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Marzec - Kwiecieñ 2004
Wielki Tydzieñ dla osób wierz¹cych i
przywi¹zanych do tradycji jest okresem
wzmo¿onych postów, umartwieñ i
praktyk religijnych do których nak³ania
bogata i przejmuj¹ca w swym wyrazie
liturgia koœcielna. Tydzieñ ten by³ i
pozosta³ por¹ ró¿norakich przygotowañ
do wielkiego œwiêta. Obfitowa³ wiêc
zarówno w obrzêdy koœcielne jak i
zwyczaje domowe. Przede wszystkim
wiêc, ju¿ na pocz¹tku Wielkiego
Tygodnia musia³y zakoñczyæ siê
rozpoczynane wczeœniej gruntowne,
wiosenne, przedœwi¹teczne porz¹dki. U
bogatych i biednych domy, sprzêty,
garderoba i wszystkie statki
gospodarskie musia³y byæ
doprowadzone do najwiêkszego
porz¹dku. Na wsi bielono cha³upy,
porz¹dkowano obejœcie, oczyszczano
ze œmieci przydomowe ogródki, a
œcie¿ki i podwórze wysypywano
piaskiem. Domy mieszkalne tak¿e
œwi¹tecznie zdobiono zielonymi
ga³¹zkami. PóŸniej, wraz z
doskonaleniem budynków
mieszkalnych wraz z budowaniem
krytych palenisk / w dawnych chatach
dymnych/ rozwinê³y siê ró¿ne formy
œwi¹tecznej dekoracji mieszkañ. Na
œwie¿o pobielonych œcianach pojawi³y
siê malowane szlaczki, wzorki
geometryczne i roœlinne. W wielu
regionach Polski Centralnej ozdabiano
wnêtrza wycinankami z papieru,
przylepionymi bezpoœrednio do œcian i
wymienianymi przed ka¿d¹
Wielkanoc¹. U powa³y zawieszano
ró¿nej konstrukcji s³omiane paj¹ki,
dekorowane bibu³¹, piórkami,
wydmuszkami jaj, fasol¹, wzorowane
na koœcielnych czy dworskich
¿yrandolach. Wymieniano kwiaty
bibu³kowe na o³tarzykach domowych i
przy œwiêtych obrazach. Wysypywano
wzory z piasku w tzw. bia³ych izbach
/pokój/, a niekiedy na podwórzu.
Starano siê, aby oko³o Wielkiej Nocy
wszystko by³o czyste i piêkne na bo¿¹
chwa³ê i dla w³asnej radoœci. Starano siê
te¿, aby porz¹dki te zakoñczy³y siê
najpóŸniej w Wielki Wtorek.
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WIELKI TYDZIEÑ
Dla m³odzie¿y, zawsze skorej do psot i
¿artów nawet obrzêdy Wielkiego
Tygodnia by³y pretekstem do zabawy.
Na Pomorzu, od Wielkiej Œrody
pocz¹wszy, ch³opcy naœladowali ksiê¿y
chodz¹c po wsi g³oœno ha³asuj¹c
ko³atkami. Na Górnym Œl¹sku
m³odzieñcy przebierali siê jeden za
Judasza, inny za diab³a, pozostali w
odwrócone do góry w³osem ko¿uchy i
tak chodzili od domu do domu, chwal¹c
siê, ¿e schwytali Judasza – zdrajcê, a za
to dostawali na œwiêta trochê jajek,
suszone œliwki i drobne pieni¹dze.
Zakazy Koœcio³a na Wielki Post i
Wielki Tydzieñ, a przede wszystkim
cisza, skupienie i powaga, by³y
ogromnie trudne zw³aszcza dla
m³odych ludzi. M³odzie¿ szuka³a wiêc
ujœcia dla swej energii, naturalnej
¿ywio³owej weso³oœci w zabawach,
którym starano siê nadaæ pozory
obchodów wielkotygodniowych. Do
takich bez w¹tpienia nale¿a³ zwyczaj
niszczenia – wieszania, palenia lub
topienia Judasza, ogromnej kuk³y
wyobra¿aj¹cej zdrajcê Jezusa.
Odbywa³o siê on w ró¿nych terminach:
w Wielk¹ Œrodê, Wielki Czwartek, a

nawet w Wielki Pi¹tek. W œwietle
Ÿróde³ etnograficznych palenie
Judasza, wedle wszelkiego
prawdopodobieñstwa, jest
powtórzeniem obchodów topienia
marzanny i przywo³ywania wiosny.
Inne zabawy zwi¹zane by³y z
symbolicznym ¿egnaniem postnych
potraw. Urz¹dzano wiêc w Wielki
Pi¹tek lub Sobotê pogrzeb ¿uru, przy
czym zwykle ¿ur ten wylewano na
g³owê jakiejœ nieœwiadomej ¿artu
ofierze. Wieszano te¿ œledzia na
drzewie „ku wielkiej uciesze gawiedzi,
karz¹c go niby za to, ¿e przez szeœæ
niedziel panowa³ nad miêsem, morz¹c
¿o³¹dki ludzkie s³abym posi³kiem
swoim”, pisze Kitowicz. W nocy z
Wielkiego Czwartku na Wielki Pi¹tek
na pami¹tkê przejœcia Chrystusa przez
rzekê Cedron, w Polsce po³udniowej i
wschodniej chodzono do stawów i rzek,
aby obmyæ siê w wodzie. By³ to
zwyczaj nie tylko religijny, ale w
znacznej mierze zabieg oczyszczaj¹cy,
leczniczy i profilaktyczny, bo takie
w³aœciwoœci przypisywano od wieków
wiosennej, ¿ywej wodzie. Na
Podkarpaciu i na Œl¹sku obmywania te

Pocztówka Wielkanocna - lata 30 -te XX wieku.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy
sk³adamy Pañstwu ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,
pogody ducha, du¿o zdrowia i radoœci.
Niech te dni Zmartwychwstania Pañskiego stan¹
siê równie¿ dniami zadumy i refleksji o pokoju na œwiecie.
Starosta Powiatu Janowskiego
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Gazeta Janowska

odbywa³y siê w ca³kowitym milczeniu,
bo tylko wówczas woda zachowywa³a
swe cudowne w³aœciwoœci – leczy³a
oczy i choroby skórne, a dziewczêtom
dodawa³a urody; sprawia³a, ¿e zêby
by³y zdrowe. Zwyczaj obmywania siê
w wodzie jest do dnia dzisiejszego
¿ywy m.in. w Janowie. To woda z
janowskich stoków chroniæ ma przed
wszelkimi chorobami. Wielki Pi¹tek to
w koœciele dzieñ najg³êbszej ¿a³oby.
Grozê tego dnia podkreœla³y niegdyœ
pochody tzw. kapników, znane tak¿e na
Sycylii i w Hiszpanii. W Polsce
powszechne sta³y siê w XVII i XVIII w.
W Wielki Pi¹tek ci¹gnê³y do koœcio³ów
gromady zakapturzonych pokutników i
tam zrywali okrycia z pleców i g³oœno
lamentuj¹c i krzycz¹c, na oczach
pobo¿nych t³umów biczowali siê i
pokazywali swe przera¿aj¹ce,
sp³ywaj¹ce krwi¹ rany. Niekiedy
odgrywali sceny biczowania Chrystusa.
Pochody z biegiem czasu zmieni³y siê
w przedstawienia teatralne, maj¹ce
uprzytomniæ zebranym mêkê Pañsk¹.
W Wielki Pi¹tek, w godzinach
wieczornych ods³aniane by³y w
koœcio³ach Groby Chrystusa,
przypominaj¹ce zwykle skaln¹ grotê.
Tradycja ta zachowa³a siê do naszych
czasów. Groby Pañskie urz¹dzane s¹ z
niezwyk³¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ o jak
najpiêkniejszy przystrój. Ton¹ce w
kwiatach, niekiedy z narodowymi
symbolami groby, a tak¿e zwyczaj
pobo¿nego ich odwiedzania, nazwany
potocznie „chodzeniem na groby” na
trwa³e zwi¹za³y siê z polskimi
obchodami Œwi¹t Wielkanocnych.
Obyczaj stra¿y grobowych
zaci¹ganych przez ¿o³nierzy, harcerzy
czy stra¿aków przetrwa³ tak¿e do
naszych czasów. Najciekawsze formy
maj¹ stra¿e grobowe wystawiane w
okolicach Przeworska, £añcuta,
Radomyœla, Rzeczycy czy Grodziska.
Nazywa siê ich „Turkami”. Ich
ró¿nokolorowy ubiór: niekiedy
orientalne kostiumy przypominaj¹ce
stroje tureckie, niekiedy kurtki
wojskowe bogato przybrane
kolorowymi wstêgami oraz musztra
paradna w ich perfekcyjnym
wykonaniu tworz¹ wspania³y spektakl.
Popisy musztry „Turków” odbywaj¹ siê
na dziedziñcu koœcielnym a tak¿e pod
plebani¹, gdzie udaj¹ siê, zachowuj¹c
szyk wojskowy, by z³o¿yæ ¿yczenia
ksiêdzu proboszczowi i wrêczyæ mu
goœciniec ( najczêœciej kosz jaj i
wêdliny domowej roboty). W Wielk¹
Niedzielê i Wielkanocny Poniedzia³ek
„Turki” obchodz¹ domy z ¿yczeniami,
a przyjmuj¹cy ich obdarowuj¹ datkami.

B.Nazarewicz

BROWAR

STANOWISKO
Rady Powiatu Janowskiego wyra¿ane na sesji wyjazdowej
w Godziszowie w dniu 15 marca 2004 roku w sprawie
zamiaru likwidacji i ³¹czenia powiatów.

Rada Powiatu Janowskiego wyra¿a swe zaniepokojenie i
obawy w zwi¹zku z podawanymi przez oœrodki w³adz pañstwowej
RP w sprawie przysz³ej, zamierzonej reorganizacji istniej¹cych
struktur samorz¹dów powiatowych, w tym powiatu janowskiego.
Niepokój Rady Powiatu wynika przede wszystkim z faktu, ¿e zamiar
taki ma byæ materializowany z pominiêciem konstytucyjnej zasady
decydowania o nas - bez nas. Popieramy wyra¿ane pogl¹dy przez
niektórych parlamentarzystów, ¿e organy i oœrodki w³adzy
pañstwowej oszczêdnoœci w wydatkach i ³ataniu tzw. „dziury
bud¿etowej” w kasie pañstwa, winny upatrywaæ w ograniczaniu
swoich wydatków. Powinny zlikwidowaæ istniej¹ce a zbêdne niektóre
struktury centralne, a nie likwidowaæ tzw. Ma³e Ojczyzny – Powiaty.

R O Z P O C Z Y N A
L AT O
P O D ¯ Ó £T Y M PARASOLEM
Dziesi¹tki imprez w calym regionie,
Koncerty, dyskoteki i wiele innych
Gwiazdy polskiej muzyki, goœcie
zagraniczni...

Godziszów 2004.03.15

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w
Janowie Lubelskim od dnia 11 lutego 2004 roku do
dnia 10 marca 2004 roku.
1. Przed³u¿y³ Panu Stanis³awowi Kowalczykowi Dyrektorowi Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku urlop dla poratowania zdrowia od dnia 14 lutego 2004 r do
dnia 25 czerwca 2004 r w celu kontynuowania dalszego leczenia.
2. Powo³a³ komisjê przetargow¹ do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego w osobach Zenon £upina,
Wies³awa Król i Augustyna Kaczmarska.
3. Wyrazi³ zgodê na zbycie nieruchomoœci – lokalu mieszkalnego po³o¿onego
przy ul. Zamoyskiego 147b/5 na dzia³ce oznaczonej nr ewidencyjnym nr 2294/20
(Kw. 59283 ) w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Zaj¹³ stanowisko w zwi¹zku z ukazaniem siê w Dzienniku Wschodnim artyku³u
„Nie oddamy powiatów!”
5. Zajmowa³ siê spraw¹ rozliczania godzin nauczycieli zatrudnionych w okresach
o ró¿nych iloœciach godzin w ci¹gu roku szkolnego. Zarz¹d przekaza³ powy¿sz¹
sprawê do Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu celem zaopiniowania.
6. Przekaza³ 400 z³ na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Godziszowie
dofinansowuj¹c zgrupowanie sportowe.
7. Zawar³ porozumienie z Wójtami Gmin Godziszów i Modliborzyce dotycz¹ce
wspólnego finansowania wykonania uproszczonych planów urz¹dzenia lasów i
inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa
po³o¿onych na terenie Gmin Godziszów i Modliborzyce.
8. Zapozna³ siê z realizacj¹ przez Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku i
Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR w Potoczku zaleceñ pokontrolnych z
przeprowadzonej kontroli przez komisjê rewizyjn¹. Zarz¹d przekaza³ w/w pisma
do komisji rewizyjnej w celu zapoznania siê z ich treœci¹.
9. Wyrazi³ zgodê na zawarcie przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 20 aneksu najmu lokalu u¿ytkowego z S¹dem
Rejonowym z siedzib¹ w Janowie Lubelskim
10. Wyrazi³ zgodê na dzier¿awê przez Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku
gruntów z przeznaczeniem pod pasieki pszczelarskie.
11. Przyj¹³ poprawki do projektu bud¿etu Powiatu Janowskiego na rok 2004 .
12. Upowa¿ni³ Wicestarostê W³odzimierza Gomó³kê i Zygmunta Wasilewskiego
do podpisania porozumienia pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu w Janowie Lubelskim
a Samodzielnym Publicznym Zespo³em Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie
Lubelskim.
13. Wyrazi³ zgodê na najem przez powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim
lokalu u¿ytkowego firmie Booz Alen Hamilton GMbH Germany – firma
szkoleniowa.
14. Wyrazi³ zgodê na zawarcie przez Zespó³ Szkó³ zawodowych w Janowie
Lubelskim aneksu do umowy najmu lokalu u¿ytkowego z Zak³adem Us³ugowo –
Produkcyjnym „Termoglass” s. c. z siedzib¹ w Janowie Lubelskim.
15. Wyrazi³ zgodê na wynajem sto³ówki internatu przy Zespole Szkó³ Rolniczych
w Potoczku na uroczystoœci okolicznoœciowe.
16. Pozytywnie odniós³ siê do za³o¿enia ksi¹g wieczystych na drogi powiatowe
w szczególnoœci :
1)
drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek;
2)
drogi powiatowej Dzwola – Goraj;
3)
drogi powiatowej Batorz - Aleksandrówka uzasadniaj¹c tym, ¿e przy
sk³adaniu wniosków o dofinansowanie robót w ramach Funduszy Strukturalnych
istnieje wymóg przed³o¿enia ksi¹g wieczystych na drogi, na których planowane s¹
roboty.

2.

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e Browar Janów Lubelski jest wspó³organizatorem
koncertów, festynów i innych imprez na terenie województw: Lubelskiego,
Œwiêtokrzyskiego, Podkarpackiego oraz Ma³opolskiego.

17. Zatwierdzi³ zmianê do regulaminu organizacyjnego Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Janowie Lubelskim. Zmienia siê rozdzia³ I § 8 punkt 2 w
brzmieniu: Pod jego nieobecnoœæ oœwiadczenie woli o charakterze maj¹tkowym
w granicach okreœlonych w zatwierdzonym planie finansowym mog¹ sk³adaæ
³¹cznie G³ówny Ksiêgowy i Kierownik Wydzia³u dróg i Mostów po uzyskaniu
pe³nomocnictw z Zarz¹du Powiatu.
18. Przyj¹³ zmianê do Regulaminu Sprzeda¿y Drzew Rosn¹cych w pasach
drogowych. Zmiany wynikaj¹ z ma³ego zainteresowania kupnem drzewa przez
w³aœcicieli dzia³ek przy których rosn¹ drzewa.
19. Rozpatrzy³ proœbê Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Janowie Lubelskim o dofinansowanie zakupu sprzêtu
medycznego. Z uwagi na brak œrodków finansowych Zarz¹d nie przychyli³ siê do
powy¿szej proœby.
20. Rozpatrzy³ wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim w sprawie przed³u¿enia umowy najmu z PTTK oddzia³ „Ziemia
Janowska” w Janowie Lubelskim. W zwi¹zku z brakiem op³at za najmowany lokal
Zarz¹d poleci³ skierowaæ wezwanie do zap³aty z wyznaczonym terminem 3 dni.
Po up³ywie tego terminu i brakiem uregulowania nale¿noœci umowa najmu
zostanie rozwi¹zana z dniem 1 kwietnia 2004 roku.
21. Pracowa³ nad materia³ami na XIV sesjê Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A.
Inspektorat w Janowie Lubelskim
ul. Wiejska 3
tel. 0 (prefiks) 15 8724 860
fax 0 (prefiks) 15 8724 863

ZDROWYCH, MI£YCH i SPOKOJNYCH
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH

Gazeta Janowska

¯yczy Pañstwu, a szczególnie naszym klientom za³oga Inspektoratu
Z powa¿aniem Stanis³aw Pietras
Dyrektor

Bud¿et gminy uchwalony
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca Radni jednog³oœnie przyjêli
„Bud¿et gminy Janów Lubelski na 2004 rok”. Jest to najbardziej dynamiczny
bud¿et w historii Janowa Lubelskiego, poniewa¿ wydatki na zadania
inwestycyjne stanowi¹ ponad 44% wydatków ogó³em.
Planowane dochody bud¿etowe - 25 368 457 z³
Wydatki bud¿etowe - 32 773 631 z³ w tym sp³ata rat kapita³owych kredytów i
po¿yczek dotychczas zaci¹gniêtych - 869 000 z³
Deficyt bud¿etowy pokryty zostanie niskoprocentowymi po¿yczkami na
kontynuowane inwestycje oraz kredytami refinansowanymi na inwestycje, na
które wnioski wejd¹ do finansowania z funduszy unijnych.
Wa¿niejsze wydatki inwestycyjne oraz sporz¹dzone dokumentacje na 2004 to:
Rolnictwo i ³owiectwo: 3 228 800 z³
w tym wydatki inwestycyjne - 3 218 000 z³:
kanalizacja wsi Zofianka (I etap – kanalizacja osiedla Przyborowie) -2 200 000 z³
wodoci¹g Borownica - Podlaski- 1 018 000 z³
Transport i ³¹cznoœæ: 1 580 300 z³
w tym wydatki inwestycyjne: 1 020 000 z³
droga Ujœcie - Bukowa - 1 020 000 z³
Gospodarka mieszkaniowa: 272 342 z³
w tym wykup gruntów na tworzenie strefy inwestycyjnej -150 000 z³
Dzia³alnoœæ us³ugowa: 34 300 z³
w tym 29 300 z³ na rozpoczêcie prac nad sporz¹dzeniem planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa: 256 030 z³
Oœwiata i wychowanie: 10 058 869 z³
w tym rozbudowa Szko³y Podstawowej w Momotach Górnych - 860 000 z³
Pomoc spo³eczna: 2 460 000 z³
Edukacyjna opieka wychowawcza: 353 380 z³
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 10 655 660 z³
w tym: wydatki inwestycyjne - 9 007 000 z³
realizowana inwestycja pn.” Budowa Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych planowane wydatki w 2004 roku œrodki w³asne gminy - 204 000 z³,
œrodki z funduszu PHARE -1 066 000 z³.
inwestycja „Rozwój Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Janowie Lubelskim
(kanalizacja burzowa i wodociagowa)” – œrodki w³asne - 1 770 000 z³, œrodki z
funduszu PHARE - 3 404 826 z³
inwestycja „Gospodarka osadowa na oczyszczalni œcieków” – 720 000 z³
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 688 500 z³
Kultura fizyczna i sport: 379 000 z³
w tym : wydatki inwestycyjne -150 000 z³ na realizacjê leœnej œcie¿ki rowerowej.
Dokumentacje przygotowane przez Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim:
„Studium wykonalnoœci na drogê £¹¿ek – Nowa Wieœ”, „Kanalizacja os.
Po³udnie”, „Studium wykonalnoœci dróg na os. Wschód”, „Projekt oœwietlenia w
rejonie rynku Starego Miasta”, „Projekt sieci wodoci¹gowej os. Po³udnie wraz z
ulicami: Cich¹ i Spokojn¹” , „Dokumentacja techniczna na kryt¹ p³ywalniê”,
„Dokumentacja kanalizacji deszczowej ulicy Kamiennej”, „Studium
wykonalnoœci na drogê Ujœcie – Bukowa”, „Dokumentacja techniczna i studium
wykonalnoœci na infrastrukturê drogow¹ i oœwietlenia ulic os. Wschód”.
JM

Œrodki PFRON
podzielone
Dnia 15 marca 2004 odby³a siê
Sesja Rady Powiatu Janowskiego w
Godziszowie ( tym razem wyjazdowa).
Podczas tej sesji zaprezentowano
projekt Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim
dotycz¹cy podzia³u puli œrodków
Pañstwowego Funduszu Osób
Niepe³nosprawnych jakie zosta³y
przydzielone przez Zarz¹d PFRON w
Warszawie na rok 2004 dla naszego
powiatu. Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz
z a t r u d n i a n i u
o s ó b
niepe³nosprawnych(Dz. U. 123 poz.776
z pó¿n. zm) w projekcie uwzglêdniono
œrodki na realizacjê zadañ z zakresu
rehabilitacji zawodowej a mianowicie
na : - udzielanie osobom
niepe³nosprawnym po¿yczek na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
lub rolniczej (art.12 Ustawy),
- dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcê w
zwi¹zku z przystosowaniem
tworzonych lub istniej¹cych stanowisk
pracy, stosownie do potrzeb
wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci
osób na nich zatrudnionych oraz
rozpoznaniem tych potrzeb przez
s³u¿by medyczne (art.26 Ustawy)
- finansowanie kosztów szkolenia i
przekwalifikowania zawodowego osób
niepe³nosprawnych(art. 38 i 40
Ustawy) oraz na zobowi¹zania
dotycz¹ce zwrotu kosztów
wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
(art. 26 Ustawy w brzmieniu
obowi¹zuj¹cym do 31.01.2003r.)
Natomiast z zakresu rehabilitacji
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych
uwzglêdniono œrodki PFRON na
realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:

Alkoholowa
„nagonka”

Bud¿et powiatu
Ustalono, ¿e dochody bud¿etu wynios¹ w roku bie¿¹cym 23 923 319 z³.Wydatki
to kwota 27 298 650 z³. Po stronie wydatków znacz¹cymi pozycjami s¹:
Transport i ³¹cznoœæ: 4720 873 z³, w tym inwestycje - 3 134 572 z³ na
modernizacjê drogi Janów Lubelski – Zdzi³owice - Batorz – Stawce, przebudowê
drogi powiatowej w Kolonii Potok Wielki, modernizacja drogi Polichna - Wolica.
Administracja: 2 615 233 z³ w tym wynagrodzenia i pochodne - 1 723 192 z³
Oœwiata: 8 644 937 z³ w tym wynagrodzenia i pochodne - 6 843 472 z³
Edukacyjna opieka wychowawcza:1217636 z³, utrzymanie poradni
psychologiczno- pedagogicznej, internatów, dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli.
Pomoc spo³eczna: 3 957 363 z³
w tym utrzymanie Domu Pomocy Spo³ecznej - 3 232 172 z³
Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej: 526 680 z.
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa: 2 485 000 z³ w ca³oœci
przeznaczona na utrzymanie powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Inwestycje: najwa¿niejszymi inwestycjami, jakie planuje siê prowadziæ, poza
drogami s¹: modernizacja Domu Pomocy Spo³ecznej (realizacja tego zadania
przewiduje w 2004 roku wymianê dachu na budynku nr 2,3 i 4, ocieplenie
budynku nr 2, wymianê stolarki okiennej w budynku – hotelu, adaptacjê
pomieszczeñ gospodarczych na cele terapii zajêciowej, uzupe³nienie instalacji
przeciwpo¿arowej- œrodki powiatu 100 000 z³, wykonanie prac koñcowych przy
budowie hali sportowej w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku (pozosta³o
wykonanie instalacji elektrycznych, posadzek, elewacji, stolarki okiennej i
drzwiowej, na ten cel przeznaczono 632 972 z³).
JM

Komenda Powiatowa Policji nie tylko
apeluje do sprzedawców alkoholu,
podejmuje te¿ zdecydowane dzia³ania.
Wspó³pracuje z Gminn¹ Komisj¹
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Wspólnie ze Stra¿¹
Miejsk¹ i Sanepidem przeprowadza
kontrole w punktach sprzeda¿y. W
wyniku tych dzia³añ wykryto punkt, w
którym sprzedawano alkohole
wysokoprocentowe bez zezwolenia. W
jednej z restauracji stwierdzono
sprzeda¿ nieletnim. Trwa dochodzenie.
Policja wystosowa³a pismo
ostrzegawcze do w³aœciciela znanej z
burd pijackich kawiarni o mo¿liwoœci
cofniêcia koncesji na sprzeda¿.
Obecnie nie spotyka siê ca³ych klas
szkolnych konsumuj¹cych piwo w
przerwach lekcyjnych. W takich
przypadkach powiadamiana jest szko³a
i rodzice poszczególnych uczniów.
Komendant policji wykazuje tu pe³ne

Gazeta Janowska

- na dofinansowanie uczestnictwa osób
niepe³nosprawnych(dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych) i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
- na dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu
siê i technicznych, w zwi¹zku z
indywidualnymi potrzebami osób
niepe³nosprawnych (dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych) w ich miejscu zamieszkania,
- na dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i œrodki pomocnicze
p r z y z n a w a n e o s o b o m
niepe³nosprawnym na podstawie
odrêbnych przepisów, (w tym równie¿
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych).
Nale¿y nadmieniæ, ¿e opinia
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób
Niepe³nosprawnych jaka zosta³a w tej
sprawie przedstawiona na sesji radnym
by³a w ca³oœci zgodna z projektem
PCPR. Oczywiœcie radni zapoznali siê
dok³adnie tak¿e z kwotami jakie zosta³y
zaproponowane, a nastêpnie w
g³osowaniu jednog³oœnie przyjêto
uchwa³ê w powy¿szej sprawie.
Realizacja tej uchwa³y bêdzie
nastêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i procedurami, a wnioski w
powy¿szych sprawach s¹ przyjmowane
na bie¿¹co w PCPR w Janowie
Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 37.
Tam równie¿ mo¿na uzyskaæ
szczegó³owe informacje co do
uprawnieñ i obowi¹zuj¹cych
warunków jakie nale¿y spe³niaæ przy
ubieganiu siê o powy¿sze
dofinansowania.
Nale¿y niestety zaznaczyæ, ¿e
generalnie kwota œrodków PFRON dla
powiatu janowskiego na rok 2004 jest o
1/3 mniejsza od roku poprzedniego co
oznacza, ¿e nie bêdzie mo¿liwoœci
pokrycia wszystkich potrzeb osób
niepe³nosprawnych jakie bêd¹
wnioskowane, a szczególnie zabraknie
œrodków na takie zadania jak
dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych i likwidacji barier.
Kierownik Zespo³u
Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych
mgr Teresa Œwiœ
zdecydowanie. Wspólnie z Urzêdem
Miejskim i dyrekcjami szkó³
prowadzona jest na szeroka skalê akcja
uœwiadamiaj¹ca m³odzie¿ o
szkodliwoœci alkoholu.
JM

Patrole,
mandaty
Janowscy policjanci w okresie dwóch
miesiêcy na terenie Janowa
Lubelskiego ukarali mandatami 594
osoby, zastosowali pouczenie w
stosunku do 1500 obywateli. Nie
wydaje siê, aby mo¿na nazwaæ te
dzia³ania restrykcyjnymi, po prostu
przysz³y gorsze czasy na obywateli
³ami¹cych prawo.
Na ulicach pojawi³o siê wiêcej patroli
mieszanych policji i Stra¿y Miejskiej.
Spo³ecznoœæ przychylnie traktuje takie
dzia³ania.
JM
3.

Podatki du¿e czy ma³e?
Obwieszczenie Ministra Finansów z 31 paŸdziernika 2003 r. mówi o górnych
stawkach kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych. Na tej podstawie Rada
Miejska w Janowie Lubelskim 10 grudnia 2003 roku okreœli³a wysokoœæ stawek
podatku od nieruchomoœci.
Rada dokona³a obni¿enia stawek podatkowych w stosunku do obwieszczenia, w
efekcie nie wp³ynie do bud¿etu miasta w roku bie¿¹cym 981473 z³. W roku
ubieg³ym by³a to kwota 1329217 z³.
Wed³ug opublikowanego rankingu przez „Wspólnotê” - pismo samorz¹du
terytorialnego, w 2001 i 2002 roku Janów Lubelski by³ miastem, w którym
obni¿ki podatku od nieruchomoœci by³y najwiêksze w ca³ym kraju (miejscowoœci
porównywalnych) jednoczeœnie zajêliœmy trzecie miejsce w kraju w stosowaniu
ulg, zmniejszenia stawek, zwolnieñ i odroczeñ. Miasto prowadzi kosztowne
inwestycje, a w najbli¿szym okresie rozpoczn¹ siê nastêpne, potrzebne s¹
pieni¹dze, pomimo ¿e obs³uga administracyjna w Janowie jest tak¿e jedn¹ z
najni¿szych w kraju, nie ma ju¿ rezerw, które mo¿na uruchomiæ. Bardzo trudna
sytuacja dwóch najwiêkszych zak³adów pracy, koniecznoœæ umarzania niektórych
nale¿noœci i odraczania sp³at powoduje komplikacje bud¿etowe miasta.
Z uwagi na fakt, ¿e stawki podatkowe w latach ubieg³ych by³y stosunkowo niskie
Rada Miejska podjê³a decyzje o wzroœcie stawek w stosunku do lat ubieg³ych,
które przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Br¹zowe krzy¿e zas³ugi
wrêczone
Pod koniec lutego w remizie stra¿ackiej w Bia³ej odby³o siê zebranie
sprawozdawcze Zak³adowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej FMJ. Na zebranie
przyby³ wojewoda lubelski Andrzej Kurowski, który w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej odznaczy³ Br¹zowymi Krzy¿ami Zas³ugi druha
Eugeniusza Misia i druha Mariana Tyrê. To wysokie odznaczenie pañstwowe
nadane zosta³o „Za zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz ochrony po¿arowej”.
Prezydium Zarz¹du Powiatowego ZOSP w Janowie Lub uhonorowa³o odznakami
„Stra¿ak Wzorowy” druhów Wojciech Sieczkosia z Caterpillara, Andrzeja Dudka
i Janusza Garbacza z FMJ.
W uroczystoœci uczestniczyli:
bryg. Józef Klajda - Lubelski
Komendant Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Boles³aw Gzik Starosta powiatu janowskiego,
Krzysztof Ko³tyœ - burmistrz
Janowa Lubelskiego,
przedstawiciele stra¿y po¿arnych
dzia³aj¹cych na terenie miasta.
By³y gratulacje od zaproszonych
goœci, krótkie przemowy starosty
i b u r m i s t r z a . Wo j e w o d a
podkreœli³, ¿e wrêczone
odznaczenia to efekt pracy ca³ej
Zak³adowej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej dzia³aj¹cej w FMJ i Cat.
Zebranie prowadzi³ starszy
kapitan Stanis³aw Zdybel, który
zaapelowa³ do w³adz FMJ i Cat o
jeszcze wiêksze wsparcie i pomoc
w wyposa¿eniu jednostki w sprzêt
i ubiory. Uroczystoœci zamkn¹³
skromny bankiet.
JM

„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”

Najwiêcej kontrowersyjnych opinii wzbudzi³y wielkoœci podatków od gruntów.
Wielkoœci te zale¿ne s¹ od klasyfikacji bonitacyjnej. Je¿eli takowa jest,
traktowane s¹ jako grunty rolne, je¿eli nie ma, traktowane s¹ jak nieruchomoœci i
podatek jest stosunkowo wysoki. Jest to jednak skomplikowany problem i nie jest
jednoznaczne, kto powinien go rozwi¹zaæ. Podstaw¹ do naliczania podatku i
przyjêcia jego stawki s¹ dane z ewidencji gruntów prowadzonej przez starostwo
powiatowe.
Cal

Specjalistyczny Gabinet Laryngologiczny
Lek med. Wies³aw Dubielis
Choroby:

gard³a
uszu
krtani
Przyjmuje w poniedzia³ki od godz. 15.00, przy ul. Zamoyskiego 77
(obok apteki pp. Woœ) w Janowie Lubelskim.
Informacje i zapisy tel. kom. 0 601 73 33 36.

4.

Ogólnopolsk¹ Kampaniê profilaktyczn¹ "Zachowaj TrzeŸwy Umys³" pod
patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny £ybackiej
zorganizowa³o Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.
W 2002 roku do kampanii przyst¹pi³o 450 gmin z ca³ej Polski, w 2003r. - 600. W
ramach prowadzonej kampanii Ministerstwo ENiS zakupi³o materia³y: plakaty
reklamuj¹ce kampaniê, plakaty promuj¹ce konkursy dla dzieci i m³odzie¿y,
plakaty edukacyjne do punktów sprzeda¿y alkoholu, ulotki do sklepów
„Nieletnim alkoholu nie sprzedajemy”, pocztówki konkursowe przedstawiaj¹ce
prace dzieci, naklejki edukacyjne promuj¹ce pozytywne zachowania m³odego
cz³owieka, kalendarzyki uczniowskie, broszury edukacyjne dla nauczycieli
„Program profilaktyczny w szkole - inspiracje... i podpowiedzi”.
Do kampanii tej przyst¹pi³y dwie ze szkó³ podstawowych z terenu gminy Janów
Lubelski: z Momot Górnych i Bia³ej. Uczniowie tych szkó³ wezm¹ udzia³ w kilku
konkursach. Konkursy obejmowaæ bêd¹ zadania, które polegaæ bêd¹ miêdzy
innymi na udzielaniu prawid³owych odpowiedzi, rozwi¹zywaniu testów
profilaktycznych, przygotowywaniu projektów kartek pocztowych z opisem
miejsca, osoby, rzeczy, które godne s¹ sfotografowania, wykonaniu prac
plastycznych, literackich, prezentacji multimedialnych.
Wiedza i umiejêtnoœci, którymi wyka¿¹ siê dzieci i m³odzie¿ z tych szkó³ stwarza
szansê wygrania wielu nagród rzeczowych. Termin udzia³u w konkursach
adresowanych do szkó³ i gmin up³ynie z dniem 30 czerwca 2004 r. Og³oszenie
wyników nast¹pi 23 sierpnia br. W gminie Janów Lubelski oprócz dzieci i
m³odzie¿y szkolnej w akcjê w³¹czy³a siê Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych poprzez dostarczenie do sieci sklepów sprzedaj¹cych
alkohol ulotek "Nieletnim alkoholu nie sprzedajemy", a tak¿e kontrolê placówek
handlowych, którym wydano stosowne zalecenia.
Wszystkim bior¹cym udzia³ w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj TrzeŸwy
Umys³", dzieciom i m³odzie¿y ¿yczymy wygrania nagród, a nade wszystko
zachowania trzeŸwego umys³u w ka¿dym miejscu i czasie!!!
Opr.cal
Sprostowanie
W zwi¹zku z zamieszczeniem w poprzednim numerze „Gazety Janowskiej”
b³êdnych informacji dotycz¹cych spotkania choinkowego pracowników i
kierownictwa firmy „DERPAL” a zwi¹zanych z miejscem w którym siê ono
odby³o, tj. w restauracji „HETMAÑSKA” a nie jak wczeœniej podaliœmy w
restauracji „MYŒLIWSKA”, Redakcja „GJ” serdecznie przeprasza wszystkie
zainteresowane osoby szczególnie zaœ p. Czes³awê Sulowsk¹, w³aœcicielkê
firmy PUH „SULEX”.
RED.

Gazeta Janowska

œwiecie.
W dniach od 8.03.2004
do 14.03.2004 goœci³o na terenie
naszego miasta troje studentów z Boœni
W ramach III edycji projektu „PEACE i Hercegowiny, Malezji i Norwegii.
– lekcja tolerancji”, który rozpocz¹³ siê Uroczyste powitanie, które odby³o siê
9 lutego 2004 do Polski przyjecha³o 24 w dniu 8.03 w wype³nionej po brzegi
praktykantów z 18 krajów. Zagraniczni auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
goœcie prowadziæ bêd¹ zajêcia, w czasie Boh. Porytowego Wzgórza, zebra³o
których poka¿¹ swoje stroje narodowe, wielu znakomitych goœci: m.in.
muzykê. Bêd¹ opowiadaæ o kulturze, przedstawicieli w³adz lokalnych w
zwyczajach i obyczajach oraz stylu osobach Starosty Powiatowego in¿.
¿ycia. Opowiedz¹, co w ich krajach jest Boles³awa Gzika, Burmistrza Janowa
inne ni¿ w Polsce. Ponadto prowadziæ Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia,
bêd¹ sesje o zrozumieniu kulturowym i Sekretarz Urzêdu Miejskiego Bo¿eny
tolerancji. „Projekt PEACE - lekcja C z a j k o w s k i e j i i n . P o d c z a s
tolerancji” skierowany jest do uczniów tygodniowego pobytu w Janowie
szkó³ œrednich z ma³ych miast i wsi w Lubelskim goœcie z zagranicy mieli
Polsce. Niestety niewielu z nich ma mo¿liwoœæ udzia³u w pokazie
mo¿liwoœæ wyjazdów zagranicznych, a tworzenia wyrobów garncarskich,
co za tym idzie poznania innych kultur. uczyli siê tradycyjnych tañców
Nie sprzyja to rozwijaniu postaw ludowych, zwiedzili janowskie
tolerancyjnych. PEACE to projekt Muzeum Regionalne, prowadzili z
maj¹cy na celu rozwój zrozumienia m³odzie¿¹ szkoln¹ w jêzyku angielskim
miêdzykulturowego wœród polskiej warsztaty na temat tolerancji i
m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi. Szerzy stereotypów. Tak pracowity tydzieñ
t o l e r a n c j ê , p r z y c z y n i a s i ê d o zakoñczy³ siê wyjazdem do Kazimierza
prze³amywania stereotypów wœród Dolnego oraz po¿egnalnym ogniskiem.
m³odych ludzi oraz sprawia, i¿ s¹ oni
Ac
bardziej otwarci na to, co dzieje siê na

BYLI Te¯ U NAS

PRIMA APRILIS
1 kwietnia kojarzy nam siê z dniem bezkarnych psot, ¿artów, opowiadania
zmyœlonych historii. Ale czy tak by³o od zawsze?
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e w dawnych czasach dzieñ ten uwa¿any by³ za
jeden z najbardziej ponurych i pechowych dni w roku!! Podobno by³ to dzieñ
urodzin Judasza Iskarioty, cz³owieka s³abego, który za trzydzieœci srebrników
zdradzi³ i wyda³ Jezusa przeœladowcom. Wed³ug innych podañ prima aprilis jest
pozosta³oœci¹ po hinduskim œwiêcie obchodzonym uroczyœcie wiosn¹ na czeœæ
Kamy, boga mi³oœci. W tym dniu cz³onkowie wy¿szej kasty, nie bacz¹c na swoje
dostojeñstwo i wysok¹ pozycjê w spo³eczeñstwie mieszali siê z t³umem i wraz z
nim figlowali, obsypuj¹c wszystkich czerwonym proszkiem. To œwiêto
przetrwa³o do dnia dzisiejszego pod nazw¹ hali. W Europie natomiast wierzono,
¿e pierwszego kwietnia szczególnie aktywne mia³y stawaæ siê si³y
nadprzyrodzone. Tego dnia duchy zmar³ych opuszczaj¹ swoje groby, dokuczaj¹,
strasz¹ i zsy³aj¹ na ¿ywych niespodziewane nieszczêœcia. Jak widaæ geneza i
pochodzenie tego zwyczaju nie jest do koñca jasne. Prawdopodobnie narodzi³ siê
w krajach œródziemnomorskich i z biegiem czasu rozpowszechni³ siê w Europie
Zachodniej. Pierwszy dzieñ kwietnia nabra³ humorystycznego charakteru w
wieku XVII, gdzie na dworze francuskiego króla Ludwika XIII, odbywa³y siê
weso³e zabawy polegaj¹ce na wzajemnym wprowadzaniu siê w b³¹d. Do Polski
zwyczaj ten zosta³ przeszczepiony z Niemiec w XVI w. przez szlachtê. W XVII w.
by³ ju¿ znany w ca³ym kraju, g³ównie w stanach wy¿szych i wœród m³odzie¿y.
W Polsce przyj¹³ on doœæ specyficzny charakter, czego dowodem by³o
m.in. powstanie przys³owia: „Na Prima Aprilis nie wierz, bo siê omylisz.” Z
biegiem czasu wymyœlano coraz to dziwniejsze historyjki, które mia³y byæ okazj¹
do naœmiewania siê z ³atwowiernych. Prócz rozmaitych ¿artów s³ownych
powszechne by³y podarunki.

Œwiatowej s³awy twórca
ponownie w Janowie
Ju¿ od ponad 30 lat tworzy jeden z
najoryginalniejszych projektów
teatralnych na œwiecie - Scenê
Plastyczn¹ KUL. Urodzi³ siê w
Bartoszowinach w Górach
Œwiêtokrzyskich. - Mentalnie jestem
kielczaninem. Tutaj dojrzewa³em mówi. Uczy³ siê w kieleckim Liceum
Plastycznym w klasie tkaniny
dekoracyjnej. Kiedy w 1969 roku
za³o¿y³ Scenê Plastyczn¹ przy Teatrze
Akademickim Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, nikt nie
spodziewa³ siê, ¿e teatr przetrwa tak
d³ugo. - W moich przedstawieniach
graj¹ ju¿ dzieci pierwszych aktorów.
Teatr zatoczy³ pewne ko³o - opowiada.
Do tej pory zrealizowa³ 16 spektakli.
Wielokrotnie realizowa³ projekty
scenograficzne dla scen
repertuarowych. Jest autorem
scenografii do kilkunastu
przedstawieñ, m.in.: IWANOWA
Antoniego Czechowa w re¿yserii
Ignacego Gogolewskiego (Teatr im.
Juliusza Osterwy w Lublinie, 1981),
PORNOGRAFII Witolda
Gombrowicza w re¿yserii Andrzeja
Maja (Teatr Nowy w £odzi, 1985),
ANTYGONY Sofoklesa w re¿yserii
Anny Chodakowskiej (Teatr im.
Juliusza Osterwy w Lublinie, 1995).
Przygotowywa³ równie¿ oprawê
scenograficzn¹ do spektakli
teatralnych w Lyonie we Francji
(ADRIANE ET BARBE BLUE
Maurycego Maeterlincka, 1983 i
CZARNY POKÓJ wed³ug
TRISTANA I IZOLDY, 1985 ), w
Coimbrze w Portugalii (DON
KICHOT Miguela de Cervantesa,
1985) oraz w Olenburgu w Niemczech
(TERRA FELICITA, 1991). W 1997
zrealizowa³ przedstawienie PAX A
MEMOIRE w Institute de la
Marionette w Charleville - Mezieres,
rok póŸniej w ramach festiwalu En Illeen-Vilane w Rennes przygotowa³
inscenizacjê zatytu³owan¹ SILLONS.
Od swojego drugiego przedstawienia
("Narodzenia" - 1971 r.) wyeliminowa³
s³owo. Jak sam twierdzi, Ÿród³em
milczenia w jego spektaklach jest
g³êbokie przeœwiadczenie, i¿ istniej¹
dziedziny ludzkiej rzeczywistoœci,
które nie poddaj¹ siê s³owu. PóŸniej
aktora sprowadzi³ do roli figury. Wpisujê go w t³o, ale jego emocje s¹
niezbêdne do zrealizowania
przedstawienia - dodaje re¿yser.
Usi³uje wypowiedzieæ

Niewypowiedzian¹ ludzk¹
rzeczywistoœæ przy pomocy œwiat³a,
rytmu i nastroju. W wolnych chwilach
zajmuje siê fotografi¹. Zrobi³ trzy
teledyski dla Budki Suflera. W 1998
roku Rada Miejska nada³a mu tytu³
Honorowego Obywatela Kielc, zaœ
samorz¹d województwa lubelskiego w
roku 2001 tytu³ Ambasadora
Województwa Lubelskiego 2000.

Leszek M¹dzik, bo o Nim mowa, a o
którym Andrzej Wajda powiedzia³
m.in., ¿e: „…gdyby go nie by³o, trzeba
by³oby go wymyœleæ”, za³o¿yciel
Sceny Plastycznej KUL, twórca jej
piêtnastu spektakli, wyk³adowca w
kilku szko³ach artystycznych
(prowadzi³ zajêcia ze studentami na
zaproszenie uniwersytetów i szkó³
artystycznych m.in. w Helsinkach,
Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie,
San Francisco, Bonn, Hamburgu,
Lyonie, Pradze, Buffalo, Rennes,
Dublinie, Rydze), profesor
p o z n a ñ s k i e j A S P, u c z e s t n i k
kilkudziesiêciu festiwali teatralnych na
piêciu kontynentach, laureat wielu z
nich – zawita ponownie do Janowa
Lubelskiego aby poprowadziæ z
janowsk¹ m³odzie¿¹ warsztaty
teatralne. Relacjê z warsztatów jak
równie¿ wywiad z p. Leszkiem
M¹dzikiem zamieœcimy w majowym
numerze „Gazety Janowskiej”.
Ac

Obdarowany z ciekawoœci¹ rozwija³ je, aby wreszcie przekonaæ siê, i¿ pad³ ofiar¹
¿artu. Niektórzy dowcipnisie nabierali naiwnych równie¿ uczynkiem. Posy³ali
ich np.: do apteki po nasiona z³otych monet, po s³owicze mleko maj¹ce poprawiæ
zdolnoœci œpiewacze delikwenta, czy po lekarstwo na nieszczêœliw¹ beznadziejn¹
mi³oœæ. W XVII i XVIII wieku zaczêto wydawaæ specjalnie na ten dzieñ
okolicznoœciowe druczki. W roku 1747 w Polsce wyszed³ „Kuryer
Wszêdziebylski z oficyny Figiel Baja uniwersalnego nominanta wyprawiany”
zawieraj¹cy kilkustronicowe propozycje ró¿nych dowcipów koñcz¹cych siê
sentencj¹: „Je¿elim Ciê trochê zawiód³, wybacz mi proszê, ¿e dziœ prima aprilis, o
tym Ci donoszê”.
Rozwój prasy i innych mediów przyczyni³ siê do rozpowszechnienia tego
zwyczaju i tym samym pozwoli³ wodziæ za nos jednym ¿artem wiele tysiêcy
ludzi.

Gazeta Janowska

Krzysztof Butryn
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ZAPRASZAMY DO ŒWIETLICY
Jak ju¿ wspomniano w poprzednim numerze GJ przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, mieszcz¹cym siê przy ul.
Zamoyskiego 37 powsta³a i funkcjonuje Œwietlica Œrodowiskowa dla
niepe³nosprawnych.
Jest to placówka pobytu dziennego dla ka¿dego niepe³nosprawnego dziecka
niezale¿nie od wieku i stopnia niepe³nosprawnoœci, jak równie¿ dla m³odzie¿y i
osób doros³ych niepe³nosprawnych z terenu ca³ego powiatu.
Potrzeba utworzenia tego typu œwietlicy wynika³a chocia¿by z faktu braku tego
typu placówki nie tylko w mieœcie, ale i w powiecie dla tej grupy naszych
mieszkañców.
Ka¿da rodzina, która na co dzieñ opiekuje siê niepe³nosprawnym dzieckiem
doskonale rozumie problem „zagospodarowania” wolnego czasu swojego
dziecka tak aby nie doprowadziæ do ca³kowitej izolacji podopiecznego, do
otêpienia, poczucia bezsensu i monotonii w codziennym ¿yciu.
Chc¹c pomóc takiej rodzinie, pomyœlano o tym, aby co najmniej przez kilka
godzin dziennie zaoferowaæ program dla ich podopiecznych i zachêciæ do udzia³u
w ró¿nych zajêciach w³aœnie w œwietlicy.
A oferta zajêæ i program opracowany przez fachowców z dziedziny psychoterapii,
pedagogiki i psychologii z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y niepe³nosprawnej nie
tylko ruchowo, ale i intelektualnie s¹ naprawdê zachêcaj¹ce.
Pocz¹wszy od bogatego zestawu gier i zabaw integracyjnych, usprawniaj¹cych
komunikacjê, pobudzaj¹cych twórcze myœlenie, zabawy ruchowe,
muzykoterapiê poprzez æwiczenia poprawiaj¹ce sprawnoœci manualne i
rozwijaj¹ce talenty i zdolnoœci twórcze dzieci (czêsto niezauwa¿ane b¹dŸ
niedoceniane w domu),prac¹ przy komputerze - na przygotowaniu kanapki i
szklanki herbaty koñcz¹c.
Zadbano te¿ o to, aby ka¿dego dnia uczestnicy zajêæ w œwietlicy czuli siê
bezpiecznie i zawsze pozostawali pod opiek¹ osoby doros³ej, (opiekuna,
wychowawcy) jak równie¿ w towarzystwie wolontariuszy chêtnych do pomocy i
zabawy.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e œwietlica opiera siê wy³¹cznie na pracy spo³ecznej
wychowawców i wolontariuszy. S¹ to ludzie z pasj¹ i z wielk¹ wra¿liwoœci¹,
którzy ze zrozumieniem podchodz¹ do tego zadania, œwiadomi, ¿e zap³atê za ich
pracê i poœwiêcenie stanowi tylko uœmiech podopiecznego lub s³owo dziêkujê.
Na szczególne wyró¿nienie i s³owa podziêkowania za dotychczasowe
zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ œwietlicy i w³o¿on¹ pracê zas³u¿yli:
Monika Baranowska, Magdalena Sawicka, Marzena Dworak, Marzena Iwan,
Katarzyna Hapak
-nauczyciele ze Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim Teresa Mai³o, Irena
Lasek, Marzena Stolarz
-nauczyciele z Gminazjum w Janowie Lubelskim : Dyrektor Andrzej Tomczyk,
Anna Targoñska , Maria Molicka wraz z liczn¹ grup¹ wolontariuszy ,
wolontariusze z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim z opiekunem
Bo¿en¹ Czapla.
Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e samo pomieszczenie œwietlicy jest bajecznie kolorowe i
wyposa¿one w niezbêdne przedmioty i sprzêt ( w tym 2 komputery) jak równie¿ w
podstawowe zestawy gier i zabawek.

Dzia³alnoœæ naszej Œwietlicy nie by³aby jednak mo¿liwa bez wsparcia ze strony
lokalnych sponsorów, którym jeszcze raz bardzo dziêkujemy za okazane serce.
W imieniu wszystkich uczestników i opiekunów œwietlicy dziêkujemy:
-Panu Markowi Rodziewiczowi - PPHU"PRIMA" w Janowie Lubelskim,
-Panu Andrzejowi Surtelowi- Ksiegarnia "KAMENA" w Janowie Lubelskim
-Pani Czes³awie Sulowskiej- PHU"SULEX" w Janowie Lubelskim,
-Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej w Zdzi³owicach
-w³aœcicielom sklepu "SMYK" w Janowie Lubelskim,
-w³aœcicielom Hurtowni "ROL-HURT"w Janowie Lubelskim,
-Panu Leszkowi Golcowi- Wyrób ,Sprzeda¿ Wi¹zanek i Choinek Janów Lub
-Panu Waldemarowi Dolatowi - "WAL-DOM" w Janowie Lubelskim,
-Panu Longinowi Mazurowi - Kancelaria Notarialna w Janowie Lubelskim,
-Panu Stanis³awowi Zielonka - PPHU"EKOPOL" w Zdzi³owicach,
-Panu Stanis³awowi Fuszara - P.H."TOR" w Janowie Lubelskim
-Pañstwu Monice i Andrzejowi Tomala - Piekarnia w Modliborzycach,
-Panu Stanis³awowi Mrowca - Piekarnia "U Górola" w Janowie Lubelskim,
-Panu Romanowi Oleszko - Sklep "NEO-NET" w Janowie Lubelskim.
Wa¿ne jest te¿ to, ¿e nie brak nowych osób chêtnych do pomocy i pracy w
œwietlicy jako wolontariusze, którzy niemal codziennie zg³aszaj¹ gotowoœæ do
spo³ecznej pracy.
Natomiast niemal sta³ymi uczestnikami zajêæ w naszej œwietlicy niezale¿nie od
pogody jest grupa osób (dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych ) g³ównie z miasta
Janowa Lubelskiego oraz z najbli¿szych miejscowoœci ( z Momot, £¹¿ka, Bia³ej,
Andrzejowa)
Wiêkszym problemem okazuje siê sprawa zorganizowania przyjazdu na zajêcia
do œwietlicy dzieci i osób zainteresowanych z terenu poszczególnych gmin,
oddalonych od Janowa.
W tym celu wyst¹piliœmy do Wójtów gmin z proœb¹ o pomoc w zainteresowaniu
ofert¹ œwietlicy i rozpropagowaniu tej inicjatywy jak równie¿ o ewentualn¹
pomoc w zorganizowaniu transportu dla chêtnych osób. Niestety poza dwoma
gminami które pozytywnie odpowiedzia³y na apel-pozostali nie chc¹
zaanga¿owaæ siê w to zadanie g³ównie z powodu braku œrodków finansowych w
swoich bud¿etach (jednoczeœnie pomijaj¹c sprawê zasadnicz¹ jak¹ jest
obowi¹zek niesienia pomocy osobom niepe³nosprawnym oraz zapobieganie ich
marginalizacji).
Pomimo tego nadal wszyscy bêdziemy siê staraæ aby jak najwiêksz¹ liczbê osób
zachêciæ do uczestnictwa w zajêciach naszej œwietlicy g³ównie z miasta i
najbli¿szych okolic, a naszym sprzymierzeñcem mo¿e byæ tak¿e wiosenna
pogoda i nieodparta chêæ wyjœcia z domu.
Tak¿e najbli¿sze plany dzia³ania Œwietlicy uwzglêdniaj¹ tak sympatyczn¹ i
oczekiwan¹ przez wszystkich porê roku jak¹ jest wiosna ,dlatego wpisano ju¿ do
programu takie dzia³ania jak: spacery, zabawy na œwie¿ym powietrzu i wycieczki
dla uczestników którzy zechc¹ przyjœæ do nas.
Dlatego gor¹co i serdecznie z a p r a s z a m y do œwietlicy wszystkich, których
nasza oferta zainteresuje.
Zastêpca Dyrektora PCPR
mgr Teresa Œwiœ

Tradycja lepienia garnków ³¹¿kowskich
„Kultura ludowa nie mo¿e byæ
uwa¿ana za muzealny zabytek, ale
powinna byæ czynnikiem, który
rozszerza przestrzenie i now¹ si³ê daje
kulturze narodowej, oraz nie pozwala
jej rozpuœciæ siê bezwolnie w kulturze
œwiata”
Ignacy Solarz
Takie motto przyœwieca³o
t e g o r o c z n e m u X X I X
Miêdzywojewódzkiemu Sejmikowi
Wiejskich Zespo³ów Teatralnych w
Tarnogrodzie, który odby³ siê 31.01 –
1.02.2004 roku.
Powiat janowski reprezentowa³
Zespó³ Obrzêdowy z Janowskiego
Oœrodka Kultury z widowiskiem
obrzêdowym „U garncarza Jadamka”.
Widowisko to zosta³o
zakwalifikowane do Tarnogrodu
podczas IV Powiatowego Przegl¹du
Teatrów Wiejskich – 17.01.2004 w
JOK – u. Tegoroczny PPTW by³ nieco
ubo¿szy w prezentowane widowiska,
ze wzglêdu na bogaty kalendarz
imprez kolêdowych, jase³kowych w
poszczególnych Gminnych
6.

Oœrodkach Kultury. W najbli¿szym
roku planowany jest przegl¹d
miêdzypowiatowy Janów Lubelski –
Kraœnik, który bêdzie nominowa³
zespo³y wiejskie do Tarnogrodu.
Widowisko „U garncarza Jadamka”
opracowane zosta³o na podstawie
przekazu, autentycznego garncarza
pana Adama ¯elazki z £¹¿ka
Garncarskiego, który odgrywa g³ówn¹
rolê „garncarza Jadamka”. G³ówny cel
widowiska to autentyczny przekaz
techniki toczenia garnków na kole
garncarskim, nauka malowania
wzorów, a wszystko to wype³nione
treœci¹ codziennego ¿ycia na wsi,
trochê dramaturgii o dobrym
zakoñczeniu.
Widowisko „ U garncarza Jadamka”
zespó³ obrzêdowy z Janowskiego
Oœrodka Kultury zaprezentowa³ dnia 8
marca 2004 roku dla dzieci ze szkó³
podstawowych z Janowa Lubelskiego
i Godziszowa (oko³o 200 osób) oraz
uczniom Gimnazjum. Przedstawienie
bardzo podoba³o siê dzieciom i
m³odzie¿y, by³o dla nich ciekaw¹
lekcja historii i tradycji ludowych

Gazeta Janowska

swojego regionu.
Podczas Tarnogrodzkiego
Sejmiku prezentowa³o siê 14
zespo³ów teatralnych i
obrzêdowych z województw:
lubelskiego, podkarpackiego i
mazowieckiego. Widowisko „U
garncarz Jadamka” zosta³o
wysoko ocenione przez Radê
Artystyczn¹ w osobach Lecha
Œliwonika – teatrologa, Antoniego
Œledziewskiego – folklorystê i
Jacka Szczêka – re¿ysera z
Warszawy.
Zespó³ jeszcze nieoficjalnie, ale
ju¿ zosta³ zaproszony na
Ogólnopolski Sejmik Teatrów
Wiejskich, który odbêdzie siê w
paŸdzierniku tego roku równie¿ w
Tarnogrodzie.
Uczestnictwo janowskich
zespo³ów obrzêdowych w
Przegl¹dzie i Sejmiku by³o
mo¿liwe dziêki wsparciu
finansowemu Starostwa
Powiatowego w Janowie
Lubelskim.
Lidia Tryka

SANEPID informuje
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, ¿e w
roku szkolnym 2003/2004 zosta³ wdro¿ony w 2-u szko³ach ponadgimnazjalnych
(Zespole Szkó³ i Medycznym Studium Zawodowym) na terenie Janowa
Lubelskiego program edukacyjny ,,Ró¿owa Wst¹¿eczka”.
Objêci nim zostali wszyscy uczniowie tych szkó³. Szko³y otrzyma³y pakiety
edukacyjne(kaseta wideo, zestaw ulotek nt. ,,Samobadania piersi”, plakat).
Przeszkolono ³¹cznie 30 nauczycieli z obu szkó³ jako szkolnych edukatorów
programu. W drugim pó³roczu roku szkolnego 2003/2004 chêæ do realizacji w/w
formy oœwiatowo-zdrowotnej wyrazi³y nastêpne dwie szko³y z terenu Janowa
Lubelskiego (Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Zespó³ Szkó³ Zawodowych).
Program,,Ró¿owa Wst¹¿eczka” – to program profilaktyki raka piersi prowadzony
w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zosta³ zainicjowany w ub.r. przez min. Barbarê
Labudê. W bie¿¹cym roku uczestnicz¹ w nim 32 szko³y, œrednio po 2 w
województwie. Partnerami w realizacji programu s¹ MENiS, Instytut Onkologii w
Warszawie, G³ówny Inspektor Sanitarny, Kluby Amazonki, Stacje SanitarnoEpidemiologiczne w województwie lubelskim. O sukcesie w walce z chorob¹
decyduje profilaktyka, wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. Aby by³a
skuteczna, edukacjê trzeba kierowaæ do najm³odszych kobiet. Program obejmuje
uczniów oraz wszystkie kobiety zatrudnione w szko³ach.
PROGRAM MA ZA ZADANIE:
1/. Uwra¿liwienie na fakt istnienia raka piersi.
2/. Wprowadzenie nawyku samokontroli piersi jak najwczeœniej. Istnieje wtedy
szansa, ¿e bêdzie on kontynuowany tak¿e w wieku 30,40,50 lat. M³ode dziewczêta
maj¹ szansê poznania w³asnego cia³a zanim wejd¹ w okres ryzyka choroby. I co
bardzo wa¿ne – ZANIM ZACZN¥ SIÊ BAÆ.
3/. Mamy szansê dotarcia do bezpoœrednio zagro¿onej grupy kobiet, czyli matek.
Dziewczêta uœwiadomione w zakresie profilaktyki raka piersi mog¹ propagowaæ
tê wiedzê w swoich domach.
……………………………………………………………………………………
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, ¿e
24-03-2004r. jest,, Œwiatowym Dniem Walki z GruŸlic¹”.
W zwi¹zku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie
Lubelskim przy wspó³udziale Medycznego Studium Zawodowego w/m podjê³a
dzia³ania edukacyjne wœród dzieci i m³odzie¿y szkó³ na terenie Janowa
Lubelskiego. Do pozosta³ych placówek s³u¿by zdrowia i oœwiatowowychowawczych w powiecie przes³ane zosta³y pisma informuj¹ce o w/w dniach,
zachêcaj¹ce do dzia³ania w tym kierunku zarówno wœród dzieci, m³odzie¿y i
spo³ecznoœci lokalnej w swoim œrodowisku.
GruŸlica jest chorob¹ wywo³an¹ przez pr¹tek gruŸlicy. Bakteria ta mo¿e przetrwaæ
w organizmie w stanie uœpienia wiele lat.
Polska nale¿y do krajów, w których zapadalnoœæ na gruŸlicê jest stosunkowo
wysoka. W ostatnich latach u blisko 16 000 osób stwierdza siê ka¿dego roku
zachorowanie na czynn¹ gruŸlicê. •ród³em zaka¿enia pr¹tkiem w naszym kraju
jest prawie wy³¹cznie chory, wydalaj¹cy pr¹tki, cz³owiek. Pr¹tki wydobywaj¹ siê z
organizmu cz³owieka chorego w czasie kaszlu, g³oœnego mówienia, ,,gromkiego”
œmiechu, kichania. Nale¿y o tym pamiêtaæ, aby ustrzec siê kontaktu z osob¹
kaszl¹c¹. Cz³owiek chory na czynn¹ gruŸlicê ju¿ po 2-3 tygodniach przyjmowania
odpowiednich leków przeciwpr¹tkowych przestaje wydalaæ pr¹tki groŸne dla
swego otoczenia.

OG£OSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Janowa Lubelskiego og³asza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Janowie Lubelskim
przy ul. Ogrodowej 18.
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone
Rozporz¹dzeniem MEN z dnia 23 paŸdziernika 2003r. /Dz. U. Nr 89 poz. 826/. 2.
Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1)uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania
przedszkola,
2)¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci
informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub sta¿u
pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego, lub dyplomowanego, oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia – w
przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem,
4)dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych, oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania
zawodowego
– w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem,
GRU•LICA JEST DZIŒ CHOROB¥ CA£KOWICIE WYLECZALN¥. 5)dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu
WARUNKIEM POWROTU DO PE£NI ZDROWIA JEST JEDNAK zarz¹dzania oœwiat¹,
WCZESNE WYKRYCIE CHOROBY .
6)ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Oto podstawowe objawy, które powinny sk³oniæ ka¿dego, kto je zaobserwuje do Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
poddania siê badaniu lekarskiemu:
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora, oraz inne stanowisko
- utrzymuj¹cy siê ponad 3 tygodnie kaszel
kierownicze w przedszkolu,
- stany podgor¹czkowe
7)zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
- bóle klatki piersiowej
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- krwioplucie
8)oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w
Zaobserwowanie choæby jednego z tych objawów powinno spowodowaæ art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r.
zg³oszenie siê do lekarza (rejonowego, domowego, rodzinnego).Wyst¹pienie tych Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304/ oraz nie toczy siê przeciwko niemu
objawów nie oznacza, ¿e na pewno mamy gruŸlicê. Trzeba poddaæ siê badaniom, postêpowanie dyscyplinarne,
które pozwol¹ potwierdziæ albo wykluczyæ chorobê. GruŸlica p³uc wczeœnie 9)oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
wykryta i prawid³owo leczona jest ca³kowicie i trwale uleczalna. GruŸlica jest dziœ umyœlnie, oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
chorob¹, której nie trzeba siê baæ, trzeba jednak koniecznie o niej pamiêtaæ.
10)oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których
Pracownik ds. Oœwiaty Zdrowotnej
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
i Promocji Zdrowia PSSE w Janowie Lub.
publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz., 391, Nr 65, poz. 594, Nr
96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611/,
11)oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271/ w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
W dniu 8.03.2004 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim,
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
odby³o siê posiedzenie Zespo³u ds. opracowania Programu Wspó³pracy Gminy
dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia, na
Janów Lub. z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami sektora
adres:
publicznego. Zespó³ zosta³ powo³any Zarz¹dzeniem Burmistrza Janowa Lub.
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
jako organ opiekuñczo-doradczy w powy¿szej sprawie.
ul. J Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
Wszelkie podmioty zainteresowane dzia³alnoœci¹ Zespo³u mog¹
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana zarz¹dzeniem Burmistrza
kontaktowaæ siê z Sekretarz Gminy Janów Lub. bezpoœrednio w godzinach pracy
Janowa Lubelskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania
Urzêdu, lub tel. (015) 8724331.
konkursowego, kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
7.
Gazeta Janowska

Urz¹d Miejski informuje

„Jestem Bezpieczny” Basia na Olimpiadê
Do koñca marca bie¿¹cego roku rozstrzygniêty zostanie I
etap konkursu „Jestem Bezpieczny”. Konkurs organizowany w szko³ach
podstawowych, przez Kuratorium Oœwiaty, Komendê Wojewódzk¹ Policji i
w³adze samorz¹dowe ma na celu upowszechnianie wœród m³odzie¿y szkolnej
wiedzy o potencjalnych zagro¿eniach ¿yciu codziennym, rozwijanie postaw
umo¿liwiaj¹cych ich unikanie oraz zapoznanie z systemami dzia³ania
instytucji i s³u¿b nios¹cych pomoc w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia.
Konkurs sk³ada siê z czterech etapów:
Etap I – eliminacje szkolne, przeprowadzone do koñca marca
Etap II – eliminacje gminne, organizowane i przeprowadzone do koñca
kwietnia
Etap III – eliminacje powiatowe do koñca maja
Etap IV – fina³ wojewódzki przeprowadzony w czerwcu. Honorowy patronat
nad fina³em konkursu sprawuj¹: Wojewoda Lubelski oraz Marsza³ek
Województwa Lubelskiego.
RED.

Jubileusz „Wisienek”

Jubileusz, Jubilaci to pojêcia,
które kojarz¹ nam siê z dostojeñstwem
i wiekiem. Jubilaci, którzy t³umnie
zjawili siê 24 lutego br. w Gminnym
Oœrodku Kultury w Kocudzy nape³nili
sale radoœci¹ i œmiechem, chêci¹
zabawy. Maj¹ po kilka, a najstarsi
kilkanaœcie lat i na co dzieñ niczym nie
ró¿ni¹ siê od swoich rówieœników. Jest
jednak coœ co ich wyró¿nia. To
umi³owanie kultury ludowej, a jeszcze
bardziej tego co najbli¿sze – kultury
swojej miejscowoœci. Zespó³ powsta³
pod koniec 1992 roku i tworzy³o go 9
osób poszerzonych o 17- osobow¹
grupê na potrzeby opracowywanych
widowisk opartych na dawnych
zabawach dzieciêcych . Opracowane
zosta³y widowiska „Pastuchy” i
„Wdowie dzieci” oraz sztuka „Zimowa
przygoda”.
Pod kierownictwem
swojej mistrzyni p. Ireny Krawiec
uczy³y siê œpiewu w oryginalnej
kocudzkiej gwarze – mowie swoich
dziadków i ojców. Jedni odchodzili,
inni przychodzili do kolejnych
sk³adów zespo³u. Przewinê³o siê ich
przez dziesiêciolecie ponad 60 osób.
Nie by³o wa¿niejszego wydarzenia
kulturalnego, w którym zabrak³oby
kocudzkich „Wisienek”. Wymieniæ
pragnê tylko najwa¿niejsze : Festiwal
Piosenki Dzieciêcej, Gody
Opatowskie, Ogólnopolski Festiwal
Dziecko w Folklorze, Barbórkowa

Drama Teatralna, Wojewódzki
Przegl¹d Teatrów Obrzêdowych i
najwa¿niejsze z wa¿nych - Festiwal
Kapel i Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym w 2003 roku, na
którym wyœpiewa³y nagrodê w
kategorii „Du¿y- Ma³y” z mistrzyni¹ p.
Iren¹ Krawiec za pieœni sieroce „Cuz
po kumorze” i „S³a sirota, s³a”. To w
nagrodê za ich kunszt zapraszane s¹ na
cykliczne koncerty u Ojców
Dominikanów w Lublinie, które s¹
licz¹cym siê
wydarzeniem
kulturalnym. Dziêki „Wisienkom”
przekazywane przez babcie i mamy
kolêdy i pastora³ki, pieœni sieroce i
ko³ysanki rozbrzmiewaj¹ w kocudzkiej
gwarze na scenach i estradach ca³ego
kraju . A jubileuszowe spotkanie po
czêœci oficjalnej z ¿yczeniami
przyby³ych z Gminy, Starostwa i
Województwa Goœci zakoñczy³a
zabawa „wisienkowego” towarzystwa
– tych najm³odszych 6-7 latków i
najstarszych ju¿ 20-latków. A ¿e to
ostatni wieczór karnawa³u
mechaniczna orkiestra i znane przeboje
po³¹czy³y wszystkich w ju¿ nie
ludowym, ale nowoczesnym tañcu.

Wprawdzie nie w Atenach , ale na X
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y w zapasach dziewcz¹t- styl
wolny reprezentowaæ bêdzie nasze
województwo zawodniczka
Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Bia³ka” Godziszów
Barbara Król. Olimpiada odbêdzie siê
w dniach 2-4 maja br. w Krotoszynie.
W walce o medale na Olimpiadzie
województwo lubelskie reprezentowaæ
bêdzie 26 dziewcz¹t z szeœciu klubów
s p o r t o w y c h . Aw a n s d o e k i p y
województwa wywalczy³a 20 marca
br. w Zamoœciu w Eliminacjach
Regionu Lubelskiego- Podlaskiego w
kategorii wagowej do 60 kilogramów.
Wywalczone tam pierwsze miejsce
da³o kwalifikacjê i awans – tak licz¹cy
siê, bo pierwszy w historii klubu.
Startuj¹ca w kategorii wagowej do 43
kg Urszula Miœ wywalczy³a II miejsce
przegrywaj¹c ze starsz¹ od siebie o rok,
bardziej doœwiadczon¹ Iwon¹
Podskarbi z Agrosu Zamoœæ –
medalistk¹ ubieg³orocznego
jesiennego Pucharu Polski. W
punktacji dru¿ynowej klub „Bia³ka”
Godziszów sklasyfikowany zosta³ na
III pozycji .
Kwalifikacje do
uczestnictwa w Olimpiadzie

Basiu, trzymamy za Ciebie kciuki!
M. Pianowska

Kto nas reprezentuje
Ju¿ po raz 49 Towarzystwo Kultury
Teatralnej og³osi³o Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski. Janowski
Oœrodek Kultury od lat organizuje
turnieje recytatorskie w ramach OKR.
Tegoroczne eliminacje powiatowe
odby³y siê 5 marca br. a wziê³o w nich
udzia³ 14 recytatorów z janowskich
szkó³ œrednich. Na turnieju

I ja tam by³am.....
M. Pianowska

SPRZEDAM
samochód osobowy marki FIAT CINQUECENTO
poj. 704, rocznik 1995, kolor czerwony
tel. 8723964, 608-432831
8.

uzyskiwa³y tylko pierwsze
zawodniczki Eliminacji Regionu
Lubelsko - Podlaskiego oraz osiem
pierwszych zawodniczek Pucharu
Polski, który odby³ siê w dniach 1214.02.2004 w Siedlcach.
Uczestnicz¹ca w tym turnieju w
kategorii wagowej do 43kg Urszula
Miœ w decyduj¹cym pojedynku
premiowanym awansem przegra³a
nieznacznie
ulegaj¹c Annie Koc
zawodniczce WLKS Siedlce - Iganie
Nowe na punkty 4:3 i zajmuj¹c
ostatecznie 11 pozycjê. Nagrod¹ za
osi¹gniête wyniki, a jednoczeœnie
przygotowaniem kondycyjnym by³
wyjazd Barbary Król, Urszuli Miœ,
Dominiki Widz i Izy Ciupak na obóz
sportowo- szkoleniowy w dniach 1626 lutego br. w Zamoœciu. Wyjazd na
obóz by³ mo¿liwy dziêki pomocy
finansowej udzielonej Klubowi przez
Starostwo Powiatowe oraz wielkiego
sympatyka Klubu otwieraj¹cego w
potrzebie serce i... kieszeñ ks. Józefa
Krawczyka godziszowskiego
proboszcza.

Gazeta Janowska

wojewódzkim w Lublinie Janów
Lubelski reprezentowany bêdzie przez
Agnieszkê Hys z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, El¿bietê Moskal
z Zespo³u Szkó³ oraz Lilianê Oleszko z
Technikum Handlowego w Janowie
Lubelskim. Serdecznie gratulujemy i
¿yczymy udanych prezentacji w
dalszych eliminacjach.
El¿bieta Reszka

Powracamy dzisiaj do
sygnalizowanego kilkakrotnie tematu
rewaloryzacji i modernizacji
janowskiego Rynku. Tê trudn¹
inwestycjê o bardzo z³o¿onej materii
przygotowujemy od 2000r. Powsta³a
wówczas koncepcja architektoniczna
opracowana przez architekta
miejskiego przy konsultacji
historycznej dr. Romana
Zwierzchowskiego. W bie¿¹cej
kadencji samorz¹du prace s¹
kontynuowane i obecnie mamy ju¿
projekt urz¹dzenia szaty roœlinnej
autorstwa Marty Ka³u¿niackiej i
Jaros³awa Szczególskiego. Na tym
etapie projektowania jest odpowiedni
czas, aby wspólnie przedyskutowaæ
zaproponowane rozwi¹zania, dlatego
przedstawiamy Pañstwu wizualizacje
projektowe Rynku Janowa
Lubelskiego i zapraszamy do
publicznej dyskusji. Punktem wyjœcia
w przypadku miasta, za którym stoi
historia musi byæ –
powrót do przesz³oœci. - Miasto
lokowane by³o w 1640r. z uk³adem
urbanistycznym wzorowanym na
schemacie miasta idealnego.
Kwadratowy rynek za³o¿ono na
przeciêciu osi traktu zamojskiego i
drogi prowadz¹cej z Bia³ej, wokó³
rynku rozmierzono parcele i siatkê
uliczek prostopad³ych i równoleg³ych.
Rynek jako g³ówny plac miasta spe³nia³
funkcjê targow¹ i reprezentacyjn¹. W
niewielkim oddaleniu od rynku
wzniesiono koœció³ barokowy z
zespo³em klasztornym, który jest
najcenniejszym zabytkiem Janowa.
Dawna drewniana zabudowa wokó³
rynku ulega³a zniszczeniu w po¿arach,
w okresie miêdzywojennym XX w.
powsta³a zabudowa piêtrowa
murowana w charakterystycznym dla
kamienic ma³omiejskich tzw. „stylu
narodowym”, która zosta³a w
przewa¿aj¹cej czêœci zniszczona w
roku 1939. Odbudowane po wojnie
kamienice s¹ w wiêkszoœci piêtrowe z
p³askimi dachami dwuspadowymi.
Dawny plac rynkowy zosta³
zdominowany przez funkcje
komunikacyjne, staj¹c siê
skrzy¿owaniem drogi krajowej z drog¹
powiatow¹, oraz dworcem
autobusowym, który z niewielkiego
przystanku zaj¹³ 1/3 powierzchni
placu. Pozosta³e enklawy zosta³y
zagospodarowane w formie skwerów,
rozrastaj¹ce siê z up³ywem lat
zadrzewienie nabra³o charakteru
parkowego i zatar³o przestrzeñ placu
jako wnêtrza urbanistycznego.
Degradacji przestrzeni dope³ni³
budynek domu handlowego
wzniesiony w latach 60. w intencji
przes³onienia zespo³u sakralnego.

JAKI RYNEK?
szans¹ Janowa jest rozwój turystyki,
który móg³by poprawiæ koniunkturê w
sferze us³ug oko³oturystycznych.
Wizualizacja komputerowa
przedstawia wizjê docelowego
zagospodarowania rynku po
wybudowaniu obwodnicy drogi
krajowej do Zamoœcia, co umo¿liwi
przekszta³cenie odcinka traktu
zamojskiego w deptak ³¹cz¹cy Stary i
Nowy Rynek (park).
Ulice wokó³ rynku w pasie 13,0 m maj¹
byæ przebudowane (po u³o¿eniu
kanalizacji deszczowej) w formie
„ozdobnej ramy” placu z u³o¿eniem
geometrycznych wzorów z kostki
betonowej „starobruk” (chodnik na
Bialskiej i przy koœciele). Rytm wzoru
bêdzie nawi¹zywa³ do historycznych
podzia³ów parcel przyrynkowych.
Rama pe³ni³aby rolê obs³uguj¹c¹ dla
lokali us³ugowych i mieszkalnych w
kamienicach przyrynkowych - ruch
pieszy, ruch dostawczy w
wyznaczonych godzinach, w sezonie
teren mo¿e byæ udostêpniany na
ogródki kawiarniane, handel,
ekspozycje reklamowe. Do czasu
reorganizacji ruchu przewiduje siê
wyznaczenie miejsc do parkowania dla
samochodów osobowych.
Zwieñczenie „ramy” stanowi
projektowana kompozycja z klonów
kulistych w szpalerach po
wewnêtrznym obwodzie p³yty rynku.
P³yta rynku utwardzona materia³em
brukarskim kamiennym i betonowym,
u³o¿ony wzór nawierzchni pod³ogi
bêdzie podkreœla³ osie kompozycyjne
miasta w formie œladu traktu
zamojskiego i bialskiego oraz
oœmiok¹tn¹ alejê obwodow¹. Pozosta³e
powierzchnie piesze bêd¹ wy³o¿one
kostk¹ betonow¹ „granito”
zastosowan¹ na chodnikach przy Jana
Zamoyskiego. Przestrzeñ placu bêdzie
s³u¿y³a celom reprezentacyjnym –
spotkaniom ludnoœci, uroczystoœciom,
tutaj bêdzie doskona³e miejsce na
masowe imprezy promocyjne,
kulturalne, gospodarcze, koncerty na
wolnym powietrzu, uroczystoœci
szkolne, kiermasze, wszelkie formy
spo³ecznej aktywnoœci.
U wylotu ulicy Œwierdzowej
zapraszaj¹cej do kompleksu leœnego i
nad zalew znajdzie siê w sezonie postój
bryczek, b¹dŸ te¿ innych pojazdów
ko³owych dla zorganizowanej, lokalnej

komunikacji grupowej, rodzinnej,
uprawnionych do poruszania siê
deptakiem (ryksze, itp.).
Zieleñ stanowi bardzo wa¿ny element
placu przyjazny cz³owiekowi,
poprawiaj¹cy mikroklimat, sprzyjaj¹cy
rekreacji. Podnosi te¿ walory
estetyczne wnêtrza salonu i jej uk³ad
kompozycyjny musi byæ
podporz¹dkowany ca³oœci. Skwer A
zostanie urz¹dzony w formie zielonej,
z nowym uk³adem alejek, akcentem
wodnym poœrodku placyku.
Projektanci proponuj¹ adaptacjê
dwóch lip od strony miasta,
uzupe³nienie grupy dêbem
kolumnowym, kompozycja zostanie
wzbogacona krzewami ozdobnymi,
¿ywop³otami, rabatami bylinowymi na
bazie trawnika gazonowego. W
naro¿niku przy alei obwodowej z grup¹
krzewów zasadzon¹ przy dwóch
zachowanych g³ogach powstanie
miejsce ekspozycji kamieni
pami¹tkowych. Adaptowana studnia
zostanie wymieniona na now¹ stylow¹
studniê ¿eliwn¹. Ten skwer, najbardziej
zacieniony bêdzie zaprasza³ ludzi
starszych i m³odszych do spokojnej
rekreacji rodzinnej.
Skwer B czasowo zachowa istniej¹ce
trzy wierzby p³acz¹ce, które zostan¹
poddane zabiegom leczniczym i
zmniejszenia korony. Czêœæ
rekreacyjna tego skweru
koncentrowa³aby siê wokó³
adaptowanej studni, któr¹ planuje siê
obudowaæ a¿urowym obiektem
nawi¹zuj¹cym form¹ architektoniczn¹
do koœcio³a.
Skwer C powi¹zany z istniej¹cym

Za³o¿enia projektu. Ide¹
przedsiêwziêcia jest przywrócenie
przestrzeni dawnego rynku
Zamoyskich jako jednolitego wnêtrza
urbanistycznego i uczynienie zeñ
„salonu” miasta. Zadaniem naszym jest
optymalne urz¹dzenie „pod³ogi” z
infrastruktur¹ podziemn¹ i sta³ych
urz¹dzeñ zapewniaj¹cych a zarazem
niekrêpuj¹cych bogactwa mo¿liwoœci
u¿ytkowych, zgodnych z
oczekiwaniami mieszkañców.
Projektujemy „na nowo” rynek
równie¿ z myœl¹ o odwiedzaj¹cych nas
goœciach, pamiêtamy bowiem, ¿e

Gazeta Janowska

domem handlowym bêdzie docelowo
zagospodarowany dopiero po
przebudowie obiektu na „Janowskie
Sukiennice”, co nast¹pi po
wybudowaniu obwodnicy drogi
krajowej nr 74 do Zamoœcia.
Przebudowa budynku jest
kompromisem zainteresowanych
stron, bowiem wytyczne
konserwatorskie sz³y jeszcze dalej,
zalecaj¹c ca³kowit¹ likwidacjê
budynku. Zdaniem projektantów
przysz³y budynek powinien
wykorzystaæ powierzchnie u¿ytkowe
w podpiwniczeniu pod p³yt¹ rynku,
gdzie doskonale sprawdz¹ siê funkcje
handlowe. W Sukiennicach ponadto
mia³aby miejsce promocja miasta,
informacja turystyczna, byæ mo¿e
wypo¿yczalna i przechowalnia
rowerów, ale to odleg³a przysz³oœæ.
Na skwerze pozosta³yby
najpiêkniejsze z rosn¹cych tam dêbów
oraz kamieñ upamiêtniaj¹cy miejsce,
gdzie rós³ „D¹b Wolnoœci”. W
naro¿niku zaaran¿owana by³aby czêœæ
rekreacyjna z ogródkiem wydzielonym
ukwieconymi murkami. Czêœciowe
urz¹dzenie skweru przed domem
towarowym mo¿liwe bêdzie po
przeniesieniu szaletów miejskich w
inne miejsce. Tymczasem mo¿na
bêdzie uporz¹dkowaæ alejki i zieleñ
usuwaj¹c bezwartoœciowe krzewy i
niektóre drzewa.
Skwer D urz¹dzany by³by po
przeniesieniu dworca autobusowego
na B³onie - z zielonym ogródkiem
naro¿nym stanowi³by najbardziej
otwart¹ przestrzeñ placu, tutaj by³aby
montowana scena na potrzeby imprez
masowych. Utwardzony plac bêdzie
wygodny dla ró¿nych form czynnego
wypoczynku.
Akcenty - oprócz wymienionych ju¿
studni, akcentu wodnego, kamieni
pami¹tkowych, akcentami wnêtrza
mog¹ byæ:
- pomnik œw. Jana Chrzciciela –
ulokowany pomiêdzy kamieniami
pami¹tkowymi na placyku naro¿nym
skweru A, lub w powi¹zaniu ze studni¹
– „Zdrojem Œwiêtojañskim”
zlokalizowanym na osi koœcio³a,
któremu jak wiemy Œwiêty patronuje.
- pomnik króla W³adys³awa IV? Gdyby
Janowiacy chcieli uczciæ dawcê
przywileju lokacji miasta, pomnik taki,
Ci¹g dalszy na stronie 10
9.
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Jaki Rynek? Ci¹g dalszy ze strony 9
zdaniem wybitnych znawców tematu,
móg³by stan¹æ poœrodku rynku, jako
zwieñczenie wszystkich osi
widokowych. Czy bêdzie to pomnik,
czy te¿ mo¿e fontanna, ten problem
chyba pozostawimy nastêpnym
pokoleniom.
Ma³a architektura, ³aweczki w du¿ej
iloœci ustawiane na skwerach, w cieniu
klonów, w ogródkach, kosze na œmieci
przy ³aweczkach i w powi¹zaniu z
latarniami, s³upy og³oszeniowe, s³upki
i ³añcuchy przy drodze krajowej,
os³ony drzew, wiata przystankowa,
stojaki na rowery - wszystkie te
elementy o jednorodnej stylistyce.
Podobnie ujednolicone powinny byæ
szyldy i reklamy lokali handlowych i
us³ugowych ze stylistyk¹ opart¹ na
wzorach przedwojennych (zbierajmy
œlady takich szyldów).
Przewiduje siê ponadto podkreœlenie
traktu zamojskiego okaza³ymi
gazonami z kwiatami sezonowymi.
Oœwietlenie
placu latarniami
stylowymi (znanymi nam z ulicy
Bialskiej), wy¿sze lampy podwójne,
potrójne projektowane s¹ przy ulicach
obwodowych, ni¿sze pojedyncze na
skwerze zielonym. Projektowane jest
równie¿ oœwietlenie architektoniczne
koœcio³a, pomników, studni.
Kalendarz realizacji.
I etap - w latach 2004-2005 bêdzie
realizowana „rama” placu w ulicach
Kiliñskiego (2004), Sukienniczej,
Weso³ej, Œwierdzowej (2005) w
ramach budowy kanalizacji
deszczowej przy wsparciu funduszy
unijnych PHARE 2002. II etap –
przewidywana realizacja w latach
2006-2007 – skwer A i B,
III etap –2008-2009 – budowa dworca
autobusowego, skwer D,
IV etap –2010 – czêœciowe
zagospodarowanie skweru C.
V etap – po wybudowaniu obwodnicy
drogi krajowej nr 19 – urz¹dzenia
deptaka ze œcie¿k¹ rowerow¹ na
odcinku Zamoyskiego i Bialskiej,
przebudowa domu handlowego na
„Janowskie Sukiennice”.

„J A K I R Y N E K”
1. Jakie funkcje powinien wspó³czeœnie pe³niæ rynek?
- funkcja reprezentacyjna

„Gor¹czka z³ota” to wiosenna
kampania PCK polegaj¹ca na zbiórce
1,2, i 5 groszowych monet, której celem
jest dofinansowanie wakacyjnego
wypoczynku dla dzieci. Do „Gor¹czki
Z³ota”, przez ca³y okres jej trwania
mo¿e przy³¹czyæ siê ka¿dy: osoby
prywatna, firmy i instytucje,
organizacje, szko³y, przedszkola....
Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie konkurs na
„Najwiêkszego zbieracza z³ota”
og³oszony dla szkó³ naszego rejonu.
Akcja rozpocznie siê 2 maja i trwaæ
bêdzie przez ca³y miesi¹c.
Zarz¹d Rejonowy PCK
w Janowie Lubelskim
tel. 8717-440

10.

tak/nie

(wizytówka miasta, uroczystoœci, imprezy masowe, spotkania, scena,
inne….................................................... ………………………………………)
- funkcja targowa (czy wprowadziæ handel koszyczkowy w dzieñ targowy
tak/nie)
-inne formy handlu
(………………………………………………………………………….)
- funkcja rekreacyjna
tak/nie
(ogródki kawiarniane, koncerty kameralne, zieleñ, akcent wodny,
inne……............................................................................................................)
2. Jakie inne rodzaje aktywnoœci nale¿y przewidzieæ na
rynku?....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................
3. Jakie rodzaje sta³ych urz¹dzeñ nale¿y w zwi¹zku z tym
zapewniæ?.............................................................................................................
Po tej porcji informacji zapraszamy do
aktywnego w³¹czenia siê w to
przedsiêwziêcie i udzielenie
odpowiedzi na poni¿sze pytania, które
mog¹ byæ traktowane jako ankiety.
Osoby bardziej aktywne i
zainteresowane tematem zachêcamy
do swobodnej wypowiedzi. Powy¿szy
tekst wraz z wizualizacjami zostanie
zamieszczony w ca³oœci na stronie
internetowej miasta. Ankiety lub listy
w tej sprawie proszê kierowaæ na adres
urzêdu do architekta miejskiego
Jolanty Zezuliñskiej, która udziela
dodatkowych informacji.(pok. 22, tel.
8724329)
a d r e s i n t e r n e t o w y :
janowlub_am@woi.lublin.pl

GCI
„Gor¹czka z³ota”

K I E T A

mo¿liwoœci i efekty
Przysz³oœci¹ ka¿dego miasta s¹ m³odzi,
wykszta³ceni ludzie, aktywni
zawodowo, z otwartym umys³em i
nowymi pomys³ami. Niestety,
utrzymuj¹ca siê wci¹¿ w Polsce
wysoka stopa bezrobocia wœród
absolwentów szkó³ œrednich i
wy¿szych zniechêca m³odzie¿ do
aktywnego poszukiwania pracy.
Du¿ym problemem dla wielu m³odych
ludzi jest tak¿e braku dostêpu do
Internetu i ma³e doœwiadczenie w
przygotowywaniu dokumentów
aplikacyjnych. Dziêki dzia³alnoœci
janowskiego Gminnego Centrum
Informacji ta sytuacja zmienia siê na
lepsze! Do dnia 1 kwietnia 2004 roku z
us³ug i mo¿liwoœci GCI w Janowie
Lubelskim skorzysta³o ju¿ 502 osoby.
Do dyspozycji bezrobotnych jest 6
stanowisk komputerowych,
pod³¹czonych do Internetu, skaner,
drukarka, kserokopiarka. Ka¿dy

……………………………………………………………………………………
……………...........................................................................................................
4. Które z zaprojektowanych rozwi¹zañ wymagaj¹ zmiany?................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zdjêcia kolorowe w wiêkszej
rozdzielczoœci dostepne s¹ na stronie
internetowej miasta pod adresem
http://janowlubelski.pl

absolwent, student a tak¿e ka¿dy
bezrobotny mieszkaniec Janowa
Lubelskiego mo¿e bezp³atnie
skorzystaæ w Centrum z fachowej
pomocy w przygotowaniu listu
motywacyjnego czy swojego
Curriculum Vitae. Daje mo¿liwoœci
korzystania, poprzez ³¹cza medialne, z
informacji pomocnych przy pisaniu
prac zaliczeniowych i magisterskich.
Centrum dysponuje bibliotek¹ z
wieloma ciekawymi poradnikami i
publikacjami na temat aktywnego
poszukiwania pracy a tak¿e
autoprezentacji przy rozmowie
kwalifikacyjnej. Centrum prenumeruje
prasê codzienn¹, w której znajduj¹ siê
oferty pracy. Dzia³alnoœæ Gminnego
Centrum Informacji Janowie
Lubelskim stanowi pomoc dla
absolwentów i pozosta³ych osób
bezrobotnych z terenu miasta i gminy w
zakresie poradnictwa zawodowego.
Poprzez pe³ny dostêp do Internetu,
Gminne Centrum Informacji sta³o siê
platform¹ informacyjn¹, która s³u¿y
zdobywaniu informacji o rynku pracy.
Dzia³ania Centrum s¹ ukierunkowane

Gazeta Janowska

Prosimy o wype³nienie ankiety i
dostarczenie jej nam tradycyjn¹,
lub elektroniczn¹ drog¹.

przede wszystkim na osobisty kontakt
z ka¿dym zainteresowanym
absolwentem czy bezrobotnym, na
przekazanie mu kompleksowej
informacji oraz udostêpnienie
mo¿liwoœci skorzystania z
nowoczesnych œrodków przekazu
informacji. Praca Centrum ma
zapewniæ skuteczn¹ komunikacjê
miêdzy pracodawc¹ a absolwentempracobiorc¹, a tak¿e pomóc w
okreœleniu zapotrzebowania na
konkretne umiejêtnoœci i kompetencje
oraz w sprecyzowaniu pozosta³ych
wymagañ pracodawców wzglêdem
absolwentów. Zadaniem Centrum jest
równie¿ wykszta³cenie u absolwentów
umiejêtnoœci aktywnego poszukiwania
pracy, dobrej autoprezentacji, jak
równie¿ w³aœciwej orientacji w
przepisach prawnych dotycz¹cych
rynku pracy w Polsce i w Unii
Europejskiej.
cal

Z dzia³alnoœci JOK-u
Dnia 2 maja 2004 roku w Janowie
Lubelskim odbêdzie siê XXIX Festiwal
Folkloru – eliminacje regionalne do
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
Tak jak dotychczas w Festiwalu udzia³
bior¹ soliœci œpiewacy, soliœci
instrumentaliœci, kapele ludowe,
zespo³y œpiewacze oraz tradycyjne pary
i zespo³y taneczne z powiatów:
janowskiego i bi³gorajskiego. Z okazji

Œwiêta Kwiatów Janowski Oœrodek
Kultury og³asza konkurs „Na
przyœpiewki ludowe” - dla najlepszego
wykonawcy (ców) wrêczona zostanie
Nagroda Specjalna im. Stefanii
Gadziñskiej.
Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ na adres:
Janowski Oœrodek Kultury, ul. Jana
Paw³a II 3, 23-300 Janów Lubelski lub
pod numerem telefonu (015) 8724 677
E.Reszka

RADY NA ODPADY
W dniach 26.03.2004r. – 27.03.2004r. w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej
odby³y siê warsztaty dla nauczycieli miasta i gminy Janów Lubelski. Warsztaty te
zorganizowane by³y w ramach projektu „Rady na odpady” dofinansowanego z
Programu Phare 2001 „Rozwój Spo³eczeñstwa Obywatelskiego”. Z ka¿dej
placówki w warsztatach uczestniczy³a okreœlona liczba nauczycieli, wy³onionych
na podstawie prowadzonej w miesi¹cu marcu rekrutacji:
Przedszkola:
1.Niepubliczne Przedszkole – 4 nauczycieli
2.Przedszkole nr 1 – 5 nauczycieli
3.Przedszkole nr 3 – 5 nauczycieli Szko³y Podstawowe ( nauczyciele klas I – III)
1.Szko³a Podstawowa w Bia³ej – 3 nauczycieli
2.Szko³a Podstawowa w Momotach – 4 nauczycieli
3.Szko³a Podstawowa w £¹¿ku – 2 nauczycieli
4.Szko³a Podstawowa im. Zamoyskiego – 13 nauczycieli
Nauczyciele klas IV – VI
1.
Szko³a Podstawowa w Bia³ej – 3 nauczycieli
2.
Szko³a Podstawowa w Momotach – 3 nauczycieli
3.
Szko³a Podstawowa w £¹¿ku – 3 nauczycieli
4.
Szko³a Podstawowa im. Zamoyskiego – 20 nauczycieli
Gimnazjum – 32 nauczycieli
Warsztaty poprowadzi³a Pani Ma³gorzata Wójcik oraz Pani Jadwiga
¯arnowska z Klubu Edukacji Ekologicznej w Tarnobrzegu. Wyk³ady objê³y
zagadnienia z zakresu ochrony œrodowiska ze szczególnym naciskiem na
w³aœciwe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskaza³y zagro¿enia
zwi¹zane z odpadami powstaj¹cymi w gospodarstwie domowym, rosn¹ce
problemy z ich utylizacj¹ i magazynowaniem oraz w³aœciwe metody zmniejszenia
iloœci odpadów poprzez odpowiedni¹ ich segregacjê, co póŸniej umo¿liwi
recykling. G³ówn¹ problematyk¹ zajêæ by³o wskazanie koniecznoœci sortowania
odpadów wytwarzanych przez ludzi oraz przyk³adów dzia³añ zmierzaj¹cych do
ograniczenia iloœci œmieci.
Warsztaty prowadzone by³y w formie wyk³adów jak równie¿ æwiczeñ w
grupach i mia³y na celu przygotowanie kadry nauczycielskiej do dalszej pracy z
dzieæmi i m³odzie¿¹ w szko³ach. Warsztaty dla nauczycieli by³y jednym z
elementów akcji edukacyjno – informacyjnej prowadzonej przez Urz¹d Miejski w
Janowie Lubelskim oraz Lubelsk¹ Fundacjê Rozwoju maj¹c¹ przygotowaæ
lokalne spo³eczeñstwo na wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z
przepisami obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej.

Anna Reszka

Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego dokona³ podsumowania
osi¹gniêæ swoich zawodników. Klub
prowadzony przez trenera p. Piotra
Wojtkowskiego ma za sob¹ bardzo
udany rok. W klasyfikacji punktowej
Sportu Dzieci i M³odzie¿y w
dyscyplinie Karate Tradycyjne
janowski Uczniowski Klub Sportowy
Karate Tradycyjnego zaj¹³ I miejsce w
Polsce. Znacz¹ca jest równie¿ pozycja
naszych karateków w województwie.
W Lubelskiej Lidze Karate w kategorii
11-12 lat Magdalena Kras zajê³a II
miejsce, Maciej £ukasik III miejsce,
zaœ w kategorii 16-17 lat Karolina
Pada³a zajê³a I a Karolina Majkowska
miejsce III. Najbardziej licz¹ce siê
osi¹gniêcia roku to: Puchar Ma³ych
Mistrzów Karate: Maciej £ukasik - I
miejsce w kumite i Magdalena Kras- III
miejsce w kata i kumite; XVII
Miêdzynarodowy Turniej o „Puchar
Roztocza”: Magdalena Kras – II
miejsce w kata i III w kumite, Maciej
£ukasik- II w kumite, Karolina Pada³a –
III w kata; V Miêdzynarodowy Turniej
„Baltic Cup” (Wilno)- Magdalena Kras
I miejsce, Maciej £ukasik I miejsce,
Karolina Pada³a III miejsce;
Ogólnopolski Turniej „Gasshuku
Junior Cup” Karolina Pada³a I miejsce,
Maciej £ukasik I miejsce; Mistrzostwa
Województwa Juniorów M³odszychKarolina Pada³a II miejsce w kata i IV w
fukugo, Karolina Majkowska II miejsce
w kumite; XIV Mistrzostwa Polski

To by³ dobry rok
osi¹gniêcia UKKarate Tradycyjnego 2003

Juniorów M³odszych- Karolina Pada³a
I miejsce w fukugo, Karolina
Majkowska I miejsce w kumite; II
Puchar Polski w En-bu- Magdalena
Kras i Maciej £ukasik – I miejsce ; XII
Miko³ajkowy Turniej Karate (odby³ siê
w naszym mieœcie) najm³odsi: Bianka
Krawczyk II miejsce w kumite, Pawe³
Surtel III miejsce w kumite, starsze
stopnie: Magdalena Kras III miejsce w
kata i IV w kumite i Maciej £ukasik II
miejsce w kata i III w kumite. Sukcesy
osi¹gn¹³
równie¿ trener Piotr
Wojtkowski zdobywaj¹c
na
Mistrzostwach Województwa
Seniorów trzy pierwsze miejsca: w
kata, kumite i fukugo oraz na
Akademickich Mistrzostwach Polski II
miejsce w kata dru¿ynowym i III w
kumite.
W sumie zawodnicy UKKT zdobyli: w
Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego: 1 z³oty, 2 srebrne i 2
br¹zowe medale, w Mistrzostwach
Polski – 5 z³otych i 1 br¹zowy,
w Turniejach Miêdzynarodowych – 2
z³ote, 4 srebrne i 6 br¹zowych.
Za sukcesy dziêkujemy trenerowi i
wszystkim zawodnikom.
Ale...poniewa¿ apetyt roœnie w miarê
jedzenia oczekujemy, ¿e rok 2004
bêdzie nie mniej udany.
M. Pianowska

Rowerem po „Leœnym Skarbcu”
Ju¿ wkrótce Janów Lubelski ma szansê
staæ siê Mekk¹ dla rowerzystów na
LubelszczyŸnie. Miasto w ramach
programu SAPARD, z³o¿y³o wniosek o
dofinansowanie budowy trasy
rowerowej w Lasach Janowskich. Trasa
powiêkszy³aby ofertê aktywnego
wypoczynku na tym terenie, gdzie ju¿
obecnie spragnieni natury i œwie¿ego
powietrza turyœci maj¹ mo¿liwoœæ
organizowania wypraw rowerowych na
trasach Janów – Szklarnia oraz Janów –
Porytowe Wzgórze (miejsce
najwiêkszej bitwy partyzanckiej II
wojny œwiatowej). Stanowi³aby tak¿e
ona uzupe³nienie powstaj¹cej w³aœnie
powiatowej trasy rowerowej,
oplataj¹cej ca³y Powiat Janowski, która
z kolei w okolicach Batorza ³¹czy siê z
Centralnym Szlakiem Roztocza
Kraœnik – Lwów.
Przedsiêwziêcie obejmuje wytyczenie i
oznakowanie trasy rowerowej na
odcinku Janów Lubelski – Szewce –
Szklarnia – Momoty Górne – £¹¿ek
Ordynacki – Janów Lubelski oraz
budowê ma³ej infrastruktury
turystycznej. D³ugoœæ trasy to ok. 70
km, a jej przebieg zosta³ wytyczony tak,
by odkryæ przed turyst¹
najatrakcyjniejsze miejsca gminy, które
schowane wœród kniei Lasów
Janowskich, do tej pory by³y ma³o
zauwa¿ane. A jest tutaj co ogl¹daæ! W
Szklarni znajduje siê hodowla konika
bi³gorajskiego, w Momotach przyci¹ga
drewniany Koœció³ - dzie³o ¿ycia
nie¿yj¹cego ju¿ proboszcza Ks.
Kazimierza Pinciurka oraz rozleg³e
stawy hodowlane, zaœ £¹¿ek Ordynacki
to ostatnie miejsce w regionie, gdzie
kultywowane jest tradycyjne rzemios³o

Gazeta Janowska

garncarskie oraz doskona³y punkt
wypadowy do rezerwatu „Imielty £ug”
– ostoi dzikiego ptactwa.
Realizacja projektu, oprócz
standardowego oznakowania szlaków,
ustawienia tablic kierunkowych i
tematycznych oraz budowy
drewnianych zadaszeñ ze sto³ami i
³awami, przewiduje wyznaczenie
miejsc do biwakowania w Momotach i
Szklarni, jak równie¿ udostêpnienie
istniej¹cej przy Szkole Podstawowej w
£¹¿ku infrastruktury sanitarnej na
potrzeby pola biwakowego (dostêp do
wody pitnej, remont sanitariatu).
Ciekawie zapowiada siê tak¿e
infrastruktura uzupe³niaj¹ca.
Planowany jest zakup i monta¿
urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych, w
tym budowê platformy widokowej w
Szklarni, instalacjê przenoœnej œciany
wspinaczkowej w Momotach,
stworzenie œcie¿ki dla dzieci w £¹¿ku
oraz oznakowanie i udostêpnienie dla
turystów parku botanicznego przy
tamtejszej Szkole Podstawowej,
którego zbiory licz¹ ponad 70
gatunków roœlin.
Miasto Janów Lubelski czeka na
rozstrzygniêcie i jeœli realizacja tego
projektu dojdzie do skutku, bêdzie to
nie lada gratka, zarówno dla
okolicznych mieszkañców, jak równie¿
dla spragnionych wra¿eñ turystów.
Ref. Promocji
i Rozwoju Miasta UM
Rados³aw Kusz

11.

Czternastoletni Arek nie wymawia g³osek s, c, r . Pisze tak jak mówi. Ma
problemy z poprawnym pisaniem. Zdiagnozowano u niego dysortografiê. Nie
korzysta³ nigdy z terapii. Tomek jako szeœciolatek posiada³ bardzo du¿e
wiadomoœci z dziedziny astronomii, p³ynnie czyta³, œwietnie liczy³. W szkole, do
której poszed³ wczeœniej od rówieœników nie ma kolegów, ma problemy z
publicznymi wyst¹pieniami. Iza jest dzieckiem z Zespo³em Downa, a Marek –
ch³opiec z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, pochodz¹cy z rodziny
patologicznej, ma trudnoœci w nauce. Dzieci te wymagaj¹ specjalistycznej
pomocy terapeutycznej, ale nie wszystkie z niej korzystaj¹. Dlaczego? Ludzie,
szukaj¹c pomocy w celu rozwi¹zania swych problemów psychicznych, decyduj¹
siê na terapiê. Zg³aszaj¹ siê na ni¹ z w³asnej inicjatywy, lub pod wp³ywem
cz³onków rodziny, przyjació³, lekarza. Nag³e zmiany w ¿yciu spowodowane
bezrobociem, œmierci¹ kochanej osoby lub rozwodem, a nawet œlubem mog¹
powodowaæ lub pog³êbiaæ problemy psychologiczne. Dzieci i m³odzie¿ czêsto
zg³aszaj¹ siê na terapiê z powodu trudnoœci w relacjach interpersonalnych i obaw o
wyniki w nauce. Wielu ludzi, którzy mogliby odnosiæ korzyœæ z terapii nie szuka
profesjonalnej pomocy. Brak wiedzy o istniej¹cych mo¿liwoœciach skorzystania z
terapii, brak pieniêdzy na bilet, obawa ¿e inni bêd¹ siê œmiaæ to niektóre
przyczyny rezygnacji.

Pocztówka Wielkanocna - lata 30 -te XX wieku.

12.

Pocztówka Wielkanocna - lata 30 -te XX wieku.

KORZYSTAJMY
Z TERAPII

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Janowie Lubelskim otacza pomoc¹ i
terapi¹ dzieci i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê. Wielu rodziców, którzy szukaj¹ pomocy w
rozwi¹zaniu problemów swojego dziecka oczekuje pigu³ki, szybkiego powrotu do
„ normalnoœci”. Gdy to nie nastêpuje - rezygnuj¹ s¹dz¹c, ¿e kiedyœ dziecko z tego
samo wyroœnie. Proces terapeutyczny wymaga du¿o czasu, systematycznoœci i
œcis³ej wspó³pracy rodziców i terapeuty. Magda, która w szkole nie odzywa³a siê
do nauczyciela na terapiê uczêszcza³a przez dwa lata - obecnie nawi¹zuje kontakt
z wychowawc¹. Marek, który jako jeszcze siedmiolatek bazgra³ i po kilku
minutach biega³ po gabinecie, po trzech latach pracy narysowa³ dom i drzewo.
Teraz uczymy siê rysowaæ postaæ cz³owieka i samochód. Przez 45 minut skupia
swoj¹ uwagê.
Czy gdyby Arek otrzyma³ fachow¹ pomoc we wczesnym etapie nauki, dziœ mia³by
problemy w nauce? Czy Tomek w ¿yciu doros³ym bêdzie umia³ nawi¹zaæ
kontakty interpersonalne?
W USA przy odpowiednio wczesnej stymulacji niektóre dzieci z Zespo³em
Downa osi¹gaj¹ prawid³owy poziom rozwoju intelektualnego, mieszkaj¹
samodzielnie i pracuj¹ wœród normalnego spo³eczeñstwa. Czy Iza w naszej
polskiej rzeczywistoœci bêdzie mia³a szansê na normalne ¿ycie? Czy Marek z
mi³oœci¹ i akceptacj¹ spotka siê tylko w Poradni? Takich dzieci w naszym
powiecie jest niestety coraz wiêcej. Dla nich i ich rodziców oferujemy pomoc
psychologiczn¹, indywidualn¹ lub grupow¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹.
Wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê w popo³udniowych godzinach. Zajmujemy siê
m.in., zaburzeniami zachowania, moczeniem nocnym, trudnoœciami w nauce.
Napiêcia i stresy codziennego ¿ycia wp³ywaj¹ niekorzystnie na system nerwowy
ka¿dego cz³owieka. Dzieci, u których ten system nie w pe³ni jest jeszcze
wykszta³cony s¹ znacznie bardziej podatne na niekorzystne wp³ywy œrodowiska.
Dlatego drodzy rodzice, im szybciej Wasze dziecko otrzyma fachow¹ pomoc, tym
szanse na jego prawid³owy rozwój intelektualny i emocjonalny bêd¹ wiêksze.
M. Z-K
(Imiona dzieci zosta³y zmienione)

Gazeta Janowska

„¯yj i pozwól ¿yæ innym”

Pocztówka Wielkanocna - lata 30 -te XX wieku.

Nowy POZ przy
szpitalu
Zgodnie z sugesti¹ Lubelskiego
Oddzia³u Narodowego Funduszu
Zdrowia przy szpitalu zostanie
utworzona placówka Podstawowej
Opieki Zdrowotnej. Dyrekcja
wyst¹pi³a ze stosownym wnioskiem o
rejestracjê. Ta dzia³alnoœæ nie ma na
celu eliminowania konkurencji a s³u¿yæ
bêdzie g³ównie pracownikom szpitala i
ich rodzinom. Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ
rejestracji innych pacjentów.
JM

Likwidacja
etatów
W ostatnim okresie w szpitalu
zlikwidowano kolejne etaty. Dyrekcja
wyjaœnia, ¿e zmniejszy³a siê iloœæ
obs³ugiwanych obiektów przez s³u¿by
techniczne (przeniesienie ca³ej
dzia³alnoœci do nowego szpitala) w
zwi¹zku z czym zmniejszono obsadê
pracowników kot³owni o piêæ osób.
Nast¹pi³o to po jednoznacznym
wyjaœnieniu, ¿e kot³ownia nie wymaga
sta³ego nadzoru. Zakoñczono
wiêkszoœæ adaptacji pomieszczeñ
szpitalnych prowadzonych przez
s³u¿by techniczne. Ekonomia tak, a
ludzie pozostali bez pracy poza
nielicznymi osobami, które bêd¹ mog³y
przejœæ na „pomostówkê”, reszta zasili
grono bezrobotnych.
JM

¯yjemy w XXI wieku, w dobie
rozwijaj¹cej siê cywilizacji i techniki.
Œwiat w zastraszaj¹cym tempie gna do
przodu i chocia¿ ludzie pos³uguj¹ siê
komputerami i najnowszymi
osi¹gniêciami techniki, coraz czêœciej
nie maj¹ czasu dla siebie. Dziœ ju¿
trudno sobie wyobraziæ nasze ¿ycie bez
komputera, internetu itp. wynalazków.
Dzieci od najm³odszych lat w szkole
ucz¹ siê obs³ugi komputera i drukarki
oraz tego jak korzystaæ z dobrodziejstw
internetu. Jeszcze kilka lat temu
komputer by³ czymœ ma³o osi¹galnym,
ale obecnie ju¿ w wielu domach
korzysta siê z niego, a niektórzy nie
wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia bez tego
urz¹dzenia. Komputer oraz internet
u³atwiaj¹ ¿ycie, pomagaj¹ w nauce, a
tak¿e pozwalaj¹ na rozwijanie
wyobraŸni. Dziêki internetowi mo¿emy
nie wychodz¹c z domu poznaæ œwiat,
nowych ludzi, a tak¿e za³atwiaæ wiele
spraw. Jest to wiêc wspania³a rzecz, lecz
z drugiej strony jest to pewne
zagro¿enie. Mo¿na bowiem uzale¿niæ
siê od komputera i gier
komputerowych, przesiadywaæ przed
nim ca³ymi godzinami, w ten sposób
zapominaj¹c, ¿e wokó³ nas jest jeszcze
mnóstwo piêknych rzeczy. Otaczaj¹ nas
przecie¿ ludzie, z którymi ¿yjemy i
spotykamy siê na co dzieñ. Nasi bliscy:
mama, tata, rodzeñstwo, rodzina, a
tak¿e nasi s¹siedzi, koledzy, kole¿anki.
Im tak¿e nale¿y poœwiêcaæ czas, nale¿y
siê o nich troszczyæ, szanowaæ. Nie
¿yjemy przecie¿ na bezludnej wyspie.
W dzisiejszych czasach coraz
czêœciej brakuje nam czasu dla naszych
najbli¿szych. Praca, nauka, pogoñ za
pieniêdzmi poch³aniaj¹ nas bez reszty, a
przecie¿ to nie jest najwa¿niejsze w
¿yciu cz³owieka. Jak¿e czêsto nie
zauwa¿amy albo nie chcemy zauwa¿yæ,
¿e obok nas ¿yj¹ ludzie chorzy, samotni,
którzy potrzebuj¹ naszej pomocy.
Czasem wystarczy tak niewiele: dobre
s³owo, mi³y gest, aby ujrzeæ na czyjejœ
twarzy uœmiech. Ludzie s¹ obojêtni na
ludzk¹ krzywdê i cierpienie, ¿yj¹
w³asnym ¿yciem, we w³asnym œwiecie,
bo tak jest ³atwiej i wygodniej.
Zamykaj¹ siê w czterech œcianach
swojego domu, w³¹czaj¹ telewizor i na
tym ich œwiat siê koñczy.
Ci, którym ¿yje siê lepiej odnosz¹
siê z dystansem do tych, którym w ¿yciu
siê nie powiod³o. Ale czy ci mniej
zaradni, mniej wykszta³ceni s¹ gorsi?
Oczywiœcie, ¿e nie. Niestety presja
œrodowiska jest zbyt wielka by zmieniæ
ten stereotyp.
My-mieszkañcy Europy tak bardzo
chcemy upodobniæ siê do ludzi
Zachodu, dlatego staramy siê ich
naœladowaæ. Szkoda tylko, ¿e oprócz
dobrych wzorów, czerpiemy tak¿e te
negatywne. Naœladujemy w du¿ym
stopniu wzorce amerykañskie,
przysposabiamy sobie ró¿ne
zagraniczne tradycje jak choæby „Dzieñ
Œwiêtego Walentego”. Nie ma w tym
nic z³ego, jeœli nikomu nie dzieje siê
krzywda i mo¿na czerpaæ z tego jakieœ
korzyœci i doœwiadczenia. Lecz
powinniœmy pamiêtaæ o kultywowaniu
swoich tradycji, aby nie zatraciæ siê w
obcej kulturze.
W dzisiejszym œwiecie liczy siê
wykszta³cenie, nauka obcych jêzyków,

Zgodzie z natur¹ i z w³asnym
sumieniem. Niech nam przyœwieca
has³o:,,¿yj i pozwól ¿yæ innym”.
Œwiat wokó³ nas jest piêkny, choæ
jak¿e czêsto okrutny i bezlitosny, lecz
do kogo mo¿emy mieæ o to pretensje,
skoro sami ten œwiat tworzymy i wci¹¿
go zmieniamy.
Natalia Sokal kl.V

zw³aszcza angielskiego, gdy¿ dziêki
temu nasza przysz³oœæ mo¿e byæ lepsza
i ciekawsza.
Ale œwiat wokó³ nas to nie tylko
wojny, choroby, z³o i nienawiœæ. To
tak¿e przyroda, która nas otacza, to
wschody i zachody s³oñca i nieustannie
zmieniaj¹ce siê pory roku. Jak
wygl¹da³aby nasza Ziemia bez trawy,
drzew, ptaków? Œwiat by³by szary i
smutny. Dziêki przyrodzie nasze ¿ycie
jest weselsze i barwniejsze.
Œwiat przyrody, który nas otacza jest
piêkny, nadaje kolorów naszemu ¿yciu.
Dlatego te¿ podró¿ujemy po ró¿nych
zak¹tkach œwiata i podziwiamy
ró¿norodnoœæ bogactw œwiata
roœlinnego i zwierzêcego. W przyrodzie
ka¿da roœlinka i ka¿de zwierzê ma
swoj¹ rolê i swoje miejsce. I to w³aœnie
jest zadziwiaj¹ce.
Jednak jak¿e czêsto nie potrafimy
szanowaæ i chroniæ œwiata przyrody.
Sterty œmieci w lasach, powycinane
drzewa -to obraz, który czêsto widzimy.
Dlaczego uchodz¹c za inteligentnych i
m¹drych ludzi niszczymy ogromne
fabryki tlenu, jakimi s¹ lasy, a przez to
pozbawiamy ptactwo leœne swoich
domów? Nie mamy prawa niszczyæ
tego, czego sami nie stworzyliœmy, a co
jedynie zosta³o nam dane.
Œwiat wokó³ nas to tak¿e niebo
pe³ne gwiazd, ksiê¿yc i planety. Ile
zagadek kryje kosmos? Sami dok³adnie
nie wiemy, ale lot na ksiê¿yc nie jest
dzisiaj wyj¹tkowym odkryciem.
Podsumowuj¹c moje rozwa¿ania na
temat œwiata wokó³ nas mogê
stwierdziæ, ¿e œwiat ci¹gle siê zmienia,
ci¹gle idzie do przodu. Zmieniaj¹ siê te¿
ludzie, ich obyczaje i œrodowisko, w
którym ¿yj¹. Dzisiaj ju¿ raczej nie
ujrzymy drewnianych chat krytych
s³om¹, pod oknami których kwit³y
kolorowe malwy, na p³otach wisia³y
gliniane garnki. Zmieni³a siê dzisiejsza
wieœ i dzisiejsze miasto. Domy s¹
piêkniejsze, bogatsze,
nowoczeœniejsze, w miastach wiele
supermarketów, biur i zak³adów.
Wszystko jest zmechanizowane, na
ka¿dym kroku komputery i maszyny
licz¹ce. Po drogach je¿d¿¹ samochody
ró¿nych marek, a ludzie ci¹gle siê
gdzieœ œpiesz¹. Obok tego wszystkiego
¿yj¹ ludzie: biedni i bogaci, dobrzy i Ÿli,
szczêœliwi i samotni. Wœród tych ludzi
s¹ zwykli, szarzy ludzie, ale s¹ te¿
wielkie osobowoœci i indywidualnoœci.
Jedn¹ z takich osób jest postaæ naszego
papie¿a Jana Paw³a II. Jest on wielkim
autorytetem zarówno dla mnie jak i dla
wielu ludzi na œwiecie. To wspania³e, ¿e
w dzisiejszych czasach wœród
przemocy i nienawiœci, s¹ jeszcze
ludzie, którzy potrafi¹ przebaczaæ i
kochaæ bezinteresownie innych. Jest to
oznak¹, ¿e œwiat wokó³ nas nie jest do
koñca z³y.
Pamiêtajmy jednak o tym, aby ¿yæ w

rys. Krzysztof Bi¿ek

Powstanie placówka
opiekuñczo - wychowawcza
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê
(jednomyœlnie) o utworzeniu placówki
opiekuñczo-wychowawczej z dniem 1
wrzeœnia 2004 roku. Bêdzie to
placówka typu socjalizacyjnego z
funkcj¹ interwencyjn¹ i funkcj¹
wsparcia dziennego pod nazw¹:
Wielofunkcyjna placówka opieki nad
dzieckiem i rodzin¹ „Promyk” z
siedzib¹ w Janowie Lubelskim.
G³ównym celem bêdzie zapewnienie
opieki i wychowania dzieciom
ca³kowicie lub czêœciowo
pozbawionym opieki rodziców.
Placówka bêdzie powiatow¹
bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
pomocy spo³ecznej, prowadz¹c¹
gospodarkê finansow¹. Dotychczas
dzieci z terenu powiatu znajdowa³y
opiekê w kilku domach s¹siednich
powiatów. Starostwo pokrywa³o koszty
utrzymania tych dzieci. Utworzenie
placówki w Janowie pozwoli
zatrzymaæ te pieni¹dze na naszym
terenie. Powstanie oko³o 12 nowych
miejsc pracy, g³ównie opiekunów i
wychowawców. Dzieci bêd¹ na
w³asnym terenie z wiêksz¹
mo¿liwoœci¹ odwiedzin przez rodzinê
bli¿sz¹ i dalsz¹. Nie ustalono jeszcze
lokalizacji, ale decydenci powinni
wzi¹æ pod uwag¹, ¿e powinno to byæ
miejsce przypominaj¹ce dom rodzinny
z mi³ym otoczeniem, zieleni¹,
podwórkiem do zabaw itd. Na pewno
nie powinno to byæ miejsce
przypominaj¹ce koszary. Czas
przebywania tam dziecka mo¿e byæ
d³ugi nawet klika lat w szczególnych
przypadkach nawet do 20 roku ¿ycia.
Pomys³ jest ze wszech miar godny
uznania.
Jan Machulak
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Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka

ZROZUMIEÆ
TRUDNE DZIECKO
Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo?
Coraz czêœciej rodzice, którzy nie daj¹ sobie rady z niespokojnym, ³atwo
rozpraszaj¹cym siê dzieckiem, do którego „nic nie dociera”, s³ysz¹, ¿e jest ono
nadpobudliwe psychoruchowo (ma zespó³ ADHD). Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
nie ka¿de aktywne i bardzo ruchliwe dziecko jest nadpobudliwe. Nale¿a³oby
wiêc zastanowiæ siê jakie objawy œwiadcz¹ o nadpobudliwoœci? Czym tak
naprawdê objawia siê nadpobudliwoœæ psychoruchowa? Wielu naukowców
zajmuj¹cych siê nadpobudliwoœci¹ psychoruchow¹ u dzieci uwa¿a, ¿e typowymi
jej objawami s¹: zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwoœæ oraz
impulsywnoœæ. Zaburzenie to charakteryzuje siê obecnoœci¹ k³opotów z uwag¹,
dziecko nie jest w stanie skupiæ siê d³u¿ej na wykonywanej czynnoœci. Ma
problemy z uwa¿aniem w szkole, wykonywaniem poleceñ, jest bardziej ruchliwe
ni¿ inne dzieci (nie mo¿e spokojnie wysiedzieæ na lekcji w ³awce czy u cioci na
imieninach) oraz gorzej kontroluje swoje impulsy. Mówimy potocznie, ¿e
najpierw coœ zrobi, a potem dopiero myœli, jakie mog¹ byæ nastêpstwa dzia³ania.
Do typowych problemów dzieci nadpobudliwych nale¿¹ miêdzy innymi: bardzo
d³ugie zabieranie siê do lekcji, interesowanie siê ka¿d¹ rzecz¹ w otoczeniu,
nazbyt krótkotrwa³e skupienie siê na pracy, ci¹g³e bieganie, wiercenie siê,
wyrywanie w szkole z odpowiedzi¹ czy nieumiejêtnoœæ poczekania na swoj¹
kolej. Dzieci o takiej naturze nie maj¹ ³atwego ¿ycia. Dzieciom nadpobudliwym
jest trudniej ni¿ ich rówieœnikom, poniewa¿ wiêcej wysi³ku musz¹ w³o¿yæ we
wszystko, co robi¹. Dla nich nawet najprostsze zadanie staje siê trudnym do
pokonania problemem. Co wiêcej, bardzo czêsto ich „nie radzenie sobie” i
irytuj¹ce otoczenie zachowanie, staje siê przyczyn¹ tego, ¿e dostaj¹ one etykietê
klasowego rozrabiaki. Maj¹ zazwyczaj problemy z prac¹ zespo³ow¹. Szybko i z
b³ahych powodów gniewaj¹ siê i z³oszcz¹. Powoduj¹ czêsto wiele konfliktów na
terenie klasy, anga¿uj¹ siê w spory wywo³ane przez innych, nie s¹ wiêc lubiani
przez rówieœników. Pomimo takich zachowañ dzieci nadpobudliwe s¹
inteligentne, twórcze i bardzo wra¿liwe. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e s¹ zdrowe,
lecz maj¹ specyficzne potrzeby i ¿e jest im niezbêdne ci¹g³e okazywanie
szczególnej wyrozumia³oœci. Nieodzownym warunkiem powodzenia w
wychowaniu i nauczaniu dzieci nadpobudliwych jest zrozumienie, ¿e dzieci te
nie s¹ dzieæmi z³ymi, nieznoœnymi, lecz dzieæmi, które maj¹ trudnoœci w
kierowaniu w³asnym postêpowaniem i w przystosowaniu siê do wymagañ
szko³y i rodziny. Zrozumienie tego faktu narzuca koniecznoœæ pomocy, nie
represji i karania. Niezbêdna jest œcis³a wspó³praca i szczera wymiana informacji
miêdzy wychowawc¹ i rodzicami. Razem w zgodzie i pe³nym porozumieniu
mo¿emy zdzia³aæ wiêcej, mo¿emy pomóc dziecku. W pracy z dzieckiem
nadpobudliwym nale¿y zachowaæ spokój i rozs¹dek. Nie mo¿na pozwoliæ, by
niepokój i nadruchliwoœæ dziecka udziela³a siê doros³ym. Jest to warunek
niezbêdny! Kary fizyczne w tym wypadu s¹ niedopuszczalne. Rodzice, nigdy nie
stosujcie kar fizycznych - to najbardziej szkodliwa metoda wychowawcza, która:
niszczy niæ porozumienia z dzieckiem, poni¿a je, powoduje poczucie krzywdy i
chêæ odwetu, rodzi agresjê. Pochwa³y zaœ stanowi¹ istotny element pracy z
dzieckiem nadruchliwym. Chwaliæ nale¿y jak najczêœciej nawet za osi¹gniêcia,
które wydaj¹ nam siê oczywiste. Kiedy tylko wasze dziecko zachowuje siê tak,
jak tego oczekujecie, chwalcie go za w³o¿ony wysi³ek, dostrzegajcie to, ¿e siê
stara.
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo wychowane od najwczeœniejszego
dzieciñstwa w spokojnej atmosferze, w systemie konsekwentnych wymagañ i
sta³ej kontroli, przy pe³nej pomocy rodziców i nauczycieli, maj¹ wszelkie szanse
prawid³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
Irena Lasek
14.
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Zabawa jest traktowana jako
narzêdzie uczenia siê mimowolnego i
poznawania rzeczywistoœci, toruj¹ce
drogê do systematycznego uczenia siê
w szkole. W ¿yciu dziecka jest ona
potrzebna, tak samo jak czynnoœci
natury fizjologicznej np. sen, pokarm i
zaspokaja jego potrzeby intelektualne,
spo³eczne, estetyczne i ruchowe.
Dziêki zabawie dziecko poznaje i
zbiera nowe doœwiadczenia, doskonali
ró¿ne umiejêtnoœci i sprawnoœci, a
przede wszystkim buduje podstawy
swej osobowoœci. Dzieci szeœcioletnie
przebywaj¹ce w przedszkolu
najchêtniej bawi¹ siê w zabawy
tematyczne, gdy¿ rzadko bawi¹ siê
indywidualnie, a przewa¿nie ³¹cz¹ siê
w ma³e grupki. I tak: bawi¹c siê w dom,
przedszkole, szko³ê, sklep, przyjmuj¹
na siebie okreœlone role, naœladuj¹c
sposób bycia obserwowanych osób.
Aby tak skomplikowane zabawy uda³y
siê, dzieci musz¹ uzgodniæ ogólny plan
dzia³ania, dobraæ odpowiednie
zabawki, zorganizowaæ warunki
zapewniaj¹ce osi¹ganie wysuniêtych
celów.
Zabawa pe³ni wiêc nie tylko
funkcjê kszta³c¹c¹, lecz równie¿
funkcjê spo³eczn¹, pomaga dziecku
coraz g³êbiej wkraczaæ w œwiat
spo³eczny.
Ró¿ne sytuacje zabawowe
pobudzaj¹ dziecko do mówienia i
myœlenia. Dziecko bawi¹c siê z innymi
dzieæmi lub rodzicami musi siê z nimi
porozumieæ i wypowiadaæ w sposób
dla nich zrozumia³y. Dziêki temu
mowa dziecka staje siê bardziej jasna,
logiczna i komunikatywna. Dziêki
takim zabawom dzieci ucz¹ siê tak¿e
planowania, co œwiadczy o ich
dojrza³oœci spo³ecznej.
Wiele zabaw zachêca dziecko do
u¿ywania ró¿nego rodzaju
pojedynczych g³osek lub ich zestawów
np. „ma,ma”, co staje siê swoistym
æwiczeniem narz¹dów mowy, sprzyja
rozwojowi analizy i syntezy
s³uchowej, a tak¿e wra¿liwoœci na
dŸwiêk. Dobra zabawa przyczynia siê
do powi¹zania dziecka ze
œrodowiskiem spo³ecznym, do
rozwijania nowych form dzia³ania
ludzkiego –jak nauki, pracy,
twórczoœci. Zabawa, podobnie jak
praca cz³owieka doros³ego, pobudza
dziecko do wysi³ku, wytrwa³oœci w
przezwyciê¿aniu trudnoœci, pozwala
na prze¿ywanie radoœci z tworzenia
czegoœ nowego, zadowolenia z
osi¹gniêcia postawionych sobie zadañ.
W czasie zabaw rzeczywistoœæ i
fantazja splataj¹ siê w jedn¹ ca³oœæ.

Gazeta Janowska

Dziecko zdaje sobie sprawê, ¿e zabawa
nie jest „w³aœciwym ¿yciem”.
Uczestnicz¹c w zabawie, mimo
ca³kowitego zaabsorbowania rol¹ i
traktowania jej jak najbardziej serio,
wie, i¿ coœ dzieje siê tylko tak w
zabawie i dla zabawy. Dziecko w
czasie zabawy anga¿uje siê
emocjonalnie i dziêki temu kszta³ci i
rozwija swoje uczucia- wra¿liwoœæ na
cudze potrzeby, umiejêtnoœæ liczenia
siê z innymi, panowanie nad sob¹. W
zabawie staj¹ siê dostêpne dla dziecka
uczucia partnerów. Rozwijaj¹ siê
uczucia sympatii, przyjaŸni. I tak wie,
¿e np. mama musi opiekowaæ siê i dbaæ
o dziecko, konduktor musi byæ
uprzejmy, wobec pasa¿erów, lekarz
posiadaæ wiedzê o leczeniu chorób. W
ten sposób dziecko przyjmuje wzorzec
do naœladowywania. Jest to wiêc
prawdziwa szko³a ¿ycia, powstaj¹ w
ten sposób warunki sprzyjaj¹ce coraz
to lepszemu przystosowaniu siê
dziecka do ¿ycia w grupie spo³ecznej.
Niezale¿nie od wieku, dzieci w
wielu zabawach zaspokajaj¹ potrzeby
ruchu. Ruch wystêpuje w ka¿dej
zabawie, a w niektórych przybiera
szczególnie intensywn¹ formê.
Dziecko biega, skacze, kuca, rzuca,
manipuluje. Æwiczy wiêc swoj¹ ogóln¹
sprawnoœæ rêki, która odgrywa tak
wa¿n¹ rolê w procesie
usamodzielnienia. Od sprawnoœci
ruchowej r¹k zale¿y w du¿ym stopniu
zdobycie umiejêtnoœci takich jak:
samodzielne mycie, ubieranie,
jedzenie, wykonywanie wielu
codziennych czynnoœci i umiejêtnoœci
specjalnych, jak malowanie pisanie.
Nie denerwujmy siê, gdy dziecko chce
malowaæ farbami czy ci¹æ
no¿yczkami. W czasie zabaw i gier
ruchowych sprawne fizycznie dziecko,
ma w wiêkszym stopniu u³atwiony
kontakt z innymi dzieæmi, poniewa¿
ma wiêksze poczucie w³asnej
niezale¿noœci, co zachêca je do
podejmowania samodzielnych prób i
pokonywania przeszkód. Tego typu
zabawy umo¿liwiaj¹ kszta³cenie
prawid³owego reagowania na sytuacje
stresowe, nie przez dzia³anie
agresywne, które wywo³uj¹
dezaprobatê i karê, lecz w wyniku
w³asnego wysi³ku i æwiczeñ.
Uzyskanie powodzenia, pochwa³y, na
które dziecko jest bardzo wra¿liwe,
przyczynia siê do wyrabiania
pozytywnych reakcji na sytuacje
trudne, kszta³towanie siê postawy
odwa¿nej i ¿yczliwej wobec ludzi i
¿ycia.
Teresa Mai³o

Dop³aty bezpoœrednie- Pierwszy krok
Wnioskodawca maj¹cy zamiar ubiegaæ siê o dop³atê musi wyst¹piæ o nadanie
numeru identyfikacyjnego-z³o¿yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów.
Celem z³o¿enia wniosku o wpis do ewidencji producentów jest zarejestrowanie
gospodarstwa w ewidencji producentów: producentów rolnych, przetwórców,
organizacji producentów oraz podmiotów prowadz¹cych zak³ad utylizacyjny.
Formularze wniosków o wpis do ewidencji pobieraæ mo¿na w Biurach
Powiatowych ARiMR, Urzêdach Gmin oraz ze strony internetowej ARiMR, a
wype³nione wnioski nale¿y z³o¿yæ w Biurze Powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiœcie lub wys³aæ poczt¹. Przy
wys³aniu wniosku poczt¹ nale¿y do³¹czyæ kserokopiê dokumentu to¿samoœci. Po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wpis do ewidencji otrzymuje jeden,
niepowtarzalny, dziewiêciocyfrowy numer identyfikacyjny.
Wniosek sk³ada siê:
- w biurach powiatowych ARiMR;
- nie póŸniej ni¿ na 21 dni przed z³o¿eniem pierwszego wniosku o przyznanie
p³atnoœci obszarowych.
Numer identyfikacyjny wa¿ny jest tak d³ugo jak d³ugo istnieje osoba
wnioskodawcy. Nie jest jednak dziedziczony razem z gospodarstwem.
We wniosku nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane:
1. Imiê i nazwisko albo nazwê podmiotu, który zamierza ubiegaæ siê o dop³atê;
2. Adres zamieszkania lub w przypadku wnioskodawców nie bêd¹cymi osobami
fizycznymi, adres siedziby;
3. W przypadku osób fizycznych numer PESEL oraz numery REGON, NIP, jeœli
takie zosta³y nadane. w przypadku wnioskodawców nie bêd¹cymi osobami
fizycznymi, numer REGON i NIP
4. Imiê i nazwisko oraz adres do korespondencji;
5. Numer rachunku bankowego-dop³ata przekazywana jest wy³¹cznie przelewem
na konto bankowe nie ma mo¿liwoœci realizacji dop³aty w gotówce lub
przekazem pocztowym. Dlatego te¿ ka¿dy ubiegaj¹cy siê o przyznanie dop³aty
musi posiadaæ rachunek bankowy.
Je¿eli nast¹pi¹ zmiany danych we wniosku np.: zmiana nazwiska w
wyniku ma³¿eñstwa, zmiana adresu, zmiana numeru rachunku bankowego itp..,
zaistnia³e zmiany nale¿y zg³osiæ w ci¹gu 14 dni od ich zaistnienia do Kierownika
Biura Powiatowego ARiMR. Zg³oszenia nale¿y dokonaæ poprzez z³o¿enie w
Biurze Powiatowym wniosku o wpis do ewidencji producentów, z zaznaczonym
polem 2-zmiana danych, w sekcji I. CEL ZG£OSZENIA.
Od 15 kwietnia mo¿na sk³adaæ wniosek o przyznanie p³atnoœci obszarowych.
Biuro Powiatowe ARiMR
Andrzej Wolan
23-300 Janów Lubelski
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
ul. Ulanowska 61
tel/fax 015 87 24 733
tel. 015 87 24 734, 87 25 070

Wójt Gminy Modliborzyce
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach Drugich.
1. D o konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach szkó³ i placówek /Dz.U.Nr 89, poz.826 z 2003r. zm.Dz.U.Nr 189
poz.l854z2003r./
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
- uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju zespo³u,
- ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego,
- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej
nauczycielem,
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego
sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie bêd¹cej
nauczycielem,
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo
zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,
- ocenê pracy, o której mowa w $ 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek,
- zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust.³
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela/Dz.U.z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137,
poz. 1304/ oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych
z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65,
poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611/,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i
Nr 153, poz.1271/ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach Drugich" w terminie do 16
kwietnia 2004r. do godz.l5;10 w Urzêdzie Gminy w Modliborzycach, pokój nr 9 lub na adres
Urz¹d Gminy, 23-310 Modliborzyce, ul. Pi³sudskiego 63.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy Modliborzyce. O
terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹
powiadomieni indywidualnie.

Gazeta Janowska
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Nie bêdzie desantu

Chodzi³a pog³oska, ¿e przy zmianach kadrowych i obsadzie stanowisk
Komendant sprowadza³ bêdzie „swoich” ludzi z Bi³goraja. Nic takiego siê nie
sta³o, dokonano kilku zmian organizacyjnych. Powsta³a Sekcja Prewencji i Ruchu
Drogowego, której naczelnikiem zosta³ nadkomisarz Jacek Iracki, zastêpc¹
komisarz Rados³aw Czuba. Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej zosta³ komisarz
Zbigniew Kêdra zaœ jego zastêpc¹ podkomisarz Piotr Sawa.
Piotr Sawa zosta³ te¿ rzecznikiem prasowym Komendanta Policji Powiatowej.
Sier¿ant sztabowy Stanis³aw Gorzelewski, asystent Sekcji Prewencji i Ruchu
Drogowego zajmowa³ siê bêdzie patologi¹ wœród nieletnich g³ównie sprawami
narkotyków.
Z pracy w Policji na emerytury odeszli: kierownik Referatu Ruchu
Drogowego Wies³aw Bartman, kierownik Referatu Dochodzeniowo - Œledczego
Eugeniusz Wieleba. Odesz³a równie¿ pani Kazimiera Lewandowska z Sekcji
Kryminalnej. Pod koniec ubieg³ego roku odszed³ jeden z funkcjonariuszy na
w³asn¹ proœbê. Czy bêd¹ nastêpne odejœcia z pracy za wczeœnie mówiæ, jednak
nie jest to wykluczone.
Obsada stanowisk dokonana zosta³a spoœród pracowników miejscowej
komendy.
Komendant KPP w Janowie Lubelskim inspektor Janusz Sokal przewiduje
przyjêcia do pracy w miesi¹cu lipcu, lista kandydatów jest d³uga, czêœæ z nich
posiada ju¿ testy sprawnoœciowe. Zachodz¹ zmiany a co za tym idzie i poprawa
bezpieczeñstwa. O sukcesach, niestety, mówiæ za wczeœnie. Bie¿¹cy rok bêdzie
okresem wypracowywania normalnoœci w pracy janowskiej policji, i wspó³pracy
z obywatelami.

Gazeta Janowska
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Firma PHU „Trans – Pal” z siedzib¹ w
Dzwoli dzia³a na rynku od 1991 roku.
W dniu 1.01.2004 r. przyst¹pi³a do
Grupy Polskich Sk³adów
Budowlanych co umo¿liwi jej sprzeda¿
swoich towarów po bardzo
konkurencyjnych cenach. Po
wewnêtrznych uzgodnieniach
pomiêdzy partnerami PSB, ustalono, ¿e
firma „Trans – Pal” bêdzie obs³ugiwaæ
rynek ca³ego powiatu janowskiego,
przy czym firma ma zaszczyt zaprosiæ
wszystkich klientów do wspó³pracy
handlowej. Zapewnia mi³¹, szybk¹ i
tani¹ obs³ugê, w ofercie posiada ponad

8000 pozycji towaru z bran¿:
budowlanej oraz rolniczej. W bie¿¹cym
roku rozszerzy siê dzia³alnoœæ o
nastêpne 2000 pozycji. Ponadto przy
kompleksowych obs³ugach budów
oferowane s¹ bezp³atne wypo¿yczenia
sprzêtu budowlanego takiego jak:
betoniarki, rusztowania, wyci¹gi i inne.
Serdecznie zapraszamy rolników do
badania opryskiwaczy na naszej nowo
otwartej stacji, przy czym oferujemy
drobne naprawy, modernizacje lub
wymianê zu¿ytych podzespo³ów,
posiadamy równie¿ 99% zaopatrzenia
w czêœci do opryskiwaczy rolniczych.

GRALI W SIATKÊ

Gminny Klub Sportowy w Modliborzycach od piêciu lat organizuje rozgrywki w
pi³ce siatkowej. Zawody odbywaj¹ siê w pierwszym kwartale ka¿dego roku.
Najbardziej interesuj¹cym jest sk³ad dru¿yn. Graj¹ uczniowie szkó³, maturzyœci,
studenci i „m³odzicy” w wieku od 40 do 55 lat. Tegoroczny fina³ rozgrywek odby³
siê w sali sportowej szko³y podstawowej w Janowie Lubelskim. Puchar „AutoSerwisu” Andrzeja Wojtana, g³ównego sponsora, otrzyma³a dru¿yna LO
„Matura”- Janów Lubelski, na kolejnych miejscach uplasowa³y siê ESK Kawêczyn Nowa Osada, Strong - Janów Lubelski, ZSZ- Janów Lubelski, Old
Superboys- Janów Lubelski, GKS – Modliborzyce, LZS- Wierzchowiska.
Organizacj¹ i kierowaniem zajmuje siê nauczyciel w-f Grzegorz Nieborak,
sprawy finansowe rozwi¹zywane s¹ przez sponsorów, sk³adek w³asnych
zawodników, którzy bior¹ udzia³ w tej wspania³ej przygodzie a czêœciowo przez
starostwo i GKS. Tego typu sport powinien rozwijaæ siê i znaleŸæ wiêksz¹
przychylnoœæ u w³adz.
JM

OG£OSZENIE DROBNE:
Posiadam du¿y i wysoki lokal do wynajêcia na dzialalnoœæ
gospodarcz¹. Informacja: ul. Bialska 43, tel. (015) 8720-951

Gazeta Janowska
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OFERTA UBEZPIECZENIA OC
POJAZDÓW DLA PRACOWNIKÓW
URZÊDÓW PAÑSTWOWYCH

Dr n. med. Tomasz Hopka³a
Specjalista chirurg
Choroby naczyñ: mia¿d¿yca têtnic
choroby ¿y³: ¿ylaki koñczyn dolnych, owrzodzenia ¿ylne, obrzêki goleni,
teleangiektazje
leczenie zachowawcze i operacyjne
mo¿liwoœc wykonania badañ diagnostycznych: USG naczyñ, arteriografia

Sk³adki na wybrane modele pojazdów przy zni¿ce 60%
FIAT 126p – 111 z³.
UNO 1,1 – 166 z³
SKODA 1,3 – 177 z³
POLONEZ 1,6 – 222 z³
OPEL 1,8 – 188 z³
AUDI 2,0 – 333 z³

Sobota od godz. 12 (co II sobota w miesi¹cu)

Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 77 (rejestracja w aptece)
Tel. 015 8724 020,
Tel. kom. 503 124 852

BIURO:
Ul. BIALSKA 13
Tel. (015) 8724 260
Zapraszamy codziennie w godz. 8-17, soboty 9-14

SKLEP - MAGAZYN
Teren by³ej Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Dzwoli

015/ 875 22 44
BIURO - 015/ 875 28 79
STACJA PALIW - 015/ 875 28 61

TANI TRANSPORT

Gazeta Janowska

