych pod urzêdem gminy, rejestracja 

wieñców;
Godz. 11.15 - wymarsz korowodu do¿ynkowego;

Godz. 11.30 - 12.30  uroczysta Msza Œw.;
Godz. 12.30 - 13.00 - przemarsz na plac do¿ynkowy;

 Godz. 13.00 - 14.00 - czêœæ oficjalna (otwarcie 
uroczystoœci, powitanie goœci i delegacji przez wójta i 

starostê - gospodarzy Do¿ynek, przekazanie chleba 
przez Starostów Do¿ynek);

Godz. 14.00 - 14.30 - oficjalne przemówienia;
Godz. 14.30 - 15.30 - widowisko artystyczne - 

wystêpy delegacji wieñcowych; 
Godz. 15.30 - 16.30 - wystêpy zespo³ów 

folklorystycznych; 
W miêdzyczasie, oko³o godz. 16.00, og³oszenie 

wyników konkursu wieñców do¿ynkowych;
Godz. 16.30 - Wystêp Olek Orkiestry;

Godz. 17.00 - wystêp fakira, po³ykacza ognia, pokaz 
z wê¿em;

Godz. 17.30 - wystêp kabaretu „Szara Eminencja”;
Godz. 19.00-  wystêp Haliny Fr¹ckowiak;
Godz. 20.00 - wystêp zespo³u Personal;
Godz. 21.30 - pokaz sztucznych ogni.

Program Do¿ynek:

Barbara Serwatka urodzona 30 grudnia 1974r. w Janowie Lubelskim c. 

Tadeusza i Janiny z d. Sajdak. Miejsce zamieszkania Wierzchowiska Drugie 22, 

posiada œrednie wykszta³cenie.

Pani Barbara Serwatka wspólnie z mê¿em prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 

19,64 ha u¿ytków rolnych i 1,06 ha lasu. Ma³¿onkowie Serwatka maj¹ troje 

dzieci.

Gospodarstwo wyposa¿one jest w kombajn zbo¿owy i ziemniaczany, dwa 

ci¹gniki i podstawowy sprzêt rolniczy. 

Poza tym, w gospodarstwie jest pasieka, sk³adaj¹ca siê z 36 rodzin pszczelich.

Zbigniew Parcheta urodzony 10 listopada 1964r. w Janowie Lubelskim, s. 

Boles³awa i Zenobii z d. Krasowska. Miejsce zamieszkania  S³upie nr 43, posiada 

œrednie wykszta³cenie, ¿ona pracuje jako nauczycielka w Zespole Szkó³ w 

Modliborzycach, trzy córki w wieku szkolnym.

Pan Zbigniew Parcheta prowadzi gospodarstwo rolne o pow. ogólnej 27,24 ha 

u¿ytków rolnych i 2,11 ha lasu.

Gospodarstwo rolne wyposa¿one jest w podstawowy sprzêt rolniczy, kombajn, 

ci¹gnik i sprzêt towarzysz¹cy.

By³ radnym rady gminy w kadencji 1998 - 2002.

Starosta do¿ynek Staroœcina do¿yneki
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Patronat medialny: Radio Lublin Gazeta Janowska

Stoiska wystawiennicze:
Oœrodek Doradztwa Rolniczego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku
Leœny Kr¹g
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Zamoœciu
Firma Pom - Serwis - maszyny rolnicze
Zwi¹zek Sadowników Polskich
AGROSIMEX œrodki ochrony roœlin
P.H. Baræ  wyroby i sprzêt pszczelarski
Dodatkowe atrakcje:
- wystawa p³odów rolnych;
- degustacje potraw regionalnych;
- wystêpy kapel ludowych;
- wystawy twórców ludowych;
- stoiska promocyjne firm i instytucji
- wystawa sprzêtu rolniczego i pszczelarskiego
- park zabaw dla dzieci
- stoiska gastronomiczne

Sponsorzy:
Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g”
Browar Janów Lubelski Sp. z o.o.
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Matthias Sp. z o.o.
Zak³ad Stolarski DREWNO Sp.j.
Bank Spó³dzielczy Modliborzyce
"Malinowski" S.C. Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Mechaniki 
Pojazdowej
Flisbud - przedsiêbiorstwo budowlano  monta¿owe
FH DOMI Marzena Paprota, Motycz
Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe Kowal-Janik, 
Modliborzyce
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Zamoœciu
Zak³ad Handlowo - Us³ugowy Anna Mazur, Grzegorz Mazur, 
Modliborzyce

Organizatorzy Do¿ynek: 
Starostwo Powiatowe w Janowie 

Lubelskim i Urz¹d Gminy w 
Modliborzycach.

Patronat Honorowy
nad uroczystoœci¹ obj¹³ 

Pan Krzysztof Grabczuk
Marsza³ek Województwa Lubelskiego.



Nasi goœcie
Do¿ynki Powiatowe Modliborzyce 31 sierpnia 2008r.

Halina Fr¹ckowiak ur. 10 kwietnia 1947 r. w Poznaniu.
Polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów

Halina Fr¹ckowiak debiutowa³a w 1963 i 1964 na Festiwalu M³odych Talentów w 
Szczecinie. Konkurowa³a tutaj z Czes³awem Niemenem, Zdzis³aw¹ Soœnick¹ i 
Krzysztofem Klenczonem, zosta³a laureatk¹ tak zwanej ,,Z³otej Dziesi¹tki". 
Wspó³pracowa³a z takimi zespo³ami, jak Tony, Takty i Tarpany. Nastêpnie zdobywa³a 
kolejne nagrody na festiwalach piosenki w Opolu i w Ko³obrzegu w latach 1969, 1976, 
1977, 1988, 1991 i 1993. W roku 1976 w Opolu nagrodzono j¹ dodatkowo tytu³em 
"Miss Obiektywu".
Pracuj¹c z takimi zespo³ami jak Czerwono-Czarni, ABC, Tarpany czy Drumlersi, 
wylansowa³a swoje najwiêksze przeboje (Ktoœ, Czekam tu, Napisz, proszê). 
Jednoczeœnie dokszta³ca³a swoje umiejêtnoœci wokalne u Alicji Barskiej.
W 1972 rozpoczê³a karierê solow¹. Wtedy to w³aœnie wygra³a kilkakrotnie plebiscyt na 
najpopularniejsz¹ piosenkarkê, bra³a udzia³ w zagranicznych festiwalach (Ostenda, 
Rostock, Drezno), gdzie otrzyma³a najwa¿niejsze wyró¿nienia i nagrody, m.in. 
otrzyma³a ,,Z³oty Mikrofon" Polsko-Amerykañskiej Agencji Artystycznej.
Piosenkarka nagra³a ponad 20 p³yt i kaset, a jej koncerty mo¿na by³o obejrzeæ w wielu 
miejscach Europy, oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wystêpowa³a miêdzy 
innymi w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Teatrze Wielkim w £odzi i Warszawie.
P³yta Ogród Luizy (i cykl 20 liryków mi³osnych) powstaje jako owoc zafascynowania 
Haliny Fr¹ckowiak poezj¹ Kazimierza Wierzyñskiego. Kolejnym wa¿nym wydarzeniem 
staje siê p³yta nagrana z grup¹ SBB - Geira. Na listach przebojów znalaz³y siê takie 
utwory jak: Tin Pan Alley, Papierowy ksiê¿yc czy Anna ju¿ tu nie mieszka. To efekt 
stopniowej zmiany repertuaru piosenkarki na powa¿niejszy i bardziej liryczny. Artystka 
nagrywa tak¿e prowokuj¹ce utwory, bogate w treœci erotyczne. Przyk³adem jest tutaj 
œwiatowy hit, piosenka z filmu Emmanuelle, w polskiej wersji znana jako Ma³y Elf.
Polskie Nagrania, na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, przyzna³y 
Halinie Fr¹ckowiak Z³ot¹ P³ytê za ca³okszta³t dokonañ artystycznych.
W 2008 roku nagra³a now¹ wersjê swojego przeboju Papierowy ksiê¿yc razem z 
zespo³em Muchy.

Kabaret „Szara Eminencja” zosta³ 
za³o¿ony w 2000 r. Powsta³ na bazie 
kabaretu „Tupet”, istniej¹cego w 
Zamoœciu od roku 1993. Dziœ jego 
siedziba znajduje siê w 
Werbkowicach. Za³o¿ycielem i 
kierownikiem artystycznym kabaretu 
jest S³awomir Stasiuk. Z zespo³em 
wspó³pracowali m. in. Jerzy Ba³akut 
- muzyk i pedagog oraz - goœcinnie - 
by³y cz³onek „Tupetu” Wies³aw 
Mikuœ - lekarz, satyryk.
Kabaret ma na swoim koncie blisko 
300 publicznych koncertów oraz 
wiele nagród i wyró¿nieñ. Jest laureatem „Przegl¹du kabaretów wiejskich i z ma³ych 
miasteczek” w Pruchniku (2005), Wojewódzkiego Przegl¹du Kabaretów w K¹kolewnicy 
(2000, 2006) oraz Miêdzynarodowego Przegl¹du Dzia³alnoœci Artystycznej Terenów 
Przygranicznych w Radymnie (2003). Kabaret jest równie¿ znany z wielu inicjatyw 
kulturalnych i spo³ecznych, jak np. akcja antynikotynowa „Gasimy lokomotywy”, 
spotkania kulturalne „Nocny maraton kulturalny” czy „Piknik dla taty”.
Najwa¿niejsze programy w dorobku kabaretu to: „Kolor i stereo”, „Na wschód od 
Europy” i „Bajki dla leniwych”. Sk³ad zespo³u: S³awomir Stasiuk  zawodowo szef 
w³asnej firmy, autor tekstów, artysta estradowy i kierownik artystyczny, Marian 
Szewera  autor muzyki, artysta estradowy, kierownik muzyczny, Zofia Horniak  
wokalistka, artystka estradowa, £ukasz Kie³basa  artysta estradowy do zadañ 
wszelakich.

Od 1999 r. w tworzenie orkiestry 
w³¹czy³ siê Janowski Oœrodek Kultury w 
Janowie Lubelskim. Kapelmistrzem jest 
Aleksander Krzos instruktor muzyk z 
JOK. Zdobyt¹ wiedzê przekazuje dzieciom 
i m³odzie¿y, ucz¹c gry na instrumentach 
dêtych, prowadz¹c zespo³y muzyczne ,,Go 
Machine”, ,,Taka sobie orkiestra" oraz 
zespo³y wokalne ,,Axel", ,,Supernowe".

Najwiêcej czasu poœwiêca jednak 
Orkiestrze, któr¹ pocz¹tkowo tworzy³o 8 
muzyków amatorów. Po kilkunastu 
udanych koncertach zainteresowanie 
m³odzie¿y gr¹ w orkiestrze wzros³o, 

przybywa³o muzyków, którzy od podstaw uczyli siê gry na wybranych instrumentach. Dziœ 
Orkiestra liczy 20 muzyków, w wiêkszoœci s¹ to ludzie m³odzi, którzy jednoczeœnie kszta³c¹ siê w 
szko³ach muzycznych. Kapelmistrz potrafi zgromadziæ wokó³ siebie m³odych ludzi, zachêciæ ich 
do ciê¿kiej pracy na próbach, których efektem s¹ niezliczone koncerty ,,Olek Orkiestry". 
Orkiestra posiada szeroki repertuar prezentowany na  licznych imprezach. W 2001 r. zajê³a I 
miejsce w Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych w Bi³goraju. Wydana zosta³a p³yta, na 
której umieszczono kilkanaœcie utworów w wykonaniu  ,,Olek Orkiestry".

,,OLEK ORKIESTRA” - tak¹ nazwê nosi orkiestra dêta, która powsta³a
w 1997 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Godziszowie

Kapela dzia³a przy Gminnym Oœrodku Kultury pod opiek¹ pani Krystyny Wójcik. Debiut kapeli 
odby³ siê w Gminnym Oœrodku Kultury w 
Modliborzycach na koncercie charytatywnym 
„Dla Kubusia”. Kapela bierze udzia³ w 
ró¿nych imprezach okolicznoœciowych takich 
jak festyny, do¿ynki, przegl¹dy kapel, itp. 
Stroje kapeli to stroje ludowe Lubelskie  
Krzczonowsie. Kapela bra³a m.in. udzia³ w: 
Do¿ynkach Wojewódzkich w Janowie 
Lubelskim, Prezentacjach Twórczoœci 
Ludowej (skansen Kolbuszowa), Przegl¹dzie 
Kapel i Œpiewaków Ludowych w Potoku 
Wielkim.

,,Kapela Franka” powsta³a w marcu 2006 roku.
Jest to kapela m³odzie¿owa i liczy osiem osób.

Artysta, który jest odporny na ból 
i ogieñ. Jego wystêp zawsze 
wzbudza podziw i zdumienie. Po 
t³uczonym szkle spaceruje boso 
jak po miêkkim dywanie, sypia na 
ostrych gwoŸdziach, ostre kosy go 
nie rani¹! Artysta wykonuje 
równie¿ pokaz z wê¿em pytonem 
tygrysim wprawiaj¹c publicznoœæ 
w stan lekkiego przera¿enia a 
nastêpnie prowokuje œmieszne 
sytuacje z udzia³em widzów.

Jest to 5 osobowy zespó³ muzyczny, który jest w stanie swoj¹ 
muzyk¹ uœwietniæ ka¿d¹ imprezê okolicznoœciow¹ - wesela, 
przyjêcia, bankiety, studniówki, dyskoteki oraz imprezy 
plenerowe.
Dzieki temu, ¿e ka¿dy potrafi graæ na wielu instrumentach, 
ich instrumentarium jest bardzo szerokie - wokal damski i 
mêski, gitara elektryczna i akustyczna, instrumenty 
klawiszowe, perkusja, tr¹bka, saksofon, puzon oraz akordeon. 
Posiadaj¹ bardzo szeroki repertuar muzyczny - polsko i 
obcojêzyczny - od muzyki biesiadnej przez przeboje lat 60 - 
tych, hity polskiego rocka, zagraniczne i polskie utwory z 
czo³ówek list przebojów po najnowsze hity dyskotekowe.

Zespó³ Personal Fakir, po³ykacz ognia

Kabaret ,,Szara Eminencja”
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8. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

które ka¿da pielgrzymka czy wycieczka poznaæ obce kra je, obyczaje lu dzi tam 

nawiedza, a to z uwagi na zakupy nieco zamieszkuj¹cych, szczególnie te kulinarne, dla 

tañszych artyku³ów, szczególnie alkoholi. W nas zupe³nie nieznane. Ale najwa¿niejszy cel, 

s³onecznej Hiszpanii warte odnotowania by³y  jaki  przyœwieca ³ pielgrzymom,  pok³on  

W tegorocznej peregrynacji udzia³ znajduj¹ce siê na wysokoœci 1800 m n.p.m., 

wziê³o  32 osoby, w tym 12 z P arafii  trudno dostêpne, przyci¹gaj¹ce do siebie 

Modliborzyce i 13 osób z Janowa Lubelskiego. urzekaj¹c¹ cisz¹ i majestatem gór. Orêdzie 

Nale¿y nadmieniæ, ¿e 12 osób by³o ju¿ „P³acz¹cej Pani” jest niew¹tpliwie istotne dla 

uczestnikami pielgrzymki do W³och, a wiêc rzeszy pielgrzymów z ca³ego œwiata, którzy 

posiada³o pewne doœwiadczenia. Opiekunami przybywaj¹ tu, pomimo czaj¹cych siê na 

duchowymi byli ksi¹dz dziekan Dekanatu ka¿dym kroku niebezpieczeñstw;

Modliborzyce  Czes³aw Bednarz oraz ksi¹dz 3/ Lourdes - to s³ynne na ca³y œwiat miejsce, 

Zbigniew Kozie³  wikary z parafii pw. Œwiêtej gdzie Matka Boska objawi³a siê niepiœmiennej 

Jadwigi w Janowie Lubelskim, których m³ynareczce Bernadette Soubirous. Bardzo 

wspiera³ ksi¹dz Grzegorz Stêpieñ. du¿o uzdrowieñ, potwierdzonych przez 

Mie j scem doce lowym nasze j  koœció³, sprawia, ¿e tysi¹ce ludzi kalekich 

peregrynacji by³a Fatima, gdzie pielgrzymi oczekuje tutaj na cud. Jak siê jest w tym 

mieli mo¿noœæ pok³oniæ siê Matce Bo¿ej miejscu, to nie sposób nie zaczerpn¹æ wody z 

Fatimskiej w Kaplicy Objawieñ. Jednak¿e, nim cudownego Ÿróde³ka;

dotarliœmy do celu, oddalonego o kilka tysiêcy 4/ Fatima cel naszej pielgrzymki, to Kaplica 

kilometrów, po drodze przysz³o nam nawiedziæ Objawieñ,  miejsce, gdzie Matka Boska 

jeszcze kilka miejsc, gdzie kult Matki Boskiej objawi³a trojgu pastuszkom m.in. s³ynne trzy 

tajemnice. Nale¿a³o te¿ odwiedziæ ich miejsce 

urodzenia wioskê Aljustel, a bêd¹c tu¿, tu¿ nad 

Oceanem Atlantyckim, nie sposób by³o nie 

popla¿owaæ i pomoczyæ nóg;

5/  Mo nt se rr at  - n aj œw iê ts ze  mi ej sc e krótkie co prawda, niemniej bardzo ciekawe najœwiê tszej Matce Boskiej w wie lu Jej 

Kataloñczyków z klasztorem benedyktynów i pobyty  w San Sebastian, Burgos, Barcelonie, z wizerunkach, zosta³ osi¹gniêty. Wielu z nas 

sanktuar ium Czarnej  Madonny, zw anej  ich w span ia³y mi ka tedr ami.  Szcz egól nie umawia³o siê na kolejn¹ eskapadê, tym razem 

Czarnulk¹. Miejsce to, po³o¿one na wysokoœci zadziwia s³ynna Sagrada Familia w Barcelonie  do Ziemi Œwiêtej. Dla czêœci z nas, uczestników 

oko³o 1000 m n.p.m., wœród fantastycznych œwi¹tynia budowana od ponad 120 lat. Warto pi elgrzymek do  W³och i Sank tuar iów 

kszta³tów turni i obelisków skalnych, czaruje by³o równie¿ zajrzeæ do kosmopolitycznej M a r y j n y c h  E u r o p y  Z a c h o d n i e j ,  t o  

pielgrzymów swoim otoczeniem. Genewy, a¿eby pop³ywaæ statkiem po Jeziorze przedsiêwziêcie by³oby klamr¹,  spinaj¹c¹ jest od wielu ju¿ lat uœwiêcany. I tak, po kolei:

Po dr ó¿ uj ¹c  po  ni em al  ca ³e j Eu ro pi e Genewskim czy poogl¹daæ panoramê miasta z peregrynacje do miejsc œwiêtych.1/  Altoetting  miasto w Bawarii, gdzie w ma³ej 

Zachodniej, bêd¹c b¹dŸ przeje¿d¿aj¹c przez wy¿yn katedry Œwiêtego Piotra, notabene Wszystkich zainteresowanych pe³nym tekstem oœmiok¹tnej kaplicy znajduje siê „Czarna 

Czechy, Austriê, Niemcy, Szwajcariê, Francjê, œwi¹tyni protestanckiej, gdzie wyg³asza³ swoje po wy ¿s ze j re la cj i od sy ³a m do  st ro ny  Madonna”. Niedaleko tego miasta znajduje siê 

Hiszpaniê, Portugaliê, nie sposób by³o pomin¹æ kazania Jan Kalwin. internetowej   lub  kolejne miejsce kultu - Marktl nad Innem, a to z 

innych ciekawych miejsc, które by³y po drodze. Pi el gr zy mk a do  ty lu  mi ej sc  œw iê ty ch  najbli¿szych numerów Ró¿y w Rodzinie i uwagi na osobê obecnego papie¿a Benedykta 

Nale¿y w tym miejscu wymieniæ Excalibur City  niew¹tpliwie by³a dla nas wielkim prze¿yciem Wieœci Gminnych.XVI, który siê tu urodzi³;

na granicy czesko-austriackiej, miejsce postoju, duchowym. Jednoczeœnie mieliœmy mo¿noœæ Kazimierz Komacki  uczestnik pielgrzymki2/ La Salette - sanktuarium francuskie, 

www.powiatjanowski.pl

Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy Zachodniej
Rok temu równie¿ w lipcu  odby³a siê pielgrzymka do W³och, w tym m.in. do Rzymu i Asy¿u. 

Wówczas to ówczeœni pielgrzymi nieœmia³o rozmyœlali o kolejnej eskapadzie ewentualnie do 

Lourdes czy Fatimy. Te nieœmia³e zamierzenia ziœci³y siê w dniach 1 - 13 lipca 2008 r. W tych to 

dniach odby³a siê pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy Zachodniej.

Niecodzienny charakter mia³o Œwiêto postrzelaæ na strzelnicy, zobaczyæ pokaz 
Stró¿ów Prawa, które odby³o siê w antyterrorystyczny i karate tradycyjnego.
Lubartowie 27 lipca br., w zwi¹zku z 89 B y ³ y  s ³ o w a  u z n a n i a  i  
rocznic¹ powstania Policji Pañstwowej. podziêkowania za ciê¿k¹ i odpowiedzialn¹ 

W tym dniu oddano do u¿ytku pracê policjantów, by³y kwiaty, listy 
now¹ siedzibê  Komendy Powiatowej gratulacyjne, medale, odznaczenia i awanse 
Policji w Lubartowie. Mszê Œw. w intencji zawodowe.

Policjantów odprawi³ Ks. Arcybiskup Józef Samorz¹dowy (w tym Starosta 
¯yciñski - Metropolita Lubelski, który Janowski -  Zenon Sydor) dziêkowali 
mówi³ o du¿ych zmianach, zarówno w policjantom za dobr¹ pracê, poœwiêcenie i 
Policji, jak i podejœciu ludzi do niej. profesjonalizm w d¹¿eniu do zapewnienia 

Gwiazd¹ wieczoru  by³ Norbi, spokoju i bezpieczeñstwa obywateli.
natomiast w ci¹gu dnia mo¿na by³o Alina Boœ

Wojewódzkie Œwiêto Policji w Lubartowie
W ramach Priorytetu IX „Rozwój funkcjonowania na rynku pracy.

wykszta³cenia i kompetencji w regionach”, Celami szczegó³owymi s¹:

Dzia³ania 9.2 „Podniesienie atrakcyjnoœci i - wyposa¿enie uczniów w wiedzê z zakresu 

jakoœci szkolnictwa zawodowego”, Powiat matematyki, jêzyka angielskiego i rosyjskiego 

Janowski z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie w formie zajêæ wyrównawczych oraz 

realizacji projektu Program Operacyjny realizacja zajêæ pozalekcyjnych z zakresu 

K a p i t a ³  L u d z k i ,  p n . :  „ W a c h l a r z  ECDL CORE i  CAD,  jak  równie¿  

Mo¿liwoœci”. przygotowanie do egzaminu potwierdzaj¹cego 

Ogólna wartoœæ projektu wynosi 539 kwalifikacje zawodowe;

915,78 z³ (w tym: 70 740,00 z³ to wk³ad - pomoc w wyborze dalszej œcie¿ki edukacyjno 

w³asny). Okres realizacji projektu to - zawodowej oraz okreœlenie poziomu 

01.12.2008 - 30.07.2010. kompetencji psycho - spo³ecznych i 

Ce le m o gó ln ym  Pr oj ek tu  je st  pracowniczych uczniów; nawi¹zanie œcis³ej 

podniesienie  wiedzy  i umiejêtnoœc i 162 wspó³pracy z pracodawcami i opracowanie 

uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych w koncepcji rozszerzenia oferty edukacyjnej 

Janowie Lubelskim, a co za tym idzie,  szko³y w oparciu o sugestie pracodawców.

podniesienie ich zdolnoœci do przysz³ego Alina Boœ

,,Wachlarz mo¿liwoœci” dla uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim

W dniu 30 lipca 2008r. uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Janowie 

Lubelskim wraz z goœæmi ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, dziêki 

nawi¹zanej wspó³pracy i zaanga¿owaniu w wielop³aszczyznowe dzia³ania, wspieraj¹ce osoby 

niepe³nosprawne na terenie powiatu janowskiego, mieli mo¿liwoœæ organizacji zajêæ 

integracyjnych o charakterze rekreacyjno - sportowym na terenie OSiR w Janowie Lubelskim 

oraz Oœrodka Wypoczynkowego „EMES”. Uczestnicy i pracownicy Œrodowiskowego Domu 

Samopomocy w Janowie Lubelskim sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania:

- Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Deruœ oraz pracownikom Oœrodka Sportu i Rekreacji w 

Janowie Lubelskim za profesjonaln¹ opiekê i organizacjê czasu wolnego z bezp³atnym 

udostêpnieniem sprzêtu wodnego nad Zalewem Janowskim;

- Panu Stanis³awowi Mazur za organizacjê grilla okolicznoœciowego dla podopiecznych ŒDS 

w Janowie Lubelskim oraz ich goœci ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

ŒDS w Janowie Lub.

P O D Z I Ê K O W A N I A
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Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Œwiêto  Mal in  zwane  Mal in iakami ,  (oko³o 40 % produkcji krajowej).

organizowane jest w Kraœniku od 1999 roku, a W tym roku najbardziej zas³u¿eni dla 

obchodzone jest  w formie festynu,  rolnictwa plantatorzy malin zostali uhonorowani  

tradycyjnie, w kraœnickim amfiteatrze. przez Pani¹ Genowefê Tokarsk¹ Wojewodê 

Impreza ta jest form¹ promocji powiatu Lubelskiego, odznaczeniami resortowymi 

jako regionu rolniczego, s³yn¹cego z uprawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wœród 

ma li n.  „K ra œn ic ki e Za g³ êb ie  Ow oc ów  zaproszonych goœci nie zabrak³o przedstawicieli 

Samorz¹du Powiatu Janowskiego w osobach 

Pana Zenona Sydora - Starosty Janowskiego i 

Pana Piotra Góry - Wicestarosty. 

Goœcie mogli podziwiaæ wystawy rêkodzie³a 

artystycznego, p³odów ogródków dzia³kowych, 

gie³dê kolekcjonersk¹, a tak¿e prezentacjê koni 

wierzchowych.

Gwiazd¹ wieczoru by³ VOX, który 

œci¹gn¹³ rzesze fanów z ca³ego województwa, 

natomiast pokazy sztucznych ogni zakoñczy³y 
Miêkkich” tworzy 3,5 tys. producentów, tegoroczne Œwiêto Malin w Kraœniku.
bêd¹cych w posiadaniu 2,5 tys. hektarów Alina Boœ
plantacji malin, gdzie roczna produkcja tych Foto:www.powiatkraœnicki.pl
owoców kszta³tuje siê na poziomie 20 tys. ton 

Œwiêto Malin w Kraœniku

Dzi êki  naw i¹z ani u ws pó³ pra cy z e gospodarzy m³odzie¿ zwiedza³a Drezno oraz  

stowar zyszen iem Sapos e.V w Gorlit z oraz Berlin. Myœlê , ¿e sam fakt, i¿ wiêkszoœæ polskich 

wykorzystaniu wsparcia finansowego Organizacji uc ze st ni kó w pr ak ty ki  od by wa ³a  pr ak ty kê  

Polsko - Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿owej, ind ywi dua lni e z p rac own ika mi z  Nie mie c 

zajmuj¹cej siê m.in. realizacj¹ projektów praktyk mobilizowa³ m³odzie¿ do szlifowania jêzyka, jak i 

zawodowych, m³odzie¿ mog³a poszerzaæ swoj¹ poz naw ani a taj nik ów pra cy zaw odo wej  w 

wiedzê i zdobywaæ praktykê zawodow¹ w Niemczech.

nowoczesnych gospodarstwach i zak³adach M³odzie¿ uczestniczy³a równie¿ w 

gastronomicznych w Niemczech. szeregu imprez, organizowanych cyklicznie w 

Pro jek t praktyki zawodowej  zos ta³  Gorlitz, takich jak np. Fest der Muschellminna, Fete 

pop rze dzo ny rów nie ¿ wiz yt¹  i spo tka nie m de la Musique, czy coroczny festyn ulicami Gorlitz 

przedstawicieli Sapos e.V z dyrekcj¹ szko³y w pod has³em ,,Kultury Naszego Œwiata”, które 

Potoczku w celu omówienia szczegó³ów pobytu podkreœlaj¹ fakt, i¿ w³aœnie to miasto otrzyma³o 

oraz za³o¿eñ programowych co do realizacji równie¿ tytu³ miasta europejskiej kultury.

praktyki. G³ównymi celami  programu by³a wiêc nie Wyjazd na praktykê zawodow¹ do 

tylko realizacja programowej praktyki zawodowej Niemiec dla wiêkszoœci uczniów by³ pierwszym 

w Niemczech, ale tak¿e pog³êbianie umiejêtnoœci wyjazdem zagranicznym,oraz kontaktem z ludŸmi i 

jêzykowych. Dlatego, poza czasem praktyki kultur¹ naszych zachodnich s¹siadów. Wszyscy 

zawodowej, m³odzie¿ bra³a równie¿ udzia³ w uczniowie otrzymali na zakoñczenie swojej 

zajêciach jêzykowych, prowadzonych przez praktyki zawodowej opinie od swych pracodawców, 

lektorów niemieckich, poznaj¹c m.in. mo¿liwoœci które potwierdzaj¹ dobre przygotowanie m³odzie¿y 

zawodowe na rynku pracy oraz strukturê do pracy w wybranym przez nich zawodzie oraz 

szkolnictwa zawodowego w Niemczech. podkreœlaj¹ komunikatywnoœæ w œrodowisku pracy. 

M³odzie¿ naszej szko³y - dziêki decyzji Miejmy nadziejê, ¿e pomimo ¿alu obydwu stron, ¿e 

dyrektora Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku ten wspólnie spêdzony czas tak szybko min¹³, 

Pana Dariusza Wolana, mog³a byæ rozwo¿ona nawi¹zane kontakty, przyjaŸnie i zdobyte 

codziennie na praktyki szkolnym volkswagenem doœwiadczenie zawodowe przynios¹ w przysz³oœci 

transporterem, co u³atwi³o pe³n¹ realizacjê za³o¿eñ nowe mo¿liwoœci wspó³pracy.

praktyki zawodowej. Równie¿ dziêki temu by³o Wiêcej informacji na temat odbytej 

mo¿liwe zwiedzanie najbli¿szej okolicy Goerlitz praktyki zawodowej  na stronie internetowej 

podczas weekendów. Ka¿dy pracowity tydzieñ Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku.

zosta³ ukoronowany wyjazdem turystycznym, Piotr Spyra

kiedy to wraz z grup¹ przedstawicieli ze strony Nauczyciel ZSR w Potoczku

Pod tym has³em w dniach 28.05 - 25.06 m³odzie¿ klas trzecich Technikum Rolniczego i 

Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku 

odby³a praktykê zawodow¹ w Niemczech.

M³odzie¿ z ZSR w Potoczku praktykowa³a w Niemczech

G.III.7430/05/15/2008

Zgodnie z § 34 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38, poz. 454) 

zawiadamiam o wszczêciu postêpowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

nieruchomoœci gruntowych, budynkowych i lokalowych w gminie 060505_5 Janów Lubelski Obszar 

Wiejski w obrêbach:

0001 Bia³a II, 0002 Bia³a I, 0003 Janów II, 0004 Kiszki, 0005 £¹¿ek Ordynacki, 0006 Momoty 

Dolne, 0007 Momoty Górne, 0008 Pikule, 0009 Ruda, 0010 Ruda Enklawy, 0011 Szewce, 0012 

Ujœcie, 0013 Zofianka Górna.

Postêpowanie prowadzone bêdzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a 

ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr. 240 poz. 2027 

ze zm.) oraz przepisów ww. rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Do wykonania czynnoœci technicznych zwi¹zanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego 

upowa¿nione zosta³o Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno  Kartograficzne w Lublinie sp. z o. O.

GIII7430/1./ / 31 / 2008

Zgodnie z  § 34 rozporz¹dzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38,poz.454) zawiadamiam o 

wszczêciu postêpowanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów,oraz za³o¿enia ewidencji 

budynków i lokali dla nieruchomoœci gruntowych, budynkowych i lokalowych po³o¿onych w gminie 

Batorz, w obrêbie ewidencyjnym Batorz I.

Postêpowanie prowadzone bêdzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 i art.24a 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 nr 240, poz. 2027 ze 

zm.) oraz przepisów ww. rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Do wykonania czynnoœci technicznych zwi¹zanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego 

upowa¿nione  zosta³o Przedsiêbiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A z siedzib¹ 

w Rzeszowie.

Starosta Zenon Sydor

Z A W I A D O M I E N I E

Unijne œrodki w powiecie janowskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, przy wspó³finansowaniu 

Starostwa Powaitowego, realizuje projekt systemowy pod nazw¹: “Integracja i wsparcie 

osób i rodzin zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z terenu powiatu janowskiego 

poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i œrodowiskowego” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapi³ Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji spo³ecznej 

Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Najwa¿niejszym zadaniem projektu jest z doradc¹, który dokonuje oceny funkcjonowania 

wsparcie osób i rodzin, maj¹cych trudnoœci z psycho - spo³ecznego, preferencji zawodowych 

in tegracj¹  zawodow¹ i  spo³eczn¹ oraz  oraz poziomu motywacj i do uczes tnic twa w 

po dw y¿ sz en ie  ic h st at us u za wo do we go  i projekcie. Doradztwo ma na celu przygotowanie 

spo³ecznego poprzez ich  przygotowanie do wejœcia indywidualnych œcie¿ek rozwoju zawodowego dla 

na rynek pracy. ka¿dego uczestnika. Na podstawie wczeœniejszych 

etapów dzia³añ, uczestnicy projektu 

kierowani s¹ na odpowiadaj¹ce ich 

predyspozycjom oraz preferencjom 

szkolenia i do kszta³cenia ustawicznego. W 

ramach aktywnej integracji przewiduje siê 

r ó w n i e ¿  w s p a r c i e  1 5  o s ó b  

niepe³nosprawnych poprzez wsparcie 

indywidualne i grupowe w zakresie wzrostu 

kompetencji ¿yciowych i umiejêtnoœci 

zawodowych, umo¿liwiaj¹cych powrót do 

¿ycia spo³ecznego, w tym powrót na rynek 

pracy i aktywizacjê zawodow¹ uczestników 

Œrodowiskowego Domu Samopomocy. 

Osoby niepe³nosprawne s¹ objête 

wsparciem pracownika socjalnego - 

doradcy ds. osób niepe³nosprawnych. 

Realizowane s¹ specjalistyczne warsztaty. 

O c z e k i w a n y m  r e z u l t a t e m  

podejmowanych dzia³añ jest podniesienie 

lub nabycie nowych kwalifikacji oraz 

umie jê tnoœc i  p rzez  uczes tn ików.  

Zwiêkszenie jakoœci i skutecznoœci dzia³añ Osoby objête projektem uczestnicz¹ w 
w zakresie aktywnoœci zawodowej. Poprzez kursach i szkoleniach podwy¿szaj¹cych ich 
w³¹czenie uczestników do dzia³ania wzroœnie ich kompetencje zawodowe, m.in. kursy prawa jazdy, 
motywacja i zaanga¿owanie w integracjê spo³eczno kurs wykoñczenia wnêtrz, warsztaty kulinarne, 
- zawodow¹. Uczestnicy projektu dowiedz¹ siê, jak warsztaty ogrodnicze oraz w treningach 
w przysz³oœci wykorzystywaæ swoje mocne strony kompetencji spo³ecznych, które prowadzi 
oraz w jaki sposób zapobiegaæ niepowodzeniom. psycholog. Wsparcie to polega na doskonaleniu 
Dodatkowo liczne æwiczenia grupowe umo¿liwiaj¹ umiejêtnoœci spo³ecznych i zawodowych oraz 
zwiêkszenie poczucia w³asnej wartoœci,  wypracowaniu zdolnoœci tych osób do wy¿szej 
kszta³towanie umiejêtnoœci nawi¹zywania s a m o o c e n y ,  p r z e ³ a m y w a n i u  b a r i e r  
prawid³owych relacji miêdzyludzkich oraz psychologicznych, podniesieniu zdolnoœci do 
obni¿enie poziomu lêku spo³ecznego. Na powy¿sze zatrudnienia. Celem tego dzia³ania jest 
dzia³ania zaplanowano  130.000 z³, pochodz¹ce  ze umo¿liwienie uczestnikom projektu poznania 
œrodków UE i Starostwa Powiatowego w Janowie w³asnego stylu funkcjonowania w grupie.
Lubelskim.Ka¿dy z uczestników ma równie¿ 

PCPR Janów Lub.mo¿liwoœæ skorzystania z indywidualnych spotkañ 
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Po ka¿dej wiêkszej ulewie na odcinku (od Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

parku do ronda) na ulicy Zamoyskiego stoi wybudowa³a tzw. studzienki ch³onne, które 

woda. Zapyta³em w Urzêdzie Miejskim, czy maj¹ ma³¹ pojemnoœæ i nie s¹ w stanie 

podjêto jakieœ dzia³ania, aby temu zapobiec. pomieœciæ du¿ych iloœci wody. Urz¹d Miejski 

Z wyjaœnieñ wynika, ¿e ten odcinek kilkakrotnie zwraca³ siê do GDDKiA z proœb¹ o 

nie posiada kanalizacji deszczowej. Na tym wybudowanie na tym odcinku kanalizacji 

odcinku w³aœciciel drogi, czyli Generalna deszczowej. Niestety, do tej pory GDDKiA nie 

znalaz³a pieniêdzy na t¹ 

inwestycjê. Aby zachêciæ 

GDDKiA Urz¹d Miejski 

opracowa³ dokumentacjê 

t e c h n i c z n ¹ .  M i e j m y  

nadziejê, ¿e GDDKiA 

zechce rozwi¹zaæ ten 

spory  problem w centrum 

miasta. Cieszymy siê 

n a t o m i a s t ,  ¿ e  

wybudowana kilka lat 

t e m u  p r z e z  g m i n ê  

kanalizacja deszczowa 

d z i a ³ a  w ³ a œ c i w i e  i  

bezawaryjnie.

J.M

Niewydolne studzienki

Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e w pi¹tek 8 Józefa Muchê sklepy spo¿ywcze ,,A,B,C”, 

sierpnia odby³o siê spotkanie integracyjne Pani¹ Czes³awê Sulowsk¹ firma ,,WOJAN”, 

rodziców i dzieci, po³¹czone z oficjalnym Pana Rafa³a Widza firma ,,RAFIX”, Pana 

oddaniem do u¿ytku placu zabaw na osiedlu Nab³onek hurtownia ,,BOTEX”, radnego 

Zaolszynie.

Spotkanie swoj¹ osob¹ zaszczyci³ 

Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, któremu - jako 

w³odarzowi miasta, jesteœmy wdziêczni za 

realizacjê tego¿ przedwsiêziêcia.

Po liczbie uczestnicz¹cych w 

spotkaniu dzieci i ich opiekunów mo¿na œmia³o 

stwierdziæ, ¿e inwestycje tego typu s¹ 

potrzebne. Dziêki wsparciu finansowemu 

sponsorów oraz wspólnym sk³adkom rodziców 

ka¿de dziecko dosta³o drobny upominek oraz 

s³odkoœci, a dla wszystkich obecnych by³ 
osiedla Zaolszynie Pana Eugeniusza Misia. 

poczêstunek. Wœród darczyñców nale¿y 
Zabawa dla licznie zgromadzonych dzieci by³a 

wymieniæ: Pana Adama Kuœmierczyka sklep,, 
przednia, a œwiadczy o tym powy¿sze zdjêcie i 

ARDOM”, Jerzego P³echê firma ,,MINI- 
szkoda tylko, ¿e deszcz zbyt wczeœnie 

BUD”, Micha³a Szymoñczyka sklepy 
zakoñczy³ rodzinne spotkanie.

obuwnicze, Mariannê Grzegórsk¹ równie¿ 
Wspó³organizatorzy:

sklepy obuwnicze, Pana Piotra Oleszko, Pana 
Urszula Bia³ek, S³awomir Dworak

Piknik rodzinny na osiedlu Zaolszynie

Z uwagi na koniecznoœæ dostosowania procedur krajowych do wymagañ Unii Europejskiej 

budowa dróg w Polsce zosta³a przyhamowana.

Jednak prace projektowe trwaj¹ nadal. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

przygotowa³a dwie koncepcje przebiegu drogi S19 przez £¹¿ek.

Mieszkañcy £¹¿ka wyst¹pili z w³asn¹ propozycj¹ przebiegu drogi. Dwunastego sierpnia na 

zorganizowane przez Urz¹d Miejski zebranie mieszkañców przybyli przedstawiciele GDDKiA oraz 

Generalnej Dyrekcji Biura Projektowego. Propozycja mieszkañców wstêpnie zosta³a 

zaakceptowana. Odcinek drogi przebiegaj¹cy przez £¹¿ek bêdzie wyposa¿ony w tunele i estakady 

do przechodzenia dzikich zwierz¹t przez drogê. Decyzja bêdzie jednak ostateczna dopiero po 

zaakceptowaniu przez w³aœciwe organy ochrony œrodowiska.

J.M

S 19 w £¹¿ku

A¿ 80 stra¿aków z Komendy Powiatowej i piêciu budynkach mieszkalnych, podobnie w 

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych bra³o Modliborzycach. Na terenie OSiR-u 

udzia³ w akcjach usuwania szkód przewracaj¹ce siê drzewa uszkodzi³y domki. 

wywo³anych burz¹, która przesz³a 4 Silny wiatr i deszcz by³y przyczyn¹ kolizji w 

sierpnia nad powiatem janowskim. Potoku Stany jad¹cy tamtêdy samochód 

Po³amane drzewa, pozrywane dachy osobowy zosta³ ,,wepchniêty” przez wiatr  pod 

to skutki wczorajszej burzy. £¹cznie w ca³ym nadje¿d¿aj¹cy z przeciwka kombajn zbo¿owy. 

powiecie powalonych zosta³o oko³o 150 Straty wywo³ane burz¹ w Powiecie Janowskim 

drzew, najgorzej  by³o w mie jscowoœci  szacowane s¹ na oko³o 400 tys. z³  mówi nam z-

Momoty Górne gdzie przewracaj¹cy siê d¹b ca Komendanta PSP w Janowie Lubelskim kpt. 

zerwa³ liniê energetyczn¹. Nieciekawie by³o mgr in¿. Tomasz Serwatka.

równie¿ w innych miejscowoœciach, w £ukasz.S

Janowie Lubelskim wiatr zerwa³ dachy na 

Burza nad Janowem

Burmistrz Janowa Lubelskiego powo³a³ o przyznanie œrodków na usuniêcie strat. Na 

komisje do oceny strat spowodowanych jedno gospodarstwo mo¿na wnioskowaæ o 

burz¹, jaka przesz³a nad janowsk¹ gmin¹ przyznanie do 6 tysiêcy z³, wysokoœæ 

05.08.2008 r. uzale¿niona jest od wielkoœci szkód.

Komisja ukoñczy³a ju¿ prace w terenie. Ponadto s³u¿by opieki spo³ecznej oceniaj¹ce 

Ocenie poddawane by³y uszkodzenia budynków warunki socjalne mog¹ przyznaæ pomoc 

mieszkalnych i gospodarczych. W Momotach i finansow¹. Podczas burzy wyst¹pi³y znaczne 

Uj œc iu  us zk od ze ni u ul eg ³o  5 do mó w straty w drzewostanie lasów pañstwowych i 

mieszkalnych, oraz 3 budynki gospodarcze, w pryw atny ch. W³ad ze gmin y wyst ¹pi¹  do 

Janowie Lubelskim uszkodzonych zosta³o 10 wojewody z wnioskiem o uznanie tych szkód w 

budynków. Urz¹d Miejski po oszacowaniu strat terenie za stan klêski ¿ywio³owej.

wyst¹pi³ z wnioskiem do wojewody lubelskiego J.M

Liczenie strat po burzy

Rêce opadaj¹ i za chwilê podnosz¹ siê do góry z domy od ha³asu i py³u, zostali tego pozbawieni. Ach, 

proœb¹ o opamiêtanie dla tych „Hunów”, którzy a kto zap³aci za nasadzenia drzew drugi raz, próbujmy 

niszcz¹ œrodowisko. Bo jak nazwaæ cz³owieka, 

który zniszczy³ ponad czterdzieœci drzewek, 

posadzonych przy drodze nr 74 obok szpitala.

W³adze samorz¹dowe zabiega³y o 

poszerzenie drogi wykonanie chodników z 

dobrym skutkiem, odcinek drogi wybudowano. 

Zasiane trawniki pomiêdzy pasem jezdni a 

chodnikiem, trawa strzy¿ona, jak nale¿y 

posadzone drzewa. Czêœæ tych drzew zosta³a 

zniszczona, pierwsza myœl - chuligani. Ale czy 

chuliganowi chcia³oby siê iœæ do domu po 

no¿yce, tak tak, drzewa zosta³y skrócone 

prawdopodobnie no¿ycami. Pijaczek raczej 
zgadn¹æ? Samorz¹dy i mieszkañcy Zofianki z³ama³by kilka, a tu zniszczone s¹ jeden po drugim. 
zabiegaj¹ o budowê chodników wzd³u¿ drogi do W³aœciciele przyleg³ych posesji nie s¹ pewno 
samej wsi.zadowoleni, ¿e drzewa, które mia³y odgrodziæ ich 

J.M

Wspó³czesny najazd Hunów

Z Kroniki Policyjnej
Tragiczna seria wypadków i kolizji

Informacje uzyskane od rzecznika Powiatowej Komendy Policji
w Janowie Lubelskim nadkomisarza Piotra Sawy

Minê³o kilka tygodni od œmiertelnego wypadku w 

Modliborzycach na drodze nr 19 z Janowa do 

Modliborzyc, a ju¿ 23 lipca mia³o miejsce kolejne 

zdarzenie, które mog³o siê zakoñczyæ tragicznie. 

Mieszkaniec Andrzejowa Piotr M. lat 25, jad¹cy 

Polonezem w stanie „wskazuj¹cym” tak ten fakt opisuje 

siê delikatnie, ja napiszê, ¿e pijany, ponad 2 promile 

alkoholu we krwi, najecha³ na ty³ samochodu DAF, 

nastêpnie odbi³ siê i zjecha³ na lewy pas jezdni, kierowca 

wypad³ na jezdniê a Polonez przejecha³ jeszcze ponad sto 

metrów i zatrzyma³ siê na drzewie. Kierowca mia³ wiele 

szczêœcia obra¿enia, jakie dozna³ nie s¹ ciê¿kie. Zdarzenie 

mia³o miejsce na drodze nr 19 przed Modliborzycami. To 

zdarzenie bada Posterunek Policji w Modliborzycach.

Równie¿ 23 lipca, oko³o godziny 18.00 

kierowca Damian £. pochodz¹cy ze 

S³upia, jad¹cy samochodem marki 

Honda, zjecha³ na lewy pas jezdni, 

przejecha³ przez rów i uderzy³ w 

drzewo - samochód nadaje siê do 

kasacji. Za niedostosowanie prêdkoœci 

do warunków jazdy kierowca zosta³ 

ukarany mandatem. Kierowca zosta³ 

zawieziony karetk¹ do szpitala; po 

opatrzeniu drobnych obra¿eñ wróci³ 

do domu. Zdarzenie mia³o miejsce 

równie¿ na tym samym odcinku drogi.

J.M.

W dniu 8 sierpnia 2008 r., odby³ siê odbiór zmodernizowanej drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoœci £¹¿ek Ordynacki  

Nowa Wieœ. Droga o d³ugoœci 450 m i szerokoœci 4 m, wykonana 

zosta³a z nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji zamkn¹³ siê 

kwot¹ 86 193,00 z³; wykonawc¹ zadania, wy³onionego w drodze 

przetargu by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spó³ka 

z.o.o.

Red.

Nowa droga na Nowej Wsi
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Konkurs na naj³adniejsz¹ zagrodê, posesjê, nagroda kosiarka ogrodowa,

balkon w gminie Janów Lubelski dobieg³ Pan Tadeusz Kêdrak  Janów Lubelski, 

koñca. nagroda kosiarka ogrodowa,

Organizatorem konkursu by³ Burmistrz II Miejsce egzekwo:

Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ. Pan Stanis³aw Jakubiec  Bia³a Druga, 

Konkurs przeprowadzany by³ w trzech nagroda podkaszarka

kategoriach: Pañstwo Joanna i Tadeusz Smutkowie  

- Kategoria „zagroda” Momoty Dolne, nagroda podkaszarka,

- Kategoria „posesja” Pañstwo Gra¿yna i W³odzimierz Orze³, 

-  Kategoria „balkon” w zabudowie Janów Lubelski, nagroda podkaszarka

wielorodzinnej III miejsce egzekwo:

£¹cznie wp³ynê³o 9 wniosków konkursowych. Pan Stanis³aw Pud³o - Bia³a Pierwsza, 

Komisja powo³ana przez Burmistrza wy³oni³a nagroda wiklinowe meble ogrodowe

zwyciêzców. W poszczególnych kategoriach: Pañstwo Ma³gorzata i Andrzej Misiowie  

- w kategorii „Zagroda” Bia³a Pierwsza, nagroda wiklinowe meble 

I Miejsce-  nie przyznano ogrodowe;

II Miejsce egzekwo: Pani Teodora Mucha  - w kategorii „balkon”; nie zg³oszono 

Bia³a Pierwsza , nagroda podkaszarka wniosków konkursowych.

Pan Józef Prê¿yna - Bia³a Pierwsza, nagroda Fundatorami nagród jest Burmistrz Janowa 

podkaszarka Lubelskigo oraz Wojewódzki Fundusz 

- w kategorii „Posesja” Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 

I Miejsce egzekwo: w Lublinie.

Pani Beata Mrozowska  Janów Lubelski, Red.

Konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê
rozstrzygniêty

Posesja pana Stanis³awa Jakubca zdobywcy drugiego miejsca w konkursie

Posesja pani Beaty Mrozowskiej, która zajê³a I miejsce w konkursie

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Rada Miejska w Janowie Lubelskim

Stowarzyszenie na rzecz Eko rozwoju i Edukacji Wsi £¹¿ek
serdecznie zapraszaj¹ na uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy

,,TRAGICZNE LOSY MIESZKAÑCÓW £¥¯KA ORDYNACKIEGO
                               I £¥¯KA GARNCARSKIEGO
                  W CZASIE II WOJNY ŒWIATOWEJ 1939-1945”

Uroczystoœæ odbêdzie siê 21 wrzeœnia 2008 r. w £¹¿ku Ordynackim

godz. 13:00 Msza Œw. W Kaplicy Najœwiêtszego Serca Jezusowego

godz. 14:00 Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej tragicznym losom mieszkañców £¹¿ka

godz.14:15 S³owo Prof. Janiny Marciak - Koz³owskiej

godz 14:30 Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów PSP w £¹¿ku

godz. 15:00 Koncert Pieœni Patriotycznej - Chór - ,,SURMA” z Warszawy Dyryguje Lucjan Mazurek

Program Uroczystoœci

Inicjatywa:

S. Maria - Serafia, Niepokalanka, urodzona w £¹¿ku Ordynackim

Treœæ tablicy:

Zofia Startek, Bogumi³ Startek Anna Sikora, prof. Janina Marciak - Koz³owska

Patronat:
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK, k. Janów Lubelski

Wykonanie Tablicy:

W³adys³aw Œrodek, Zaleszany

Wœród zaproszonych goœci nie zabrak³o Wdowiaka, oraz br¹zo wym   K onrada 

Prezesów s¹siaduj¹cych z „Soko³em” Kó³ £ukasika, Zygmunta Magdowskiego i Józefa 

£owieckich. Zaproszeni goœcie mieli okazjê Micha³ka. Uroczystoœæ przebiega³a w mi³ej, 

poznaæ tradycjê myœliwsk¹ oraz wzi¹æ udzia³ w kole¿eñskiej atmosferze i by³a okazj¹ do 

ceremonii dekoracji zas³u¿onych dla Ko³a pod ziê kow ani a w³ adz om p owi ato wym  i 

myœl iwych.  Za  szczególne  os i¹gn iêci a gminnym za wspó³pracê, pomoc i zrozumienie.

uhonorowano: srebrnym medalem  Józefa Darz Bór

60 lat Ko³a £owieckiego ,,SOKÓ£”

Foto numeru:
Burza nad Janowem da³a siê 

we znaki mieszkañcom ca³ej 

gminy. Pozrywane dachy, 

po³amane drzewa, nawet 

przystanki autobusowe nie 

opar³y siê niszczycielskiemu 

¿ywio³owi. Na zdjêciu 

pasa¿er  , , s i edz¹cy  na  

przystanku” tu¿ po burzy 

czekaj¹cy na autobus.

red.

Cd. ze str. 1
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SPÓ£DZIELNIA KÓ£EK ROLNICZYCH
23-300 JANÓW LUBELSKI, UL. BIALSKA 11

Oferuje do sprzeda¿y

- dzia³kê gruntu rolnego o pow. 0,14 ha po³o¿on¹ przy 
drodze lokalnej w miejscowoœci Ruda, oznaczon¹ w 
ewidencji gruntów nr 1476/2.
Szczegó³owe informacje tel. (015) 8721 331, 0698 668 934.

S³owa wsparcia i wyrazy najg³êbszego 
wspó³czucia rodzinie zmar³ego

st. ogn. Jana Ha³asy,
sk³adaj¹:

stra¿acy i emeryci Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej z Janowa Lubelskiego

Wesz³a w ¿ycie Uchwa³a Rady Miejskiej w handlu, na okres od 1 roku do 3 lat (w zale¿noœci 

sprawie programu pomocy de minimis od wysokoœci nak³adów inwestycyjnych).

udzielanej przedsiêbiorcom na terenie Gminy Warunkiem ubiegania siê o korzystanie z 

Janów Lubelski. pomocy de minimis jest z³o¿enie formularza 

Na jej mocy zwalnia siê z podatku od zg³oszeniowego w Urzêdzie Miejskim w 

nieruchomoœci grunty, budynki, budowle lub ich Janowie Lubelskim. Osoby zainteresowane 

czêœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, na zapraszamy na nasz¹ stronê  internetow¹ 

których podatnik zrealizuje nowe inwestycje , gdz ie w zak ³adce 

( r o z u m i a n e  j a k o  p r z y r o s t  p o d s t a w  „Aktualnoœci” lub „Og³oszenia, zarz¹dzenia” 

opodatkowania w podatku od nieruchomoœci znajduj¹ siê szczegó³y ubiegania siê o pomoc 

zwi¹zanych z p rowadzeniem dzia³alnoœci publiczn¹ de minimis oraz jest mo¿liwoœæ 

gospodarczej dla podatnika korzystaj¹cego ze pobrania formularza zg³oszeniowego.

zwolnienia), z wy³¹czeniem inwestycji w K.D.

www.janowlubelski.pl

Gminny program pomocy de minimis
Og³oszenia drobne:

Wynajmê lokal o powierzchni u¿ytkowej 32 m kwadratowe z zapleczem przy ulicy Œwierdzowej na 

cela handlowe, us³ugowe lub mieszkaniowe. Telefon (015) 8720 674 po godzinie 20 tej.

Zagubiono legitymacjê studenck¹, numer albumu 4645, Monika Albiniak, szczêœliwego 
znalazcê proszê o kontakt, kom. 511 600 425.
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