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Egzemplarz bezp³atny

PROGRAM
9.30 - ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŒCI NAPORYTOWYM WZGÓRZU.
9.35 - OTWARCIE UROCZYSTOŒCI PRZEZ GOSPODARZA POWIATU JANOWSKIEGO.
9.40 - WEJŒCIE KOMPANII HONOROWEJ WP l POCZTÓW SZTANDAROWYCH
- CEREMONIA£ WOJSKOWY.
10.00 - POLOWA MSZA ŒWIÊTA
- OPRAWA MUZYCZNA CHÓR MÊSKI „GAUDIUM" ZE STALOWEJ
WOLI.
PO MSZY ŒWIÊTEJ:
-WYST¥PIENIA OKOLICZNOŒCIOWE GOŒCI.
-APEL POLEG£YCH.
-SK£ADANIE WIEÑCÓW l WI¥ZANEK.
-DEFILADA KOMPANII HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO.
-PROGRAM ARTYSTYCZNY.
10.00 - 12.45 - WYŒCIG SPORTOWCÓW NIEPE£NOSPRAWNYCH NA WÓZKACH
INWALIDZKICH NA TRASIE JANÓW LUBELSKI - PORYTOWE WZGÓRZE (START
HONOROWY - BUDYNEK "STAREJ POCZTY")

APEL W£ADZ SAMORZ¥DOWYCH
15 czerwca mija termin sk³adania wniosków o dop³aty bezpoœrednie z funduszy
Unii Europejskiej.
Niestety – jak dotychczas bardzo wielu uprawnionych mieszkañców
naszego powiatu nie z³o¿y³o wniosków. Ta sytuacja budzi zaniepokojenie wœród
samorz¹dów, gdy¿ powiat janowski ma charakter typowo rolniczy i zaliczany jest
do powiatów o niskich dochodach ludnoœci.
Dop³aty z funduszy UE s¹ realne, a dla naszych mieszkañców konieczne.
Dlatego apelujemy do wszystkich uprawnionych o sk³adanie wniosków o dop³aty.
Ziemia janowska zawsze s³ynê³a z gospodarnoœci. Nie staæ nas wiêc na takie
marnotrawstwo szans. W skali naszego powiatu s¹ to miliony z³otych.

Wielkie budowanie
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Trzeciomajowa rocznica...

M

ajowe œwiêta po³¹czy³y w sobie dwa historyczne fakty. Jeden to 213
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, drugi to w³¹czenie Polski do
struktur Unii Europejskiej. Oba historyczne wydarzenia nios¹ ze sob¹
wiele optymizmu, zatem ich obchody w naszym mieœcie przybra³y formê
prawdziwej majówki. Dzieñ 2 maja uchwa³¹ sejmu RP ustanowiony dniem flagi
up³ywa³ w naszym mieœcie w rytmie ludowych tañców. Obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczê³y siê od uroczystej Mszy œw. w koœciele
pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela z udzia³em w³adz lokalnych, licznych
pocztów sztandarowych i rzeszy mieszkañców naszego miasta. Po Mszy œw. przy
akompaniamencie orkiestry dêtej uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali pod
pomnik Tadeusza Koœciuszki. Przemówienie wyg³osi³ tam burmistrz K. Ko³tyœ a
delegacje janowskich zak³adów pracy, organizacji politycznych i spo³ecznych
z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. Czêœæ artystyczn¹ w tym roku przedstawili uczniowie
Publicznej Szko³y Podstawowej im. Jana Zamoyskiego. Chór szkolny
prowadzony przez pani¹ M. Roczniak zakoñczy³ oficjaln¹ czêœæ obchodów.
ci¹g dalszy na stronie 2

„W Maryjnym Janowie Gratiarum”

DRODZY MIESZKAÑCY!
dniach 20 maja – 13 czerwca 2004 roku w Muzeum Regionalnym w
Poprawmy sytuacje swoj¹ oraz wp³yñmy tym samym na o¿ywienie ospodarcze
Janowie
Lubelskim obejrzeæ mo¿na wystawê zatytu³owan¹ „W
naszego powiatu. Ze strony samorz¹dów deklarujemy wszelk¹ pomoc. Prosimy
Maryjnym
Janowie Gratiarum”. Na uroczystym otwarciu wystawy
tylko o kontakt.
pojawili siê zaproszeni przez jej autora, Andrzeja Albiniaka, przedstawiciele
Nie oddajmy naszych funduszy innym. One NAM siê nale¿¹.
w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych oraz przedstawiciele duchowieñstwa: ks.
Wac³aw Umiñski, dyrektor Biblioteki Archiwum i Muzeum Ksiê¿y Misjonarzy
Starosta janowski
Burmistrz Janowa Lubelskiego Wójtowie:
Boles³aw Gzik
Krzysztof Ko³tyœ
Wójt Gminy Batorz Henryk Micha³ek
œw. Wincentego a Paulo, ks. Jerzy Górny, dyrektor Centrum Duchowoœci
Wójt Gminy Chrzanów Czes³aw Jaworski
Wincentynskiej, s. Irena Chora³a, Radna Generalna Zgromadzenia Sióstr
Wójt Gminy Dzwola Marek Piech
Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo, s. Józefa W¹troba, Archiwistka Archiwum
Kierownik BPARMiR
Wójt Gminy GodziszówAndrzej Olech
Andrzej Wolan
Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia w Krakowie, s. Monika Albiniak,
Zgromadzenie Siostr Opatrznoœci oraz o. S³awomir Brzozecki z Zakonu
Wójt Gminy Potok Wlk Jerzy Pietrzyk
Dominikanów. Wœród eksponatów prezentowanych w trzech salach

W

ci¹g dalszy na stronie 2

Powstaje Janowska Wy¿sza Uczelnia

R

ada Powiatu w Janowie
Lubelskim, na posiedzeniu w
dniu 29 kwietnia 2004 roku,
wyrazi³a zgodê na przekazanie - w
drodze darowizny, prawa u¿ytkowania
wieczystego dzia³ki na ulicy Bialskiej
69 wraz z zabudowaniami na rzecz

Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Che³mie celem
realizacji statutowych zadañ uczelni
poprzez utworzenie Instytutu
Zamiejscowego w Janowie Lubelskim.
Budynek ten bêdzie w³asnoœci¹ szko³y
na okres prowadzenia przez ni¹
ci¹g dalszy na 8 stronie

Misj¹ ludzi pracuj¹cych w samorz¹dach jest przede wszystkim wzbogacaæ
¿ycie ludzi i pomagaæ im ¿yæ. 27 maja jest Dniem Pracownika
Samorz¹dowego z tej okazji pragnê z³o¿yæ wszystkim pracownikom
samorz¹dowym najlepsze ¿yczenia.
¯yczê wszystkim wielu sukcesów zawodowych, satysfakcjonuj¹cej pracy i
realizacji swoich planów, zamierzeñ czêsto nie³atwych. ¯yczê m¹droœci
zawodowej, coraz lepszej s³u¿by innym ludziom, aby odnoszone sukcesy te
ma³e i wielkie przynios³y oczekiwany owoc.
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz Urzêdu Miejskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Zenon Sydor
Bo¿ena Czajkowska

Gazeta Janowska

Trzeciomajowa rocznica... Ocalone od zapomnienia
ci¹g dalszy z 1 strony

Na czêœæ nieoficjaln¹ czyli majówkê „Wiosn¹ do Unii” z³o¿y³ siê program
przygotowany przez nauczycieli i uczniów janowskich szkó³. Uczniowie naszego
gimnazjum zaprezentowali spektakl „Wêgierski skarb” przygotowany pod
kierunkiem dyr. A. Tomczyka, I. Sowy oraz U. Wiechnik.
Szko³a Podstawowa zaprezentowa³a sk³adankê artystyczn¹ ukazuj¹c¹ liczne
talenty jej uczniów. W przygotowaniach uczniom dopomogli: A. Bielecka, M.
Roczniak, M. Stolarz, T. Mai³o, J. Lalik, I. Lasek, E. Czerniak, A. Kusz, M.

Chmiel, B. Matysek, M. Fac, A. Sokó³, A. Kwiecieñ s. Teodozja, A.Rz¹d,
M.Sulowski. Zaprezentowano bogaty program bêd¹cy efektem dobrej pracy z
dzieæmi i m³odzie¿¹.
Organizatorzy majówki zadbali o dodatkowe atrakcje jakimi by³y zjazd
swobodny na linie i wystêp zespo³ów muzycznych- „Cedurki” i „Demolki”. O
godz 17 mieszkañcy Janowa stanêli do wspólnej fotografii, a póŸniej bawili siê
przy muzyce orkiestry dêtej i zespo³u „Geriawit Drinkers”
Jaros³aw Lalik
ci¹g dalszy ze strony 1

„W Maryjnym Janowie Gratiarum”
wystawowych muzeum znajduj¹ siê m.in.: starodruki pisane po polsku, ³acinie,
francusku, rusku, grecku a traktuj¹ce o Janowie Lubelskim oraz zawieraj¹ce
ikonografiê maryjn¹, doœæ wymieniæ pochodz¹c¹ ze zbiorów Biblioteki Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci – Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ksi¹¿kê Piotra
Hiacynta Pruszcza „ Morze £aski Bozey” wydan¹ w Krakowie w roku 1662,
spisywan¹ od 1670 roku „Liber Miraculorum Humus Sacri Loci Janoviensis
Sanctae Mariae Gratiarum Ords Sancti Dominici Praedicatorum. Anno Domini
1670 Per Ceslaum Sulickis – (orgina³ „Janowskiej Ksiêgi Cudów i £ask...”
pochodz¹cej z Archiwum Ojców Dominikanów w Krakowie), warto tutaj
zaznaczyæ i¿ Ksiêga ta jest zapisywana z dwóch stron: pierwsz¹ czêœæ stanowi
Ksiêga Cudów zaœ drug¹ wpisy XIX- wiecznych postanowieñ prowincjonalnych.
W jednej z sal wystawowych znaleŸæ mo¿emy ponadto heraldykê i sfragistykê
maryjn¹ z kolekcji Gumowskiego i Wittyga. Znajduj¹ siê tam m.in.: odciski i
odbitki pieczêci miast polskich, pisma magistratu oraz najstarsze litografie miejsc
i budynków znajduj¹cych siê w Janowie Lubelskim: Koœcio³a p.w. Jana
Chrzciciela i Pomnika Tadeusza Koœciuszki a zaprezentowanych na ³amach XIXwiecznego „Tygodnika Ilustrowanego”. W innej z sal obejrzymy zbiór akwafort,
miedziorytów i drzeworytów. Pere³k¹ tego zbioru a zarazem najstarszym
prezentowanym na wystawie eksponatem jest pochodz¹ca z 1558 roku „Biblia
Sacra ad optima quaeque vetris...”. W trzeciej z sal wystawowych prezentowane
s¹ zdjêcia sióstr szarytek, ich
przedsoborowy strój wraz z
kornetem, kolekcja znaczków
pocztowych ze zbiorów Archiwum
Sióstr Mi³osierdzia œw.
Wincentego a Paulo a tak¿e, co
najistotniejsze list siostry Marty
Wieckiej, której 100-n¹ rocznicê
œmierci obchodziæ siê bêdzie 30
maja b.r. Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e
wystawa poœwiêcona siostrze
Wieckiej jest jedyn¹ wystaw¹
prezentowan¹ poza murami
klasztornymi. W imieniu
organizatorów wystawy
zapraszamy do jej odwiedzenia
wszystkich tych, których interesuje
historia nie tylko naszego miasta,
ale równie¿ tych spragnionych
ogólnej wiedzy historycznej.
ac

Z

koñcem czerwca bie¿¹cego roku Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim planuje otwarcie wystawy prezentuj¹cej czêœæ dokumentów
odnalezionych podczas dokonanego w 2002 r. remontu budynku
Kancelarii Obwodu Zamojskiego, mieszkañcom Janowa znanego bardziej jako
stara poczta. Odzyskane wówczas materia³y to przewa¿nie archiwalia urzêdów
administracji mieszcz¹cych siê tu niegdyœ, tj. Kancelarii Obwodu Zamojskiego
(1823-1842) a po zmianach w nazewnictwie jednostek terytorialnych 1842 r. –
powiatu zamojskiego (1842-1867). Z kolei po reformie administracyjnej 1867 r.
siedzibê swoj¹ mia³y tu w³adze nowopowsta³ego wówczas powiatu janowskiego
(w 1914 r. przeniesione do nowego budynku). Natomiast od 1914 r. mieœci³y siê
tu w³adze miejskie: w latach
1914-1939 – Magistrat, od
1939 do 1950 - Zarz¹d
Miejski (do 1944 r. pod
nadzorem niemieckich
w³adz okupacyjnych) po
1950 r. Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej. Ostatnim
gospodarzem budynku by³
Urz¹d PocztowoTelekomunikacyjny, który
wyniós³ siê st¹d w 1986 r.
Odnalezione archiwalia stanowi¹ niezwykle ciekawy materia³
dokumentuj¹cy znakomicie pracê powy¿szych urzêdów na przestrzeni lat, ich
obsadê personaln¹ czy te¿ zwyk³e, codzienne ¿ycie mieszkañców Janowa
widziane przez pryzmat spraw za³atwianych w tych urzêdach. S¹ te¿ zarazem
cennym Ÿród³em informacji dla zainteresowanych histori¹ naszego miasta i
regionu.
Wybrane na potrzeby wystawy dokumenty obejmuj¹ lata 1810-1952.
Pozwoli³o to zestawiæ je w pewne okresy historyczne, w jakich znajdowa³ siê
Janów w tamtym czasie pocz¹wszy od Ksiêstwa Warszawskiego przez
Królestwo Polskie, okupacjê austro-wêgiersk¹, 20-lecie miêdzywojenne i
okupacjê niemieck¹ po okres narodzin Polski Ludowej. Ka¿dy z tych okresów
charakteryzowa³ bowiem inny ustrój administracji lokalnej, inne nazewnictwo
jej organów czy wreszcie szczególne zadania tej¿e administracji wynikaj¹ce np.
z polityki rusyfikacyjnej w okresie Królestwa Kongresowego czy te¿ polityki
okupacyjnych w³adz niemieckich w latach 1939-1944. Warto tu wymieniæ
chocia¿by seriê
dokumentów z lat
1 9 4 1 - 4 2
dotycz¹cych
przymusowych
œ w i a d c z e ñ
mieszkañców
Janowa na rzecz
tych¿e w³adz czy
dotycz¹cych
wyjazdów na
roboty rolne do
Rzeszy. Natomiast z
okresu 20-lecia
miêdzywojennego
ciekaw¹ pozycjê stanowi spis pogorzelców po po¿arze Janowa z 1922 r. oraz
wykaz zak³adów i przedsiêbiorstw przemys³owych i handlowych znajduj¹cych
siê w mieœcie w 1923 r. Najstarszym dokumentem, jaki bêdzie mo¿na zobaczyæ
na wystawie jest raport Szko³y Pocz¹tkowej w Tomaszowie Lubelskim z 24
kwietnia 1810 r. poruszaj¹cy problem stanu szko³y i potrzeby jej remontu oraz
obowi¹zku szkolnego i sposobów jego egzekwowania od „niedba³ych”
rodziców. Z okresu Królestwa Polskiego pochodzi m.in. szereg pism
urzêdowych Kancelarii Obwodu Zamojskiego a w tym pismo z 18 listopada
1817 roku – upomnienie Komisji Województwa Lubelskiego skierowane do
komisarza obwodu za niedope³nienie obowi¹zków s³u¿bowych. Widnieje na nim
podpis pierwszego Komisarza Obwodu Zamojskiego w Janowie Ignacego
Wolanowskiego.
Ogó³em na wystawie zatytu³owanej „Ocalone od zapomnienia” znajdzie
siê kilkadziesi¹t ró¿nego rodzaju dokumentów odnalezionych w budynku starej
poczty.
Piotr Widz

Janów w Rankingu!
(Wœród miast powiatowych do 20 tys. mieszkañców)
Najni¿sze wydatki bie¿¹ce (administracyjne) na 1 mieszkañca.
Janów znajduje siê na 9 miejscu w kraju wœród miast które maj¹ najni¿sze
wydatki administracyjne na 1 mieszkañca.
Na podstawie rankingu przeprowadzonego przez “WSPÓLNOTÊ” Pismo
Samorz¹du Terytorialnego.
inf.w³.

foto: J.Lalik
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Gazeta Janowska

Restauracja „Hetmañska” wchodzi w sk³ad firmy P.H.U „WOJAN” prowadzonej przez ma³¿eñstwo Cz. i L.
Sulowskich od 1.04.1999 roku.
Aby polepszyæ jakoœæ us³ug w styczniu 2004 roku przeprowadziliœmy generalny remont
sali bankietowej w restauracji „Hetmañska”. Obecnie jest ona do dyspozycji Pañstwa i
mo¿e pomieœciæ ponad 200 osób.
Restauracja „HETMAÑSKA”
23-300 Janów Lubelski
Organizujemy imprezy takie jak:
ul. Zamoyskiego 53
przyjêcia weselne
- od 60 z³/ 1 os.
(parking obok restauracji)
przyjêcia komunijne
- od 45 z³/1 os.
tel. (015) 8720 199
tzw. „osiemnastki”
- od 30 z³/1 os.
tel. kom. 0603 876 988
oraz inne imprezy okolicznoœciowe jak te¿ wyjazdy cateringowe
(dowóz zamówionych wyrobów do Klienta wraz z obs³ug¹ goœci).
Proponujemy Pañstwu dobr¹ kuchniê, bogat¹ ofertê kulinarn¹, dobr¹ obs³ugê i mi³¹
atmosferê.

SERDECZNIE PAÑSTWA ZAPRASZAMY!!!

Gazeta Janowska

3.

W FMJ stabilizacja

W

yraŸna poprawa sytuacji
finansowej pozwala
pracownikom patrzeæ z
optymizmem w przysz³oœæ. Poprawi³a
siê p³ynnoœæ finansowa.
Fabryka
posiada pe³ny portfel zamówieñ na
bie¿¹cy rok. Sytuacja na rynku sta³a siê
stabiln¹, pozwala to na poprawê
rytmiki produkcji. Niestety w
poprzednim okresie firma straci³a
zaufanie u czêœci odbiorców i to
zaufanie musi odzyskaæ. Podwy¿ki cen
stali nawet do 50% w niektórych
asortymentach zmuszaj¹ do
weryfikacji i ci¹g³ych negocjacji z
odbiorcami wyrobów. W najbli¿szym
okresie planuje siê utworzenie w³asnej
komórki logistyki i planowania.
Planowanie produkcji nie tylko w FMJ
jest wielka bol¹czk¹ praktycznie
wiêkszoœci firm w kraju. Pe³ne
skomputeryzowanie oraz zatrudnienie
nowych pracowników z bieg³¹
znajomoœci¹ jêzyków obcych pozwoli
na zrezygnowanie z poœredników w
handlu wyrobami FMJ. Wbrew
pozorom znalezienie wysoko
kwalifikowanych pracowników jest
niezwykle trudne w janowskich
warunkach. Po og³oszeniu konkursu
zg³osi³o siê 20 kandydatów uda³o siê
zakwalifikowaæ jedynie trzem i to
jeden z nich zrezygnowa³ z uwagi na
trudnoœci z dojazdem do pracy.

Nast¹pi³y kolejne zmiany na
stanowiskach kierowniczych. Nowym
kierownikiem utrzymania ruchu zosta³
Jerzy Korga doje¿d¿aj¹cy do pracy z
Lublina. Wczeœniej pracowa³ w
zak³adach Ursusa na ró¿nych
stanowiskach miedzy innymi jako
G³ówny Technolog. Prezes Lech Pud³o
stwierdzi³, ¿e wyjazdy s³u¿bowe
cz³onków zarz¹du poch³aniaj¹ do 50 %
czasu pracy. St¹d te¿ mo¿e pog³oski ¿e
cz³onkowie Zarz¹du doje¿d¿aj¹ trzema
s³u¿bowymi samochodami do pracy.
Nastêpuje wzrost zatrudnienia,
przyjêto do prac interwencyjnych 25
osób, pod koniec maja przyjêta
zostanie nastêpna grupa 25 osób. Firma
wyst¹pi³a do Powiatowego Urzêdu
P r a c y z p r o p o z y c j ¹
wspó³uczestniczenia w szkoleniu
spawaczy, sama tez szkoli
pracowników np. w zakresie obs³ugi
suwnic i maszyn.
Jak wspomnia³ przedstawiciel
zwi¹zków zawodowych nadal s¹
zaleg³oœci w wyp³acaniu nagród
jubileuszowych, zaleg³oœci te s¹
sukcesywnie zmniejszane, natomiast w
najbli¿szym okresie bêdzie mo¿na
wykorzystaæ fundusz socjalny
naliczany na rencistów i emerytów,
który zwi¹zkowcy pozostawiaj¹ do
wy³¹cznej decyzji ich przedstawicieli.
JM

Serce-najwspanialszy dar
Publiczna Szko³a Podstawowa w Janowie Lubelskim

M

³odszy wiek szkolny jest
okresem, w którym u dzieci
wzrasta sprawnoœæ
psychiczna, gromadzona jest wiedza o
otaczaj¹cym œwiecie, a w
szczególnoœci funkcjonowanie w ¿yciu
doros³ym.
Aktywnoœæ dziecka w œrodowisku osób
zdrowych, jak te¿ osób
niepe³nosprawnych odgrywa istotn¹
rolê, dlatego te¿, ju¿ od najm³odszych
lat powinniœmy uczyæ tolerancji,
wra¿liwoœci i zrozumienia drugiego
cz³owieka, który czuje tak jak myludzie zdrowi.
Zauwa¿any brak tolerancji wœród osób
niepe³nosprawnych przez dzieci
powinien sk³oniæ nauczycieli do
uczulania na krzywdê drugiego
cz³owieka. Poprzez nawi¹zanie
wspó³pracy z t¹ instytucj¹ jak¹ jest
Dom Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim, mo¿emy przybli¿yæ
dzieciom ¿ycie codzienne
mieszkañców Domu, który istnieje od
1950r. To tu znajduj¹ siê mieszkañcy
przewlekle somatycznie chorzy, którzy
nie maj¹ mo¿liwoœci przebywaæ w
gronie w³asnej rodziny z uwagi na
okolicznoœci losowe.
Oprócz opieki lekarskiej mieszkañcy
poprawiaj¹ swoj¹ kondycjê fizycznoruchow¹ poprzez æwiczenia w sali
wyposa¿onej w odpowiednie sprzêty.
Kondycjê duchow¹ pomaga
mieszkañcom prze³amywaæ siostra dyr.
mgr Nadzieja Paszkowiak, która w
bardzo przyjazny sposób przyczynia
siê do pokonywania wszelkich barier,
dziêki czemu pensjonariusze
4.

uczestnicz¹ czynnie w œrodowisku
spo³ecznym. Udzielaj¹ siê aktywnie w
pracowni artystycznej, chêtnie
wystawiaj¹ teatrzyki kukie³kowe (ca³a
scenografia przygotowana przez
mieszkañców) przez zespó³ ,,Echo
Jesieni” prowadzony pod
kierownictwem pana Edwarda Olecha.
W ci¹gu roku organizowane s¹ liczne
imprezy okolicznoœciowe, w których
dzieci bardzo chêtnie uczestnicz¹.
W dzisiejszym zabieganym œwiecie
bardzo niewiele czasu poœwiêca siê na
wra¿liwoœæ, mi³oœæ do drugiego
cz³owieka.
To tu w Domu Pomocy Spo³ecznej
mieszkañcy oczekuj¹ w³aœnie tego
ciep³a i uœmiechu, które najszczerzej
mog¹ okazaæ dzieci.
Odwiedzanie mieszkañców przez
uczniów mo¿e okazaæ siê owocnym,
poniewa¿ dzieci widz¹, ¿e taki kontakt
przyczynia siê do wielkiej radoœci
wœród doros³ych, a jednoczeœnie do
kszta³towania prawid³owej postawy u
dzieci. Postawê ukazuj¹ poprzez
rozmowy, szacunek do starszych,
chêtnie ucz¹ siê ról i przedstawiaj¹
inscenizacje, aby sprawiæ radoœæ
innym ,,czuj¹ siê wa¿ni’’.
Wzajemne relacje przyczyniaj¹ siê
do wspólnej radoœci, a nawet korzyœci.
Ma³e dziecko potrafi
oceniaæ
postêpowanie w³asne i cudze, a co
najwa¿niejsze próbuje zachowywaæ
siê kulturalnie wobec osób starszych i
niepe³nosprawnych.
El¿bieta Czerniak

Co z dyskotekami?

J

anowska m³odzie¿ wystosowa³a
na rêce Pana Burmistrza pismo z
zapytaniem czy w nadchodz¹ce
wakacje nad Zalewem Janowskim
bêd¹ mog³y odbywaæ siê dyskoteki.
„Wed³ug zdobytych przez nas
informacji, dyskotek nad zalewem w
tym roku nie bêdzie. (...) M³odzie¿
musi gdzieœ spêdzaæ swój wolny czas,
a przebywanie na dyskotekach jest
chyba lepsze ni¿ rozrabianie na
ulicach. Obecnie jedynym miejscem,
gdzie mo¿emy spêdzaæ wieczory jest
park. Nie s¹dzimy jednak, aby to
wystarczy³o. Nastolatkowie powinni
mieæ jakieœ odpowiednie miejsce do
rozrywki” – czytamy w liœcie. I trudno
z tymi argumentami siê nie zgodziæ.
Rozumie to tak¿e burmistrz Janowa
Krzysztof Ko³tyœ, który na powy¿szy
apel odpowiada, ¿e dyskoteki nad
Zalewem na otwartym powietrzu bêd¹,
ale tylko do pory tzw. ciszy nocnej.
Dlaczego nie d³u¿ej? Zasadniczo jest
tego jedna podstawowa przyczyna. S¹
to skargi, nie tyle mieszkaj¹cych w
s¹siedztwie Zalewu mieszkañców
Janowa, ile wypoczywaj¹cych nad
Zalewem turystów, w szczególnoœci
tych zakwaterowanych na wyspie.
Klienci, którzy wykupuj¹ kolonie na
wyspie p³ac¹ za to niebagateteln¹ sumê
500 tys. z³. P³ac¹ i wymagaj¹ spokoju.
G³oœna muzyka, „podchmielona”
lekko mówi¹c m³odzie¿, czasami
pijackie burdy, to niestety prawdziwy
obraz dyskotekowej zabawy. I nie ma
co œciemniaæ, ¿e tak nie jest.
Oczywiœcie nie jest to regu³¹, wielu
m³odych ludzi przychodzi na
dyskotekê, by siê po prostu fajnie
zabawiæ /w pozytywnym tego s³owa
znaczeniu/. Typowy turysta, który
przyje¿d¿a do Janowa na odpoczynek,
chce odetchn¹æ od zgie³ku
wielkomiejskiego ¿ycia i na ³onie
natury spêdziæ tych kilka dni w
spokoju. Zaciszem Lasów Janowskich
i urokiem zabawy nad wod¹ kieruj¹ siê
te¿ rodzice, którzy swoje dzieci
wysy³aj¹ tu na kolonie. Wysy³aj¹, a
potem coraz czêœciej sk³adaj¹ skargi,
¿e nad Zalewem dzieci nie mog¹ spaæ,
jednoczeœnie deklaruj¹c, ¿e wiêcej z
oferty Janowa nie skorzystaj¹.
Arogancj¹ w³adz miasta by³oby jednak
“sp³aszczenie”tego tematu tylko do
kwestii dyskotek nad
Zalewem.
Problem jest znacznie szerszy i
dotyczy braku miejsc do spêdzania
wolnego czasu przez m³odzie¿ w
ogóle. Park rzeczywiœcie jest

zat³oczony. Odczuwa to tak¿e
fontanna, któr¹ co jakiœ czas trzeba
przywracaæ do stanu pierwotnego ze
wzglêdu na powtarzaj¹ce siê
zniszczenia. Podobnie ma siê rzecz na
Janowskich Stokach. Zreszt¹
wandalizm to temat na oddzielny
artyku³. Widocznie wielu osobom nie
zale¿y, by Janów, miejsce gdzie
przecie¿ mieszkaj¹, wygl¹da³ mi³o,
³adnie i przyjemnie. Janów to jedno z
nielicznych miast tej wielkoœci, gdzie
nie ma ani jednej dyskoteki. Ze
statystyki odpadaj¹ dyskoteki w JOKu
bo te „s¹ a¿ dwa razy w roku i to do
22.00”. Organizacja dyskotek to nie
jest jednak zadanie gminy. To
lokalnym przedsiêbiorcom powinno
zale¿eæ na stworzeniu takiej formy
rozrywki, tym bardziej, ¿e najbli¿sze
dyskoteki znajduj¹ siê w odleg³oœci
kilkunastu kilometrów od miasta.
Ciê¿ko jest powiedzieæ dlaczego nie
zale¿y, byæ mo¿e siê nie op³aca, byæ
mo¿e sprzeciwiaj¹ siê temu s¹siedzi?
Jednym z zadañ samorz¹du jest jednak
stworzenie tym m³odym ludziom jak
najwiêkszej liczby miejsc, gdzie
mogliby oni spêdzaæ swój wolny czas.
Gmina planuje budowê krytej
p³ywalni, to jednak dopiero za trzy lata.
W planach s¹ tak¿e boiska do gry oraz
stworzenie M³odzie¿owego Centrum
Promocji i Kultury w budynku by³ego
wiêzienia. No i oczywiœcie kwestia
rozbudowy i przekszta³cenia samego
Zalewu, z Parkiem Rekreacji dooko³a.
Niestety na dzieñ dzisiejszy pozostaje
tylko proœba o wyrozumia³oœæ.
Wszystkiego od razu nie da siê
wybudowaæ. Z drugiej jednak strony to
doskona³a okazja by na nowo odkryæ,
czêsto niedoceniane, czy zapomniane
inne atrakcje Janowa i okolic. Janów to
przecie¿ skarbiec wœród morza lasów.
Wystarczy rower, grupka kilku
znajomych i mo¿na zagospodarowaæ
czas na kilka tygodni. Tym bardziej, ¿e
istniej¹ ju¿ trasy rowerowe do Szklarni
i na Porytowe Wzgórza, a stopniowo
przybywaj¹ nowe. Warto by by³o
zastanowiæ siê tak¿e nad utworzeniem
letniego kina na œwie¿ym powietrzu, a
przynajmniej nad otwarciem
janowskiej „Jutrzenki” w okresie
wakacyjnym. Dziwne jest, ¿e w
sezonie, kiedy rzesza ludzi nie ma co z
sob¹ zrobiæ kino to jest zamkniête na
cztery spusty. Najwy¿szy czas to
zmieniæ, z po¿ytkiem dla kinomanów,
ale tak¿e z po¿ytkiem dla finansów
kina.
R.K.

Gimnazjum w Bia³ej

R

ada Miejska w Janowie Lubelskim podjê³a uchwa³ê powo³uj¹c¹
Publiczne Gimnazjum w Bia³ej jako jednostkê bud¿etow¹ gminy. Do
obwodu Gimnazjum nale¿eæ bêd¹ miejscowoœci Bia³a Pierwsza i Bia³a
Druga. Jednoczeœnie podjêto uchwa³ê o po³¹czeniu gimnazjum i szko³y
podstawowej w Zespó³ Szkó³ z dniem 1wrzeœnia 2004 r.
Decyzje o powo³aniu gimnazjum poprzedzi³y spotkania i konsultacje z
mieszkañcami Bia³ej.
Jedno z posiedzeñ Komisji Oœwiaty odby³o siê na terenie szko³y, pozwoli³o to na
zapoznanie siê z warunkami lokalowymi i wydania pozytywnej opinii w sprawie
warunków utworzenia gimnazjum . W maju odby³ siê konkurs na stanowisko
dyrektora Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a Alina Szczepanik
która obejmie stanowisko po zatwierdzeniu przez Kuratorim w Lublinie.
JM

Gazeta Janowska

„MALOWAÆ Z WIDZEM TEATR”
- wywiad z Leszkiem M¹dzikiem
Andrzej Czerwonka: Na pocz¹tku naszej rozmowy prosi³bym o wyjaœnienie
pewnej nieœcis³oœci, która pojawi³a siê podczas moich „poszukiwañ Leszka
M¹dzika”. Urodzi³ siê Pan w Bartoszowinach czy mo¿e w Trzciance ko³o Nowej
S³upi? Na oficjalnej internetowej stronie gminy nowos³upskiej „przyznaje siê” do
Pana Trzcianka...
Leszek M¹dzik: Tutaj mnie Pan zaskoczy³... Oczywiœcie, ¿e w Bartoszowinach.
No proszê, nie mia³em nawet o tym pojêcia. Niech mi Pan poda adres tej strony,
spróbujê wyjaœniæ t¹ nieœcis³oœæ...
AC: Ponad 30 lat temu stworzy³ Pan Scenê Plastyczn¹ KUL. Jak wygl¹da³y
pocz¹tki tego teatru a jak wygl¹da to teraz?
LM: Pocz¹tki zawsze bywaj¹ trudne... i takie w³aœnie by³y równie¿ moje pocz¹tki
pracy ze Scena Plastyczn¹ KUL. Niektórzy mieli pewne w¹tpliwoœci czy teatr
który tworzy³em mo¿e mieæ jak¹œ przysz³oœæ. Pojawi³y siê przeszkody –
finansowe i techniczne, które musia³em pokonaæ i pokona³em. Stara³em siê
przekonaæ do siebie i do tego co robiê ludzi i uda³o siê... Dzisiaj mogê stwierdziæ,
i¿ Scena Plastyczna KUL z któr¹ pojawiam siê w wielu miejscach i zak¹tkach
œwiata, dziêki swym wystêpom, dziêki pracy zmieniaj¹cych siê co parê lat
aktorów – studentów, sta³a siê tym wszystkim o czym marzy³em...
AC: Teatr plastyczny, egzystencjalny, eksperymentalny czy mo¿e „teatr Leszka
M¹dzika”? które z tych okreœleñ jest bli¿sze prawdzie?
LM: To zale¿y od indywidualnej interpretacji potencjalnego widza... Ka¿dy z
tych terminów mo¿na by z powodzeniem odnieœæ do moich spektakli. Przez
trzydzieœci lat sugerujê widzom i wmawiam, ¿e bez s³ów mo¿na siê porozumieæ i
¿e mo¿na uprawiaæ teatr, który w milczeniu ma szansê spotkania siê z drugim
cz³owiekiem w tym, co istotniejsze. Chcê malowaæ razem z widzem ten teatr,
widzem, w którego twarz patrzê po zakoñczeniu ka¿dego ze spektakli, a którego
to momentu nie dam sobie nigdy zabraæ...
AC: Czy okreœlenie – „Teatr bezs³ownej prawdy” odzwierciedla to, co stara siê
Pan wyraziæ poprzez swoj¹ sztukê?
LM: Pierwszym przedstawieniem Sceny Plastycznej KUL, jak Pan wie, by³o
ECCE HOMO z roku 1970 i z tego te¿ spektaklu pochodz¹ ostatnie
wypowiedziane s³owa jakie us³yszeæ mo¿na w zrealizowanych przeze mnie
spektaklach. Rezygnacja ze s³owa nie wynik³a u mnie z jakiejœ niechêci do niego
czy obawy, ¿e s³owem dotkniemy czegoœ wa¿nego. Zrezygnowa³em z niego
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iecodzienn¹ i bardzo ciekaw¹
form¹ pracy z dzieæmi s¹
plenery i wyjœcia np. na
wystawy czy do pracowni twórców.
Jako nauczyciel wiem, ¿e dzieci lubi¹
uczyæ siê poprzez zabawê . £¹czymy
przyjemne z po¿ytecznym a
informacje docieraj¹ przez wszystkie
zmys³y – wzrok, s³uch i dotyk. Czasem
zabieram dzieci do swojej pracowni,
gdzie maj¹ mo¿liwoœæ poznaæ warsztat
pracy malarza a tak¿e ró¿ne techniki
plastyczne. O obiecane wyjœcie do
pracowni dzieci natarczywie siê
upominaj¹ a¿ do skutku. Jest to tak¿e
czasem forma nagrody.
Wiosna jest por¹ roku sprzyjaj¹c¹
ró¿nym wyprawom. Ze swoj¹ grup¹
uczniów Spo³ecznego Ko³a
Plastycznego w Publicznej Szkole
Podstawowej odby³am kilka plenerów
i wyjœæ .
Jedn¹ z najciekawszych wypraw by³
wyjazd rowerami do pracowni
rzeŸbiarza pana JÓZEFA PONCZKA.
To utalentowany amator, którym mo¿e
szczyciæ siê ziemia janowska. Jest
takie przys³owie ,,cudze chwalicie
,swego nie znacie ”, które tutaj jest
bardzo na miejscu. Lubimy czytaæ o
¿yciu gwiazd czy biografie
fascynuj¹cych ludzi a tak¿e o rzeczach
niesamowitych. A czy¿ nie mo¿na
powiedzieæ ,¿e niesamowita jest ta
historia i postaæ a podró¿, sp³yw tras¹
z Warszawy do Gdañska na ...uwaga !
... na tratwie z butelek. To nie kaczka
dziennikarska czy bajka. To mia³o
miejsce za spraw¹ miêdzy innymi
mieszkañca Janowa. Otó¿ Pan
Ponczek nie tylko wspaniale rzeŸbi ale
ma zami³owanie do przygód. Pewnego

razu dwóch mê¿czyzn , w tym
niepe³nosprawny przyjaciel Pana
Ponczka w ten sposób p³ynêli na
tratwie z butelek .Jeden z nich mia³
problemy z sercem. Zosta³ w szpitalu a
trasê trzeba by³o dokoñczyæ .
Poœwiêcona by³a uczczeniu
pontyfikatu Ojca œw.- Jana Paw³a II
.Wiêc pan Józef postanowi³
towarzyszyæ niepe³nosprawnemu
koledze i tak p³ywa³ na tratwie z
butelek przez 12 dni. Prawd¹ jest, ¿e
wystarczy siê rozejrzeæ ilu ciekawych
ludzi ¿yje wokó³ nas. Maj¹ tak jak pan
Ponczek nie tylko ciekaw¹ osobowoœæ
,ale tak¿e fascynuj¹ce pasje. Tyle siê
mówi o ekologii , a ja w³aœnie w tym
cz³owieku odkry³am kogoœ kto ¿yje
blisko natury. Kocha przyrodê, wrêcz
prze¿ywa fascynacje natur¹ ,¿yje
blisko niej. G³êboki szacunek do
zwierz¹t i do pogl¹dów drugiego
cz³owieka œwiadczy o wielkiej
tolerancji. Ceni spokój i harmoniê. Ma
bez wzglêdu na czasy sta³y system
wartoœci. Tak¿e objawia szczególne
zainteresowanie rzeŸb¹ , bo to
doskona³a forma wypowiedzi
artystycznej. To ga³¹Ÿ sztuki ,której
materia³em jest fascynuj¹ce drewno.
Pan Ponczek to utalentowany amator o
niezwyk³ej, niepospolitej osobowoœci.
Zami³owania do tej dziedziny sztuki
nie odziedziczy³ po rodzicach, po
prostu odkry³ to w sobie któregoœ dnia.
Te predyspozycje plastyczne przekaza³
w genach swoim pociechom , które
œwietnie rysuj¹, aczkolwiek maj¹ inne
zainteresowania.
Jego pasjê podziela ma³¿onka, która
ma zmys³ doskona³ego kolorysty i
sprawnie haftuje. Ostatnia wieczerza
czy martwa natura to uczta dla oczu.

poniewa¿ postrzegam œwiat przez obraz, dŸwiêk, zapach. Czujê siê w materii
obrazu, czyli plastyki, malarstwa i kadru filmowego, bardzo bezpiecznie a
zarazem wierzê w to, ¿e mo¿na porozumieæ siê bez s³ów.
AC: Czy fotografia i malarstwo, które Pan uprawia to d¹¿enie do szukania
nowych mo¿liwoœci wyrazu?.
LM: W latach 60. bardzo pragn¹³em byæ malarzem i du¿o temu zajêciu
poœwiêci³em czasu. Wydawa³o mi siê, ¿e malarstwo jest dla mnie najwiêksz¹
szans¹ wyra¿enia siê, lecz teraz, wraz z up³ywem czasu to wszystko, co by³o we
mnie dla malarstwa skierowa³o siê ku teatrowi... Zaœ fotografia... Czujê w sobie
potrzebê uprawiania bardzo barwnej, intensywnej fotografii. Zdjêcia, które
wystawiam powstaj¹ przede wszystkim podczas podró¿y z teatrem. Robiê je
wszêdzie tam gdzie tylko mogê – to jest moja intymna, du¿a radoœæ w ma³ym
obiektywie.
AC: Co fascynuje Leszka M¹dzika, za czym têskni i jaki œwiat widzi?
LM: Wcale bym nie chcia³, aby mój teatr by³ do koñca zrozumiany. Zabiegam,
aby coraz g³êbiej dr¹¿yæ nieznane nam warstwy struktury cz³owieka, aby
wydzieraæ - Bogu czy kosmosowi – ukryte w nich, lecz nas dotycz¹ce tajemnice.
Moja najwiêksz¹ têsknot¹ jest to, aby umieæ mówiæ o naszym odchodzeniu bez
krzyku. Zgodziæ siê na to nieuchronne spotkanie, w ciszy przyj¹æ i oswajaæ myœl o
œmierci. Widzê dwa rozdzia³y mojego ¿ycia: rozdzia³ Góry Œwiêtokrzyskie i
rozdzia³ Kielce. Tamte pejza¿e s¹ we wszystkich moich spektaklach i w nie
wnoszê moje lêki i niepokoje. W przyrodê wtapiam mój teatr...
AC: Przez kilka dni prowadzi³ Pan z m³odzie¿¹ z janowskich szkó³ œrednich
warsztaty teatralne. Czy w tych m³odych ludziach drzemie pewien potencja³
artystyczny? Czy ta witalnoœæ, œwie¿oœæ o której tak czêsto Pan wspomina
pojawi³a siê i tutaj?
LM: Realizuj¹c warsztaty teatralne z janowsk¹ m³odzie¿¹ zawa¿y³em pewien
niedosyt obcowania ze sztuk¹. Mam nadziejê, ¿e wyzwoli³em w tych m³odych
ludziach chêæ „smakowania” jej nie tylko wtedy kiedy musz¹ lecz wtedy kiedy
bêd¹ chcieli to czyniæ. Drzemie w nich potencja³ nad którym warto i trzeba
pracowaæ. Mo¿e niektórzy z nich w niedalekiej przysz³oœci stan¹ siê moimi
wspó³pracownikami, mo¿e ju¿ razem z nimi pojawiê siê w nastêpnym miejscu z
nastêpnym spektaklem...
AC: Na zakoñczenie naszej rozmowy chcia³bym zapytaæ, czy mo¿emy
spodziewaæ siê ponownych odwiedzin?
LM: Ale¿ oczywiœcie! Jeœli pozwoli mi na to czas i mo¿liwoœci na pewno pojawiê
siê w waszym mieœcie. Mam nadzieje, ¿e tak dobrze rozpoczêta wspó³praca nie
skoñczy siê tak szybko czego sobie i wam ¿yczê...
AC: Dziêkujê za rozmowê.

UTALENTOWANY
RZE•BIARZ AMATOR

jego zami³owañ
artystycznych.
Pokaza³ nam czyli grupie uczniów i
mnie swój k¹t, gdzie tworzy i gdzie
mile spêdza czas rzeŸbi¹c. ( Swój czas
Stefania Wójcik poœwieci³ tak¿e na przeja¿d¿kê dzieci
jego konikiem za co piêknie
Pan Józef rzeŸb¹ zajmuje siê od d z i ê k u j e m y - t o d l a d z i e c i
oko³o 25 lat.
niezapomniane prze¿ycia).
Jest autorem cyklu rzeŸb o tematyce RzeŸbienie
to dla Pana Józefa
religijnej. Jego krucyfiksy czy figury prawdziwa odskocznia od szarzyzny
wolnostoj¹ce znajduj¹ siê nie tylko w codziennoœci. Po tym spotkaniu
zbiorach prywatnych ,ale posiadaj¹ je œ m i a ³ o m o ¿ n a z a r y z y k o w a æ
tak¿e instytucje w kraju i za granic¹. Jak stwierdzenie, ¿e pan Józef nale¿y
widaæ ceniona jest odkrywczoœæ, n i e w ¹ t p l i w i e d o g r o n a o s ó b
indywidualne podejœcie do tematu i wyró¿niaj¹cych siê w pejza¿u
rzeŸby, dlatego efekty jego twórczego spo³eczeñstwa naszego miasta wysi³ku chêtnie s¹ kupowane. Sztukê Janowa. To nasze dziedzictwo
traktuje powa¿nie, choæ nie bierze kulturowe.
Myœlê, ¿e warto
s z c z e g ó l n i e c z ê s t o u d z i a ³ u w przybli¿aæ naszym dzieciom postacie
wystawach. Jest romantykiem i realist¹ zas³u¿one w jakimœ sensie dla naszego
w jednej osobie , a podstawy dobrej regionu - bo ucz¹ , imponuj¹ , maj¹
rzeŸby upatruje w studiowaniu natury. ciekawe zainteresowania. A tak¿e po
Jego aktualna praca to prawie to , by sparafrazowaæ powiedzenie , ¿e
dwumetrowa postaæ œwiêtego Józefa z ,,cudze chwalicie a swoje znacie i
dzieci¹tkiem Jezus na rêku wykonana w doceniacie . Mo¿e oprócz dumy z nich
drewnie lipowym. Jest realistyczna ale dzieci uwierz¹ , ¿e w tych trudnych
zawiera w sobie pierwiastek jakiejœ c z a s a c h m o ¿ n a w y j œ æ p o n a d
symbolicznej syntezy. Myœlê, ¿e przeciêtnoœæ dziêki pracy, uporowi i
zawiera jak ka¿de dzie³o podœwiadomie pasji.
oryginaln¹ cz¹stkê
osobowoœci autora.
RzeŸbiarz nigdy nie
zdradzi³ w³asnych
idea³ów, nie podda³ siê
ani w ¿yciu ani w sztuce
obowi¹zuj¹cej modzie
czy kanonom. Ale
w³aœnie w sztuce
najbardziej cenimy to ,
c o n a z y w a m y
indywidualnoœci¹.
Trzeba przyznaæ , ¿e
¿ycie nie usunê³o w cieñ

Gazeta Janowska
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FESTIWAL FOLKLORU
w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO „Wiosn¹ do Unii”

J

ak co roku barwnym korowodem zespo³ów i kapel ludowych z powiatu
janowskiego i bi³gorajskiego rozpocz¹³ siê XXIX FESTIWAL FOLKLORU –
eliminacje regionalne do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Œpiewaków
Ludowych w Kazimierza.
Wyj¹tkowo wczeœnie bo ju¿ 2 maja w ramach Jarmarku Janowskiego i
przyst¹pienia Polski do UE do Janowa Lubelskiego przyjecha³o ponad 120
wykonawców, artystów i twórców ludowych.
Festiwal janowski ma wspania³¹ historiê i osi¹gniêcia. Przyczyni³ siê do
zachowania i kultywowania autentycznego folkloru s³owno muzycznego i
tanecznego powiatu janowskiego. Wypromowa³ trzynastu zdobywców,
ogólnopolskiej presti¿owej nagrody im. O. Kolberga „za zas³ugi dla kultury
ludowej”. Dziêki festiwalowi dzia³aj¹ kapele i zespo³y ludowe, soliœci, œpiewacy i
instrumentaliœci (skrzypkowie). Tradycje „naszych ojców” s¹ ci¹gle ¿ywe i
przekazywane m³odym wykonawcom m.in. dziêki kategorii „ du¿y ma³y”(mistrz- uczeñ).
Festiwal folkloru stanowi bogaty zbiór dokumentacji repertuarowej,
informacyjnej. Janowskiego Oœrodka Kultury (zdjêcia, nagrania CD, kasety,
kroniki), do której bardzo czêsto siêga m³odzie¿ studencka przy pisaniu prac
licencjackich i magisterskich.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Janina Bagielska, Jan Adamowski, Andrzej Sar z
Lublina, oraz Barbara Nazarewicz- Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim po
wys³uchaniu 32 prezentacji konkursowych postanowi³a przyznaæ: Nagrodê im.
Józefa Góry dla Bronis³awa Dudki ze Zdzi³owic ufundowan¹ przez Muzeum
Regionalne w Janowie Lub., oraz Nagrodê im. Stefanii Gadziñskiej za
przyœpiewki ludowe dla Stanis³awa Fija³kowskiego z Chrzanowa ufundowan¹
przez JOK. Ponadto Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
ufundowali nagrody pieniê¿ne, a komisja przyzna³a najlepszym zespo³om i kapeli
ludowej, solistom œpiewakom, skrzypkom bior¹cym udzia³ w konkursie.
Na Przegl¹d Wojewódzki do Lublina (31.V.2004r.) zaproszone zosta³y: Alina
Myszak i W³adys³aw Dycha z Kocudzy, Stanis³aw G³az z Dzwoli, Kapela Ludowa
i Zespó³ Œpiewaczy z GOK w Zdzi³owicach, Zespó³ Œpiewaczy z Momot Dolnych,
w kategorii „du¿y- ma³y”: Józefa Albiniak z Zespo³em „Wierzchowianki” z GOK
w Modliborzycach, Krystyna Placha z Magdalena Miœ z Janowa Lub., Eugenia
Momot z wnuczkami Kasi¹ i Ani¹ Blacha z Bia³ej.
Na Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tañca Ludowego do Rzeszowa
zakwalifikowa³y siê wszystkie trzy pary taneczne bior¹ce udzia³ w festiwalu.
Po eliminacjach wojewódzkich w skansenie Wsi Lubelskiej (31.V.2004 r.) znana
bêdzie reprezentacja powiatu janowskiego do udzia³u w OFKiŒL w
Kazimierzu.
Wszystkim wykonawcom ¿yczymy samych sukcesów w Lublinie.
Lidia Tryka

WYGRAJ SUKCES

Ju¿ po raz drugi w Janowskim
Oœrodku Kultury 13 maja 2004 r
odby³y siê Eliminacje Regionalne 9
KONKURSU PIOSENKI „WYGRAJ
SUKCES”. Uczestnikami byli soliœci w
wieku od 6 do 19 lat. Zasiêgiem
obejmuje ca³a Polskê, a udzia³ w
Eliminacjach wstêpnych wziê³o 2218
solistów. Do eliminacji regionalnych
zakwalifikowa³o siê oko³o 600
wykonawców z 17 oœrodków w Polsce.
Œcis³a czo³ówka oko³o 100 osób
weŸmie udzia³ w przes³uchaniach
fina³owych w Tarnobrzeskim Domu
Kultury w Tarnobrzegu w dniach 25-26
VI 2004 r. Najlepsi wyst¹pi¹ 27
czerwca br. w Hali Sportowej OSIR w
6.

Tarnobrzegu.
G³ówn¹ nagrod¹ 9 edycji konkursu
piosenki „Wygraj Sukces” jest 6 dniowa
wycieczka do Eurodisneylandu pod
Pary¿em- dla laureata Grand Prix i jego
instruktora. Szansê na zdobycie tej
nagrody otrzyma³y spoœród 36
wykonawców prezentuj¹cych Sylwia
£abêdŸ z Lubartowa, Monika
Ostrowska z Tarnogrodu, Katarzyna
Fila z Polichny, Agata Kawa³ek z
Piotrowic, Justyna Tucka z Micha³owa,
Izabela Stec z Polichny.
¯yczymy udanych wystepów i dalszych
sukcesów.
El¿bieta Reszka

NIEPOWODZENIA SZKOLNE
NASZYCH DZIECI
CO O NICH WIEMY?

T

rudno o jednoznaczne
sprecyzowanie pojêcia
zdolnoœci i uzdolnieñ.
Najczêœciej o zdolnoœciach mówi siê
jako o takich ró¿nicach
indywidualnych, które sprawiaj¹, ¿e
przy jednakowej motywacji i
jednakowym przygotowaniu
poszczególni ludzie osi¹gaj¹ w
porównywalnych warunkach
zewnêtrznych niejednakowe rezultaty
w uczeniu siê i dzia³aniu. Mówi siê o
zdolnoœciach naturalnych,
rozwijanych w procesie nabywania
wiadomoœci na pod³o¿u zadatków
wrodzonych, zdolnoœciach ogólnych,
inaczej nazywanych inteligencj¹, czy
te¿ zdolnoœciach specjalnych, czyli
inaczej uzdolnieniach. Te ostatnie
umo¿liwiaj¹ osi¹ganie
ponadprzeciêtnych rezultatów w
ró¿nych dziedzinach. I tak mówi siê o
uzdolnieniach muzycznych,
plastycznych, technicznych,
jêzykowych, matematycznych.
Uczniowie zdolni to tacy uczniowie,
którzy ucz¹ siê szybciej i ³atwiej ni¿
pozostali, opanowuj¹ szerszy zakres
materia³u, potrafi¹ opanowaæ
trudniejsze treœci nauczania, przy czym
dostrzegaj¹ zwi¹zki i zale¿noœci
miêdzy nimi, wyró¿niaj¹ siê twórczym
podejœciem do
problemów i
oryginalnoœci¹. Jednak nie wszyscy
oni osi¹gaj¹ adekwatne do swoich
mo¿liwoœci wyniki w nauce. Dlaczego
tak siê dzieje? Dlaczego uczniów
zdolnych i inteligentnych równie¿
dotykaj¹ niepowodzenia szkolne?
Przyczyn tego zjawiska jest
przynajmniej kilka. Niektóre z nich
tkwi¹ w samym uczniu, inne w
warunkach kulturowych jego rodziny,
jeszcze inne w wymaganiach
stawianych mu przez œrodowisko, w
którym funkcjonuje. Przyczyn¹
niewykorzystania swoich mo¿liwoœci
intelektualnych mo¿e byæ
nieumiejêtnoœæ koncentracji,
n i e z o r g a n i z o w a n i e w p r a c y,
nieœmia³oœæ, brak wiary we w³asne si³y,
nieumiejêtnoœæ uczenia siê. Czêsto
bywa tak, ¿e dziecko uwa¿a, ¿e uczy
siê, ale tak naprawdê tylko pobie¿nie
przegl¹da zadany materia³. Na swoj¹
obronê ma wiele wymówek: rodzice
nie interesuj¹ siê jego nauk¹, szko³a
jest nudna, a winê za z³e oceny ponosz¹
okropni nauczyciele. Inne, z kolei,
czêsto odczuwa lêk lub strach przed
ewentualn¹ pora¿k¹ i dlatego nie
podejmuje wysi³ku. Wa¿ne jest, by
takie dziecko zrozumia³o, i¿ w³asna
praca i wysi³ek spowoduj¹ polepszenie
siê jego wyników w nauce, wtedy
motywacja wewnêtrzna pojawi siê u
niego we wszystkich przedmiotach.
Jeszcze inni zwracaj¹ uwagê doros³ych
swoj¹ bezradnoœci¹ i
niesamodzielnoœci¹, wyolbrzymiaj¹
trudnoœci, w nauce szkolnej maj¹
problemy ze skupieniem uwagi i
wykonywaniem poleceñ nauczyciela.
Lubi¹ zadania ³atwe, które nie
wymagaj¹ od nich wiêkszych
wysi³ków. Rodzice takich dzieci czêsto
przejawiaj¹ postawy nadopiekuñcze.
Jednostki nieosi¹gaj¹ce sukcesów

Gazeta Janowska

szkolnych charakteryzuje dominuj¹ca
w ich zachowaniu obawa przed
niepowodzeniem, tote¿ czêsto
wybieraj¹ zadania, które s¹ zbyt ³atwe i
nie wp³ywaj¹ na ich rozwój.
Zachowania zwi¹zane z
niewykorzystaniem przez uczniów ich
mo¿liwoœci kszta³tuj¹ siê równie¿ na
pod³o¿u niespe³nionych potrzeb
spo³ecznych. Uczniowie tacy czêsto
ponosz¹ zbyt du¿e koszty emocjonalne
i poœwiêcaj¹ swoj¹ energiê na
zaspokojenie potrzeby akceptacji, co
odbija siê negatywnie na ich
osi¹gniêciach dydaktycznych.
Przynale¿noœæ do grupy i akceptacja
spo³eczna jest dla nich wa¿niejsza ni¿
oceny szkolne. Nale¿y wspomnieæ tutaj
o uczniach, których rodzice stawiaj¹
swoim dzieciom zbyt wysokie
wymagania, obiecuj¹c w zamian
wysokie nagrody albo strasz¹c zbyt
surowymi karami. Pragnienie
zadowolenia rodziców jest tak wielkie,
¿e wywo³uje odwrotny skutek –
parali¿uj¹cy stres nie pozwala dziecku
„zab³ysn¹æ”, powoduje „pustkê w
g³owie”, utrudnia mówienie. W efekcie
dziecko otrzymuje o wiele ni¿sze oceny
od spodziewanych.
Przedstawione przyczyny
niewykorzystania przez uczniów
swoich mo¿liwoœci nie maj¹ charakteru
wrodzonego i jak widaæ, s¹
powodowane przez czynniki
zewnêtrzne. Warto wiêc do³o¿yæ
wszelkich starañ, aby je
wyeliminowaæ.
Wspierajmy wiêc nasze dzieci i
zachêcajmy do osi¹gania wysokich
celów, ale nie szanta¿ujmy
atrakcyjnymi nagrodami ani nie
stosujmy dotkliwych kar.
Zapewniajmy im poczucie
bezpieczeñstwa i rodzinne ciep³o.
Jasno okreœlajmy zasady i regu³y
postêpowania, nie obci¹¿ajmy
nadmiarem obowi¹zków. Stwórzmy
warunki, w których dziecko uczy³oby
siê systematycznoœci i organizacji
pracy. Nie rywalizujmy o jego mi³oœæ
ze wspó³ma³¿onkiem. Nie róbmy
wszystkiego za dziecko, nie
wychowujmy go na cz³owieka
uleg³ego, biernego, uzale¿nionego od
rodziców. Pamiêtajmy, ¿e dom w
znacznej mierze wp³ywa na postêpy i
zachowanie dzieci w szkole. To w³aœnie
rodzice zachêcaj¹ swoje pociechy do
eksperymentowania, w pewnym
stopniu kszta³tuj¹ ich zainteresowania,
przekazuj¹ postawy wobec wartoœci
wykszta³cenia. S¹ wsparciem dla
dziecka w chwilach, gdy doznaje
pora¿ek i buduj¹ w nim wiarê w
mo¿liwoœæ osi¹gniêcia celu, kszta³tuj¹
wzorce zachowañ wobec innych. Warto
podj¹æ ten trud, bo przecie¿ który¿ z
rodziców nie pragnie, by jego dziecko
we w³aœciwy sposób wykorzystywa³o
swój potencja³ intelektualny i rozwija³o
swoje zdolnoœci?
mgr Iwona Paleñ
mgr Gra¿yna Michna

Zarz¹d Powiatu pomiêdzy XV a XVI sesj¹ Rady Powiatu odby³ 8 posiedzeñ
Wybrane zagadnienia
1.
Analizowa³ bie¿¹c¹ sytuacjê szpitala i zobowi¹za³ dyrektora szpitala do
zorganizowania spotkania z pracownikami szpitala, na którym bêd¹ prowadzone
rozmowy w sprawie rozwi¹zañ problemów szpitala. W spotkaniu ma
uczestniczyæ Zarz¹d Powiatu.
2.
Wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ przez Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim agregatu pr¹dotwórczego
typ ZE 400/18, moc 44 kW. Sprzeda¿ nast¹pi w drodze pisemnego przetargu
ustnego.
3.
Upowa¿ni³ dyrektorów szkó³ zawodowych do powo³ania
Przewodnicz¹cego Komisji Egzaminacyjnej. Zmiana dotyczy Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku w zwi¹zku ze zmian¹ na stanowisku dyrektora szko³y.
4.
Wyrazi³ zgodê na dofinansowanie dla Janowskiego Oœrodka Kultury
warsztatów teatralnych dla uczniów szkó³ ponad gimnazjalnych w ramach
„Janowskiej Wiosny z Leszkiem M¹dzikiem”.
5.
Przyzna³ dotacjê ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 6.500 z³ na zadanie o nazwie
„Program organizowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i innych z
terenu miasta i gminy Janów Lubelski”.
6.
Przyzna³ dotacjê ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 6.500 z³ na zakupu urz¹dzenia
do utylizacji „pieluchomajtek” do Domu Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim.
7.
Przyzna³ dotacjê ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 1.500 z³ na zadanie o nazwie
„zielona sala gimnastyczna na placu przy Zespole Szkó³ w Wólce Ratajskiej”
8.
Przyzna³ dotacjê ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500 z³ na zadanie o nazwie:
„introdukcja kuropatw i ba¿antów”.
9.
Przyj¹³ sprawozdanie z wykonania bud¿etu powiatu janowskiego za rok
2003.
10. Wyrazi³ zgodê na dzier¿awê gruntu szkolnego przy Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim z przeznaczeniem pod gara¿e dla
nauczycieli. Kwartalny koszt dzier¿awy ustalono na kwotê 15 z³ brutto.
11.
Pozytywnie zaopiniowa³ kandydaturê Andrzeja Olszyñskiego na
stanowisko zastêpcy dyrektora Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku i
powierzy³ pe³nienie funkcji od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 25 czerwca
2004 roku.
12.
Wyrazi³ zgodê na zawarcie przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na zakwaterowanie i
wy¿ywienie sportowców – uczestników zawodów organizowanych przez Klub
Sportowy „Olimp” w Janowie Lubelskim w dniach 26-28 marca 2004 roku.
13.
Wyrazi³ zgodê na najem lokalu u¿ytkowego firmie Hamilton GMbH Sp.
z.o.o. Germany: sali konferencyjnej w budynku Internatu Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim do realizacji projektu „Promocja
Zatrudnienia – rozwój Zasobów ludzkich w województwie lubelskim, PHARE
2001 – Spójnoœæ Spo³eczno – Gospodarcza.
14.
Wyrazi³ zgodê na dofinansowanie organizowanych przez Gminny
Oœrodek Kultury w Kocudzy warsztaty muzyczno – œpiewacze organizowane
wspólnie z wiejskim teatrem „Wêgajty”(Warmia) przygotowuj¹ce zespo³y do
Miêdzynarodowych Spotkañ „Dramat i Liturgia” kwot¹ 500 z³.
15.
Zapozna³ siê z ustaleniami komisji powo³anej w celu wypracowania
koncepcji przeznaczenia i zagospodarowania obiektów bêd¹cych w³asnoœci¹
Powiatu Janowskiego.
16.
Wyrazi³ zgodê na rozpoczêcie prac modernizacji kot³owni SP ZZOZ,
polegaj¹c¹ na uruchomieniu kot³owni wêglowej, poprzez zabudowê w miejsce
istniej¹cego kot³a wêglowego nowoczesnych kot³ów fluidalnych.
17.
Wyrazi³ zgodê na podpisanie porozumieñ z Gminami Potok Wielki i
Dzwola na wykonanie zadañ w 2004 roku z wykorzystaniem œrodków
finansowych na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych. Zadania te to:
1)
odbudowa przepustu na drodze powiatowej Dzwola – Goraj w
miejscowoœci Dzwola;
2)
remont drogi powiatowej Polichna Podlesie – Potok Stany
18.
Wyrazi³ zgodê na podpisanie porozumienia z Gmin¹ Modliborzyce w
sprawie wspólnego finansowania realizacji zadania w³asnego powiatu w roku
2004 w zakresie wykonania 22 sztuk zajazdów do pól z drogi Polichna II – Wolica
II.
19.
Nie wyrazi³ zgody na utworzenie liceum ogólnokszta³c¹cego przy
Zespole Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim i Zespole Szkó³ Rolniczych w
Potoczku.
20.
Wyrazi³ zgodê na zawarcie umów dotycz¹cych dzier¿awy placów pod
gara¿e w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku. Czas trwania dzier¿awy 3 lata.
21.
Przed³u¿y³ umowê dzier¿awy dla Niepublicznego Zak³adu Pielêgnacyjno
- Opiekuñczego s.c. w Janowie Lubelskim.
22.
Wyrazi³ zgodê na zawarcie przez Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku
umowy dzier¿awy gruntów o powierzchni 6,44 ha z panem Piotrem
Drewniowskim. Czas trwania dzier¿awy 3 lata.
23.
Przeznaczy³ kwotê 1 500 z³ na zakup fantomu do nauki badania piersi, a
nastêpnie odda³ w u¿yczenie Pañstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Janowie lubelskim, który bêdzie wykorzystany podczas
dzia³alnoœci szkolnej zwi¹zanej z profilaktyk¹ raka piersi.

24.
Podpisa³ porozumienie na kontynuacjê remontu parkingu przy Koœciele w
miejscowoœci Potok Stany przy drodze powiatowej nr 1744 Polichna Podlesie –
Potok Stany.
25.
Rozwa¿y³ kwestiê podzia³u limitu Funduszu Pracy i ustali³ kierunki
szkoleñ na 2004 rok.
26.
Wyrazi³ zgodê na wynajem pomieszczeñ w budynku przy ulicy
Zamoyskiego 74 „starego szpitala” dla S¹du Rejonowego w Janowie Lubelskim z
przeznaczeniem na siedzibê kuratora s¹dowego, na czas do rozpoczêcie sezonu
grzewczego.
27.
Pracowa³ nad materia³ami na XVI sesjê.

Zaproszenie do inwestowania

R

ada Miejska w Janowie Lubelskim podjê³a uchwa³ê o zwolnieniu z
podatków od nieruchomoœci dla nowych inwestorów. Zwolnione z
podatków bêd¹ nowo wybudowane budynki, budowle, nowo nabyte
grunty, na których rozpoczêta bêdzie dzia³alnoœæ gospodarcza powoduj¹ca
powstanie nowych miejsc pracy. Zwolnieniem bêd¹ te¿ objête budynki i grunty
w przypadku rozpoczêcia dzia³alnoœci na który wczeœniej nie by³a prowadzona
dzia³alnoœæ gospodarcza. Ze zwolnieñ nie mog¹ korzystaæ przedsiêbiorcy którzy
w ostatnich 12 miesi¹cach zmniejszyli zatrudnienie w przedsiêbiorstwie
po³o¿onym na terenie naszej gminy.
Za utworzenie nowych miejsc pracy nie uwa¿a siê przyrostu zatrudnienia
wynikaj¹cego z przejêcia czêœci, czy ca³oœci innego przedsiêbiorstwa.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie promocji i Rozwoju
Urzêdu Miejskiego.
JM

Udane starty zapaœników Janowskiego
Ludowego Klubu Sportowego
„Olimp,, Janów Lub.

5 MEDALI W MISTRZOSTWACH POLSKI LZS
JLKS „Olimp” Janów Lubelski po raz kolejny by³ organizatorem Ogólnopolskich
zawodów zapaœniczych w dn.26-28.03.04 Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS,
Juniorów i Kadetów w Zapasach Styl KL.
Zawodnicy naszego klubu wywalczyli 5 medali:
1. Grzegorz Drzazga II m srebrny medal kat 50 kg
2. £ukasz Kowal
II m srebrny medal kat 63 kg
3. Artur Dobrowolski III m br¹zowy medal kat 50 kg
4. Jerzy £ukasik
III m br¹zowy medal kat 55 kg
5. Artur Karwatowski III m br¹zowy medal kat 63 kg
Mistrzostwa organizacyjnie wypad³y bardzo dobrze.
Puchary dla zwyciêzców ufundowa³ Starosta Powiatu Janowskiego.
KOWALE TYLKO NA PI¥TKÊ
W dn. 22-25.04.04 w Poznaniu odby³y siê fina³y X Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y
w Zapasach Styl KL.
Awans do fina³u wywalczy³o 4 naszych zapaœników. Bardzo dobrze walczyli
bracia Kamil i £ukasz Kowal (na zdjêciu) którzy byli o
krok od medali.
Kamil wywalczy³ V miejsce w kat 46kg, a £ukasz V w
kat 53kg.
W zawodach walczyli równie¿ Dariusz Zió³kowski i
Artur Karwatowski.
Nasi zawodnicy rocznikowo maj¹ prawo startu w
przysz³ym roku w XI OOM, gospodarzem fina³u
bêdzie Lubelszczyzna-liczymy na medale.
KAMIL KANIA W Z£OCIE
Kamil Kania (na zdjêciu) wywalczy³ z³oty medal w kat
wag 38kg na Ogólnopolskim Turnieju Zapaœniczym
M³odzików w dn. 14-15-.05.04 w Wierzbicy ko³o
Radomia pokonuj¹c w finale zawodnika AKS Piotrków
Tryb.
Udanie walczyli:
1. Damian Flis Damian VI kat
66 kg,
2. Grzegorz Król V kat 73 kg,
3. Damian Flis IX kat 47 kg.
REPREZENTANCI KRAJU
Wychowankowie naszego klubu
Adam Kwiecieñ
kat 60kg i
Andrzej Jaworski
kat 84kg
obecnie AZS AWF Warszawa
reprezentowaæ bêd¹ nasz kraj na
Akademickich Mistrzostwach
Œwiata w dn. 4-6.06.04 £odzi
7.
Gazeta Janowska

ŒWIATOWY DZIEÑ ZIEMI

D

zieñ 22 kwietnia w 1970 roku
sta³ siê wa¿nym a zarazem
prze³omowym dniem w
dziejach ludzkoœci ca³ego œwiata.
Amerykañscy ekolodzy chc¹c zwróciæ
uwagê rz¹dom oraz spo³eczeñstwom na
zmiany zachodz¹ce w œrodowisku
przyrodniczym, na jego rosn¹ce
zanieczyszczanie i zniszczenie
przyjmuj¹c za maksymê has³o „Ziemiê
mamy tylko jedn¹” – przyczynili siê do
powstania nowego œwiêta „Dnia
Ziemi”. Nie od razu Dzieñ Ziemi by³
obchodzony na ca³ym œwiecie.
Prawdziwy prze³om w œwiadomoœci
spo³ecznej dokona³ siê dopiero po
wielkiej katastrofie w Czarnobylu. W
1986 roku ludzie zrozumieli, ¿e tak
naprawdê nie ma bezpiecznego miejsca
na Ziemi, ¿e Ziemia jest jedn¹ wielk¹
„globaln¹ wiosk¹”. Nieodwracalne
zniszczenia œrodowiska spowodowane
s¹ udzia³em samego cz³owieka i to one
zagra¿aj¹ ludzkiemu zdrowiu a tym
samym jego ¿yciu. Ka¿dy cz³owiek
odpowiada za ochronê œrodowiska.
Jesteœmy „dzier¿awcami” Ziemi i
musimy siê jej podporz¹dkowaæ. Nie
mamy takiego prawa, aby degradowaæ
œrodowisko. Ta œwiadomoœæ ludzka
przyczyni³a siê do tego, ¿e w 1990 roku
Dzieñ Ziemi œwiêtowano ju¿ na ca³ym
œwiecie a tak¿e po raz pierwszy w
Polsce.
Kszta³towanie
odpowiedzialnoœci za otaczaj¹ce
œrodowisko, uwra¿liwienie na dba³oœæ
o przyrodê i potrzebê jej ochrony aby
by³a piêkna, zdrowa i s³u¿y³a ludziom,
rozumienie znaczenia œwiêta Dnia
Ziemi – to cele jakie realizowane s¹
przez nauczycieli w Publicznej Szkole
Podstawowej w Janowie Lubelskim.
Wiemy, ¿e stan naszego œrodowiska,
tak¿e tego najbli¿szego zale¿y od nas
samych. Decyduj¹ o nim nasze
codzienne
zachowania, nawyki,
sposób radzenia sobie z odpadkami.
Dlatego te¿ jak co roku nasza szko³a
dnia 22 kwietnia w³¹czy³a siê do
obchodów œwiêta Dnia Ziemi. Ten
dzieñ przebiega³ pod has³em „Œmieci-

niebezpieczeñstwo dla Ziemi”. Ju¿ od
godziny 8.00 mo¿na by³o ogl¹daæ
wystawê prac plastycznych pod tytu³em
„ Ratujmy Ziemiê” uczniów klas IV i VI
znajduj¹c¹ siê na szkolnym korytarzu.
Prace przedstawia³y stan naszego
œrodowiska zanieczyszczonego przez
nieprzemyœlane zachowania.
„Cywilizacyjne potworki”- to
pouczaj¹ca wystawa prac uczniów klas
IV - wykazali siê oni fantastyczn¹
wyobraŸni¹ i wspania³¹
pomys³owoœci¹. Wykonane przez nich
„potworki” z ró¿nych niepotrzebnych,
zbêdnych odpadów pobudzaj¹ do
zastanowienia siê nad sposobem
radzenia sobie z odpadami (œmieciami).
Wystawa prac pt. „Ile w tym piêkna”ukazywa³a bogactwo przyrodnicze
okolic Janowa Lubelskiego. Wykonali
je uczniowie klas¹ V i VI. Zachêca³a
odbiorców do dbania i szanowania tego
czym, mo¿emy siê poszczyciæ.
00
O godzinie 9 odby³ siê apel dla klas IV
i V- ych pt. „K³opoty ze œmieciami”.
Uczniowie klas V i VI przedstawili pod
kierunkiem pani mgr Jadwigi Flis i pani
mgr Krystyny Æwiek, opracowanie
muzyczne pani mgr Ma³gorzaty
Roczniak inscenizacjê edukacyjn¹,
maj¹ca na celu uœwiadomienie uczniom
jak nale¿y zachowywaæ siê w lesie
podczas szkolnych i rodzinnych
wycieczek. Bohaterowie inscenizacji
zachêcali do dbania o czystoœæ wokó³
szko³y, zwrócili uwagê na ochronê
zwierz¹t i roœlin, bez których œwiat nie
by³by tak piêkny.
Nastêpnie uczniowie klas VI wraz z
wychowawcami sprz¹tali teren wokó³
szko³y. Na lekcjach nauczyciele
prowadzili zajêcia poœwiêcone
obchodom Dnia Ziemi.
Obchody Dnia Ziemi w naszej
szkole uœwiadomi³y uczniom, ¿e
przyroda jest niszczona i zatruwana na
wiele sposobów, dlatego trzeba podj¹æ
ró¿ne dzia³ania aby j¹ ratowaæ.

Miejsca sercu bliskie

W

œród zadañ postawionych przed nauczycielem jest wykszta³cenie u
uczniów mechanizmów koniecznych w przysz³oœci do aktywnego i
etycznego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Przebiega ono w coraz
szerszych krêgach: zaczyna siê w rodzinie, poprzez szko³ê, spo³ecznoœæ lokaln¹,
naród a¿ do ogólnoludzkich.
Jednym z elementów maj¹cych istotne znaczenie w procesie tworzenia wiêzi
spo³ecznych jest historia regionu. Dorobek historyczny w zakresie kultury
materialnej u³atwia uczniom klas pocz¹tkowych dostrzeganie zale¿noœci rozwoju
ró¿nych dziedzin ¿ycia gospodarczego. Umo¿liwia nabywanie wyobra¿eñ i
wytwarzanie pojêæ ogólnych. Kszta³ci myœlenie, rozszerza i wzbogaca
wychowanie patriotyczne, budzi myœl techniczn¹. Wa¿nym elementem historii
regionu s¹ zabytki: koœció³, dom, ulica czy rynek, które staj¹ siê Ÿród³em
refleksji.
Innym elementem jest anga¿owanie dzieci w dziej¹ce siê w mieœcie
przedsiêwziêcia. Publikacja w Gazecie Janowskiej artyku³u „Jaki rynek?”
zbieg³a siê w czasie z tematyk¹ zajêæ w klasie II „Miejsca sercu bliskie- moje
miasto”. By³a to doskona³a okazja do zainteresowania dzieci sposobami, jakimi
jednostka mo¿e wyraziæ swoj¹ opiniê wobec ogó³u. Podobnie jak doroœli dzieci
tak¿e mia³y okazjê wype³niæ ankietê. Poniewa¿ jeszcze nie zawsze potrafi³y uj¹æ
s³owami swoje pomys³y, najlepsz¹ dla nich form¹ wypowiedzi by³ rysunek.
Powsta³e projekty zosta³y zaprezentowanie miejskiemu architektowi p. J
Zezuliñskiej.
Osi¹gniêcie celu, jakim jest ukszta³towanie cz³owieka otwartego na innych i
zaanga¿owanego w sprawy otaczaj¹cej go spo³ecznoœci jest procesem
d³ugofalowym. W³¹czenie w ten proces dzia³añ wybiegaj¹cych poza teren boiska
szkolnego stwarza nowe mo¿liwoœci, z których warto korzystaæ. Pamiêtajmy
jednak, ¿e najwa¿niejszym elementem tego procesu jest przyk³ad aktywnej
postawy nas- doros³ych.
Joanna Lalik

Krystyna Æwiek
Jadwiga Flis

rysowa³ Jarek Siek kl. IIf
ci¹g dalszy z 1 strony

Powstaje Janowska Wy¿sza Uczelnia

NIEREALNI

11 maja 2004 roku w Janowskim Oœrodku Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy
braci Rafa³a, Tomasza i Marcina ŒCIOLNYCH. Na wystawie mo¿na podziwiaæ
oko³o 90 prac w formacie A-4 wykonanych o³ówkiem, piórkiem i farb¹.
Prezentowane prace to rysunek ilustracyjny o charakterze fantastycznokomiksowym wykonane z ogromnym znawstwem przedmiotu.
Marcin urodzi³ siê w 1976r w Janowie Lubelskim, jest samoukiem, 2 lata
studiów na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Wspó³pracowa³ w
charakterze instruktora z pierwszym i najwiêkszym wydawc¹ gier fabularnych w
Polsce, Wydawnictwem MAG i wydawanym przez nie pismem „Magia i Miecz”.
Obecnie jest ilustratorem Wydawnictwa D&D, pism PORTAL i GWIEZDNY
PIRAT oraz do nowych polskich gier fabularnych NEUROSHIMA i
MONASTYR. Interesuje siê rysunkiem ilustracyjnym, komiksem, fantastyk¹.
Rafa³ i Tomasz urodzeni w 1981 roku w Janowie Lubelskim ukoñczyli Liceum
Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamoœciu. Tomek jest obecnie studentem III
roku Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie o kierunku grafika. Jego
zainteresowania to: rysunek ilustracyjny, malarstwo, rzeŸba, fantastyka i komiks.
Rafa³ natomiast jest studentem III roku Wydzia³u Artystycznego UMCS w
Lublinie. Jego zainteresowania to rysunek ilustracyjny, rzeŸba, fantastyka i
komiks.
Wystawa eksponowana jest w sali kameralnej Janowskiego Oœrodka Kultury do
koñca czerwca br.
Zapraszamy do zwiedzania
Maria K¹cka
8.

dzia³alnoœci publicznej. Po procedurze przekazania tego obiektu wraz z terenem
(bez wydzielania czêœci autonomicznych) na w³asnoœæ Uczelni, PWSZ w
Che³mie przyst¹pi do prac adaptacyjnych i remontowych, maj¹cych na celu
przygotowanie budynku wraz z terenem na potrzeby Instytutu. Pieni¹dze na
remont budynku w kwocie oko³o 1,5 mln z³ pochodziæ bêd¹ z bud¿etu PWSZ w
Che³mie. £¹czna powierzchnia sal wyk³adowych musi mieæ minimum 2300 m
kw. Rozpoczêcie zajêæ lekcyjnych planowane jest od paŸdziernika przysz³ego
roku.
Planowane jest utworzenie co najmniej dwóch kierunków kszta³cenia. Jakie to
bêd¹ kierunki dziœ trudno okreœliæ, z pewnoœci¹ bêdzie to jedna z filologii:
angielska, niemiecka lub romanistyka na poziomie licencjackim. Nie jest te¿
wykluczone wprowadzenie studiów in¿ynierskich np. informatyki lub innego
przedmiotu technicznego, rozwa¿ana jest równie¿ ekonomia i politologia. Rektor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej prof. Józef Zaj¹c zapowiedzia³ obszerne
informacje na temat remontów i planowanej przysz³oœci janowskiej uczelni. Po
ukoñczeniu licencjatu, zgodnie z podpisanymi przez PWSZ w Che³mie umowami
z niektórymi uczelniami, m³odzie¿ mo¿e siê kszta³ciæ na poziomie studiów
magisterskich na:
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Marii Curie –
Sk³odowskiej w Lublinie, Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie
Rzeszowskim i Politechnice Lubelskiej. Studia bêd¹ prowadzone w systemie
dziennym i zaocznym (studia zaoczne bêd¹ p³atne). Bli¿szych informacji na ten
temat mo¿na siê spodziewaæ w kolejnych numerach Gazety Janowskiej. Na
koniec pozostaje mieæ nadziejê, ¿e prezentowana informacja bêdzie dla
Wszystkich Zainteresowanych inspiracj¹ do rozpoczêcia kszta³cenia, a wy¿ej
wymieniona oferta edukacyjna spotka siê z zainteresowaniem m³odzie¿y naszego
powiatu i nie tylko.
Alina Boœ

Gazeta Janowska

BUDOWA BEZ PLANU?
Instrukcja obs³ugi

N

ie tak dawno temu, pewien
pan minister, og³osi³ program
trzy razy P. W ramach tego
programu mia³y byæ zmienione z³e
ustawy prawo budowlane i o
zagospodarowaniu przestrzennym tak,
aby inwestor móg³ otrzymaæ
pozwolenie na budowê niezw³ocznie i
natychmiast, aby móc rozwijaæ
przedsiêbiorczoœæ. Prace legislacyjne
trwa³y, gminy nie wiedzia³y, co czyniæ
z powa¿nymi i kosztownymi
opracowaniami planistycznymi. No i
sta³o siê, od ponad pó³ roku
funkcjonuj¹ zmienione ustawy.
Wprowadzono rzeczywiœcie pewne
u³atwienia w prawie budowlanym,
miêdzy innymi rozszerzono katalog
inwestycji nie wymagaj¹cych
pozwolenia na budowê. Nie liczmy
jednak, ¿e wiele na tym skorzystamy,
na przyk³ad na zg³oszenie mo¿emy
teraz budowaæ baseny przydomowe,
byæ mo¿e wa¿ne z warszawskiego
punktu widzenia przedsiêwziêcia.
Du¿o ambarasu mamy obecnie z now¹
ustaw¹ o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
która zast¹pi³a obowi¹zuj¹c¹ dot¹d
ustawê o zagospodarowaniu
przestrzennym. Na mocy nowych
regulacji prawnych z pocz¹tkiem br.
straci³y wa¿noœæ wszystkie plany
zagospodarowania przestrzennego
uchwalone przed 1995r. Dla Janowa
oznacza to, ¿e miasto i gmina pozostaj¹
obecnie bez planu miejscowego
(wyj¹tkiem s¹ tereny
przedsiêbiorczoœci na Borownicy i
niektóre enklawy w mieœcie).
Rozpoczêty plan gminy uda siê nam
uchwaliæ na podstawie starych
przepisów w tym roku, natomiast prace
nad planem miasta zosta³y ustaw¹
przerwane i rada miasta bêdzie musia³a
podj¹æ decyzjê, jakie obszary obecnie
wymagaj¹ „nowych” planów
miejscowych, które mówi¹c
najproœciej, bêd¹ podobne do dawnych
planów „szczegó³owych”.
Co w tej sytuacji z budow¹? Wielu z
Pañstwa planuje budowê domu,
nadbudowê poddasza lub adaptacjê
gara¿u na cele us³ugowe.
Jeœli planowana przez nas inwestycja
znajduje siê na dzia³ce objêtej planem,
szczêœliwy inwestor po pobraniu
wyrysu i wypisu z tego planu w
urzêdzie miejskim udaje siê z
projektem do Starostwa od razu po
pozwolenie na budowê. (Odradzam
tylko ostatnie dni miesi¹ca, bo koledzy
wtedy obowi¹zkowo sprawozdaj¹ do

organu nadrzêdnego).
W sytuacji braku planu miejscowego,
aby uzyskaæ pozwolenie na budowê
inwestor przed przyst¹pieniem do
projektowania musi w wiêkszoœci
przypadków uzyskaæ w urzêdzie
miejskim (referat gospodarki
przestrzennej) decyzjê o warunkach
zabudowy, i tutaj powstaje du¿a
trudnoœæ, bowiem decyzjê tak¹ urz¹d
mo¿e wydaæ tylko w sytuacji, gdy
spe³nionych jest piêæ warunków:
1.
dzia³ka s¹siednia (co najmniej
jedna) dostêpna z tej samej drogi
publicznej musi byæ zabudowana w
sposób pozwalaj¹cy na okreœlenie
wymagañ dla nowej zabudowy,
2.
dzia³ka ma dostêp do drogi
publicznej,
3.
teren jest uzbrojony (umowa z
zarz¹dc¹ sieci lub uzbrojenie
projektowane),
4.
teren mieœci siê w terenach
budowlanych w „starym” planie który
straci³ wa¿noœæ (jest objêty zgod¹ na
zmianê przeznaczenia na cele
nierolnicze),
5.
wniosek inwestora jest zgodny z
przepisami odrêbnymi – tj. innych
ustaw, których lista zajmuje dwie strony
formatu A4.
Konieczna jest kopia mapy zasadniczej
w skali 1:500 obszaru inwestycji z
du¿ym s¹siedztwem (3 szerokoœci
frontu naszej dzia³ki po obu jej stronach
- razem min.100m, w 2 egz. do
uzyskania w starostwie), ponadto we
wniosku nale¿y zamieœciæ wiele danych
na temat planowanych zamierzeñ ze
szkicami w³¹cznie, choæ nie wymaga
siê profesjonalnych koncepcji.
Projekt decyzji sporz¹dza uprawniony
architekt lub urbanista po dokonaniu
analizy urbanistycznej stanu
istniej¹cego, (u nas robi to pisz¹cy te
s³owa architekt miejski przy pomocy
pracowników referatu PG). Oprócz
takich warunków jak linia zabudowy,
dojazd, przy³¹czenia do sieci
technicznych, obecnie w decyzji musz¹
siê znaleŸæ zupe³nie nowe elementy:
szerokoœæ elewacji frontowej, poziom
gzymsu, attyki lub okapu elewacji
frontowej, uk³ad po³aci dachu i jego
wysokoœæ, i inne. Oznacza to, ¿e
inwestor nie powinien spieszyæ siê z
zakupem projektu, do czasu otrzymania
decyzji, aby nie naraziæ siê na
niepotrzebne koszty. W celu okreœlenia
tych szczegó³owych parametrów
przeprowadzana jest analiza
urbanistyczna s¹siedztwa, w zakresie
ci¹g³oœci funkcji (wœród domów
jednorodzinnych budujemy domy),

Serdeczne podziêkowania
dla firmy “Foto Florczak”
oraz Rejonu Energetycznego
za pomoc w przeprowadzeniu
akcji “Licealistów Portret W³asny”
sk³ada
Samorz¹d Uczniowski
przy LO im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim

gabarytów ze szczegó³owymi
pomiarami budynków (wœród
budynków parterowych budujemy
partery), linii zabudowy.
W praktyce bêdzie siê to sprowadza³o
do uzupe³niania, „plombowania”
zabudowy istniej¹cej z
poszanowaniem zasady „dobrego
s¹siedztwa”, d¹¿¹c oczywiœcie w
kierunku poprawy zastanej przestrzeni
poprzez nawi¹zanie do najbardziej
udanych realizacji na danej ulicy.
Konsekwentne stosowanie takiej
polityki w d³u¿szej perspektywie
mog³oby utrwaliæ indywidualny
charakter ulic czy zespo³ów
zabudowy, z korzyœci¹ dla wizerunku
miasta jako oœrodka turystycznego.
Natomiast wielk¹ uci¹¿liwoœci¹
zaistnia³ej sytuacji jest przewlek³oœæ
postêpowania administracyjnego.
Analiza i opracowanie projektu
decyzji zajmie nam oko³o 2 miesiêcy,
po czym nastêpuje ¿mudny proces
obligatoryjnych uzgodnieñ z wieloma
instytucjami ró¿nych szczebli w
zakresie ich w³aœciwoœci i przepisów
odrêbnych. Razem niestety 3-4
miesi¹ce. Zatem wiêkszoœæ z nas
planuj¹c budowê powinna siê
przygotowaæ do tego z odpowiednim
wyprzedzeniem, i uzbroiæ w
cierpliwoœæ, nam urzêdnikom
pozostaje zapewniæ, ¿e robimy, co w
naszej mocy, aby z tej sytuacji
wyprowadziæ mo¿liwie pozytywne
skutki dla ludzi i dla miasta.
Uwarunkowania prawne zosta³y tutaj
naœwietlone w znacznym
uproszczeniu, w rzeczywistoœci ka¿dy
nowy wniosek inwestycyjny nastrêcza
masê w¹tpliwoœci z powodu
nieczytelnoœci ustawy, czym nie
zamierzam Pañstwa torturowaæ,
abyœcie nie zrezygnowali z Waszych
planów i nie od³o¿yli niemi³ej lektury z
odraz¹, jeœli siê zdarzy, ¿e ci¹g dalszy
nast¹pi.
J. Zezuliñska

M³odzi
w
teatrze

W

dniach 15-18 kwietnia 2004
roku w ramach „Janowskiej
wiosny z Leszkiem
M¹dzikiem” odby³y siê warsztaty
teatralne dla m³odzie¿y szkó³ ponad
gimnazjalnych z terenu Janowa
Lubelskiego. M³odzie¿ uczestnicz¹ca
w nich mia³a okazjê poznaæ nie tylko
osobê i twórczoœæ jednego z
najwybitniejszych twórców polskiego
teatru – Leszka M¹dzika ale równie¿
pod jego kierunkiem przygotowaæ
spektakl, który wystawiono w
Janowskim Oœrodku Kultury. Piêtnastu
m³odych ludzi, uczestników
warsztatów wypad³o rewelacyjnie.
Zgromadzona w JOK publicznoœæ
owacyjnie przyjê³a wystêp m³odych
artystów. Po spektaklu przyszed³ czas
na podziêkowania, gratulacje oraz
pami¹tkowe zdjêcia. M³odzi artyœci
jednog³oœnie deklarowali ponown¹
chêæ uczestniczenia w podobnych
przedsiêwziêciach a jednoczeœnie
dawali wyraz swojej radoœci z udanego
wystêpu. Wszyscy uczestnicy
warsztatów otrzymali certyfikaty ich
ukoñczenia podpisane przez Leszka
M¹dzika.
Wyró¿nieni nimi zostali:
Agnieszka Hys
Anna Buk
Dawid Gromysz
Tomasz Jargi³o
Maciej Kamiñski
£ukasz Kukie³ka
Krzysztof Lipski
Pawe³ £ukasiewicz
Anna £ukasik
Magdalena Miazga
Liliana Oleszko
Marta Pêzio³
Monika Szarama
Agnieszka Szpyra
Wioletta Tylus
Gratulujemy!
ac

Janów w prasie
Rozpoczêliœmy w internecie prezentacjê artyku³ów dotycz¹cych naszego miasta
pisanych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, zapraszamy do odwiedzenia nas w
internecie http://janowlubelski.pl dzia³ aktualnoœci.

Gazeta Janowska
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UWAGA! W£AŒCICIELE GOSPODARSTW ROLNYCH
Dop³aty bezpoœrednie zasady wype³niania
wniosku o przyznanie p³atnoœci obszarowych

W

niosek powinien byæ poprawnie wype³niony, tzn. : wszystkie
obowi¹zkowe pola s¹ wype³nione czytelnie prawid³owo pod
wzglêdem merytorycznym, wniosek powinien byæ podpisany w
sposób czytelny ( imiê, nazwisko) przez wnioskodawcê z podaniem daty
wype³nienia wniosku. Brak podpisu spowoduje, ¿e wniosek pozostanie bez
rozpatrzenia. Informacje zawarte we wniosku o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich do gruntów rolnych powinny byæ zgodne ze stanem faktycznym.
Do wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub o
przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunków gospodarowania na rok 2004 nie nale¿y do³¹czaæ
jakichkolwiek za³¹czników. Producent rolny sk³adaj¹c wniosek po raz pierwszy
nie wype³nia Sekcji V pkt 11 i pkt 12. Ewentualne za³¹czniki mog¹ dotyczyæ
korekty z³o¿onego wniosku lub zmiany tego wniosku, wówczas w przypadku
koniecznoœci do³¹czenia dodatkowych dokumentów nale¿y wype³niæ sekcjê V
wniosku.
Dodatkowe kartki do wniosku nie stanowi¹ za³¹czników i nie ma koniecznoœci
wpisywania ich jako za³¹czniki do formularza wniosków.
We wniosku nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane:
·*
Imiê i nazwisko wnioskodawcy albo nazwê podmiotu, który ubiega siê o
p³atnoœæ.
·*
Identyfikator PESEL, REGON LUB NIP.
·*
Informacje o po³o¿eniu i powierzchni wykorzystywanych dzia³ek
ewidencyjnych ( po³o¿enie geograficzne – nazwê województwa, powiatu i
gminy; dane z ewidencji gruntów i budynków – nazwê obrêbu, nr obrêbu, nr
arkusza mapy ewidencyjnej, nr dzia³ki ewidencyjnej; ca³kowit¹ powierzchniê
dzia³ki ewidencyjnej – w hektarach, z dok³adnoœci¹ do 1 m2 (4 miejsc po
przecinku); powierzchnie dzia³ki ewidencyjnej wykorzystanej przez
wnioskodawcê do celów rolniczych.
·*
Informacje o dzia³kach rolnych: gatunek roœliny uprawnej lub rodzaj
uprawy ( np. : pszen¿yto, ³¹ka ); powierzchnie dzia³ki rolnej w hektarach z
dok³adnoœci¹ do dwóch miejsc po przecinku; oznaczenie wykorzystywania
dzia³ki rolnej tj. nale¿y wpisaæ odpowiednia literê C lub R odpowiadaj¹c¹ roœlinie
uprawnej, gdzie C – p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do powierzchni uprawny chmielu, a
R – p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do powierzchni innych roœlin uprawnych ( zgodnie z
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów
roœlin objêtych p³atnoœciami uzupe³niaj¹cymi); nr. dzia³ki ewidencyjnej, na
której po³o¿ona jest dana dzia³ka.
We wniosku nale¿y podaæ te roœliny, które uprawiane s¹ w plonie g³ównym. W
przypadku, gdy w czasie jednego roku, na okreœlonej powierzchni jest
uprawianych kilka roœlin, uprawê g³ówn¹ stanowi ta uprawa, która posiada
najwiêksz¹ wartoœæ produkcji. Je¿eli jednak wartoœæ produkcji nie wskazuje,
która uprawa stanowi uprawê g³ówn¹, wówczas przyjmuje siê, ¿e uprawa g³ówna
jest ta uprawa, która zajmuje grunt rolny przez najd³u¿szy czas. Je¿eli dzia³kê

roln¹ dzieli rów melioracyjny o szerokoœci 2m, stanowi¹cy integraln¹ czêœæ (lub
element ) utrzymywania gruntów o dobrej kulturze rolnej, to powierzchnie rowu
nale¿y traktowaæ jako czêœæ dzia³ki rolnej. Je¿eli dzia³kê roln¹ dzieli rów
melioracyjny o szerokoœci do 2 metrów stanowi¹cy odrêbny przedmiot w³adania
( odrêbna dzia³ka ewidencyjna), to powierzchnie rowu nale¿y odj¹æ od
powierzchni dzia³ki rolnej. Je¿eli dzia³kê roln¹ dzieli rów melioracyjny o
szerokoœci wiêkszej ni¿ 2 m, to powierzchnie rowu nale¿y odj¹æ od powierzchni
dzia³ki rolnej. Natomiast drogi technologiczne (np. na plantacjach chmielu ) lub
drogi dojazdowe do pól o nawierzchni gruntowej, traktuje siê jako czêœæ dzia³ki
rolnej, pod warunkiem, ¿e w ewidencji gruntów i budynków u¿ytek gruntowy dla
tej czêœci dzia³ki rolnej nie zosta³ wykazany jako droga.
•ród³a pozyskiwania informacji przydatnych do wype³niania wniosku o
przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych.
Do wype³nienia wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów
rolnych wnioskodawcy przydatne s¹ dokumenty odzwierciedlaj¹ce stan
posiadania gruntów rolnych, podstawowe informacje z zakresu danych z
ewidencji gruntów i budynków, tzn. nr dzia³ki ewidencyjnej, powierzchnia
ca³kowita dzia³ki ewidencyjnej. Mo¿e to byæ wypis z ewidencji gruntów i
budynków, akt notarialny dotycz¹cy kupna – sprzeda¿y lub darowizny, decyzja
administracyjna, umowa dzier¿awy wieloletnia zarejestrowana w ewidencji
gruntów, itp, dokumenty te nie musza byæ pozyskane na potrzeby wype³niania
wniosku w danym roku, mog¹ byæ z lat minionych, lecz powinny byæ zgodne ze
stanem faktycznym ( zgodny numer dzia³ki i jej powierzchnia ca³kowita).
Przy sk³adaniu wniosku nie wymaga siê do³¹czania dokumentów geodezyjnych
ani kartograficznych, takich jak wypis, wyrys, odbitki map itp.
Przypominamy, ¿e termin sk³adania wniosków o wpis do ewidencji
producentów ubiegaj¹cych siê o dop³aty obszarowe w 2004 r. up³ywa
31.maja.2004 r. a termin z³o¿enia wniosku o p³atnoœci obszarowe za 2004
up³ywa z dniem 15 czerwca 2004 r.
W Biurze Powiatowym ARiMR czynny jest telefon 15 8724 734 pod
którym mo¿na uzyskaæ wszystkie informacje dotycz¹ce wype³niania
wniosków.
Informujemy, ¿e Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Janowie Lubelskim czynne jest od poniedzia³ku
do pi¹tku od godziny 6.00 do godziny 22.00 oraz w soboty od godziny 8.15 do
godziny 16.15.
Prosimy o jak najszybsze sk³adanie wniosków i nieodk³adanie tego
obowi¹zku na ostatnia chwilê.
Biuro Powiatowe ARiMR
ul. Ulanowska 61
tel. 15 8724 734, 15 8725 070

Policja radzi

Lubelska Fundacja Rozwoju

( forma skrócona)

W

ostatnim czasie Policja w
Janowie opracowa³a w
formie ulotki „ poradnik
bezpieczeñstwa „ Ulotka wydana
zosta³a wspólnie z Powszechnym
Zak³adem Ubezpieczeñ S.A
Inspektoratem w Janowie Lub. Oto
podstawowe zasady samoobrony,
utrudniaj¹ce dzia³alnoœæ przestêpcom i
pomocne w codziennym ¿yciu. 1
Najpewniejszym miejscem
przechowywania pieniêdzy jest bank.
2 Nie afiszuj siê bogactwem
3 Nie wpuszczaj do swojego domu
obcych
4 Zabezpiecz nale¿ycie drzwi i okna
5 Pamiêtaj o dobrym i profesjonalnym
zamykaniu piwnic, gara¿y, budynków
gospodarczych
6 Zwracaj uwagê na obcych
poruszaj¹cych siê po klatkach
schodowych
7 Nie toleruj w miejscu zamieszkania
melin pijackich
8 Wspó³dzia³aj zawsze z s¹siadami
9 Noœ w portfelu niewielkie iloœci
pieniêdzy
10 Nie korzystaj od nieznanych Ci osób
z tzw. okazji –korzystnego kupna
za³atwienia czegoœ, wygrania w jak¹œ
10.

Andrzej Wolan
Kierownik Biura Powiatowego

grê, postawienia alkoholu,
odprowadzenia podwiezienia i innych
z pozoru nêc¹cych propozycji.
11 Stosuj ró¿ne zabezpieczenia
swojego samochodu, pamiêtaj o
wyjêciu kluczyka ze stacyjki
12 W miejscu pracy nie pozostawiaj
bez dozoru dokumentów pieniêdzy
telefonu komórkowego itd.
13 Pomyœl czy nale¿ycie
zabezpieczy³eœ komórkê , piwnicê ,
altankê z wartoœciowymi
przedmiotami
14 Nie toleruj drobnych objawów
niesubordynacji i prób k³amstwa u
swoich dzieci, zapewnij im nale¿yta
opiekê podczas Twojej nieobecnoœci
15 Pamiêtajmy ¿e narkotyki to
powolna œmieræ
16 Alkohol- nieletnim dostêp
zabroniony!
17 Internet nie zawsze jest bezpieczny
Korzystaj z szerokiego zakresu
ubezpieczeñ
ZADZWOÑ tel. 997; 8710210
Jeœli czujesz siê zagro¿ony, lub wiesz o
przestêpstwie
Gdy wiesz o przestêpcach
dzia³aj¹cych w zorganizowanych
grupach

Agencja Rozwoju Lokalnego w Janowie Lubelskim
- Oddzia³ Lubelskiej Fundacji Rozwoju
zaprasza osoby zainteresowane za³o¿eniem i prowadzeniem w³asnego
przedsiêbiorstwa
na bezp³atne szkolenie pt.

„JAK ZA£O¯YÆ W£ASN¥ FIRMÊ”
08.06.2004 r. (wtorek) godzina 9.00, Janów Lubelski
Szkolenie obejmuje 6 godzin zajêæ z zakresu form wspierania aktywizacji
zawodowej i przedsiêbiorczoœci, w tym podstaw prawnych zak³adania i
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, prawa pracy, ubezpieczeñ
spo³ecznych, BHP, prawa podatkowego, technik sprzeda¿y i negocjacji w
biznesie oraz informacji o mo¿liwoœciach i sposobach korzystania z
instrumentów wsparcia dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
oraz sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, w tym z us³ug doradczych oraz
finansowych. Uczestnicy uzyskaj¹ zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia.
Jeœli jesteœ zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu, skontaktuj siê z nami :
Agencja Rozwoju Lokalnego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel.
(15) 872 52 52

Gazeta Janowska

„Wspó³dzia³anie na rzecz przedsiêbiorczoœci”
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

Phare 2001 „Rozwój Spo³eczeñstwa

Wielkie
budowanie
D

obiega koñca budowa Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Miejscowoœci Borownica wraz z systemem
selektywnej ich zbiórki z terenu Gmin Janów Lubelski i Modliborzyce -I
etap. Koszt tej inwestycji zamknie siê kwot¹ oko³o 6 milionów z³.
Inwestycja przebiega poza miastem i niewielu mieszkañców widzia³o teren
budowy dlatego prezentujemy kilka zdjêæ wykonanych w trzeciej dekadzie maja.
Powierzchnia zajêta pod budowê oko³o 3 ha . Obwa³owania wznosz¹ siê na
wysokoœæ drugiego pietra bloku mieszkalnego. G³ówna niecka ( 2 ha) pokryta
jest nieprzepuszczaln¹ foli¹ która pokrywana jest warstw¹ piasku. Obok
g³ównego wysypiska trwa betonowanie osadnika, w którym gromadzone bêd¹
p³ynne nieczystoœci odprowadzane z g³ównej niecki. Trwaj¹ prace
wykoñczeniowe ( tynkowanie , malowanie) przy wybudowanych w pierwszym
etapie budynkach.
Budowa dobiega koñca natomiast w mieœcie trwa edukacja spo³eczeñstwa na
temat ochrony œrodowiska. W t¹ akcjê w³¹czy³y siê wszystkie szko³y na terenie
miasta i gminy. Œwiadcz¹ o tym artyku³y autorstwa nauczycieli publikowane w
naszej gazecie. Budowa poza miastem musi oddaæ palmê pierwszeñstwa
rozpoczynaj¹cym siê pracom na terenie miasta. Ta inwestycja jest dwukrotnie
wiêksza której koszt wyniesie oko³o 12 milionów z³otych ( 2 335 312 euro w tym
1 669 734 euro z funduszy unijnych) Na temat tej inwestycji obszerniej pisaæ
bêdziemy w lipcu.

Komora dezynfekcyjna

JM

Zbiornik odciekowy

foto: J.Lalik

Kwatera na sk³adowanie odpadów

Produkcja eksportowa

J

Zaplecze sanitarno-biurowe i magazyny na odpadki

edna z wiêkszych firm produkcyjnych w Janowie CATERPILLAR ca³¹
swoja produkcjê kieruje na eksport. Codziennie z terenu firmy wyje¿d¿a 5-6
wielkich ciê¿arówek TIR i kieruje siê na zachód. Jest to du¿e zadanie
logistyczne, aby zgraæ produkcjê z wysy³k¹ i terminami dostaw. Nie jest to ³atwe,
bior¹c pod uwagê trudnoœci zaopatrzeniowe, na jakie napotykaj¹ wszyscy
odbiorcy stali. Krajowy rynek stali blach w szczególnoœci sta³ siê niewydolny a
œl¹skie huty sta³y siê ma³o konkurencyjne. Dostawy s³abej jakoœci materia³ów w
cenach zbli¿onych do zachodnich przy nierytmicznych dostawach zmusi³y CAT
do korzystania z importu. Dostawcami blach s¹ huty niemieckie, odleg³y
transport podra¿a koszty produkcji nawet przy za³o¿eniu, ¿e koszty robocizny czy
podatków s¹ w naszym kraju ni¿sze ni¿ na zachodzie europy. Firma ma siê jednak
dobrze, posiada komplet zamówieñ na produkcje do koñca roku. W zwi¹zku ze
wzrostem zapotrzebowania na ³adowarki i ci¹gniki g¹sienicowe w Chinach i
Indiach nast¹pi³ wzrost produkcji w ca³ej firmie CAT.
W Janowie Lub powoli, ale systematycznie wzrasta zatrudnienie, na koniec I
pó³rocza wyniesie 280 osób. Nabór nowych pracowników najczêœciej
prowadzony jest wœród absolwentów po tak zwanych sta¿ach absolwenckich. W
zasadzie firma nie korzysta z pracowników zatrudnionych w tzw. grupach
interwencyjnych, kieruje siê zasad¹, ¿e nale¿y korzystaæ z pracowników, którzy
bêd¹ czuli siê zwi¹zani z zak³adem pracy. Praca i godna p³aca nawet w skali
regionalnej ma wyró¿niaæ CATERPILLARA a filozofi¹ zak³adu jest stwarzanie
konkurencyjnego pakietu socjalnego. Prezes Krzysztof Be³dyk zapewnia, ¿e
firma w Janowie Lub. jest sk³onna sponsorowaæ niektóre dzia³ania nios¹ce pomoc
niepe³nosprawnym czy ludziom biednym. Tym sympatycznym akcentem
zakoñczy³o siê moje spotkanie z Prezesem Krzysztofem Be³dykiem w CAT.
Jan Machulak

Gara¿ na kompaktor

Gazeta Janowska
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XVIII TURNIEJ KARATE
O PUCHAR ROZTOCZA

B

rzydka pogoda powita³a zawodników z Bi³goraja, Tomaszowa
Lubelskiego, Lublina, Zwierzyñca i Zamoœcia , którzy w dniu 16 maja
zjechali do Janowa na XVIII Turniej Karate o Puchar Roztocza. Zlecenie
organizacji tego wa¿nego w ¿yciu sportowym Lubelszczyzny wydarzenia
Uczniowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego jest wynikiem wysokiej oceny
dorobku sportowego Klubu, jak i potencja³u organizacyjnego sprawdzonego w
organizacji Pikniku Karate i Turnieju Miko³ajkowego w roku 2003. Zawody
rozpocz¹³ trening, w którym na trzech matach æwiczy³o jednoczeœnie 175
zawodników pod okiem Mistrza Œwiata z Montrealu 1992
Andrzeja
Maciejewskiego. Tylko w tej sytuacji na matach obok siebie stali najm³odsi i
najstarsi uczestnicy turnieju. Wszyscy w bia³ych kimonach, odró¿niali siê
jedynie wzrostem i kolorem pasów, wszyscy pos³usznie wykonywali polecenia

Organizatorzy tj. JOK i Urz¹d Miejski sk³adaj¹ podziêkowania
nastêpuj¹cym sponsorom
XVIII MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU KARATE
O „PUCHAR ROZTOCZA”
Starostwo powiatowe w Janowie Lubelskim
Firma „TRANSPORTEX”- Krzysztof Biernat
Marian Widz- Pose³ na Sejm RP
Studio Reklamy- FOTO EWA
Sklep AMERIKANOS ul. Bialska 13
Sklep Rider ul. Zamoyskiego
PIEKARNIA Krzysztof Rêkas
PIEKARNIA „TOMALA”
Sklep Kosmetyczny „URODA”
Telewizja Kablowa „DIANA”
Pracownia Cukiernicza „MODLIBORZYCE” Bo¿ena £ata
PFU „PRIMA” Marek Rodziewicz
Sklep Spo¿ywczy Wojciech Kras
Sklep Wielobran¿owy „SMYK”Gabriela Maciurzyñska, Adam Tylus
PHU „LECH” Leszek Ciupak

Do rodziców
K

omenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim wychodz¹c na przeciw

oczekiwaniom lokalnej spo³ecznoœci oraz maj¹c na uwadze dobro dzieci i
senseia. Rywalizacja w konkurencji kata (uk³ady) i kumite (walka) przebiega³a
m³odzie¿y, a tak¿e w celu przeciwdzia³ania przestêpstwom i wykroczeniom
w piêciu grupach wiekowych z podzia³em na dziewczêta i ch³opców. Puchar
najbardziej
dokuczliwym dla mieszkañców naszego miasta, podjê³a od pocz¹tku 2004
prowadzi³ jako sêdzia g³ówny trener naszego Klubu p. Piotr Wojtkowski.
roku
dzia³ania
ukierunkowane na zwalczanie przestêpczoœci i demoralizacji osób
Rozpoczêli najm³odsi – rocznik 1995 i m³odsi, a wœród nich najm³odszy
nieletnich.
Prowadzone
s¹ systematyczne kontrole miejsca grupowania siê tych osób.
uczestnik pucharu 4-letni Adaœ Ka³akucki z Lublina. Pierwsza grupa wiekowa i
Kontrolowane s¹ parki, okolice szkó³, dworzec PKS. Do chwili obecnej ujawniono
pierwszy znacz¹cy sukces – nasza debiutantka Amanda Cannavacciuolo w
kilkanaœcie przypadków przebywania nieletnich uczniów szkó³ Janowskich w tych
piêknym stylu wygrywa w kumite i zajmuje II miejsce w kata. Po szeœciu
miejscach w czasie kiedy trwa³y zajêcia lekcyjne i uczniowie ci powinni znajdowaæ siê w
godzinach od rozpoczêcia turnieju walki s¹ zakoñczone... Pora na najmilszy
szko³ach. W tych przypadkach zarówno szko³y jak i rodzice informowani s¹ o
moment. Najmilszy dla zwyciêzców, którzy staj¹ na podium. Jest ich w sumie 80,
„poczynaniach” swoich podopiecznych. Zdarza³y siê równie¿ przypadki ujawniania
bo ka¿da grupa wiekowa ma zwyciêzców w kata i kumite . S¹ puchary i nagrody,
nieletnich, którzy byli pod dzia³aniem alkoholu. Kontrolami ze zwróceniem szczególnej
ale najwa¿niejszy jest ten moment, w którym wszyscy mog¹ zobaczyæ
uwagi na przestrzeganie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, objête zosta³y tak¿e lokale gastronomiczne i sklepy, w
zwyciêzców – rodzice, koledzy, trenerzy. Nasi zawodnicy stawali na podium
których dostêpny jest alkohol. Kontrole te maj¹ na celu ujawnianie przypadków
kilkakrotnie: w grupie wiekowej 1995 – m³odsi – Amanda Cannavacciuolo I
nieprzestrzegania przez w³aœcicieli i sprzedawców przepisów w/w ustawy. Wszyscy
miejsce w kumite i II w kata; w grupie 1993-94 Jaœ Bielecki – II miejsce w
wiemy, ¿e sprzeda¿ alkoholu osobom poni¿ej 18 roku ¿ycia jest przestêpstwem , za które
kumite, rocznik 1991-92 Magda Kras – I miejsce w kata i III kumite oraz juniorki
grozi wysoka kara grzywny oraz utrata zezwolenia. Jednak jak siê wydaje nie wszyscy
starsze dwie Karoliny, które dwa razy stawa³y obok siebie na podium – Karolina
w³aœciciele sklepów i lokali gastronomicznych zdaj¹ sobie sprawê z konsekwencji jakie
Pada³a I miejsce w kata i I miejsce w kumite, Karolina Majkowska – II miejsce w
mog¹ ich spotkaæ za niezgodne z prawem postêpowanie. Wskazuj¹ na to wy¿ej
kata i II miejsce w kumite. Po imprezie wszyscy zawodnicy, rodzice, sêdziowie,
wspomniane przypadki. Ci którzy sprzedaj¹ alkohol osobom nieletnim powinni sobie
przyjaciele i zaproszeni goœcie spotkali siê przy ognisku, a pogoda wynagrodzi³a
zadaæ pytanie czy chcieliby aby tak¿e ich dziecko zna³o smak piwa, wina czy wódki.
trudy ca³ego dnia i wreszcie wyjrza³o s³oñce. By³ czas na pieczon¹ kie³baskê i
Bezpieczeñstwo na terenie naszego miasta powinno nam wszystkim „le¿eæ” na sercu,
przyjacielskie rozmowy, omawianie
stwierdziæ jednak nale¿y, ¿e „poczynania” niektórych osób ( niektórzy w³aœciciele lokali,
kolejnych spotkañ i to ju¿ ca³kiem
sklepów oraz ich sprzedawcy) nie przyczyniaj¹ siê do tego, aby Janów Lubelski by³
miastem bezpiecznym i aby doros³ym mieszkañcom miasta zale¿a³o na dobrym
nied³ugo w Bi³goraju i Tomaszowie
wychowaniu dzieci i m³odzie¿y.
Lubelskim.
Chc¹c nauczyæ dzieci jak ¿yæ bezpiecznie, jak unikaæ zagro¿eñ, w jaki sposób radziæ
Jak zawsze nieoceniona jest pomoc
sobie w trudnych sytuacjach oraz jak nie daæ wci¹gn¹æ siê w wir patologii spo³ecznych,
rodziców, którzy pomagaj¹ dotrzeæ do
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim przyst¹pi³a w bie¿¹cym roku do
sponsorów i zabezpieczaj¹ ca³¹ stronê
realizacji konkursu wiedzy prewencyjnej pod has³em „Jestem Bezpieczny”. Konkurs ten
organizacyjno- gospodarcz¹ zawodów –
skierowany jest do dzieci klas IV-VI szkó³ podstawowych powiatu janowskiego.
p. Andrzej Majkowski, Wojciech Kras,
Zawiera wiedzê z zakresu prawa, pracy Policji, bezpieczeñstwa dzieci w codziennym
Adam £ukasik, Alina Boœ, Angelo
¿yciu oraz uzale¿nieñ. Odbywa siê w czterech etapach tj. eliminacje szkolne, gminne,
Cannavacciuolo, pp Krystyna i Robert
powiatowe oraz fina³ wojewódzki. Etap powiatowy konkursu odbêdzie siê w dniu 25
Madrasowie.
maja 2004 roku o godzinie 10.00 na terenie Oœrodka Sportu i Rekreacji nad zalewem
Zawody zrealizowano przy wsparciu
janowskim. W etapie tym rozegrane zostan¹ cztery konkurencje : prezentacja szko³y i
gminy ; test wiedzy; plakat zwi¹zany z has³em przewodnim konkursu oraz inscenizacja
finansowym Urzêdu Marsza³kowskiego
na wybrane tematy : „dziêkujê nie palê”, „dziêkujê nie pijê”, „dziêkujê nie biorê”.
w Lublinie, i Starostwa Powiatowego w
Udzia³ w tym etapie wezm¹ dru¿yny, które zajê³y I miejsca w etapach gminnych.
Janowie Lubelskim oraz Sponsorów.
Najlepsza dru¿yna wy³oniona w etapie powiatowy bêdzie reprezentowa³a powiat
Wszystkim za pomoc i okazane wsparcie
janowski w finale wojewódzkim, który zostanie rozegrany w miesi¹cu czerwcu w
serdecznie dziêkujemy. S¹dzimy, ¿e
Lublinie.
sukcesy naszych karateków pozwalaj¹
kreowaæ dobry wizerunek powiatu
Sier¿ant sztabowy
janowskiego.
Stanis³aw Gorzelewski
M. Pianowska
Gazeta Janowska
12.

Stanowisko pracy
dla niepe³nosprawnego
ze œrodków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim informuje:

Z

dniem 1 maja bie¿¹cego roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o pomocy
spo³ecznej, nios¹c
liczne nowelizacje przepisów dotycz¹cych
problematyki pomocy spo³ecznej. Gruntownej zmianie uleg³y miêdzy
innymi zasady kierowania, umieszczania i odp³atnoœci za pobyt w domach
pomocy spo³ecznej, które w praktyce obowi¹zywa³y ju¿ od dnia 1 stycznia 2004
roku. Najistotniejsze z nich przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1.
Decyzjê o skierowaniu do domu pomocy spo³ecznej i decyzjê ustalaj¹c¹
odp³atnoœæ za pobyt w dps wydaje organ gminy w³aœciwy dla miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby w dniu jej kierowania do placówki;
2.
Decyzjê o umieszczeniu wydaje starosta powiatu, na terenie którego jest
usytuowany dom pomocy spo³ecznej;
3.
Pobyt w domu jest odp³atny. Do ponoszenia kosztów pobytu s¹
zobowi¹zani kolejno: mieszkaniec domu, jego najbli¿sza rodzina, na koñcu zaœ
gmina, z której osoba zosta³a skierowana do placówki.
Cz³onkowie rodziny i gmina nie maj¹ obowi¹zku ponoszenia op³at jedynie w
przypadku, gdy mieszkaniec sam wnosi pe³n¹ odp³atnoœæ.
4.
Œredni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w powiatowym domu
pomocy spo³ecznej ustala corocznie w³aœciwy miejscowo starosta na wniosek
dyrektora domu i og³asza w wojewódzkim dzienniku urzêdowym, nie póŸniej ni¿
do dnia 31 marca ka¿dego roku.
W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami, sytuacja Domu Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lubelskim przedstawia siê w sposób nastêpuj¹cy:
·
Na dzieñ 1 maja 2004 roku dysponujemy 9 wolnymi miejscami dla
nowych potencjalnych mieszkañców domu pomocy spo³ecznej.
·
Nasz dom przyjmuje osoby przewlekle somatycznie chore, stare oraz
niepe³nosprawne intelektualnie.
·
Aby ubiegaæ siê o umieszczenie w dps - oœrodek pomocy spo³ecznej
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegaj¹cej siê powinien
skompletowaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
podanie osoby zainteresowanej o przyjêcie do domu pomocy spo³ecznej,
wywiad œrodowiskowy przeprowadzony przez w³aœciwy oœrodek
pomocy spo³ecznej, zawieraj¹cy pisemne stwierdzenie braku mo¿liwoœci
zapewnienia us³ug opiekuñczych przez rodzinê i gminê,
opinia ops dotycz¹ca stopnia sprawnoœci psychofizycznej osoby
ubiegaj¹cej siê o skierowanie,
decyzja organu emerytalno - rentowego lub oœrodka pomocy spo³ecznej
o wysokoœci przys³uguj¹cych i rzeczywiœcie wyp³acanych œwiadczeñ,
inne zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce wysokoœæ dochodu osoby
ubiegaj¹cej siê oraz innych osób maj¹cych ponosiæ odp³atnoœæ za pobyt w dps,
zgoda osoby ubiegaj¹cej siê o umieszczenie w domu pomocy spo³ecznej,
jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na skierowanie oraz
ponoszenie op³at za pobyt w domu,
zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej,
decyzjê w³asn¹ w sprawie skierowania osoby do odpowiedniego typu
domu pomocy spo³ecznej wraz z naliczeniem odp³atnoœci.
Miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lubelskim wynosi 1.513,00 z³.
Dla porównania - koszty utrzymania w innych domach wynosz¹ przyk³adowo:
Dom Pomocy Spo³ecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w
Kowalu - 1.778,53 z³.
Dom Pomocy Spo³ecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w
Kurowie - 1.746,77 z³.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich - 1.484,18 z³.
Dom Pomocy Spo³ecznej - Krajowy Oœrodek Socjalno - Szkoleniowy dla
Kobiet w Gorzycach - 1.400,66 z³. Oferty wszystkich w/w domów oraz wielu
innych udostêpniamy na bie¿¹co w PCPR w Janowie Lubelskim, przy ulicy
Zamoyskiego 37 lub pod numerami telefonów: 872-33-45 oraz 872-36-78.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim zapewnia swoim mieszkañcom
godne i bezpieczne warunki ¿ycia. Do dyspozycji mieszkañców oddano bogat¹
bazê zabiegow¹ oraz sprzêt rehabilitacyjny. Nasi podopieczni uczestnicz¹ w
licznych zajêciach terapeutycznych. Pod fachow¹ opiek¹ fizykoterapeutów
chêtni mog¹ stale poprawiaæ swoj¹ sprawnoœæ psychoruchow¹. Placówka jest
ponadto otwarta na kontakty ze œrodowiskiem lokalnym. W Domu dynamicznie
dzia³a utworzony spoœród jego mieszkañców zespó³ " ECHO JESIENI".
Dom Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim œwiadczy równie¿ inne us³ugi
(mieszkaniowe, opiekuñcze, rehabilitacyjne) na rzecz osób, które z ró¿nych
przyczyn nie mog¹ pozostaæ w swoim œrodowisku lokalnym, które znalaz³y siê w
sytuacji kryzysowej, jak równie¿ dla osób, które wymagaj¹ wsparcia tylko
chwilowego w konkretnej sprawie. Bli¿szych informacji na ten temat udziela s.
Dyrektor lub pracownicy Domu Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim przy
ulicy Wiejskiej 12 lub pod numerem telefonu 872-08-24.
Zapraszamy
Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu
Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim

P

owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim
informuje
pracodawców z
terenu powiatu janowskiego o
mo¿liwoœci uzyskania w roku 2004
zwrotu kosztów ze œrodków
Pañstwowego Funduszu Osób
Niepe³nosprawnych poniesionych w
zwi¹zku z przystosowaniem
tworzonych lub istniej¹cych
stanowisk pracy dla osób
niepe³nosprawnych stosownie do
potrzeb wynikaj¹cych z ich
niepe³nosprawnoœci oraz rozpoznania
tych potrzeb przez s³u¿by medycyny
pracy.
Zgodnie z art. 26 Ustawy o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych ( Dz. U. Nr 123 z
1997r. poz.776 z póŸ. zm) oraz
wytycznymi zawartymi w
Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30
maja 2003r. w sprawie
zwrotu
kosztów przystosowania stanowisk
pracy do potrzeb osób
niepe³nosprawnych (Dz. U . Nr 115 z
2003r. poz. 1081)
- ka¿dy
pracodawca, który ponosi nak³ady na
to , aby odpowiednio oprzyrz¹dowaæ
i dostosowaæ stanowisko pracy do
rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci
ju¿ zatrudnionego pracownika lub te¿
zamierza dopiero zatrudniæ osobê
niepe³nosprawn¹
która bêdzie
wymaga³a takiego przystosowania mo¿e z³o¿yæ
w naszym PCPR
"Wniosek o
zwrot ze œrodków
PFRON” kosztów:
·
poniesionych w zwi¹zku z
przystosowaniem tworzonych lub
istniej¹cych stanowisk pracy dla osób
niepe³nosprawnych stosownie do
potrzeb wynikaj¹cych z ich
niepe³nosprawnoœci ,
·
rozpoznania przez s³u¿by
medycyny pracy potrzeb
wynikaj¹cych z rodzaju i stopnia
niepe³nosprawnoœci “
Wzór
tego wniosku
stanowi
za³¹cznik do w/w Rozporz¹dzenia.

Przez
pojêcie
stanowisko
pracy nale¿y rozumieæ przestrzeñ pracy
wraz z wyposa¿eniem w œrodki i
przedmioty pracy , w której pracownik
lub zespó³ pracowników wykonuje
pracê(regulacja zawarta w
Rozporz¹dzeniu MPiPS z dnia
26
.09.1997r.
w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy).
Nowe przepisy (obowi¹zuj¹ce
od 1
maja br.)
stanowi¹, ¿e
pracodawca , który na co najmniej 3 lata
zatrudni osoby niepe³nosprawne
bezrobotne (lub poszukuj¹ce pracy)
skierowane przez urz¹d pracy - bêdzie
móg³
otrzymaæ zwrot kosztów
poniesionych nie tylko w zwi¹zku z
samym przystosowaniem tworzonych
lub istniej¹cych stanowisk pracy do
potrzeb
niepe³nosprawnych
pracowników ale równie¿ na adaptacjê
lub nabycie urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych im
funkcjonowanie w danym zak³adzie
pracy.
O zwrot tych kosztów mog¹ ubiegaæ
siê równie¿ pracodawcy , którzy przez
co najmniej 3 lata bêd¹ zatrudniaæ
osoby niepe³nosprawne , których
niepe³nosprawnoœæ powsta³a w czasie
pracy w ich firmie.
Rozpoznanie potrzeb wynikaj¹cych z
rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci
danego pracownika dokonywane jest
przez s³u¿by Medycyny Pracy , a
ostateczny odbiór i opiniê w sprawie
w³aœciwego przystosowania
w/w
stanowiska wydaje Pañstwowa
Inspekcja Pracy.
Refundacja
tych kosztów
nastêpuje ze œrodków PFRON na
wniosek pracodawcy spe³niaj¹cego
powy¿sze warunki i kryteria.
Po szczegó³owe informacje oraz po
niezbêdne druki nale¿y siê zg³aszaæ do
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim ul.
Zamoyskiego 37 lub telefonicznie pod
nr 8723345.
Pracownicy PCPR

K¥CIK POETYCKI
Dziewczêce têsknoty
Nad brzegiem ruczaju
Gdzie wiosn¹ powia³o
Sz³o dziewczê rumiane
Sw¹ piosnkê œpiewa³o
Szuka³o kaczeñca
O wielkiej koronie
Co szczêœcie przynosi
Gdy siê go zakopie
A mo¿e koniczynkê
By wœród wzruszeñ ³kania
Imaæ siê ju¿ dzisiaj
Nowego kochania

Gazeta Janowska

Jej myœli ukryte
W zau³ku mi³oœci
Szepta³y do siebie
¯e ktoœ ju¿ zagoœci³
Lecz na pró¿no szuka³a
Woko³o i wszêdzie
Pewnie tej mi³oœci
Nigdy nie bêdzie
.... Boreasz ....
Leszek £ukasiewicz
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Poœrednictwo pracy w realiach unijnych
Z dzia³alnoœci janowskiego PUP

Bior¹ sprawy
we w³asne rêce

P

oœrednictwo pracy w Janowie Lubelskim jest oparte na dwutorowym
modelu organizacyjnym, z podzia³em bran¿owym zak³adów pracy. W
chwili obecnej w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim
poœrednictwem zajmuj¹ siê 3 osoby, w tym jeden poœrednik aktywny,
zaanga¿owany do pracy w terenie. Poœrednicy realizuj¹ zadania w zakresie
poszukiwania nowych miejsc pracy, pozyskiwania nowych pracodawców do
wspó³pracy, rozszerzania i aktualizacji kartoteki zak³adów pracy w systemie
Puls, oraz podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug, g³ównie poprzez skracanie
czasu realizacji ofert pracy. Efektem tych dzia³añ jest miêdzy innymi
pozyskiwanie ofert pracy niesubsydiowanych. W miesi¹cu kwietniu
zanotowaliœmy rekordow¹ od kilku lat liczbê 28 ofert pracy, jakie wp³ynê³y do
naszego urzêdu. W wyniku aktywnej dzia³alnoœci poœrednika pozyskano 8 ofert,
co stanowi 28,5% ogólnej liczby ofert niesubsydiowanych.
Na dzieñ 14.05.2004 r. Urz¹d posiada nastêpuj¹ce wolne miejsca pracy:
Dyrektor firmy
1 miejsce, Janów Lubelski
Kierowca kat. B+C
2 miejsca, Janów Lubelski
Kierowca kat C+E
1 miejsce, Janów Lubelski
Kierowca C+E
1 miejsce, Dzwola
Diagnosta, elektromechanik samochodowy 1 miejsce, Zdzis³awice
Sprzedawca
1 miejsce, Janów Lubelski, osoba
niepe³nosprawna
Piekarz
2 miejsca, Modliborzyce
Spawacz elektryczno-gazowy
1 miejsce, Janów Lubelski
Stolarz
1 miejsce, Dzwola
Kelnerka
4 miejsca, Janów Lubelski
Nauczyciel jêzyka angielskiego
1 miejsce, Momoty Górne
Nauczyciel jêzyka angielskiego
1 miejsce, £¹¿ek Ordynacki
Technolog ¿ywnoœci
1 miejsce, Nowa Osada
Operator wózka wid³owego
1 miejsce, Janów Lubelski
Hydraulik
1 miejsce, Janów Lubelski
G³ównym celem strategicznym dzia³u poœrednictwa pracy jest sta³e zwiêkszanie
satysfakcji klientów, zarówno pracodawców, jak i poszukuj¹cych pracy. D¹¿¹c
do realizacji celu strategicznego dzia³ poœrednictwa realizuje nastêpuj¹ce cele
operacyjne:
1.
Systematyczny wzrost liczby pracodawców maj¹cych zaufanie do
œwiadczonych us³ug.
2.
Sta³e zwiêkszanie liczby ofert pracy, zw³aszcza niesubsydiowanej,
poprzez wizyty poœredników w zak³adach pracy.
3.
Zwiêkszenie skutecznoœci kojarzeñ miejsc pracy z poszukuj¹cymi pracy,
poprzez segmentacjê bezrobotnych wg kryterium mobilnoœci do pracy.
4.
Skracanie czasu realizacji oferty pracy poprzez dobór kandydatów do
poszczególnych ofert pracy.
5.
Promocjê i marketing us³ug Urzêdu Pracy na terenie jego dzia³ania.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy wprowadza szereg istotnych zmian, nak³adaj¹c jednoczeœnie na Urzêdy
Pracy nowe zadania. Zadania te dotycz¹ nowych standardów us³ug rynku pracy i
poœrednictwa zagranicznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem us³ug EURES.
Po 01.05.2004r. Polska staj¹c pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej
zobligowana zosta³a do przestrzegania zasady swobodnego przep³ywu
pracowników na terenie wspólnoty. Spowodowa³o to, ¿e w Powiatowych
Urzêdach Pracy znacznie wzros³a liczba zagranicznych ofert pracy. Powiatowy
Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim, aby usprawniæ ich przep³yw umieszcza je na
stronie internetowej janow.pup.gov.pl, która codziennie aktualizowana przez
poœredników pracy. Oferty te wywieszane s¹ równie¿ na nowej tablicy
informacyjnej w holu Powiatowego Urzêdu Pracy. Szczegó³owych informacji na
temat ofert krajowych i zagranicznych udzielaj¹ pracownicy dzia³u poœrednictwa
pracy, w pokoju nr 4 w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie
Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 70.
Dzia³ Poœrednictwa Pracy PUP Janów Lubelski

D

nia 29 wrzeœnia 2003 r. Starosta Marzena Dworak - Sekretarz Rady.
Janowski- Boles³aw Gzik,
Pracownik
powo³a³ do ¿ycia Powiatow¹
K o m e n d y
Spo³eczn¹ Radê Do Spraw Osób
Powiatowej
Niepe³nosprawnych. Powiatowa Rada
Policji Do
jest organem opiniodawczo –
ubieg³ego
doradczym, sk³adaj¹cym siê z piêciu
miesi¹ca – Prezes
osób. Powiatowa Rada Do Spraw Osób
Stowarzyszenia
Niepe³nosprawnych zosta³a powo³ana
K
l
u
b
w celu realizacji zadañ maj¹cych na
Rehabilitacji
celu inspirowanie przedsiêwziêæ
O
s
ó
b
zmierzaj¹cych do integracji
Niepe³nosprawn
zawodowej, spo³ecznej oraz realizacji
ych w Janowie
praw osób niepe³nosprawnych. Do Lubelskim, obecnie – jego cz³onek.
z a k r e s u j e j d z i a ³ a n i a n a l e ¿ y Maria Helis - Cz³onek Rady
opiniowanie projektów powiatowych
Przewodnicz¹ca
programów dzia³añ na rzecz osób
Komisji Socjalno
niepe³nosprawnych, jak równie¿
– Bytowej w
opiniowanie projektów uchwa³ i
Z a r z ¹ d z i e
programów przyjmowanych przez
Rejonowym
Radê Powiatu pod k¹tem ich skutków
P o l s k i e g o
dla w/w osób.
Z w i ¹ z k u
W sk³ad Powiatowej Spo³ecznej Rady
E m e r y t ó w
Do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w
Rencistów i
Janowie Lubelskim wchodz¹
Inwalidów w
nastêpuj¹cy cz³onkowie:
J a n o w i
Lubelskim Cz³onek Forum Kobiet
Renata CiupakPrzewodnicz¹ca
Rady Pracownik Henryk Kiszka - Cz³onek Rady
Powiatowego
Przewodnicz¹cy
C e n t r u m
Janowskiego Ko³a
P o m o c y
P o l s k i e g o
Rodzinie w
Z w i ¹ z k u
J a n o w i e
Niewidomych
Lubelskim, na
stanowisku
G ³ ó w n y
Specjalista w
Z e s p o l e
Rehabilitacji i
Z a t r u d n i e n i a O s ó b
Niepe³nosprawnych Cz³onek Zarz¹du
Zwi¹zku Kobiet Powiatu Janowskiego.
Halina Szwedo Z a s t ê p c a
przewodnicz¹cego
Rady Kierownik
Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w
Modliborzycach.

Z okazji
Dnia Matki
najserdeczniejsze
¿yczenia wszystkim
Mamom
sk³ada
Redakcja

XXIII MA£Y KONKURS RECYTATORSKI

Koœció³ janowski z ryciny z pocz¹tku XIXw.
(z wystawy “W Maryjnym Janowie Gratiarum”)

O

gromnym powodzeniem cieszy³a siê tegoroczna edycja MA£EGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO.W eliminacjach powiatowych,
które odby³y siê 10 maja 2004 r w Janowskim Oœrodku Kultury
uczestniczy³o a¿ 53 recytatorów-laureatów eliminacji szkolnych i gminnych. Ju¿
od ponad dwudziestu lat Konkurs ten jest dla najm³odszych recytatorów okazj¹
do zapoznania siê ze sztuk¹ piêknego i m¹drego mówienia. Wielu z jego
uczestników kontynuuje te zainteresowania w konkursach dla m³odzie¿y i
doros³ych, na stale zapisuje siê w pamiêci mi³oœników poezji.
Komisja artystyczna wy³oni³a spoœród recytatorów bior¹cych udzia³ w
eliminacjach powiatowych reprezentacje Powiatu na Wojewódzki Koncert
Laureatów w Lublinie, a s¹ to: w kategorii I (kl. I-II) Maciej Blacha z Bia³ej i
Sylwia Dobrzyñska z Janowa Lubelskiego,w kategorii II (kl IV-V)- Artur
Kamiñski ze Stojeszyna i Wioletta Skrzypek z D¹browicy, w kategorii
III(gimnazjum)- Monika Kucia z Janowa Lubelskiego i Karolina Krzos z Wólki
Ratajskiej.
Liczymy, ¿e do³¹cz¹ oni do grona laureatów Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego województwa lubelskiego. ¯yczymy udanych prezentacji.
El¿bieta Reszka
Gazeta Janowska
14.

Oni umiej¹ poruszaæ
Wczesne wspomaganie rozwoju
aœ urodzi³ siê jako drugi z Wczesne Wspomaganie ma na celu
siê bezpiecznie po drogach bliŸniaków.
Niestety w wyniku wsparcie rodziców w odnalezieniu siê

J

ak co roku w miesi¹cu kwietniu
odby³a siê kolejna edycja
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego
organizowanego przez Ministerstwo
Edukacji i Sportu oraz Komendê
G³ówn¹ Policji. Na terenie powiatu
janowskiego w eliminacjach gminnych
bra³o udzia³ 14 dru¿yn gimnazjalnych i
22 dru¿yny szkó³ podstawowych.
Najlepsze dru¿yny, reprezentanci
gmin, spotkali siê 27 kwietnia 2004
roku w Zespole Szkó³ w Dzwoli na
eliminacjach powiatowych.
Do eliminacji powiatowych przyst¹pi³o
7 dru¿yn gimnazjalnych i 7 dru¿yn
szkó³ podstawowych. Turniej
przebiega³ w dwu etapach. Najpierw
wszyscy musieli siê wykazaæ
znajomoœci¹ przepisów ruchu
drogowego rozwi¹zuj¹c test sk³adaj¹cy
siê z 20 pytañ. Nastêpnie sprawdzali
swoj¹ sprawnoœæ w jeŸdzie rowerem po
torze przeszkód.
Wœród dru¿yn szkó³ podstawowych
najlepiej w testach wypadli uczniowie
Szko³y Podstawowej z Godziszowa I.
Przewagi punktowej nie utrzymali i w
efekcie zajêli drugie miejsce.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna
Szko³y Podstawowej w Chrzanowie w
sk³adzie: Piêdzio Kamil, Baran
Rados³aw, Styk Zbigniew, która
reprezentowaæ bêdzie powiat janowski
w eliminacjach rejonowych.
Opiekunem dru¿yny jest Pani Styk
Barbara nauczycielka Zespo³u Szkó³ w
Chrzanowie.
W konkursie gimnazjalistów
bezkonkurencyjna okaza³a siê dru¿yna
Gimnazjum w Kocudzy w sk³adzie:
Dubiel Mateusz, Rutkowski Daniel,

Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych,
posiadacze praw jazdy, zmierzyli siê z
przepisami ruchu drogowego i
wykazywali siê umiejêtnoœci¹ jazdy
samochodem po miasteczku ruchu
drogowego podczas kolejnej edycji
Ogólnopolskiego M³odzie¿owego
Turnieju Motoryzacyjnego. Zwyciêzc¹
turnieju okaza³a siê dru¿yna Zespo³u
Szkó³ Zawodowych, której opiekunem
jest Pan Roman Skrzat.
Gratulujemy bardzo serdecznie
zwyciêzcom oraz ich opiekunom i
trzymamy kciuki w kolejnych etapach.
Laureaci oraz dru¿yny, które zajê³y
miejsca 2 i 3 otrzyma³y nagrody.
Sponsorami nagród byli: Pan Andrzej
Wojtan, Inspektorat PZU w Janowie
Lubelskim, Starostwo Powiatowe,
Burmistrz Janowa Lubelskiego,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Kocudzy.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
Panu Stanis³awowi Rawskiemu
dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Dzwoli,
który chcia³ goœciæ wszystkich
uczestników, przygotowa³ œwietnie
warunki do zorganizowania turnieju
oraz nagrodzi³ opiekunów zwyciêskich
dru¿yn.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju
zarówno na etapie gminnym, jak i
powiatowym czuwali z ramienia
Komendy Powiatowej Policji aspirant
Krzysztof Dziurda i przedstawiciel
Kuratorium Oœwiaty w Lublinie
starszy wizytator Andrzej Hys.
Wszystkim, którzy pomogli w
sprawnym przeprowadzeniu turnieju
serdecznie dziêkujemy. Do zobaczenia
za rok na torze sprawnoœciowym i przy
sprawdzaniu teoretycznej wiedzy o
ruchu drogowym.
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powik³añ by³ w fatalnym stanie.
Dosta³ tylko 1 punkt w skali Apgar. Nie
mia³ odruchu ssania ani po³ykania,
karmiony by³ przez sondê. Rodzice byli
przera¿eni, bo nigdy wczeœniej siê z
tym nie zetknêli. Gdy po d³ugim
okresie pobytu w szpitalu wrócili z
dzieckiem do domu, wpadli w panikê.
W szpitalu dostali tylko krótki
instrukta¿ jak pielêgnowaæ dziecko,
zak³adaæ sondê itp. Ich ¿ycie rodzinne
leg³o w gruzach, by³o wiele chwil
za³amania i bezradnoœci. A przecie¿ tak
nie musia³o byæ. W krajach zachodnich
oraz w wiêkszych polskich klinikach
na oddzia³ach noworodkowych pracuj¹
psycholodzy, którzy jako jedni z
pierwszych - obok lekarzy - maj¹
kontakt z dzieckiem. Psycholog
zapewnia równie¿ pierwsze wsparcie
matce, która w tej trudnej sytuacji jak¹
jest sam po³óg doznaje dodatkowego
szoku gdy dowiaduje siê, ¿e jej dziecko
jest chore. Dostaje ona równie¿
informacje o tym kto i jak mo¿e im
pomóc w przysz³oœci. Rozwi¹zaniem
idealnym by³oby gdyby psycholog
znalaz³ siê na ka¿dym oddziale
noworodkowym. U sporej liczby dzieci
zaburzenia rozwojowe wykrywane s¹
dopiero póŸniej, przy kolejnej wizycie
lekarskiej. Czasem po prostu matkê
zaniepokoi jakiœ dziwny objaw u
dziecka. Jednak¿e wiêkszoœæ rodziców
czuje, ¿e do zwyk³ej rodzicielskiej
intuicji potrzeba pomocy z zewn¹trz.
W³aœnie do wszystkich tych rodziców i
ich s³abiej rozwijaj¹cych siê dzieci
skierowana jest wczesna interwencja.
Oznacza ona wczesne oddzia³ywanie
medyczne, psychopedagogiczne i
logopedyczne na rozwój dziecka, u
którego stwierdzono zaburzenia typu:
mózgowe pora¿enie dzieciêce; Zespó³
Downa; zagro¿enie upoœledzeniem
umys³owym; zaburzenia zachowania
(agresywnoœæ, nadpobudliwoœæ,
nadmierna lêkliwoœæ itp.); stany po
zapaleniu opon mózgowo –
rdzeniowych; zaburzenia narz¹dów
wzroku i s³uchu; zaburzenia
psychiczne, autystyczne i inne oraz
d³ugotrwa³a hospitalizacja dziecka.

w nowej rzeczywistoœci, podniesienie
poziomu samooceny oraz nauczenie
spostrzegania mocnych stron
u
w³asnego dziecka. Kolejnym celem jest
opracowanie diagnozy zaburzeñ i
umiejêtnoœci dziecka oraz stworzenie
programu terapeutycznego.
Wszystkich rodziców, których dotyczy
ten artyku³ bo maj¹ podobne problemy
ze swoimi pociechami zapraszamy do
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.
W swoim gronie mamy psychologa,
pedagoga i logopedê przygotowanych
w zakresie Wczesnej Pomocy. Przy
poradni dzia³a równie¿ Zespó³
Orzekaj¹cy, który opiniuje o wczesnym
wspomaganiu. Opinia wydana przez
Zespó³ jest podstaw¹ do podjêcia z
dzieckiem terapii na terenie poradni,
przedszkola i szko³y. Dajemy równie¿
wsparcie najbli¿szym cz³onkom
rodziny oraz przygotowanie i
wskazówki do pracy z maluchem w
domu. D¹¿ymy tak¿e do stworzenia
Zespo³u Wczesnej Interwencji, który
by³by odrêbn¹ komórk¹ skupiaj¹c¹
oprócz psychologa, pedagoga i
logopedy równie¿ fachowców z innych
dziedzin. Chcemy, by pomoc tym
najm³odszym potrzebuj¹cym i ich
rodzinom mia³a charakter
wielop³aszczyznowy i ca³oœciowy, a co
za tym idzie - najlepszy. Podjêcie
dzia³añ stymuluj¹cych dziecko we
wczesnym etapie rozwoju ma
bezpoœredni wp³yw na osi¹gniêcie
wiêkszej niezale¿noœci i lepszej jakoœci
¿ycia w okresie doros³oœci. Brak
wczesnego oddzia³ywania mo¿e
opóŸniæ, utrudniæ lub nawet
uniemo¿liwiæ rozwój dziecka.
Rodzice Jasia dopiero po roku znaleŸli
kontakt z ludŸmi zajmuj¹cymi siê
Wczesn¹ Pomoc¹ i to dziêki nim mog¹
teraz radziæ sobie ju¿ sami, bo zostali
do tej samodzielnoœci przygotowani.
¯al im tylko, ¿e ta pomoc przysz³a tak
póŸno. Ile¿ mniej by³oby stresów, a ile
wiêcej mogliby zrobiæ dla swojego
synka.
El¿bieta Szwed
psycholog

Jiu jitsu kolejne zmagania

W

Liwak Marcin. Uczniowie ci okazali siê
najlepsi zarówno w znajomoœci
przepisów ruchu drogowego jak i
umiejêtnoœciach jazdy rowerem po
torze przeszkód. Opiekunem dru¿yny,
która bêdzie reprezentowaæ powiat
janowski w eliminacjach
wojewódzkich jest Pan Henryk
Kulasza nauczyciel Zespo³u Szkó³ w
Kocudzy.

Na zdjêciu reprezentanci naszego
powiatu: uczniowie SP w Chrzanowie,
Gimnazjum w Kocudzy wraz z
opiekunami Pani¹ Styk Barbar¹,
Panem Henrykiem Kulasz¹,
prowadz¹cymi turniej aspirantem
Krzysztofem Dziurd¹, wizytatorem
Andrzejem Hysem i gospodarzem
turnieju dyrektorem ZS w Dzwoli
Panem Stanis³awem Rawskim.

OG£OSZENIA DROBNE
Zgubiono
Zgubiono legitymacjê studenck¹ nr
5932 wydan¹ przez Zamiejscowy
Wydzia³ Wychowania Fizycznego w
Bia³ej Podlasce na nazwisko Tomi³o
Daniel

Zwrot podatku za pracê w Niemczech
lub Holandii.
tel. 0 502272420,
e-mail: consulting.podatki@op.pl

dn. 4 – 6 maja w Bractwie Sztuk Walki „DEUS VULT” Jiu Jitsu w
Janowie Lubelskim odby³y siê egzaminy na stopnie uczniowskie oraz
m³odzie¿owe. Egzaminy te s¹ ukoronowaniem ca³ego roku ciê¿kich
treningów i wielu wyrzeczeñ. Na pocz¹tku odby³ siê egzamin sprawnoœciowo –
wytrzyma³oœciowy, którego zdanie by³o warunkiem przyst¹pienia do dalszej
czêœci. W drugiej czêœci tj. egzaminu z technik adepci oprócz wymaganego przez
program materia³u zdaj¹cy musieli wykazaæ siê w³asn¹ pomys³owoœci¹ i
inicjatyw¹. I tak egzaminy zdali na stopnie uczniowskie:
2 kyu – Aleksandra i Izabela Marzycka, Kamila Kapusta, Marek Swatowski,
Karol Szymanek;
3 kyu – Jakub Król;
5 kyu – Katarzyna Sobieszczañska, Liliana Oleszko, Rados³aw G¹ska;
6 kyu – Krzysztof Sobieszczañski.
Na stopnie m³odzie¿owe:
1 kyu – £ukasz Kukie³ka, Pawe³ Rapa, Arkadiusz Kulak;
2 kyu – Klaudia Momot , Iga Czuba, Karolina Momot ;
4 kyu – Artur Kostrzewa, Krzysztof Gazda;
5 kyu – Wiœniewski Jakub, Jaros³aw Jachura, Piotr Sajewski, Patryk
Nowakowski, Igor Kuliñski, Emil Koz³owski, Grzegorz Wójcik.
Po egzaminach, przy dŸwiêkach gitary odby³o siê ognisko na którym adepci
wspaniale siê bawili. Powoli koñcz¹c sezon treningów 2003/2004 wszyscy
trenuj¹cy jiu jitsu przygotowuj¹ siê na dziesiêciodniowy wyjazd pod namioty w
pierwszym miesi¹cu wakacji. www.deusvult.prv.pl
Jaros³aw Lenart

Gazeta Janowska
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Tydzieñ Ziemi D
w janowskim gimnazjum
O

„Jesteœmy cz¹stk¹ tej Ziemi...”

d 19 do 23 kwietnia 2004 roku
w Publicznym Gimnazjum w
Janowie Lubelskim
obchodzono Tydzieñ Ziemi pod
has³em: „Nie niszczmy Ziemi- Ziemia
to my”. Program jego obchodów
opracowali nauczyciele: Barbara
Czarny, El¿bieta Krzysztoñ, Marzena
Kaproñ, El¿bieta Nowakowska, Zofia
Zezuliñska. Przebiega³ zgodnie z
przyjêtym harmonogramem i bra³a w

nim udzia³ ca³a spo³ecznoœæ szkolna.
Okolicznoœciowa gazetka i plakaty
podkreœla³y wagê wydarzenia.
W tym okresie uczniowie
porz¹dkowali tereny przyszkolne:
grabili zesch³e liœcie, zbierali œmiecie,
plewili rabaty i obsadzali je kwiatami
zakupionymi przez organizatorów i
Samorz¹d Uczniowski oraz
podarowanymi przez gospodarstwo
ogrodnicze Pañstwa Zezuliñskich. 19
kwietnia zainaugurowano zbiórkê

tematy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska
i segregacj¹ œmieci. 21 kwietnia odby³
siê Turniej Ekologiczny dla uczniów
klas trzecich , w którym zwyciêzcami
zostali: Bart³omiej Oleszko, Barbara
Tylus i Tomasz Rz¹d.
22 kwietnia rozstrzygniêto
konkursy na plakat „ Nie niszczmy
Ziemi- Ziemia to my” i eko- ulotkê”
Rady na odpady”. Nagrody ksi¹zkowe
otrzyma³y: Patrycja Deruœ, Diana

Zieliñska , Agata Baran, Agata
Powêzka, Monika Wojtan, Barbara
Tryka, Monika Kucia, Katarzyna
Czarny i Katarzyna Startek.
Pozosta³ym uczniom przyznano
wyró¿nienia. . Rozstrzygniêto te¿
konkurs na najlepiej ukwiecon¹ klasê.
Tytu³ ten otrzyma³a pracownia
biologiczna. Obchody Tygodnia
Ziemi zakoñczono 23 kwietnia apelem
w którym uczestniczyli, obok uczniów
i grona pedagogicznego,

nia 22 kwietna obchodzimy
przypada „Miêdzynarodowy
Dzieñ Ziemi”. Piêkne to
œwiêto, perspektywiczne, budz¹ce
nadziejê i optymizm, uczulaj¹ce nas
wszystkich na to, co z³ego sami
czynimy œrodowisku naturalnemu, a

efektem by³y konkursy dotycz¹ce
Parku Krajobrazowego „Lasy
Janowskie”. Uczniowie chêtne brali
udzia³ w tym konkursie, bo z t¹
przyrod¹ s¹ na co dzieñ, jest im bardzo
bliska. Do wspó³pracy w
zorganizowaniu Dni Ziemi zaprosi³am

wiêc miejscu naszego ¿ycia.
Z tej okazji w dniach 19 – 23 kwietna,
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim odby³o siê wiele
imprez.
Cz³onkowie Szkolnego
Ko³a Ekologicznego przedstawili
inscenizacjê pt: „S¹d nad ptakami
drapie¿nymi”. Pod czujnym okiem
pana dyrektora Henryka Szkutnika
m³odzie¿ posadzi³a kwiaty i krzewy
wokó³ szko³y. Wraz z wychowawcami
poszczególne klasy sprz¹ta³y otoczenie
szko³y. Uczniowie mogli zdobyæ tytu³
„EKOLICEALISTY”, zaprezentowaæ
swoj¹ twórczoœæ poetyck¹, rozwijaæ
kondycjê fizyczn¹. Bardzo du¿ym
powodzeniem cieszy³ siê konkurs
plastyczny pod has³em: „Gdybym by³
c z a r o d z i e j e m , Z i e m i
podarowa³bym...”.
Zawsze podczas œwiêta Ziemi, staram
siê przypominaæ uczniom, o walorach
naszego regionu – cz¹stki Ziemi, czego

ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹. Obchody
tego œwiêta jednocz¹ œrodowisko
nauczycielskie, nauczycieli i uczniów.
Koordynatorami szkolnej akcji byli:
Marzena Hys, Jolanta Hys i Piotr
Jakubiec. Sk³adam serdeczne
podziêkowania wszystkim sponsorom,
dziêki którym uczestnicy konkursów
mogli otrzymaæ wiele atrakcyjnych
nagród.
Sponsorami nagród byli:
- Ksiêgarnia pana Andrzeja Surtela
- Sklep Hurt - detal art. przemys³owe
pana Józefa Dudka
- Sklep fotograficzny Foto Ewa
- Sklep „Eltom” pana Tomasza
Iwankiewicza
- Ksiegarnia - H. Hunicz, T. Drzazga.
O popularnoœci i potrzebie
organizowania takich projektów
œwiadczy ogromne zaanga¿owanie
wielu m³odych ludzi, którym losy
naszej planety nie s¹ obojêtne.
Jolanta Hys

Zapraszamy na wystawê
„Ile w tym piêkna”

W

aluminiowych puszek do specjalnych
pojemników ustawionych na
korytarzach, by dochód z ich sprzeda¿y
przekazaæ na potrzeby szko³y. Przez
ca³y tydzieñ odbywa³y siê te¿
pogadanki na temat roœlin
chronionych, ¿eby przygotowaæ
uczniów do wykonania Zielnika
Lasów Janowskich. Nauczyciele na
godzinach wychowawczych poruszali
16.

przedstawiciele
UMiG( p. Anna
Szkup) oraz Lubelskiej Fundacji
Rozwoju- Fundacji Rozwoju
Regionalnego w Janowie Lubelskim(
p. Gra¿yna £ysiak, p. Anna Reszka).
Eko-kabaret zaprosi³ wszystkich na
obrady Europejskiego Kongresu
Smogów , a nastêpnie uczy³, jak radziæ
sobie z odpadami.
B. Czarny

oœrodku Edukacji
Ekologicznej w
Nadleœnictwie w Janowie
Lubelskim zosta³a zorganizowana
wystawa prac uczniów klas V i VI
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Janowie Lubelskim pt. „ Ile w tym
piêkna”
Wystawa ma na celu ukazanie
bogactwa przyrodniczego okolic
naszego miasta. Uczniowie w ten
sposób chc¹ zachêciæ wszystkich
mieszkañców Janowa Lubelskiego do
dbania i szanowania tego, czym
mo¿emy siê poszczyciæ. W okolicach
naszego miasta wystêpuj¹ piêkne
obszary przyrodnicze, umo¿liwiaj¹ce
bezpoœredni kontakt cz³owieka z
przyrod¹. Sprzyjaj¹ce poprawie
samopoczucia, pozbyciu siê zmêczenia
psychicznego i fizycznego, bêd¹cego
zarazem miejscem wypoczynku.
W zwi¹zku z tym zwracamy siê z
gor¹cym apelem do wszystkich
mieszkañców naszego miasta aby dbali
i szanowali œrodowisko przyrodnicze
Ziemi Janowskiej i podjêli wszelkie
starania aby okolice naszego miasta
by³y jeszcze piêkniejsze.
Prace uczniów przedstawiaj¹

Gazeta Janowska

najpiêkniejsze zak¹tki Ziemi
Janowskiej: florê i faunê Lasów
Janowskich stanowi¹cych czêœæ
rozleg³ego kompleksu leœnego
Puszczy Solskiej, Zalew jako
atrakcyjne miejsce wypoczynku,
Kruczek- leœne uroczysko, w którym
znajduje siê Sanktuarium œw.
Antoniego, •ródlisko – Stoki bêd¹ce
przyk³adem naturalnego œrodowiska
wodnego, rezerwat przyrody w
Szklarni z ostoj¹ koników
bi³gorajskich.
Najm³odsi mieszkañcy Janowa
Lubelskiego swoje prace wykonali z
wielkim zaanga¿owaniem, poczuciem
dumy, ¿e mieszkaj¹ w tak piêknych
okolicach, którymi mog¹
siê
poszczyciæ.
Zapraszamy na wystawê naszych
prac do Oœrodka Edukacji
Ekologicznej w Nadleœnictwie w
Janowie Lubelskim od dnia
15.05.2004 do dnia 30.06.2004roku w
godzinach od 900 do 1700
mgr J. Flis – nauczycielka przyrody
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Janowie Lub.

POD
JAWOREM

GABINET DERMATOLOGICZNY
DERMATOLOGIA KOSMETYCZNA
ul. Zamoyskiego 77
tel. 600 - 446 541
Wtorek 14 - 17
- Leczenie chorób skóry
- Badanie dermatoskopowe:
1) zmiany barwnikowe
2) nowotwory skóry
- Krioterapia chorób skóry
- Peeling leczniczy:
redukcja zaskórników, blizn,
przebarwieñ
- Wyg³adzanie zmarszczek

J

anowska firma „Jawor” roœnie w si³ê poprzez poszerzenie sieci swoich
sklepów, czego dowodem jest przejêcie sklepu w Janowie Lub. od firmy
Black Red White przy ulicy Wojska Polskiego 21. Trwaj¹ przygotowania do
otworzenia w maju sklepów patronackich tej¿e firmy w Radzyniu i Lubartowie.
Na miesi¹c czerwiec przewiduje siê otwarcie salonu w Opolu Lubelskim. Ogólna
powierzchnia handlowa przekracza 20 000 m kw. Dwa hektary powierzchni
sklepowych robi wra¿enie, ponadto w dyspozycji znajduj¹ siê powierzchnie
magazynowe. Zatrudnienie wynosi obecnie 60 osób na pe³nych etatach. Nie jest to
ostatnie s³owo w rozwoju firmy.
JM

Mistrzowie Polski
w tenisie sto³owym i z³oto olimpijskie

P

od skrzyd³ami firmy wyrós³ klub
sportowy tenisa sto³owego o
takiej samej nazwie -Jawor. W
2001 roku na olimpiadzie w tenisie
sto³owym w Duesseldorfie m³odzi
tenisiœci dobyli br¹zowe medale. By³ to
znaczny sukces w olimpiadzie
startowa³o 1500 tenisistów.
Niejako ukoronowaniem sukcesów
by³o zdobycie z³otego medalu w 14
Dzieciêcej Olimpiadzie w
Duesseldorfie w 2003 roku. Ten sukces
by³ udzia³em Artura KuŸnickiego i
Micha³a Wierzchowskiego .
Wydarzenie donios³e, poniewa¿ Polacy
po raz pierwszy odnieœli taki sukces w
tenisie sto³owym od pocz¹tku
organizowania olimpiad.
Walki na arenie krajowej w 2003 roku
te¿ by³y sukcesem. W Dru¿ynowych
Fina³ach Mistrzostw Polski
Uczniowskich Klubów Sportowych o
Puchar Polskiego Zwi¹zku Tenisa
Sto³owego w grupie uczniów klas IV i
m³odszych LUKS Jawor Lubelski
sklasyfikowany zosta³ na II miejscu w
sk³ad dru¿yny wchodzi³y Magda
Kañkowska, Ola Mucha, Kacper
¯ybura, Kacper Puchalski.
Grupa
Starsza tj klasa V i VI w sk³adzie Artur
KuŸnicki, Daniel Puchalski, Anna
Suchora, Ewelina Tkaczyk, zdoby³a
mistrzostwo Polski. Trenerem jest
Tomasz S³omka.

Gazeta Janowska
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SUKCES LICEALISTY

W

dniach 24,25 i 26 kwietnia
2004 r. na Uniwersytecie
Warszawskim odby³ siê
fina³ XXXIII Olimpiady Biologicznej,
w której bra³ udzia³ uczeñ kl. IV b
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w

Sukcesy m³odych ludzi przysparzaj¹
im i rodzicom wiele radoœci. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ ¿e Klub jest dobr¹
reklam¹ firmy i Janowa Lubelskiego
równie¿.
JM

Janowie Lubelskim Micha³ Krzysztoñ.
Po zwyciêstwie w finale okrêgowym w
Lublinie, Micha³ wespó³ z szeœcioma
licealistami reprezentowa³
województwo w finale centralnym.
Spisywa³ siê bardzo dzielnie. Po czêœci
pisemnej zajmowa³ pierwsze miejsce.
Dla dziesiêciu najlepszych finalistów
przeprowadzono test biologiczny w
jêzyku angielskim. Micha³ zdoby³ IV
miejsce. Ostatecznie Micha³ Krzysztoñ
zdoby³ tytu³ laureata II stopnia
zajmuj¹c ósma lokatê w kraju.
Jest to dla liceum, miasta Janowa
Lubelskiego i nauczyciela mgr
Henryka Szkutnika bardzo du¿e
osi¹gniecie oraz uwieñczenie
mozolnej pracy.
Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
mgr Ewa Garbacz

Teatralna wiosna

K

od lewej:
Bart³omiej KuŸnicki
Artur KuŸnicki
Daniel Puchalski
Ewelina Tkaczyk
Anna Suchora
Trener: Tomasz S³omka
Druk: Intrograf Kraœnik
Adres:
Urz¹d Miejski
ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel: (015) 87 24 329, 87 24 330.
http://www.janowlubelski.pl

- 1/16 strony - 30 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atne.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50%
wartoœci reklamy.

wiecieñ 2004 roku sta³ siê dla
wielu mieszkañców naszego
miasta miesi¹cem pe³nym
artystycznych dokonañ. W dniach 1518 kwietnia goœciliœmy ponownie w
Janowie Lubelskim za³o¿yciela a
jednoczeœnie dyrektora Sceny
Plastycznej KUL Leszka M¹dzika.
Wizyta ta zwi¹zana by³a bezpoœrednio z
wydarzeniem kulturalnym nazwanym
„Janowsk¹ wiosn¹ z Leszkiem
M¹dzikiem”. Patronat nad tym
przedsiêwziêciem obj¹³ Burmistrz
Janowa Lubelskiego, wœród patronów
medialnych i prasowych znalaz³y siê:
Radio Lublin, Dziennik Wschodni i
Tygodnik Nadwiœlañski. W ramach
tego wydarzenia odby³y siê m.in.:
warsztaty teatralne prowadzone przez
Leszka M¹dzika z m³odzie¿¹ z
janowskich szkó³ œrednich, które
uwieñczone zosta³y spektaklem w ich
wykonaniu, spektakl „Wilgoæ”
przygotowany przez artystów Sceny
Plastycznej KUL a tak¿e autorska
wystawa fotografii Leszka M¹dzika
zatytu³owana „Z drogi. Fascynacje,

Gazeta Janowska

têsknoty, struktury”. Wœród sponsorów
dziêki którym mogliœmy podziwiaæ
kunszt teatralny, talent i twórczoœæ
Leszka M¹dzika znaleŸli siê: p.
Stanis³aw Rawski – Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Janowskiego, p.
Zbigniew Zgórka – Us³ugi
Transportowe Janów Lubelski,
Przedsiêbiorstwo Drogowe i
Oczyszczania Sp. z o.o. Kraœnik, Rady
Rodziców przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, Zespole Szkó³ i
Zespole Szkó³ Zawodowych, Rejon
Energetyczny Janów Lubelski,
Inspektorat PZU S.A. w Janowie
Lubelskim, Browar Janów Lubelski,
DUO Centrum SzkoleniowoWypoczynkowe, Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim. Organizatorzy
„Janowskiej wiosny z Leszkiem
M¹dzikiem” pragn¹ serdecznie
podziêkowaæ wszystkim sponsorom
oraz osobom, które przyczyni³y siê do
tego, i¿ nasze miasto przesta³o byæ
bia³ym punktem na „teatralnej” mapie
Polski.
ac
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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

El¿bieta Maziarz
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

