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W dniu 30 paŸdziernika 2008 roku w „WWW” wizja + wiedza + wysi³ek = sukces

Warszawie, z udzia³em najwy¿szych w³adz Konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo 

pañstwowych z Premierem Donaldem Rozwoju Regionalnego, mia³a równie¿ na celu 

Tuskiem na czele, odby³a siê uroczysta podsumowanie realizacji inwestycji w ramach 

konferencja „ZPORR 2004-2006 Tak wiele Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

dla tak wielu”. Rozwoju Regionalnego, stworzonego do obs³ugi 

G ³ ó w n y m  p u n k t e m  s p o t k a n i a  b y ³ o  niemal 3 miliardów euro z Europejskiego 

podsumowanie konkursu na najaktywniejsz¹ Fu nd us zu  R oz wo ju  R eg io na ln eg o or az  

gminê realizuj¹c¹ programy unijne. Eu ro pe js ki eg o Fu nd us zu  Sp o³ ec zn eg o,  

Ogromny sukces przypad³ w udziale naszej przyznanych naszemu krajowi.

Gminie, Pan Premier z³o¿y³ na rêce Krzysztofa Œrodki te by³y przeznaczone na zwiêkszenie 

Ko³tysia -  Burmistrza Janowa Lubelskiego ko nk ur en cy jn oœ ci  po ls ki ch  re gi on ów , 

serdeczne gratulacje za zajêcie II miejsca w wzm ocn ien ie pod sta w trw a³e go roz woj u 

Polsce w pozyskiwaniu œrodków unijnych. gospodarczego oraz poprawê sytuacji i obszarów 

Jest to najwiêkszy jak dotychczas, historyczny z a g r o ¿ o n y c h  m a rg i n a l i z a c j ¹  z o s t a ³ y  

sukces Burmistrza, samorz¹du i ca³ej lokalnej zrealizowane w 95%, wynik ten na pewno 

spo³ecznoœci, mieszcz¹cy siê w haœle czêsto jeszcze siê zwiêkszy  przed zamkniêc iem 

cytowanym przez Pana Ko³tysia, trafnie Programu w 2010 roku.

odzwierciedlaj¹cym dzia³ania Urzêdu - Pawe³ Kusz

"Wigilia!... Dziwny urok kryje siê dla 

nas w tym jednym prostym s³owie. Wzrusza ono 

i rozrzewnia, czarem wspomnieñ przemawia 

do duszy. Na dŸwiêk tego wyrazu wyblad³e od 

wielu lat barwy o¿ywiaj¹ siê, zatarte i rozwiane 

obrazy staj¹ przed nami w swej dawnej 

postaci" - pisa³ W³adys³aw Bukowiñski

Najbardziej rodzinne z obchodzonych 

œwi¹t, w których chrzeœcijañska wiara, ¿e 

p r zychodz i  Zbawic i e l  sp l a t a  s i ê  z  

przekonaniem, ¿e dzieñ Wigilii Bo¿ego 

Narodzenia jest dniem pierwszym, od którego 

wszystko zaczê³o siê. Tak jak w raju. Od 

. pocz¹tku.

C z a s  w i e l k i e g o ,  r a d o s n e g o  A w raju nie by³o œmierci, podzia³ów 

oczekiwania na gwiazdê wigilijn¹, trwaj¹cy od miêdzy ludŸmi, zwierzêtami. Wspó³istnia³o 

dwóch tysiêcy lat, czas nakazów i zakazów, wszystko w mi³oœci, dobroci i spokoju. Tak jak 

zielona ubrana choinka, zapach sma¿onego w tym przepojonym mistycyzmem dniu Wigilii. 

ka rp ia , korzennych p rzypraw, wie lk ie j Przepojonym równie¿ tradycj¹, zwyczajami.

krz¹taniny w domu, piêknie nakrytego sto³u ze Chyba w ¿adnym kraju na œwiecie 

œn ie ¿n ob ia ³y m o br us em  i s ia nk ie m,  Wigilia Bo¿ego Narodzenia nie jest tak 

zastawionego dwunastoma potrawami, ³amanie rodzinnym uroczystym œwiêtem jak u nas, w 

siê op³atkiem, ¿yczenia, œpiewane kolêdy - to Pol sce , œwi ête m, obc hod zon ym wed ³ug  

wspomnienia, które w szczególny sposób niepisanego scenariusza, gdzie domownicy s¹ 

zapisuj¹ Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w naszej aktorami z dok³adnie przypisanymi do nich 

pamiêci. rolami. Cd. str. 4

Szanowni Pañstwo!
Jeœli chcemy prze¿yæ prawdziw¹ radoœæ Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia, pozwólmy Bogu narodziæ siê w naszej duszy...
(Ks. Jerzy Popie³uszko)

Pokój i cisza Wigilijnej Nocy niech zapanuj¹ w naszych 
sercach i na ca³ym œwiecie, by przysz³y rok by³ czasem pokoju 
pomiêdzy ludŸmi i wszystkimi narodami.

Prawdziwie radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz 
uœmiechu i ¿yczliwoœci na ka¿dy dzieñ Nowego Roku,
serdecznie ¿ycz¹:

Zenon Sydor
Starosta Janowski

Piotr Góra
Wicestarosta Janowski

Józef Wieleba
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Drodzy Pañstwo!
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w tym 

wyj¹tkowym czasie radoœci i spokoju, wszystkim mieszkañcom 
naszego powiatu i gminy, sk³adamy najserdeczniejsze i najgorêtsze 
¿yczenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyœlnoœci.

Niech te najpiêkniejsze w roku Œwiêta up³yn¹ Wam w ciep³ej 
rodzinnej atmosferze, w gronie rodziny i przyjació³.

Niech bêd¹ pogodne, refleksyjne i szczêœliwe, a Nowy 2009 
Rok  spe³ni wszystkie pragnienia, zamys³y i oczekiwania.

Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Marek Tomczyk
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Sukces Janowa Lubelskiego

O Bo¿ym Narodzeniu

Sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim doczeka³a siê modernizacji. Remont 

wykonuje firma HTM Grzegorz B¹k z Niska, wybrana w przetargu nieograniczonym. W trakcie remontu 

wymieniona zostanie instalacja c.o. instalacja elektryczna, wentylacja. Po skuciu starych tynków i po³o¿eniu 

nowych, nast¹pi malowanie i cyklinowanie pod³óg. Wymienione zostan¹ drzwi i wyremontowane drabinki 

gimnastyczne. Odnowienia doczeka siê tak¿e pokój dla nauczycieli wf. Remont bêdzie kosztowa³ 109 343,70 

z³ i zakoñczy siê w grudniu br.

Red.

Remont sali gimnastycznej w gimnazjum

11 listopada obchodzimy Œwiêto Niepodleg³oœci. Janowie Lubelskim, której inic jatorem by³ 

Wspominamy je na pami¹tkê wyzwolenia Polski Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Józef Wieleba.

ze 123-letniej niewoli Rosji, Prus i Austrii, które Uroczysta sesja z okazji 90 rocznicy odzyskania 

dokona³o siê w 1918 roku, kiedy to dobiega³a niepodleg³oœci odby³a siê 12 listopada 2008 roku w 

koñca I wojna œwiatowa. Z tej okazji zosta³a sali widowiskowej Janowskiego Oœrodka Kultury.

zwo³ana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Cd. str.6

Uroczysta Sesja Rady Powiatu
w Janowie Lubelskim

Gambit zakoñczony....str.6

Podsumowanie roku 2008...str.2

Zas³u¿eni dla Gminy...str.3
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Dzisiejszy Londyn to istny Babilon. Poœród 20 s¹ Mistrzostwa Œwiata Amatorów zespo³ów 11-

mln mieszkañców doliczyæ siê mo¿na ponad sto osobowych. Startuje w nich - podobnie jak na 

narodowoœci, w tym ok. pó³ miliona Polaków. W Mundialu 32 reprezentacje, które graj¹ tym samym 

tej liczbie s¹ ludzie z Janowa Lubelskiego i okolic. systemem, jak rozgrywane s¹ „zawodowe” 

Prawie wszyscy przyjechali tu „za chlebem”. mistrzostwa, a wiêc faza grupowa, æwieræfina³y, 

Wszelako „nie samym chlebem cz³owiek ¿yje”, pó³fina³y i fina³. Reprezentacjê Polski wybrano 

wiêc w wolnych chwilach m.in. uprawiaj¹ sport. spoœród czo³owych graczy wspomnianych „pi¹tek”. 

Istnieje w Londynie system ligowy (od I do III ligi) Znalaz³ siê w niej tak¿e nasz krajan  Kamil. 

,,pi¹tek” pi³karskich Polish 5-A-Side-Football- Od pocz¹tku polska dru¿yna „sz³a” na mistrzostwo. 

League - gra siê po 5 zawodników na ma³ych W swojej grupie E pokona³a kolejno Boliwiê, 

boiskach 2 razy po 30 minut. W jednym z takich Tajlandiê i Maroko  odpowiednio 2 : 1, 3 : 1 i 1 : 0, 

zespo³ów wystêpuje Kamil Stelmach  do 2005 r. potem na drodze do fina³u rozbi³a Iran 2 : 0, Irlandiê 

pi³karz „Janowianki”. Gra³ u nas jeszcze jako junior, 3 : 0 i Now¹ Zelandiê 2 : 0, a w finale nie da³a szans 

a jego trenerem by³ Fred Skrzypek. Dru¿yna Kamila mistrzowi sprzed roku - Kolumbii, ustalaj¹c ju¿ do 

ostatnio awansowa³a z II do I ligi, a on sam by³ przerwy wynik na 3 : 0. Z³oty puchar przeszed³ w 

„królem strzelców”. rêce Polaków!

Oprócz rozgrywek ligowych, co roku organizowane J£

Janowiak mistrzem œwiata w Londynie

To dla mnie zaszczyt byæ komendantem policji stanowisku Komendanta Powiatowego Policji. 

w moim rodzinnym mieœcie. Tak okreœli³ M³odszy inspektor Ryszard Pi³at mieszka na 

swoj¹ nominacjê na Komendanta Policji w sta³e w Janowie Lubelskim wraz z ¿on¹ Hann¹ 

Janowie Lubelskim m³odszy inspektor oraz piêtnastoletnim synem Tomaszem i 

Ryszard Pi³at. trzynastoletni¹ córka Ann¹.

Powo³anie nast¹pi³o z dniem 16 paŸdziernika „Powiat Janowski jest naprawdê bezpiecznym. W 

2008 roku.  Z wykszta³cenia jest magistrem  najbl i¿szym czasie  nie  bêdzie  zmian 

politologii, ukoñczy³ studia podyplomowe w personalnych w policji. Przewidujê natomiast 

zakresie organizacji i zarz¹dzania oraz przeszed³ zmianê polityki patrolowej - mniej patroli na 

przeszkolenie resortowe ukoñczy³ studium rogatkach a wiêcej na terenie miasta; nast¹pi 

oficerskie WSPol. Pierwsz¹ pracê w policji tak¿e zmiana polityki mandatowej. Jestem 

podj¹³ 1 grudnia 1990 roku w Krakowie. mieszkañcem Janowa Lubelskiego, znajomoœæ 

Nastêpnie przeniesiony do Kraœnika w 1993 œrodowiska i zagro¿eñ bêdzie pomocna w mojej 

roku, gdzie pracowa³ do 2003 roku. W latach pracy. Na powierzonym stanowisku bêdê 

1999 - 2003 by³ tam Komendantem Powiatowym wykonywa³ swoje obowi¹zki zgodnie z prawem” 

Policji. W sierpniu zosta³ przeniesiony do Opola - zapewnia komendant.

Lubelskiego, gdzie równie¿ pracowa³ na Jan Machulak

Nowy Komendant Policji w Janowie

Podsumowanie roku 2008
Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem

GJ - Koñczy siê 2008 rok. Jaki- wed³ug Pana- by³ Jeœli zaœ chodzi o ocenê wspó³pracy z Rad¹ 

on dla gminy? Miejsk¹, to jest ona bardzo wysoka. Nasz¹ 

K.K. - S¹dzê, ¿e co najmniej dobry. Pod wspó³pracê cechuje koncentracja na celach do 

wz gl êd em  in we st yc yj ny m j es t t o r ok  osi¹gniêcia i problemach do rozwi¹zania. W 

historyczny, gdy¿ po tylu latach oczekiwania naszej pracy jesteœmy wolni od jakiejkolwiek 

oddaliœmy do u¿ytku piêkn¹ p³ywalniê, której polityki i to jest naprawdê wielka wartoœæ tej 

teraz zazdroœci nam ca³e  województwo.  wspó³pracy. Wielu burmistrzów zazdroœci mi 

Wykonaliœmy te¿ szereg innych inwestycji, z takiej atmosfery i wspó³pracy z Rad¹.

których tutaj jedynie wspomnê o rewaloryzacji GJ - Jakie wyzwania w nadchodz¹cym roku 

przestrzeni janowskiego gimnazjum. Pozosta³e uwa¿a Pan za najwa¿niejsze?

wymienimy w sprawozdaniu z dzia³alnoœci K.K. - Najpierw udane rozpoczêcie inwestycji 

gminy w 2008 roku. Ogromny sukces  dofinansowanych z funduszy unijnych. Tu czeka 

odnieœliœmy w konkursach o dofinansowanie nas jeszcze kilka miesiêcy wcale nie ³atwej 

inwestycji gminnych z funduszy unijnych. pracy. Nastêpnie wszystko to, co przyczyniaæ siê 

Zdobyliœmy a¿ 28 milionów z³, co jest bêdzie do rozwoju przedsiêbiorczoœci i 

naj lep szy m wyn iki em w woj ewó dzt wie . powstawania nowych miejsc pracy. Pozyskanie 

Przypomnê, ¿e tak¹ kwotê musielibyœmy now ych  inw est oró w or az f und usz y na  

zbieraæ w naszym bud¿ecie inwestycyjnym uzbrojenie naszej podstrefy ekonomicznej to 

kilkanaœcie lat. Bardzo wa¿nym osi¹gniêciem nasz najwy¿szy priorytet. Potrzebujemy na to a¿ 

tego roku jest pozyskanie 2 inwestorów do 12 milionów z³. Z rozwojem przedsiêbiorczoœci 

n a s z e j  p o d s t r e f y  s p e c j a l n e j  s t r e f y  zwi¹zany jest tak¿e nasz projekt turystyczny, 

ekonomicznej. dotycz¹cy poprawy atrakcyjnoœci terenów i 

Otrzymaliœmy kilka istotnych wyró¿nieñ, co jest oœrodków po³o¿onych nad naszym zalewem. 

potwierdzeniem, ¿e naprawdê i obiektywnie Nie mo¿emy doczekaæ siê  konkursu  na 

nale¿ymy do najlepiej zarz¹dzanych gmin w dofinansowanie projektów z zakresu turystyki. 

kraju. Termin by³ ju¿ kilkakrotnie przesuwany a 

GJ - A czy czegoœ nie uda³o siê osi¹gn¹æ? najnowszy to wrzesieñ 2009 roku. Bêdziemy te¿ 

K.K. - Tak. Do pora¿ek mogê zaliczyæ to, ¿e nie staraæ siê znaleŸæ inwestorów na wszystkie 

uda³o siê nam doprowadziæ do budowy bloków oœrodki nad zalewem. Dziœ s¹ one nieatrakcyjne, 

mieszkalnych. Podjêliœmy stosowne dzia³ania, sezonowe i nie mamy z nich wp³ywów 

ale efektów nie osi¹gnêliœmy. Bêdzie to jeden z podatkowych.  Wierzymy, ¿e zna jdz iemy 

najwa¿niejszych priorytetów na rok przysz³y. inwestorów, którzy wybuduj¹ ciekawe oœrodki i 

Mam nadziejê, ¿e nadchodz¹cy kryzys nie stworz¹ nowe miejsca pracy. Kolejny priorytet 

bêdzie na tyle du¿y, by zniweczyæ nasz wysi³ek. to  ws po mn ia ne  po wy ¿e j bu do wn ic tw o 

Z pewnym opóŸnieniem przystêpujemy te¿ do wielorodzinne. Niezmiernie wa¿ne bêd¹ prace 

opracowania planu zagospodarowania nad nowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta oraz jego aktualizacji przestrzennego. Priorytetem bêdzie tak¿e nowy 

dla gminy. Niewielkim usprawiedliwieniem jest sposób promocji Janowa. Bêdziemy promowaæ 

fakt, ¿e przez d³ugi okres czasu nie uda³o nam siê nasz¹ gminê w taki sposób, aby to przek³ada³o 

znaleŸæ pracowni  urbanistycznej , która siê na bardziej widoczne korzyœci. Oczywiœcie, 

chcia³aby siê podj¹æ tego zadania. Z zadañ, na oprócz g³ównych prioryte tów, bêdzie do 

które mamy ograniczony wp³yw, wymieni³bym wykonania szereg innych zadañ, wynikaj¹cych 

przeci¹ganie prac nad janowsk¹ obwodnic¹, ale ze specyfiki samorz¹du gminnego. Bêdziemy 

tu nast¹pi³y pewne k³opoty, zwi¹zane  z ci¹gle doskonaliæ nasz¹ pracê, gdy¿ tego od nas 

obszarami chronionymi ,,Natura 2000” i trzeba oczekuje nasza spo³ecznoœæ.

by³o wykonywaæ dodatkowe opracowania. Z GJ - Jakie s¹ Pañskie oczekiwania na przysz³y 

informacji, uzyskanych w Generalnej Dyrekcji rok?

Dróg Krajowych w Lublinie wynika,  i¿ K.K. - Oczekujê, ¿e przysz³y rok bêdzie 

obwodnica  b êdz ie  p rzygotowana  d o  przebiega³ w atmosferze efektywnej pracy. 

rozpoczêcia w drugiej po³owie przysz³ego roku. Oczekujê dobrej wspó³pracy ze wszystkimi 

Prawdopodobny termin uruchomienia prac to œrodowiskami i osobami, którym le¿y na sercu 

2010 rok. rozwój naszej gminy. Oczekujê równie¿ 

GJ - Jak ocenia Pan poziom pracy Urzêdu konstruktywnej krytyki. Byæ mo¿e konieczna 

Miejskiego i poziom wspó³pracy z Rad¹ jest korekta naszych dzia³añ. Mo¿e pewne 

Miejsk¹? problemy mo¿na rozwi¹zywaæ w inny sposób? 

K.K. - Poziom pracy Urzêdu oceniam dobrze, Nie uwa¿am, ¿e wszystko wiemy najlepiej. 

choæ widzê pewne mankamenty naszej pracy. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Wspólnie z 

Wp³yw na to ma kilka czynników. W ostatnich moimi wspó³pracownikami przeanalizujemy 

kilku latach przyby³o nam wiele pracy, a nie ka¿d¹  rozs¹dn¹ propozycjê . Jak wszyscy 

zwiêkszy³a siê liczba pracowników. Pracownicy mieszkañcy naszej gminy, marzê o Janowie 

maj¹ prawo czuæ siê nieraz przemêczeni, a w piêknym, przyjaznym, zasobnym. Marzy mi siê 

takim stanie cz³owiek pracuje mniej wydajnie i Janów jeszcze bardziej uœmiechniêty, bardziej 

nieraz  nie  wystarcza  mu c ierpliwoœci i  ¿yczliwy, bardziej tolerancyjny. W gruncie 

upr zej moœ ci dla  w szy stk ich . To pow ód rzeczy jesteœmy wspania³¹ spo³ecznoœci¹, o 

pierw szy. Powód drugi to  pewne b³êd y, czym œwiadczy chocia¿by status najbardziej 

ni ez aw in io ne  pr ze z n as , a le  z n am i bezpiecznego powiatu. Chcia³bym tak¿e, 

ut o¿ sa mi an e( np . b ³ê dn e d an e,  kt ór e abyœmy nasz lokalny patriotyzm wyra¿ali 

otrzymujemy, s³u¿¹ce do okreœlania wymiaru odwa¿nie w nieukrywanym poczuciu dumy z 

podatków). I powód trzeci, charakterystyczny naszej historii, tradycji, kultury, natury.

dla wszystkich organizacji-nikt nie jest GJ - Jakie ¿yczenia chcia³by Pan z³o¿yæ 

doskona³y. Staramy siê te mankamenty usuwaæ. mieszkañcom naszej gminy?

Zatrudniamy w urzêdzie osoby o naprawdê K.K.  ¯ycz ê nam wszy stki m praw dziw ej 

wysokich kwalifikacjach. Szkolimy naszych lu dz ki ej  s ol id ar no œc i,  p oc zu ci a by ci a 

urzêdników i k³adziemy nacisk na kulturê po tr ze bn ym , by ci a ko ch an ym . ¯y cz ê 

obs³ugi interesanta. To my jesteœmy dla naszych wzajemnego szacunku i ¿yczliwoœci. ¯yczê 

klientów a nie odwrotnie - tê zasadê staram siê dobrego samopoczucia i zadowolenia z ¿ycia 

wpajaæ naszym pracownikom jako zasadê wœród nas. Tradycyjnie ¿yczê du¿o zdrowia i  

nadrzêdn¹. Nasz interesant musi siê u nas czuæ sp e³ ni en ia  na jw a¿ ni ej sz yc h ma rz eñ  w 

dobrze. Musi byæ kompetentnie i kulturalnie nadchodz¹cym  Nowym Roku.

obs³u¿ony. Red.
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Podczas Sesji Rady Miejskiej, która odby³a siê w pi¹tek 31 paŸdziernika, radni jednomyœlnie podjêli uchwa³ê o nadaniu Ks. Kanonikowi Janowi Sobczakowi, proboszczowi 
parafii p.w. Œw. Jadwigi Królowej Polski tytu³u ,,Zas³u¿ony dla Gminy Janów Lubelski”. Z wnioskiem o nadanie tytu³u wyst¹pili Radni Miejscy.

Zas³u¿eni dla Gminy Janów Lubelski
sandomierskiej diecezji i powo³any na 

budowniczego i proboszcza nowej parafii.

Z wielkim zaanga¿owaniem i pasj¹ 

podj¹³ siê tego zadania. Nowa parafia 

tworzy³a siê spontanicznie, a nowa 

wspólnota parafialna integrowa³a siê na placu 

budowy, przy wznoszeniu œwi¹tyni. 

Ks. Jan wraz z wiernymi od razu 

przyst¹pi³ do wznoszenia kolejnych 

obiektów sakralnych. Oto niektóre daty z 

przebiegu budowy:

Kwiecieñ 1996r. wznoszenie (demonta¿ i 

monta¿) koœcio³a œw. Barbary, podarowanego 

parafii przez parafiê œw. Barbary w 

Tarnobrzegu,

6 grudnia 1997r. w ramach budowy nowego 

koœcio³a wybudowano dzwonnicê, koœció³ 
Ks. Kanonik Jan Sobczak urodzi³ siê œw. Jadwigi Królowej oraz dom parafialny.

8 sierpnia 1938 roku w Kocudzy,  w parafii p. Imponuj¹ce, a nawet rekordowe tempo 
w. œw. Jana Nepomucena we Frampolu, w budowy by³o wynikiem osobistego 
której zosta³ ochrzczony. Po ukoñczeniu zaanga¿owania ks. Proboszcza Jana i 
podstawowego, a nastêpnie œredniego przyk³adnej wspó³pracy z wiernymi. 
stopnia edukacji wst¹pi³ do Wy¿szego Splendoru dodaj¹ œwi¹tyni przepiêkne 
Seminarium Duchownego w Lublinie. organy, które zosta³y poœwiêcone w dniu 1 
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w dniu 16 czerwca 2003r.
maja 1963 roku. Pracowa³ w lubelskich i Dziêki darczyñcom, których 
podlubelskich parafiach, a nastêpnie pozyskiwa³ ks. Jan, parafia otrzyma³a cztery 
wyjecha³ do Afryki, gdzie pracowa³ jako dzwony (jeden z nich sponsorowa³ ks. 
misjonarz w Zambii i RPA.  W 1996 roku proboszcz osobiœcie), obraz Jezusa 
powróci³ z misji do macierzystej diecezji Mi³osiernego i Matki Bo¿ej Janowskiej, 
lubelskiej. figurkê Matki Bo¿ej Fatimskiej, chrzcielnicê, 

W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ambonkê, statuê Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II 
ubieg³ego wieku zaistnia³a w Janowie na froncie koœcio³a, obraz œw. Ojca Pio i œw. 
potrzeba utworzenia drugiej parafii. Ks. Kan. Micha³a Archanio³a oraz inne dary.
Jan Sobczak zosta³ oddelegowany do naszej Red.

czasie II wojny œwiatowej.

Pan Józef £ukasiewicz jest wielkim promotorem 

miasta Janowa Lubelskiego i naszego powiatu. 

Dziêki jego zaanga¿owaniu powsta³o wiele 

wydawnictw i publikacji, m.in: „Nieobojêtni”, „Ró¿a 

w Rodzinie", „Wo³yñ bli¿ej" - kwartalnik 

Spo³ecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Równem na Wo³yniu. „Janowski 

Kurier Zwi¹zkowy", miesiêcznik zwi¹zków 

zawodowych „Solidarnoœæ”, wydawany w latach 

1995 - 2001, „Janów Lubelski 1640-2000” - ksi¹¿ka 

opisuj¹ca historiê miasta od momentu powstania do 

roku wydania 2000 r. "Gazeta Milenijna" to pismo 

parafii Momoty, ukazuj¹ce siê od 2000 r. co dwa-trzy 

miesi¹ce. Gazeta jest redagowana przez obecnego 

proboszcza, ks. Dariusza Sochê, a jej sk³adem 

komputerowym zajmuje siê p. Józef £ukasiewicz. 

Albumy: „Kalwarie Ziemi Lubelskiej” i  

”Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzy¿e Ziemi 

Janowskiej”, których by³ wspó³autorem. „Janowskie 

Korzenie” - 11 listopada 2003 r. ukaza³ siê pierwszy Pan Józef £ukasiewicz, s³yn¹cy ze swojej nieugiêtej 
numer  kwar t a ln ika ,  wydawanego  p rzez  postawy patriotycznej, to przede wszystkim 
Stowarzyszenie PRZYMIERZE. Pismo ma charakter propagator i krzewiciel postaw patriotycznych wœród 
almanachu, w którym zamieszczane s¹ przede janowskiej m³odzie¿y, z któr¹ spotyka siê od 
wszystkim artyku³y o historii, kulturze i tradycji pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. W 
Ziemi Janowskiej. W wiêkszoœci maj¹ one charakter 1980 roku Jego dom i Jego osoba stanowi³y wsparcie 
Ÿród³owy. S¹ ilustrowane archiwalnymi zdjêciami. moralne i  merytoryczne dla  za³o¿yciel i  
„Œladami Jezusa. 25 lat Janowskiej Pieszej „Solidarnoœci” na naszym terenie. W okresie stanu 
Pielgrzymki na Jasn¹ Górê”, wydane w 2007 r. w wojennego przyczyni³ siê do rozpowszechnienia 
Janowie Lubelskim pism i literatury drugiego obiegu, sam równie¿ pisa³ 
Pan Józef £ukasiewicz by³ autorem wielu artyku³ów artyku³y o treœci patriotycznej i antykomunistycznej.
w czasopismach lokalnych i regionalnych. Jego Jest wielkim spo³ecznikiem, zaanga¿owanym w 
mieszkanie to miejsce, w którym powsta³o wiele ¿ycie miasta Janowa Lubelskiego. W koñcu lat 
cennych inicjatyw spo³ecznych, np.: redakcja osiemdziesi¹tych by³ organizatorem Komitetów 
kwartalnika „Wo³yñ Bli¿ej” czy Fundacji Bractwa Obywatelskich w naszym regionie, wspó³twórc¹ 
„Deus vult”.stowarzyszenia „Przymierze” w 2002 r., twórc¹ 
W roku 2008 w Lublinie, podczas uroczystoœci Spo³ecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko-
poprzedzaj¹cej oficjalne otwarcie III Kongresu Katolickiej w Równem na Wo³yniu. Efektem tej 
Kul tury Chrzeœci jañskiej ,  za  sw¹ pracê dzia³alnoœci by³o wsparcie udzielone przy 
publicystyczn¹ otrzyma³ wyró¿nienie Memoria odbudowie koœcio³ów na Ukrainie w dekanacie 
Iustorum za budowanie dialogu polsko-ukraiñskiego. równieñskim.
Wyró¿nienie Memoria Iustorum - Pamiêæ W roku 1986 Pan Józef £ukasiewicz wraz z ks. 
Sprawiedliwych ustanowi³ w 2006 roku abp Józef Stanis³awem Budzyñskim przyczyni³ siê do 
¯yciñski. S¹ nim honorowani Polacy i Ukraiñcy, renowacji kapliczki œw. Antoniego na Kruczku, 
którzy potrafi¹ wykazaæ siê chrzeœcijañsk¹ postaw¹ wybudowania w tym miejscu Drogi Krzy¿owej, 
wobec tragicznych wydarzeñ historii Polski i obrazuj¹cej martyrologiê narodu polskiego i 
Ukrainy oraz pracuj¹ na rzecz budowy dobrych postawienia pomnika ¯o³nierzom AK z oddzia³u 
relacji miêdzy oboma narodami.„Ojca Jana”, walcz¹cym w Lasach Janowskich w 

W Domu Nauczyciela mia³a miejsce niecodzienna uroczystoœæ. Na zaproszenie burmistrza Janowa 

Lubelskiego, Krzysztofa Ko³tysia, 14 paŸdziernika przyby³y pary ma³¿eñskie, które w tym roku 

obchodz¹ 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego.

Spotkanie zosta³o przygotowane przez pracowników Urzêdu Stanu Cywilnego pani¹ Dorotê 

Walikowsk¹ i pani¹ Annê Sêd³ak. Dla dostojnych z³otych jubilatów przedszkolaki i nauczycielki z 

Przedszkola nr 3 przygotowa³y owacyjnie przyjêty program artystyczny. 31 par ma³¿eñskich otrzyma³o z 

r¹k burmistrza wraz z gratulacjami z³ote medale okolicznoœciowe. W imieniu odznaczonych 

podziêkowanie z³o¿y³a, nie kryj¹c wzruszenia, pani Alfreda Olech. Obs³ugê techniczn¹ i nag³oœnienie 

przygotowali uczniowie z janowskiego gimnazjum. Spotkanie zakoñczy³o siê pami¹tkow¹ fotografi¹. 

 Tekst: J.M.

Foto: Antoni Florczak

Z³oty jubileusz

Rodzice uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 w tak, jak w normalnym dzienniku, na te z 

Janowie Lubelskim mog¹ kontrolowaæ postêpy odpowiedzi, sprawdzianu, kartkówki itp. Do 

w nauce swych pociech przez Internet. oceny przypisany jest konkretny dzia³ tematyczny, 

Od 3 paŸdziernika dzia³a bowiem internetowy z którego dana ocena zosta³a  wystawiona. 

dz ienn iczek uczn ia  w  r amach programu Dodatkowo, na bie¿¹co wyliczana jest przez 

VULCAN Optivum. Jest to internetowa wersja pr og ra m oc en a se me st ra ln a.  Oc en y w 

zwyk³ego dziennika uczniowskiego. Dziêki niej, internetowych dziennikach aktualizowane s¹ w 

zarówno rodzice jak i uczniowie, mog¹ po ka¿dy pi¹tek przez wychowawcê klasowego. Na 

zalogowaniu sprawdziæ oceny przez Internet z razie internetowe dzienniki prowadzone s¹ tylko w 

ka¿dego miejsca i o ka¿dej porze. Rodzice s¹ kla sac h 4 - 6. Ze wzg lêd u na bar dzi ej 

bardzo zadowoleni i coraz liczniej i czêœciej skomplikowany system oceniania w klasach 

odwiedzaj¹ wirtualne dzienniki - w ci¹gu miesi¹ca m³odszych, internetowe dzienniki nie s¹ na razie 

zalogowa³o siê 122 rodziców. W du¿ym stopniu prowadzone. Postêp techniczny jest tak szybki, ¿e 

u³atwiaj¹ one kontrolê rodziców nad postêpami w byæ mo¿e nied³ugo, doczekamy siê wirtualnych 

nauce dziecka, a tak¿e u³atwiaj¹ kontakt miêdzy lekcji, tylko jak tu wtedy chodziæ na wagary….

nauczycielem a rodzicem. Oceny grupowane s¹ £ukasz S.

Wirtualne dzienniki lekcyjne

W imieniu organizatorów akcji charytatywnej  Chcê podkreœl iæ  pozytywny oddŸwiêk 

POMOC DLA ELI, pragnê wyraziæ swój spo ³eczny,  du¿e  za in te resowanie  i  

ogromny podziw i podziêkowanie dla zrozumienie naszych mieszkañców dla 

wszystkich, którzy w³¹czyli siê sercem w podjêtej inicjatywy. Dziêkujê wszystkim, 

pomoc w zorganizowaniu przedsiêwziêcia. którzy licznie kupowali losy, tym samym 

Szczególne podziêkowanie kierujê do naszych wzbogacali konto, przeznaczone na dalsze 

przedstawicieli firm i przedsiêbiorców za leczenie i rehabilitacjê naszej kole¿anki 

bardzo licznie ofiarowane nagrody rzeczowe i El¿biety Sokó³.

us³ugowe, które zosta³y wystawione na loteriê Przeprowadzona akcja pokazuje,  ¿e w 

charytatywn¹. potrzebie potrafimy siê zjednoczyæ, aby 

Dziêkujê równie¿ wolontariuszom, którzy pomóc i s³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi. Nie 

pracowali przy loterii, tj. pracownikom ma bowiem piêkniejszego i wa¿niejszego 

Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim, dzia³ania p³yn¹cego z serca, ni¿ to, które 

J a n o w s k i e g o  O œ r o d k a  K u l t u r y ,  przywraca ludziom radoœæ i nadziejê.

przedstawicielom organizacji pozarz¹dowych, Ra z j es zc ze  - d zi êk uj ¹c  ws zy st ki m 

tj . K ob ie to m P ow ia tu  Ja no ws ki eg o,  uczestnikom przedsiêwziêcia, ¿yczê wielu 

Stowarzyszenia Kulturalno - Sportowego sukcesów w realizacji planów i zamierzeñ oraz 

„Pegaz”, Leœnego Krêgu, Humanusa. To pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

dziêki dobrze zorganizowanej pracy sprawnie Bo¿ena Czajkowska

przebiega³a sprzeda¿ loteryjna. P.S. Zebrano ponad 12 tys. z³ - liczenie trwa.

PODZIÊKOWANIE



4. Gazeta Janowska

Projekt „Ptaki dziuplaki...” zosta³ zrealizowany Lubelskim, Radomyœlu nad Sanem, Chrzanowie, 

przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne we Chwa³owicach, Zaklikowie, Lipie, Harasiukach, 

w s p ó ³ p r a c y  z  L a s a m i  P a ñ s t w o w y m i  Hucie Krzeszowskiej, Jastkowicach, Jarocinie, 

(Nadleœnictwa: Bi³goraj, Goœcieradów i Janów Pysznicy, Zdziechowicach, Antoniowie, Frampolu, 

Lubelski). Swoim zasiêgiem obj¹³ szko³y W ó l c e  R a t a j s k i e j ,  G o d z i s z o w i e  I I ,  

podstawowe z gmin, znajduj¹cych siê na terenie, Wierzchowiskach II, Wolicy, Bia³ej, Andrzejowie, 

b¹dŸ w pobli¿u ptasiej ostoi Natura 2000 „Lasy Branwi, •dzi³owicach, Pi³atce, D¹browicy, Potoku 

Janowsk ie”, w tym gminê Janów Lubelski. Wielkim, Korytkowie Ma³ym, Korytkowie Du¿ym, 

Dominu j¹  tu  ni ewie lk ie  szko ³y  wiej sk ie , Borowie, Kosinie, Mniszku, Otroczu, £adzie, 

najczêœciej po³o¿one w pobli¿u lasu. Projekt mia³ za Bukowej, Janiszowie, £¹¿ku Ordynackim, Woli 

zadanie przybli¿yæ dzieciom walory przyrodnicze Rzeczyckiej, Domostawie, Szyperkach, Rzeczycy 

tego regionu, a tak¿e zaanga¿owaæ ich w czynn¹ D³ugiej i Szczecynie) oraz 3 warsztaty w Oœrodku 

ochronê przyrody. Edukacji Ekologicznej przy Nadleœnictwie Janów 

W ramach projektu w okresie luty - kwiecieñ Lubelski. W ca³ym projekcie wziê³o udzia³ 3221 

prowadzone by³y zajêcia z aktywnej edukacji dzieci oraz ponad 80 nauczycieli. 

przyrodniczej, które sk³ada³y siê z dwóch czêœci. W Na konkurs wp³ynê³o 223 prace plastyczne i 13 prac 

pi er ws ze j  te or et yc zn ej  za pr ez en to wa no  pisemnych z 26 szkó³. Jury mia³o bardzo powa¿ny 

prezentacjê multimedialn¹ na temat ptaków oraz k³opot w wyborze najlepszych prac, w koñcu po 4 

walorów przyrodniczych tego rejonu. W drugiej godzinach obrad i kilku k³ótniach ;)) zdecydowa³o 

czêœci  praktycznej dzieci podzielone na grupy nagrodziæ 29 prac plastycznych oraz 3 prace 

samodzielnie montowa³y budki lêgowe dla ptaków. pisemne. Laureatami z gminy Janów Lubelski 

£¹cznie dzieci zmontowa³y 720 budek dla ptaków, zostali Jolanta Krzysztoñ i Kaja Pielaszkiewicz ze 

które potem wywiesi³y w pobliskim lesie, w okolicy Szko³y Podstawowej w Modliborzycach, Edyta 

szko³y, b¹dŸ po prostu w swoich ogrodach. Monta¿ Gumienik ze Szko³y Podstawowej w Godziszowie 

budek w terenie odbywa³ siê podczas wycieczki do II oraz Paulina Sokó³ ze Szko³y Podstawowej w 

lasu, a jeœli to by³o niemo¿liwe dzieci anga¿owa³y Pi³atce.

do pomocy najbli¿sz¹ rodzinê (rodziców, dziadków Lau rea ci otr zym ali  alb umy  „Pt aki  Pol ski . 

itp.). W zajêciach oprócz ornitologa bra³ równie¿ Encyklopedia ilustrowana” Andrzeja Kruszewicza 

udzia³ leœniczy lub pracownik ds. edukacji. i „Lasy Janowskie” pod redakc j¹ Andrzeja 

W ramach projektu przeprowadzono 117 Wediuka. 

warsztatów w 58 szko³ach (Szko³y Podstawowe w: Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Krzakach, £ysakowie, •dziarach, Mos tkach- Projekt zosta³ zrealizowany dziêki wsparciu 

Sokalach, Majdanie Golczañskim, Golcach, finansowemu Unii Europejskiej oraz Lasów 

K³y¿owie, Potoczku, Bi³goraju - szko³a nr 5 i szko³a Pañs twowych (Nadleœn ic twa:  Bi ³gora j ,  

nr 1, Dzwoli, Potoku Stanach, Modliborzycach, Goœcieradów i Janów Lubelski).

Krzemieniu, Stojeszynie I, Kocudzy, Janowie Pawe³ Szewczyk

Ptaki dziuplaki
Aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich

W dniu 24 paŸdziernika 2008 roku w Oœrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie 

Lubelskim uroczyœcie otwarto wystawê prac, które wp³ynê³y na konkurs „Ptaki naszego 

lasu”. Wystawa ta to zwieñczenie projektu edukacyjnego ,,Ptaki dziuplaki - aktywna 

edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich”.

Stali i uwa¿ni czytelnicy Gazety Janowskiej Ale organizatorzy licz¹ równie¿ na udzia³ osób 

znaj¹ ju¿ podstawowe pojêcia z tej dyscypliny i niezrzeszonych - narciarzy indywidualnych. S¹ 

wiedz¹, gdzie znaleŸæ informacje szczegó³owe. to prawdziwi pasjonaci, dla których narciarstwo 

A co bêdzie w tym sezonie? jest jedn¹ z form sportu i rekreacji. Wystarczy 

W Lokalnej Grupie Dzia³ania „Leœny Kr¹g” w zajrzeæ na stronê internetow¹ LGD, aby 

Janowie Lube lskim bêdz ie  kontynuacja przeczytaæ relacjê z poprzedniego sezonu. S¹ 

p r o g r a m u  r o z w o j u  n a r c i a r s t w a ,  tam opisy wypraw, w czasie których narciarze 

zapocz¹tkowanego w 2006 r. w oparciu o „podziwiali piêkne Lasy Janowskie na szlakach 

Koncepcjê narciarstwa biegowego i œladowego. do Porytowego Wzgórza, Kruczka i Pikul, a 

Dorocznym zwieñczeniem tych dzia³añ bêdzie nawet w okolice legendarnych wœród narciarzy 

tr ze ci a j u¿  ed yc ja  Zi mo we j I mp re zy  Gór Tu³owych. W dalekich wyprawach zosta³a 

Promocyjnej „Bieg Bobra”, która odbêdzie siê w spenetrowana Trasa Glinianych Garnków do 

lutym 2009 r. £¹¿ka oraz  odcinek Trasy Leœnego Skarbca od 

W czasie ZIP 2009 jest zamiar w³¹czenia jako £¹¿ka - Nowej Wsi do Rudzkiej Sk³adnicy. By³y 

odrêbnej dyscypliny jazdy na ³y¿worolkach i tradycyjne jazdy projek towanym szlaki em 

nartorolkach, a tak¿e chodu z kijkami NORDIC  krawêdziowym, sk¹d mo¿na by³o podziwiaæ 

WALKING. dalekie przestrzenie Lasów Janowskich i 

Jest te¿ zamiar doposa¿enia szkó³ w narty bliskiego Roztocza”.

biegowe i zorganizowanie kilku wyjazdów dla Wszyscy zainteresowani nartami biegowymi 

narciarzy na tereny gdzie œniegu jest wiêcej. mog¹ uzyskaæ niezbêdne informacje w siedzibie 

W ZIP 2009 udzia³ wezm¹ sta³e ju¿ ekipy z 4 LGD „Leœny Kr¹g” ul. Jana Paw³a II 5 i na 

szkó³. Bêd¹ zawodnicy z Zespo³u Szkó³ i z stronie internetowej www.lesnykrag.pl.

Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Antoni Sydor

Janowie Lubelskim, z Zespo³u Szkó³ w Autor Koncepcji Narciarstwo Biegowe i 

Wierzchowiskach i z Zespo³u Szkó³ w Potoczku. Œladowe w Janowie Lubelskim i Okolicach.

Narciarstwo biegowe i œladowe
„Narciarstwo biegowe jest jedn¹ z najbardziej ogólnousprawniaj¹cych dyscyplin sportowych 

i jedn¹ z ³atwiejszych form rekreacji ruchowej...” to wstêp opinii o nartach biegowych mgr 

rehabilitacji ruchowej p. Zbigniewa Sawy, aktywnego narciarza, jednego z prekursorów tej 

dyscypliny w Janowie Lubelskim. Ca³oœæ opinii, szczególnie interesuj¹ca dla osób maj¹cych 

problemy z czynnoœciami ruchowymi, bêdzie dostêpna na stronie internetowej LGD „Leœny 

Kr¹g”.

Przeprowadzono nowe wybory w Stowarzyszeniu Klub Osób Niepe³nosprawnych w Janowie 

Lubelskim (przy szpitalu). Zebranie wyborcze odby³o siê 29.11.2008 roku. Przewodnicz¹cym zosta³ 

Andrzej £ukasik, wiceprzewodnicz¹cym Krzysztof Matysek, sekretarzem S³awomir Dworak 

Marianna Rymut zosta³a skarbnikiem. Po zebraniu wszyscy udali siê na imprezê integracyjno  

andrzejkow¹. Wszystkim dzia³aczom gratulujemy.

Jan Machulak

Andrzej £ukasik S³awomir DworakKrzysztof Matysek Marianna Rymut

Nowe wybory w Stowarzyszeniu
Klubu Osób Niepe³nosprawnych

Jak¿e ten czas przywo³uje Wigilia to równie¿ dzieñ ró¿norakich 

obraz dawnych Wigilii, sk³ania do zastanowienia znaczeñ. Zaczyna siê o œwicie dla tych, którzy 

siê: c ó¿ tak iego j est w n aszyc h pols kich chcieliby przez nastêpny rok wczeœnie wstawaæ - 

œwi¹tecznych tradycjach, ¿e przetrwa³y niejedn¹ „kto wtedy zerwie siê dzielnie z ³o¿a, ten potem 

dziejow¹ zawieruchê. Jak¹¿ musz¹ mieæ moc, by prz ez rok  nie  bêd zie  mia ³ k³o pot ów ze 

byæ pielêgnowanymi przez wieki. Przekazywane z wst awa nie m”.  St¹ d na Pom orz u zwy cza j 

pokolenia na pokolenie wprowadzaj¹ w nasze wynagradzania koguta (pojono go wódk¹) za 

¿ycie ³ad i porz¹dek. ranne budzenie w Wigiliê. Ta sama intencja - to 

Nigdzie z dniem Wigilii nie wi¹zano tylu obmywanie siê w strumyku, rzece lub w domu w 

wi er ze ñ,  ja k w Po ls ce . Ch oæ  ro do wó d miednicy, do której na dno k³adziono srebrny 

œwi¹tecznych tradycji Bo¿ego Narodzenia jest pieni¹¿ek.

chrzeœcijañski, jednak w wielu zachowa³y siê W ci¹gu dnia wigilijnego nie wolno by³o 

œlady pogañskich obrzêdów, które splataj¹c siê z k³aœæ siê, by nie chorowaæ w ci¹gu roku. Nie 

chrz eœci jañs kimi  stwo rzy³ y barw n¹ ca³o œæ. nale¿a³o nic po¿yczaæ s¹siadom, aby w ci¹gu roku 

Wigilia Bo¿ego Narodzenia, zwanego Godami lub wiod³o siê. Niekiedy dokonywano drobnych 

Œwiêtami  Godnimi,  wyraŸnie  nawi¹zuje do kradzie¿y. Wierzono bowiem, ¿e zapewni¹ one 

obrzêdowoœci zadusznej: niegdyœ w Wigiliê do st at ek  i p om yœ ln oœ æ w e w sz ys tk ic h 

palono drewnian¹ k³odê, aby przybywaj¹ce dusze przeds iêwziêciach,  zw³aszcza  handlowych. 

mog³y ogrzaæ siê. Potem byæ mo¿e przekszta³ci³o Poranne po³owy, polowania, k³usowanie mia³y 

siê to w zapalanie œwieczek na choinkach. przynieœæ rybakom i myœliwym przez ca³y rok 

Pozostawianie wolnych miejsc przy wigilijnym szczêœcie. Pomimo obowi¹zuj¹cego w tym dniu 

stole, nie siadanie w tym dniu na sto³kach lub pos tu,  popróbowanie  okowity nie  grozi³o 

krzes³ach bez g³oœnego uprzedzenia, w obawie, przymusow¹ abstynencj¹.

aby nie skrzywdziæ jakiejœ duszy, która tam Kary w tym dniu wymierzone dzieciom 

w³aœnie przysiad³a, pozostawianie dla nich resztek oznacza³y, ¿e wigilijne lanie ci¹gnê³o siê do 

jedzenia na stole po wieczerzy, to wierzenia, które nastêpnej wigilii. Domownicy unikali w tym dniu 

istniej¹ do dzisiaj w tradycji dnia wigilijnego. k³ótni, darowali sobie wszelkie urazy. Mia³o to 

Reliktami obrzêdów zadusznych s¹ zapewniæ zgodê w rodzinie. Wszystkie te 

zwyczaje spo¿ywania w nastroju powa¿nym i zwyczaje, zakazy i nakazy wyra¿a³y troskê o 

uroczystym wieczerzy wigilijnej, na któr¹ podaje dobry pocz¹tek roku, jego pomyœlny przebieg. 

siê jako najwa¿niejsze potrawy: kluski i bu³eczki z Z ró¿nymi uczuciami oczekujemy na 

makiem, kutiê, kaszê jaglan¹, kapustê, groch. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, które dla jednych s¹ 

Pozostawienie zapalonego œwiat³a na noc, a tak¿e cudownym, rodzinnym ciep³em, bliskoœci¹, dla 

uchylanie drzwi mieszkania w czasie wieczerzy innych bolesn¹ samotnoœci¹, dla jeszcze innych 

œwiadczy o oczekiwaniu na dusze zmar³ych, choæ pustym nic nie znacz¹cym ceremonia³em, a nawet 

czêsto interpretuje siê to równie¿ jako przyjœcie w prze¿ytkiem. W pe³nej magii atmosferze Œwi¹t 

od wi ed zi ny  do  do mu  Ma tk i Bo sk ie j z najczêœciej ujawnia siê to, czego nie dostrzegamy 

Dzieci¹tkiem Jezus i Œwiêtym Józefem. Jeszcze na co dzieñ w naszym codziennym zabieganiu  

pod koniec XIX w. w niektórych regionach Polski nasze zwi¹zki z rodzin¹. Czas œwi¹teczny sk³ania 

gospodarz zaprasza³ dusze zmar³e na wieczerzê, do przemyœleñ, sprzyja zaklêciom. Przecie¿ 

pod nos z¹c  do g óry  ³y¿ kê z  jed zen iem . kolacjê wigilijn¹ rozpoczynamy ³ami¹c siê 

Obowi¹zuj¹ce w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia i w op³atkiem.  Sk³adamy sobie ¿yczenia. Mo¿e 

„œwiête wieczory” (dni od Bo¿ego Narodzenia do wypowiedziane w ten pe³en magii wieczór 

Trzech Króli) zakazy szycia, przêdzenia, mielenia wigilijny bêd¹ mia³y szczególn¹ moc. Mo¿e 

w ¿arnach, wskazuj¹ wed³ug wierzeñ na to, i¿ spe³ni¹ siê marzenia...

dusze zmar³ych przebywaj¹ w obrêbie domu, Barbara Nazarewicz

zagrody i obawiano siê je skrzywdziæ.

O Bo¿ym Narodzeniu
Cd. ze str.1



Konkurs skierowany by³ do uczniów szkó³ Szczepanik, Magdalena Bañka.

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu III miejsce zajêli:

Powiatu Janowskiego. Uczestnicy konkursu uczyli I. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:

siê pozyskiwaæ nowe Ÿród³a historyczne, krytycznie Pawe³ Mêdrek za pracê „Pi³ka jest okr¹g³a, a bramki 

je analizowaæ oraz wykorzystywaæ w swojej pracy. s¹ dwie - krotka historia boisk janowskich”.

P o d s t a w o w y m  c e l e m  k o n k u r s u  b y ³ o  II. W kategorii szkó³ gimnazjalnych III miejsce ex 

zainteresowanie uczniów histori¹ Polski, ze aequo zajêli:

szczególnym uwzglêdnieniem historii regionalnej. Agnieszka Siatka za pracê „Historia szkolnictwa od 

Problematyka konkursu nie by³a ³atwa, a sam czasów najdawniejszych do 1945 roku w gminie 

konkurs sta³ na bardzo wysokim poziomie. W Modliborzyce”;

Konkursie wziê³o udzia³ 24 uczniów ogó³em z Weronika Sowa za pracê „Janów, jakiego nie 

nastêpuj¹cych szkó³: z Liceum Ogólnokszta³c¹cego znacie”;

imien ia Bohat erów Porytoweg o Wzgór za w Ewa Góra za pracê „Miejsce walki powstañców 

Janowie Lubelskim oraz Publicznego Gimnazjum styczniowych”.

w: Modliborzycach, Bia³ej i Janowie Lubelskim. II miejsce zajêli:

Sk³ad komisji konkursowej stanowili: I. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:

Pani Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum w Justyna Baran za pracê „Figury i tajne wiadomoœci”.

Janowie Lubelskim (Przewodnicz¹ca Komisji); II. W kategorii szkó³ gimnazjalnych II miejsce ex 

Józef Wieleba - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w aequo zajêli:

Janowie Lubelskim, Alina Boœ - Inspektor ds. Aleksandra  Trójczak za pracê  „Kalwaria w 

kult ury Star ostw a Powi atow ego w Jano wie Kruczku”; Micha³ Kulpa za pracê „¯ycie i tragiczna 

Lubelskim. œmieræ Wincentego Juœki”; Paulina Gi¿ka za pracê 

Nagrody dla uczestników Konkursu ufundowa³o „Nawet Stary Dom duszê swoj¹ ma”.

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych pierwsze 

Pan Jaros³aw Stawiarski - Pose³ na Sejm miejsce zajê³a Magdalena Tyra za pracê „Historie 

Rzeczypospolitej Polskiej. znane i nieznane, czyli PRL w Janowie Lubelskim”, 

Wszyscy  uczniow ie otrzy mali pam i¹tkowe  natomiast w kategorii szkó³ gimnazjalnych 

dyplomy, ksi¹¿ki oraz „Korzenie Janowskie”, które pierwsze miejsce zajê³a Iga Czuba za pracê 

wrêczali: Przewodnicz¹cy Rady, Starosta Janowski „Historia pewnego pu³kownika”.

oraz Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. ¯ycz¹c kolejnych sukcesów w nastêpnej edycji 

Wyró¿nienia otrzymali: Konkursu, mamy nadziejê, ¿e tegoroczna 

I. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: rywalizacja dostarczy³a Uczniom rozrywki 

Ma³gorzata  Sowa,  Magda lena Sznura, Artur  umys³owej, a - Najlepszym z nich, satysfakcji z 

KuŸnicki: II. W kategorii szkó³ gimnazjalnych: osi¹gniêæ. 

Dominika Barañska, Weronika Smutek, Krystian Wszystkim uczestników Konkursu  

Kierepka, Mateusz Michna, Aleksandra Pietraszuk, serdecznie gratulujemy - pamiêtajmy, ¿e druga 

Anita Szkup, Magdalena Lalik,  Maciej  edycja ju¿ za rok.

Kurasiewicz, Dominika Kmita, Dominika Alina Boœ

5.Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Tak r oz po cz yn aj ¹ s iê  w d ni u 1 4 dzia³aniami na ró¿nych szczeblach.
pa Ÿd zi er ni ka  20 08  ro ku  æw ic ze ni a Ogó³em w manewrach udzia³ wziê³o 17 
taktyczno -  bojowe wybranych si³ i pojazdów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i 70 
œ r o d k ó w  P o w i a t o w e j  K o m p a n i i  stra¿aków, wyposa¿onych dodatkowo w 
Ratownicz o - Gaœnicz ej,  Lubelskiej namiot sztabowy, agregaty pompowe du¿ej 
Brygady Odwodowej oraz innych s³u¿b w y d a j n o œ c i  o r a z  1 3  j e d n o s t e k  
ratowniczych na kompleksie leœnym Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu 
Porytowego Wzgórza. powiatu janowskiego i 95 stra¿aków.

Ce le m æw ic ze ñ by ³o  sp ra wd ze ni e Si³y i œrodki uczestnicz¹ce w æwiczeniach 
praktycznych mo¿liwoœci wspó³dzia³ania w pe³ni zrealizowa³y zamiar taktyczny, 
poszczególnych s ³u¿b r atowniczych,  czego wynikiem by³o zlokalizowanie i 
sprawdzen ie sys temów ala rmowan ia,  ugaszenie po¿aru kompleksu leœnego.
³¹cznoœci i wspó³dzia³ania oraz kierowania Oprac. KP PSP w Janowie Lubelskim

Æwiczenia manewrowe
W wyniku nieostro¿noœci turystów dosz³o do zaprószenia ognia i zapalenia siê 
poszycia leœnego przy drogach dojazdowych do miejscowoœci Flisy i pomnika na 
Porytowym Wzgórzu. Obserwator w punkcie obserwacyjnym w leœnictwie 
W³adys³awów zauwa¿y³ unosz¹cy siê dym. Fakt ten zg³asza do dy¿urnego 
nadleœnictwa, który zadysponowa³ 2- osobowy patrol na samochodzie terenowym 
Toyota, który stwierdzi³, i¿ pali siê poszycie lasu w oddziale 229.

Znaj¹c przesz³oœæ, zrozumieæ teraŸniejszoœæ
Organizatorem Pierwszego Powiatowego Konkursu Historycznego pod has³em „Z dziejów 

mojej miejscowoœci”, og³oszonego w roku szkolnym 2007/2008, by³ Przewodnicz¹cy Rady 

Powiatu w Janowie Lubelskim - Pan Józef Wieleba oraz Starosta Janowski - Pan Zenon Sydor.

Wraz z pocz¹tkiem nowego roku szkolnego wyniki w nauce (œrednia min. 5,0) otrzymali 

Starosta Janowski przyzna³ kolejne stypendia nastêpuj¹cy uczniowie: £ukasz Traczyk - uczeñ I 

dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Janowie 

Powiatu Janowskiego. Lubelskim, Agata i Wioletta Nowakowskie oraz 

Stypendia przyznawane s¹ na okres 6 miesiêcy - Monika i Urszula Owczarzówny - uczennice 

obecnie stypendia przyznano na okres od Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku. 

wrzeœnia br. do lutego 2009 r. Nastêpne stypendia W kategorii sportowej stypendium 

zostan¹ przyznane na okres od marca do sierpnia otrzyma³ Maciej £ukasik - uczeñ Zespo³u Szkó³ 

2009 r. w Janowie Lubelskim.

Stypendia kierowane s¹ do osób, które Stypendystom gratulujemy i ¿yczymy 

ze wszech miar na to zas³uguj¹. powodzenia w realizacji ¿yciowych planów.

Stypendium naukowe za najlepsze Lech Wronka

Po raz kolejny Starosta docenia m³odzie¿

W ramach realizacji projektu systemowego 

Integracja i wsparcie osób i rodzin zagro¿onych 

wykluczeniem spo³ecznym z terenu powiatu 

janowskiego poprzez tworzenie nowych form 

wsparcia indywidualnego i œrodowiskowego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Janowie Lubelskim zorganizowa³o warsztaty 

o g r o d n i c z e  d l a  1 5  u c z e s t n i k ó w  

Œrodowiskowego Domu Samopomocy. 

Uczestnictwo w w/w warsztatach przyczyni³o siê 

do  wzbogacen ia  wiedzy  i  zdobyc ia  

doœwiadczenia w przygotowaniu ogrodu. Osoby 

u c z e s t n i c z ¹ c e  z o s t a ³ y  z a p o z n a n e  z  

komponowaniem elementów ma³ej architektury 

ogrodowej, tj. altanki, ogrodzenia, ³aweczek. 

Pozna³y techniki i zasady sadzenia roœlin w 

ogródku, pozna³y zasady zak³adania i pielêgnacji 

trawnika. Koñcowym efektem warsztatu by³o 

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, 

czego efektem jest piêknie zagospodarowany parkingu. Wszystkich chêtnych zapraszamy do 
ogród, znajduj¹cy siê na placu budynków PCPR i obejrzenia.
ŒDS przy ulicy Zamoyskiego 37 od strony PCPR w Janowie Lubelskim

Coraz piêkniej wokó³ nas

Dni a 29  lis top ada  200 8 r. odby ³ si ê Ba l koncertowa³a, prezentuj¹c bardzo ró¿norodny i 
C h a r y t a t y w n y  z o r g a n i z o w a n y  p r z e z  szeroki repertuar. Bal i licytacjê znakomicie 
stowarzyszenie „Spo³eczny Komitet Zakupu popr owad zi³ d yrek tor J OK, p odgr zewa j¹c 
Tomografu Komputerowego” dla szpitala w atmosferê wœród licytuj¹cych. 
Janowie Lubelskim. W salach nowo otwartego Zabawa pozwo li³a na zgromadzen ie 
Hotelu „Królewski”, który by³ g³ównym sponsorem 12.974,00 z³. Najwiêksz¹ rolê spe³ni³ tu Hotel 
imprezy, prezes stowarzyszenia mia³ przyjemnoœæ - Królewski, który - na rêce prezesa, przekaza³ ca³¹ 
w imieniu organizatorów, przywitaæ ponad 170 kwotê, jaka wp³ynê³a z op³at od uczestników balu. 
goœci. Na uczestników balu czeka³o wiele atrakcji, Zebrane pieni¹dze w ca³oœci trafi³y na konto 
m. in. wró¿by andrzejkowe, loteria fantowa, aukcja. stowarzyszenia i zostaj¹ przeznaczone na zakup 
W organizacjê zabawy w³¹czy³y siê licznie tomografu.
j e d n o s t k i  s a m o r z ¹ d o w e ,  i n s t y t u c j e  i   Organizatorom uda³o siê zrealizowaæ 
stowarzyszenia, dzia³aj¹ce na terenie naszego zamierzenia, czyli po³¹czyæ dobr¹ zabawê ze 
powiatu, udzielaj¹c ró¿norakiej pomocy, m. in. zbiórk¹ pieniêdzy oraz skierowaæ uwagê goœci na 
przekazuj¹c „fanty” na loteriê i licytacjê. cel stowarzyszenia, jakim jest zakup tomografu, 

Atrakcyjn¹ obs³ugê muzyczn¹ zapewni³a który bêdzie s³u¿y³ nam wszystkim. 
„Olek Orkiestra” w licznym, nie czêsto spotykanym Stowarzyszen ie serdecznie dziêku je 
na balach, ponad 30-osobowym sk³adzie. Zespo³y, sponsorom, wspó³organizatorom oraz uczestnikom 
wy³aniane spoœród muzyków, gra³y do tañca, balu za zrozumienie i wparcie naszej inicjatywy.
natomiast orkiestra (w pe³nym sk³adzie) Organizatorzy

Zabawa przyjemna i po¿yteczna



Na sesjê zaproszono wielu goœci, którzy W³adys³awa Sowy Dyrektora Publicznego 

podkreœlaj¹c charakter uroczystej sesji Gimnazjum w Chrzanowie zosta³a wrêczona 

przybyli na obrady. Ju¿ na samym pocz¹tku nagroda wyró¿nienia dla Chóru z tej szko³y, za 

sesji, Jaros³aw Stawiarski Pose³ na Sejm RP w udzia³ w IX Powiatowym Przegl¹dzie Pieœni 

swoim wyst¹pieniu podkreœli³ wartoœæ s³ów: Patriotycznej i Religijnej.

patriotyzm, ojczyzna, honor, poœwiêcenie. Nastêpnie wrêczono nagrody uczestnikom 

Kolejnymi mówcami, którzy wyg³osili krótkie Pierwszego Powiatowego Konkursu  

okolicznoœciowe przemówienia  byli: Jan Historycznego pod has³em: „Z dziejów mojej 

Frania Radny Sejmiku Województwa miejscowoœci”.

Lu be ls ki eg o,  Ks i¹ dz  In fu ³a t Ed mu nd  W dalszej czêœci sesji, m³odzie¿ z Liceum 

Markiewicz oraz Zenon Sydor S tarosta Ogólnoksz ta ³c¹cego im.  Bohaterów 

Janowski, który podkreœli³ wielkie zas³ugi oraz Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 

ofiarnoœæ dzieci i m³odzie¿y polskiej w walce pod opiek¹ dr Alicji G³az, mgr Beaty Góra, mgr 

wyzwoleñczej minionych lat, a jednoczeœnie Agnieszki Jednac i mgr El¿biety Wiechnik, 

prosi³ m³odzie¿, aby przez swoj¹ naukê i zaprezentowa³a wznios³e  widowisko. W 

Polacy nie ulegli wynarodowieniu, ¿e zawsze Ludzie uczynni, w sercach niewinni…

d¹¿yli do odzyskania w³asnego niezale¿nego Mój kraj szczêœliwy

pañstwa. Ja, to mam szczêœcie…”

W y k o r z y s t a n i e  u t w o r ó w  Podczas ca³ego widowiska na sali 

muzycznych Jacka Kaczmarskiego i Jacka panowa³a idealna cisza, a na twarzach widzów 

Wójcickiego oraz migawek filmowych o mo¿na by³ zaobserwowaæ jedynie wzruszenie. 

okresie stanu wojennego wzmocni³y si³ê Na sali znajdowa³y siê osoby w ró¿nym wieku 

przekazu i spotêgowa³y patriotyczny nastrój. od m³odzie¿y gimnazjalnej po kombatantów i 

Zwieñczeniem tej piêknej uroczystoœci by³y ka¿da z tych osób czu³a siê dumna, ¿e jest 

odtworzone s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a Polakiem, ¿e wywodzimy siê z takiego narodu 

II, wypowiedziane podczas pielgrzymki do gdzie s³owa: Bóg, Honor i Ojczyzna dla 

Polski, o wp³ywie nas samych na przysz³oœæ ka¿dego z nas tak wiele znacz¹.

ojczyzny oraz odœpiewanie piosenki, której Pe³ni wzruszenia z wyrazami podziêkowañ za 

refren brzmia³:  przygotowan¹ sesjê i patriotyczne widowisko, 

„ Ja to mam szczêœcie, widzowie opuszczali salê, ale czuli ma³y 

¿e w tym momencie niedosyt, ¿e tylko raz tak piêkne widowisko 

¿yæ mi przysz³o,  w kraju nad Wis³¹… mogli ogl¹daæ.kulturê dbali o wartoœci narodowe.  S³owa god zin nym  prz eds taw ien iu pub lic zno œæ 
Ja, to mam szczêœcie… J.G.k i e r o w a n e  b y ³ y  d o  w s z y s t k i c h  otrzyma³a piêknie przygotowan¹ lekcjê historii 
Mój kraj szczêœliwy, piêkny, prawdziwy,zgromadzonych, ale przede wszystkim do o okresie polskiej niewoli. M³odzi aktorzy 

m³odzie¿y, która bardzo licznie przyby³a na wcielaj¹c siê w swoje role pokazali jak 

uroczystoœæ. wygl¹da mi³oœæ do Ojczyzny i jak przelewano 

Po wyst¹pieniach kolejnych mówców, na rêce krew w jej obronie. Ta walka sprawi³a, ¿e 

6. Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

M³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie 

Lubelskim od 3 listopada 2008 roku uczestniczy w bezp³atnych zajêciach pozalekcyjnych na 

basenie p³ywalni „Otylia”. Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach 

popo³udniowych. Program zajêæ obejmuje naukê p³ywania dla pocz¹tkuj¹cych, doskonalenie 

stylów p³ywania dla umiej¹cych p³ywaæ i zajêcia rekreacyjne. Stu osiemdziesiêciu uczniów uczy siê 

p³ywaæ w dwunastu grupach pod opiek¹ nauczycieli wychowania fizycznego: mgr B. Hulak, mgr W. 

Krzysztoñ, mgr G. Skiby, mgr A. Janacza, mgr R. Kapronia i mgr W. D¹bka.

Dziêkujemy Panom Starostom Powiatu Janowskiego za sfinansowanie zajêæ i mamy nadziejê, ¿e w 

nowym 2009 roku bêdziemy je kontynuowaæ dla kolejnych grup.

G. Skiba

Uczniowie LO na basenie

Wykonawc¹ robót by³o P.U.H.P „ATOS” Eksport- pañstwa w ramach programu GAMBIT III (192,50 

Import Tadeusz Skakuj z Bi³goraja pod nadzorem tys.)

pracowników ZDP w Janowie Lub. W ramach W uroczystym otwarciu uczestniczyli m. in. 

dzia³añ zosta³ wybudowany chodnik z kostki przedstawiciele Powiatu Janowskiego ze Starost¹ 

betonowej na d³ugoœci ok. 1 km wzd³u¿ drogi Zenonem Sydorem i Wicestarost¹ Piotrem Gór¹ na 

powiatowej Janów Lub. - Huta Turobiñska oraz czele, Gminy Godziszów z Wójtem Andrzejem 

zosta³y umieszczone urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce Ol ec he m,  Za rz ¹d u Dr óg  Po wi at ow yc h,  

ruch pieszych, m. in. porêcze ochronne wykonawcy firmy ATOS z Panem Tadeuszem 

³añcuchowe, bariery ochronne  be tonowe, Skakujem. Poœwiêcenia inwestycji dokona³ ks. 

ogrodzenia segmentowe, balustrady dla pieszych, Marek Siwecki. 

oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto zosta³ Zrealizowane zadanie z pewnoœci¹ poprawi 

wykonany zajazd dla autobusów za stacj¹ paliw w. bezpieczeñstwo ruchu na tym odcinku drogi 

Kawêczyn. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wyniós³ powiatowej.

670,42 tys. z³. Zadanie finansowane by³o z Witold KuŸnicki

bud¿etu Powiatu Janowskiego (146,63 tys .), DyrektorZarz¹du Dróg Powiatowych w Janowie 

Gminy Godziszów (331,29 tys.) oraz z bud¿etu Lubelskim

Gambit zakoñczony
W dniu 27 paŸdziernika 2008r. w m. Kawêczyn, nast¹pi³o uroczyste otwarcie 

zrealizowanego zadania w ramach programu Gambit III. Realizowane zadanie: Przebudowa 

miejsc niebezpiecznych w m. Kawêczyn i Rataj - budowa chodnika w ci¹gu drogi powiatowej 

Nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobiñska w miejscowoœci Kawêczyn i 

Rataj od km 3+313 do km 4+267 strona prawa i od km 3+322 do km 3+504,70 strona lewa, 

polega³o g³ównie na wykonaniu elementów, poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu 

drogowego.



7.Gazeta Janowska

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Jesienny Konkurs Recytatorski rozstrzygniêty
Dnia 5 listopada 2008 r. w Janowskim w kategorii I: Sylwiê Kokoszkê z Wolicy i 

Oœrodku Kultury zosta³y przeprowadzone Izabelê Ka³u¿ê z Potoczka;

Eliminacje Powiatowe XII Jesiennego w kategorii II: Macieja Kurasiewicza z 

Konkursu Recytatorskiego  „Moje Miejsce Janowa Lubelskiego, Justynê Piotrowsk¹ i 

na Ziemi”, który zorganizowany zosta³ w Agnieszkê Mierzejewsk¹ z Potoka Stany;

ramach II Edycji Programu Edukacyjnego w kategorii III: Tomasza K³uska z Janowa 

„Moja Polska - miêdzy liter¹ a s³owem”. Lubelskiego.

Uczestnicy zaprezentowali repertuar z Wyró¿nienia otrzymali:

zakresu literatury polskiej, co mia³o na celu w kategorii I: Kinga Kufel  z Janowa 

poszerzenie znajomoœci rodzimej literatury, Lubelskiego, Natalia Mierzwa z Momot 

zw³aszcza w kontekœcie Domu, Rodziny, Górnych, Norbert Jargi³o z Krzemienia, 

Ojczyzny, Polski. Paulina Rogo¿a z Modliborzyc, Patrycja 

Nagrody ufundowa³o Starostwo Ma³ek z Kocudzy, Sylwia Szymoñczyk z 
Powiatowe w Janowie Lubelskim - wszyscy Batorza;
uczestnicy Konkursu otrzymali pami¹tkowe w kategorii II: £ukasz Dyjach z Kocudzy, 
dyplomy i ksi¹¿ki, które wrêczy³ Pan Piotr Monika Ro¿ek z Krzemienia, Agnieszka 
Góra - Wicestarosta Janowski. Siatka z Modliborzyc, Barbara Kaproñ z 

Komisja Konkursowa w sk³adzie: Potoka Wielkiego;
Pan Henryk Kowalczyk z Wojewódzkiego w kategorii III: Beata Œliwiñska z Janowa 
Oœrodka Kultury, Pani El¿bieta Reszka i Pani Lubelskiego.
Lidia Tryka z Janowskiego Oœrodka Kultury  Wszys tk im uczes tn ikom Konkursu  
po wys³uchaniu 41 recytatorów, nominowa³a serdecznie gratulujemy.
na eliminacje wojewódzkie w Lublinie Alina Boœ 
nastêpuj¹ce osoby:

Po wielu latach projektowania i planowania Jednak nie wszystko na raz i nie wszystko od razu, 

doczeka³o siê wreszcie Liceum ogrodzenia, a dlatego… w imieniu w³asnym, pracowników, 

n a w e t  p a r k i n g u  i  s p o r e g o  k a w a ³ k a  uczniów oraz rady rodziców LO serdecznie dziêkujê 

wybrukowanego placu przy wejœciu do szko³y od Panom Starostom: Zenonowi Sydorowi i Piotrowi 

strony boiska. Górze za to, co ju¿ zosta³o zrobione, a przede 

Co za przyjemna odmiana, móc such¹ (czytaj: wszystkim za pe³ne zrozumienia gospodarskie 

nieub³ocon¹) nog¹ przejœæ ze szko³y do sali podejœcie do naszych potrzeb. To dziêki ich 

gimnastycznej, do biblioteki, a tak¿e do samochodu rz ec zo we mu  po tr ak to wa ni u pr ob le mu  or az  

zaparkowanego na dodatek na prawdz iwym osobistemu zaanga¿owaniu uda³o siê w tak szybkim 

strze¿onym parkingu. Chcia³oby siê w tym miejscu tempie i tak sprawnie zaplanowaæ i przeprowadziæ 

powiedzieæ: obyœmy mieli jeszcze takie samochody, ten remont.

których trzeba by strzec! Ale mniejsza o to! Choæ mówi siê ironicznie, ¿e sukces ma zwykle wielu 

Najwa¿niejsze, ¿e znaczna i najbardziej widoczna ojców, to w tym przypadku tak w³aœnie jest. 

czêœæ terenu wokó³ Liceum zosta³a uporz¹dkowana. Inwestycja w LO skupi³a wokó³ siebie sprawnie 

Nie strasz¹ ju¿ kikuty zardzewia³ych s³upków ani dzia³aj¹cy zespó³ ludzi, którzy bez wzglêdu na 

druty stercz¹ce z porwanej siatki. Na wiosnê trawniki pogodê i porê dnia konsekwentnie realizowali 

zazieleni¹ siê now¹ traw¹ i ozdobnymi krzewami, i zamierzone dzie³o. Byli to: dyrektor PZOSiPO w 

przynajmniej od frontu … bêdzie ³adnie. Janowie Lubelskim pan Lech Wronka, który zaj¹³ siê 

Mo¿na  powiedz ieæ ,  ¿e  dobry  pocz¹ tek  procedur¹ przetargow¹, mgr in¿. Witold KuŸnicki - 

porz¹dkowania terenu przy Liceum zosta³ uczyniony. nadzoruj¹cy prawid³owy przebieg remontu, mgr in¿. 

Wiele jeszcze jest do zrobienia, choæby reszta boiska, Cezary Jasiñski,  który zaplanowa ³ i wykona³ 

które w obecnym stanie niczemu w³aœciwie nie s³u¿y, przedmiar robót oraz wykonawca pan Andrzej £acko 

wykonanie solidnego odwodnienia wokó³ nowej i ze swoj¹ ekip¹. 

Mam nadziejê, ¿e we wspó³pracy w tym zespole i pod starej czêœci budynku, ¿eby mury nie lasowa³y siê od 

rozumnym zarz¹dem W³adz Powiatu Janowskiego wilgoci i grzyba, naprawy przeciekaj¹cego dachu, 

uda siê zrobiæ jeszcze wiele dobrego dla polepszenia dostosowanie starych, pamiêtaj¹cych jeszcze 

funkcjonalnoœci i wygl¹du naszego Starego pocz¹tek wieku XX sal lekcyjnych do wymogów 

Ogólniaka.wspó³czesnej szko³y. Mo¿na by sporz¹dziæ d³ug¹ 

Z wyrazami wdziêcznoœci i najlepszymi ¿yczeniamilistê potrzeb tego szacownego i symbolicznego dla 

dyrektor LO mgr Bo¿ena Æwiekmiasta i powiatu budynku. 

P³ot, a nawet parking

Foto: Wojciech £ukasik

21 listopad to Dzieñ Pracownika Socjalnego spo³eczn¹, tak gminn¹ jak i powiatow¹. 

i podkreœlenie rangi pracowników pomocy Przedstawiciele samorz¹du Powiatu i Gmin 

spo³ecznej, dlatego te¿ pracownicy pomocy z³o¿yli kwiaty, ¿yczenia i podziêkowania, 

spo³ecznej z terenu powiatu janowskiego przez co spotkanie nabra³o mi³ego i 

obchodzili Dzieñ Pracownika Socjalnego uroczystego charakteru.

zorganizowanym przez Powiatowe W imieniu Starosty Janowskiego, Zarz¹du 

Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 20 Powiatu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

listopada. jeszcze raz wszystkim pracownikom i osobom 

Uroczystoœci rozpoczêto od powitania goœci wspieraj¹cym pomoc spo³eczn¹ sk³adamy 

przez Pani¹ Dyrektor Annê Œmit, nastêpnie podziêkowania za wieloletni wk³ad pracy na 

g³os zabra³ Wicestarosta Powiatu Janowskiego rzecz ludzi wymaga j¹cych wsparc ia w 

Pan Piotr Góra, który w swoim wyst¹pieniu trudnych sytuacjach ¿yciowych, którzy z 

podkreœla³ rolê pracownika socjalnego a ró¿nych wzglêdów - losowych, zdrowotnych, 

zw³aszcza zdolnoœæ rozumienia drugiego be zr ob oc ia , b ez ra dn oœ ci , p rz em oc y i  

cz³owieka, g³êbok¹ ¿yczliwoœæ i wra¿liwoœæ, niepe³nosprawnoœci - nie radz¹ sobie w ¿yciu. 

budzenie  zaufan ia ,  to le rancyjnoœæ ,  Jest to trudna praca, której z ka¿dym rokiem 

umiejêtnoœæ poszanowania godnoœci ka¿dego przy bywa . Aby j¹ dobr ze wyko nywa æ, 

cz³owieka oraz solidaryzowanie siê z ludŸmi ko ni ec zn e je st  po wo ³a ni e i wy so ki  

potrzebuj¹cymi i cierpi¹cymi. Nastêpnie profe sjona lizm.  Proszê przy j¹æ wyrazy 

zosta ³y odczytane i wrêczone  Nagrody uznania i najlepsze ¿yczenia: zdrowia i 

St aros ty  Ja no ws ki ego dl a ws zyst ki ch  pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym oraz wielu 

p r a c o w n i k ó w  s o c j a l n y c h  n a  r ê c e  dalszych sukcesów zawodowych.

Kierowników Oœrodków Pomocy Spo³ecznej i Na tym spotkaniu stanowiliœmy jednoœæ 

Dyrektorów jednostek powiatowych. Swoj¹ z³o¿onej i zró¿nicowanej pomocy spo³ecznej. I 

obecnoœci¹ zaszczycili równie¿ Wójtowie i tak jak na tym spotkaniu byliœmy jednoœci¹, 

Sekretarze Gmin , Przewodnicz¹cy Rad,  tak w ¿yciu staramy siê tworzyæ jeden spójny 

Skarbnicy i Ksiêgowi oraz wszystkie osoby, system wsparcia naszych podopiecznych

wspó³pracuj¹ce i wspieraj¹ce pomoc Dyrektor i Pracownicy

Mo¿na zapomnieæ o ubóstwie, przemocy,
bezradnoœci i cierpieniu

Karolina D¹bek to uczennica klasy II b Liceum otrzyma³a stypendium w dziedzinie twórczoœci 

Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego artystycznej  przyznane przez Marsza³ka 

Wzgórza w Janowie Lubelskim. W minionym Województwa Lubelskiego. W czerwcu bie¿¹cego 

roku szkolnym Karolina uzyska³a najwy¿sz¹ roku opracowany zosta³ przeze mnie indywidualny 

œredni¹ ocen w szkole oraz wziê³a udzia³ w plan rozwoju dla uczennicy, który by³ jednym z 

licznych konkursach literackich, uzyskuj¹c warunków przyst¹pienia do  ,,Lubelskiego programu 

odpowiednio tytu³ laureata lub finalisty. pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych”. Przygotowane 

przez Dyrektora szko³y mgr 

Bo¿enê Æwiek dokumenty oraz 

w y ¿ e j  w y m i e n i o n y  p l a n  

pozwoli³y z sukcesem uzyskaæ 

kolejne stypendium dla uczennicy 

-  s t y p e n d i u m  U r z ê d u  

Marsza³kowskiego.

Dziêki okazanemu przez szko³ê 

w s p a r c i u  o r a z   o p i e c e  

merytorycznej  nauczyciel i  

Karolina D¹bek mo¿e poszerzaæ 

swoje zainteresowania oraz w 

dalszym ci¹gu braæ udzia³ w 

ró¿nego rodzaju konkursach. 

Obecnie uczennica przygotowuje 

siê do Olimpiady Literatury i 
By wspieraæ zainteresowania oraz rozwój talentu Jêzyka Polskiego oraz olimpiady historycznej. 
uczennicy, szko³a zg³osi³a Karolinê do stypendiów ¯yczymy Ci Karolino powodzenia i razem z Tob¹ 
oferowanych uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych. czekamy na nowe wyzwania.
Dziêki naszym staraniom Karolina zosta³a Wychowawczyni
stypendystk¹ Prezesa Rady Ministrów oraz fundacji mgr Dorota Rachwalska
,,Dzie³o Nowego Tysi¹clecia''. Ponadto uczennica 

 

M³ody talent starego ogólniaka
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W I  Wojewódzkich  Cecy l iañskich  Powiatowe w Janowie Lubelskim, a Pan Piotr 

Spotkaniach Chórów Parafialnych w Góra - Wicestarosta, osobiœcie wrêczy³ nagrodê 

Godziszowie, wspó³organizowanych ze zwyciêzcom.

Starostwem Powiatowym w Janowie Patronat honorowy nad imprez¹ sprawowa³ ks. 

Lubelskim,  wziê ³o  udzia³  k i lkuset  Biskup dr hab. Andrzej Dziêga - Ordynariusz 

uczestników. W sobotê, 22 listopada w Diecezji Sandomierskiej.

Koœciele p.w. Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus Organizatorzy ciesz¹ siê, ¿e impreza cieszy³a 

wyst¹pi³y chóry z Janowa Lubelskiego, siê du¿ym zainteresowaniem, a wystêpuj¹ce w 

Godziszowa, Zdzi³owic, Sulowa, Bychawy, niej zespo³y zaprezentowa³y zarówno 

Wilko³aza, Krê¿nicy Jarej. interesuj¹cy repertuar, jak i wart docenienia 

Jury przegl¹du postanowi³o o nastêpuj¹cej poziom artystyczny.

kolejnoœci laureatów: I chór z Krê¿nicy Jarej, Gminne Centrum Kultury i Promocji w 

dyrygent Aleksander WoŸniak, II - chór z Godziszowie, a tym samym Gmina Godziszów, 

Wilko³aza pod kierownictwem Bart³omieja chce tak udanie  zainaugurowan¹ imprezê 

Barana, III - chór z Godziszowa, dyrygent wpisaæ do kalendarza imprez cyklicznych.

Miros³aw Maksim. Wyró¿nienie i nagrodê Anna Kaproñ 

specjaln¹ ks. Proboszcza otrzyma³ chór ze Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 

Zdzi³owic pod batut¹ El¿biety Zarzecznej. Godziszowie

Pierwsz¹ nagrodê ufundowa³o Starostwo 

PO CECYLIAÑSKU W GODZISZOWIE

Nagradza te¿ Starosta... 2) Pan Dariusz Wolan i Pan Andrzej Olszyñski 

Dzieñ Edukacji Narodowej jest dniem (Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku);

sz cz eg ól ny m - cz as em  po dz iê ko wa ñ 3) Pan Adam Œciborek i Pani Regina Gil (Zespó³ 

pracownikom oœwiaty za ich trudn¹ pracê, Szkó³ w Janowie Lubelskim);

g o d n ¹  n a œ l a d o w a n i a  p o s t a w ê  o r a z  4) Pan Mariusz Wieleba, Pani Jadwiga Chmiel, 

zaanga¿owanie i oddanie na rzecz dzieci i Pani Wies³awa Dyjach i Pan Andrzej Jonak 

m³odzie¿y. (Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie 

Z tej okazji - za szczególne osi¹gniêcia Lubelskim).

w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Pan Nagradzaj¹c nauczycieli, Pan Starosta 

Zenon Sydor - Starosta Janowski, przyzna³ podziêkowa³ Im za dotychczasowy wk³ad pracy 

nagrody dla dyrektorów, ich zastêpców i i ¿yczy³ dalszych sukcesów. 

nauczycieli szkó³ i placówek, prowadzonych Tego te¿ dnia wrêczane by³y nagrody 

przez Powiat Janowski. D y r e k t o r a  S z k o ³ y  w  s z k o ³ a c h  

Nagrody pieniê¿ne otrzymali: ponadgimnazjalnych Powiatu Janowskiego.

1) Pani Joanna Czaja i Pan Piotr Zapiec (Liceum Wszystkim Nagrodzonym serdecznie 

Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Porytowego gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Wzgórza w Janowie Lubelskim); Alina Boœ

Uhonorowani nagrod¹ Lubelskiego Kuratora Oœwiaty
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ - z okazji Janowie Lubelskim.

Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom, „Jest to bardzo mi³y gest na 

posiadaj¹cym powszechnie uznawany ukoronowanie mojej wieloletniej pracy 

dorobek w pracy dydaktycznej  i  pedagogicznej. Cieszê siê wspólnie z innymi 

wychowawczej przyznawane s¹ nagrody nagrodzonymi i serdecznie dziêkujê Panom 

Kuratora Oœwiaty. Starostom Powiatu Janowskiego za to, ¿e 

W województwie lubelskim mamy docenili moj¹ pracê i wnioskowali o tê 

oko³o 30 tys. nauczycieli, którzy kszta³c¹ nagrodê. Chcia ³abym powiedzieæ , ¿e w 

ponad 395 tys. uczniów w ró¿nych rodzajach i naszym powiecie jest wielu dyrektorów i 

ty pa ch  sz kó ³.  Uc z¹ c i  wy ch ow uj ¹c , nauczycieli, których praca zas³uguje na 

przygotowuj¹ dzieci i m³odzie¿ do ¿ycia w na gr od ê Ku ra to ra , je dn ak  pr oc ed ur a 

nowoczesnym spo³eczeñstwie. wnioskowania obwarowana licznymi 

W dowód uznania umiejê tnoœci  wymaganiami i terminami czêsto zniechêca 

pe da go gi cz ny ch  or az  za  sz cz eg ól ne  prze³o¿onych do sk³adania wniosków. Ponadto 

zaanga¿owanie i os i¹gniêcia w pracy powszechnie wiadomo, ¿e tylko niewielki ich 

nauczycielskiej 14 paŸdziernika br. 55 osób p r o c e n t  z n a j d u j e  u z n a n i e  k o m i s j i  

odebra³o nagrody Lubelskiego Kuratora woje wódz kiej  i sku tkuj e prz yzna niem  

Oœwiaty. nagrody. Tym bardziej doceniam starania 

Sp oœ ró d na uc zy ci el i je dn os te k Panów Starostów: Zenona Sydora i Piotra 

oœwiatowych Powiatu Janowskiego nagrodê Góry, którzy, jak siê okazuje, wysoko ceni¹ 

Lubelskiego Kuratora Oœwiaty otrzyma³a Pani rolê oœwiaty w naszym powiecie” - mówi Pani 

Bo¿ena Æwiek  -  Dyrektor  Liceum Bo¿ena Æwiek. „Zwyczajna radoœæ uczniów z 

Ogólnokszta ³c¹cego im.  Bohaterów przychodzenia do szko³y, ich postêpy w nauce 

Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim czy sukcesy w sporcie, potrafi¹ cz³owiekowi 

oraz Pan Cezary Dobrowolski - Nauczyciel dodaæ wyj¹tkowej si³y i zapa³u” - dodaje Pan 

wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ w Cezary.

Powiat Janowski otrzyma³ dotacjê w kwocie 14 702 z³ na realizacjê Rz¹dowego programu 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2008 roku ,,Aktywizacja jednostek 

samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych”. Dofinansowanie otrzyma³y trzy programy 

przygotowane i realizowane przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 

w Janowie Lubelskim: ,,Zajêcia klubu strzeleckiego”, ,,Zajêcia wyrównuj¹ce szanse edukacyjne dla 

uczniów klas pierwszych, którzy bardzo s³abo napisali test diagnostyczny (poni¿ej 30%)” oraz ,,VII 

Dni Matematyki”. Zadania maj¹ zostaæ zrealizowane do dnia 19 grudnia 2008 roku.

Aneta KuŸnicka

Aktywne zajêcia

Dyrekcja, Pracownicy, Rodzice oraz Uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami 

Integracyjnymi w Janowie Lubelskim sk³adaj¹ podziêkowanie Radzie Powiatu oraz Zarz¹dowi 

Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim za wykonanie zatoki dla autobusów szkolnych przy 

szkole.

Zatoka w bardzo du¿ym stopniu wzmocni³a bezpieczeñstwo uczniów, doje¿d¿aj¹cych do 

szko³y.

Krystyna Æwiek - Dyrektor Szko³y

Powiat Janowski dba o bezpieczeñstwo dzieci

Pani Weronice Woszczyñskiej
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia 

z powodu œmierci matki
Sk³adaj¹

Dyrekcja i pracownicy Szpitala w 
Janowie Lubelskim
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Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci jest najwa¿niejszym polskim œwiêtem 

narodowym, obchodzonym 11 listopada, na pami¹tkê odzyskania przez 

Polskê niepodleg³oœci w 1918r.

Centralne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci Powiatu Janowskiego - z udzia³em 

mieszkañców, kombatantów, instytucji, przedsiêbiorstw, w³adz 

samorz¹dowych Powiatu i Urzêdu Miejskiego, mia³y miejsce w Janowie 

Lubelskim.

Podobnie obchodzono Œwiêto Niepodleg³oœci we wszystkich gminach powiatu 

- najpierw by³a uroczysta Msza Œwiêta w intencji Ojczyzny, nastêpnie w³adze 

samorz¹dowe, partie polityczne, organizacje spo³eczne, cz³onkowie zwi¹zków 

kombatanckich z pocztami sztandarowymi oraz licznie przybyli na 

uroczystoœci mieszkañcy gmin sk³adali wieñce i wi¹zanki kwiatów oraz palili 

znicze przed pomnikiem Józefa Pi³sudskiego, który znajduje siê  w Janowie 

Lubelskim, Modliborzycach (ods³oniêcia nowo postawionego pomnika 

dokona³ Witold Kowalik - Wójt Gminy oraz Piotr Góra - Wicestarosta 

Janowski) i Batorzu (tutaj ods³oniêcia pomnika Marsza³ka dokona³ Henryk 

Micha³ek - Wójt Gminy). W Batorzu wieñce sk³adano równie¿ przed 

pomnikiem Ofiar II Wojny Œwiatowej, w Dzwoli przed pomnikiem Bohaterów 

Wrzeœnia 1939 roku, w Chrzanowie przed p³yt¹, upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych i 

pomordowanych partyzantów w czasie II wojny œwiatowej, w gminie 

Godziszów przed pomnikiem poleg³ych i pomordowanych w czasie II wojny 

œwiatowej (pomnik znajduje siê w Zdzi³owicach), a w Potoku Wielkim przed 

pomnikiem Powstañców z 1863 roku. Orkiestry dête prowadzi³y pochód, 

wszêdzie odegrano hymn pañstwowy, a wi¹zanki melodii patriotycznych 

przypomina³y o tamtych czasach. By³y wyst¹pienia przedstawicieli w³adz 

samorz¹dowych, ukazuj¹ce polsk¹ drogê do niepodleg³oœci, oraz uroczyste 

akademie szkolne o tematyce narodowo - wyzwoleñczej, przygotowane przez 

dzieci i m³odzie¿.

Piêkna, s³oneczna pogoda, podnios³y nastrój i wspania³a oprawa muzyczna 

stworzy³y niepowtarzaln¹ aurê tegorocznych uroczystoœci. Obecnoœæ du¿ej 

liczby mieszkañców, przyby³ych na obchody Œwiêta Niepodleg³oœci we 

wszystkich gminach powiatu, œwiadczy o tym, ¿e pamiêæ i tradycja tych 

wydarzeñ oraz duch patriotyzmu s¹ ci¹gle ¿ywe w naszym spo³eczeñstwie.

Alina Boœ

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminach Powiatu Janowskiego

Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminie Potok Wielki

Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminie Chrzanów - akademia w Zespole Szkó³ w Chrzanowie

Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminie Batorz - wieniec sk³ada wójt Gminy Henryk Micha³ek

Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminie Godziszów - wieniec sk³ada Wójt Gminy Andrzej Olech

Akademia w Zespole Szkó³ w Dzwoli - od lewej Stanis³aw Rawski dyr. Szko³y
Uroczystoœci przed pomnikiem Józefa Pi³sudskiego w Janowie Lubelskim

Uroczystoœci w Gminie Modliborzyce. Wieniec sk³adaj¹ (od lewej) Piotr Góra -
Wicestarosta Janowski, Jerzy Duda - Radny Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Poczty sztandarowe Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Janowie Lub.



Piszcie projekty!!!
31 listopada 2008 r. zakoñczy³ siê projekt podnieœli sprawnoœæ fizyczn¹, poznali bli¿ej 

pt. ,,Sport przeciw na³ogom”, realizowany now¹ dziedzinê sportu, a przede wszystkim 

w LO w  ramach  Gminnego Programu zostali wdro¿eni do aktywnoœci ruchowej w 

Profilaktyki. czasie wolnym od zajêæ, co z pewnoœci¹ 

N a u c z y c i e l e  w y c h o w a n i a  s t a n i e  s i ê  k r o k i e m  d o  z m i a n y  

fizycznego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym d o t y c h c z a s o w y c h  n a w y k ó w  o r a z  

im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w propagowania wœród rówieœników zdrowego 

Janowie Lubelskim napisali projekt, którego trybu ¿ycia.

ce le m b y³ o u œw ia do mi en ie  uc zn io m Du¿ym zainteresowaniem ze strony 

zagro¿eñ, wynikaj¹cych z u¿ywania œrodków uczniów cieszy³ siê otwarty turniej tenisa 

uz al e¿ ni aj ¹c yc h or az  pr op ag ow an ie  sto³owego, zorganizowany na zakoñczenie i 

zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia jako podsumowanie projektu w dniu 26.11.2008 r. 

alternatywy dla ró¿nego rodzaju u¿ywek, Zgromadzi³ on wielu mi³oœników tego sportu, 

bêd¹cych w zasiêgu m³odych ludzi. W a mi³a atmosfera, która nie wyklucza³a 

ramach projektu prowadzone by³y od 1 za¿artej walki przy sto³ach tenisowych, 

wrzeœnia  2008 r. zajêcia pozalekcyjne dla sprawi ³a,  ¿e uczniowie  wyrazi li chêæ 

grupy 40 uczniów (20 dziewcz¹t i 20 uczestnictwa w tego typu zajêciach w 

ch³opców). Na zajêciach m³odzi ludzie przysz³oœci.

doskonali umiejêtnoœci techniczno - W takim razie bierzemy siê za 

taktyczne z tenisa sto³owego, poznali zasady obmyœlanie kolejnych propozycji zajêæ, gdy¿ 

sêdziowania w tej dziedzinie sportu oraz  okazuje siê, ¿e nie taki projekt straszny...

rozwijali  umiejêtnoœci taneczne. Realizatorzy projektu: mgr Beata Hulak i 

W wyniku tych zajêæ uczniowie mgr Andrzej Janacz

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Topniej¹cy, spadaj¹cy z dachów zamkniête. Dziêki takim zabiegom 
œnieg (sople równie¿) mo¿e przysporzyæ ewentualne stê¿enie truj¹cego gazu bêdzie 
n iema³ych  k ³opotów.  Szczególn¹  mniejsze.
ostro¿noœæ powinni zachowaæ kierowcy W okresie noworocznym wzrasta 
przy parkowaniu samochodów. Ka¿dy sprzeda¿ artyku³ów pirotechnicznych, co 
administrator, u¿ytkownik b¹dŸ zarz¹dca p o w o d u j e  z w i ê k s z e n i e  l i c z b y  
obiektu nie powinien dopuœciæ, by pokrywa nieszczêœliwych zdarzeñ, zwi¹zanych z 
œnie¿na na dachu by³a grubsza ni¿ 30 cm. nieumiejêtnym pos³ugiwaniem siê tymi 
Podczas usuwania œniegu i nawisów wyrobami. Obowi¹zuj¹ce przepisy 
œniegowych - szczególnie wzd³u¿ za br an ia j¹  sp rz ed a¿ y a rt yk u³ ów  
chodników przy ul icach,  is tnieje  pirotechnicznych dzieciom i m³odzie¿y do 
k o n i e c z n o œ æ  o d p o w i e d n i e g o  lat 18. Nieodpowiednie obchodzenie siê z 
z a b e z p i e c z e n i a  i  o s t r z e ¿ e n i a  materia³ami pirotechnicznymi mo¿e mieæ 
u¿y tkown ików chodn ików p rzed  bardzo powa¿ne konsekwencje i wi¹zaæ siê 
niebezpieczeñstwem (do tego s³u¿¹ taœmy z uszczerbkiem zdrowia, a nawet utrat¹ 
zabezpieczaj¹ce, zapory, pacho³ki, itp.). ¿ycia.
Kary za zaniedbania s¹ dotkliwe. Na³o¿one W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 
przez s¹d, mog¹ dojœæ nawet do kilku okresem organizowania imprez z udzia³em 
tysiêcy z³. du¿ych grup ludzi (imprezy sylwestrowe, 
Przysz ³a  zima, a  z n i¹  obowi¹zek studniówkowe i karnawa³owe) Komenda 
sprawdzenia instalacji gazowej, sprawnoœci Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim 
kominów i urz¹dzeñ grzewczych - chodzi o zwraca siê z proœb¹ do organizatorów o 
to, aby zminimalizowaæ zagro¿enie zatrucia zapewnienie bezpieczeñstwa po¿arowego 
czadem, które roœnie w³aœnie teraz, kiedy w obiektach oraz w ich otoczeniu, w 
rozpocz¹³ siê sezon grzewczy. Oprócz których te imprezy bêd¹ organizowane. 
ud ra ¿n ia ni a k om in ów  i s zy bó w Szczegó³owe informacje na stronie 
wentylacyjnych warto pamiêtaæ, aby okna internetowej  
w mieszkaniach - jeœli nie posiadaj¹ oraz  
mikrowentylacji, nie by³y szczelnie Opr. KP PSP w Janowie Lubelskim

www.straz-janowlubelski.pl
www.powiatjanowski.pl

Stra¿ Po¿arna alarmuje...

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubelskim, Wójtom poszczególnych gmin za 

Janowie Lubelskim informuje, ¿e w dniu wsparcie finansowe na realizacjê zadañ, 

15.10.2008r.w sali konferencyjnej Hotelu zwi¹zanych z programem ,,Trzymaj Formê”.

,,Myœliwski” w Janowie Lubelski odby³o siê Dzia ³ani a na rzec z Aler tu Ekol ogic zno-

uroczyste podsumowanie  na szczeblu Zdrowotnego w Powiecie Janowskim

powiatowym II i wdro¿enie III edycji programu W dniu 28.10.2008 roku odby³o siê 

„Trzymaj Formê” z udzia³em Firmy Unilever równie¿ uroczyste podsumowanie na etapie 

Foodsolutions, propaguj¹cej zdrowe ¿ywienie, wojewódzkim XX edycji Alertu Ekologiczno - 

po³¹czone z degustacj¹ potraw, przedstawicieli Zdrowotnego w Lublinie. W naszym  powiecie  

Oddzia³u Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji dzia³ania na rzecz w/w formy w kategorii 

Zdrowia Wojewódzkie j Stacji  San ita rno   Szko³y Podstawowe i Gimnazja realizuj¹ 4 

Epidemiologicznej w Lublinie, jak równie¿ placówki oœwiatowo- wychowawcze: Zespó³ 

w³adz lokalnych. Szkó³ w Potoku Stanach (jest to szko³a,  która 

Uc ze st ni cy  po ds um ow an ia : s zk ol ni  najd³u¿ej dzia³a w Alercie Ekologiczno  

koordynatorzy programu, dyrektorzy szkó³ Zdro wotn ym),  po ni ej Ze spó³  Szkó ³ w 

gimnaz ja lnych,  Kierownicy  In te rnatów,  Potoczku, Zespó³ Szkó³ w Krzemieniu i Zespó³ 

pracownicy odpowiedzialni za ¿ywienie Szkó³ w Wierzchowiskach. Na szczeblu 

zbiorowe w szko³ach, wójtowie. wojewódzkim wyró¿nienie II stopnia i nagrodê 

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w pieniê¿n¹ 1000 z³ za prowadzone dzia³ania 

Ja no wi e Lu be ls ki m sk ³a da  se rd ec zn e ekologiczno - zdrowotne otrzyma³ Zespó³ Szkó³ 

podziêkowanie panu Stanis³awowi Mazurowi w Potoku Stanach. Serdecznie gratulujemy 

za udostêpnienie sali w dniu  15.10.08r., dyrekcji i ca³emu sztabowi alertowemu.

Starostwu Powiatowemu, Stowarzyszeniu Krystyna £ukasik

Aktywizacji Spo³ecznej ,,SAS” w Janowie Prac. ds. OZ i PZ PSSE w Janowie Lubelskim

Podsumowanie i wdro¿enie III edycji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formê”

W listopadzie br. w Janowskim Zespó³ „Wisienki” z Kocudzy (III).

Oœrodku Kultury odby³ siê IX Powiatowy w kategorii m³odzie¿owej:

Przegl¹d Pieœni Patriotycznej i Religijnej. - Soliœci: Fila Katarzyna z Zespo³u Szkó³ 

Organizatorami Przegl¹du s¹: Starostwo Zawodowych w Janowie Lubelskim (I), 

Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urz¹d Magdalena Œlusarz z Popielarni (II), Karolina 

Miejski w Janowie Lubelskim, Janowski Kozik z Batorza (III);

Oœrodek Kultury, Akcja Katolicka i - Zespo³y: Schola z Modliborzyc (I), Chórek 

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y. M³odzie¿owy z Godziszowa (II), Zespó³ 

Zgodnie z Regulaminem, celem Przegl¹du jest „SONATINO” z Janowa Lubelskiego (III).

z a i n t e r e s o w a n i e  s p o ³ e c z e ñ s t w a  w kategorii doros³ych:

w y k o n a w s t w e m  p i e œ n i  r e l i g i j n o   Soliœci: El¿bieta Kamiñska z Wêglisk  GOK 

patriotycznych, wyrabianie nawyków Modliborzyce (I), Jan Ma³ysz z Janowa 

œpiewania i s³uchania utworów religijnych oraz Lubelskiego (II), Irena Olech z Janowa 

st wa rz an ie  mo ¿l iw oœ ci  ar ty st yc zn eg o Lubelskiego (III), Franciszek Król z Domu 

zaprezentowania siê solistów, zespo³ów i Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim 

chórów, dzia³aj¹cych w Dekanacie Janowskim. (III);

Komisja Konkursowa w sk³adzie: Wioletta Zespo³y: Chór Parafialny z Godziszowa (I), 

Ma³ysz - nauczyciel muzyki w gimnazjum, Zespó³ „Jarzêbina” z Kocudzy (II), Zespó³ 

Edward Krzemieñski - Spo³eczna Szko³a „Echo Jesieni” przy DPS w Janowie Lubelskim 

Muzyczna oraz Aleksander Krzos - Instruktor (III).

muzyki w Janowskim Oœrodku Kultury, po Kom isj a Kon kur sow a prz yzn a³a  

wys³uchaniu 29 pozycji konkursowych i 1 poza równie¿ wyró¿nienia dla: Chóru z Publicznego 

konkursem, nagrodzi³a: Gimnazjum w Chrzanowie,  Zespo³u 

w kategorii szkó³ podstawowych: „Gwiazdeczki” z Liceum Ogólnokszta³c¹cego 

- Soliœci: Kinga Flis z Momot Górnych (I w Jan owi e Lub els kim , Zes po³ u „Bo ¿e 

nagroda), Wioleta Flis z Momot Górnych (II Promyki” z Krzemienia, Justyny Wasil z 

nagroda), Katarzyna Wieczorek z Brzezin (III Andrzejowa i Agnieszki Startek z Momot 

nagroda); Górnych. Wszystkim uczestnikom Przegl¹du 

- Zespo³y: Zespó³ „Stokrotki” z Andrzejowa (I), gratulujemy.

Schola przy Parafii Œw. Jadwigi (II), Dzieciêcy Alina Boœ

W duchu patriotyczno - religijnym...

U c z e ñ  k l a s y  I I I  A L i c e u m  

Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów 

Porytowego Wzgórza w Janowie 

L u b e l s k i m  R o b e r t  P o m o r s k i  

zakwalifikowa³ siê do etapu centralnego 

55 Olimpiady Chemicznej. Nale¿y siê 

cieszyæ z tego faktu tym bardziej, ¿e 

kwalifikacjê zdoby³ wygrywaj¹c zawody 

okrêgu lubelskiego, pokonuj¹c uczniów z 

renomowanych szkó³ Lublina, Zamoœcia, 

Bi³goraja i Kraœnika. Wychowawc¹ i 

nauczycielem chemii Roberta jest mgr 

Piotr Jakubiec. Zawody drugiego etapu 

odbêd¹ siê 30 - 31 stycznia 2009 roku. 

¯yczymy Robertowi powodzenia i 

trzymamy za niego kciuki.

Dyrekcja LO im. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza w Janowie Lubelskim

Z ostatniej chwili

Gazeta Janowska10.
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innymi z Sandomierza, Tarnobrzega, 

Niska i pobliskiego Godziszowa. Na 

uroczystoœci by³a tak¿e obecna Pani 

Ewa Nosiadek, krajowa animatorka 
Ojciec Œw. Jan Pawe³ II 3 czerwca 1997 roku w 

W s p ó l n o t  d l a  I n t r o n i z a c j i  
GnieŸnie mówi³:

Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 
„Bez Chrystusa nie mo¿na budowaæ trwa³ej 

oraz Pani Ewa Rokoszewska z 
jednoœci. Nie mo¿na tego robiæ odcinaj¹c siê od tych 

Tarnobrzega, animatorka diecezji 
korzeni, z których wyros³y narody i kultury Europy, i 

sandomierskiej. Na uroczystoœæ 
od tego wielkiego bogactwa minionych wieków. 

przyby³ tak¿e ks. dziekan W³adys³aw 
Jak¿e mo¿na liczyæ na zbudowanie „wspólnego 

Czajka z Równego na Ukrainie, 
domu" dla ca³ej Europy, jeœli zabraknie cegie³ 

który w latach 80-tych by³  
ludzkich sumieñ wypalonych w ogniu Ewangelii, 

wikariuszem w Janowie Lub.
po³¹czonych spoiwem solidarnej mi³oœci spo³ecznej, 

Po liturgii s³owa i wyg³oszonej nauce 
bêd¹cej owocem Boga? [...] Do prawdziwego 

przez o. Stanis³awa Kuczka, 
zjednoczenia kontynentu europejskiego droga 

nast¹pi³a g³ówna czêœæ Intronizacji - wyboru Jezusa Chrystusa na Króla w³asnych serc jeszcze jest daleka. Nie bêdzie jednoœci Europy, 
oraz Intronizacji w rodzinach. W ostatnim dniu - dopóki nie bêdzie ona jednoœci¹ ducha. Jednak na 

katolickich, dzia³aj¹cych przy podczas uroczystej Mszy œw. koñcz¹cej rekolekcje, razie dzieli nas mur, jest on zbudowany z egoizmu 
parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela.nast¹pi³ kulminacyjny moment dokonania aktu politycznego i gospodarczego oraz z os³abienia 
N a l e ¿ y  w s p o m n i e æ ,  i ¿  Intronizacji w wymiarze spo³ecznym z udzia³em wra¿liwoœci na wartoœæ ¿ycia ludzkiego i godnoœæ 
donios³oœæ tego wydarzenia w³adz œwieckich i koœcielnych naszego œrodowiska. ka¿dego cz³owieka”.
uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ ks. Na uroczystoœæ przyby³y delegacje w³adz Kilka lat temu przy Sanktuarium Matki Bo¿ej w 
B i skup  Andrze j  Dz i êga ,  samorz¹dowych powiatu, miasta i gminy, delegacje J a n o w i e  L u b e l s k i m  z a w i ¹ z a ³ a  s i ê  
O r d y n a r i u s z  D i e c e z j i  instytucji i zak³adów pracy, delegacje reprezentuj¹ce kilkunastoosobowa wspólnota dla Intronizacji 
Sandomierskiej, który przyby³, ró¿ne stany i profesje. Wœród delegacji znaleŸli siê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Modlitewne 
aby sprawowaæ liturgiê na tak¿e przedstawiciele wspólnot dzieciêcych i dzia³anie wspólnoty mia³o doprowadziæ do 
porannej Mszy œw. Ks. Biskup m³odzie¿owych oraz stowarzyszeñ i ruchów osi¹gniêcia wysoko ustawionego celu, jakim by³a 
p o œ w i ê c i ³  t a k ¿ e  o b r a z y  katolickich, dzia³aj¹cych przy parafii. Uroczystoœæ Intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w 
Najœwiêtszego Serca Pana uœwietni³y swoj¹ obecnoœci¹ liczne poczty œrodowisku janowskim. Ostatnie tygodnie 
Jezusa, które by³y wrêczane sztandarowe i delegacje wspólnot dla Intronizacji ze Wspólnoty wype³nione by³y szczególnie modlitw¹ i 
delegacjom podczas g³ównej swoimi kap³anami przyby³e z kilkunastu, czêsto przygotowaniem do uroczystoœci, które by³y 
uroczystoœci. Liczne obowi¹zki, odleg³ych, parafii diecezji sandomierskiej, miêdzy poprzedzone rekolekcjami.
zwi¹zane z Nawiedzeniem Kopii Trwaj¹ce cztery dni rekolekcje 

z³o¿enie przyrzeczenia przez wszystkich wiernych i Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej w diecezji intronizacyjne w dniach: od 23 do 
uroczyste  sk³adanie  Aktów Int ronizacj i  sandomierskiej, uniemo¿liwi³y Jego obecnoœæ na 26 listopada 2008 r. mia³y na celu 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa Króla królów i g³ównej Mszy œw.bezpoœ redn io  p r zygo towaæ  
Pana Panów, które rozpocz¹³ Proboszcz parafii, ks. Po zakoñczonej Mszy œw. kap³ani udzielili parafian do aktu Intronizacji. Nauki 
Jacek Staszak wraz z kap³anami, nastêpnie siostry specjalnego b³ogos³awieñstwa wiernym, zebranym b y ³ y  g ³ o s z o n e  p r z e z  
zakonne, delegacja Rady Powiatu i Starostwa w œwi¹tyni.redemptorystów: o. Stanis³awa 
Powiatowego oraz delegacja Urzêdu Miejskiego i Wspólnota dla Intronizacji Najœwiêtszego Serca Kuczka i o. Jerzego Czaplê, którzy 
Rady Miejskiej. Pana Jezusa spotyka siê na modlitwie i adoracji dokonali wprowadzenia w sens 
Nastêpnie Akty Intronizacji sk³ada³y delegacje Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿dy czwartek od Intronizacji podczas wszystkich 
ins tytucj i  i  zak³adów pracy,  delegacje ,  godz. 16:15 do 17:30. Wspólnota na cotygodniowej niedzielnych Mszy œw.
reprezentuj¹ce ró¿ne stany i profesje, a tak¿e adoracji ³¹czy ludzi z ró¿nych grup, a tak¿e tych, W kolejne dni g³oszone by³y nauki, 
przeds tawicie le  wspólnot  dz iec iêcych i  którzy do wspólnot religijnych nie nale¿¹.przygotowuj¹ce do osobistego 
m³odzie¿owych oraz stowarzyszeñ i ruchów Red.

26 listopada 2008 r. zapisze siê trwale w historii Janowa Lubelskiego, bowiem tego dnia 

dokonany zosta³ Akt Intronizacji Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w wymiarze 

spo³ecznym z udzia³em w³adz œwieckich i koœcielnych.

Donios³y Akt Intronizacji

21 listopada w Sali B³êkitnej Lubelskiego Urzêdu pracowaæ w wolontariacie. Jej pe³ne ciep³a i 

Wojewódzkiego w Lublinie odby³y siê  otwartoœci serce spowodowa³o, ¿e w chwili obecnej 

wojewódzkie uroczyste obchody Dnia Pracownika jest 14 wolontariuszy. Osoby te pomagaj¹ osobom 

Socjalnego. starszym, chorym i niepe³nosprawnym, pracuj¹ w 

Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska Domu Pomocy Spo³ecznej, Wielofunkcyjnej 

wrê czy ³a Lis ty Gra tul acy jne  oso bom , któ re Placówce Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹, Œwietlicy 

wprowadzaj¹ do swojej pracy nowatorskie sposoby Œrodowiskowej „Stokrotka” oraz uczestnicz¹ w akcji 

rozwi¹zywania problemów oraz kszta³tuj¹ nowe zbiórka ¿ywnoœci.

spojrzenie na pomoc spo³eczn¹. List Gratulacyjny z Uw ie ñc ze ni em  pr ac y ko or dy na to ra  by ³o  

r¹k Pani Wojewody otrzyma³a Pani Natalia Kiszka - uhonorowanie  naszej  wolontariuszki tytu³em 

pracownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie „Wolontariusz Roku 2007” na dorocznej lokalnej 

Lubelskim. imprezie. Dziêki wytrwa³ej pracy w roku 2007 po raz 

Pani Natalia Kiszka - od listopada 2006 roku, pe³ni pierwszy Pani uda³o siê zorganizowaæ „Galê 

funkcjê koordynatora wolontariatu w Oœrodku wolontariatu”, gdzie równie¿ by³a promowana praca 

Pomocy Spo³ecznej. Podejmuje liczne dzia³ania, wolontariuszy na terenie gminy.

maj¹ce na celu aktywizowanie spo³ecznoœci lokalnej Aktywnoœæ Pani Natalii Kiszka mo¿na zawrzeæ w 

oraz szerzenie idei wolontariatu w œrodowisku. s³owach ks. Jana Twardowskiego „Jest mi³oœæ za nic, 

Dziêki jej zaanga¿owaniu, wra¿liwoœci i chêci do nie chcê listów, spotkañ, jest wielka mi³oœæ... mi³oœæ 

podejmowania dzia³añ, wolontariat na sta³e wpisa³ za Bóg zap³aæ”.

siê w dzia³alnoœæ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Dziêkuj¹c za pracê pe³n¹ zaanga¿owania, ¿yczymy 

Dziêki temu, ¿e widzi ka¿dego cz³owieka sercem dalszych sukcesów.

systematycznie dochodz¹ nowe osoby, chc¹ce Anna Mazur

Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które przekaza³y 1% podatku dochodowego na 

leczenie naszego synka Jakuba Nowickiego. Dziêki Pañstwa darowiznom mo¿emy nieprzerwanie 

kontynuowaæ leczenie Jakuba przez okres najbli¿szych kilku miesiêcy. Cieszymy siê, ¿e w zmaganiach z trudn¹ 

codziennoœci¹, z problemami i troskami nie jesteœmy sami, ¿e wokó³ siebie mamy tylu przyjació³. Dziêkujemy!

Barbara i Przemys³aw Nowiccy

P O D Z I Ê K O W A N I E

12 grudnia 2008 r. w Ce ntrum Partnerstwa Wyrwicka - dyrektor Departamentu Pomocy i 

Spo³ecznego „Dialog” w Warszawie w ramach Integracji Spo³ecznej MPiPS.

inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej Wyró¿nien ie przyznano w siedmiu obszarach 

zosta³y wrêczone wyró¿nienia i listy gratulacyjne w tematycznych . Wœród laureatów znalaz³o  siê 

zakresie „Dobrych Praktyk i Aktywnych Form Jano wski e St owar zyszenie  Nie sien ia P omocy 

Pomocy w 2008 r.” Wrêczenia wyró¿nieñ dokona³a „HUMANUS”. Zosta³o wyró¿nione w obszarze 

Pani Joanna Starêga - Piasek - przewodnicz¹ca Rady „KIS jako aktywna  forma pomocy dla osób 

Pomocy Spo³ecznej oraz Pan Cezary Mi¿ejewski z zag ro¿ ony ch wyk luc zen iem  spo ³ec zny m” za 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. realizacjê projektu „Klub Integracji Spo³ecznej 

Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e Pan partnerem Samorz¹du Gminy w pracach spo³ecznie 

Krzysztof Wiêckiewicz - dyrektor Departamentu u¿ytecznych lub robotach publicznych”.

Po¿ytku Publicznego w MPiPS oraz Pani Krystyna Zarz¹d JSNP Humanus

Wyró¿nienie dla Humanusa



12. Gazeta Janowska

20 paŸdziernika 2008 r., Pose³ na Sejm RP Pani najdrobniejszymi i najbardziej prozaicznymi. 

El¿bieta Kruk oraz Senator RP prof. Ryszard Ponadto Pani Pose³ zaprosi³a wszystkich, nie tylko 

Bender, dokonali oficjalnego otwarcia biura wyborców PiS, do odwiedzania biura. Licznie 

poselsko-senatorskiego w Janowie Lubelskim, zebrani goœcie tradycyjnie wznieœli toast lampk¹ 

które mieœci siê w budynku przy ul. Kiliñskiego szampana.

32. Senator RP prof. Ryszard Bender serdecznie 

Na of ic ja lne otwarcie  przyby³o wielu podziêkowa³  wszystkim,  którzy swoim 

znamieni tych  goœc i,  a wœród  nich  m. in . zaanga¿owaniem przyczynili siê do otwarcia tej 

parlamentarzyœci , w³adze mias ta i powiatu placówki, doda³ te¿, ¿e to spo³eczeñstwo go 

janowskiego, przedstawiciele œwiata nauki i wybra³o i jemu chce s³u¿yæ swoja rad¹, wsparciem 

kultury oraz przedsiêbiorcy, a tak¿e cz³onkowie i pomoc¹.

struktur miejskich i powia towych Prawo i (...) mam nadziejê, ¿e to biuro dobrze pos³u¿y 

Sprawiedliwoœæ. mieszkañcom powia tu  janowskiego,  a  

Po symbolicznym przeciêciu wstêgi, odby³a siê pomieszczenie bêdzie spe³niaæ rolê biura poselsko-

ceremonia poœwiêcenia pomieszczeñ, które j senatorskiego, jak równie¿ lokalu komitetu Prawo i 

dokona³ ks. kan. dr Jacek Staszak, proboszcz Sprawiedliwoœæ  mówi³ podczas otwarcia Jerzy 

parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela w Janowie Bielecki Pose³ na Sejm RP V kadencji.

Lubelskim. Informacj¹ godn¹ podkreœlenia jest fakt, ¿e w 

Pani Pose³ El¿bieta Kruk przywita³a zaproszonych ra ma ch  fu nk cj on ow an ia  bi ur a po se ls ko -

goœci, podziêkowa³a za przybycie oraz przyjê³a sen ato rsk ieg o, ka¿ dem u zai nte res owa nem u 

liczne gratulacje, ¿yczenia i kwiaty. Wyrazi³a te¿ zostanie zapewniona bezp³atna pomoc prawna.

nadziejê, ¿e biuro stanie siê miejscem, do którego Biuro poselsko  senatorskie w Janowie Lubelskim, 

mieszkañcy powiatu janowskiego bêd¹ mogli bêdzie czynne w ka¿dy pi¹tek w godzinach od 

przychodziæ ze swoimi problemami, nawet tymi 14.00 do 17.00.

9 grudnia 2008 roku w Domu Nauczyciela w m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Janowie 

Janowie Lubelskim odby³a siê uroczysta Gala Lubelskim.  Spotkanie w tak szerokim gronie by³o 

Wolontariatu. doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowania dzia³alnoœci 

Myœl¹ przewodni¹ tegorocznego spotkania by³y wolontarystycznej przez wszystkie szkolne kluby i 

s³owa Papie¿a Jana Paw³a II: „Jesteœcie znakiem ko³a wolontariatu. Wyró¿nieni wolontariusze 

nadziei dla naszych czasów”. Na uroczystoœæ otrzymali z r¹k Pana Burmistrza dyplomy i 

przybyli; ks proboszcz parafii Œw. Jadwigi Jan podziêkowania za trud i poœwiêcenie drugiemu 

Sobczak, Burmistrz Janowa Lubelskiego  Krzysztof cz³owiekowi, a pani Kierownik Oœrodka Pomocy 

Ko³tyœ, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Marek Spo³ecznej wrêczy³a drobne upominki.

Tomczyk, przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Wszyscy koordynatorzy ze szkolnych kó³  i klubów 

Wolontariatu w Lublinie: Jacek Wnuk - prezes, wolontariatu otrzymali dyplomy uznania za 

Renata Dobrzyñska - cz³onek, Prezes Janowskiego dzia³anie, tworzenie i zmienianie na lepsze 

Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” - otaczaj¹cego nas œwiata.

P a w e ³  W i œ n i e w s k i ,  d y r e k t o r z y  s z k ó ³ ,  Mamy nadziejê, na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê  w 

funkcjonuj¹cych na  terenie gminy, koordynatorzy z niesieniu pomocy dla najbardziej potrzebuj¹cych.

wszystkich kó³ i klubów wolontariatu oraz wszyscy Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chêtne do 

wyró¿nieni wolontariusze. pracy w wolontariacie, które chc¹ bezinteresownie 

W czêœci artystycznej udzia³ wziê³y dzieci z pomagaæ bliŸnim. M³odzie¿ zapraszam do 

Publicznego Przedszkola Samorz¹dowego Nr 3 w szkolnych kó³ lub klubów  wolontariatu, a starszych 

Janowie Lubelskim. do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie 

M³odzie¿ z Publicznego Gimnazjum w Janowie lubelskim.

Lubelskim wyst¹pi³a z programem s³owno  Koordynator wolontariatu

muzycznym „Kolory ¿ycia”, a piosenki œpiewa³a w OPS Janowie Lubelskim

Prawo i Sprawiedliwoœæ otwiera biuro poselsko -
senatorskie w Janowie Lubelskim

Dzieñ wolontariusza

28 listopada 2008 r. odby³o siê otwarte spotkanie komisja, aby usun¹æ prawne przeszkody, 

liderów Platformy Obywatelskiej Województwa dokuczaj¹ce na co dzieñ obywatelom. Trudno sobie 

L u b e l s k i e g o  z  m i e s z k a ñ c a m i  J a n o w a  wyobraziæ, jak wiele czasu i wysi³ku nale¿y 

Lubelskiego. poœwiêciæ na likwidacjê „radosnej twórczoœci” 

Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ pani¹ wicewojewodê u s t a w o d a w c ó w  l a t  u b i e g ³ y c h ,  k t ó r z y  

Henrykê Strojnowsk¹, wicemarsza³ka sejmiku bi ur ok ra ty cz ny mi , n ik om u n ie  s³ u¿ ¹c ym i 

Marka Flasiñskiego, pos³ów Janusza Palikota, przepisami, pêtali woln¹ przedsiêbiorczoœæ i 

Wojciecha Wilka i W³odzimierza Karpiñskiego. komplikowali  codz ienne ¿yc ie obywateli.  W 

Pos³owie zdawali relacjê z roku ich dzia³alnoœci. przysz³ym roku odczujemy ju¿ konkretnie pierwsze 

Omawiali sprawy, które uda³o siê za³atwiæ i te, nad efekty pracy komisji w postaci likwidacji op³at 

którymi jeszcze t rwaj¹  prace . Poin formowali skarbowych, u³atwieñ uzyskiwania pozwoleñ na 

mieszkañców o najbli¿szych planach. Na spotkanie z budowê, czy ulepszenia systemu podatkowego. S¹ to 

liderami PO przyby³o oko³o stu osób, g³ównie drobn e kroki , przynosz¹ce jednak „szar emu” 

lokalnych dzia³aczy samorz¹dowych. Ze szczególnie obywatelowi bardzo konkretne korzyœci.

Pan pose³ Wojciech Wilk, opiekuj¹cy siê w sposób 

szczególny z ramienia PO, sprawami Janowa 

Lubelskiego zaprosi³ wszystkich do korzystania ze 

swojego biura przy ulicy Jana Zamoyskiego. 

Samorz¹dowcy wyra¿ali swoje zadowolenie z faktu, 

¿e zmiana w³adzy w województwie na koalicjê PO - 

PSL w ¿aden sposób nie wp³ynê³a na podzia³ 

œrodków unijnych na powiaty. O przydziale unijnej 

pomocy decyduj¹ wy³¹cznie merytoryczne, a nie 

polityczne wzglêdy. To niezwykle krzepi¹ce, ¿e 

Polska staje siê dojrza³¹ demokracj¹, gdzie nie 

partyjniactwo, a fachowoœæ jest nagradzana. Mamy 

nadziejê, ¿e ten kierunek dzia³ania bêdzie du¿ym zainteresowaniem wszyscy czekali na 
kontynuowany przez koalicjê PO - PSL.wyst¹pienie kontrowersyjnego pos³a Janusza 
Z uznaniem nale¿y przyj¹æ,  ¿e czo³owi P a l i k o t a .  J e ¿ e l i  k t o œ  s p o d z i e w a ³  s i ê  
przedstawiciele PO naszego regionu powa¿nie niekonwencjonalnego zachowania, zaskakuj¹cych 
traktuj¹ nas, elektorat, zdaj¹c na bie¿¹co relacjê ze spektakli medialnych móg³ siê czuæ zawiedziony. 
swojej dzia³alnoœci. Krzepi¹cym jest, ¿e pos³owie Pan pose³ przedstawi³ bardzo sumiennie 
spotykaj¹ siê ze spo³eczeñstwem nie tylko przed przygotowany raport ze swojej dzia³alnoœci w 
wyborami, lecz traktuj¹ go powa¿nie informuj¹c o komisj i  se jmowej  „Przyjazne Pañstwo”.  
swoich poczynaniach.Dowiedzieliœmy siê, jak wiele pracy wykona³a ta 

Z.S.

Palikot w Janowie

Galeria twórców ludowych
W dniu 02.10.2008 roku w siedzibie Wójcik, Agnieszka Kawêcka, Edward Sowa,

Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Pawe³ Urbanik. Uroczystego otwarcia 

„Pegaz” ul. Zamoyskiego 52 w Janowie dokonali Prezes Zarz¹du SKS „Pegaz” Pani 

Lubelskim odby³o siê uroczyste otwarcie Gra¿yna £ysiak, oraz Pan Antoni Sydor - 

Galerii Sztuki Regionalnej i Punktu przewodnicz¹cy  Forum Organizac j i  

Informacji Turystycznej oraz Sekretariatu Pozarz¹dowych Ziemi Janowskiej.

Forum Organizacji Pozarz¹dowych Ziemi Spotkanie rozpocz¹³ koncert okolicznoœciowy 

Janowskiej. w wykonaniu duetu instrumentalnego Pani 

Urszuli Wiechnik - skrzypce i 

Pana Mariusza Widza - gitara. 

Zgromadzeni rozmawiali m.in. 

o sztuce regionalnej i o 

mo¿liwoœciach promocji w 

Galerii. Uczestnicy spotkania 

ogl¹dali obrazy, rzeŸby i 

ceramikê zgromadzone w 

G a l e r i i  o r a z  m a t e r i a ³ y  

promocyjne w PIT.

Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy od poniedzia³ku 

do pi¹tku w godz. 10.00-16.00.

W Galerii, oprócz obrazów, 

rzeŸb, mo¿na kupiæ równie¿ 
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goœcie z inne rêkodzie³a m.in. ceramikê, hafty, 
Burmistrzem Miasta Panem Krzysztofem przewodniki oraz ksi¹¿ki, mapy, kartki, 
Ko³tysiem na czele oraz twórcy, wstawiaj¹cy Janowskie Korzenie /równie¿ numery 
swoje dzie³a i wyroby do Galerii. Twórców archiwalne/.
reprezentowali m.in. p. Helena Fiut, Stefania Marta Szymanek

Weso³ych Œwi¹t
i szczêœliwego Nowego Roku 2009

¿yczy Czytelnikom
Redakcja Gazety Janowskiej
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ma³ym powiecie nie bêdzie wp³ywa³a na ocenê wartoœci punktu. Z naszych wyliczeñ wynika, ¿e 

wniosku i otrzymamy wnioskowane i uzasadnione ten¿e dodatek winien wynosiæ 7-8,0 z³. Je¿eli 

kwoty. jeszcze weŸmiemy pod uwagê, ¿e po³owa procedur Red. Jaka jest sytuacja finansowa szpitala, czy za³o¿ycielski podj¹³ w tej sprawie stosowne 
W ostatnich dniach otrzymaliœmy dwa zestawy jest niedoszacowana i znacznie wzros³y ceny zad³u¿enie wzros³o, czy te¿ mo¿e zmala³o i ile uchwa³y.
komputerowe z projektu, dotycz¹cego statystyki i t o w a r ó w  i  u s ³ u g ,  t o  w a r t o œ æ  p u n k t u  obecnie wynosi? Red. Jak personel medyczny przyj¹³ t¹ decyzjê i czy 
sprawozdawczoœci. Sprzêt bardzo siê przyda³. ro zl ic ze ni ow eg o w  le cz en iu  sz pi ta ln ym , Z.W. W obecnych, nadal niestabilnych, trudnych w ogóle brana by³a pod uwagê opinia 
Poniewa¿ rozliczamy siê ju¿ nowym systemem zapewniaj¹ca realizacjê œwiadczeñ - winna wynosiæ uwarunkowaniach funkcjonowania ochrony pracowników, bo zwi¹zki wypowiada³y siê na ten 
JGP, narzuconym przez NFZ, który do obs³ugi ok. 60,0 z³.zdrowia - szczególnie finansowych, kiedy temat?
wymaga dobrego sprzêtu, a koszty jego zakupu Nie  mo¿ na siê  zgo dzi æ z pro pon owa nym  proponowana reforma zdrowotna nie znajduje Z.W. Pracownicy Oœrodka Dializ wiedz¹, ¿e maj¹ 
ponosi szpital. finansowaniem. W tej sytuacji w dniu 5 grudnia na zdecydowanego poparcia wielu œrodowisk, kiedy  z a p e w n i o n ¹  k o n t y n u a c j ê  p r a c y  n a  
Red. Proszê zdementowaæ lub potwierdziæ pog³oski po ³¹czonych  Konwen tach  -  Powia tów Prezydent RP zawetowa³ ustawy zdrowotne, kiedy dotychczasowych warunkach, a mo¿e u dzier¿awcy 
co do likwidacji niektórych oddzia³ów. Województwa Lubelskiego oraz Szpitali kontrakt na 2009 rok nie zosta³ podpisany ze otrzymaj¹ lepsze. To prawda, ¿e zapowiadane 
Z.W. Nie ma decyzji o zmianie struktury oddzia³ów Powiatowych powo³ano zespó³ negocjacyjny do wzglêdu na proponowan¹ przez NFZ zbyt nisk¹ te rm in y sp ot ka ni a pr ac ow ni kó w i st ro n 
szpitalnych. Chocia¿ muszê powiedzieæ, ¿e prowadzenia rozmów z NFZ.wartoœæ finansow¹, nie jest tak ³atwo stawiaæ zainteresowanych by³y odwo³ywane i przesuwane z 
zagro¿enie jest realne, poniewa¿ mamy problemy z Jednoczeœn ie  - w odpowiedzi  na  „diagnozy” i tym bardziej uznaæ je za prawid³owe. uwagi na zape³nione harmonogramy firmy i  
obsad¹ lekarsk¹ w niektórych oddzia³ach. Mam propozycje NFZ, ustalono ceny jednostkowe dla Diagnoza postawiona dzisiaj, mo¿e  w trwaj¹ce burzliwe negocjacje kontraktów na 2009 r.
nadziejê , ¿e to trudnoœci przejœciowe i uda siê nam poszczególnych zakresów œwiadczeñ, tj.nied³ugim czasie , z przyczyn od nas niezale¿nych , Na jb li ¿s zy  te rm in  sp ot ka ni a je st  
dodatkowo zatrudniæ lekarzy specjalistów. Dotyczy Nie mo¿na przyj¹æ wartoœci finansowania ze strony okazaæ siê zupe³nie odmienna  . wyznaczony na 10.12.08r. i miejmy nadziejê 
to oddzia³u rehab ilitacji i gastrologi i. Przy NFZ, skoro wszystkie szpitale powiatowe (i nie Dlatego, na dzieñ dzisiejszy, ze wzglêdu zostanie zrealizowany.
istniej¹cym zapotrzebowaniu na leczenie, lekarze tylko takie), wykazuj¹ na tak du¿¹ rozbie¿noœæ z na z³o¿onoœæ i obszernoœæ zagadnieñ, mo¿na mówiæ Red. W jaki sposób planuje siê zagospodarowaæ 
tych oddzia³ów s¹ przeci¹¿eni prac¹, wymogi wartoœci¹ realn¹. o sytuacji szpitala u¿ywaj¹c znacznych skrótów. uzyskane pieni¹dze z dzier¿awy i ile ich bêdzie?
funduszu czêsto przekraczaj¹ nasze mo¿liwoœci i Jeœli chodzi o sytuacjê finansow¹, mogê Z.W. Na pewno pieni¹dze z dzier¿awy bêd¹ 
dlatego przyjmiemy ka¿dego lekarza, chêtnego do stwierdziæ, ¿e zad³u¿enie na koniec paŸdziernika wydatkowane rozs¹dnie, po g³êbokiej analizie 
pracy w naszym szpitalu. Natomiast do pracy w 2008 roku zmniejszy³o s iê w stosunku do licznych potrzeb. Wœród priorytetów na czo³o 
oddziale ortopedii przyjêliœmy trzech lekarzy paŸdziernika roku ubieg³ego. Równie¿ strata na wysuwa siê zakup sprzêtu medycznego, który jest 
rezydentów, którzy bêd¹ siê specjalizowali w tej dzia³alnoœci, w tych porównywalnych miesi¹cach, niezbêdny, a na który dotychczas nie by³o nas staæ. 
dziedzinie, dziêki temu, ¿e nasz oddzia³ posiada Bardziej obrazowo mo¿na to przedstawiæ jest mniejsza o 639 tysiêcy z³. Szpital, aby nadal móg³ prowadziæ swoj¹ 
stosown¹ akredytacjê. nastêpuj¹co, np. u nas w szpitalu osobodzieñ na W pierwszej po³owie stycznia 2009 r. w dzia³alnoœæ, pilnie potrzebuje aparatury, która 
Inaczej wygl¹da sprawa oddzia³u dla przewlekle pacjenta na Oddziale dla przewlekle chorych o ramach dalszej restrukturyzacji otrzymamy od um o¿ li wi a sz yb k¹  d ia gn oz ê,  w p³ yw a na  
chorych. To oddzia³, gdzie - jak nazwa wskazuje, którym ju¿ wspominaliœmy, kosztuje ok. 120,0 z³. Skarbu Pañstwa ponad 1 851 000,00 z³ w formie powodzenie  w procesie leczenia, czêsto ma 
przebywaj¹ chorzy z d³ugotrwaj¹cymi problemami NFZ zamierza nam p³aciæ w 2009 r. 67,0 z³ po¿yczki, któr¹ przeznaczymy na sp³atê kredytu, ogromne znaczenie w ratowaniu zdrowia i ¿ycia.
zdrowotnymi. Najczêœciej to osoby w wieku (dotychczas 63,0 z³) i  nic p³atnika nie obchodzi, zaci¹gniêtego na realizacjê roszczeñ pracowników. Po  wp ³y wi e œr od kó w sp or z¹ dz im y li st ê 
podesz³ym, nie bêd¹cy w stanie funkcjonowaæ w sk¹d  weŸmiemy brakuj¹ce 53 ,0  z³ , ¿eby  Kredyt ten z 10 milionów zmniejszy siê do mniej koniecznych zakupów i chocia¿ pozyskamy 3 mln 
warunkach domowych, w wiêkszoœci przypadków,  sfinansowaæ dobê leczenia i pobytu pacjenta w ni¿ 7 milionów. W perspektywie realizacji dzia³añ z³, to przy wysokich cenach sprzêtu decyzje musz¹ 
to osoby, których choroba uzale¿ni³a od ³ó¿ka i oddziale.restrukturyzacyjnych, po sp³aceniu 30% obecnych byæ wywa¿one. Np. koszt zakupu aparatu RTG z 
pomocy innych ludzi. NFZ refunduje w takich Zastanawiam siê,  na czym jeszcze po¿yczek, uzyskamy 2 miliony umorzenia, co jak ucyfrowieniem, który mo¿na nazwaæ inwestycj¹ 
przypadkach 45 - dniowe leczenie. Oddzia³ jest mo¿emy oszczêdzaæ ? Na lekach, opatrunkach, wiadomo bardzo poprawi nasz wynik. przysz³oœciow¹, który bêdzie d³ugo spe³nia³ 
bar dzo  pot rze bny  pac jen tom , al e pr zy badaniach, aparaturze medycznej, którymi Red. Dobiegaj¹ koñca prace, zwi¹zane z wymogi unijne i nie bêdzie przez najbli¿sze lata 
dotychczasowej wycenie przez NFZ osobodnia na gospodarujemy przecie¿ bardzo racjonalnie?wydzier¿awieniem Oddzia³u Dializ (sztucznej skategoryzowany jako sprzêt „przestarza³y”, to 
63,0  z³ w 2008 r., a w 2009 r. na 67,0 z³ bêdzie to Mam nadziejê, ¿e zwyciê¿y g³os rozs¹dku nerki); jakie korzyœci i zagro¿enie mog¹ powstaæ koszt ok. 1,3 mln z³.
oddzia³ deficytowy dla szpitala (faktyczny koszt to  decydentów i w³adzy, aby szpitale mog³y s³u¿yæ dla dotychczasowych pacjentów? Red. Czy szpital otrzyma³ jakieœ pieni¹dze spoza 
120 z³). Jego funkcjonowanie przynosi stratê temu, do czego zosta³y powo³ane, czyli do Z.W. W najbli¿szych dniach zostanie podpisana NFZ i na co bêd¹ te œrodki przeznaczone.
finansow¹, dlatego poszukujemy innych udzielania œwiadczeñ medycznych. umowa dzier¿awy Oœrodka Dializ pomiêdzy Z.W. Pewne pieni¹dze uzyskamy w styczniu 2009 z 
rozwi¹zañ, aby pogodziæ potrzeby pacjentów i Aby mog³y prowadziæ dzia³alnoœæ w sz pi ta le m i fi rm ¹,  wy ³o ni on ¹ w dr od ze  BGK, o czym ju¿ wspomina³em. Bardzo liczyliœmy 
finanse. dobrze pojêtym, naszym wspólnym interesie nas przeprowadzonej procedury przetargowej. na pieni¹dze unijne na dofinansowanie realizacji 
Red. Czy przysz³y rok bêdzie dla szpitala bardziej wszystkich obecnych lub przysz³ych pacjentów. Decyzja zosta³a podjêta po licznych projektu - wdro¿enia informatyzacji szpitala. 
pomyœlny jak obecny? W takich uwarunkowaniach przysz³y rok analizach, gdzie przy braniu pod uwagê przysz³oœci Przedstawiciel Zarz¹du Województwa na oficjalnej 
Z.W. Bior¹c pod uwagê proponowany przez NFZ na pewno bêdzie bardziej pomyœlny ni¿ obecny, oœrodka, personelu, szczególne znaczenie mia³a u roczys toœc i  p rzekaza ³  in formacjê ,  ¿e  
kontrakt, prognozy finansowe dla szpitala na rok chocia¿ na mijaj¹cy nie mo¿na ca³kiem narzekaæ.jakoœæ, ci¹g³oœæ i kompleksowoœæ opieki nad otrzymaliœmy 1,4 mln w ramach EFRR. Jednak 
przysz³y s¹ bardzo niekorzystne. Otó¿, NFZ w Z okazji zbli¿aj¹cych siê wspania³ych pacjen tem dial izowanym. Na jwa¿niej szym obecnie znajdujemy siê na liœcie rezerwowej i jest 
kontraktach na 2009 r. wartoœæ punktu procedur Œ w i ¹ t  B o ¿ e g o  N a r o d z e n i a  p r a g n ê  z a  punktem specyfikacji by³ warunek udzielania przez du¿y znak zapytania czy -  i w jakiej kwocie nasz 
medycznych wyceni³ na 51,0 z³, w³¹czaj¹c w to poœrednictwem GJ z³o¿yæ wszystkim najlepsze dzier¿awcê œwiadczeñ na najlepszym, zgodnym z projekt bêdzie dofinansowany. Ponadto, z³o¿yliœmy 
œrodki finansowe, ustawowo przeznaczane na ¿yczenia, radoœci i spokoju, a w Nowym Roku du¿o obowi¹zuj¹cymi standardami poziomie. W tej wniosek i odnoœn¹ dokumentacjê w zakresie 
wynagrodzenia wyp³acane dotychczas oddzieln¹ szczêœcia i pomyœlnoœci, a przede wszystkim sprawie, firma musia³a uzyskaæ opiniê i zgodê te rmomodern izac j i  budynków szp i ta la ,   
transz¹. Zdaniem dyrektorów szpitali i ich organów dobrego zdrowia.konsultanta wojewódzkiego ds. nefrologii. Pacjenci oczekujemy na decyzjê, dotycz¹c¹ dofinansowania 
za³o¿ycielskich, jest to obni¿enie finansowania od zatem powinni byæ spokojni. Jakoœæ opieki nie projek tu . Równie¿ z³o¿yl iœmy wniosek o 
15 do 30% w zale¿noœci od specyfiki szpitali. Z Dyrektorem SP ZZOZ w Janowie Lubelskimmo¿e siê pogorszyæ, a byæ mo¿e bêdzie lepsza. dofinansowanie zakupu sprzêtu medycznego dla 
Wartoœæ tego w/w „dodatku p³acowego” NFZ Zbigniewem Widomskim rozmawia³Warunki dzier¿awy by³y przedstawiane Szpi taln ego Oddzia³ u Ratu nkow ego.  Mamy  
wyliczy³ na 3,0 z³ i doda³ do 48,0 z³ - obecnej Jan Machulakradzie spo³ecznej i zarz¹dowi powiatu. Organ nadziejê, ¿e lokalizacja szpitala w stosunkowo 

Diagnoza szpitalna
Mija kolejny rok zmagañ o utrzymanie w dobrej kondycji szpitala; aby postawiæ diagnozê 

w sprawie kondycji zada³em  kilka pytañ panu  Dyrektorowi  Zbigniewowi  Widomskiemu.

Kolejny bardzo udany wynikowo rok Zapaœników Janowskiego
Ludowego Klubu Sportowego ,,OLIMP”

Zapaœnicy JLKS „OLIMP” Janów Lubelski w 2008 r. zdobyli 4 medale Mistrzostw Polski i wywalczyli 139 pkt. ( w 2007r. 128 pkt.) we wspó³zawodnictwie, co da³o klubowi VIII miejsce 

w Kraju w zapasach styl klasyczny na 80 punktuj¹cych klubów.
Najwa¿niejsze wyniki: Wojtan Marcin VIII m. kat. 42 kg

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików £ukasiewicz Pawe³ X m. kat. 46 kg.

Re gi on  „C ” ( wo j.  lu be ls ki e,  ³ó dz ki e,  Mistrzostwa Polski Juniorów 4-6.04.2008 

podkarpackie, œwiêtokrzyskie). Radomsko 19- Racibórz: Fryc Marcin III m. kat. 50 kg br¹zowy 

20.09.2008r. medal, Król Grzegorz III m. kat. 120 kg br¹zowy 

Niœciór Wojciech I m. Kat. 85 kg z³oty medal medal, £ukasik Kamil V m.  kat.  55 kg.

Ma³ek Kamil II m. 42 kg srebrny medal M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski 24-26.10.2008r. 

Cyran Patryk II m. 53 kg srebrny medal Poznañ: Kowal £ukasz II m. kat. 60 kg srebrny 

Kusz Sebastian III m. 59 kg br¹zowy medal medal, Drzazga Grzegorz III m. kat. 55 kg br¹zowy 

Kowalczyk Przemys³aw III m. 73 kg br¹zowy medal medal, Zió³kowski Dariusz V m. kat. 60 kg, 

Moskal Rafa³ III m. 73 kg br¹zowy medal Wiœniewski Marcin V m. kat. 55 kg.

Kania Jakub V m. 53 kg JLKS „OLIMP” IV w punktacji klubowej. 

JLKS „OLIMP” II m. w punktacji klubowej. Mistrzostwa Polski Seniorów 25-26.09.2008r. 

Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y (M.P. Wroc³aw

Juniorów M³odszych) Kulig Marcin VII m. Kat. 55 kg

1-4.05.2008r. Dzier¿oniów woj. dolnoœl¹skie. Kuœmierczyk Tadeusz



14. Gazeta Janowska

Rada Miejska podczas XXVII sesji okreœli³a Rada Miejska nie skorzysta³a z mo¿liwoœci 

nowe stawki podatków na 2009 rok. ustawowych na ustalanie maksymalnych stawek 

Podatek od gruntów przeznaczonych pod podatku; zosta³y one ustalone poni¿ej górnej ich 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynosiæ bêdzie 0,70 z³ gran icy. Jedynie podatek od  budynków 
2 2za m  powierzchni (dotychczas 0,68 z³ za m ). przeznaczonych do udz iel ania œwiadczeñ  

Grunty pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi zdrowotnych zosta³ ustalony w maksymalnej 

ust alono na poziomie  3,90 z³  od 1  ha wysokoœci. Przeciw tej decyzji protestowa³ radny 

powierzchni. Pozosta³e grunty obci¹¿one bêd¹ Roman Kaproñ. Jak okaza³o siê w g³osowaniu 
2 podatkiem 0,17 z³ od 1m   (dotychczas 0,16 z³). bezskutecznie.

Podatek od budynków mieszkalnych wzrós³ z Obni¿ono œredni¹ cenê skupu ¿yta za trzy 
20,53 do 0,55 z³ za m . Budynki i mieszkania kwarta³y 2008 roku ustalone przez GUS z kwoty 

przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoœci 55,80 z³ za 1 tonê do kwoty 33 z³ za 1 tonê. Przy 

gospodarczej wzros³y z 16, 80 z³ do  17 30 z³ za g³osowaniu wstrzyma³o siê czterech radnych 
2  m . Poda tek za powierzchnie  zajê te pod pochodz¹cych ze wsi na znak protestu, ¿e ta cena 

dzia³alnoœæ œwiadczeñ zdrowotnych wyniesie powinna byæ obni¿ona jeszcze bardziej. Cenê 
2  4,01 z³ od m . Od budynków pozosta³ych 4,2 z³ ¿yta przyjmuje siê do ustalenia podatku rolnego.

2za m . Podatek od budowli 2% jego wartoœci. J.M

Podatki lekko w górê

Projekt skierowany jest do 8 osób nie podczas którego rozwija³y takie umiejêtnoœci 

pozostaj¹cych w zatrudnieniu korzystaj¹cych jak empatia , poczucie w³asnej wartoœci, 

ze  œwiadczeñ  pomocy  spo ³eczne j ,  umiejêtnoœæ rozwi¹zywania konfliktów itp. 

zamieszkuj¹cych na terenie gminy Janów Natomiast w ramach aktywizacji edukacyjnej,   

Lubelski. Osoby dotkniête problemem w miesi¹cach sierpieñ - paŸdziernik bra³y 

bezrobocia nale¿¹ do grup szczególnego ud zi a³  w s zk ol en iu  „K uc ha rz  Ma ³e j 

ryzyka i pozostawienie ich samym sobie Gastronomii”. Szkolenie by³o prowadzone 

przyczyni siê do ich dalszej marginalizacji, co przez specjalistów z Centrum Szkolenia 

w efekcie mo¿e doprowadziæ do spo³ecznego M³odzie¿y i Doros³ych Izby Rzemios³a i 

wykluczenia. Przedsiêbiorczoœci  w Lublinie, a zajêcia 

praktyczne odbywa³y siê w janowskich Dobór grupy docelowej zosta³ 

restauracjach. Na zakoñczenie szkolenia 8 dokonany na podstawie prowadzonej przez  

u c z e s t n i c z e k  u z y s k a ³ o  C e r t y f i k a t  Oœrodek Pomocy Spo³ecznej dokumentacji 

potwierdzaj¹cy ukoñczenie szkolenia wraz z opisuj¹cej sytuacjê materialno-bytow¹ oraz 

zaœwiadczeniem o ukoñczeniu kursu, status spo³eczny i zawodowy potencjalnych 

potwierdzaj¹ce przygotowanie do pracy na beneficjentów. Jednym z kryteriów doboru 

stanowisku kucharza oraz zaœwiadczenie o grupy by³ ich potencja³ w³asny, jaki mo¿e byæ 

ukoñczeniu kursu „Dobra praktyka wykorzystany do powrotu na rynek pracy.

higieniczna z elementami HACCP” (tzw. G³ównym celem projektu jest 

minimum sanitarne).zwiêkszenie  szans  na  za t rudnienie  

Uczestniczki dziêki swoim chêciom, nieaktywnych zawodowo klientów Oœrodka 

a tak¿e du¿ej motywacji, podnios³y swoje Pomocy Spo³ecznej poprzez podniesienie 

kwalifikacje zawodowe, a tak¿e naby³y nowe  kwalifikacji spo³ecznych i zawodowych. 

umiejêtnoœci, które pomog¹ im staæ siê Dzia³ania te s¹ realizowane poprzez zawarcie i 

bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, co z realizacjê  kontraktów socjalnych. 

kolei zwiêkszy ich szansê na podjêcie sta³ego W ramach kontraktów beneficjentki 

zatrudnienia.pro jek tu  uczes tn iczy³y  w t ren ingu 

Pracownicy OPSkompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych 

Pierwszy krok do powrotu
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim od stycznia 2008 roku realizuje 
projekt „Pierwszy krok do powrotu - integracja spo³eczna i zawodowa osób 
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”, który realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, a dofinansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Wizyta Miko³ajów w domach
janowskich dzieci

Szóstego grudnia  na ten dzieñ z J a n o w i e  L u b . ,  Z e s p o ³ u  S z k ó ³  
niecierpliwoœci¹ czekaj¹ wszystkie Z a w o d o w y c h ,  L i c e u m  
dzieci. Wiedz¹, ¿e warto byæ grzecznym, Ogólnokszta³c¹cego.
bo otrzymaj¹ prezenty. Mieszkañcy Janowa jak zwykle okazali 
Nie po raz pierwszy Akcja Katolicka, zrozumienie i wsparcie oraz pokazali, ¿e 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Burmistrz zawsze mo¿na na nich liczyæ. Z produktów 
Janowa Lubelskiego i Przewodnicz¹cy zebranych przed pawilonami handlowymi 
Rady Miasta zadbali o to, aby Miko³aj z rob i l i œmy 250  paczek ,  k tórymi  
odwiedzi³ dzieci z rodzin, którym jego obdarowano dzieci ze 103 rodzin.
pomoc jest szczególnie potrzebna. O godzinie 16 z janowskiego rynku  
 Do akcji zbierania s³odyczy i maskotek  wy ru sz y³ o tr zy na st u Mi ko ³a jó w w 
w³¹czyli siê nauczyciele i wolontariusze z towarzystwie anio³ków- wolontariuszy z 
janowskich szkó³: Publicznego Gimnazjum gimnazjum i ministrantów, aby wrêczyæ 
im. Jana Paw³a II, Publicznej Szko³y paczki. Mamy nadziejê,  ¿e ich wizyta 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi sprawi³a dzieciom du¿o radoœci.
im. J. Zamoyskiego, Zespo³u Szkó³ w 

Og³oszenia drobne
Przepraszam Wies³awa i Bo¿enê Oleszków za incydent zaistnia³y 5 lipca 2008 roku,

Eugeniusz Dycha.

Sprzedam dzia³kê 30 km od centrum Warszawy. Tel. 695 936 348.

Do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w Lublinie na oœ Na³kowskich . Kontakt 507421116

(O)B³êdne ko³o i psy
Psy, wed³ug niektórych ludzi „bracia mniejsi”, podwo¿¹ pieski na wieœ, a mieszkañcy wsi 

wed³ug innych - z³o i utrapienie. W ostatnich podrzucaj¹ swoje do miasta. Nie chodzi tu kto 

tygodniach prasa regionalna szeroko komu podrzuca, lecz gdzie jest ludzkie sumienie, 

rozpisywa³a siê o podatkach, jakie wprowadzi³a gdzie jest poczucie odpowiedzialnoœci za 

Wspólnota Mieszkaniowa w bloku przy ulicy STWORZENIE. Tak, tak, gdy gospodarz szed³ do 

Wiejskiej 16. obrz¹dku to szed³ daæ jeœæ stworzeniu, Stworzeniu 

W p r o w a d z e n i e  s t u z ³ o t o w e g o  p o d a t k u  Bo¿emu.

miesiêcznego od psa poruszy³o mieszkañców nie Urz¹d Miejski prowadzi od³awianie bezpañskich 

tylko  tego b loku.  Pobie ranie  op³at  zosta ³o psów. W bie¿¹cym roku schwytano 12 bezpañskich 

wstrzymane a psi problem pozosta³. Na ostatniej psów, dziewiêæ z nich znalaz³o nowych w³aœcicieli. 

sesji Rady Miejskiej radny Krzysztof Zbi¿ek z Jeden pies zachowuj¹cy siê agresywnie wskutek 

Momot zwróci³ siê do naszej redakcji, aby po¿aru u swoich gospodarzy (pogryz³ dwie osoby) 

zaapelowaæ do sumieñ ludzkich i wra¿liwoœci po obserwacji zosta³ uœpiony, oraz dwa psy 

spo³ecznej. Przyczynkiem do tego pomys³u jest poszkodowane w wyniku uderzenia samochodu 

coraz wiêcej bezpañskich psów na terenie Momot. oraz pogryzienia przez inne psy zosta³y uœpione ze 

Okazuje siê, ¿e psy przywo¿one s¹ przez wzglêdów humanitarnych. 

w³aœcicieli i wyrzucane z samochodu na terenie Je¿e li  nawet nie kochamy zwierz¹t , nie 

wsi.  Nato mias t radn y Rysza rd Wasile wski  powinniœmy byæ sadystami - przecie¿ chcemy aby 

ubolewa³, ¿e po ka¿dym targu w czwartek traktowano nas jako ludzi cywilizowanych, wiêc 

przybywa bezpañskich psów na ulicy Targowej. nimi b¹dŸmy.

Nasuwa siê wniosek, ¿e mieszkañcy miasta Jan Machulak
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