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Wielki sukces odnios³y w³adze Janowa 

Lubelskiego. Zarz¹d  Województwa 

Lubelskiego og³osi³  l istê projektów, 

zatwierdzonych do dofinansowania w 

dziedzinie infrastruktury kultury.  Konkurs na 

dofinansowanie z funduszy unijnych 

inwestycji, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ kultury, 

wygra³ wniosek naszej gminy. Do konkursu 

zg³oszono 27 projektów. Dofinansowanie 

uzyska³y jedynie 2 z nich. Zajmuj¹c pierwsze 

miejsce w województwie, Janów wyprzedzi³ 

takich potentatów, jak choæby Zamoœæ czy 

Che³m. Cd. str. 3

Co za szok! Ju¿ za rok nowy JOK!

Zdjêcie wykonane w roku 1949

Wszystk ie oczy bacznie œ ledzi³y  ka¿dy ruch Pani Otylia, po krótkiej rozgrzewce, ustanowi³a 

mistrzyni, co chwilê rozlega³y siê gromkie brawa. nowy rekord basenu sportowego na dystansie 50m, 

delfinem 30,78 s. To nie lada wyzwanie dla 

wszystkich, korzystaj¹cych z p³ywalni. Po wyjœciu z 

wody mistrzyni wyrazi³a swoje uznanie dla niecki 

basenu sportowego, okreœlaj¹c go mianem basenu 

szybkiego.

Nastêpnego dnia Pani Otylia, po porannej, prywatnej 

sesji zdjêciowej, wykonanej przez OSiR na jej 

osobist¹ proœbê, ju¿ przed 10.00 pojawi³a siê w Hali 

Sportowej Publicznej Szko³y Podstawowej, gdzie 

spotka³a siê z uczniami janowskich szkó³ oraz 

mieszkañcami naszego miasta. W spotkaniu 

uczestniczy³ równie¿ Pan Krzysztof Ko³tyœ 

Burmistrz Janowa Lubelskiego. Mistrzyni wpisa³a 

siê do Ksiêgi Pami¹tkowej, odcisnê³a na pami¹tkê 

swoj¹ d³oñ w gipsie, odpowiada³a na pytania, 

zadawane przez uczniów i uczestniczy³a w 

króciutkiej konferencji prasowej.

Oko³o godziny 11.00 na hali basenowej zgromadzili 

siê ju¿ wszyscy zaproszeni Goœcie i rozpoczê³a siê 

uroczystoœæ oficjalnego otwarcia Krytej P³ywalni 

„Otylia” w Janowie Lubelskim. Cd. Str.3

Wielokrotna mistrzyni œwiata Otylia Jêdrzejczak odwiedzi³a Janów Lubelski. 
Przyjecha³a ju¿ w niedzielê, 5.10.2008r., by - jak obieca³a swoim janowskim fanom, 
wypróbowaæ osobiœcie nowootwart¹ p³ywalniê. Po kameralnym spotkaniu z 
mieszkañcami na naszym janowskim, zrewitalizowanym rynku, mistrzyni 
przyjecha³a na p³ywalniê, gdzie spotka³a siê ze swoimi fanami, rozdawa³a 
autografy, po czym ochoczo wskoczy³a do wody. Takiego stylu nasza p³ywalnia 
jeszcze nie widzia³a.

Janów wygrywa wielkie pieni¹dze!!!
Trwa œwietna passa naszej gminy! W w kategorii dróg gminnych i w kategorii: 

konkursach, og³oszonych przez Zarz¹d gospodarka wodno-œciekowa. W kategorii -

Województwa Lubelskiego, Janów drogi gminne - projekt z³o¿ony przez gminê 

Lubelski wygra³ rekordow¹ kwotê 28 Janów Lubelski zdoby³ ponad 96 punktów na 

milionów z³otych dofinansowania do 100 mo¿liwych do uzyskania i zajmuj¹c 4 

swoich projektów inwestycyjnych. Jest to miejsce w województwie, znalaz³ siê wœród 

kwota tak wielka, ¿e nasza gmina 1 4  p r o j e k t ó w ,  k t ó r e  u z y s k a j ¹  

musia³aby zbieraæ pieni¹dze na te dofinansowanie .  Konkurencja  by³a  

inwestycje 14 lat. olbrzymia, gdy¿ gminy z³o¿y³y 255 

Oprócz dofinansowania do modernizacji projektów. 240 projektów nie uzyska³o 

Janowskiego Oœrodka Kultury, o którym dofinansowania ze wzglêdu na zbyt ma³¹ 

informujemy poni¿ej.. iloœæ pieniêdzy do podzia³u. Wœród tych 240 

Zarz¹d  Wo jewództwa Lubelsk iego  znalaz³ siê drugi projekt z³o¿ony przez gminê, 

zatwierdzi³ listê projektów, które otrzymaj¹ który zdoby³ 88 punktów i znalaz³ siê na 30 

dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej pozycji. Cd. str. 4

Pieni¹dze z Unii dla drogi powiatowej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Zintegrowanym Programem 

Operacyjnym Rozwoju Regionalnego wysoko oceni³o nasze osi¹gniêcia, Gmina Janów Lubelski 

zajê³a drugie miejsce w kraju wœród gmin realizuj¹cych  projekty wspó³finansowane  z funduszy 

Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Uroczyste og³oszenie wyników nast¹pi 30 paŸdziernika br. 

na Zamku Królewskim w Warszawie. Wiêcej szczegó³ów podamy w nastêpnym wydaniu GJ.

Drugie miejsce dla gminy Janów Lubelski

Uroczyste otwarcie p³ywalni

Powiat Janowski w kwietniu br. z³o¿y³ - w ramach mln z³ ,  z  czego wnioskowana kwota o 

Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie z EFRR to ok. 39 mln z³.

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, W sierpniu br. Zarz¹d Województwa poda³ listê 80 - 

dzia³anie 5.2. Lokalny uk³ad transportowy - drogi ciu wniosków, które przesz³y ocenê formaln¹. 

powiatowe, trzy wnioski aplikacyjne na trzy ró¿ne PóŸniej Panel Ekspertów sprawdza³ wnioski pod 

drogi. wzglêdem merytorycznym, po czym Zarz¹d 

Wnioski obejmowa³y drogi powiatowe: Województwa poda³ listê rankingow¹ wniosków, 

Janów Lubelski - Tokary - Huta Turobiñska (odcinek które uzyska³y powy¿ej 60,0 pkt. Na tej liœcie 

Rataj - Zdzi³owice); znalaz³y siê wszystkie wnioski z naszego powiatu.  

Polichna Podlesie - Potok Stany (odcinek D¹browica Najwy¿ej oceniony zosta³ wniosek, z³o¿ony na 7,8 

- Potok Stany); km odcinek Rataj - Zdzi³owice (drogi Janów 

Krzemieñ - Chrzanów - Goraj (odcinek Krzemieñ - Lubelski - Tokary - Huta Turobiñska), który zaj¹³ 

Branew). drugie miejsce w województwie, otrzymuj¹c 99,44 

£¹czna kwota tych trzech inwestycji wynosi ok. 50 pkt na 100 mo¿liwych. Cd. str. 6

,,Bez chleba ¿yæ siê nie da...”...str.7

Europose³ prof. Miros³aw Piotrowski... str.2

Dramat roz³o¿ony w czasie...str.11
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VIII Mistrzostwa Województwa Lubelskiego grzybów w okreœlonym czasie; za ka¿dy rodzaj 

w Grzybobraniu zgromadzi³y w niedzielê 14 grzyba zawodnicy uzyskiwali punkty, ka¿dy 

wrzeœnia, na Hipodromie nad Zalewem grzyb by³ inaczej punktowany. Konkurs 

Janowskim mi³oœników zbierania grzybów i wygra³a pani Barbara Kulwicka z dorobkiem 59 

spacerów po lesie. pkt, drugie miejsce zaj¹³ pan Grzegorz 

Impreza mia³a charakter konkursowy. Konkurs Skibiñski 37,5 pkt, trzecie miejsce z dorobkiem 

polega³ - jak sama nazwa wskazuje, na zbieraniu 28,5 pkt zaj¹³ Lucjan Zarembski. W konkursie 

wziê³o udzia³ 9 osób. Nagrodê za naj³adniejszy 

okaz grzyba otrzyma³ pan Grzegorz Skibiñski 

za grzyba borowika o obwodzie kapelusza 40 

cm. W trakcie imprezy odbywa³y siê równie¿ 

inne konkursy: plastyczny, wiedzy o grzybach i 

l a s a c h  j a n o w s k i c h .  M i s t r z o s t w o m  

towarzyszy³y wystêpy regionalnych zespo³ów. 

Organizatorem imprezy by³ Janowski Oœrodek 

Kultury.

Red.

Na grzyby

Na spotkanie przyby³ równie¿ burmistrz Janowa naœwietli³ obecn¹ sytuacjê w Gruzji. Nale¿y 

Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, wiceburmistrz  wspomnieæ o stanowisku na temat definicji 

Czes³aw Krzysztoñ oraz radni rady powiatu i „wa rto œci  eur ope jsk ich ” Pan a Mir os³ awa  

gminy janowskiej. Piotrowskiego, jakie przedstawi³ na jednym z 

posiedzeñ Parlamentu Europejskiego. „W Nale¿y odnotowaæ, ¿e jest to dobry wynik jak na 

tysi¹cach dokumentów powo³ujemy siê na pocz¹tek kampanii wyborczej do Parlamentu 

wartoœci europejskie. Nigdzie jednak, jak Europejskiego, bior¹c pod uwagê ¿e pan 

chocia¿by w omawianej dzisiaj Karcie Praw Miros³aw Piotrowski jest parlamentarzyst¹ 

Podstawowych, precyzyjnie ich siê nie definiuje. bezpartyjnym. 

A przecie¿ korzenie Europy s¹ chrzeœcijañskie i te Spotkanie rozpoczê³o siê od przedstawienia 

pods tawowe war toœc i  zos ta ³y  dawno  sytuacji miêdzynarodowej oraz udzia³u Polski w 

z d e f i n i o w a n e .  P e r m a n e n t n a  p r ó b a  

redefiniowania tego, co oczywiste, prowadzi do 

zaburzenia proporcji oraz mo¿liwoœci reagowania 

na autentyczne problemy Starego Kontynentu, 

jak niepokoj¹cy proces starzenia siê narodów 

Europy, migracje, agresywna konkurencja krajów 

azjatyckich , terroryzm, epidemie, nowe choroby, 

a tak¿e bezpieczeñstwo energetyczne”.

Z  i n i c j a t y w y  E u r o p o s ³ a  M i r o s ³ a w a  

Piotrowskiego powo³ane zosta³o stowarzyszenie 

„Razem dla Lubelszczyzny” z udzia³em trzech 

innych pos³ów do Parlamentu Europejskiego- 

Wies³awa Kuca, Zdzis³awa Podkañskiego i 

Zbigniewa Zaleskiego, którzy dzia³aj¹ na rzecz 

naszego regionu, a tak¿e realizuj¹ wspólnie 

niektóre przedsiêwziêcia o zasiêgu krajowym i 

miêdzynarodowym.

W dalszej czêœci spotkania pada³y pytania od 

mieszkañców Janowa Lubelskiego oraz 

wypowiedzi na temat sytuacji spo³ecznej i 

materialnej w naszym mieœcie. Temat zwolnieñ w 

„COMASIE” by³ tym problemem, który rozwi¹zywaniu problemów. Nasz goœæ nakreœli³ 
najbardziej nurtuje nasz¹ spo³ecznoœæ. Spotkanie kierunki dzia³añ, jakie podejmuje Unia 
trwa³o oko³o dwóch godzin.Europejska w zakresie rozwi¹zywania kryzysów 

Jan Machulakmiêdzynarodowych, a w szczególnoœci  

Europose³ prof. Miros³aw Piotrowski
w Janowie Lubelskim

14 wrzeœnia w Janowskim Oœrodku Kultury odby³o siê spotkanie z prof. Miros³awem 

Piotrowskim. Na spotkanie przysz³o oko³o 150 mieszkañców Janowa i s¹siednich 

miejscowoœci.

Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ z ak tywnymi fo rmami p rzeciwdzia³ania  

Zastêpca Burmistrza Janowa Lubelskiego Pan wykluczeniu spo³ecznemu na LubelszczyŸnie 

Czes³aw Krzysztoñ. Najwa¿niejszym punktem oraz z etapami wdra¿ania PO KL. Du¿e 

konfer encj i by³o p rzedst awieni e p rzez   zainteresowanie wœród uczestników wzbudza³y 

Lubelskie i Lokalne Dobre 

P r a k t y k i .  Z o s t a ³ a  

przedstawiona dzia³alnoœæ 

O W S S  z  Z a m o œ c i a ,  

przedsiêbiorstwa spo³ecznego 

z  K r ê ¿ n i c y  J a r e j ,  

przedsiêbiorstwa spo³ecznego 

z Bi³goraja, Lokalnej Grupy 

Dzia³ania „Leœny Kr¹g” oraz 

Klubu Integracji Spo³ecznej z 

Janowa Lub. 

Konferencja, zorganizowana 

n a  t e r e n i e  J a n o w a  

Lubelskiego, mia³a na celu 

promowanie dzia³añ z zakresu 

ekonomii spo³ecznej oraz 
Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji 

pokazanie dobrych praktyk, ale przede 
Spo³ecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki 

wszystkim mia³a zachêciæ i przekonaæ, ¿e warto 
Spo³ecznej Pani¹ Krystynê Wyrwick¹ - 

podejmowaæ dzia³ania, skierowane do osób 
efektywnoœci aktywnych form pomocy i 

wykluczonych spo³ecznie.
perspektywy ich rozwoju na terenie Polski. 

Zarz¹d JSNP HUMANUS
Uczestnicy konferencji zostali zapoznani tak¿e 

Aktywna integracja na LubelszczyŸnie
19 wrzeœnia w Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowym DUO w Janowie Lubelskim odby³a 

siê Regionalna Konferencja „Aktywna Integracja na LubelszczyŸnie”. Konferencja zosta³a 

zorganizowana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego w partnerstwie z Janowskim 

Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Humanus i Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania Leœny Kr¹g.

69 lat temu, 17 wrzeœnia 1939 roku, Armia zamieszka³ych na terenach zajêtych przez Rosjan, 

Czerwona bez wypowiedzenia wojny inteligencja by³a zabijana albo wywo¿ona w g³¹b 

zaatakowa³a Polskê. Zgodnie z radziecko- Rosji, pozamykano szko³y i uniwersytety.

niemieckim porozumieniem, zawartym w W konsekwencji ataku, do niewoli sowieckiej 

tajnym protokole Paktu Ribbentrop-Mo³otow, trafi³o ponad pó³ miliona polskich ¿o³nierzy. 

Armia Czerwona przekroczy³a granice Polski. Oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, zostali 

Zwi¹zek Radziecki z³ama³ pakt o nieagresji, skierowani do obozów w Katyniu, Miednoje i 

który mia³ obowi¹zywaæ do koñca 1945 roku. Kozielsku, w których masowo byli mordowani.

Polska by³a ca³kowicie zaskoczona agresj¹ Armii 17 wrzeœnia, w rocznicê zbrodniczej napaœci na 

Czerwonej. Atak na wschodzie pozbawi³ Armiê Polskê, uczniowie szko³y podstawowej w Bia³ej 

Polsk¹  zaplecza do organizowania  wojska . oraz szko³y podstawowej w Janowie Lubelskim, 

w obecnoœci w³adz 

gminy i powiatu, a 

tak¿e zaproszonych 

goœci, przedstawili 

uroczysty apel w 

ramach programu 

„Katyñ ocaliæ od 

z a p o m n i e n i a ” .  

Program ten ma 

c h a r a k t e r  

edukacyjny, a jego 

c e l e m  j e s t  

k u l t y w o w a n i e  

pamiêci o Polakach, 

zamordowanych w 

obozach jenieckich w 

Katyniu.

Po apelu, wszyscy 
Konsekwencje agresji sowieckiej z 17 wrzeœnia uczestnicy uroczystoœci wyszli na plac przed 
1939 roku ponosimy do dziœ. Te wydarzenia szko³¹, gdzie odby³o siê poœwiêcenie tablicy 
ukszta³towa³y bowiem obecn¹ granicê Polski. pami¹ tkowej  oraz  posadzenie  dêbów,  

upamiêtniaj¹cych zamordowanych rodaków. 

D¹b, posadzony przez uczniów Szko³y 

Podstawowej w Bia³ej, ma upamiêtniaæ ppor. 

Adama Jakubca (pochodz¹cego z pobliskiego 

Rataja), natomiast d¹b, posadzony przez uczniów 

PSP w Janowie Lubelskim - kpt. Kazimierza 

Józefa £ukasiewicza, pochodz¹cego z Janowa 

Lubelskiego. Obaj zamordowani zostali wiosn¹ 

1940 r. przez sowieckie NKWD w Katyniu.

Na 70 rocznicê zbrodni katyñskiej, czyli do 2010 

r., w Polsce ma byæ posadzonych 21 473 dêbów 

Agresja sowiecka za³ama³a kompletnie polsk¹ pamiêci, symbolizuj¹cych - zg³adzonych przez 

obronê, gdyby nie ona, Polska mog³aby siê broniæ re¿im stalinowski, oficerów Wojska Polskiego i 

jeszcze przez paŸdziernik; istnia³y jeszcze funkcjonariuszy policji. Jeden d¹b to jedno 

rezerwy czo³gów i formowany by³y jednostki z nazwisko z listy katyñskiej.

rezerwistów. Okrutny los czeka³ mieszkañców, £.S

Co wydarzy³o siê 17 wrzeœnia 1939 roku?
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D z i ê k i  t e m u  z o s t a n i e  g r u n t o w n i e  Projekt zak³ada ca³kowit¹ modernizacjê wnêtrza 

zm od er ni zo wa ny  bu dy ne k J an ow sk ie go  budynku z wymian¹ wszystkich instalacji 

Oœrodka Kultury. Wstêpny, szacunkowy w³¹cznie. W ramach prac, miêdzy innymi, 

kosztorys opiewa na ok. 4 miliony z³otych. zostanie odnowiona i unowoczeœniona sala 

Szacunkowe dofinansowanie naszej inwestycji widowiskowa. Nowe projektory, profesjonalne 

wyniesie ok. 2 mln 800 tysiêcy z³. Zakres prac nag³oœnienie w systemie dolby digital, nowy 

przewiduje niewielk¹ rozbudowê budynku,  ekran, scena, klimatyzacja i wygodne fotele 

dziêki której znacznie zostanie zwiêkszona sprawi¹, ¿e janowskie kino bêdzie bardzo 

funkcjonalnoœæ obiektu. Przybêdzie powierzchni nowoczesne i ma szansê na uzyskanie swojego 

na dodatkow¹ merytoryczn¹ dzia³alnoœæ JOK-u. nowego ¿ycia. Piêkny i nowoczesny projekt 

archi tektoniczny  jest  

a u t o r s t w a  n a s z e g o  

mieszkañca -  Tomasza 

Skubika. Burmistrz Janowa 

Lubelskiego Krzysztof  

Ko³tyœ podkreœla wspania³¹ 

p r a c ê  z e s p o ³ u ,  

opracowuj¹cego wniosek. 

Koordynatorem prac nad 

wnioskiem by³a Jolanta 

Z e z u l i ñ s k a - a r c h i t e k t  

m i e j s k i .  W n i o s e k  

przygotowywany by³ przez 

M a ³ g o r z a t ê  J a s i ñ s k ¹   

k i e r o w n i k  r e f e r a t u  

planowania i inwestycji, 

Bernarda Zakoœcielnego  

inspektora ds. inwestycji. W 

przygotowaniu projektu 

pomagali tak¿e £ukasz 

D r e w n i a k  -  d y r e k t o r  

J a n o w s k i e g o  O œ r o d k a  

Kultury oraz Jerzy Bielecki 

a n a l i t y k  g m i n n y .  

Rozpoczêcie prac planowane 

jest w pierwszym kwartale 

2009 roku, zaœ zakoñczenie 

na pocz¹tku roku 2010.

RED.

Co za szok! Ju¿ za rok nowy JOK!

Tablica powsta³a z inicjatywy S. Marii  Serafii - Henrykiem Banaszkiewiczem 9 wrzeœnia przenosi siê 

Niepokalanki, urodzonej w £¹¿ku Ordynackim. do dworu we wsi Godziszów. Ksiê¿a z koœcio³a 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê od mszy œwiêtej w janowskiego ukrywaj¹ zabytkowe szaty i kielichy w 

Kaplicy Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Po mszy koœciele w Bia³ej. We wrzeœniu 1939 roku, w wyniku 

œw. orkiestra, poczty sztandarowe i zebrani goœcie kolejnych bombardowañ, miasto zosta³o zniszczone w 

przeszli pod budynek szko³y podstawowej. Tam 85%.

ods³oniêcia tablicy dokonali: Pan Czes³aw Gier³ach  Ostatecznie, 6 paŸdziernika rozpocz¹³ siê na tej ziemi 

jedyny ¿yj¹cy, którego nazwisko widnieje na tablicy, d³ugi okres niemieckiej niewoli. W tym dniu wkroczy³ 

Burmistrz Janowa Lubelskiego pan Krzysztof Ko³tyœ do Janowa oddzia³ Wehrmachtu. Zaj¹³ koszary i 

oraz dyrektor PSP w £¹¿ku pani Zofia Startek. Po budynki poklasztorne. Koœció³ przeznaczono na 

ods³oniêciu i poœwiêceniu tablicy, uroczystoœæ stajniê dla koni. Zniszczono obelisk ku czci Tadeusza 

przenios³a siê do szko³y - tam ciê¿kie losy Koœciuszki, wzniesiony w 1820 roku oraz obelisk ku 

mieszkañców Janowa i okolic w czasie wojny czci poleg³ych ¿o³nierzy polskich w I wojnie 

przybli¿y³a pani prof. Janina Marciak - Koz³owska: œwiatowej (obelisk Tadeusza Koœciuszki odbudowano 

,,…Dnia 17 wrzeœnia 1939 roku o godz. 3.15 w w 1956 roku). Tak rozpoczê³y siê rz¹dy w³adz 

granice Rzeczpospolitej wkroczy³a Armia Czerwona. okupacyjnych. Dnia 25 paŸdziernika 1939 roku 

28 wrzeœnia w Moskwie Niemcy i Rosja Sowiecka dekretem Hitlera, powo³ano tzw. Generaln¹ 

podzielili siê Polsk¹. Stalin z Hitlerem dokonali IV Guberniê. Na czele Generalnej Guberni stan¹³ 

rozbioru Polski. Podpisano, tzw. „Uk³ad o granicach Generalny Gubernator Hans Frank. Ulice otrzyma³y 

i przyjaŸni”. Podpisy z³o¿yli Stalin i Ribbentrop. niemieckie nazwy. Na wybranych sklepach pojawi³y 

Granica bieg³a wzd³u¿ Sanu, Bugu, Narwi, itd. Ka¿dy siê napisy „Nur fur Deutsche”. Wprowadzono nakaz 

z agresorów na swój sposób przyst¹pi³ do niszczenia k³aniania siê Niemcom. Bito pa³kami tych, którzy tego 

Narodu  Polsk ieg o. Nie mcy  budow ali  obozy  nie przestrzegali. W dni targowe i œwi¹teczne 

koncentracyjne i krematoria, Sowieci wywozili na urz¹dzano ³apanki na m³odzie¿ i ze stacji kolejowej w 

Sybir. W kolejnych czterech wywózkach na Sybirze Szastarce wywo¿ono j¹ na roboty przymusowe do 

znalaz³o siê 1,5 mln obywateli polskich. Niemiec. Z samego Janowa zes³ano do Niemiec na 

roboty 500 osób. Zlikwidowano gimnazjum. Z dwóch 

szkó³ podstawowych zostawiono jedn¹. Obowi¹zywa³ 

zakaz nawet najmniejszych zgromadzeñ oraz zakaz 

posiadania i s³uchania radia. W Janowie dzia³a³o 

wiêzienie i karny obóz pracy. Niemieckiego porz¹dku 

w mieœcie strzeg³y du¿e si³y policji i ¿andarmerii. 

Mieszkañców miasta i okolic terroryzowa³y czêste 

³apanki, aresztowania i egzekucje.

Na prze³omie lat 1940/41, 11 mê¿czyzn z 

przedmieœcia Borowicy stracono w Lublinie za 

ukrywanie broni. Jesieni¹ 1942 roku pod murem 

wiêzienia rozstrzelano 18 zak³adników z gminy 

Pysznica, a jesieni¹ 1943 roku 9 osób z gminy 

Jarocin.

W maju 1941 roku aresztowano ponad 30 osób  

cz³onków ZWZ. Egzekucji na ludnoœci ¿ydowskiej 

dokonywano na cmentarzu ¿ydowskim oraz w okolicy 

wiêzienia. Niemcy podpalili bó¿nicê ze starcami i 

Jak wygl¹da³ wrzesieñ 1939 roku tutaj, na tej ziemi, chorymi.

w okolicy Janowa Lubelskiego? Janów Lubelski liczy³ Rejon Janowa sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych baz ruchu 

wówczas 7,5 tys. sta³ych mieszkañców. Dnia 8 partyzanckiego. Tutaj partyzanci stoczyli najwiêksz¹ 

wrzeœnia, jak co roku obchodzono uroczystoœæ na ziemiach polskich bitwê z si³ami niemieckimi w II 

odpustow¹ - Œwiêto Matki Boskiej Siewnej. Na wojnie œwiatowej (czerwiec 1944 rok, Porytowe 

uroczystoœci zgromadzi³o siê prawie 15 tys. ludzi. Wzgórze) …”.

Ulice i place w mieœcie by³y zat³oczone. Oko³o godz. Po wyst¹pieniach goœci, g³os zabrali najm³odsi  

13.00 eskadra niemieckich samolotów dokona³a uczniowie PSP w £¹¿ku, przedstawiaj¹c ciekawie 

ataku bombowego na miasto. Nalot zosta³ przygotowany program artystyczny. Zwieñczeniem 

powtórzony o godz. 14.00 i 16.00. Szpital dysponowa³ uroczystoœci by³ koncert Pieœni Patriotycznej w 

150 ³ó¿kami. Rannych by³o 1500 osób. Wiele z nich wykonaniu Chóru ,,SURMA” z Warszawy. Patronat 

zmar³o. W wyniku bombardowania œmieræ ponios³o nad uroczystoœci¹ obj¹³ Œwiatowy Zwi¹zek ̄ o³nierzy 

350 osób. W sytuacji zagro¿enia ze strony lotnictwa AK, Ko³o Janów Lubelski.

niemieckiego Starostwo Janowskie wraz ze Starost¹ Oprac. £.S.

,,Naród, który traci pamiêæ, traci to¿samoœæ” - pod takim has³em 21 wrzeœnia w £¹¿ku 

Ordynackim odby³y siê uroczystoœci, zwi¹zane z ods³oniêciem i poœwiêceniem tablicy, 

upamiêtniaj¹cej tragiczne losy mieszkañców £¹¿ka Ordynackiego i £¹¿ka Garncarskiego 

w czasach II wojny œwiatowej.

,,Naród, który traci pamiêæ, traci to¿samoœæ”

Obecnoœci¹ swoj¹ zaszczycili nas: goœæ specjalny Pani Otylia Jêdrzejczak oraz kierownik obiektu Pan 

Otylia Jêdrzejczak, Wicewojewoda Lubelski Henryka Andrzej Majkowski. Nastêpnie dokonano oficjalnego 

St ro jn ow sk a,  Wice ma rs za ³e k Woj ew ód zt wa  przeciêcia wstêgi, która opad³a dopiero po koñcz¹cym 

Lubel skieg o Marek  Flasi ñski,  by³y Marsz a³ek ceremonia³ ciêciu dyrektora OSiR Krzysztofa Derusia. 

Województwa Lubelskiego Jaros³aw Zdrojkowski, Oficjalne przemówienia zakoñczy³o przeciêcie wstêgi 

Wizytator Kuratorium Oœwiaty Gra¿yna Dziechciarz, i poœwiêcenie  p³ywalni , któ rego  dokona³ Ks. 

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Proboszcz Jan Sobczak. 

Frania, przedstawiciele Koœcio³a: Ks. Infu³at Edmund W  c h w i l ê  p o t e m  n a s t ¹ p i ³  p o k a z  z a j ê æ ,  

Markiewicz, Ks. Proboszcz Jan Sobczak, Ks. Kanonik przeprowadzanych na p³ywalni z najm³odszymi 

Jacek Staszak, Ks. Proboszcz Dariusz Socha oraz grupami wiekowymi, które ju¿ niecierpliwie czeka³y 

przedstawiciele w³adz samorz¹dowych szczebla na swoj¹ kolej. Nastêpnie zaproszeni goœcie udali siê 

powiatowego i gminnego. na krótki spacer, po³¹czony ze zwiedzaniem obiektu. 

Po krótkim powitaniu Pan Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Wszystkim uczestnikom uroczystoœci, czego nie 

Janowa Lubelskiego wyg³osi³ przemówienie, ukrywali, bardzo podoba³ siê nowy obiekt. Sama zaœ 

poœwiêcone historii powstania p³ywalni, jej roli w mistrzyni chwali³a równie¿ piêkno i zacisze naszej 

rozwoju dzieci i m³odzie¿y z naszego regionu. okolicy. Wszyscy zaproszeni goœcie udali siê na 

Nastêpnie g³os zabra³ Pan Starosta Zenon Sydor, Pani uroczysty obiad do Hotelu „Królewski”, gdzie 

Wojewodzina, Pan Marsza³ek Województwa zakoñczy³a siê czêœæ oficjalna uroczystoœci.

Lubelskiego, Pani Wizytator Kuratorium Oœwiaty, Red

Cd. ze str.1
Uroczyste otwarcie p³ywalni



4. Gazeta Janowska

10 statuetek patronów Europy, œwiêtych Cyryla i wyró¿nieñ przypomina³ s³owa Jana Paw³a II, 

Metodego, otrzymali w auli Katolickiego wypowiedziane we Lwowie w 2001 r.: ,,Czas 

Uniwersytetu Lubelskiego Polacy i Ukraiñcy, oderwaæ siê ju¿ od bolesnej przesz³oœci, aby iœæ razem 

katolicy, grekokatolicy oraz prawos³awni, w imiê jednego Chrystusa. Niech przebaczenie 

badaj¹cy dzieje Polski i Ukrainy. Wœród udzielone i uzyskane rozleje siê niczym dobroczynny 

nagrodzonych znalaz³ siê pan Józef £ukasiewicz - balsam w ka¿dym sercu”. - Te s³owa zobowi¹zuj¹, by 

publicysta z Janowa Lubelskiego. nie rozdrapywaæ ran, ale pamiêtaj¹c o bólu historii, 

Wyró¿nienia wrêcza³ 25 wrzeœnia metropoli ta szukaæ chrzeœcijañskiego podejœcia w jednoœci 

lubelski abp Józef ¯yciñski. Podczas wrêczania Chrystusa - powiedzia³ arcybiskup. Oprócz pana 

Józefa £ukasiewicza publicysty, redaktora 

naczelnego ,,Korzeni Janowskich”, statuetki 

otrzymali: dr hab. Grzegorz Motyka z Instytutu 

Studiów Politycznych PAN, prof. Igor Zaszkilniak z 

Uniwersytetu Lwowskiego i dr Igor Ha³agida z IPN 

w Gdañsku, prof. Dmytro Melnyczuk z Kijowa, 

profesorowie Micha³ £esiów i Józef Ko³odziej ze 

wspó³pracownikami z Lublina, prawos³awny 

arcybiskup z Charkowa - Ihor Isiczenko, 

grekokatolicki biskup senior z Iwano-Frankowska - 

Sofron Mudryj oraz Zbigniew Gluza - w imieniu 

redakcji kwartalnika ,,Karta".

M e d a l  „ M e m o r i a  I u s t o r u m ”  ( „ P a m i ê æ  

Sprawiedliwych”), ustanowiony zosta³ w marcu 

2006 roku. S¹ nim honorowani Polacy i Ukraiñcy, 

którzy dzia³aj¹ na rzecz budowy dobrych relacji 

miêdzy narodami. Wyró¿nienia by³y po raz pierwszy 

wrêczone przez abp Józefa ̄ yciñskiego we wrzeœniu 

2006 r. podczas wspólnych modlitw duchowieñstwa 

Ukrainy i Polski na Majdanku. Ze strony ukraiñskiej 

otrzymali je wtedy przedstawiciele œrodowisk i 

osoby indywidualne, które ratowa³y Polaków 

podczas tragedii wo³yñskiej w 1943 r.

Red.

Wyró¿nienia ,,Memoria Iustorum”

W przysz³ym roku odbêdzie siê kolejny konkurs £¹kowej, Korczaka, Ochotników Wêgierskich, 

i ten projekt otrzyma jeszcze jedn¹ szansê. Partyzantów, , Reymonta, 

N a t o m i a s t  d o f i n a n s o w a n i e  o t r z y m a  Cichej, Spokojnej, Modrzewiowej, Bukowej, 

modernizacja uk³adu transportowego starego Akacjowej, Dêbowej, Jarzêbinowej, Sosnowej, 

centrum Janowa, obejmuj¹ca nastêpuj¹ce ulice: Œwierkowej, Jod³owej, Kasztanowej. Zostanie 

3-go Maja, Pi³sudskiego (po obu stronach ulicy dokoñczona równie¿ kanalizacja w Zofiance 

Zamoyskiego), Poprzeczn¹, Armii Krajowej, Górnej.

Spadow¹, Szewsk¹, Ko³³¹taja i 14-go Czerwca. Pro jek t inw est ycy jny  obe jmu je rów nie ¿ 

Pocz¹tkowo gmina uwzglêdnia³a w projekcie modernizacjê ujêcia wody oraz modernizacjê 

tak¿e ulicê Prost¹ oraz ulicê Sienkiewicza. oczyszczalni œcieków. Modernizacja ujêcia 

Okaza³o siê to niemo¿liwe, gdy¿ s¹ to drogi wody przyczyni siê miêdzy innymi do lepszej 

powiatowe a konkurs dopuszcza³ jedynie pra cy p omp  g³ê bin owy ch,  co p owi nno  

gminne. przyczyniæ siê do rozwi¹zania problemu 

W ramach prac zostanie zmodernizowana sieæ niedostatecznego ciœnienia wody. Modernizacja 

drogowa o d³ugoœci 3 kilometrów. Zostan¹ oczyszczalni œcieków przyczyni siê do bardziej 

wykonane chodniki, a tam gdzie to mo¿liwe, ekonomicznej i ekologicznej pracy naszej 

zostan¹ zasadzone nowe drzewa. Orientacyjny oczyszczalni. W ramach tej modernizacji gmina 

kosztorys wynosi 5  milionów z³otych.  próbuje rozwi¹zaæ ogromny problem, zwi¹zany 

Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie z du¿¹ iloœci¹ osadu powstaj¹cego w trakcie 

3 mil iony  z³otych.  Jest  to maksymalne  procesu oczyszczania œcieków. Osad ma byæ 

dofinansowanie, jakie mog³y uzyskaæ drogi mine ra l i zowany  i  p rzeznaczony  do  

gminne. Prace powinny rozpocz¹æ siê wiosn¹ w y k o r z y s t a n i a  r o l n i c z e g o .  P r a c e  

przysz³ego roku, po uzyskaniu wszystkich, dokumentacyjne  j eszcze  t rwaj¹ i maj¹  

stosownych zezwoleñ. zakoñczyæ siê w lutym 2009 roku. Prace 

Natomiast najwiêkszy w historii gminy projekt inwestycyjne powinny rozpocz¹æ siê jesieni¹ 

inwestycyjny dotyczy kompleksowej  przysz³ego roku. Wielki sukces, jaki odnios³a 

gospodarki wodno - œciekowej. Szacunkowa nasza gmina, jest efektem prac du¿ego zespo³u 

wartoœæ projektu wynosi blisko 27 milionów projektowego, powo³anego i nadzorowanego 

z³otych (dla porównania : koszt  p³ywalni przez w³adze naszej gminy. Burmistrz Janowa 

„Otylia” 16 milionów z³). Planowana wartoœæ Lubelskiego Krzysz tof Ko³tyœ  szczególne 

dofinansowania wynosi a¿ 22 miliony z³otych. podziêkowania sk³ada kierownikowi referatu 

Do tego konkursu zosta³o zg³oszonych z terenu in we st yc ji  - Ma ³g or za ci e Ja si ñs ki ej , 

województwa 100 projektów. Dofinansowanie pracownikom refe ratu: Danucie  Bia ³y i  

otrzyma jedynie 6 projektów - w tym nasz z Bernardowi Zakoœcielnemu, prezesowi PGKiM 

najwiêkszym dofinansowaniem. W ramach Cezaremu Jasiñskiemu, kierownikowi ZGK 

projektu zostan¹ wykonane: sieæ wodoci¹gowa Tomaszowi Piet rasowi. Isto tny wk³ad w 

wraz z przy³¹czami o d³ugoœci 3 kilometrów  i pr zy go to wa ni e pr oj ek tu  ma  ró wn ie ¿ 

330 metrów w ulicach: Brzozowej, Cichej, wiceburmistrz Czes³aw Krzysztoñ. Tak wiêc, 

Spokojnej. przez kolejne 2 lata nasza gmina bêdzie jednym, 

Sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami o wielkim placem budowy. To tak¿e wielka 

d³ugoœci 12 kilometrów i 230 metrów w ulicach: szansa dla naszych firm na wygranie intratnych 

Bohaterów Porytowego Wzgórza, Bocznej kontraktów. ̄ yczymy powodzenia.

Wojska Polskiego,  S³owackiego, RED.

11-go Listopada

Leœnej,

Janów wygrywa wielkie pieni¹dze!!!
Cd. ze str.1

JZ: Celem programu gminnego „100 Kamienic…”, dzia³aniach LGD „Leœny Kr¹g” bêdzie nadal pilotowa³a 

uchwalonego przez Radê Miejsk¹, by³o zachêcenie Program ,,100 Kamienic...”, tak istotny dla wizerunku 

w³aœcicieli kamienic po³o¿onych w starym centrum turystycznego Janowa. Wydaje siê, ¿e najwiêksz¹ 

miasta, do rewaloryzacji fasad w duchu historycznego, s³aboœci¹ programu jest bariera finansowa, bowiem 

przedwojennego miasteczka. Za³o¿ono, ¿e pierwsza oferowane umorzenia podatkowe w wiêkszoœci  

pilota¿owa edycja programu bêdzie trwa³a 2 lata. przypadków nie zrekompensuj¹ zwiêkszonego kosztu 

Samorz¹d Miejski zapewni³ opracowanie projektu remontu. Jednak realia bud¿etowe nie pozwalaj¹ na 

renowacji elewacji i dachu oraz bonus finansowy dla wiê ksz y zak res  wsp arc ia.  Byæ  mo¿ e pop rze z 

tych w³aœcicieli, którzy wezm¹ udzia³ w programie i stowarzyszenie LGD w ramach programu LEADER, 

ponios¹ relatywnie zwiêkszone koszty renowacji. pojawi siê mo¿liwoœæ dodatkowego dofinansowania 

Maksymalna wysokoœæ ulgi podatkowej ustalona dla indywidualnych przedsiêwziêæ renowacyjnych - 

zosta³a ostatecznie jako wymiar podatku od zapewniam, ¿e bêdziemy o tym informowaæ.

nieruchomoœci za dwa lata, nie wiêcej ni¿ 50% Red:. Co pani s¹dzi o elewacjach budynków przy ulicy 

poniesionych kosztów remontu. Zamoyskiego i w Rynku?

Red.: Czy du¿e by³o zainteresowanie rewitalizacj¹ ze JZ: Oczywiœcie, nale¿y siê cieszyæ widocznym 

strony w³aœcicieli kamienic? procesem odnawiania elewacji, dziêki czemu miasto 

JZ.: Do pierwszego pilota¿owego programu zg³osi³o siê jest odbierane jako bardziej schludne, estetyczne i 

17 w³aœ cici eli,  zg³a szaj ¹c zró¿ nico wane  plan y zadbane. My, samorz¹dowcy - z racji funkcji oraz 

remontowe. Nie wszyscy zrozumieli ideê programu, odpowiedzialnoœci zawodowej, musimy byæ œwiadomi 

planuj¹c na przyk³ad wymianê jednego okna czy drzwi. mankamentów i bardziej krytyczni. Bardzo ¿a³ujê, ¿e 

Jeszcze raz muszê pokreœliæ, ¿e wparcie finansowe wiele osób, zaproszonych do udzia³u w programie, nie 

bêdzie udzielane tym, którzy wykonaj¹ renowacjê w skorzys ta³o z mo¿liwo œci konsult acji rozwi¹z añ 

oparciu o uzgodniony projekt elewacji, gdzie pojawi¹ architektonicznych oraz ulgi podatkowej i zdecydowa³o 

siê gzymsy, opaski okienne, gdzie poprawiona bêdzie siê na samodzielne remonty. Jeszcze raz zachêcam 

kompozycja w przypadku zdeformowania fasady, np. w³aœcicieli kamienic w starym rynku oraz przy ulicy 

poprzez przywrócenie zamurowanych okien. Nie mog¹ Zam oys kie go do w³¹ cze nia  siê  do pro gra mu 

liczyæ na umorzenie podatku ci, którzy wykonuj¹ rewaloryzacji, a wszystkich pozosta³ych do konsultacji 

jedynie bie¿¹cy remont, np. wymieni¹ pokrycie dachu, planowanych remontów elewacji, kolorystyki.

podczas gdy toleruj¹ na elewacji ra¿¹ce, czasem Red.: W³aœciciele budynków wielorodzinnych 

ogromne elementy reklamowe, które niwecz¹ przeprowadzaj¹ termoizolacje i malowanie bloków. Jak 

jak¹kolwiek estetykê - nie na tym polega rewaloryzacja. Pani ocenia spójnoœæ tych elewacji z wizj¹ estetycznego 

Ka¿dy wniosek bêdzie indywidualnie rozpatrywany i ³adnego miasta?

przez komisjê i skarbnika gminy w oparciu o kryteria JZ: Obserwujê ewolucjê podejœcia do renowacji 

programowe. zabudowy blokowej w polskich miastach. Etap 

Red.: W³aœnie chcia³em poruszyæ równie¿ temat reklam, pierwszy by³ „odreagowaniem szaroœci peerelu”, co 

czy musimy pozwalaæ na tak agresywne, nieznoœne wyrazi³o siê feeri¹ barw na œcianach bloków. Budynki 

banery, plandeki, blachy… traktowane by³y nie jak zbudowane obiekty z 

JZ: Z problemem reklam borykaj¹ siê chyba wszystkie fundamentami, stropami, œcianami, lecz abstrakcyjne 

miasta, niemniej te, które pojawiaj¹ siê w naszym tworzywo do zamalowania, pojawia³y siê têcze, fale, 

centrum, szczególnie nas ra¿¹. W³aœciciele nie musz¹ wzor y geom etry czne , obow i¹zk owo w ostr ych 

tak ³atwo godziæ siê na „dekorowanie” budynku przez kolorach.  Obecnie, coraz czêœciej zauwa¿amy 

reklamuj¹ce siê  firmy. Urz¹d  Miejski  otrzyma³ stonowan¹ kolorystykê, zharmonizowan¹ z elementami 

wytyczne od Lubelskiego Konserwatora Zabytków, architektonicznymi budynku, taka stylistyka zyskuje 

do tycz¹ce urz¹dzeñ  reklamowych na  te renie coraz wiêcej uznania w odbiorze ludzi, co widaæ na 

historycznego centrum Janowa i zasady te obowi¹zuj¹ forach dyskusyjnych portali internetowych. Jestem za 

uczestników Programu. To jednak jest osobny temat, tym drugim stylem renowacji, namawiam do spokojnej 

któremu - jeœli pan pozwoli, chcia³abym poœwiêciæ kolorystyki, która jest bardziej w³aœciwa i bezpieczna 

wiêcej uwagi innym razem. Wracaj¹c do tematu, czêœæ dla budynków, które nie s¹ dzie³ami architektury. To 

uczes tn ików p rog ramu  r zeczywiœc i e  j e s t  samo odnosi siê do naszych janowskich kamienic. 

zainteresowana rewaloryzacj¹ i to nas bardzo cieszy. Owszem, krzykliwe kolory podziwiamy czasem na 

Spodziewamy siê, ¿e powstanie na pocz¹tek kilka starówkach miast, stare kamieniczki jak z bajki s¹ 

dobrych realizacji, które zachêc¹ innych. Warunkiem dopracowane w szczególe tak, ¿e nic nie œmielibyœmy 

powodzenia jest dobra wspó³praca inwestorów na ju¿ dodaæ - skoñczone dzie³o. Nasze proste, bez obrazy, 

etapie uzgodnienia projektu, a tak¿e na etapie realizacji. czasem niezgrabne fasady lepiej zaprezentuj¹ siê w 

Jesteœmy œwiadkami, jak wzrasta poziom wykoñczenia barwach  zgaszonych, pastelowych. W projekc ie 

elewacji, wystroju lokali sklepowych; wi erzê ¿e rewaloryzacji zalecam barwy „ekologiczne”, s¹dz¹c po 

przyjdzie czas na stylowe szyldy, drewniane witryny, licznej obecnoœci na ulicach, lubiane przez janowian - 

at ty ki , t ak  ja k p rz ew id zi an o w  pr oj ek ci e piaskowe, oliwkowe, odcienie be¿y, ¿ó³cieni, z 

architektonicznym. rozjaœnionymi gzymsami i opaskami okiennymi. Wiele 

Red.: Jak¹ rolê w programie mo¿e odegraæ Lokalna osób pyta mnie, dlaczego w naszym mieœcie nie mo¿na 

Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g”? narzuciæ kolorystyki elewacji. Obecnie, uzgodnienie 

JZ: To w³aœnie stowarzyszenie LGD „Leœny Kr¹g” kolorystyki jest obowi¹zkiem uczestników programu 

opracowa³o - na zamówienie w³adz miasta, koncepcjê ,,100 Kamienic...”, bêdê zabiegaæ o wprowadzenie 

architektoniczn¹ rewaloryzacji kamienic, po³o¿onych odpowiednich zapisów do planu zagospodarowania 

w starym rynku oraz przy ulicy Zamoyskiego od starego przestrzennego (planu jeszcze nie mamy, ale ju¿ 

do nowego rynku. W³aœciciele tych kamienic bêd¹ niebawem referat gospodarki przestrzennej rozpocznie 

mogli zapoznaæ siê z koncepcj¹, wnieœæ swoje uwagi, procedury planistyczne). Po uchwaleniu przez Radê 

aby od przysz³ego roku móc przyst¹piæ do prac Miejsk¹, taki zapis by³by powszechnie obowi¹zuj¹cy.

rewaloryzacyjnych. Liczymy na to, ¿e w dalszych Dziêkujê za rozmowê. Jan Machulak

,,100 kamienic na 100 - lecie odzyskania
niepodleg³oœci” - aktualnoœci

Pod koniec ubieg³ego roku w prasie ukaza³ siê artyku³ na temat programu „100 kamienic na 100-lecie 

odzyskania niepodleg³oœci” autorstwa architekta miejskiego Jolanty Zezuliñskiej, którym 

zainteresowa³y siê wówczas nawet ogólnopolskie media. Obecnie, pytaj¹c pani¹ architekt o efekty, 

zaczniemy od przypomnienia g³ównych za³o¿eñ projektu.

Fragment pierzei po³udniowej ulicy Jana Zamoyskiego



wyremontowanego budynku GOK. Wójt Gminy Koszt inwestycji - 800 tys. z³.

przedstawi³ przebieg oraz zakres rozbudowy i Po wyst¹ pieniu Wó jta g³os  zabiera li kolej no 

remontu. Inwestycja finansowana by³a ze œrodków zaproszen i goœcie. Uroczysto œæ zakoñczy³ a siê 

Ca³kowity kosz t budowy wraz z zapleczem i Un ii  Eu ro pe js ki ej , M in is te rs tw a K ul tu ry  i wystêpem zespo³ów z Zespo³u Szkó³ w Batorzu oraz Na uroczystoœæ przyby³o grono dostojnych 

wyposa¿eniem szacuje siê na kwotê 2,5 mln z³. Hala D z i e d z i c t w a  N a r o d o w e g o ,  U r z ê d u  GOK.goœci, m. in. Pan Jan £opata - Pose³ na Sejm RP, Pan 

ma mieæ wymiary 36 x 19 m. Do koñca 2008 r. - Marsza³kowskiego i Urzêdu Gminy. Teresa Micha³ekHenryk Dudziak - Radny Sejmiku Wojewódzkiego 

zgodnie z przyjêtym harmonogramem, przewiduje siê (Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu), Pan Jan 

wykonanie stanu surowego zamkniêtego, a do koñca Frania -  Radny Sejmiku Wojewódzkiego 

przysz³ego - zakoñczenie inwestycji i oddanie do (Przewodnicz¹cy Rozwoju Regionalnego i 

u¿ytku. Po wyst¹pieniu Wójta odby³a siê ceremonia Wspó³pracy Zagranicznej), Pan Krzysztof Babisz - 

poœwiecenia oraz wmurowania aktu erekcyjnego w Lubelski Kurator Oœwiaty, Pan Zenon Sydor - Starosta 

œcianie budowanej hali. W symbolicznym Janowski, Pan Zbigniew Widomski - Dyrektor SP 

wmurowaniu udzia³ wziêli zaproszeni goœcie i ZZOZ w Janowie Lubelskim, Wójtowie Gmin: 

m³odzie¿ szkolna.Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Zakrzew, 

Po tej czêœci uroczystoœci zebrani przeszli pod dyrektorzy instytucji gminnych, wykonawcy 

budynek nowo utworzonego Muzeum Wiejskiego. inwestycji, m³odzie¿ szkolna, rodzice oraz 

Historiê utworzenia placówki omówi³a Pani Teresa mieszkañcy gminy Batorz. Uroczystoœæ rozpoczê³a 

Micha³ek - Dyrektor GOK w Batorzu oraz siê Msz¹ Œw. w miejscowym Koœciele Parafialnym, 

wspó³twórcy Z. Latos i St. Cieœliñski. Wójt Gminy - po czym - przy dŸwiêkach orkiestry dêtej GOK 

Pan Henryk Micha³ek  wrêczy³ twórcom Muzeum Batorz, zaproszeni goœcie, m³odzie¿ szkolna ze 

pami¹tkowe dyplomy,  po czym  nast¹pi³o uroczyste sztandarem oraz inni uczestnicy uroczystoœci 

przeciêcie wstêgi oraz poœwiêcenie budynku. W przemaszerowali na plac przed budynkiem Szko³y. 

dalszej czêœci nast¹pi³a prezentacja zbiorów. Budynek Uroczystoœæ otworzy³ Pan Henryk Micha³ek - Wójt 

Muzeum finansowany by³ ze œrodków Unii Gminy Batorz, który przywita³ przyby³ych goœci oraz 

Europejskiej. Koszt remontu 200 tys. z³.zapozna³ zebranych z histori¹ budowy hali. Hala 

Po tej czêœci uroczystoœci jej uczestnicy przeszli wraz sportowa budowana jest ze œrodków Urzêdu 

z  o rk i e s t r ¹  do  nowo  rozbudowanego  i  Marsza³kowskiego oraz Urzêdu Gminy w Batorzu. 

5.Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Niecodzienne uroczystoœci w Batorzu
W dniu 14 wrzeœnia 2008 r. odby³a siê w Batorzu donios³a uroczystoœæ, obejmuj¹ca: wmurowanie aktu 

erekcyjnego pod budowê hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Batorzu, otwarcie i poœwiêcenie Muzeum 

Wiejskiego oraz otwarcie i poœwiêcenie nowo dobudowanej czêœci Gminnego Oœrodka Kultury.

W dniach  23 - 30.08.2008r. w Janowie Start Lublin, Ireneusz Cymba³a (6,0 pkt) - UKS 

Lubelskim odby³ siê II Turniej Szachowy o Grom Krê¿nica Jara, Albin Jaworski (6,0 pkt) z 

Pu ch ar  Dy re kt or a Ge ne ra ln eg o La só w Bi³goraja, Dawid Czerw (6,0 pkt) - LUKS 

Pañstwowych. Otwarte, ogólnopolskie zawody Tempo O¿arów, Alicja Bednarczyk (6,0 pkt) - 

s z a c h o w e ,  z a l i c z a n e  d o  o c e n y  LUKS Fajs³awice.  

miêdzynarodowej , œc i¹gnê³y na  start 36 Organizatorem imprezy, promuj¹cej dzia³alnoœæ 

uczestników w ró¿nych grupach wiekowych. W Lasów Pañstwowych i ich funkcje spo³eczne i 

turnieju wziêli udzia³ zawodnicy, reprezentuj¹cy edukacyjne, by³ Lubelski Zwi¹zek Szachowy, 

uczniowskie i m³odzie¿owe kluby sportowe oraz Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 

Nadleœnictwa, m. in. z Manowa, P³ocka, £agowa oraz Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe 

czy Nowej Soli. Zawodnicy rywalizowali na „Pegaz”. 

dystansie 9 rund systemem szwajcarskim; tempo Patronat honorowy nad imprez¹ sprawowa³ 

- 90 min. na partiê dla zawodnika. Marian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów 

Po 9 rundach zwyciêzc¹ turnieju okaza³ siê Pañstwowych oraz Zenon Sydor - Starosta 

Zbigniew Pyda (8,5 pkt) - MKS Start Lublin, Janowski. 

nastêpne miejsca zajêli: Dawid Dzido (6,5 pkt) z Zwyciêzcom gratulujemy.

Bi³goraja, Grzegorz Mazurek (6,5 pkt) - MKS Alina Boœ

Turniej szachowy rozstrzygniêty
Rok 2008 jest rokiem bardzo udanym pod z³ przeznaczy³ na ten cel Konserwator 

w z g l ê d e m  p r o w a d z o n y c h  p r a c  Zabytków.

inwestycyjnych oraz remontowo - W dniu 15 wrzeœnia 2008 roku zosta³a 

modernizacyjnych w oœwiacie. Na ten cel podpisana umowa na wykonanie parkingu, 

zosta³a przeznaczona kwota oko³o 453 tys. ogrodzenia i utwardzenia boiska szkolnego 

z³, z czego Powiat Janowski wy³o¿y³ kwotê przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Ca³oœæ 

373 tys. z³. Pozosta³e pieni¹dze zosta³y inwestycji opiewa na kwotê ponad 157 tys. z³. 

pozyskane z 0,6 % rezerwy czêœci Przetarg wygra³a firma Us³ugi Remontowo - 

oœwiatowej subwencji ogólnej - 33 tys. z³ Budowlane - Andrzej £acko z Janowa 

oraz od Lubelskiego Wojewódzkiego Lubelskiego, która ma wykonaæ zadanie do 

Konserwatora Zabytków w Lublinie - 47 koñca listopada 2008 r.

tys. z³. Potrzeb inwestycyjnych w oœwiacie jest 

Najwa¿niejsze prace to: remont b a r d z o  d u ¿ o .  P l a n o w a n a  j e s t  

pomieszczeñ budynku Zespo³u Szkó³  w termomodernizacja budynków w Zespole 

Janowie Lubelskim, który wyniós³ ponad 57 Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim 

tys. z³, remont sanitariatów w Zespole Szkó³ oraz remont budynku dawnej bursy w Zespole 

Zawodowych w Janowie Lubelskim (oko³o 38 Szkó³ przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego, 

tys. z³) oraz remont sal lekcyjnych w Liceum natomiast w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w 

Ogólnokszta³c¹cym w Janowie Lubelskim (61 Janowie Lubelskim planowana jest budowa 

tys. z³). sali gimnastycznej, po³¹czonej z now¹ czêœci¹ 

Najwiêksz¹ zakoñczon¹ inwestycj¹ by³o gmachu liceum.

odebranie odremontowanej zabytkowej obory Je¿eli te ambitne plany zostan¹ zrealizowane, 

w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku - to sytuacja lokalowa w oœwiacie bêdzie  dobra.

koszt inwestycji to 140 tys. z³, z czego 47 tys. Lech Wronka

Inwestycje w oœwiacie

Skala œrodków do wydania w latach Gwoli przypomnienia dodam jeszcze, 

2007 - 2013 jest ogromna, nic wiêc dziwnego, ¿e budynek ten zosta³ wybudowany w 1760 r. i 

¿e kto tylko mo¿e, aplikuje o fundusze unijne. jest  jedyn¹ pami¹tk¹  po modl iborskich 

Z pozytywnym skutkiem odbywa siê to w ¯ydach, którzy zginêli w czasie II wojny 

Gminie Modliborzyce, gdzie wsparcie  z œwiatowej. Nie wiadomo, czy to by³o w latach 

funduszy unijnych zostanie przeznaczone na okupacji, czy mo¿e po 1945 r. (zale¿y od 

remont i modernizacjê zabytkowej Synagogi, Ÿród³a), doœæ ¿e budynek ten zosta³ ca³kowicie 

w której obecnie mieœci siê Gminny Oœrodek zdewastowany i spl¹drowany, dopiero w 

Kultury w Modliborzycach. Modliborski kole jnyc h lat ach  powi erzc hown ie go  

wniosek o dofinansowanie znalaz³ siê na wzmocniono i zabezpieczono. W latach 60-ych 

cz wa rt ym  mi ej sc u li st y ra nk in go we j,  XX wieku przeprowadzono gruntowny remont 

zatwierdzonych do realizacji (przez Zarz¹d i zaadoptowano budynek na cele GOK-u. 

Województwa Lubelskiego) projektów. Zrekonstruowano pierwotny wygl¹d elewacji 

Wartoœæ kosztorysowa planowanych oraz kryty gontem dach, jednak¿e w nowych 

robót to kwota 1.574.256 z³, z czego 1.338.117 wnêtrzach nie zachowa³y siê ¿adne elementy 

z³ t o do fin ans owa nie  z Eu rop ejs kie go wyposa¿enia. W efekcie tych zmian zatarto 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. wszelkie œlady pierwotnego przeznaczenia 

Prace rozpoczn¹ siê prawdopodobnie budynku.

wiosn¹ nastêpnego roku, a zakoñcz¹ jesieni¹ Alina Boœ

2010 roku.

,,Nowa” Synagoga w Modliborzycach

Klub Seniora ,,Wrzos” serdecznie zaprasza emerytów i rencistów 
na spotkania, które odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê od godziny 13:30 

do 17:30 w budynku Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy ul. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.

Zaproszenie



W dniu 12.07.2008r. w Kocudzy Drugiej, w Janowie Lubelskim, Marek Piech - Wójt Gminy 

gminie Dzwola odby³o siê uroczyste otwarcie Dzwola, Józef Góra - Przewodnicz¹cy Rady 

1,8 km wyremontowanego odcinka drogi Gminy Dzwola, ks. Stanis³aw Kowal, Boles³aw 

p o w i a t o w e j  D z w o l a   K o c u d z a .  Radzik - Naczelnik Wydzia³u Komunikacji, Pan 

Przedsiêwziêcie polega³o g³ównie na Œwiderski - Prezes PRDM Janów Lubelski, przy 

wykonaniu nowej nawierzchni na bardzo doœæ licznie zgromadzonej spo³ecznoœci 

zniszczonym odcinku drogi. lokalnej, dla której ta inwestycja jest milowym 

Inwestorem by³ Zarz¹d Dróg Powiatowych w krokiem w poprawie ruchu ko³owego w tej 

Janowie Lubelskim, a wykonawc¹ robót by³o miejscowoœci.

Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Ponadto, Powiat Janowski zrealizowa³ w tym 

w Ja no wi e Lu be ls ki m.  Pr ze dm io to wa  roku inwestycje na drogach powiatowych: w m. 

D¹browica i Zarajec Potocki 

( g m .  P o t o k  W i e l k i ) ,  w  

miejscowoœci Andrzejów (gm. 

Godziszów) i w m. Zofianka 

Dolna (gm. Dzwola). £¹czna 

d ³ u g o œ æ  z r e a l i z o w a n y c h  

inwestycji wynosi ok. 3,22 km 

na kwotê ok. 811 tys. z³. 

Przedmiotowe zadania polega³y 

g ³ ó w n i e  n a  w y k o n a n i u  

poszerzeñ,  poboczy oraz  

po³o¿eniu nowej nawierzchni, 

natomiast - na prze³omie lipca i 

sierpnia, w m. Batorz Pierwszy 

zosta³ wykonany chodnik o d³. 

ok. 500 m. Wszystkie zadania inwestycja zosta³a sfinansowana wspólnie ze 
zosta³y sfinansowane ze œrodków Powiatu œrodków Starostwa Powiatowego w Janowie 
Janowskiego,  Gmin i  Zarz¹du Dróg Lubelskim oraz Gminy Dzwola. Ca³oœæ 
Powiatowych.inwestycji kosztowa³a ok. 430 tys. z³. Wstêgê 
W chwili obecnej prowadzone s¹ kolejne przecina³y takie osoby, jak: Jan £opata - Pose³ 
inwestycje.na Sejm RP, Zenon Sydor -  Starosta Janowski, 

Witold KuŸnickiPiotr Góra - Wicestarosta, Witold KuŸnicki - 
Dyrektor ZDP w Janowie LubelskimDyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w 

6. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Kolejna droga wyremontowana

Zd¹¿yæ przed Otyli¹

Pieni¹dze z Unii dla drogi powiatowej

Nawi¹zuj¹c do kilkuletniej tradycji Spotkañ benedyktyñskim, którego milenium (tysi¹c lat 

Samorz¹dowców na Œwiêtym Krzy¿u, Biskup istnienia) obchodzono w czerwcu 2006 r. 

Sandomierski Andrzej Dziêga i w tym roku zaprosi³ Po spotkaniu przy furcie klasztornej i powitaniu 

przedstawicieli w³adzy lokalnej na Doroczne uczestników nast¹pi³a msza œwiêta, koncelebrowana 

Spotkanie Samorz¹dowców, które odby³o siê 15 pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego 

wrzeœnia 2008 r. Andrzeja Dziêgi. We mszy œwiêtej, poza liczn¹ grup¹ 

Na apel ksiêdza biskupa odpowiedzia³a równie¿ samorz¹dowców z terenu diecezji sandomierskiej, 

siedmioosobowa reprezentacja powiatu janowskiego wzi êli  te¿  udz ia³  ucz est nic y I M ars zob ieg u 

na czele z Wicestarost¹ Piotrem Gór¹ i  Œwiêtokrzyskiego.  

Przewodnicz¹cym Rady Józefem Wieleb¹. Trzeba podkreœliæ, ¿e tegoroczne spotkanie 

Tegoroczne  spotkanie zbieg³o si ê w czas ie z samorz¹dowców przebiega³o w duchu sportowym, 

rozpoczêciem w diecezji sandomierskiej drugiej czego dowodem by³o uczestnictwo Zbigniewa Pacelta 

Peregrynacji Jasnogórskiej Matki Bo¿ej w Œwiêtym - wiceministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 

Wizerunku Nawiedzenia pod has³em „Witaj Królowo, wczeœniej znakomitego sportowca - olimpijczyka, 

Matko i Nadziejo nasza”, której powitanie nast¹pi³o w wielokrotnego mistrza Polski w p³ywaniu i mistrza 

dniu 13 wrzeœnia 2008 r. w³aœnie na Œwiêtym Krzy¿u  œwiata w piêcioboju nowoczesnym. 

w najstarszym na polskiej ziemi klasztorze Samorz¹dowcy z Powiatu Janowskiego

Doroczne Spotkanie Samorz¹dowców

W rekordowej obsadzie odby³y siê 1. sierpnia br. w niemieckimi. M³odzie¿ z³o¿y³a wieñce przed 

Dzwoli III Regionalne Uliczno - Terenowe Biegi im. pomnikiem i na grobach poleg³ych ¿o³nierzy oraz 

Bohaterów Wrzeœnia 1939 r. Organizatorem zorganizowa³a uroczysty apel. Biegi oraz wspólna 

zawodów by³ dyrektor Zespo³u Szkó³ w Dzwoli wojskowa grochówka by³y ostatnim akcentem 

Stanis³aw Rawski. uroczystoœci. Dziêkujê wszystkim dyrektorom szkó³, 

- Cieszê siê bardzo z tak du¿ej iloœci startuj¹cej którzy przyjechali z m³odzie¿¹ i czynnie brali udzia³ w 

m³odzie¿y - mówi dyrektor Stanis³aw Rawski - gdy¿ ca³ej imprezie.

bieg ukoñczy³o ponad 230 uczniów, reprezentuj¹cych Najlepsi otrzymali pami¹tkowe puchary, medale, 

7 szkó³ pods tawowych i g imnazjalnych. Biegi dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wœród wszystkich 

poprzedzi³a uroczysta Msza Œw. w intencji poleg³ych startuj¹cych rozlosowano ponad 40 nagród.

w okolicach Dzwoli ¿o³nierzy polskich, którzy w dniu Ze sportowym pozdrowieniem

29 wrzeœnia 1939 r. stoczyli zaciêty bój z wojskami W³adys³aw Matwiej, Stanis³aw Rawski

Uczcili pamiêæ Bohaterów Wrzeœnia 1939

Pani Gra¿ynie Szabat 

wyrazy g³êbokiego ¿alu

i wspó³czucja z powodu

œmierci matki

sk³adaj¹: Dyrekcjai pracownicy 

Szpitala w Janowie Lubelskim

S³owa wsparcia i wyrazy najg³êbszego 
wspó³czucia

Panu Mariuszowi Wielebie  
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Zawodowych w 

Janowie Lubelskim 
z powodu œmierci ojca

sk³adaj¹:
pracownicy, nauczyciele, rodzice oraz  

uczniowie

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22.11.2008r. pod numerem
telefonu: 015 872 46 00 lub osobiœcie w sekretariacie szpitala.

Powiat janowski zakoñczy³ przebudowê ul. œrodków w³asnych). Koszt inwestycji oszacowano 

Ksiêdza Skorupki w Janowie Lubelskim w na ok. 130 tys. z³. Inwestor wykona³ roboty 

zakresie chodnika i wyd³u¿enia zatoki w³asnymi si³ami z pomoc¹ pracowników z 

postojowej. Prace trwa³y ok. trzech tygodni. Z Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim 

uwagi na planowane (na po³owê wrzeœnia) oddanie w ramach prac interwencyjnych. Specjalistyczne 

do u¿ytku nowo wybudowanej p³ywalni „Otylia” - roboty i nadzór prowadzili pracownicy Zarz¹du 

Inwestor i Wykonawca, tj. Zarz¹d Dróg Dróg.

Powiatowych w Janowie Lubelskim, w doœæ Inwestycja znacznie poprawi ruch komunikacyjny, 

krótkim czasie zrealizowa³ przedmiotowe zadanie, a przede wszystkim wp³ynie na  bezpieczeñstwo 
2 2

wykonuj¹c ok. 500 m  chodnika, 180 m  zatoki najm³odszych w drodze do szko³y.

postojowej z kostki brukowej oraz oznakowanie Witold KuŸnicki

(zakupu niezbêdnych materia³ów dokona³ ze Dyrektor ZDP w Janowie Lubelskim

Ca³kowita wartoœæ tego projektu wynosi d z i e d z i n i e  p o z y s k i w a n i a  f u n d u s z y  

16 .077 .935 ,04  z ³ ,  na tomias t  kwo ta  zewnêtrznych na  modernizacje dróg” - mówi 

wnioskowana to 13.036.022,06 z³. Jest to Witold KuŸnicki - Dyrektor ZDP w Janowie 

inwestycja od dawna oczekiwana przez Lubelskim.

spo³eczeñstwo naszego powiatu z uwagi na fakt, Marsza ³ek Województwa Lubelskiego,  na 

¿e jest po³o¿ona w ci¹gu wa¿nego szlaku konferencji prasowej w dniu 30 wrzeœnia br., 

komunikacyjnego, ³¹cz¹cego Janów z Lublinem poda³ listê wniosków do dofinansowania. 

przez Zdzi³owice. Inwestycja planowana jest do Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to wyj¹tkowy sukces, 

realizacji etapami w latach 2009 - 2011. zwa¿ywszy na fakt, ¿e - na 85 z³o¿onych 

Pozosta³e wnioski wypad³y nieco gorzej, tj. wniosków, dofinansowanie dostanie tylko 4 

D¹browica - Potok Stany (90,71 pkt)  i  wnioski, w tym Powiatu Janowskiego. Oprócz 

Krzemieñ - Branew (68,04 pkt). wniosku z naszego powiatu, znalaz³y siê jeszcze 

„Tak wysoko ocenione wnioski s¹ zas³ug¹ Tych, w n i o s k i  z  p o w i a t u  b i a l s k i e g o ,  

którzy je tworzyli, tj. Pracowników Zarz¹du hrubieszowskiego i ³êczyñskiego. 

Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, Szczegó³owe informacje na temat programu 

którzy - wspó³dzia³aj¹c z projektantami, znajduj¹ siê na stronie 

wójtami, starostwem powiatowym i innymi Wnioskodawcom gratulujemy i ¿yczymy 

jednostkami, w sposób profesjonalny podeszli dalszych sukcesów.

do potrzeb, jakie nios¹ obecne czasy w Alina Boœ

www.rpo.lubelskie.pl

Cd. ze str.1

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Panu Józefowi Wielebie

przewodnicz¹cego Rady Powiatu w 
Janowie Lubelskim

z powodu œmierci Ojca 
sk³adaj¹:

Radni Powiatu i pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie 

Lubelskim.
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„Miejmy odwagê ukazywaæ historiê Ojczyzny, Co roku, podczas uroczystoœci religijno - 

tak nieuczciwie fa³szowan¹” patriotycznych w Momotach, w sposób 

Jerzy Popie³uszko szczególny pochylamy siê nad ¯o³nierzami 

Nasz wielki Rodak, Papie¿ Jan Pawe³ II w Grupy Pu³kownika Zieleniewskiego, którzy 

dziele „Pamiêæ i to¿samoœæ” powiedzia³: Tak. bohatersko bronili kraju przed agresj¹ Armii 

Ogromna jest cena, jak¹ zap³aci³ naród polski Niemieckiej i Armii Czerwonej we wrzeœniu 

za niepodleg³oœæ, za prawo istnienia jako 1939 roku.

pañstwo. Przechowujmy w sercach tê Tegoroczne uroczystoœci w Momotach 

œwiadomoœæ i niech ona stanie siê zachêt¹ do rozpoczê³y siê spektaklem „Ale krwi nie 

g³êbokiej refleksji o Polsce, nad tym, jak¹ odmówi³ nikt” w wykonaniu uczniów Zespo³u 

by³a, jak¹ jest i jak¹ powinna byæ”. Szkó³ w Janowie Lubelskim; spektakl zosta³ 

Pod koniec wrzeœnia 1939 roku umiera³a Polska. przygotowany przez Panie: Barbarê £ukasik, 

Swoj¹ kartê w kampanii wrzeœniowej zapisa³a Ma³gorzatê £ukasz, Ilonê Nizio³ i Pana 

te¿ Ziemia Janowska. Zaczê³o siê 8. wrzeœnia Cezarego  Dobrowolskiego - Nauczycieli tej¿e 

1939 roku od bombardowania Janowa, a szko³y. 

S³owo Bo¿e wyg³osi³ ksi¹dz Witold Szczur. Lubelskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, Pan 

Kompaniê Honorow¹ wystawi³a 3 Brygada Pawe³ Pikula - Starosta Lubelski i Pan Wies³aw 

Zmechanizowana Legionów im. Romualda Siembida - Starosta Stalowowolski.

Traugutta z Lublina. Pod pomnikiem Pu³kownika Zieleniewskiego 

W trakcie uroczystoœci przyznano dwa Medale z³o¿ono 33 wi¹zanki  kwiatów w ho³dzie 

Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej (Panu walcz¹cym ¯o³nierzom Wojska Polsk iego 

Grzegorzowi Kwietniowi i Ochotniczej Stra¿y podczas walk wrzeœnia 1939 roku.

Po¿arnej w Momotach). Uroczystoœci odby³y siê pod patronatem 

Tegoroczne uroczystoœci, na które przyjecha³o honorowym Pana Krzysztofa Grabczuka - 

kilkaset osób z województwa lubelskiego i Ma rs za ³k a Woj ew ód zt wa  Lu be ls ki eg o,  

podkarpackiego, pokazuj¹, ¿e o walkach z 1939 natomiast patronat medialny sprawowa³o Radio 

roku pamiêtaj¹ nie tylko ostatni œwiadkowie Lublin, Kurier Lubelski i Gazeta Janowska.

tych wydarzeñ. Wœród goœci honorowych Po g³ównych uroczystoœciach odby³ siê wystêp 

znaleŸli siê dwaj Pos³owie do Parlamentu artystyczny Olek Orkiestry oraz projekcja filmu 

Europejskiego: Pan Miros³aw Piotrowski i Pan „Katyñ”.

Zdzis³aw Podkañski, Pan Jan Frania - Radny Dziêkuj¹c Wszystkim za uczes tnictwo w 

Sejm iku Województw a Lube lskiego , Pan tegorocznych uroczystoœciach, zapraszamy za 
skoñczy³o 1. paŸdziernika w Momotach, gdzie Mszê Œwiêt¹ koncelebrowa³ Ksi¹dz Infu³at - 

Andrzej Borys z Lubelskiego Urzêdu rok.
s k a p i t u l o w a ³ a  G r u p a  P u ³ k o w n i k a  E dm un d M ar ki ew ic z w  to wa rz ys tw ie  

Wojewódzkiego, Pan Przemys³aw Zalewski z Alina Boœ
Zieleniewskiego. miejscowego proboszcza - Dariusza Sochy, a 
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oœciennych,   przedstawiciele 

przedsiêbiorców, szkó³, wy¿szych 

uczelni, mediów, urzêdów, instytucji, 

zwi¹zanych z kultur¹ i rolnictwem, 

oraz licznie zgromadzeni rolnicy.
Po zakoñczeniu Ceremonii Liturgicznej, do¿ynkowy, którym poczêstowano zebranych goœci.

Organizatorami Do¿ynek by³o 
przy dŸwiêkach kapel ludowych, kolorowy korowód Wœród goœci honorowych znaleŸli siê: Pan 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
z wieñcami do¿ynkowymi przemaszerowa³ na Zdzis³aw Podkañski - Pose³ do Parlamentu 

L u b e l s k i m  i  U r z ¹ d  G m i n y  
Rynek, gdzie rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna Europejskiego, Pan Wojciech Wilk - Pose³ na Sejm 

Modliborzyce. Patronat honorowy 
uroczystoœci do¿ynkowych. RP, Pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator 

nad uroczystoœci¹ obj¹³ Pan Krzysztof 
Przyby³ych goœci wita³ Zenon Sydor - Oœwiaty, Pan Jan Frania - Radny Sejmiku 

Grabczuk - Marsza³ek Województwa 
Starosta Janowski z Witoldem Kowalikiem - Wójtem Województwa Lubelskiego.

Lubelskiego, natomiast patronat 

medialny sprawowa³o Radio Lublin, 

Kurier Lubelski i Gazeta Janowska.

O folklorystyczn¹ oprawê Œwiêta 

Plonów zadba³a Kapela Franka, 

Kapela z Batorza, Kapela ze 
p³odów rolnych, twórców ludowych, sprzêtu Zdzi³owic i Olek Orkiestra.
rolniczego i pszczelarskiego. Najm³odsi mieli do W tym roku Komisja Konkursowa przyzna³a trzy 
dyspozycji park zabaw, a starsi stoiska równorzêdne nagrody za I miejsce (w wysokoœci 400 
gastronomiczne.z³ ka¿da) dla wieñców z Batorza, Janowa i 
Pogoda dopisywa³a, a licznie zgromadzeni goœcie Modliborzyc. Pozosta³e 6 wieñców nagrodzono 
mogli podziwiaæ wystêp Fakira - po³ykacza ognia, kwot¹ po 150 z³. 
jego pokaz z wê¿em czy bawiæ siê w towarzystwie Przez ca³y dzieñ imprezie towarzyszy³y wystawy 
Kabareciarzy z „Szarej Eminencji”.

Gwiazd¹ wieczoru by³a Pani Halina Fr¹ckowiak - 

popularna polska piosenkarka, która przypomnia³a 

nam swoje wielkie przeboje.

Ostatni¹ atrakcj¹ do¿ynek by³ wystêp zespo³u 

Personel, który bawi³ goœci do póŸnych godzin 

nocnych. W trakcie koncertu niebo rozœwietli³y 

sztuczne ognie.

Okres do¿ynkowy siê zakoñczy³ - nied³ugo przyjdzie 

zima, zacieraj¹c œlady lata, a my znów bêdziemy 

têskniæ za zieleni¹ i wakacjami, które ... przynios¹ 

nam kolejne Œwiêto Plonów, ale gdzie, to czas 
Gmin y Mod libo rzyc e, po  czym  Star osto wie W uroczystoœciach udzia³ wziêli przedstawiciele poka¿e. Do zobaczenia za rok.
Do¿ynek: Pani Barbara Serwatka z Wierzchowisk II i lubelskich w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, Alina Boœ
Pan Zbigniew Parcheta ze S³upia przekazali chleb samorz¹dowcy z Powiatu Janowskiego i powiatów Foto: Wojciech £ukasik

,,Bez chleba ¿yæ siê nie da...”
W barwnej, folklorystycznej oprawie i s³onecznej aurze odby³o siê tegoroczne Powiatowe Œwiêto 

Plonów w goœcinnych Modliborzycach. By³o weso³o, ciekawie, s³oñce grza³o i dopisywa³o dobrym 

humorom. Ceremonia do¿ynkowa rozpoczê³a siê od uroczystej Mszy Œw., któr¹ koncelebrowa³ Ks. 

Kanonik Czes³aw Bednarz wraz z Ks. dr Stanis³awem Dubielem.

Foto: Wojciech £ukasik



8. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

A.B.: Czy to prawda, ¿e - pomimo ogromnego A.B.: Czy lubi Pani wracaæ do wspomnieñ? co z Polski. W zwi¹zku z tym przyjmuj¹ nas gor¹co, w³aœciwie wszystko. S³owo - tak, ale s³owo z 

dorobku i doœwiadczenia, nadal pobiera Pani lekcje H.F.: Ostatnio, w naszej telewizji amerykañska firma bardzo ¿yczliwie. Nienawidzê wyje¿d¿aæ daleko, muzyk¹ - to jest coœ wiêcej. Czyli chyba jest coœ 

œpiewu? zaoferowa³a 120 piosenek na 6 p³ytach z lat 50, 60, nienawidzê podró¿owaæ (zw³aszcza przez ocean), takiego, ¿e coœ jest komuœ pisane, to jest jego - to 

H.F.: Uwa¿am, ¿e miêsieñ nie æwiczony zanika 70. Jak us³ysza³am, to powiedzia³am „Bo¿e, ja nie lubiê samolotów. Krótko - tak, gdzieœ tam do widaæ by³a moja droga, wiêc dobrze, ¿e na niej 

(œmiech), dlatego te¿ utrzymujê, ¿e trzeba ca³y czas muszê to kupiæ” i - kiedy uda³o mi siê dodzwoniæ, i ta Niemiec, ale daleko - nie. Wystêpowa³am nie tylko jestem.

po prostu pracowaæ, ¿eby byæ sprawnym. Pani zaczê³a ze mn¹ rozmawiaæ, roz³¹czy³am siê z dla polskiej publicznoœci. Kiedyœ  pojechaliœmy z A.B.: Jak Pani czu³a siê 1 sierpnia tego roku, bêd¹c 

A.B.: Jest Pani autorytetem dla wielu osób, a kto jest ni¹, bo pomyœla³am sobie „No nie, ja mam jeszcze co „Kolêd¹ - Nock¹” - to by³o w 1981 r., czyli w czasach na antenie w programie I Polskiego Radia?

autorytetem dla Pani? robiæ” (œmiech). Oczywiœcie, kiedyœ pewnie wrócê tych wszystkich przemian w Polsce (by³a Ania H.F.: Mam niedosyt, bo jest tyle piêknej muzyki, 

H.F.: Niejedna osoba. Dla mnie podstaw¹ bycia, do tego, kupiê te p³yty do kolekcji, ale niekoniecznie Cho dak ows ka,  Krz ysz tof  Kol berger,  Mar ek któr¹ chcia³am zaprezentowaæ, a nie mia³am takiej 

czucia, istnienia s¹ sprawy duchowe, medytacja po to, ¿eby siedzieæ i wspominaæ. Jeœli siê spotykam, Kondrat, Emilian Kamiñski, Krysia Proñko, ja, mo¿liwoœci, bo czas jest krótki, wszystko przelatuje. 

tak¿e. Medytacj¹ mo¿e byæ modlitwa, skupienie, np.  z przyjació³k¹ szkoln¹,  to s i³¹  rzeczy  Wojciech Trzciñski by³ kompozytorem, s³owa By³o kilka osób fajnych, których mog³am zaprosiæ, 

podziwianie przyrody, medytacj¹ mo¿e byæ wiele wspominamy, ale generalnie staram siê iœæ do Ernesta Brylla, a Krzysio Bukowski re¿yserowa³) i to by³o wa¿ne, ¿e mog³am z tymi osobami 

rzeczy. Ka¿dy medytuje inaczej, w inny sposób. Jeœli przodu. wy st êp ow al iœ my  z t¹  Ko lê d¹  w te at rz e porozmawiaæ. Myœlê, ¿e w ogóle dobrze bym siê 

zaœ chodzi o duchowoœæ, to uwa¿am, ¿e sam œwiat A.B.: Lubi Pani fantazjowaæ? amerykañskim, gdzie publicznoœæ zgotowa³a nam czu³a w radio, nawet pomyœla³am o tym, ¿e 

materii po prostu nie mia³by sensu, gdybym nie H.F.: Myœlê, ¿e bez fantazji to w ogóle nie owacje na stoj¹co. Nie wiem, ile by³o w nich mog³abym sobie swoje radio otworzyæ i je 

czu³a, ¿e jest coœ g³êbszego, ¿e to jest ta istota, ta moglibyœmy byæ twórczy i ubolewam nad tym, ¿e zrozumienia, a ile w nas tej dramatycznoœci sytuacji - prowadziæ. Proponowa³abym swoj¹ muzykê (swoj¹ 

podstawa do naszego bytu - to s¹ moje najwy¿sze czêsto mi wskazuje siê, ¿ebym stanê³a nogami na takiej w³aœnie g³êbokiej prawdy, ¿e ten odbiór by³ na tzn. tak¹, któr¹ ja lubiê), ludzi, których ceniê; du¿o 

autorytety. Poza tym spotyka³am w swoim ¿yciu ziemi, ¿ebym zrzuci³a te ró¿owe okulary, ale ja poziomach emocji, a nie nawet treœci. Polska wtedy by by³o pewnie te¿ psychologii. Wczeœniej mia³am 

bardzo wiele wspania³ych osób, naprawdê. Jan mówiê „Dobra. Tylko, ¿e jak ja to zrobiê, to ju¿ nie by³a doœæ widoczna ze swoimi problemami, no wiêc jeszcze takie programy autorskie, które siê nazywa³y 

Pawe³ II, który by³ autorytetem dla wiêkszoœci z nas; napiszê ¿adnej piosenki, nie zaœpiewam, tak jak na pewno zdobyliœmy ich serca od razu. Kiedyœ „Porozmawiaj z Halin¹”. Program bêdzie dalej 

w muzyce, sztuce to bêd¹ znowu inne osoby. czujê - naprawdê g³êboko”. Ja sobie przyjê³am tak¹ œpiewa³am w klubie polskim w Nowym Jorku i by³ „Porozmawiaj”, ale ja zrezygnowa³am, bo nie 

Pomijam rodziców, którzy - jako rzecz naturalna, s¹ domenê dla siebie, ¿e „Jestem nogami na ziemi, ale tam pewien Amerykanin, który zwróci³ siê do mnie mia³am czasu na koncerty. Wszystkiego nie mo¿na 

dla nas autorytetem (jak jesteœmy oczywiœcie bardzo g³ow¹ w chmurach”, czyli pozostawiam sobie tak¹ w³aœciwie z takim tekstem „Co Ty tutaj robisz, robiæ i wybra³am œpiewanie. 

m³odzi, bo póŸniej to siê trochê zmienia). Œwiat siê prze cie¿  Ty powi nnaœ  œpie waæ na wiel kich  A.B.: Z kim chcia³aby Pani zaœpiewaæ?

zmienia, a wiec nasze wybory te¿ siê zmieniaj¹, estradach”. Nie zna³ mnie, nie zna³ mojej muzyki, H.F.: Z Anet¹ Franklin, Stingiem; Vollenweider - 

decyzje podejmujemy inne, ni¿ by oni podjêli, wiêc nie wiedzia³ kim jestem, ale coœ go ujê³o (nie wiem, mi³oœæ prawie taka, jak do Józka Skrzeka ... 

na pewno - mimo, ¿e s¹ dla nas autorytetem, mo¿e barwa g³osu), coœ tam podzia³a³o na jego A.B.: S¹ dzisiaj z nami dwaj uczniowie Liceum 

niekoniecznie byœmy post¹pili tak, jak oni by nam wyobraŸniê. Mia³am te¿ propozycjê pracy w Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim: Adam 

wsk aza li,  pra wda ? Aut ory tet em jes t nas ze telewizji w³oskiej, ale odmówi³am. Ja jestem dusz¹ Paleñ i £ukasz Potacza³a. Jakie przes³anie 

wewnêtrzne ja, jeœli potrafimy tak naprawdê s³owiañsk¹ i nadajê siê rzeczywiœcie tutaj, dla naszej chcia³aby Pani wystosowaæ do polskiej m³odzie¿y?

g³êboko w siebie wejrzeæ. publicznoœci. H.F.: To bardzo zobowi¹zuj¹ce. Zawsze uwa¿a³am, 

A.B.: Ostatnio „chodzi” za mn¹ utwór „Ty, który A.B.: W 1993 roku, podczas Krajowego Festiwalu ¿e najwa¿niejsze jest to, ¿eby ¿yæ w zgodzie z sob¹ i 

wszystko wiesz”. Co by³o inspiracj¹ do jego Polskiej Piosenki w Opolu, powiedzia³a Pani „To ¿eby s³uchaæ siebie. Wierzê, ¿e prawo moralne jest 

napisania? jeszcze nie koniec mojej podró¿y z muzyk¹. Idê naprawdê w nas, tak jak niebo gwiaŸdziste nad nami. 

H.F.: Myœlê, ¿e Janusz Kondratowicz zawar³ tutaj dalej.” Dok¹d chcia³aby Pani dojœæ? To jest chyba to, czego ¿yczy³abym wszystkim 

swoje przemyœlenia  i refleksje ¿yciowe. On H.F.: Nie ma koñca, bo co siê naprawdê zaczê³o, m³odym ludziom, i ¿eby wiedzieli, ¿e ¿ycie to jest 

(niezale¿nie od tego, jakie pisze teksty i s³owa do nigdy siê nie koñczy. Ja traktujê, ¿e muzyka jest fantastyczna przygoda; mo¿na powiedzieæ, ¿e jest 

piosenek, niezale¿nie od tego, ¿e jest dobrym czymœ najw³aœciwszym w moim ¿yciu (gdyby ono lekkie jak piórko i przechodzimy przez nie 

autorem, g³êboko wnikliwym, który trochê prze¿y³ i mówiæ o profesjach i fascynacjach), wiêc bêdê sz³a piêknie, je¿eli jesteœmy uczciwi, zgodni z sob¹, ale 

ma doœwiadczenie), wie doskonale, jak pisaæ dla tak d³ugo, jak mi pozwoli Stwórca, jak mi pozwoli tak naprawdê ono jest takie wtedy, je¿eli ca³ym 

mnie. Kiedyœ ¿artowa³am, ¿e w³aœciwie on pisze mój moja umys³owoœæ, serce i wszystko razem, ¿eby sercem wk³adamy w nie swoj¹ pracê. O! To czego 

¿yciorys. Nie rozmawia ze mn¹, ale zawsze to, co tworzyæ. Oczywiœcie, ¿e to jest moja praca (to jest te¿ bym jeszcze ¿yczy³a m³odym ludziom, to ¿eby 

napisze w danym momencie, to jest historia o mnie w du¿y wysi³ek), ale przede wszystkim to jest moja odnaleŸli swoj¹ drogê w dzia³aniach zawodowych, 

tym momencie. Jakoœ tak intuicyjnie mnie odbiera, pasja. I wszystko, co jest zwi¹zane wokó³ z ¿eby ¿yli piêknie, ale te¿, ¿eby mieli to szczêœcie i 

postrzega, wie, co dla mnie napisaæ. Nie dla ka¿dego twórczymi sprawami - to mo¿e byæ pisanie, trafili n a tak¹ pro fesjê, kt óra przyn iesie im 

tak samo pisze - to jest talent, ale niew¹tpliwie ma komponowanie, malowanie, jest mi bardzo bliskie. satysfakcjê i szczêœcie, bo wtedy praca nie jest prac¹, 
doœæ szerok¹ rozpiêtoœæ. Je¿eli jesteœmy otwarci, 

du¿e wyczucie co do mojej osoby, ale nie on jeden. A.B.: O tym, ¿e zosta³a Pani piosenkark¹ tylko jest pasj¹.
nasza intuicja nas prowadzi i prowadzi nas 

A.B.: Œpiewa Pani nadal po polsku … zadecydowa³ przypadek czy rzeczywiœcie od dziecka A.B.: Jakie ma Pani plany na przysz³oœæ?
prawid³owo (je¿eli rzeczywiœcie s³uchamy siebie i 

H.F.: Ja myœlê, ¿e jak komuœ nie chodzi naprawdê o Pani do tego d¹¿y³a? H.F.: Na przysz³oœæ mam tak: napisanie ksi¹¿ki 
potrafimy czuæ - nie wiem, czy to jest sztuka, czy to 

g³êbiê treœci, to mo¿e œpiewaæ w ka¿dym jêzyku; to H.F.: W ¿yciu nie ma przypadków, natomiast nie (mia³am wielokrotnie takie propozycje) ; chcê 
jest taka potrzeba bycia sob¹).

jest doœæ powierzchniowe, bo jednak w rodzinnym by³o to przeze mnie kreowane - powiedzmy, ¿e „zrobiæ” p³ytê autorsk¹, zaczê³am pisaæ teksty - chcê 
A.B.: Koncertuje Pani w Polsce i za granic¹. Czy 

jêzyku najlepiej siê chyba pisze, najlepiej siê czyta, zadecydowa³ o tym pewien zbieg okolicznoœci, ale ja znowu „robiæ” muzykê i ¿yæ.
publicznoœæ zagraniczna jest inna ni¿ polska?

najlepiej siê przekazuje i najwiêcej ludzi to rozumie, œpiewa³am od dziecka. Marzy³am o tym, ¿e bêdê A.B.: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê wszystkiego 
H.F.: Najczêœciej za granic¹ œpiewam dla polskiej 

a ja œpiewam w koñcu dla polskiej publicznoœci, aktork¹. Tak siê nie sta³o - pewnie dobrze, bo dobrego.
publicznoœci, a wiêc tak samo wychodzi. Oni s¹ 

wiêc dlaczego mam œpiewaæ dla niej po angielsku? muzyka jest czymœ najpe³niejszym i chyba wyra¿a Rozmawia³a: Alina Boœ
ogromnie stêsknieni naszej muzyki i wszystkiego, 

,,Jak piêknie by mog³o byæ, przecie¿ tak dobre jest ¿ycie...”
O œpiewaniu, swojej karierze scenicznej i planach zawodowych opowiada - specjalnie dla Czytelników Gazety Janowskiej, 
znana, ceniona i lubiana piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów - Pani Halina Fr¹ckowiak.

Program edukacyjny „Trzymaj Formê” wspó³pracy pielêgniarek œrodowiska Zespole Szkó³ w Krzemieniu z udzia³em w³adz 

dotyczy promocji zdrowego ¿ywienia i szkolnego, pracownika OZ i PZ PSSE, lokalnych  i przedstawiciela Powiatowej Stacji 

aktywnoœci  fizycznej jako g³ównych partnerów programu, rady rodziców. Sanitarno  Epidemiologicznej.

czynników  zwalczania oty³oœci i nadwagi Prog ramem objêto 1490 uczniów z 17 Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

wœród uczniów szkó ³ podstawowych i  gi mn az jó w p ow ia tu  ja no ws ki eg o.  Do  Janowie Lubelskim informuje, ¿e w dniu 

gimnazjalnych. Celem programu jest edukacja realizowanych dzia³añ w³¹czy³y siê równie¿ 15.10.2008r. odbêdzie siê podsumowanie na 

w  z a k r e s i e  t r w a ³ e g o  k s z t a ³ t o w a n i a  dzieci ze szkó³ podstawowych - ³¹cznie 93 szczeblu powiatowym II-ej i wdro¿enie III-ej 

prozdrowotnych nawyków wœród m³odzie¿y uczniów. edycji programu „Trzymaj Formê” z udzia³em 

szkolnej poprzez promocjê zasad aktywnego Partner programu: Stowarzyszenie Firmy Unilever Foodsolutions (propaguj¹cej 

s t y l u  ¿ y c i a  i  z b i l a n s o w a n e j  d i e t y .  Aktywizacji Spo³ecznej „SAS”, Starostwo z d r o w e  ¿ y w i e n i e ) ,  p r z e d s t a w i c i e l i  

Organizatorem programu jest G³ówny Inspektor Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urzêdy W o j e w ó d z k i e j  S t a c j i  S a n i t a r n o  -  

Sanitarny, Stowarzyszenie Polska Federacja Gmin (Dzwola, Godziszów). Epidemiologicznej w Lublinie, jak równie¿ 

Producentów ¯ywnoœci w ramach realizacji Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w³adz lokalnych.

strat egii Œwiatowej Organizacji Zdrowia,  dziêkuje partnerom programu za wsparcie U c z e s t n i c y  p o d s u m o w a n i a :  s z k o l n i  

dotycz¹cej diety, aktywnoœci f izycznej  i finansowe na podsumowanie dzia³añ, zarówno koordynatorzy programu, dyrektorzy szkó³ i 

zdrowia. na szczeblu szkolnym, jak i powiatowym. prac owni cy, odpo wied zial ni za ¿ywi enie  

Druga edycja programu „Trzymaj Formê” w Uroczyste podsumowanie programu na etapie zbiorowe w szko³ach.

powiec ie janowskim zosta³a wdro¿ona i szkolnym z degustacj¹ zdrowej ¿ywnoœci K. £ukasik - Prac. ds. OZ i PZ PSSE w 

zrealizowana w roku szkolnym 2007/08 przy odby³o siê w Zespole Szkó³ w Zdzi³owicach i Janowie Lubelskim

Podsumowanie II edycji ogólnopolskiego programu
edukacyjnego, pt. ,,Trzymaj Formê”.

Decyzj¹ Organizatora, tj. Pana 
Z e n o n a  S y d o r a  -  S t a r o s t y  
Janowskiego oraz Pana Józefa 
Wieleby - Przewodnicz¹cego Rady 
Powiatu w Janowie Lubelskim, 
przed³u¿a siê termin nadsy³ania prac 
konkursowych na Powiatowy 
Konkurs Historyczny „Z dziejów 
mojej miejscowoœci”, do dnia 31 
paŸdziernika 2008 roku.
Konkurs skierowany jest do uczniów 
s z k ó ³  g i m n a z j a l n y c h  i  
ponadgimnazjalnych z Powiatu 
Janowskiego.
Regulamin Konkursu dostêpny jest 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Janowie Lubelskim oraz na stronie 
powiatu: www.powiatjanowski.pl

OG£OSZENIE
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Wieœci ze Starostwa Powiatowego

A.B.: Zgodzi³ siê Pan udzieliæ wywiadu dla który by³ fakirem; bardzo mi siê to spodoba³o i 
Czytelników Gazety Janowskiej. Jest Pan Fakirem, zacz¹³em siê uczyæ (z jego pomoc¹).
osob¹ bardzo tajemnicz¹, jak mam siê do Pana A.B.: Wikipedia okreœla Fakira jako ¿ebrz¹cego, 
zwracaæ? ascetycznego mnicha muzu³mañskiego - to 
P.T.: „Panie Tomku”, proszê. okreœlenie w ogóle do Pana nie przystaje. Pana 
A.B.: Umie Pan hipnotyzowaæ? zdaniem w XXI wieku fakir to...
P.T.: Nie. Zreszt¹ to jest takie niebezpieczne P.T.: Fakir teraz to kwestia g³ównie estradowa - 
wchodzenie w relacjê parapsychiczn¹ z drug¹ osob¹, wyjœæ, pokazaæ siê tak, by ludziom siê podoba³o. 
to jes t w³a dan ie tro sze czk ê jej  psy chi k¹ i S³owo „fakir” to jest estradowe ujêcie, bo sprawa 
modelowanie jej, a to jest bardzo z³a rzecz. filozoficzno - religijna to jest zupe³nie inna rzecz. 
A.B.: Medytuje Pan? Fakir w ujêciu duchowym zdobywa nadludzkie 
P.T.: Tak. Ca³e ¿ycie staram siê, ¿eby ta medytacja zdolnoœci przy pracy wewnêtrznej nad sob¹, ale tego 
by³a, ale kiedyœ - za m³odych czasów, jak zadawa³em siê nie wykorzystuje estradowo. To jest czasem taka 
sobie ró¿ne pytania na temat sensu ¿ycia czy œmierci, sztuka dla sztuki, bo w Indiach pe³no jest takich ludzi 
robi³em to czêœciej. Ka¿dy z nas ma chwile nostalgii, o ró¿nych zdolnoœciach, ale to niczemu nie s³u¿y.
modlitwy, zadumy. A.B. Jak wygl¹da Pana zwyczajny dzieñ?
A.B.: Dla Pana bycie fakirem to zawód czy hobby? P.T.: Praca fizyczna, bo lubiê - mam ziemiê, las, 
P.T.: Lubiê to, co robiê, powa¿nie do tego podchodzê, drewno na opa³ sam przygotowujê, przy domu coœ 
ale chyba jest to raczej zawód, choæ jest wiele rzeczy tam zawsze robiê. W ¿yciu musi byæ równowaga - 
wa¿niejszych od niego. Mój zawód wi¹¿e siê z siln¹ wszystkiego trzeba w ¿yciu spróbowaæ i ciê¿kiej 
psychik¹, z prac¹ nad sob¹ te¿. Ten zawód jest fajny, pracy fizycznej te¿. Umys³owo równie¿ pracujê, 
pasuje do mnie, mam nienormowany czas pracy; du¿o czytam. Tu musi byæ homeostaza, to musi byæ 
kiedy inni siê bawi¹, ja pracujê, i odwrotnie. To nie pe³ne, bo inaczej to cz³owiek nie ma odniesienia, jak 
jest te¿ takie ³atwe, jak by siê mog³o wydawaæ. Nieraz inni ¿yj¹. 
by³o pod pr¹d, wbrew opiniom, wbrew szablonom, A.B.: Ma Pan dzieci; gdyby syn chcia³ zostaæ 
nieraz wbrew rodzinie - dopiero teraz, po 20 latach, fakirem, odradza³by Pan?
mam status cz³owieka spe³nionego. Dla mnie to jest P.T.: Absolutnie nie. Rol¹ rodzica jest nie ingerowaæ; 
zawód, po³¹czony z pasj¹. pomagaæ ,  daæ  bazê ,  czy l i  odpowiednie  
A.B.: Ma Pan coœ z psychologa? wykszta³cenie, ¿eby dziecko mia³o szerokie 
P.T.: Artysta musi mieæ du¿o z psychologa, ¿eby spektrum wyboru, ale nie kierowaæ jego ¿yciem. 
zaw³adn¹æ paroma tysi¹cami ludzi. Jak siê ma do Dzieci trzeba s³uchaæ, ufaæ im i du¿o z nimi 
czynienia z ludŸmi, trzeba byæ psychologiem; rozmawiaæ. To jest m¹dry, normalny, tyle, ¿e m³odszy 
po do bn ie  je st  z ur zê dn ik ie m,  ks iê dz em  cz³owiek; móg³by byæ nawet szambonurkiem, a i tak 
nauczycielem, lekarzem czy prawnikiem.  bym go szanowa³.
A.B. Dlaczego Pan wybra³ taki zawód? A.B. Czy podczas pokazów na scenie mia³ Pan 
P.T.: Ja jestem artyst¹ cyrkowym zawodowym z chwile zawahania?
dypl omem . Ukoñ czy³ em Pañs twow e Stud ium P.T.: Tak. Szczególnie tak siê dzieje, gdy s¹ z³e 
Cyrkowe w Julinku. W pewnym wieku, pewnych warunki pogodowe i ma³o czasu do przygotowania 
rzeczy nie mo¿na robiæ, poci¹ga cz³owieka coraz to (dwa razy zach³ysn¹³em siê naft¹, a z tym siê wi¹¿e 
inna dziedzina sztuki. Ja to uwielbiam, ale zapalenie p³uc). 
jednoczeœnie mam dystans do ¿ycia i do zawodu A.B.: Jakie s¹ Pana plany na przysz³oœæ?
równie¿. P.T.: Gospodarstwo agroturystyczne i dalej, praca dla 
A.B. Zdaniem niektórych artystów emerytowanych ludzi.
cyrk jest na wymarciu. Rzeczywiœcie tak jest? A.B.: Jak Pan próbuje w swojej pracy czegoœ 
P.T.: To zale¿y - wielu m³odych ludzi nadal to nowego, to wi¹¿e siê to czasami z bólem fizycznym?
interesuje, szczególnie Internet to rozpropagowa³; ja P.T.: Tak. Z bólem, strachem, tak jak wszystkie 
sam organizujê dla nich dwutygodniowe warsztaty pocz¹tki. Trzeba prze³amaæ psychikê - do t³uczonego 
cyrkowe, tylko, ¿e teraz to jest bardziej teatr uliczny, szk³a przygotowywa³em siê trzy lata, ten strach 
czyli po³¹czenie cyrku z nowoczesnoœci¹. trzeba zwalczaæ w sobie. Tutaj najwa¿niejsze jest 
A.B.: Czy ka¿dy mo¿e zostaæ artyst¹ cyrkowym, czy nastawienie psychiczne.
te¿ trzeba mieæ do tego odpowiednie predyspozycje? A.B. Mam rozumieæ, ¿e je¿eli cz³owiek „polubi” to 
P.T.: Ka¿dy mo¿e zostaæ. Sztuka cyrkowa to nie tylko t³uczone szk³o, to to automatycznie mniej boli?
akrobatyka, to jest iluzja, klaunada, treserka, itp. P.T.: Otó¿ to. To tak samo jak ogieñ - przestraszy siê 
Wystarczy po prostu mocno chcieæ i pracowaæ; nawet cz³owiek, to zaraz siê poparzy, a jak siê nie boi, to 
mo¿e nie tyle chcieæ, co pracowaæ (ja, np. przez 10 wytrzyma d³u¿ej, ale to trzeba mieæ wprawê 
godz. powtarzam jedn¹ czynnoœæ w kó³ko nie (próbowaæ nie polecam). Trzeba opanowaæ lêk, 
wychodz¹c z domu przez miesi¹c, bo na tym polega æwiczyæ spokój, psychiczne opanowanie, to jest 
moja praca). Tu trzeba mieæ pasjê. To jest tylko wa¿ne.
kwestia powtórzeñ i silnej woli - zna³em ludzi mo¿e A.B.:Czego mo¿na ¿yczyæ fakirowi zawodowo i 
nie tyle zdolnych, co z wielkim samozaparciem, prywatnie?
którzy osi¹gnêli dosyæ wysoki poziom umiejêtnoœci P.T.: Ja wiem? Chyba jest dobrze.
cyrkowych. A.B.:Dziêkujê za rozmowê. Mi³o mi by³o Pana 
A.B.:Jak to siê sta³o, ¿e zosta³ Pan Fakirem? poznaæ.
P.T. Kiedyœ, bêd¹c akrobat¹ w cyrku, mia³em kolegê, Rozmawia³a:Alina Boœ

Droga Fakira jest drog¹ walki z cia³em fizycznym...
Wywiad

Trzeba przyznaæ, ¿e nasza dru¿yna odnios³a sukces, pozytywnym aspektem by³y nawi¹zane kontakty i 

wygrywaj¹c  strze lanie  dru¿ynowo,  natomiast przyjaŸnie, nie tylko z kolegami z kraju, ale tak¿e ze 

indywidualnie miejsce pierwsze w tej konkurencji S³owacji i dalekiego Kijowa (Ukraina). 

zaj¹³ Pawe³ Miazga. Zawody zakoñczone sukcesem Fotorelacja z zawodów do obejrzenia na stronie 

to wielka radoœæ i motywacja do dalszej pracy dla internetowej 

ch³opców z dru¿yny SAS, a dodatkowym Cezary Dobrowolski

Stowarzyszenie ju¿ od trzech lat prowadzi projekt Po pierwszym dniu rywalizacji uplasowaliœmy siê 

„M³odzi Nieustraszeni”, który daje m³odzie¿y, na drugim miejscu; trzeba zaznaczyæ, ¿e ró¿nica 

trenuj¹ce j t¹ dyscyp linê sportu , mo¿ liwoœæ  punktowa miedzy drug¹ a pi¹t¹ dru¿yn¹ to zaledwie 

sprawdzenia  siê na zawodach wojewódzkich, 86 punktów i tak naprawdê wszystko mog³o siê 

ogólnopolskich i miêdzynarodowych, bo do takich jeszcze zdarzyæ.

za li cz an e s¹  za wo dy  org an iz ow an e pr ze z Dzieñ drugi to zmagania na terenie historycznej 

Ministerstwo Obrony Narodowej. Twierdzy Boyen, która powsta³a na rozkaz 

Zawody sk³ada³y siê z dwóch etapów. W pierwszym Fryderyka Wilhelma IV w latach 1843 - 1855 jako 

dniu dru¿yny mia³y do pokonania dystans oko³o obiekt, blokuj¹cy przesmyk pomiêdzy jeziorami 

dzi ewi êci u kil ome tró w, w tra kci e któ reg o Niegocin i Kisajno. Na ca³ym terenie Twierdzy 

zawodnicy musieli odnaleŸæ szeœæ punktów zo st a³ o r oz mi es zc zo ny ch  sz eœ æ p un kt ów  

kontrolnych i wykonaæ szeœæ zadañ technicznych, technicznych. Zawodnicy mieli za zadanie wykonaæ 

takich jak: rzut granatem, pokonywanie przeszkody wszystkie czynnoœci na ka¿dym z nich w jak 

terenowej po linie poziomej, strzelanie KBK AK, najkrótszym czasie i zdobyæ jak najwiêksz¹ liczbê 

pok ony wan ie fra ncu ski ego  tor u prz esz kód , punktów. Punktacji podlega³y zarówno dru¿yny, jak 

ratownictwo wodne i p³ywanie ³odziami DZ. równie¿ zawodnicy indywidualnie. Nasi zawodnicy 

Dodatkowym utrudnieniem by³o przenikliwe zimno poradzil i sobie znakomic ie, wygrywaj¹c tym 

i padaj¹cy deszcz, który tak rozmiêkczy³ ziemiê, ¿e samym drugi etap zawodów.

uczestnicy biegli po kolana w b³ocie. Nastêpnie by³o W klasyfikacji generalnej miejsce pierwsze zdoby³a 

czo³ganie siê i pokonywanie poszczególnych dru¿yna ze Z³ocieñca, reprezentuj¹c LOK Szczecin 

elementów francuskiego toru przeszkód, w efekcie (utrzymali przewagê, choæ zmniejszy³a siê ona 

czego zawodnicy od stóp po czubek g³owy utaplani wyraŸnie); nasza dru¿yna zajê³a miejsce drugie, a 

byli w b³ocie. trzecie miejsce zajê³a dru¿yna OSP Sto³pno. 

www.bpw536.scholaris.pl

Po kolana w b³ocie ,,zdobyli” Twierdzê BOYEN
W dniach 28-31 sierpnia 2008 odby³y siê w Gi¿ycku Zawody Sportowo - Obronne o Puchar 

Ministra Obrony Narodowej, w których udzia³ wziê³o 27 dru¿yn z Polski, Ukrainy, S³owacji i 

Szwecji (Organizatorem Zawodów by³o Ministerstwo Obrony Narodowej). W zawodach w 

Gi¿ycku wyst¹pi³a dru¿yna, reprezentuj¹ca Agencjê Wspó³pracy i Rozwoju Stowarzyszenie 

Aktywizacji Spo³ecznej SAS w sk³adzie: Tomasz Pikula (kapitan), Micha³ £ukasiewicz, 

Bartosz Szmidt, Pawe³ Miazga, Marcin £ukasik.

Do¿ynki Wojewódzkie 2008
Tegoroczne Do¿ynki Województwa Lubelskiego Radnym Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, 

odby³y siê 21 wrzeœnia we W³odawie. W tym dniu, Wójtem Gminy Modliborzyce Panem Witoldem 

wspólnie z innymi uczestnikami uroczystoœci, Kowalikiem oraz Wójtem Gminy Batorz Panem 

dziêko waliœm y Bogu z a tegor oczne p lony. W Henrykiem Micha³kiem. Towarzyszy³a nam orkiestra 

barwnym korowodzie do¿ynkowym nasz powiat z Batorza. Mieszkañcy obu gmin wykonali piêkne i 

reprezentowa³a liczna delegacja na czele z Panem oryginalne wieñce do¿ynkowe, które zg³oszone 

Wicestarost¹ Piotrem Gór¹, Panem Janem Adamkiem zosta³y do Wojewódzkiego Konkursu Wieñców 

Do¿ynkowych. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e wieniec z 

Gminy Batorz wzbudzi³ podziw i zainteresowanie, 

czego wyrazem jest zajêcie II miejsca w konkursie w 

kategorii wieñca tradycyjnego.

Czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci do¿ynkowych 

rozpocz¹³ wystêp zespo³u dzieciêcego „Bahamas”. 

Swój repertuar przedstawi³a równie¿ kapela góralska 

„Chyrcoki”, kabaret „D³ugi” oraz zespó³ „Skaner”. 

Atrakcj¹ wieczoru by³ wystêp Krzysztofa Krawczyka, 

który zaœpiewa³ swoje najwiêksze przeboje. 

Uroczystoœci Do¿ynkowe zakoñczy³y siê pokazem 

sztucznych ogni.

Ma³gorzata Wasilewska

W pi¹tkowe popo³udnie 12.09.2008 w pocz¹tek kampanii wyborczej SLD do Parlamentu 

restauracji „Myœliwska” odby³o siê zebranie Europejskiego. Pan Marek Siwiec odpowiedzialny jest 

przedstawicieli organizacji SLD z ca³ego za wspó³pracê z województwem bydgoskim i lubelskim, 

województwa. a kandydowa³ bêdzie z poznañskiego. Mój rozmówca 

W zebraniu uczestniczy³ Wiceprzewodnicz¹cy ubolewa³ nad stanem drogi z Warszawy do Janowa. Po 

Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec oraz czêœci oficjalnej zebrani udali siê na posi³ek, gdzie 

sekretarz generalny SLD Marek Nawrot. Zebranie spotkali siê z  zaproszonymi goœæmi z naszego powiatu. 

prowadzone przez szefa SLD Lubelszczyzny Wœród goœci by³ starosta powiatu Zenon Sydor, 

Jacka Czerniaka odbywa³o siê przy drzwiach wicestarosta Piotr Góra oraz wójt gminy Modliborzyce 

zamkniêtych dla prasy. Po spotkaniu zwróci³em Witold Kowalik. Prowadz¹cy t¹ czêœæ spotkania szef 

siê do pana Marka Siwca o wypowiedŸ na temat lubelskiej SLD Jacek Czerniak podziêkowa³ panu 

Stanis³awowi Mazurowi za udzielon¹ goœcinê i zachêci³ 

do zabierania g³osu. G³os zabra³ starosta janowski pan 

Zenon Sydor, który przedstawi³ w kilku s³owach 

najwiêksze osi¹gniêcia powiatu, do których  zaliczy³ 

budowê basenu oraz planowan¹ naukê p³ywania dla 

dzieci i m³odzie¿y. Dzia³ania takie spotka³y siê z 

uznaniem sekretarza generalnego Marka Nawrota, z 

którym przeprowadzi³em równie¿ krótk¹ rozmowê. 

Sekretarz za jedno z g³ównych dzia³añ, jakie powinny 

byæ podjête jest mo¿liwoœæ korzystania z uproszczonych obecnej sytuacji w kraju dla Gazety Janowskiej. 
procedur przy kontaktach mieszkañców terenów W rozmowie pad³y zapewnienia, ¿e wszelkie 
przygranicznych Polski z Bia³orusi¹ i Ukrain¹. dzia³ania na rzecz poprawy warunków ¿ycia oraz 
Nieoficjalne spotkanie trwa³o ponad godzinê.poprawy stosunków pomiêdzy partiami otrzymaj¹ 

Jan Machulakwsparcie SLD. Dzisiejsze spotkanie okreœli³ jako 

Wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego
w Janowie Lubelskim
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,,...Tak wiele mam, ile sam innym dam...”

Ogólnopolskim organizatorem zbiórki Zesp o³u S zkó³  Zawo dowy ch w J anow ie 

s¹ Banki ¯ywnoœci, a partnerem strategicznym Lubelskim i Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Zbiórka 

Danone i Fundacja Polsat. Na terenie Janowa ¿ywnoœci by³a prowadzona w dwóch punktach 

Lubelskiego zbiórkê prowadzi³o Janowskie naszego miasta, przy sklepach: Biedronka, 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”, gdzie zebrano 301,78 kg ¿ywnoœci oraz 

we  ws pó ³p ra cy  z Oœ ro dk ie m Po mo cy  Carrefour Express, gdzie zebrano 317,23 kg.

Spo³ecznej  w Janowie Lubelskim. W zbiórce Zebrane w ramach akcji s³odycze i 

uczestniczyli wolontariusze ze Szkolnych  Kó³ artyku³y spo¿ywcze zosta³y przekazane do 

Wolontariatu wraz z nauczycielami z Publicznej Œwietlicy Œrodowiskowej „Stokrotka” i Klubu 

S z k o ³ y  P o d s t a w o w e j  z  O d d z i a ³ a m i  Integracji Spo³ecznej, prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Humanus, oraz 

do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 

celem dystrybucj i  wœród 

najubo¿szych rodzin z terenu 

naszej Gminy. Dziêki zebranym 

artyku³om ¿ywnoœciowych w 

œwietlicy dla dzieci zostanie 

przygotowanych oko³o 1000 

posi³ków, a za poœrednictwem 

KIS i OPS wsparcie w postaci 

p a c z e k  z  a r t y k u ³ a m i  

¿ywnoœciowymi otrzyma 60 

rodzin.

W imieniu obdarowanych, a 

t a k ¿ e  S t o w a r z y s z e n i a  

„ H u m a n u s ” ,  s k ³ a d a m y  
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, serdeczne podziêkowania  wszystkim 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w darczyñcom i uczestnikom zbiórki za okazane 
J a n o w i e  L u b e l s k i m ,  L i c e u m  serce potrzebuj¹cym dzieciom.
Ogó lnoksz t a ³ c¹cego  im .  Boha te rów Zarz¹d JSNP Humanus
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, 

Akcja ,,Podziel siê Posi³kiem” w Janowie Lubelskim

W ostatni pi¹tek i sobotê wrzeœnia (26 - 27.09.2008) odby³a siê ogólnopolska zbiórka 

¿ywnoœci „Podziel siê Posi³kiem”. W oko³o 1500 sklepach w ca³ej Polsce prawie 20 000 

wolontariuszy Banków ¯ywnoœci  zbiera³o ¿ywnoœæ na rzecz potrzebuj¹cych dzieci. 

Wolontariusze, w specjalnie oznaczonych punktach na terenie sklepu,  czekali na produkty 

z d³ugim okresem przydatnoœci, tj. cukier, p³atki œniadaniowe, ry¿, od¿ywki dla dzieci, 

d¿emy, soki, konserwy i dania gotowe oraz oleje.

W dniach 4-7 wrzeœnia odby³ siê 24 Harcerski W tym roku na Rajdzie by³o bardzo 

Rajd „Porytowe Wzgórza”, organizowany sympatycznie - mówi Ma³gorzata Jedlikowska, 

p r z e z  7  Œ r o d o w i s k o w ¹  D r u ¿ y n ê  jedna z uczestników. Zadania by³y ciekawe, 

Starszoharcersk¹ „Zielone Szeregi” w zaskakuj¹ce i dobrze przygotowane. Zapytana, 

Janowie Lubelskim. co podoba³o siê jej najbardziej, odpowiada:- 

Brali w nim udzia³ harcerze m.in. z Atmosfera, brak dystansu pomiêdzy kadr¹ a 

Pu³aw, Stalowej Woli, Dêbicy, Lublina czy uczestnikami. Rajd by³ w tym roku kameralny, 

Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Trasa, tradycyjnie ale zabawa by³a œwietna.

ju¿ dla Rajdu, zaczyna³a siê w Janowie i R y w a l i z a c j ê  w y g r a ³  p a t r o l  

koñczy³a na Porytowym Wzgórzu. Jak co roku, „Wyœcigowe Œlimaki” 4 Pu³awskiej Dru¿yny 

uczestnicy musieli siê zmierzyæ nie tylko z Harcerskiej  „Wilki”. Gratulujemy i dziêkujemy 

wieloma zadaniami i wykazaæ siê wiedz¹, wszystkim uczestnikom za przybycie i zabawê. 

sprytem oraz sprawnoœci¹ fizyczn¹, ale te¿ z Zapraszamy te¿ na Jubileuszowy 25 HR 

upa³em i deszczem. Wieczory natomiast „Porytowe Wzgórza”, który odbêdzie siê ju¿ za 

spêdzali na wspólnym œpiewaniu i zabawach, rok.

które czasem trwa³y a¿ do rana. Komenda Rajdu

Harcerski Rajd ,,Porytowe Wzgórza”

Na samym pocz¹tku wakacji (30.06 - 07.07) równie¿ wspomnieæ o bardzo udanym starcie 

zawodnicy UKKT wziêli udzia³ w Letniej Akademii Miko³aja Osie³a, który co prawda zaj¹³ dopiero IV m-

Karate Tradycyjnego w Zamoœciu. By³ to obóz o ce, ale walczy³ w sposób bardzo widowiskowy, 

wysokiej intensywnoœci treningowej (4 treningi pokonuj¹c po drodze najlepszego zawodnika w tej 

dz ie nn ie ),  na  ko ni ec  kt ór eg o od by ³ si ê grupie wiekowej - Rafa³a Granata z Lublina.

Miê dzy nar odo wy Turn iej  Kar ate  o „Pu cha r Koniec wakacji nie przyniós³ jednak odpoczynku od 

Roztocza”. Najlepiej zaprezentowa³ siê Maciej startów, poniewa¿ pocz¹tek roku szkolnego okaza³ 

£ukasik, który - poza tym, ¿e zaj¹³ I m-ce w kategorii siê równie intensywny - dnia 7.09 odby³ siê w 

juniorów, to jeszcze zosta³ wybrany najlepszym Tomaszowie Lubelskim II Puchar Lubelszczyzny, a 

zawodnikiem turnieju. Równie¿ znakomicie zaraz po tych zawodach odby³y siê równie¿ 

zaprezentowa³ siê Kacper Dyjach, który w swojej Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w 

grupie wiekowej (9-10 lat) równie¿ zaj¹³ I m-ce. Zamoœciu i Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych 

Niez³y wystêp zanotowa³ równie¿ Dawid Ma³ek (9- i M³odzie¿owców (4-5.10. Lublin). W paŸdzierniku 

10 lat), który w swojej grupie wiekowej zaj¹³ III m- bêdzie Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 

ce. we W³oc³awku oraz „Praga Cup” Turniej Karate o 

Kolejna aktywnoœæ to obóz na Helu (3-10.08), gdzie Puc har  Bur mis trz a Dzi eln icy  Pra ga P³d . w 

w piêknej nadmorskiej miejscowoœci karatecy Warszawie.

doskonalili swoje umiejêtnoœci. Pomimo czêstych Wszystkie te sukcesy nie mog³yby byæ osi¹gane 

treningów (3 dziennie) nie brakowa³o czasu równie¿ gdyby nie wsparcie Urzêdu Miasta oraz Starostwa 

na zajêcia rekreacyjne w tym k¹pieli w morzu. Na Powiatowego w Janowie Lubelskim , za co 

koniec obozu odby³ siê turniej o „Puchar Ba³tyku”, w serdecznie dziêkujemy.

którym wziêli udzia³ zawodnicy z ca³ej Gratuluj¹c znakomitych wyników naszych 

Lubelszczyzny oraz Mazowsza. I tutaj nie brakowa³o najlepszych zawodników, ¿yczymy, aby kolejne 

sukcesów naszych zawodników: I m-ce zajê³a Iga starty przynosi³y nam równie¿ powody do dumy i 

Cudzi³o, II m-ce Maciej £ukasik, natomiast na III m- zadowolenia.

ach uplasowali siê: Amanda Cannavacciuolo, Jakub Informujemy równie¿, ¿e Uczniowski Klub Karate 

Pielarz oraz Cezary Osie³. Tradycyjnego w Janowie Lubelskim rozpocz¹³ 

Wakacje janowscy karatecy zakoñczyli turniejem o zapisy do grupy pocz¹tkuj¹cej. Wszyscy chêtni, 

„Puchar Wis³y” w Pu³awach (31.08). Turniej ten, którzy chcieliby rozpocz¹æ treningi tej piêknej sztuki 

rozgrywany w trakcie obchodów „Dnia Chemika”, walki mog¹ zg³aszaæ siê  w czasie treningów 
30ci es zy ³ si ê sp or ¹ li cz b¹  za wo dn ik ów  i (poniedzia³ki i œrody godz. 15 ) lub pod nr tel. 502 

zainteresowaniem mieszkañców Pu³aw. I tutaj nale¿y 403 971.

wspomnieæ o sukcesie naszych karateków: Dawid Piotr Wojtkowski - Prezes UKKT Janów Lubelski

Ma³ek zaj¹³ II m-ce i Cezary Osie³ II m-ce. Nale¿y tu 

Bardzo pracowicie spêdzili okres wakacyjny zawodnicy UKKT Janów Lubelski, bior¹c udzia³ 

w obozach szkoleniowych oraz startach w zawodach. Tegoroczne wakacje - wzorem lat 

ubieg³ych, mia³y na celu podniesienie poziomu zawodników, reprezentuj¹cych klub w 

jesiennych Mistrzostwach Polski Juniorów M³odszych w Lublinie oraz Pucharze Polski Dzieci 

we W³oc³awku.

Podsumowanie wakacyjnej aktywnoœci cz³onków Uczniowskiego
Klubu Karate Tradycyjnego w Janowie Lubelskim

Uprzejmie informujê, ¿e zakoñczy³em trzyletni wykroczeñ i przestêpstw najbardziej dokuczliwych 

okres kierowania Komend¹ Powiatow¹ Policji w spo³ecznie, tj. bójek, niszczeniu mienia, spo¿ywania 

Janowie Lubelskim. W zwi¹zku z tym niech mi alkoholu w miejscu publicznym.

bêdzie wolno wyraziæ s³owa podziêkowania, W m ie si ¹c u p aŸ dz ie rn ik u r oz po cz êl iœ my  

kierowane do wszystkich mieszkañców powiatu przebudowê Komendy. Z jednej strony ma byæ 

janowskiego. poprawiona funkcjonalnoœæ obiektu, powstaje m.in. 

Policja w demokratycznym pañstwie prawa ma funkcja recepcyjna, pokój przyjêæ interesantów na 

niezmiernie trudn¹ misjê do wype³nienia. Z jednej par terze,  wprowadzenie  zat rzymanych  poza 

str ony  jako org an œ cigani a ma  obowi¹zek  wejœciem dla interesantów, wszelkie u³atwienia dla 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeñstwa, z osób niepe³nosprawnych, z drugiej strony dziêki 

drugiej strony musi dbaæ o w³aœciwy wizerunek, zasadniczej poprawie estetyki zewnêtrznej, obiekt 

chc¹c byæ instytucj¹ publicznego zaufania. wpisze siê w krajobraz piêkniej¹cego Janowa 

Pozostawiam poziom bezpieczeñstwa na Lubelskiego. 

najwy¿szym poziomie w województwie lubelskim. Moim celem zawsze by³o s³u¿enie spo³eczeñstwu. 

W roku 2008 nie zanotowaliœmy zabójstw, gwa³tów ¯egnaj¹c siê z Pañstwem mam nadziejê, ¿e poziom 

ani rozbojów. Iloœæ kradzie¿y i w³amañ w ostatnich bezpieczeñstwa w Pañstwa odczuciu ulega sta³ej 

latach zmniejszy³a siê o 20  30%, to dobre wyniki. poprawie, a Policja coraz lepiej wype³nia swoje 

Aby utrzymaæ ten poziom, Urz¹d Miasta Janowa obowi¹zki.

Lubelskiego na wniosek Policji zakupi³ i uruchomi³ M³odszy inspektor Bogumi³ Polikarski

moni toring miejsk i. System ten ma przede Janów Lubelski, dnia 15 paŸdziernika 2008r.

wszystkim pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu 

Szanowni mieszkañcy Janowa Lubelskiego,

11 wrzeœnia, zosta³ rozstrzygniêty konkurs 

og³oszony przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ 

przy wspó³udziale Lubelskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej, "Na najlepszy produkt 

turystyczny województwa lubelskiego 2008".

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e nasz Janowski 

FESTIWAL KASZY „GRYCZAKI” zaj¹³ III miejsce 

za stworzenie i kontynuacjê kompleksowego 

produktu turystycznego w oparciu o regionalne 

tradycje kulinarne, którego organizatorem jest Urz¹d 

Miejski w Janowie Lubelskim.

Celem konkursu by³ wy³onienie na szczeblu 

regionalnym najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich 

i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych 

oraz ich promocjê.

Udzia³ w konkursie jest doskona³¹ okazj¹ do 

popularyzacji dzia³añ na rzecz rozwoju i 
FESTIWAL TRZECH KULTUR we W³odawie, a doskonalenia produktu turystycznego, a patronat nad 
miejsce drugie przyznano „S£OWIAÑSKIEMU konkursem lubelskich mediów stanowi gwarancjê 
GRODOWI” w Wólce Bieleckiej pow. ³êczyñski, ich promocji. Nagrodê odebra³ Burmistrz Janowa 
gm. Milejów. Gratulujemy!Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ (na zdjêciu).

Red.Dla porz¹dku podajemy, ¿e pierwsze miejsce zdoby³ 

Zas³u¿one wyró¿nienie



11.Gazeta Janowska

poœwiêcenie i pasja, bez której - jak mówi pani 

Marta Gutowska, wiceprezes i szef szkolenia 

psów Stowarzyszenia, nie mo¿na skutecznie 

ratowaæ. 

P. Marta jest w stanie w kilkanaœcie minut 

zwo³aæ ekipê ratownicz¹. Gdy jest zg³oszenie, 

ludziom i psom udziela siê adrenalina. Sprzêt i 
R o d z i n a  n a t y c h m i a s t  r o z p o c z ê ³ a  szczegó³owo rozpytaæ osoby, które jako Psy

ca³a technika s¹ zawsze w gotowoœci. W sk³ad 
poszukiwania, sprawdzono miejsca, gdzie ostatnie mia³y kontakt z osob¹ zaginion¹; Bardzo czêsto odwo³ujemy siê do wêchu psa, 

zespo³u ratowniczego wchodzi 2 do 4 osób i 
potencjalnie mog³a przebywaæ - bez skutku. Na dokonaæ sprawdzenia szpita li, pogotowia kiedy zawodz¹ ludzie i elektronika. Pies ma 

pies. Przewodnik wspó³pracuje z psem, 
dwa samochody zje¿d¿ono niemal ca³y powiat. ratunkowego lub opiekuñczego, izb b¹dŸ wybitny nos. Nie ³apy, nie zêby i szczêka, ale 

pozosta³e osoby s¹ odpowiedzialne za 
Nic. Poszukiwano jeszcze w nocy, kiedy ulice domów dziecka, noclegowni, izb wytrzeŸwieñ, w³aœnie nos jest jednym z najcenniejszych 

orientacjê w terenie (mapy, kompas, GPS), 
s¹ puste. Nic. Nie mog³a odjechaæ autobusem zak ³ad ów pra wne j izo lac ji alb o opi eki  „narzêdzi” wyszkolonego psa ratowniczego. 

pomoc przedmedyczn¹ (apteczka) oraz 
czy zatrzymanym na drodze autem, bo jej spo³ecznej w rejonie miejsca zaginiêcia lub Jego wêch jest milion razy czulszy od nosa 

³¹cznoœæ z baz¹ (radiotelefony, telefon 
sprawnoœæ umys³owa to wyklucza³a. Musi byæ miejsca pobytu” (§ 7, p. 1, ust. 1, 2, 3). cz³owieka i potrafi segregowaæ zapachy, 

komórkowy).
niedaleko, ale gdzie? Niew¹tpliwie wed³ug powy¿szego zarz¹dzenia filtrowaæ je, by wybieraæ ten, na którym mu 

Id¹ w noc i w deszcz, w mróz i œnieg. Id¹ w 
Na drugi dzieñ (niedziela) w obu janowskich przebiega³y poszukiwania w po³owie wrzeœnia zale¿y. Jes t przez to zdo lny  m.in. do 

nieznany sobie las, w chaszcze i bagna. W 
koœcio³ach s¹ og³oszenia o zaginiêciu. Zg³asza w Michowie k. Lubartowa czy ko³o Szastarki - poszukiwania zapachu cz³owieka, ignoruj¹c 

ekstremalnie trudnych warunkach wytrwale 
siê kilka osób, dziêki którym mo¿na ustaliæ w ci¹gu 48 godzin znaleziono odpowiednio 80- przy tym zapachy roœlin, zwierz¹t lub jedzenia. 

przeczesuj¹ godzinami obszar poszukiwania. 
trasê, jak¹ przeby³a zaginiona. A¿ trzy osoby letni¹ staruszkê i 14-letni¹ dziewczynkê; w obu Szuka wszystkich - ¿yj¹cych lub martwych (nie 

Za to w weekend… Nie, ratownicy  pasjonaci 
(potem jeszcze dwie) potwierdza jej wejœcie ok. ak cj ac h br a³ o ud zi a³  ki lk ud zi es iê ci u konkretnego cz³owieka, jak psy tropi¹ce). 

nie maj¹ weekendów. Æwicz¹ ze swoimi psami 
godz. 15 do lasu na Rudzie . Mie jsce policjantów i stra¿aków, psy, œmig³owiec (zob. Ponadto, pies pracuje z pe³nym oddaniem i, co 

podtrzymuj¹c ich formê.
poszukiwañ skonkretyzowane, choæ ogromnie Kurier Lubelski z 16. IX. br.). Wygl¹da jednak najwa¿niejsze, niezwykle skuteczn ie. Nie 

Na Rudzie
trudne do penetracji. Tymczasem, nastêpnego na to, ¿e gazety opisuj¹, a telewizja pokazuje grymasi i nie skar¿y siê na trudne warunki, nie 

Dwa psy owczarki niemieckie i ca³y zespó³ 
dnia pojawia siê kolejny œwiadek, który zarzeka nierzeczywiste, wrêcz wirtualne obrazy, bo odstrasza go deszcz , wiatr czy œnieg - 

ratowniczy (5 osób) byli wyj¹tkowo wytrwali 
siê, ¿e ok. godz. 19 widzia³ poszukiwan¹ w Policja w Janowie zachowywa³a siê nieco skoncentrowany wykonuje swoje zadanie bez 

podczas akcji poszukiwawczej w rudzieñskim 
okolicach ronda Zieleniewskiego. Na wszelki inaczej. Otrzyma³a zawiadomienie ju¿ o godz. wzglêdu na okolicznoœci. Pracuje g³ównie 

lesie. Zaczêli w sobotê o 21.30, a tu¿ przed 
wypadek sprawdzano wiêc ca³¹ wschodni¹ 15 w dniu zaginiêcia i… spoko, bez nerwów, noc¹, gdy nie ma przeszkadzaj¹cych ludzi, a 

szóst¹ nastêpnego dnia Rzepa przybieg³a do 
czêœæ miasta: nowe osiedla, okolice starego i mo¿e sama siê znajdzie. A przecie¿ istnia³o zwiêkszona wilgotnoœæ i stabilne powietrze 

przewodnika z bringselem w pysku - to znak, ¿e 
nowego szpitala, Przyborowie, las, pola a¿ do realne zagro¿en ie zdrowia i ¿ycia! Gdy wzmacniaj¹ woñ.

znalaz³a. - Odnalezienie jest ogromnym 
Krzemienia - na pró¿no, rzecz jasna. G³ówne nast êpnego dnia  brat  zaginionej zdoby³ Stowarzyszenie STORAT ma ich kilka oraz 

sukcesem ratowników ze Stowarzyszenia - 
jednak si³y rodziny i znajomych kierowano na pierwszy istotny trop Rudy, uzna³ za stosowne kilkanaœcie nastêpnych, które siê szkol¹. W 

uwa¿a wiceburmistrz Janowa Lubelskiego 
Rudê, sprawdzaj¹c las a¿ po Pikule, £¹¿ek, przekazaæ natychmiast informacjê na 997. akcjach bior¹ udzia³ Burak, Rzepa, Platon, Azi, 

Czes³aw Krzysztoñ. - Dziêki fenomenalnym 
Ciechocin, Kalenne, Gwizdów. Zawiadomiono „Mamy sygna³, ¿e póŸniej by³a na rynku”  Gini i Ciapa - wszystkie maj¹ specjalne 

umiejêtnoœciom psów i ich przewodników 
stowarzyszenie ITAKA i poinformowano zosta³ zbyty przez funkcjonariusza (oczywiœcie certyfikaty. Psy s¹ ustawicznie trenowane i 

rodzina pozna³a los pani Joanny i mog³a j¹ 
media. Sprawdzano okoliczne szpitale, zak³ady trop rynku by³ fa³szywy). Dopiero na trzeci weryfikowane. Podczas akcji ubiera siê je w 

godnie pochowaæ.
opieki: Nisko, Stalowa Wola, Irena, Kraœnik, dzieñ wyznaczono policjanta, który ma sprawê specjalne kamizelki z chipami i migaj¹cymi 

Ucieszona rodzina chcia³a wynagrodziæ 
Bychawa, Lublin , Krasnystaw, Zamoœæ , prowadziæ; ten z kolei pi¹tego dnia wzi¹³ siê za diodami. Maj¹ przy obro¿y bringsel (rzemyk 

stowarzyszenie ratowników, choæ oni za udzia³ 
Bi³goraj… „Czy policja ju¿ pyta³a was o sprawdzanie wiarygodnoœci œwiadków, których lub plastikowy gryzak).

w akcjach nie bior¹ 
zaginion¹?” - „Nie, nikt nie pyta³”. wczeœniej ustali³a rodzina. A¿ strach pomyœleæ 

p i e n i ê d z y .  A l e  
Zrobiono wszystko, co tylko mo¿na by³o. co by to by³o, gdyby w podobny sposób dzia³a³o 

u t r z y m a n i e  p s a ,  
Policja np. pogotowie ratunkowe i zawiadomione o 

treningi i szkolenia s¹ 
Policja to profesjonaliœci. Pewnie ka¿dy podejrzeniu zawa³u czy wylewu czeka³o 

kosztowne. STORAT-
wid zia ³ pok azy wan e w tel ewi zji  akc je bezczynnie godzinami i dniami, by wreszcie 

o w i  p o t r z e b n e  s ¹  
poszukiwawcze natychmiastowe, sprawnie zaaplikowaæ apap czy aspirynê.  

radiotelefony, latarki, 
zorganizowane, dynamiczne. O skutecznoœci Dziwne, jak Policja broni³a siê przed u¿yciem 

GPS,  odpowiednie  
akcji i ¿yciu cz³owieka niejednokrotnie stra¿aków, a potem ochotników - osób 

ubranie ,  buty,  nie  
decyduje szybkoœæ jej podjêcia, odnalezienia cywilnych do akcji przeczesywania lasu. To, ¿e 

mówi¹c ju¿ o quadach. - 
poszkodowanego i udzielenia mu pomocy. w koñcu dosz³o do trzech du¿ych wypraw (22, 

M a r z y  n a m  s i ê  
Istotnie , zarz¹dzenie nr 352 komendanta 23 i 25 sierpnia) z udzia³em 70, 16 i ponad 100 

u b e z p i e c z e n i e  o d  
g³ównego policji mówi, ¿e „je¿eli z treœci osób, to rezultat determinacji  rodziny i 

n i e s z c z ê œ l i w y c h  
przyjêtego zawiadomienia wynika, i¿ istnieje osobistego  zaanga¿owania burmistrza  K. 

wypadków, przyda³oby 
realna mo¿liwoœæ szybkiego odnalezienia Ko³tysia; policjanci ostatecznie do³¹czali do 

siê równie¿ trochê 
osoby zagin ionej  a  zw³aszcza  […] tyraliery, bo nie wypada³o inaczej. 

wyposa¿enia i buty - 
wymagaj¹cej opieki albo, gdy zachodzi obawa Podobnie by³o z psami. Gdy las z licznymi tu 

wylicza Gutowska. Ale 
bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia, zdrowia […] zaroœlami, ³ochyniami, je¿ynami i bagnami 

nawet jak nikt tych 
tej osoby - dy¿urny jednostki Policji […] okaza³ siê nie do zdobycia przez ludzi, 

marzeñ nie spe³ni, to 
zarz¹dza i nadzoruje w niezbêdnym zakresie, pozosta³a jedna z ostatnich nadziei, ¿e cia³o (bo 

ratownicy ze STORAT-
pr ze bi eg  cz yn no œc i po sz uk iw aw cz yc h w znalezienie ¿ywej ju¿ nikt nie wierzy³) mo¿e 

u  n i e  p r z e s t a n ¹  
zmierzaj¹cych do odnalezienia osoby” (§ 2, p. 4 wskazaæ pies nie tropi¹cy, jakiego ma policja, 

pomagaæ ludziom - 
instrukcji do w/w zarz¹dzenia) oraz ¿e bo tr opy j u¿ da wno s iê ul otni ³y, ale  

dodaje. 
czynnoœci te nale¿y „podj¹æ niezw³ocznie” oraz poszuku j¹cy.  Ta k ie  psy  ma  pewne  

By wiêc ratownicy Ludzie z „charakterem”„zorganizowaæ i przeprowadziæ penetracjê stowarzyszenie z Rzeszowa i gotowe jest ich 
nadal mogli pomagaæ ludziom, rodzina Stowarzyszenie Cywilnych Zespo³ów terenu ostatniego miejsca pobytu osoby u¿yczyæ, ale zgodê na to musi wydaæ 
zaapelowa³a, by podczas pogrzebu - zamiast Ratowniczych z Psami STORAT powsta³o w zaginionej, wykorzystuj¹c w miarê potrzeb i rzeszowska komenda wojewódzka. Zatem 
kwiatów i wieñców, z³o¿yæ datki na STORAT. 2000 r. Zajmuje siê szkoleniem psów mo¿liwoœci si³y i œrodki innych jednostek Komenda Powiatowa w Janowie powinna 
Zebran¹ kwotê 3800 z³ uzupe³niono w³asnym poszukiwawczych, tropi¹cych, lawinowych Policji, w tym œrodki techniczne, psy policyjne, wyst¹piæ do Lublina, Lublin do Rzeszowa. 
wk³adem i „okr¹g³¹” kwotê przekazano itp. Nale¿¹ doñ wolontariusze - pasjonaci, a tak¿e podmioty pozapolicyjne; w trakcie Powinna? Byæ mo¿e, wszelako nie musi, wiêc 
Stowarzyszeniu.którzy na co dzieñ s¹ zatrudnieni w ró¿nych pe ne tr ac ji  po sz cz eg ól ny ch  el em en tó w nie wystêpuje. Wiêc w rodzinie zaginionej 

A-szak³adach pracy i „skrzykuj¹ siê” w razie zabudowañ czy pomieszczeñ nale¿y d¹¿yæ do zaczyna siê obmyœlaæ, jak obejœæ „oporniki”, 
PS Konto STORAT, 35-211 Rzeszów, ul. potrzeby. Nie s¹ wiêc zawodowymi ujawnienia miejsc, w których osoba zaginiona ale na wysokoœci zadania jeszcze raz staje 
Kamiñskiego 3  06 1020 4391 0000 6002 0002 ratownikami, nie bior¹ za ciê¿k¹ pracê mog³a siê ukryæ, nie mo¿e siê z nich wydostaæ burmistrz: psy bêd¹!
6617  wp³ata na rzecz organizacji po¿ytku pieniêdzy. Dlaczego to robi¹? Dla nich lub gdzie mog¹ znajdowaæ siê jej zw³oki; 
publicznego KRS47423.ratownictwo to „adrenalina”, szlachetne 

Dramat roz³o¿ony w czasie
Bywaj¹ w ¿yciu sytuacje, gdy cz³owiek potrzebuje nag³ej pomocy innych ludzi  zas³abniêcie, wypadek, po¿ar. Niektóre zaczynaj¹ siê 

niewinnie, z pocz¹tku nie ma symptomów dramatu. Ile¿ to dzieci, doros³ych codziennie i wielokrotnie wychodzi z domu. Wychodzi, by 

wróciæ, wszyscy s¹ tego pewni. A jednak… „Wyszed³ z domu i dotychczas nie powróci³…” Og³asza radio, alarmuj¹ gazety. Zdarza siê - raz 

na ileœ tysiêcy, ale siê zdarza. Z podobnym przypadkiem mieliœmy do czynienia w naszym mieœcie latem tego roku. Dom opuœci³a starsza 

kobieta. Cierpia³a na chorobê Alzheimera, która objawia siê zanikami pamiêci, dezorientacj¹ w czasie i przestrzeni. Na ogó³ mia³a ko³o 

siebie „anio³a stró¿a”, ale niekiedy wychodzi³a sama. Dot¹d zawsze wraca³a, tym razem  nie.
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Zespó³ Obrzêdowy „Janowiacy” z Janowskiego „Wigiliê”, „Prz¹dki”, „Zmówiny”, ”Kiszenie 

Oœrodka Kultury otrzyma³ nominacjê na kapusty”, „Kusoki”, „Pastuchy”, „Œwiecok”(Wielka 

Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej jako Sobota i Niedziela), „Kolêdowanie z koz¹”, „Poœnik 

jeden z dziesiêciu najlepszych zespo³ów Janowski”, „U garncarza Jadamka”, „Rózgowiny”.

z a k w a l i f i k o w a n y c h  n a  e l i m i n a c j a c h  Najwiêksze sukcesy sceniczne odnios³o 

miêdzywojewódzkich, z ca³ej Polski. widowisko „U garncarza Jadamka”, które w 2004r. 

Zespó ³ w Tarnog rodzi e zapr ezent uje prezentowane by³o na Ogólnopolskim Sejmiku 

widowisko obrzêdowe „Rózgowiny”, opracowane Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie i do chwili 

zgodnie z tradycj¹ wsi Momoty i Kocudzy, na obecnej jest wystawiane w wielu miejscach w Polsce.

podstawie przekazu starszych ludzi. Scenariusze widowisk opracowywane s¹ w oparciu o 

Widowisko zosta³o bardzo wysoko ocenione za przekazy najstarszych mieszkañców wsi Bia³a, 

zgodnoœæ z tradycj¹, pieœni obrzêdowe, zachowanie Momoty, Kocudza.

symboliki weselnej i wspania³¹ grê aktorsk¹. W tym roku zespó³ obchodzi 20-lecie pracy 

Zespó³ Obrzêdowy „Janowiacy” powsta³ w artystycznej, zdoby³ wiele nagród i wyró¿nieñ, 

1988 roku z inicjatywy pani Aliny Dudzic, przy zachowa³ od zapomnienia wiele tradycji, zwyczajów, 

Domu Kultury w Janowie Lubelskim. Od 1991 roku tañców i pieœni obrzêdowych. Przez ten okres w 

zespo³em kieruje pani Lidia Tryka - instruktor zespole pracowa³o ponad 50 osób, bardzo wielu 

ds .f ol kl or u JO K.  Do ty ch cz as ow y do ro be k cz³onków z tego grona ju¿ nie ¿yje, zw³aszcza 

artystyczny zespo ³u to  kilkanaœcie widowisk muzykantów, wspania³ych tancerzy, œpiewaczek.

obrzêdowych i teatralnych, prezentowanych na W zes po le  wy st êp uj e d u¿ a g ru pa  

licznych festiwalach, przegl¹dach, spotkaniach, jak m³odzie¿y, która chêtnie uczestniczy w widowiskach 

równie¿ dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ janowskich w i to w³aœnie ona stanowi gwarancjê, ¿e tradycyjna 

ramach warsztatów folklorystycznych. kultura ludowa w powiecie janowskim nie zaginie.

Do bardziej znacz¹cych widowisk zaliczamy: 

,,Janowiacy” jad¹ do Tarnogrodu

Pogotowie to nie przychodnia na kó³kach
Od wprowadzenia ustawy o ratownictwie to tylko dwóch ratowników medycznych. 

medycznym up³yn¹³ ju¿ d³u¿szy czas. Odpowiedni sk³ad zespo³ów i ich iloœæ jest 

Mimo, ¿e wszystkie stacje pogotowia regulowana ustaw¹ i umowami, podpisanymi 

ratunkowego zosta³y w podobny sposób z NFZ. Mamy wiêc do czynienia z sytuacj¹, w 

przeorganizowane, a ich zadania jasno której ca³odobowo w zespo³ach wyjazdowych 

okreœlone, nadal czêsto zdarza siê, ¿e pe³ni dy¿ur tylko jeden lekarz. Je¿eli 

pacjenc i  ¿¹daj¹  u¿yc ia  zespo ³ów pogotowie wykorzystywane jest zgodnie z 

ratownictwa medycznego do zadañ, które ustawowymi za³o¿eniami, jest to obsada 

absolutnie nie s¹ w ich kompetencji. wystarczaj¹ca. Je¿eli wzywamy karetkê do 

Rodzi to niepotrzebne konflikty, pretensje. chorego, który cierpi na schorzenie nie 

Dlatego te¿ postanowiliœmy jeszcze raz w y m a g a j ¹ c e  g w a ³ t o w n y c h  d z i a ³ a ñ  

pr ze ds ta wi æ po ds ta wo we  in fo rm ac je , medycznych i chory ten z powodzeniem mo¿e 

dotycz¹ce funkcjonowania pomocy doraŸnej byæ l eczony przez l ekarza rodzinnego , 

w naszym terenie. musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e pozbawiamy 

Pogotowie Ratunkowe jest powo³ane po to, by specjalistycznej opieki ludzi, którzy byæ mo¿e 

in te rw en io wa æ w pr zy pa dk u ur az ów,  znajduj¹ siê w stanie zagro¿enia ¿ycia.

wypadków, zatruæ, stanów zagro¿enia ¿ycia i Karetki Pogotowia Ratunkowego w Janowie 

w przypadkach nag³ego pogorszenia stanu Lube l sk im s¹  ba rdzo  nowoczesne ,  

zdrowia pacjenta, stwarzaj¹cego dla niego wyposa¿one w najnowszy sprzêt medyczny i 

bezpoœrednie zagro¿enie. Nie jest funkcj¹ urz¹dzenia ³¹cznoœciowe oraz lokalizacjê 

pogotowia leczenie chorób przewlek³ych, GPS.  Real izuj¹  zadania  z  zakresu  

³agodnych stanów chorobowych jak angina, telemedycyny w porozumieniu z Oddzia³em 

biegunka itp. Choroby, w których nie jest Kardiologii w Zamoœciu. Za jakoœæ trzeba 

potrzebna natychmiastowa pomoc p³aciæ, a zastosowanie najnowszych 

lekarska, powinien leczyæ lekarz rodzinny. technologii sprawia, ¿e funkcjonowanie 

Do za dañ j anow skie go Po goto wia zespo³ów wyjazdowych jest  bardzo 

Ratunkowego nale¿y obs³uga tylko terenu kosztowne. Dlatego te¿ ciesz¹c siê , ¿e 

powiatu janowskiego.  Ak tualnie powiat mo¿emy u¿ywaæ zaawansowanych technik 

janowski obs³uguj¹ dwa zespo³y ratownictwa niesienia pomocy, starajmy siê korzystaæ z 

medycznego: specjalistyczny i podstawowy. nich w sposób racjonalny, maj¹c przede 

Zespó³ specjalistyczny z³o¿ony jest z lekarza, wszystkim na  uwadze  ogólny  in te res 

posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia, spo³eczny.

dwóch ratowników medycznych lub Kierownik Pogotowia Ratunkowego

pielêgniarek i kierowcy. Zespó³ podstawowy Lek. med. Zdzis³aw Sa³dan

Do¿ynki Powiatu Bi³gorajskiego w tym roku Starosty Janowskiego.  

zorganizowano we Frampolu. Uroczystoœci Równie¿ dnia 7. wrzeœnia swoje Œwiêto Plonów 

do¿ynkowe i zaplanowany festyn poprzedzi³a Msza obchodzi³ Powiat Kraœnicki, w którym ka¿da gmina 

polowa w intencji tegorocznych plonów. przygotowa³a po dwa wieñce do¿ynkowe - nic wiêc 

W trakcie imprezy wyró¿niaj¹cy siê rolnicy otrzymali dziwnego, ¿e sam korowód do¿ynkowy liczy³ oko³o 

odznaczenia „Zas³u¿ony dla rolnictwa”, natomiast 400  osó b. Atr akc j¹ do¿ yne k by³ a „Bi esi ada  

najlepszym przedsiêbiorcom bi³gorajskim przyznano Do¿ynkowa” w wykonaniu Agencji „Scena” z 

wyró¿nienia „Nasze Bi³gorajskie”. Oprócz tego, Lublina, wystêpy artystyczne zespo³ów z terenu 

Zamo jska  Korp orac ja Ener gety czna  przy zna³ a powiatu, natomiast gwiazd¹ wieczoru by³a grupa 

specjalne nagrody rzeczowe trzem rolnikom z terenu Krywañ. Imprezie towarzyszy³a gie³da i wystawa 

powiatu, którzy maj¹ najwy¿sze zu¿ycie energii staroci oraz pokaz rêcznego wyrabiania mas³a i 

spoœród wszystkich gospodarstw rolnych. Na wa¿en ie na s taryc h waga ch (w w ykona niu 

do¿ynkach sprzedawano monetê bi³gorajsk¹. Lokalny Kraœnickiego Klubu Kolekcjonera), wystawa p³odów 

pieni¹dz (z wizerunkiem kuropatwy) zosta³ wydany z rolnych i ogrodów dzia³kowych oraz targi rêkodzie³a 

okazji jubileuszu 10-lecia powiatu. Jest to druga artystycznego.  At rakcj¹ dla dzieci by³ konkurs 

mone ta z s erii  „Pow iat B i³go rajs ki Walor y plastyczny „Kred¹ na asfalcie”. W godzinach 

Przyrodnicze - Zwierzêta”. W sprzeda¿y by³y monety popo³udniowych mo¿na by³o bezp³atnie pojeŸdziæ 

z³ote, srebrne i miedziane. Potem rozpocz¹³ siê festyn, konnymi bryczkami, zmierzyæ ciœnienie i poziom 

wystêpowa³y zespo³y artystyczne, a gwiazd¹ wieczoru cukru we krwi oraz zbadaæ cholesterol. Tutaj z kolei 

by³ Andrzej Rosiewicz. Wœród licznie przyby³ych goœciem honorowym by³ Pan Piotr Góra - Wicestarosta 

goœci honorowych nie zabrak³o te¿ przedstawiciela Janowski.

naszego powiatu w osobie Pana Zenona Sydora  Alina Boœ

Do¿ynkowe niedziele w s¹siednich powiatach

Dok³adnie 80 lat temu po raz pierwszy kolarze wyruszyli w trasê naszego narodowego turu. Dziœ 

Tour de Pologne jest  najwiêksz¹  kolarsk¹ imprez¹ w kraju.

W tym roku trasa wyœcigu przebiega³a przez Janów. 18 wrzeœnia kolarzy przeje¿d¿aj¹cych ulic¹ 

Zamoyskiego wita³y t³umy kibiców. By³a to niew¹tpliwie du¿a promocja Janowa. Organizatorzy 

wyœcigu otrzymali materia³y o naszym mieœcie, które wykorzystane by³y podczas transmisji z 

wyœcigu w najwiêkszych stacjach telewizyjnych m.in. TVP, EuroSport 2.

Red.

Tour de Pologne przejecha³o przez Janów


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13

