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Uroczyste obchody
Konstytucji 3 Maja

Wœród najwiêkszych dzie³ prawnopolitycznych dawnej Rzeczypospolitej
Ustawa Rz¹dowa z 3 maja 1791 r.
zajmuje bardzo wa¿ne miejsce. By³a
pierwsz¹ w Europie, a drug¹ po
amer ykañ skie j, usta w¹ zasa dnic z¹
re gu lu j¹ c¹ po ds ta wo we kw es ti e
spo³eczno-polityczne, prawa i
obowi¹zki obywateli oraz zasady
organizacji w³adz pañstwowych,

sztandarowe, k tóre n astêpnie
prz ema sze row a³y do jan ows kie go
Sanktuarium. Podczas Mszy œw.
sp ra wo wa ne j pr ze z ks . in fu ³a ta
Edmunda Markiewicza zgromadzeni
wierni modlili siê w intencji ojczyzny,
homiliê wyg³osi³ ojciec Stanis³aw misjonarz redemptorysta.
W uroczystym przemarszu mieszkañcy
wraz z licznymi pocztami

wreszcie zagadnienia zwi¹zane z
obron¹ ca³oœci terytorium
Rzeczypospolitej. Stanowi³a, zgodnie z
duchem epoki, wybitny dokument
po ls ki eg o o œw ie ce ni a. Mi mo ¿e
Konstytucja 3 Maja obowi¹zywa³a
zaledwie piêtnaœcie miesiêcy, tj. do
czasu przyst¹pienia króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego do
Targowic y, prz esz ³a do „tr ady cji
narodu jako dowód jego wielkoœci w
dobie upadku, staj¹c siê symbolem
d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, dzia³añ
zm ie rz aj ¹c yc h do wz mo cn ie ni a
pañstwa i rozszerzenia swobód jego
obywateli”. Donios³¹ rolê odegra³a
Konstytucja Majowa w procesie
kszta³towania nowoczesnego
spo³eczeñstwa oraz szerzenia postaw
patriotycznych, jak równie¿ tworzenia
klimatu walki o ca³oœæ i wolnoœæ
Rzeczypospolitej
Obchody 213. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w
Janowie Lubelskim rozpoczê³y tu¿
przed godzin¹ 900. Przed Urzêdem
Miejskim zebra³y siê poczty

sztandarowymi i towarzysz¹cymi im
delegacjami udali siê pod pomnik
Tadeusza Koœciuszki. Po odœpiewaniu
hymnu narodowego w imieniu w³adz
samorz¹dowych g³os zabra³ Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ.
W swoim wyst¹pieniu przypomnia³ on
wielkoœæ i znaczenie Konstytucji 3
Maja dla narodu polskiego, nawi¹za³ w
nim równie¿ do innej konstytucji Konstytucji Europejskiej, która niesie z
sob¹ wiele niekorzystnych rozwi¹zañ
dla naszego kraju. Zwróci³ uwagê na
potrzebê spo³ecznego dialogu nad jej
treœci¹.. Pod pomnikiem Tadeusza
Koœciuszki przedstawiciele Urzêdu
Miejskiego, Rady Miejskiej, Starostwa
Powiatowego, ugrupowañ
politycznych, zwi¹zków, szkó³ i
zak³adów pracy jak równie¿
kombatanci, przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji i Stra¿y Po¿arnej
z³o¿yli wieñce i wi¹zanki kwiatów.
Uroczystoœciom przez ca³y czas
towarzyszy³a orkiestra dêta pod
kierownictwem Aleksandra Krzosa.
Red.

Prace nad ISO w Urzêdzie Miejskim
Pierwszy etap pracy zwi¹zanej z
wprowadzeniem Certyfikatu Systemu
Jakoœci w Urzêdzie Miejskim w
Janowie Lubelskim dobiega koñca.
Pod koniec miesi¹ca kwietnia
przewidziane jest zakoñczenie prac nad
opracowaniem Ksiêgi Jakoœci, która
jest czêœci¹ niezbêdnych materia³ów
przewidzianych przy wprowadzaniu
ISO. Gazeta Janowska spe³niaæ bêdzie
rolê przekaŸnika informacji z prac
Urzêdu Miejskiego. Przewiduje siê, ¿e
kierownicy bêd¹ przekazywaæ wiedzê

Gazeta Janowska

o zadaniach, jakie wykonywane s¹ w
poszczególnych referatach.
Zamierzamy jeszcze szerzej, ni¿
dotychczas, informowaæ o podjêtych
uc hw a³ ac h R ad y M ie js ki ej .
Spodziewamy siê, ¿e mieszkañcy
Gminy przekazywaæ bêd¹ swoje uwagi
na temat pracy urzêdu i oczekiwañ
spo³eczeñstwa. Ksiêga Jakoœci
zawieraæ bêdzie szczegó³owo formy
zbierania tych informacji.
J.M.

Blaski i cienie pracy spo³ecznej
Wywiad z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Panem Piotrem Gór¹

Redakcja: Czas szybko biegnie,
po³owê kadencji na stanowisku
Przewodnicz¹cego Rady ma Pan za
sob¹. Mo¿e przybli¿y nam Pan swoj¹
dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹.
Czy jest Pan cz³onkiem partii lub
jakiejœ organizacji?
Piotr Góra: Z przynale¿noœci¹ do partii
mia³em nie lada k³opot. W latach
osiemdziesi¹tych, kiedy zajmowa³em
stanowisko kierownicze w zak³adzie
pracy, dyrekcja na czele z sekretarzem
zak³adowej POP dokonywa³a oceny
pracowników. Nie raz us³ysza³em, ¿e
bez cz³onkostwa w PZPR nie mogê byæ
kierownikiem. Ale na szczêœcie czas
sekretarzy siê skoñczy³. Ja natomiast,
wychowany przez rodziców w duchu
chrzeœcijañstwa i godnoœci cz³owieka,
nie uleg³em ideologii i nie wst¹pi³em w
szeregi PZPR ani do tzw. stronnictw
sojuszniczych. Obecnie równie¿ nie
nale¿ê do ¿adnej partii. Dzia³am
natomiast od kilku lat w
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich
oraz od dwóch lat w Stowarzyszeniu
Przymierze. Obecnie jestem drug¹
kadencjê przewodnicz¹cym Komisji
Zak³adowej „NSZZ” Solidarnoœæ, od
trzech lat cz³onkiem Zarz¹du Regionu
Ziemia Sandomierska oraz
Sekretarzem w Prezydium
Miêdzyzak³adowej Komisji

Koordynacyjnej NSZZ Solidarnoœæ
przy RDLP Lublin. W odró¿nieniu od
niektórych dzia³aczy, co nosili w jednej
kieszeni legitymacje zwi¹zkowe, a w
drugiej PZPR, kombatantem nie
jestem. To s¹ ci dzia³acze, którym
udawa³o siê przez wiele lat sk³ócaæ
œrodowisko. Natomiast zaraz po ich
zdemaskowaniu opuœcili szeregi
„Solidarnoœci” i próbuj¹ zakotwiczyæ
siê w partiach politycznych. Odnoœnie
spraw zawodowych, to pracujê w
Nadleœnictwie od 35 lat. W roku 1983
zosta³em kierownikiem Zaopatrzenia i
Gospodarki Materia³owej. Od 1992
roku pracowa³em jako kierownik
jednostki organizacyjnej szczególnej.
Od dwóch lat mam zaszczyt pe³niæ
funkcjê sekretarza w naszym
przedsiêbiorstwie. Zgodnie z tabel¹
stanowisk i wymagañ
kwalifikacyjnych pracowników
za tr ud ni on yc h na st an ow is ka ch
nierobotniczych, sekretarzem mo¿e
byæ osoba maj¹ca minimum 7 lat pracy,
ze œrednim wykszta³ceniem. Ja mam
wykszta³cenie œrednie i 35 lat sta¿u, w
tym ponad 20 lat na stanowiskach
kierowniczych.
Red.: Czyli na stanowiskach
kiero wniczych w Nadleœnictwie
pracuje Pan ju¿ bardzo d³ugo. A jak
to siê ma do Pañskich zarobków?
P.G.: Jest to trudne pytanie, poniewa¿
dziœ wynagrodzenia objête s¹
tajemnic¹ i nie powinno siê
wypowiadaæ na ten temat. Zapewniam,
¿e moje wynagrodzenie mieœci siê w
kategorii zaszeregowania i jest ni¿sze
od niektórych pracowników
biurowych, którzy maj¹ krótszy sta¿
pracy i zajmuj¹ ni¿sze stanowiska
s³u¿bowe. Bez pieniêdzy trudno ¿yæ,

ale nie jest to najwa¿niejsza rzecz w
¿yciu. Najistotniejsze jest ¿eby byæ do
koñca konsekwentnym w tym, co siê
mówi i robi.
Red.: Czy tu chodzi o obietnice
przedwyborcze?
P.G.: Czêsto staj¹ siê one obietnicami
bez pokrycia. Teraz nie chcê o tym
mówiæ, poniewa¿ ta sprawa by³a ju¿
wczeœniej opisywana. Niedowiarków
zapraszam do Biura Rady, celem
sprawdzenia wiarygodnoœci moich
dzia³añ.
Red.: A Pan je realizuje?
P.G.: Tak, staram siê je realizowaæ
mimo szykan, jakie spotykaj¹ mnie od
czasu do czasu.
Red.: Co ma Pan na myœli?
P. G . : M a m n a m y œ l i t y c h
„politykierów”, którzy nic w ¿yciu nie
osi¹gnêli, poza tym, ¿e umiej¹ opluwaæ
wszystkich, którzy staraj¹ siê robiæ coœ
po¿ytecznego dla drugiego cz³owieka.
Poprzez wypisywanie ró¿nych bredni
w listach rozsy³anych po ca³ym kraju,
zamierzaj¹ osi¹gn¹æ sukces (sto³ki).
Red.: O kogo chodzi?
P.G.: Na to pytanie niestety nie mogê
odpowiedzieæ, poniewa¿ wszystkie
„paszkwile”, z którymi siê spotykam s¹
anonimowe. Te n samozwañczy
„patriota” wstydzi siê sam swoich
ohydnych oszczerstw. Gdyby w nich
by³a prawda to, co go powstrzymuje od
podpisania ich?
Red.: Mo¿e boi siê fina³u w s¹dzie?
P.G.: Ta instytucja jest najbardziej
obiektywna, poniewa¿ bez
wys³uchania obu stron nie orzeka, co
jest prawd¹, a co pomówieniem. Mam
wystarczaj¹c¹ iloœæ dowodów na ka¿dy
wydumany temat, który znajduje siê w
„paszkwilach”. Pojawiaj¹ siê tam te
same informacje, które by³y
rozpowszechniane od paru lat, a
dotycz¹ce kilku spraw z mojego ¿ycia.
Od czasu do czasu s¹ tylko czymœ
zabarwione przez pismaka.

Red.: Czy domyœla siê Pan, przez
kogo s¹ pisane?
P.G.: Przypuszczam, ¿e przez osobê,
która mia³a lub ma œcis³y kontakt z
firm¹, w której pracujê. Ten osobnik
przed wyborami samorz¹dowymi
zadawa³ sobie wiele trudu i wysy³a³
anonimy a¿ z Bi³goraja.
Red.: Po co tak siê trudzi³?
P.G.: Chyba tylko po to, aby bardziej
ukryæ swoj¹ g³upotê.
Red.: Czy zechcia³by siê Pan odnieœæ
do informacji tam zawartych?
P.G.: Na pewno nie bêdê udowadnia³,
¿e wielb³¹dem nie jestem. Je¿eli
„patriota” ma, choæ odrobinê odwagi,
to niech siê nie wstydzi w³asnego
imienia i nazwiska, a wtedy z
satysfakcj¹ odniosê siê do wszystkich
kwestii z anonimów w s¹dzie.
Red.: Mimo takich incydentów
cieszy siê Pan du¿ym poparciem
spo³ecznym, skoro pe³ni Pan tyle
odpowiedzialnych funkcji?
P.G.: Za ka¿dym razem kandyduj¹c
poddawa³em siê ocenie w
g³osowaniach tajnych. Jak pan widzi to,
co osi¹gn¹³em zawdziêczam ludziom.
Red.: Co by chcia³ Pan na koniec
powiedzieæ?
P.G.: Chcia³bym podziêkowaæ
wsz yst kim mie szk añc om nas zeg o
miasta za zaufanie, którym zosta³em
obdarowany. Zapewniam, ¿e go nie
zmarnujê. Przy okazji ¿yczê wszystkim
samorz¹dom, aby mogli dzia³aæ w tak
wspania³ym zespole, z jakim przysz³o
mi pracowaæ w tej kadencji. Mam tu na
myœli pana Burmistrza i ca³¹ Radê
Miasta. To jest grupa wspania³ych
ludzi, którzy nie marnuj¹ czasu na
k³ótnie i swary, a realizuj¹ cel, jaki
sobie wyznaczyli na pocz¹tku kadencji.
Red.: Dziêkujê za rozmowê.
P.G.: Proszê.

Wyniki b adañ wyko nywa nych w
akredytowanych laboratoriach
uznawane s¹ na terenie ca³ej Unii
Europejskiej. Aktualnie janowskie
laboratorium posiada akredytacjê na 22
metody badawcze a nastêpne s¹ w
przygotowaniach.

Wprowadzenie systemu jakoœci w
nadzorze i laboratorium wymusza
niejako sta³e podnoszenie kwalifikacji
zawodowych. W zwi¹zku z tym w
ci¹gu ostatnich dwóch lat trzy osoby
uzyska³y specjalizacjê medyczn¹, piêæ
osób ukoñczy³o studia podyplomowe,
jedna osoba jest w ich trakcie a dwie
osoby uzupe³niaj¹ studia wy¿sze.
Uzyskani e akredyt acji nie
by³oby mo¿liwe bez zaanga¿owania i
ciê¿kiej pracy ca³ej za³ogi. To, na co
inne stacje, startuj¹c z wy¿szego
pu³apu, potrzebowa³y kilku lat uda³o
siê osi¹gn¹æ Stacji w Janowie w ci¹gu
pó³tora roku. Pozwoli³o to zachowaæ
miejsca pracy, stworzyæ nowe oraz
we jœ æ d o g ru py la bo ra to ri ów o
najwy¿szych kompetencjach, które
stale s¹ monitorowane przez PCA.
Oprócz dzia³alnoœci w ramach
nadzoru (op³acanych z bud¿etu) PSSE
uz ys ku je œr od ki fi na ns ow e z
wykonywanych badañ, na zlecenie, w
ramach dochodów w³asnych (badanie
wody, ¿ywnoœci, ka³u). Pozyskiwane w
ten sposób œrodki przeznaczone s¹ w
ca³oœci na finansowanie dzia³alnoœci
Stacji.

Laboratorium na europejskim poziomie

Polskie laboratoria nie pozostaj¹ w tyle
za europejskimi, ich jakoœæ
potwierdzaj¹ przyznawane certyfikaty.
Takim certyfikatem poszczyciæ siê mo¿e
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Janowie
Lubelskim.

Na pocz¹tku marca tego roku Oddzia³
Laboratoryjny Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
Janowie Lubelskim uzyska³ certyfikat
Akredytacji Laboratorium
Badawczego przyznany przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) na okres
czterech lat. Posiadanie takiego
certyfikatu jest warunkiem
uczestnictwa w programie urzêdowej
kontroli ¿ywnoœci, obowi¹zuj¹cym w
pañstwach Unii Europejskiej a od
bie¿¹cego roku w programie
monitoringu jakoœci wody.
2.

Uczestnicz¹ce w tych programach
l a bo r at o ri a mu s z¹ w yk a za æ si ê
posiadaniem najwy¿szych
kompetencji, odpowiedniego
wy po sa ¿e ni a w ap ar at ur ê or az
poziomem fachowym pracowników.
Wysokie wymagania doprowadzi³y do
koniecznoœci likwidacji 194
laboratoriów w Powiatowych Stacjach
Sanitarno-Epidemiologicznych. W
województwie lubelskim certyfikaty
akredytacyjne oprócz Janowa
Lubelskiego posiadaj¹ tylko by³e stacje
wojewódzkie w Lublinie, Che³mie,
Zamoœciu i Bia³ej Podlaskiej.
Œwiadczy to o wysokim poziomie
fachowoœci tutejszego oddzia³u
laboratoryjnego. W ramach urzêdowej
kontroli ¿ywnoœci i monitoringu wody
wykonywane s¹ badania dla powiatu
bi³gorajskiego, kraœnickiego, i Opola
Lubelskiego, w zwi¹zku z likwidacj¹ w
nich dzia³alnoœci laboratoryjnej.
Wprowadzenie systemu jakoœci oraz
ubieganie siê o akredytacjê wymaga³o
zatrudnienia czterech osób, w tym
kierownika oddzia³u laboratoryjnego,
którym jest od kwietnia 2004 mgr
El¿bieta Peret. W chwili obecnej
Oddzia³ Laboratoryjny zatrudnia 16
osób a liczba ta mo¿e ulec zwiêkszeniu
w miarê przybywania zadañ.

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Janowie
Lubelskim zatrudnia obecnie 38 osób w
tym 16 z wy¿szym wykszta³ceniem.

Gazeta Janowska

Red.

To Twoje miejsce........
.............. aby start w nowe ¿ycie rozpocz¹æ
przyjemnie i mi³o.

WESELA
W NAJWIÊKSZYCH NOWO ODDANYCH
SALACH RESTAURACYJNYCH DUO
we wspania³ej scenerii ZALEWU JANOWSKIEGO
z dala od miejskiego i ulicznego zgie³ku
du¿a przestrzeñ, b³ogi spokój, intymnoœæ, swoboda.

do 400 osób

kanalizacji deszczowej, obejmuje on
ulice obwodowe rynku, Kiliñskiego,
Sukiennicz¹, Weso³¹ oraz ulice
Pi³sudskiego i Œwierdzow¹,
zakoñczenie prac ma nast¹piæ w
bie¿¹cym roku. Jeœli nasz projekt II
etapu rewitalizacji Rynku zostanie
zakwalifikowany do dofinansowania
ze œrodków Unii Europejskiej, to
jeszcze w tym roku rozpoczn¹ siê prace
w obrêbie trzech kwater rynkowych a
tak¿e w ulicy Szewskiej przy koœciele i
Wes o³ ej . W ob rê bi e r yn ku
przebudowany zostanie skwer przy
ul ic y K il iñ sk ie go , k tó ry bê dz ie
zielonym salon em urz¹d zonym w
formie ogrodu geometrycznego z
zieleni¹ nisk¹ i akcentem wodnym,
³aweczkami, oœwietleniem.

na dawnych stawach, kontynuacjê prac
na Misztalcu z przygotowaniem parku
dla imprez masowych, ponadto
zagospodarowanie otoczenia obiektów
szkolnych i przedszkolnych z popraw¹
bezpieczeñstwa ruchu, urz¹dzeniami
sportowymi, remonty i
termorenowacje budynków.
Jedn¹ z najs³abszych stron
naszego miasta jest bez w¹tpienia uk³ad
komunikacji drogowej, dlatego bardzo
istotnym elementem programu
rewitalizacji s¹ projektowane
usp raw nie nia ko mun ika cyj ne. Ic h
celem jest alternatywne po³¹czenie
dzielnicy Zaolszynie z now¹ czêœci¹
mi as ta z w yk or zy st an ie m u li c
Ok op ow ej i Ks iê dz a Sk or up ki .
Realizacja tego po³¹czenia warunkuje

Uporz¹dkowany zostanie skwer przy
Weso³ej ze studni¹, która otrzyma
a¿urow¹ stylizowan¹ obudowê
kamienno-drewnian¹, podkreœlaj¹c¹
jej znaczenie. Zmieni te¿ swoje oblicze
skwer przy domu handlowym, jednak
w zwi¹zk u z potrz eb¹ czas owej
adaptacji kolizyjnego budynku do
cza su j ego prz ebu dow y, a ta k¿e
koniecznoœci¹ pozostawienia szaletów,
nie mo¿na tej kwatery zagospodarowaæ
docel owo. R ozwa¿ a siê, aby tê
powierzchniê tymczasowo poœwiêciæ
na parking, co pozwoli³oby wy³¹czyæ z
ruc hu sam och odó w inn e obs zar y
rynku. Zmiany w organizacji ruchu,
zasady parkowania w centrum bêd¹
jeszcze przedmiotem analiz i po
wypracowaniu optymalnego
rozwi¹zania zostan¹ szeroko
nag³oœnione. Natomiast p³aszczyzna
rynku zajmowana przez dworzec
autobusowy bêdzie modernizowana w
III etapie, po formalnym odzyskaniu
przez Miasto tego terenu, w sprawie tej
poczynione zosta³y zdecydowane kroki
formalno-prawne.
W latach póŸniejszych w IV i V
etapie bêd¹ modernizowane pozosta³e
odcinki uliczek staromiejskich, jako VI
eta p pr zew idz ian o pr zeb udo wy
kamienic i budynków gospodarczych
na cele us³ugowe, rewaloryzacjê fasad i
dachów budynków. Poza obszarem
Starego Miasta zaplanowano na dalsze
lata miêdzy innymi prace w rynku
nowomiejskim - parku, modernizacjê
Janowskiego Oœrodka Kultury, starego
wiêzienia, zespo³y parkingów dla
œródmieœcia, plac przy budynku urzêdu
miejskiego i starostwa, rewitalizacjê
doliny rzekli Bia³ej ze stadionem,
grobelk¹, placem zabaw i k¹pieliskiem

powodzenie rewitalizacji
hi st or yc zn eg o c en tr um , g dy ¿ w
przeciwnym razie dominuj¹c¹ funkcj¹
rynku pozostanie skrzy¿owanie drogi
krajowej z powiatow¹. Partnerem
Gminy w tym przedsiêwziêciu jest
Zarz¹d Dróg Powiatowych, który
zaplanowa³ modernizacjê mostu na
rzece (w ci¹gu Okopowej), poszerzenie
odcinka ulicy Stokowej za browarem,
etap III bêdzie polega³ na
wybudowaniu nowego odcinka o
d³ugoœci 150 m ³¹cznika Okopowej i
Sienkiewicza. Realizacja trzeciego
etapu jest zwi¹zana z wykupem dwóch
zabudowanych nieruchomoœci przy
ulicy Bialskiej. Gmina bêdzie d¹¿y³a
do osi¹gniêcia racjonalnego
kompromisu z w³aœcicielami tych
nieruchomoœci.
W dniu 15 kwietnia referat
inwestycji urzêdu miejskiego z³o¿y³ w
Urzêdzie Marsza³kowskim wniosek o
dofinansowanie II etapu rewitalizacji
janowskiego rynku. Koszt inwestycji
wynosi 2,88 mln z³, przy za³o¿eniu
dofinansowania ze œrodków unijnych i
ministerstwa gospodarki wk³ad w³asny
zak³ada siê na 504.000 z³.
Wniosek nasz staje do
konkurencji z innymi, poniewa¿
pieniêdzy jest znacznie mniej ni¿
zg ³o sz on o we wn io sk ac h mi as t
lubelskich. Rozstrzygniêcie
przewidywane jest w sierpniu br, a wiêc
przy pozy tywn ym dla nas fina le
mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie prac
wczesn¹ jesieni¹.
Podczas majowego jarmarku
organizowanego przez JOK i Urz¹d
Miejski w dniu 3 maja prezentowane
by³y aktualnoœci w projekcie rynku.
Red.
3.

Kontakt: Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe DUO
23 - 300 Janów Lubelski, ul. Turystyczna 10a (nad zalewem);
tel. 015 / 87 22 880; fax / tel. 015 / 87 22 707; kom. 0 601 636 800;
e-mail: duo-janow@poczta.onet.pl; biuro@duojanow.max.pl
Ponadto organizujemy: przyjêcia okolicznoœciowe, komunie, spotkania, rauty, szkolenia,
konferencje, spotkania plenerowe; kuligi, „majówki”, grill, ognisko, catering.

Koszt przyjêcia
weselnego
ju¿ od 75 z³/osobê

Zapraszamy
przez ca³y rok

Program rewitalizacji
Janowa przyjêty

W dniu 11 kwietnia Rada Miejska
uchwali³a Lokalny Program
Rewitalizacji miasta na lata 2004-2013.
Otwiera siê szansa dla kontynuacji
inwestycji trwaj¹cych w obrêbie
historycznego centrum miasta, bowiem
opr acowan y dok ument umo¿liwia
uzyskanie dla planowanych
przedsiêwziêæ 75% dotacji z funduszy
unijnych i 10% z bud¿etu pañstwa.
W planie inwestycji znalaz³o siê wiele
projektów zg³oszonych przez
partnerów samorz¹du gminnego, o
których pisaliœmy w numerze
grudniowym gazety, miêdzy innymi
monitoring i modernizacja obiektów

policji, stra¿y po¿arnej, powiatowego
centrum Pomocy Rodzinie, prace
drogowe i terenowe w osiedlach
Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Ca³oœ æ zapr ogram owany ch
obecnie dzia³añ przekracza kwotê
30mln z³, dokument jest elastyczny i
b êd zi e s to so wn ie do po tr ze b
aktualizowany. Najwiêcej inwestycji
zaplanowa³ samorz¹d gminy Janów
Lub els ki. Pri ory tet owy m obe cni e
zadaniem programu jest rewitalizacja
historycznego centrum miasta
planowana w kilku etapach. Jesteœmy
w trakcie pierwszego etapu prac w
rynku, zwi¹zanego z budow¹

Gazeta Janowska

Pokazowa budowa

Rozpoczêto realizacjê „Rozbudowy i
modernizacji wielofunkcyjnej
placówki opiekuñczo-wychowawczej”
w Jan owie Lube lski m. Na le¿y
przypomnieæ, ¿e placówka przyjmie
dzie ci g³ owni e z te renu nasz ego
powiatu. Spe³niaæ bêdzie rolê domu
sta³ego pobytu jak równie¿ pobytu
dziennego. Dotychczas dzieci nasze
umi esz cza ne b y³y w pl acó wka ch
s¹siednich powiatów, ponoszone w
zwi¹zku z tym koszty by³y znaczne.

Nak³ady inwestycyjne poniesione na
wykonanie placówki zwróc¹ siê ju¿ po
kilku latach a w Janowie powstan¹
nowe miejsca pracy.
Placówka powstaje przy ulicy
Ja na Pa w³ a I I n a b az ie dw óc h
bud ynk ów po „St ary m Szp ita lu”
Podstawowym obiektem jest budynek
po sztucznej nerce. Natomiast w
budynku parterowym (dawna
przychodnia dzieciêca) mieœciæ siê
bêdzie administracja i pomieszczenia
pomocnicze. Ta lokalizacja budzi³a
zastrze¿enia wœród czêœci
mieszkañców jak te¿ Radnych
Powiatu. Rada jednak przeg³osowa³a i
roboty rozpoczêto.

Inwestorem jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie podlegaj¹ce pod
Starostwo Powiatowe. Przetarg na
wykonanie robót wygra³a firma
„F LI SB UD ” St an is ³a wa Fl is a z
siedzib¹ w Janowie Lubelskim przy
ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza
25 . Wart oœ æ ca ³e go za mó wi en ia
wyn ios ³a 1.0 26. 420 ,97 z³ bru tto .
Wed³ug dokumentacji pierwszy etap
obejmuje oddanie do u¿ytku
podstawowego obiektu do 10 czerwca

br. Natomiast obiekt pomocniczy ma
byæ oddany do u¿ytku na 16 sierpnia.
Odwiedzi³em budowê i jestem pod
wra¿eniem. W tydzieñ po rozpoczêciu
budowy roboty s¹ ju¿ zaawansowane
na wszystkich obiektach. Pracowa³o 25
fachowców bez poœpiechu, ale z pe³n¹
koordynacj¹. Dowiedzia³em siê, ¿e
firma wykona ca³e zadanie do koñca
czerwca w ca³oœci. Je¿eli trzeba bêdzie
taka potrzeba to ³¹czne z chodnikami i
trawnikami. Ta budowa mo¿e okazaæ
siê dobr¹ wizytówk¹ firmy
„FLISBUD”.

W pe³nym sk³adzie zebra³a siê Rada
Powiatu na marcowej sesji. Na
p o c z¹ t k u p r z yj ê t o p r o to k ó ³ z
poprzedniego spotkania a Pan Starosta
odczyta³ sprawozdanie z wykonania
uchwa³ XX i XXI sesji oraz z
dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu
pomiêdzy XXI a XXII sesj¹. Pod
g³osowanie zosta³ zg³oszony wniosek o
odwo³anie Krzysztofa Kamiñskiego z
funkcji przewodnicz¹cego Komisji
Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu. Po
krótkim uzasadnieniu wniosku i
dyskusji przyst¹piono do g³osowania,
którego wynik pozwoli³ na pozostanie
przewodnicz¹cemu Kamiñskiemu na
stanowisku, poniewa¿ wniosek nie
uzyska³ bezwzglêdnej iloœci g³osów.
Uchwa³y, które znalaz³y siê w
pro gra mie ses ji, g³o sow ane by³ y
bardzo sprawnie i przyjmowane
wiêkszoœci¹ g³osów. Pozytywnym
czynnikiem s przyjaj¹cym t ym
dzia³aniom s¹ prace poszczególnych
komisji, które odpowiednio wczeœniej
zajmuj¹ siê ich zawartoœci¹. Uwagê
radnych zwróci³o utworzenie placówki
opi eku ñcz o-w ych owa wcz ej (do mu
dziecka), fakt jej powstania jest
bezsporny, jednak zdaniem niektórych,

wykupem dzia³ek usytuowanych obok
janowskiego oddzia³u firmy Caterpillar
Polska S.A.
Ewentualne p ozyskanie
powa¿nego kontrahenta wi¹zaæ siê
bêdzie m.in. ze zwiêkszeniem
zatrudnienia na terenie zarówno naszej
gminy jak i powiatu.
Jedna z janowskich firm, firma
„EKOMEL” przyst¹pi³a do przetargu
na wykonanie kanalizacji wodnoœciekowej na osiedlu Przyborowie.
Bêdzie to II etap prac zwi¹zanych z
powstaniem kanalizacji prowadz¹cej z
Zofianki do Przyborowia. £¹czny koszt
tego etapu zamknie siê kwot¹
2.420.899,93 z³ brutto.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie
przyzna³a kwotê w wysokoœci
3.000.000 z³ na wykup gruntów pod
obwodnicê drogi krajowej nr 19 w
Janowie Lubelskim. Istnieje
mo¿liwoœæ powiêkszenia tej kwoty w
sytuacji, kiedy zajdzie taka potrzeba.
ac

jej lokalizacja jest niefortunna. Podjêto
uchwa³ê o pozbawieniu ulic Wa³owej i
Sukienniczej kategorii drogi
po wi at ow ej i za li cz en iu ic h do
kategorii dróg gminnych. Do komisji
bezpieczeñstwa i porz¹dku delegowani
zostali dw aj radni; Z ygmunt
Wasilewski i W³odzimierz Gomó³ka.
Odrêbnym punktem obrad by³a analiza
sy tu ac ji Sa mo dz ie ln eg o Ze sp o³ u
Zak ³ad ów O pie ki Z dro wot nej w
Janowie Lubelskim. Sprawozdanie z
dzia³alnoœci szpitala przedstawi³
dyrektor Zbigniew Wi domski,
poinformowa³ o wyp³acie wynikaj¹cej
z ustawy 203 i remontach na terenie
placówki. Oœwiadczono, ¿e w po³owie
k w ietn ia s zp ital p r zy s t¹p i d o
organizacji Podstawowej Opieki
Medycznej. Jêzyczkiem uwagi mia³a
byæ propozycja autolustracji zg³oszona
przez Tadeusza Flisa a rozszerzona
przez wniosek Józefa Wieleby. Po
wy mi an ie op in ii na te n t em at
(wyj¹tkowo spokojnych)
postanowiono prze³o¿yæ ten temat do
nastêpnej sesji, która bêdzie tak¿e
absolutorium dla Rady Powiatu.

Informacja
ARiMR

Candej

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Janowie
Lubelskim przypomina, ¿e z dniem 15.05.2005 r. up³ywa termin sk³adania
wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych. Po
15.05.2005 r. bêd¹ przyjmowane wnioski z na³o¿eniem sankcji w wysokoœci 1%
za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia do 25 dnia kalendarzowego. Wnioski mo¿na
sk³adaæ osobiœcie w Biurze Powiatowym lub listownie. P³atnoœci za rok 2005 bêd¹
realizowane od 01.12.2005 do 30.06.2006 r. Godziny pracy Biura Powiatowego
00
00
ARiMR poniedzia³ek - pi¹tek 6 -22 .
23-300 Janów Lubelski
ul. Ulanowska 61
tel. (015) 8725070, tel/fax (015) 8724 733
e-mail: BP050@arimr.gov.pl

J.M.

Przebudowy, negocjacje, przetargi...
Jeszcze w tym roku Urz¹d Miejski w
Ja no wi e L ub el sk im ws pó ln ie z
Rzeszowskim Zak³adem
Energetycznym Rejon Energetyczny
Janów Lubelski przyst¹pi do
przebudowy odcinka linii
en er ge ty cz ne j na po wi et rz ne j na
kablow¹ zasilaj¹cej budynki
mieszkalne i gospodarstwa znajduj¹ce
siê na osiedlu Przyborowie.
Na janowskim Zalewie
zrealizowano ju¿ jedn¹ z czêœci
projektu modernizacji Zalewu
d o t y c z ¹ c ¹ k a n a l i z a c j i Wy s p y.
Ja no ws ki e fi rm y, dz ia ³a j¹ ce na
zasadzie podwykonawców tego
projektu wykona³y nowe rowy wokó³
grobli, rowy melioracyjne oraz
zmodernizowa³o stare. Pod koniec I
dekady maja br. zostanie nape³niony
wod¹ zbiornik g³ówny Zalewu.
Zgodnie z informacjami
uzyskanymi w Urzêdzie Miejskim w
Janowie Lubelskim, trwaj¹ negocjacje
z kilkoma firmami i osobami
prywatnymi zainteresowanymi
4.

Z obrad Rady Powiatu

Kierownik BP
Wolan Andrzej

“Matthias” nagrodzony

Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego „Matthias” z Modliborzyc zosta³y uhonorowane
statuetk¹ Lubelskiego Or³a Biznesu w kategorii „Debiut roku”. Modliborska firma
jest jedn¹ z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm z naszego regionu.
Wœród nagrodzonych podobnymi statuetkami znalaz³y siê tak znane firmy jak:
Zak³ady Azotowe z Pu³aw, Cersanit z Krasnegostawu czy Antro z Che³ma. Fakt
pojawienia siê „Matthiasa” w tak uznanym, nie tylko w naszym kraju, ale i na
rynkach europejskich, gronie bêdzie na pewno procentowaæ w przysz³oœci,
prawdopodobnie nie tylko nowymi kontraktami, ale równie¿ z mo¿liwoœci¹
polepszenia sytuacji na powiatowym rynku pracy.
ac

Gazeta Janowska

Polityka kredytowa i
inwestycyjna gminy

inwestycyjne na prawie 26 mln z³). To w³aœnie niedostatek œrodków w³asnych
gminy, przy ogromie potrzeb zmusza gminê do zaci¹gania kredytów
inwestycyjnych. Dziêki kredytom inwestycyjnym gmina realizuje inwestycje,
których normalnie nie by³aby w stanie siê podj¹æ. Zmniejsza siê czas oczekiwania
mieszkañców np. na wybudowanie drogi czy kanalizacji, a nale¿y wspomnieæ, ¿e
bez kredytów, realizacja inwestycji, które powsta³y w ci¹gu ostatnich 6 lat w
Skrót wyst¹pienia Burmistrza na sesji Rady Miejskiej
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców naszej gminy chcia³bym gminie Janów Lubelski zajê³aby 15 lat. Pewnoœæ dop³ywu pieniêdzy z kredytu
przedstawiæ politykê kredytowo-inwestycyjn¹, jak¹ gmina realizowa³a na wp³ywa na szybkoœæ realizowanej inwestycji. Wszyscy wiemy, ¿e im coœ jest
przestrzeni ostatnich 6 lat. W latach 1999-2004 gmina Janów Lubelski budowane d³u¿ej, tym staje siê dro¿sze. Ponadto dziêki zaci¹gniêtym kredytom
zrealizowa³a inwestycje o wartoœci 21,47 mln z³, z czego w latach 1999-2002 o gmina ma mo¿liwoœæ pozyskania dodatkowych œrodków w postaci dotacji z
wartoœci 12,28 mln z³, a w latach 2003-2004 (obecnej kadencji) o wartoœci 9,24 funduszy pomocowych. Jak dot¹d dziêki zaci¹gniêtym kredytom gmina
mln z³. Przedmiot tych inwestycji oraz kwoty realizacji przedstawiaj¹ poni¿sze pozyska³a niemal 13 mln z³ dotacji, co stanowi 55% wartoœci zrealizowanych
inwestycji. Oczywiœcie wa¿ne jest by polityka kredytowa gminy by³a
tabele. (Tabela 1 i tabela 2).
prowadzona w przemyœlany i rozwa¿ny sposób. Na koniec 1998 roku zad³u¿enie
gminy wynosi³o 5 mln 527 tys. z³. Na koniec roku 2004 zad³u¿enie to nie tylko nie
wzros³o, ale nawet lekko zmala³o do kwoty 5 mln 384 tys. z³. Otó¿ nale¿y sobie
uœwiadomiæ, ¿e w ci¹gu tych 6 lat dokonaliœmy wydatków inwestycyjnych i
remontowych na kwotê ponad 26 mln z³., nie zad³u¿aj¹c dodatkowo gminy.
Oczywiœcie w miêdzyczasie zaci¹gane by³y pokaŸne kredyty, ale te¿ spore kwoty
by³y i s¹ sp³acane. W latach 1999-2005 sp³acimy ³¹cznie 6 mln 386 tys. z³.
Ze wzglêdu na prowadzone aktualnie wielkie inwestycje, zad³u¿enie na koniec
roku 2005 wzroœnie o niemal 2 mln, ale od roku 2006 zacznie znów spadaæ,
wracaj¹c w 2007 roku do poziomu z roku 1998. Ponadto wiêkszoœæ zaci¹ganych
kredytów pochodzi z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Ich oprocentowanie jest bardzo korzystne, bo
wynosi tylko od 1 do 3%. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ umorzenia czêœci
kredytu i gmina z tego korzysta.
Czy gmina prowadzi rozwa¿n¹ politykê kredytow¹? Zdecydowanie tak.
Po pierwsze, nasze zad³u¿enie jest bezpieczne, gdy¿ nie jest przeznaczane na
finansowanie wydatków bie¿¹cych, tylko na finansowanie wydatków
inwestycyjnych. Po drugie, nasze zad³u¿enie jest rozs¹dne, gdy¿ przewidywany
okres u¿ytkowania ka¿dej z inwestycji przekracza okres sp³aty kredytu. Po trzecie,
wed³ug prognoz bud¿etowych na lata 2005-2014, oprócz sp³at rat kredytowych
pozostaj¹ nam nadwy¿ki (wolne œrodki inwestycyjne). Wreszcie po czwarte,
daleko nam do przekroczenia ustalonych limitów zad³u¿enia. Pierwsza górna
granica mówi o tym, ¿e gmina rocznie nie mo¿e sp³acaæ wiêcej ni¿ 15% jej
rocznych dochodów. My nie przekraczamy 10%. Drugi limit to granica ³¹cznego
zad³u¿enia gminy, które nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów bud¿etu gminy.
Zad³u¿enie naszej gminy oscyluje wokó³ poziomu 30% i nie bêdzie przekraczaæ
poziomu 40%.
Reasumuj¹c: bior¹c pod uwagê wszystkie kryteria, poziom zad³u¿enia
gminy jest bezpieczny, gdy¿ politykê kredytowo-inwestycyjn¹ gminy
kszta³tujemy na tyle dynamicznie, na ile pozwalaj¹ ograniczenia naszego bud¿etu.
Pomimo du¿ego wyniku inwestycyjnego gminy, potrzeby inwestycyjne nadal s¹
* Udzia³ Gminy Modliborzyce w inwestycji
ogromne. Wartoœæ inwestycji zg³oszonych do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na lata 2006-2013 wynios³a 109 mln 148,3 tys. z³, a przecie¿ to
jeszcze nie wszystkie potrzeby inwestycyjne.
Prognozowana wielkoœæ wolnych œrodków inwestycyjnych gminy w
tych latach wyniesie 10 mln 428 tys. z³, czyli 10-krotnie mniej, ni¿ nam
potrzeba.
Przyjmuj¹c optymistyczne za³o¿enia, i¿ na wszystkie inwestycje
pozyskamy dotacje z UE, bêdziemy w stanie zrealizowaæ inwestycje o wartoœci 55
mln 607,5 tys. z³ przy œrodkach w³asnych w wysokoœci 10 mln 224,5 tys. z³.
Podsumowuj¹c realizacjê polityki inwestycyjno - kredytowej w ci¹gu ostatnich 6
lat nale¿y stwierdziæ, i¿:
1. Polityka kredytowa naszej gminy jest roztropna i podlega ci¹g³ej analizie
i kontroli.
2. Zad³u¿enie gminy jest na bezpiecznym poziomie.
3. Zad³u¿enie gminy jest optymalne pod wzglêdem ekonomicznym, gdy¿
kredyty inwestycyjne zosta³y zaci¹gniête nie w bankach, lecz w
funduszach ochrony œrodowiska. Kredyty te s¹ oprocentowane od 1% do
3% w skali roku i s¹ roz³o¿one na wiele lat! Ponadto po spe³nieniu
warunków mog¹ byæ czêœciowo umorzone (od 15% do 50%).
4. Dziêki zaci¹gniêtym kredytom gmina zrealizowa³a inwestycje o wartoœci
23 mln z³.
5. Dziêki zaci¹gniêtym kredytom gmina pozyska³a dodatkowe bezzwrotne
dotacje w wysokoœci niemal 13 mln z³.
Analizuj¹c wydatki inwestycyjne z lat 1999-2004 stwierdzamy wysoki udzia³ 6. Dziêki kredytowaniu zrealizowaliœmy wiele inwestycji, na które w innym
dotacji, jakie gmina pozyska³a, m.in. z Unii Europejskiej. W pierwszych 4 latach
wypadku musielibyœmy czekaæ wiele lat.
wynios³y one ponad 12 mln z³, co stanowi³o 36% wydatków ogó³em, a w latach 7. Dziêki aktywnej polityce inwestycyjnej w ogólnopolskich rankingach
2003-2004 ich udzia³ jeszcze wzrós³ i osi¹gn¹³ a¿ 43%. Sta³o siê to przy
inwestycyjnych jesteœmy najlepszym powiatowym miastem
jednoczesnym spadku udzia³u œrodków w³asnych gminy w realizowanych
województwa lubelskiego oraz nale¿ymy do krajowej czo³ówki.
inwestycjach z poziomu 34% do 18% (po uwzglêdnieniu udzia³u gminy 8. Dziêki aktywnej polityce inwestycyjnej oraz umiejêtnoœci
Modliborzyce w budowie zak³adu unieszkodliwiania odpadów) oraz
wykorzystywania wszelkich dostêpnych Ÿróde³ dofinansowania, drugi
zmniejszeniu udzia³u zaci¹gniêtych przez gminê kredytów z 30% do 27,5%.
rok z rzêdu jesteœmy w pierwszej dziesi¹tce miast powiatowych w kraju
Powy¿sze wydatki inwestycyjne nale¿y powiêkszyæ o kwoty przeznaczone na
najlepiej wykorzystuj¹cych dotacje zagraniczne (rok 2002 - 6 miejsce, rok
remonty oraz pozosta³e wydatki i zakupy inwestycyjne. W sumie w latach 19992003 - 10 miejsce).
2002 na inwestycje wydano ponad 15 mln z³, a w latach 2003-2004 prawie 12,5 9. Prowadz¹c aktywn¹ politykê inwestycyjn¹ stwarzamy janowskim
mln z³. Oznacza to bardzo wysok¹ dynamikê wzrostu. Gdy weŸmiemy pod uwagê
firmom szansê na realizacjê tych inwestycji.
wydatki inwestycyjne roku 2005, to po trzech latach tej kadencji przekrocz¹ one 10. Tak realizowana polityka inwestycyjna i kredytowa stwarza szansê na
poziom z poprzednich 4 lat, o co najmniej 8 mln z³. (!), a wiêc o wiêcej ni¿ 50%.
szybszy rozwój naszej gminy - co jest naszym najwiêkszym pragnieniem i
Natomiast gdybyœmy w latach 1999-2004 oparli siê tylko na œrodkach w³asnych,
g³ównym celem naszych dzia³añ.
zrealizowalibyœmy inwestycje o wartoœci zaledwie 5 mln 781 tys. z³, a
Krzysztof Ko³tyœ
zrealizowaliœmy na kwotê 21 mln 537 tys. z³! (z wydatkami na remonty i zakupy
Burmistrz Janowa Lubelskiego
5.
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W ho³dzie
Ojcu Œwiêtemu

Ci, których tak bardzo mi³owa³ i
kocha³ prosz¹c, aby modlili siê i
ofiarowali swe cierpienie za niego, w
piêkny sposób podziêkowali Mu na
scenie Janowskiego Domu Kultury za
mi³oœæ, jak¹ obdarza³ ludzi chorych,
cierpi¹cych i niepe³nosprawnych.

nam o tym Jan Pawe³ II dodaj¹c, i¿ „nie
mo¿na zrozumieæ cz³owieka bez
Chrystusa”. Takie te¿ by³o przes³anie
spektaklu. Cz³owiek zdany na w³asne
si³y b³¹dzi, potyka siê i upada, ale
mi³oœæ innych pozwala mu powstaæ.
W takim kontekœcie dostrzec trzeba

„To nie gwoŸdzie Ciê przybi³y...” taki ogromn¹ pracê, jak¹ wykonuj¹ Ci,
tytu³ mia³a inscenizacja w wykonaniu którzy podjêli siê prowadzenia tego
pensjonariuszy Domu Pomocy typu dzia³alnoœci artystycznej, w tak
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim. specyficznym œrodowisku. Re¿yserem
Postacie, w które wcielili siê aktorzy, to przedstawienia by³a Teresa Duda,
d o b r z e z n a n i n a m w s z y s t k i m odtwórc¹ roli Jezusa by³ Mateusz
bohaterowie z kart Ewangelii. S u r m a u c z e ñ L i c e u m
Przedstawienie zosta³o oparte na Ogó lno ksz ta³ c¹c ego w Ja now ie,
wydarzeniach z ¿ycia, œmierci i narratorem ks. Tadeusz Ocimek zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. kapelan DPS, o oprawê muzyczn¹
Szczególnie ujmuj¹ce by³y s ceny zatroszczy³ siê Tadeusz Olech, który
ukazuj¹ce cudowne uzdrowienia, gdy równie¿ odgrywa³ jedn¹ z ról. Na
uœ wia do mi my sob ie , ¿e os ob y pochwa³y zapracowa³ ca³y zespó³ a w
odtwarzaj¹ce poszczególne postacie to szczególnoœci niepe³nosprawni
autentyczni uczestnicy ludzkiej aktorzy, którzy z wielkim zapa³em
u³omnoœci i cierpienia. Te obrazy, oddali siê grze scenicznej. Nagrod¹ za
zmuszaj¹ do zastanowienia siê nad ich wysi³ek by³y gromkie brawa, jakie
s w o i m ¿ y c i e m . D o d a t k o w y m i otrzymali od licznie zgromadzonej,
e l e m e n t a m i s c e n a r i u s z a b y ³ y m³odej publicznoœci. Podziêkowania
przyt³aczaj¹ce wspó³czesnego wsz yst kim obe cny m z³ o¿y ³a
cz³owieka bol¹czki: alkoholizmu, s. Nadzieja Paszkowiak - dyrektor
narkomanii, prostytucji i braku DPS. Na zakoñczenie wspólnie
poszanowania dla ¿ycia poczêtego. Te odœ pie wan o pie œñ „Ab yœm y byl i
dwa œwiaty dobra i z³a, moralnego jedno” bêd¹c¹ symbolem wydarzeñ
relatywizmu nieustannie siê ze sob¹ zwi¹zanych ze œmierci¹ Ojca Œwiêtego
œcieraj¹. Ostateczny wybór zawsze Jana Paw³a II.
nale¿y do cz³owieka, którego Bóg
Candej
obdarzy³ woln¹ wol¹. Przypomina³
Z wielkim smutkiem i ¿alem po¿egnaliœmy

OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
Cz³owieka, którego wielkoœci nie sposób poj¹æ, cz³owieka, któremu ka¿dy jest
winien wdziêcznoœæ. Bêdziemy iœæ po œladach Naszego Pasterza i Przewodnika
maj¹c we wdziêcznych sercach Jego naukê, s³owa i czyny. £¹czymy siê we
wspólnej modlitwie i refleksji, pogr¹¿eni w g³êbokim ¿alu oddajemy ho³d Jego
heroicznym dokonaniom i Jego Wielkiej Obecnoœci.

Refleksja po œmierci
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

...bo wielkoœæ, to, coœ nieuchwytnego...
to coœ, co wzrusza³o, gdy mówi³... co
zapala³o do ¿ycia, gdy siê uœmiecha³...
co dawa³o nadziejê, gdy siê modli³...
wielki cz³owiek i zarazem jeden z nas...
... Ju¿ zawsze bêdzie mo¿na wo³aæ do
Ciebie o pomoc, a Ty nie odmówisz.
Spogl¹daj tam z nieba na moje ¿ycie,
dalej wskazuj w³aœciw¹ drogê. Twoja
ukochana pieœñ oazowa „Barka”
nabra³a dzisiaj nowego wymiaru.
„Swoj¹ barkê pozostawiam na brzegu,
razem z Tob¹ nowy zacznê dziœ ³ów”. I
ten nowy ³ów ju¿ rozpocz¹³eœ, swoj¹
barkê pozostawi³eœ. A zawsze bêdziesz
w moim sercu. Kiedyœ powiedzia³eœ:
„¯ycie ka¿dego cz³owieka musi byæ
nieprzerwan¹ wêdrówk¹ ku
œwiêtoœci”. Ty ju¿ zakoñczy³eœ tê
wêdrówkê, dotar³eœ do œwiêtoœci.
Odpoczywaj w œwiat³oœci.
To by³y wypowiedzi internautów, które
w jakiœ stopniu byæ mo¿e oddaj¹ to, co
my czujemy, co nam nasuwa siê po
œmierci Ojca œw. To, co prze¿yliœmy w
tym ostatnim tygodniu, nie sposób
wyraziæ s³owami. Prze¿yliœmy
odejœcie Ojca œw., jak odejœcie kogoœ
najbli¿szego. Ka¿dy na swój sposób
prze¿y³ to po¿egnanie z Ojcem œw.
³¹cz¹c siê za poœrednictwem telewizji,
radia czy prasy. Wydaje siê jednak, ¿e
¿adne œrodki masowego przekazu nie
by³y w stanie odtworzyæ do koñca
atmosfery, jaka panowa³a w Wiecznym
Mieœcie i to nie tylko na placu œw.
Piotra przed Bazylik¹, ale w ca³ym
Rzymie. Moja obecnoœæ w Rzymie w
tych dniach, kiedy ¿egnaliœmy
Namiestnika Chrystusowego sk³ania
mnie do podzielenia siê moim
osobistym prze¿yciem. Najpierw chcê
powiedzieæ, ¿e jestem szczêœliwy, ¿e
mog³em tam byæ, mimo utrudzenia,
nieprzespanych nocy, spiekoty dnia, a
tak¿e d³ugiej podró¿y w autokarze.
Wszyscy jako grupa pielgrzymkowa z
Polski pragnêliœmy pok³oniæ siê Ojcu
œw. i dlatego ustawiliœmy siê w kolejce
kilkukilometrowej do Bazyliki œw.
Piotra, gdzie by³o wystawione cia³o
Jana Paw³a II. Niewa¿ne, ¿e trzeba by³o
staæ kilka, kilkanaœcie godzin w
zale¿noœci od dnia i pory dnia.
Najwa¿niejsze, ¿e uda³o siê nam po 12
godzinach stania w kolejce o pó³nocy
dok³adnie znaleŸæ siê przed Ojca
œwiêtym i z³o¿yæ Mu ho³d. Oczywiœcie
czekanie w kolejce nie by³o czasem
straconym. Przebiega³o ono w
atmosferze skupienia, modlitwy i
œpiewu. Wszêdzie by³y ustawione
telebimy, dziêki którym mogliœmy na
bie¿¹co œledziæ, co siê dzieje w
Bazylice i przed Bazylik¹, a
równoczeœnie, co najwa¿niejsze
zjednoczyæ siê wspólnie w modlitwie.
To by³o coœ niesamowitego, jak ludzie z
ca³ego œwiata modlili siê, co jakiœ czas
wiwatuj¹c na czêœæ Papie¿a Jana Paw³a
II. Czu³o siê jakby Ojciec œw. mimo, ¿e
umar³ by³ ca³y czas z nami. Czekaj¹c w
kolejce do Bazyliki, modl¹c siê
zastanawia³em siê, co powiem po cichu
Ojcu œw., a kiedy ju¿ znalaz³em siê
przed Nim, wypowiedzia³em tylko
jedno s³owo: „dziêkujê”, bo
wzruszenie serca nie pozwoli³o mi
wiêcej nic powiedzieæ. To by³o dla

W Sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego i Starostwa w Janowie Lubelskim przez
czas ¿a³oby po œmierci Papie¿a Jana Paw³a II wy³o¿ona by³a ksiêga
kondolencyjna. Mieszkañcy Janowa i powiatu dokonali wielu wpisów ³¹cz¹c siê
w bólu po stracie Wielkiego Polaka. Ksiêga zosta³a zamkniêta w dniu rozpoczêcia
konklawe w Watykanie.
6.
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mnie niesamowite prze¿ycie, myœlê, ¿e
niezapomniane do koñca ¿ycia. Z Ojca
œwiêtego emanowa³a jakaœ potê¿na
Bo¿a „energia”, która ogarnia³a
wszystkich, którzy mieli szczêœcie
znaleŸæ siê w bezpoœredniej bliskoœci z
Nim. Ka¿dy, kto znalaz³ siê w Bazylice
œw. Piotra przed le¿¹cym cia³em œp.
Papie¿a Jana Paw³a II, wiedzia³, ¿e by³o
warto tu przyjechaæ. W dni
poprzedzaj¹ce pogrzeb odbywa³y siê
spotkania, czuwania modlitewne, które
gromadzi³y dziesi¹tki tysiêcy
wiernych. Mia³em szczêœcie braæ

udzia³ w takim jednym spotkaniu
modlitewnym przed Bazylik¹ œw. Jana
na Lateranie, gdzie po piêknej
modlitwie odby³a siê procesja ze
œwiat³em ulicami Rzymu. Mo¿na sobie
tylko wyobraziæ, jakie wtedy uczucia
wszystkim towarzyszy³y. Sama
uroczystoœæ pogrzebowa by³a dla nas
wszystkich wielkim prze¿yciem.
Ka¿dy mia³ œwiadomoœæ, ¿e
uczestniczy po prostu w wydarzeniu
historycznym, które koñczy jak¹œ
epokê. Dla mnie osobistym takim
jeszcze wzruszaj¹cym akcentem by³
spontaniczny œpiew pieœni „Barka” po
zakoñczeniu uroczystoœci
pogrzebowej. Wszyscy Polacy tam
zgromadzeni œpiewaj¹c wówczas tê
pieœñ nie potrafili powstrzymaæ ³ez.
Jeszcze raz na nowo ogarnê³a nas
œwiadomoœæ, ¿e tyle lat kroczyliœmy
przez ¿ycie razem z Ojcem œw., a dziœ
ju¿ Go nie ma, bo odszed³ do Pana!
Pozosta³ z nami jednak na zawsze w
naszych sercach. Jego spuœcizna myœli
przelanych na papier i s³ów
wypowiedzianych na ca³ym œwiecie
zapewne bêdzie obficie owocowaæ.
Maj¹c na uwadze pieœñ Barkê, mo¿na
powiedzieæ, ¿e papie¿ œp. Jan Pawe³ II
rozpocz¹³ „nowy ³ów na morzach dusz
ludzkich”. I niech on trwa jak najd³u¿ej.
Niech te dni, które prze¿yliœmy
¿egnaj¹c Ojca œw. nie pójd¹ na marne.
Ks. Tomasz Kwaœnik

Rada uchwali³a

Zgodnie z now¹ uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim
(Nr XXVI/185/05) w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Ja nó w Lu be ls ki ul eg ³y zm ia ni e
niektóre z zawartych we wczeœniejszej
uchwale z roku 1998 przepisy. Kilka
istotnych dla mieszkañców naszego
miasta faktów pozwolimy sobie z tej
uchwa³y przytoczyæ.
Umowy, dowody zap³aty, kontrole
W³aœciciele nieruchomoœci
zobowi¹zani s¹ do zawarcia umowy z
firm¹ uprawnion¹ do usuwania i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych z terenu tych¿e
nieruchomoœci. Obowi¹zkiem
w³aœcicieli nieruchomoœci jest
przedstawienie do wgl¹du
funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej
oraz osobom upowa¿nionym przez
Bu rm is tr za Ja no wa Lu be ls ki eg o
aktualnej umowy z firm¹ uprawnion¹
do wykon ywania w /w us³ug jak
równie¿ dowodu zap³aty za dan¹
us³ugê. W celu przeprowadzenia
kontroli przestrzegania przepisów
w³aœciciele posesji powinni umo¿liwiæ
równie¿ wstêp na teren ich
nieruchomoœci.
„Beztroskie” parkowanie i mycie
Zakazuje siê „beztroskiego”
parkowania pojazdów
sa mo ch od ow yc h o ci ê¿ ar ze
ca³kowitym powy¿ej 3,5 tony na
terenie nieruchomoœci ogólnie
dostêpnych w miejscach ku temu
niewyznaczonych, jak równie¿ mycia
samochodów w miejscach s³u¿¹cych
do u¿ytku publicznego.

W y w ó z k a o d p a d ó w
usystematyzowana
Wywózka odpadów komunalnych z
nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym lub
letniskowym, powinna odbywaæ siê, co
najmniej raz na miesi¹c, z
nieruchomoœci z wi¹zanej z
prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, co najmniej raz na 7 dni,
zaœ z terenów ulic, placów (kosze
uliczne), co najmniej 3 razy na tydzieñ.
W przypadku, nie spe³niania przez
w³aœcicieli nieruchomoœci takowego
obowi¹zku wywóz odpadów
komunalnych przejmie zastêpczo
Gmina pobieraj¹c op³aty od w³aœcicieli
nieruchomoœci, ustalone oddzieln¹
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
Pieski… tak, ale na smyczy i w
kagañcu
Psa powinno siê prowadziæ na smyczy i
w kagañcu a jego zwolnienie ze smyczy
jest dozwolone jedynie poza miejscami
publicznymi i w miejscach ma³o
uczêszczanych przez ludzi tylko w
wypadku, gdy w³aœciciel psa ma
mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej
kontroli nad jego zachowaniem.
Sprz¹tamy nie tylko po sobie
Do obowi¹zków posiadaczy zwierz¹t
domowych nale¿y usuwanie
zanieczyszczeñ spowodowanych przez
te zwierzêta z terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego, a w
sz cz eg ól no œc i z ul ic , p la có w,
parkingów, skwerów i zieleñców,
klatek schodowych bezpoœrednio po
ich powstaniu.
ac

W dn iu 9 kwi etn ia b .r. z ost a³o
zorganizowane zebranie szkoleniowo integracyjne dla cz³onków
S t o w ar zy s zen ia P r zew o Ÿn ik ó w
Regionu Janowskiego. Celem tego
zebrania by³o zapoznanie siê z ofertami
produktowymi firm, które maj¹
zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ transportow¹.
Przedstawiciel firmy Goodyear Dunlop
Tires Polska omówi³ zastosowanie
ró¿nych opon w zale¿noœci od
warunków eksploatacji. Firma
Goodyear patronuje europejskiej sieci
sprzeda¿y i serwisu opon ciê¿arowych
pod nazw¹ „Truck Force”. W tej sieci s¹
najlepsze serwisy ogumienia dzia³aj¹ce
w danym terenie. Œwiadcz¹ te¿ us³ugi
serwisu opon jako pomoc techniczna
poza swoj¹ baz¹. Przedstawicielem na
naszym terenie jest Zak³ad Us³ugowo
Handlowy „Auto-Wulkanizacja” w
Janowie Lubelskim przy ul. Okopowej
9. Dla cz³onkó w Stowarzysze nia
zosta³a przed³u¿ona promocja opon
ciê¿arowych na miesi¹c kwiecieñ. W
dalszej czêœci zebrania przedstawiciel
firmy „Castrol” przedstawi³ ofertê
produktow¹ oraz omówi³ zastosowanie
ró¿nych olejów do silników
samochodów ciê¿arowych. Dyrektor
firmy „Konzeption” S.A. z Lublina
zapozna³ z zakresem dzia³alnoœci dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Firma ta œwiadczy us³ugi poœrednictwa
ubezpieczeniowego i finansowego, a
mianowicie:
- zabezpieczenie posiadanego maj¹tku
i pomoc w analizie ryzyka;

- zabezpieczenie przed roszczeniami
osób trzecich powsta³ych w zwi¹zku z
funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa a
tak¿e produkcj¹ i sprzeda¿¹ towarów;
- zapewnienie ochrony prawnej i
finansowej w trudnych sytuacjach
¿yciowych;
- uzyskiwanie gwarancji finansowych
w obrocie gospodarczym;
- lokowanie nadwy¿ek finansowych
wed³ug ustalonej strategii
inwestycyjnej.
Delegaci z Ogólnopolskiego
St ow ar zy sz en ia Pr ze wo Ÿn ik ów z
Bia³ej Podlaskiej zapoznali z histori¹
swojej organizacji oraz przedstawili
zakres swojej dzia³alnoœci dla firm
transportowych. W ich zebraniach
bior¹ udzia³ przedstawiciele
ministerstwa, Inspekcji Transpo rtu
Drogowego, urzêdów celnych oraz
in ny ch in st yt uc ji zw i¹ za ny ch z
dzia³alnoœci¹ transportow¹. Swoj¹
ofe rtê p rod ukt ow¹ d la cz³ onk ów
Stowarzyszenia przygotowa³
Powiatowy Bank Spó³dzielczy w
Janowie Lubelskim. W czasie zebrania
odby³a siê dyskusja i wymiana
pogl¹dów. Ka¿dy cz³onek naszego
Stowarzyszenia otrzyma³ od
przyb y³ych goœci okoli cznoœ ciowy
up om in ek . W pr zy sz ³o œc i bê d¹
planowane kolejne takie zebrania w
zale¿noœci od potrzeb.

Szkolili siê w Janowie

Prezes Stowarzyszenia
PrzewoŸników Regionu Janowskiego
mgr in¿. Jan Swacha

Jubileusz janowskiej OSP
W dn iu 26 czerwca 2005 roku
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie
Lubelskim obchodziæ bêdzie swój
Ju bi le us z 10 0- le ci a is tn ie ni a i
spo³ecznej dzia³alnoœci. Przez okres
100 lat przewinê³y siê 4 pokolenia
ochotników i dzia³aczy po¿arnictwa.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie
Lubelskim jest najstarsz¹ jednostk¹ w
powiecie, kontynuatorem chlubnych
tradycji ruchu stra¿ackiego, niesienia
bezinteresownej pomocy ludziom w
ratowaniu ich mienia i ¿ycia oraz
s³u¿eniu OjczyŸnie. Zas³ugi
Oc ho tn ic ze j St ra ¿y Po ¿a rn ej w
niesieniu pomocy, jak i w wychowaniu
kolejnych pokoleñ ludzi dobrej woli s¹
nieocenione i zobowi¹zuj¹ nas do
godnego uczczenia tego Jubileuszu
oraz podziêkowania cz³onkom O
ochotniczej Stra¿y Po¿arnej za ich
trudna pracê.
W tym celu zosta³ powo³any
Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru
i Obchodów 100-lecia dzia³alnoœci
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, którego
zadaniem jest przygotowanie tych
uroczystoœci i ufundowanie sztandaru
na ten Jubileusz. Na pe³nienie

zaszczytnej funkcji Przewodnicz¹cego
Komitetu poproszon¹ moj¹ osobê.
Dla teg o w i mie niu Spo ³ec zne go
Komitetu zwracam siê do Pañstwa z
up rz ej m¹ pr oœ b¹ o ro zw a¿ en ie
mo¿liwoœci wspó³finansowania
sz ta nd ar u, kt ór y by ³b y na sz ym
na jl ep sz ym pr ez en te m, wy ra ze m
nas zeg o uzn ani a i wdz iêc zno œci .
Wp³aty w formie darowizn mog¹
Pañstwo dokonywaæ na rachunek
bankowy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Janowie Lubelskim, w Powiatowym
Banku Spó³dzielczym w Janowie
Lubelskim, nr: 19 9410 0000 2001
1000 0172 0001. Uroczyste
pr ze ka za ni e sz ta nd ar u je dn os tc e
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej nast¹pi 26
czerwca 2005 roku. Za przyst¹pienie
do wspólnej inicjatywy ufundowania
sztandaru d la Ochotnicze j Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim
serdecznie dziêkujê.

Po kilkuletniej przerwie bêdziemy
mogli podziwiaæ zabytkowe
motocykle, które bêd¹ siê prezentowaæ
mieszkañcom Janowa i okolic 21 maja
(sobota) przed Domem Kultury. Jest to
na wi ¹z an ie d o tr ad yc ji r aj dó w
mo to cy kl ow yc h, orga ni zo wa ny ch
przez Klub Motocykli Dawnych
„Partyzant” w Janowie Lubelskim.
Obecna edycja imprezy odbywaæ siê
bêdzie pod nazw¹ „Pierwszy Lubelski
Rajd Weteranów Szos 2005”. Jego
ws pó ³o rg an iz at or em je st Kl ub
Motorowy „Pionier” z Lublina. Rajd
wystartuje spod Zamku Królewskiego
w Lublinie a jego fina³ bêdzie mia³
miejsce w Janowie. Ide¹ spotkania
mi³oœników motoryzacji jest wspólne
zmaganie podczas konkurencji
sportowo-turystycznych, poznanie
prz ez ucz est nik ów mal own icz ych
zak¹tków Lubelszczyzny i prze¿ycie
niezapomnianej przygody w gronie
przyjació³. Organizatorzy zaplanowali
du¿o atrakcji zarówno dla
uczestnicz¹cych w imprezie jak i dla

wi dz ów . Z az wy cz aj te go ty pu
przedsiêwziêciom towarzysz du¿e
zai nte res owa nie . S¹ tac y, któ rzy
prz ych odz ¹ pod ziw iaæ mot ocy kle
najbardziej wartoœciowe ze wzglêdu na
swój wiek i niepowtarzalnoœæ. Nie
brakuje równie¿ fanów nowoczesnych
pojazdów znanych firm. Z pewnoœci¹
atmosfera, jaka towarzyszy tego
rodzaju spotkaniom rozpali nie tylko
asfalt, ale i serca mi³oœników dwóch
kó³ek. Dla wszystkich
zainteresowanych podajemy adres
strony internetowej, przygotowanej
specjalnie na potrzeby rajdu:
www.plrws. w4u. pl. Po info rmac je
dotycz¹ce przebiegu imprezy na
terenie Janowa Lubelskiego mo¿emy
zwracaæ siê do Sekcji Janowskiego
Oœrodka Kultury, tel. 872 46 77, 872 46
78, natomiast zapytania za pomoc¹
poczty elektronicznej do Piotra Or³a „Skrzydlatego” e-mail:
skrzydlaty@interia.pl

W pi¹tek 22 kwietnia br. o godzinie 1700
w nowo otwartym budynku hali
sportowej w Potoczku rozegrano
towarzyski mecz pi³ki no¿nej
pomiêdzy dru¿yn¹ Radnych Starostwa

równie¿ w roli zawodnika. Po 60
minutach spotkania sêdzia zakoñczy³
zmagania pi³karzy przy stanie meczu
5:5. Do grona zawodników, którzy
sz cz eg ól ni e pr zy cz yn il i si ê do
uzyskania takiego wyniku nale¿y
zaliczyæ Mariana Kurzynê z Bi³goraja
oraz Dariusza Brytana z Janowa
Lubelskigo. Na uwagê zas³uguje
równie¿ fakt wystêpu na boisku p. v-ce
Starosty W³odzimierza Gomu³ki oraz
Starosty Boles³awa Gzika, który pe³ni³
funkcjê kapitana dru¿yny janowskiej.
Pomimo tego, ¿e mecz mia³ charakter
towarzyski zawodnicy obu dru¿yn nie
oszczêdzali si³ i nie brakowa³o im
zapa³u do gry a umiejêtnoœci, jakie
zaprezentowali w pe³ni
usatysfakcjonowa³y przyby³ych
kibiców.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicz¹cy Spo³ecznego
Komitetu
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

“Partyzanci” na dwóch kó³kach

Radni na sportowo

w Janowie Lubelskim a Radnymi
starostwa Bi³goraj. By³o to ju¿ trzecie
spotkanie tego typu, którego
inicjatorem oraz osob¹ od spraw
organizacyjnych by³ v-ce
przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Stanis³aw Kowal, który wyst¹pi³

Gazeta Janowska

Candej

7.

Bezpieczniejsi na drogach

W dniu 15 kwietnia w Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim,
odby³y siê Eliminacje Powiatowe do
Ogólnopolskiego M³odzie¿owego
Turnieju Motoryzacyjnego dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Piêæ trzyosobowych dru¿yn, które
zmaga³y siê na placu manewrowym

Powiatowej Policji i nauczycieli ze
szkó³ gminnych dnia 12 kwietnia
2005r. w Zespole Szkó³ w Dzwoli
zorg ani zow a³o pow iat owy eta p
O g ó l n o p o l s k i e g o Tu r n i e j u
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
Do eliminacji tych zg³osi³o siê 6 dru¿yn
ze szkó³ podstawowych i 6 dru¿yn z

J a n o wi e L u be l s k im n a d zó r i
prowadzenie turniejów powierzono
asp. Krzysztofowi Dziurdzie z Zespo³u
Ref era tu R uch u Dr ogo weg o, z aœ
ram ien ia K ura tor ium Oœw iat y w
Lublinie mgr Andrzejowi Hysowi.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom tych imprez: Starostwu
Powiatowemu, firmom: Auto-SerwisA. Wojtan i „Foto Florczak” z Janowa
Lubelskiego oraz p. Andrzejowi Kiszka
z LOK w Janowie Lubelskim
Stowarzyszenie w Warszawie.
Od Redakcji: Organizowanie tego typu
imprez jest nierozerwalnie powi¹zane z

wykorzystaniem naturalnych
zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y,
naturaln¹ potrzeb¹ zabawy i
rywalizacji. Wszyscy uczymy siê przez
doœwiadczenie, czêsto na b³êdach.
Jednak, jeœli chodzi o ruch drogowy,
ka¿dy b³¹d mo¿e kosztowaæ ¿ycie.
Organizacja turnieju jest na
pewno ogromnym wysi³kiem. Je¿eli
jednak chcemy, by przekazywana
wiedza zaowocowa³a w przysz³oœci
mniejsz¹ liczb¹ wypadków drogowych
i mniejszymi skutkami, to na pewno
warto podj¹æ ten wysi³ek.
ac

Uprzejmie informujê, ¿e prowadzony
jest nabór kandydatów do zawodowej
s³u¿by wojskowej w korpusie
podoficerów i szeregowych
zawodowych do jednostek
wojskowych przewidzianych do
uzawodowienia w 2005 r. : w
B y d g o s z c z y, M i ê d z y r z e c z u ,
Œwiêtoszowie, Krakowie, Lubliñcu,
Tarnowskich Górach, Bielsku-Bia³ej,
Szczecinie, Sandomierzu i Brodnicy.
¯o³nierze rezerwy, którzy s¹
zainteresowani pe³nieniem zawodowej
s³u¿by wojskowej, mog¹ zg³aszaæ siê
d o Wo j s k o w e g o K o m e n d a n t a
Uzupe³nieñ Lublin - 2, aby zapoznaæ
siê z przepisami reguluj¹cymi przebieg
tej s³u¿by. Do zawodowej s³u¿by
wojskowej w korpusie szeregowych
zawodowych mog¹ byæ powo³ani
¿o³nierze rezerwy, którzy spe³niaj¹
poni¿sze kryteria: posiadaj¹cy polskie
obywatelstwo, niekarani, zdolni do
pe³nienia zawodowej s³u¿by
wojskowej (orzeczeniem wojskowej
komisji lekarskiej), odbyli zasadnicz¹
s³u¿bê wojskow¹ w pe³nym wymiarze,
ukoñczyli, co najmniej gimnazjum i

posiadaj¹ przygotowanie zawodowe,
posiadaj¹ kwalifikacje przydatne w
korpusie osobowym, w jakim maj¹
pe³niæ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹, nie
ukoñczyli 30-tego roku ¿ycia.
Kandydaci do s³u¿by wojskowej w
korpusie podoficerów zawodowych podoficerowie rezerwy - powinni
spe³niaæ wymienione wy¿ej warunki
oraz posiadaæ œwiadectwo dojrza³oœci i
ukoñczyæ naukê w szkole
podoficerskiej.
Zainteresowani ¿o³nierze
rezerwy powinni z³o¿yæ pisemny
wniosek o powo³anie do zawodowej
s³u¿by wojskowej w korpusie
szeregowych zawodowych w
kancelarii Wojskowej Komendy
uzupe³nieñ Lublin - 2 (za
potwierdzeniem).
Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ
Lublin - 2
20-043 Lublin,
Al. Rac³awickie 44,
tel.: (0-81) 718-34-42

Informacja
Starosty Janowskiego

ja no ws ki eg o L OK -u o p ie rw sz e
miejsce w powiecie rozegra³o dwie
konkurencje techniczne sprawnoœciow¹ jazdê samochodem
oraz jazdê motocyklem. Pon adto
zawodnicy musieli rozwi¹zaæ test ze
znajomoœci przepisów i zasad ruchu
drogowego, rozpoznaæ i wymieniæ
nazwê czêœci lub podzespo³u pojazdu,
odpowiedzieæ na pytania z historii
motoryzacji, a tak¿e wykazaæ siê
umiejêtnoœci¹ udzielenia pomocy

gimnazjów. W trakcie tego turnieju
bior¹ce w nim udzia³ dzieci mog³y
wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami
w czasie pisemnego testu dotycz¹cego
zasad i przepisów ruchu pieszych i
rowerzystów oraz w trakcie jazdy
rowerem po torze przeszkód.
Eliminacje gminne do tego Turnieju
odby³y siê na prze³omie marca i
kwietnia br. a wziê³o w nim udzia³ 16
szkó³ podstawowych i 15 gimnazjów z
terenu powiatu janowskiego.

Starosta Powiatu Janowskiego
in¿. Boles³aw Gzik

Kronika policyjna

przedmedycznej ofiarom wypadku
drogowego. Suma punktów
uzyskanych w poszczególnych
konkurencjach decydowa³a o
klasyfikacji do Turnieju
Wojewódzkiego. Zwyciê¿y³a dru¿yna
Technikum Mechanicznego Zespo³u
Szk ó³ Z awo dow ych w Ja now ie
Lubelskim przed dru¿yn¹ Technikum
Przemys³u Drzewnego z ZSZ w
Janowie Lubelskim i dru¿yn¹ Zespo³u
Szkó³, równie¿ z Janowa Lubelskiego.
W sk³ad zwyciêskiej dru¿yny, której
opiekunem by³ mgr in¿. Roman Skrzat,
weszli: Piotr Flis, Pawe³ Nieœciur oraz
Grzegorz Wójcik. Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim przy
wspó³pracy janowskiej Komendy
8.

W kategorii szkó³ podstawowych
zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa w
Kocudzy, opiekun mgr Henryk
Kulasza, w sk³adzie: Flis Pawe³,
Papierz Zenon, Raczyñski Maciej, II
miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w
Wolicy, a III Szko³a Podstawowa w
Batorzy. W kategorii Gimnazjów
zwyciêzc¹ zosta³o Gimnazjum w
Kocudzy, opiekun mgr Henryk
Kulasza, w sk³adzie: Dycha Krzysztof,
Liwak Damian, Rutkowski Daniel, II
miejsce zajê³o Gimnazjum w Janowie
Lub. a III Gimnazjum w Godziszowie.
Zwyciêskie szko³y otrzyma³y puchary i
d y p l om y, a p o zo s t a ³e s z k o³ y
pami¹tkowe dyplomy. Z ramienia
Komendy Pow iatowej Pol icji w

Jestem Bezpieczny
Komenda Powiatowa Policji prowadzi II
Edycjê Konkursu Wiedzy Prewencyjnej
„Jestem Bezpieczny” Maj¹c na uwadze
spo³eczne zapotrzebowanie na
zapewnienie na zapewnienie dzieciom i
m³odzie¿y kompetentnej pomocy w
zakresie przeciwdzia³ania zjawiskom
kryminogennym, Komenda przyst¹pi³a
w bie¿¹cym roku do realizacji konkursu
w ramach programu profilaktycznego
„Jestem Bezpieczny. Konkurs ten
kierowany jest do uczniów klas IV-VI
szkó³ podstawowych. Celem programu
jest upowszechnienie wiedzy o
zagro¿eniach, z jakimi m³odzi ludzie
mog¹ spotkaæ siê w swym codziennym
¿yciu, rozwijanie postaw
umo¿liwiaj¹cych unikanie, zapobieganie
i pokonywanie niebezpieczeñstw oraz
za po zn an ie dz ie ci i m³ od zi e¿ y z
systemem dzia³ania s³u¿b i instytucji
nios¹cych pomoc sytuacjach zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia. Konkurs sk³ada siê z
czterech etapów tj. eliminacji szkolnych,
gm in ny ch po wi at ow yc h i fi na ³u
wojewódzkiego.
Konkurs na etapie szko³y zosta³
zakoñczony, od 20 kwietnia trwa na
etapie gminnym, w maju nast¹pi etap
powiatowy i w czerwcu wojewódzki.
Kon kur s zos ta³ obj êty pat ron ate m
Wojewody Lubelskiego oraz Marsza³ka
Województwa.

Gazeta Janowska

Na szczególna uwagê zas³uguje patronat
Re kt or a Wyd zi a³ y Ar ty st yc zn eg o
UMCS.
Przewiduje siê, ¿e wójtowie
poszczególnych gmin równie ¿yczliwie
potraktuj¹ konkurs na terenie swoich
gmi n i z asp ons oru j¹ n agr ody dla
zwyciêzców nie gorzej ni¿ to mia³o
miejsce w pierwszej edycji konkursu. W
ubieg³ym roku Burmistrz Janowa Lub.
Kr zy sz to f Ko ³t yœ uf un do wa ³ tr zy
wartoœciowe nagrody dla zwyciêzców na
wartoœæ 700 z³ za pierwsze miejsce, 500
z³ za drugie, i 400 z³ za trzecie.
„Odlotowo” na Wiejskiej
Policjanci z KPP w Janowie odnieœli
kolejny sukces w zwalczaniu
narkomanii. W jednej z piwnic bloku
p r z y u l i c y Wi e j s k i e j u j a w n i l i
kilkuosobow¹ grupê m³odych ludzi w
wieku od 20 do 24 lat, którzy posiadali
„na sta nie ” 470 0 szt uk grz ybk ów
halucynogennych podzielonych na 120
porcji. Ju¿ w tej chwili trzy osoby ma
postawione zarzuty posiadania
narkotyku w tym jedna o udzielanie
narkotyków( handel i rozdawanie), za co
grozi kara wiezienia do lat 10. Trwaj¹
kolejne postêpowania a kr¹g
podejrzanych powiêksza siê. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e w przypadku udzielania
narkotyków osobom nieletnim grozi kara
wiêzienia nie krótsza ni¿ trzy lata.
J.M.

Kolorowa pajdokracja
W Jan ows kim Oœr odk u Ku ltu ry
przeprowadzone zosta³y powiatowe
eliminacje Wojewódzkiego Przegl¹du
Teatrów Dzieciêcych i
M³odzie¿owych. Kolorowa gromada
dzieciaków wype³ni³a korytarze Domu
kultury, wyczekuj¹c na swój wystêp na
scenie i zaprezentowanie siê jurorom, a
by³y nimi Krystyna Chruszczewska Wojewódzki Konsultant ds. Teatru w
Lublinie i Maria Pianowska ze

Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim. Do konkursu zg³oszono 14
zesp o³ów, które przy goto wa³y do
prezentacji ok. 25 minutowe programy
op ar te na ka nw ie dz ie ci êc yc h
opowiadañ i bajek. Po obejrzeniu
wszystkich zespo³ów, postanowiono
wyró¿niæ nastêpuj¹ce:
- Zespó³ „Muminki” z Janowskiego
Oœrodka Kultury za przedstawienie pt.
„Królestwo bajki”;
- Zespó³ „Godzisze” z PSP w
Godziszowie za przedstawienie pt.
„Wielkanocne kogutki”
- Z es pó ³ „ Mi nu tk a” z P SP w

Stojeszynie za przedstawienie pt.
„Nowe szaty króla”;
- Zespó³ „Krasnale” z Zespo³u Szkó³ w
Bia³ej za przedstawienie pt. „Jest taki
kwiat”;
- Zespó³ „Mali aktorzy” z PSP w
Janowie Lubelskim za przedstawienie
pt. „O smoku podwawelskim”;
- Zespó³ „Dionizos” z Gimnazjum w
Potoczku za program s³ownomuzyczny pt. „Nie lêkajcie siê”;

- Zespó³ „Echo” z PSP w Janowie
Lub els kim za prz eds taw ien ie pt.
„Syzyf”. Wszystkie zespo³y otrzyma³y
dyplomy ufundowane przez WOK w
Lublinie oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Organizatorzy z³o¿yli serdeczne
podzi êk owania naucz yci el om i
instruktorom prowadz¹cym zajêcia
teatralne i przygotowuj¹cym do
Przegl¹du oraz zespo³om
uc ze st ni cz ¹c ym w e li mi na cj ac h
powiatowych, ¿ycz¹c sukcesów w
dalszej pracy artystycznej. Candej

Cele spo³ecznie u¿yteczne

Jednym z obowi¹zków
spoczywaj¹cych na Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim wynikaj¹cym z
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
25 sierpnia 1998 roku jest
umo¿liwienie odbywania kary
wykonywania nieodp³atnej,
kontrolowanej pracy na cele spo³ecznie
u¿yteczne. Kara taka orzekana jest
przez s¹dy w zamian nieœci¹galnej kary
grzywny. Zadanie Urzêdu Miejskiego
polega w tym wypadku na
umo¿liwieniu osobom, wobec których
tak¹ karê orzeczono, odbycia jej,
zapewniaj¹c jednoczeœnie lokalnej
spo³ecznoœci wymierne korzyœci z
pracy tej wynikaj¹ce.
W okresie ostatnich kilku
miesiêc y, kierowane przez S ¹d
Rejo nowy osob y wyko rzys tywa ne
by³y g³ównie do odœnie¿ania (sezon
zimowy) terenów placówek
dydaktyczno-wychowawczych,
terenów wokó³ placówek u¿ytecznoœci
publicznej, terenów wokó³ placówek
podleg³ych lub wspó³pracuj¹cych z
gmin¹. Odpracowuj¹cy
wykorzystywani byli równie¿ poza
te re na mi za mi es zk an ym i n p. do
odœnie¿ania obiektów OSiR-u, czy

wrêcz poza granicami miasta np. Bia³a
czy £¹¿ek Ordynacki. W sezonach
wiosennym, letnim i jesiennym zakres
powierzanych do wykonania prac
znacznie siê poszerza. Skierowani
zatrudniani s¹ wówczas przy zarówno
okazjonalnych, jak i przewidzianych
cykliczne pracach porz¹dkowych,
zajmuj¹ siê napraw¹ i pozimowym
odœwie¿aniem urz¹dzeñ komunalnych
naszego miasta i jego okolic. Dzie³em
skierowanych jest np. monta¿ z
elementów 25 nowych, stylowych
³awek, które s³u¿yæ bêd¹
mieszkañcom, chc¹cym odpocz¹æ w
Parku Miejskim. Bior¹ udzia³ w
pracach porz¹dkowych na terenie
cmentarza, pielêgnuj¹c w
szczególnoœci ¿o³nierskie groby,
cmentarza i terenu wokó³ pomnika na
P or y to w ym Wzg ó rzu, pracach
porz¹dkowych na terenie stadionu
MKS „Janowianka”. Bior¹c pod uwagê
pewne ograniczenia, jakie musz¹ byæ
podejmowane w stosunku do tej grupy
za tr ud ni an yc h, m o¿ em y je dn ak
powiedzieæ, ¿e równie¿ maj¹ oni swój
wk³ad w tworzeniu bardziej
estetycznego obrazu naszego miasta.

Janowskie “INTERWENCJE”

W dniach 22 - 30 kwietnia 2005 r.
Muzeum Regionalne w Janowie
Lu be ls ki m p rz y w sp ó³ ud zi al e
Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu
zo rg an iz ow a³ o Mi êd zy na ro do we
Spotkania Artystów „Interwencje”.

pokazywano relacje i wzajemne
oddzia³ywanie na siebie idei i postaw
dotycz¹cych z pozoru odleg³ych
dz ie dz in , zj aw is k i el em en tó w
wspó³czesnej kultury. Podczas zajêæ
warsztatowych by³o mo¿na, bior¹c

By³a to pierwsza edycja cyklicznej
imprezy, która powtarzana bêdzie
ka¿dego roku. Z racji doœæ szerokiego
zasiêgu - w warsztatach tych udzia³
brali artyœci z Holandii, Ukrainy,
Niemiec, Szwecji i Polski (P. Bownik i
S. Brzoska), janowskie „Interwencje”
nabra³y ju¿ na wstêpie znacz¹cej rangi i
sta³y siê tym samym imprez¹ bêd¹c¹
jednym ze znaków rozpoznawczych na
artystycznej mapie naszego kraju.

udzia³ w wyk³adach, poznaæ wszystkie
najwa¿niejsze nurty, tendencje i idee
sztuki ostatniego pó³wiecza. Realizuj¹c
liczne prace i æwiczenia
wykorzystuj¹ce bogactwo œrodków
nowej sztuki uczestnicy od strony

Dzisiejsza rzeczywistoœæ, a w tym
kultura przechodzi na naszych oczach
bardzo szybkie przeobra¿enia w wielu
wymiarach - spo³ecznym,
technologicznym, estetycznym. Wiele
z nich ma swe Ÿród³a w refleksji i
obserwacji artystów i filozofów, wielu
sztuka towarzyszy od pocz¹tku -

ws zy st ki e o ne zm ie ni aj ¹ n as ze
spojrzenie na œwiat oraz (a mo¿e przede
wszystkim) w³aœnie œwiat, w którym
¿yjemy. Podstawowymi kwestiami,
nad którymi uczestnicy zajêæ i
zaproszeni goœcie zastanawiali siê s¹
cele pracy artysty koñca XX i pocz¹tku
XXI wieku, jaka jest rola i miejsce
sz tu ki i a rt ys ty w d zi si ej sz ym
spo³eczeñstwie i jak w zwi¹zku z tym
wygl¹da warsztat wspó³czesnego
artysty. Na konkretnych przyk³adach

Gazeta Janowska

praktycznej poznali jej najwa¿niejsze
zagadnienia. Ten punkt realizowany
by³ w miarê mo¿liwoœci w oparciu o
programy autorskie, alternatywne,
wynikaj¹ce z doœwiadczeñ artystów
lub teoretyków-pedagogów
zdobywaj¹cych je (podczas sta¿ów,
pobytów stypendialnych, udzia³ w
podobnych projektach itp.) w krajach

gdzie ten typ kszta³cenia jest lepiej
rozwiniêty. Wystawa projektów
realizowanych przez uczestników
warsztatów, oraz jej przygotowanie,
wypracowanie scenariusza, aran¿acja,
stanowi³a nie tylko podsumowanie
wybranego etapu pracy, ale by³a przede
wszystkim wa¿nym doœwiadczeniem
uczestników. Warsztaty takie jak
ja no ws ki e „ In te rw en cj e” ma j¹
pomagaæ kszta³ciæ m³odzie¿,
pr zy sz ³y ch ar ty st ów, st ud en tó w,
nauczycieli (j. polskiego, sztuki)
gimnazjalnych i licealnych, ale przede
wszystkim œwiadomych odbiorców
sztuki i szeroko rozumianej kultury
wspó³czesnej.
ac
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Ruszy³y programy celowe
Oddzia³u Lubelskiego PFRON

Od 15 marca do 30 kwietnia 2005 roku
Lubelski Odzia³ PFRON wydaje i
przyjmuje wnioski dotycz¹ce
dofinansowania:
- zakupu i monta¿u oprzyrz¹dowania
do samochodów dla osób
ni ep e³ no sp ra wn yc h z po wo du
dysfunkcji narz¹du ruchu w stopniu, co
najmniej umiarkowanym;
- zakupu sprzêtu komputerowego dla
osób niepe³nosprawnych doros³ych i
dzieci niepe³nosprawnych w wieku do
18 roku ¿ycia z brakiem lub znacznym
niedow³adem obu koñczyn górnych (z
co najmniej umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawnoœci w przypadku osób
pow. 16-go roku ¿ycia) oraz bez
wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawnoœci
- dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej w
stopniu co najmniej umiarkowanym
ucz¹cej siê w szko³ach
ponadgimnazjalnych, policealnych,
studentów studiów magisterskich,
wy¿szych zawodowych, s³uchaczy
kolegiów w wieku do 26 roku ¿ycia;

- zakupu wózka inwalidzkiego o
napêdzie elektrycznym dla dzieci,
m³odz ie¿y i doros ³ych o sób
niepe³nosprawnych z jednoczesn¹
dysfunkcj¹ koñczyn dolnych i górnych,
uniemo¿liwiaj¹c¹ poruszanie siê na
wózku inwalidzkim o napêdzie
rêcznym;
- zakupu sprzêtu komputerowego dla
osób niepe³nosprawnych z powodu
narz¹du wzroku.

Wsz yst kie dod atk owe inf orm acj e
dotycz¹ce powy¿szych programów
oraz stosowne druki wniosków s¹
dostêpne w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lu be ls ki m lu b be zp oœ re dn io w
Lubelskim Odziale PFRON w Lublinie
przy ulicy Tetmajera 21, tel. (081) 74436-01).
Opr. PCPR w Janowie Lubelskim

Budowy, remonty,
sprz¹tanie...

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Janowie
Lubelskim w ramach posiadanych
œrodków finansowych na utrzymanie
dróg powiatowych w 2005 r. planuje
wykonanie robót z n/w œrodków:
- ze œrodków na bie¿¹ce utrzymanie
dróg powiatowych planuje siê do
wy ko na ni a n/ w ro bo ty : re mo nt
cz¹stkowy nawierzchni dróg
powiatowych miejskich (ulic) w m.
Janów Lubelski, remonty cz¹stkowe
nawierzchni, formowanie koron drzew
ozdobnych przy drogach powiatowych
miejskich (ulicach) w m. Janów
Lubelski w iloœci 248 szt., kopanie
rowów odwadniaj¹cych - 1,5 km.,
œcinka i profilowanie poboczy - 25 km.,
wymiana i uzupe³nienie znaków - 110
szt. malowanie przejœæ dla pieszych 12 szt. wycinka samosiewów - 6 km.,
wycinka drzew - 70 szt., koszenie traw i
chwastów - 450 km. Z uwagi na brak
œrodków finansowych na zakup
materia³ów do wyremontowania ca³ej
sieci drogowej w dniu 4 i 11 kwietnia
2005 r. w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
w Janowie Lubelskim odby³o siê
spotkanie z Wójtami Gmin Powiatu
Ja no ws ki eg o or az Bu rm is tr ze m
Ja no wa Lu be ls ki eg o w sp ra wi e
udzielenia przez Gminy wsparcia w
zakupie emulsji asfaltowej i grysów na
wykonanie remontu wszystkich dróg
powiatowych o nawierzchni twardej
.Do chwili obecnej chêæ wsparcia w
zakupie materia³ów do remontu dróg
wyr azi ³y G min a Po tok Wiel ki i
Modliborzyce;
- w ramach robót inwestycyjnych na
podstawie Porozumieñ zawartych z
Gminami planuje siê wykonanie n/w
robót: remont chodnika przy drodze
Modliborzyce- B³a¿ek w m.
Mo dl ib or zy ce i Ko lo ni a Za me k
(warunkiem przyst¹pienia do remontu
ch od ni ka je st za ku p w sz ys tk ic h
niezbêdnych materia³ów przez UG
Modliborzyce), budowa chodnika przy
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drodze powiatowej Polichna IV-B³a¿ek
i Samary-B³a¿ek-Batorz w m. B³a¿ek Po ro zu mi en ie za wa rt e w 20 04 r.
pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu
Janowskiego a Gmin¹ Batorz, remont
chodnika przy ul.Bialskiej w m. Janów
Lubelski, przebudowa drogi
powiatowej nr 2808 L Janów LubelskiZdzi³owice-Tokary-Huta Turobiñska w
m. Zdzi³owice na odcinku d³ugoœci 600
mb - Porozumienie pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu Janowskiego a
Gmin¹ Godziszów;
- w ramach œrodków pomocowych
planowane s¹ do wykonania n/w
roboty: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) Modernizacja
poprzez przebudowê powiatowej
Trz yd ni k- Po to cz ek w lo ka li za cj i
12+508-14+264 na d³ugoœci 1,756 km.
Dotacja na usuwanie klêsk
¿ywio³owych i Porozumienie z Gmin¹
Modlib orzyce na remo nt drog i
powiatowej nr 2806 L WierzchowiskaAntolin-Pi³atka w m. Wierzchowiska
na d³ugoœci 500 mb.
W miesi¹cu lutym br. z³o¿ono
wniosek o œrodki z 10% rezerwy
bud¿etu pañstwa na dofinansowanie do
przebudowy drogi Trzydnik-Potoczek
w ramach ZPORR oraz na wykonanie
dalszego odcinka przebudowy drogi
Trzydnik-Potoczek na d³ugoœci oko³o
1,5 km. W przypadku uzyskania ca³ej
wn io sk ow an ej kw ot y z re ze rw y
bud¿etu pañstwa na drodze TrzydnikPotoczek Powiat Janowski wykona
oko³o 3 km nowej nawierzchni.
Ponadto w miesi¹cu kwietniu z³o¿ono
wn io se k o œr od ki fi na ns ow e z
Euro pejs kieg o Fund uszu Rozw oju
Regionalnego Projektu w ramach
Priorytetu 3 Rozwój lokalny (ZPORR)
na przebudowê drogi powiatowej nr
2808L Janów Lubelski-Tokary odcinek
Godziszów-Zdzi³owice d³ugoœci 1,5
km.
Opr. Cal

Program “STUDENT”
W ramach programu, ze œrodków
PFRON, udzielana jest pomoc
finansowa dla osób niepe³nosprawnych
na po kr yc ie ko sz tó w n au ki . O
przyznanie pomocy finansowej w
ramach programu mog¹ ubiegaæ siê
osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem
ni ep e³ no sp ra wn oœ ci , k tó re s¹ :
stude ntami studiów magiste rskic h,
studiów wy¿szych zawodowych lub
uzupe³niaj¹cych, studiów
magisterskich prowadzonych przez
szko³y wy¿sze, studentami studiów
podyplomowych lub studiów
doktoranckich, s³uchaczami kolegiów
pracowników s³u¿b spo³ecznych,
kolegiów nauczycielskich lub
nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych, uczniami szkó³ policealnych,
studentami uczelni zagranicznych lub
odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za
granic¹ w ramach, programów Unii
Europejskiej, ucz¹cymi siê w systemie
dziennym, wieczorowym, zaocznym
lub eksternistycznym, w tym równie¿
za p oœr edn ict wem Int ern etu , be z
wzglêdu na wiek.
Przyznane w ramach programu
dofinansowanie, mo¿e obejmowaæ w
szczególnoœci nastêpuj¹ce koszty:
- op³aty za naukê (czesne);
- zakwaterowania (w przypadku nauki
poza miejscem sta³ego zamieszkania);
- dojazdów;
- uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoœci fizycznej
lub psychicznej;
- zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych
lub umo¿liwiaj¹cych naukê, w tym

sprzêtu komputerowego i
komputerowych programów
edukacyjnych;
- wyjazdów organizowanych w ramach
zajêæ szkolnych.
Dofinansowanie w ramach programu
STUDENT nie przys³uguje w trakcie
trwania urlopu dziekañskiego.
Dopuszcza siê jednak mo¿liwoœæ
wyp³aty dofinansowania w sytuacji
powtarzania roku akademickiego czy
semestru z zastrze¿eniem, i¿ mo¿e to
nast¹piæ tylko jeden raz w trakcie
trwania nauki objêtej
dofinansowaniem.
Wy s o k o œ æ u d z i e l o n e g o
dofinansowania, uzale¿niona jest od
sytuacji maj¹tkowej Wnioskodawcy,
stopnia niepe³nosprawnoœci,
wysokoœci Op³aty za naukê. Wysokoœæ
do fi na ns ow an ia zw iê ks za si ê w
przypadku osób samotnie
prowadz¹cych gospodarstwo domowe.
Sposób wyliczania wysokoœci
dofinansowania okreœlaj¹ procedury
re al iz ac ji pr og ra mu . Wn io sk i o
przyznanie dofinansowania sk³adane
s¹ w Oddzia³ach PFRON w³aœciwych
terytorialnie dla siedziby placówki, w
której rozpoczyna lub kontynuuje
naukê Wnioskodawca lub dla siedziby
zamiejscowej jednostki organizacyjnej
tej placówki (filia, wydzia³ lub
zamiejscowy oœrodek dydaktyczny) na specjalnie opracowanym dla potrzeb
pr og ra mu fo rm ul ar zu . Pr og ra m,
procedury realizacji oraz wzór wniosku
umieszczone s¹ na stronie internetowej
PFRON - www.pfron.org.pl
Opr. PCPR w Janowie Lubelskim

XI Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
Olimpiada Szachowa

W dniach 28.04 - 06.05. 2005 r. w
Centrum SzkoleniowoWypoczynkowym „DUO” w Janowie
Lubelskim w ramach XI
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
„Lubelszczyzna 2005” odbywaj¹ siê
zawody szachowe do udzia³u w których
zaproszono 92 zawodników, 30
trenerów z terenu ca³ej Polski. Zawody
te sêdziuje 8 sêdziów zrzeszonych w
Polskim Zwi¹zku Szachowym. Wiêcej
informacji na stronach internetowych:
www.oom-lubelskie.pl oraz
www.pzszach.org.pl. Red.

Gazeta Janowska

Jarmark Janowski w obiektywie

Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego - w obszarze ekologii i ochrony zwierz¹t
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego og³oszony w dniu 19 kwietnia 2005 roku.
BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej
ustaw¹”. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
1) organizacje pozarz¹dowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy;
3) jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
I. Rodzaje zadañ:
1). Zabezpieczenie gniazd bociana bia³ego i obserwacja jego ¿erowisk na terenie Gminy Janów
Lubelski.
Kwota przyznana na wsparcie realizacji zadania: 2000 z³.
2). Miêdzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji i odzyskiwania surowców
wtórnych z odpadów komunalnych na terenie gminy.
Kwota przyznana na wsparcie realizacji zadania: 1800 z³.
3). Opracowanie dla potrzeb Urzêdu katalogu pomników przyrody wystêpuj¹cych na terenie gminy
Janów Lubelski obejmujacego: karty inwentaryzacyjne pomnika przyrody i szkic sytuacyjny oraz
dokumentacjê fotograficzn¹ + wersja elektroniczna,
Kwota przyznana na wsparcie realizacji zadania 3000 z³.
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadañ: 6800
z³.
III. Zasady przyznawania dotacji: dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym
w ustawie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ: zadania powinny byæ realizowane do 30 paŸdziernika 2005
r. Warunkiem realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji zadania
poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu MGPiPS z
dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193, poz.1891).
V. Terminy sk³adania ofert: oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) nale¿y sk³adaæ na piœmie w
zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem nazwy zadania, do dnia 19 maja 2005 r. do godz. 1400 w
Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59. Oferty niekompletne i
nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: rozpatrzenie i wybór
ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji
podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej. Oferty
bêd¹ rozpatrywane wed³ug kryteriów okreœlonych w regulaminie Komisji Opiniuj¹cej. Warunkiem
podpisania umowy jest otwarcie odrêbnego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, w
przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿ wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi
zwi¹zane: w 2004 r. udzielono wsparcia finansowego na realizacjê niniejszych zadañ w kwocie
3820 z³. Ramowy wzór oferty jest dostêpny w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim ul.
Zamoyskiego 59 (pok. nr 4) lub na stronie internetowej Urzêdu www.janowlubelski.pl.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Punkt Informacyjno-Doradczy “PRACA”

OPONY
- PROMOCJA
osobowe dostawcze
rolnicze ciê¿arowe

Felgi aluminiowe

!

Przed wywa¿eniem
myjemy ka¿de ko³o

!

Janów Lub., ul. Okopowa 9
tel. 872 50 80
www.swacha.pl

AUTO-SERWIS
Janów Lub., ul. Wa³owa 40b
tel. 872 32 70

Instalacje gazowe
monta¿ - serwis
2 lata gwarancji
najwy¿sza jakoœæ

NAPRAWY BIE¯¥CE
samochodów
OPONY OSOBOWE I DOSTAWCZE

w promocji

Konsorcjum w sk³adzie: STIFTUNG
GRONE SCHULE (Hamburg,
Niemcy), CONSULTOR Sp. z o.o. oraz
Fund acja Rozw oju Lube lszc zyzn y
rozpoczê³o oficjalnie realizacjê
programu PHARE 2002 „Promocja
Zat rud nie nia i Ro zwó j Za sob ów
Ludzkich, Województwo Lubelskie”.
Projekt skierowany jest do 1200 osób
bezrobotnych i zagro¿onych
bezrobociem z terenu ca³ego
województwa lubelskiego, a
realizowany bêdzie do koñca
paŸdziernika 2005 r. Beneficjentom
zostan¹ zaproponowane us³ugi
doradcze, szkolenia zawodowe, sta¿e,
praktyki w zak³adach pracy oraz pomoc
w znalezieniu zatrudnienia.
Ka¿dy uczestnik Programu otrzyma:
- zwrot kosztów dojazdu na zajêcia;
- dodatek szkoleniowy (dotyczy
wy³¹cznie osób, które nie osi¹gaj¹
innych dochodów) w wysokoœci 20%
zasi³ku dla osób bezrobotnych, a w
przypadku absolwentów do wysokoœci
80% zasi³ku dla osób bezrobotnych;
- materia³y szkoleniowe;
- poczêstunek w trakcie zajêæ
grupowych.

Gazeta Janowska

Udzia³ w programie jest bezp³atny, a
korzystanie z us³ug w ramach Projektu
nie spowoduje utraty statusu „osoby
bezrobotnej” ani zwi¹zanych z tym
œwiadczeñ. W miastach powiatowych
Województwa Lubelskiego zosta³y
uruchomione Punkty InformacyjnoDoradcze „PRACA”. Prowadz¹ one
wszelkie dzia³ania informacyjne,
rekr utac yjne , pro mocy jne i
organizacyjne zwi¹zane z realizacj¹
programu PHARE 2002. Informacji na
temat lokalizacji PID mo¿na uzyskaæ w
Biurze Projektu Phare mieszcz¹cym siê
w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 74A,
pok. 102, tel. (081) 710 19 03 oraz
bezpoœrednio u wykonawców projektu,
w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny,
Lublin, ul. Lubartowska 74A, pok. 104,
tel. (081) 710 19 25 oraz w siedzibie
CONSULTOR Sp. z o.o., Lublin, ul.
Droga Mêczenników Majdanka 74, tel.
744 54 83 oraz 745 44 06, natomiast w
Ja no wi e Lu be ls ki m w bu dy nk u
Po wi at ow eg o Ur zê du Pr ac y, ul .
Zamojskiego 70, tel. (015) 872 02 40
wew. 17, pok. 16, II p.
Consul
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Stypendia dla studentów i uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych

Do ubiegania siê o to stypendium
up ra wn ie ni s¹ uc zn io wi e sz kó ³
ponadgimnazjalnych, którzy:
- podejmuj¹ lub ucz¹ siê w szko³ach
ponadgimnazjalnych, koñcz¹cych siê
matur¹ (egzaminem dojrza³oœci), z
wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych lub
rozpoczynaj¹ (kontynuuj¹) naukê w
dwuletnich, uzupe³niaj¹cych liceach
ogólnokszta³c¹cych lub
uzupe³niaj¹cych trzyletnich
technikach, z wy³¹czeniem szkó³ dla
doros³ych;
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na wsi
lu b w mi ej sc ow oœ ci do 5 t ys .
mieszkañców lub w miastach od 5 tys.
do 20 tys. mieszkañców, o ile w tych
miastach nie ma szkó³
ponadgimnazjalnych publicznych,
koñcz¹cych siê matur¹;
- pochodz¹ z rodzin, znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji materialnej, tzn. o
dochodzie rodziny w przeliczeniu na
osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej siê
nie wy¿szym ni¿ kwota uprawniaj¹ca
do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych,
zapisana w Ustawie o œwiadczeniach
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003
roku. Dochody za poprzedni rok
kalendarzowy oblicza siê w sposób
wskazany w tej ustawie. Na rok 2004
kwota ta wynosi maksymalnie 504 z³ w
przeliczeniu na osobê w rodzinie lub na
osobê ucz¹c¹ siê i maksymalnie 583 z³,
gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko,
le gi ty mu j¹ ce si ê o rz ec ze ni em o
niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci;
- nie s¹ objêci programem
p r z y z n a w a n i a s t y p e n d i ó w,
r e a l i z o w a n y c h p r z e z Ag e n c j ê
Nieruchomoœci Rolnych.
Program stypendialny dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych obejmuje
lata szkolne 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007.
Do ubiegania siê o to stypendium
upr awn ien i s¹ rów nie ¿ st ude nci ,
którzy:
- studiuj¹ w pañstwowych i
niepañstwowych szko³ach wy¿szych,
prowadzonych w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym i
ek st er ni st yc zn ym na po ds ta wi e
Ustawy o szkolnictwie wy¿szym z dnia
12 wrzeœnia 1990 roku oraz na
p od st aw ie Us ta wy o w y¿ sz yc h
szko³ach z awodowych z dnia 2 6
czerwca 1997 roku;
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
obszarze powiatu, bêd¹cego
beneficjentem i równoczeœnie na
obszarze uznanym za
zmarginalizowany w œwietle zapisów
Uzupe³nienia Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Obszary
zmarginalizowane to: obszary wiejskie
(tereny, po³o¿one poza granicami
administracyjnymi miast, miasta do 20
t y s . m i e s z k a ñ c ó w, o b s z a r y
kwalifikuj¹ce siê d o w sparcia w
ramach Dzia³ania 3.2 ZPORR,
zd eg ra do wa ne dz ie ln ic e mi as t i
obszary powojskowe, wyznaczone
Lokalnym Programem Rewitalizacji);
- pochodz¹ z rodzin, znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji materialnej, tzn. o
dochodzie rodziny w przeliczeniu na
12.

osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej siê
nie wy¿szym ni¿ kwota, uprawniaj¹ca
do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych,
zapisana w Ustawie o œwiadczeniach
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003
roku. Dochody za poprzedni rok
kalendarzowy oblicza siê w sposób
wskazany w tej ustawie. Na rok 2004
kwota ta wynosi maksymalnie 504 z³ w
przeliczeniu na osobê w rodzinie lub na
osobê ucz¹c¹ siê i maksymalnie 583 z³,
gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko,
legitymuj¹ce siê orzeczeniem o
niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci;
- którzy nie ukoñczyli 25 roku ¿ycia,
chyba, ¿e jest to ostatni rok ich studiów;
osoby, które posiadaj¹ ju¿ tytu³
magistra i kontynuuj¹ naukê na innym
kierunku, z tego wsparcia s¹
wykluczone;
- nie powtarzaj¹ roku akademickiego
(nie dotyczy urlopu zdrowotnego);
- ni e ko rz ys ta j¹ z pr og ra mó w
ed uk ac yj ny ch , fi na ns ow an yc h z
funduszy wspólnotowych.
Program stypendialny dla studentów
obejmuje lata akademickie
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
Powiat Janowski przyst¹pi³ do dwóch
programów stypendialnych,
re al iz ow an yc h pr ze z Sa mo rz ¹d
Woj ew ód zt wa Lu be ls ki eg o pn .:
„Program stypendialny dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych z Powiatu
J a n o w s k i e g o ” o r a z
„EUROSTUDENT”.
Studencki program stypendialny
realizowany jest w porozumieniu z
innymi powiatami i miastami na
prawach powiatu. Powiat Lubelski
ziemski reprezentuje wszystkie strony
porozumienia i jest g³ównym
koordynatorem projektu. G³ównym
kryterium podzia³u œrodków
finansowych na poszczególne strony
porozumienia jest kryterium
demograficzne. Zgodnie z powy¿szym
Powiat Janowski otrzyma³ 87.000 z³ na
stypendia dla 58 studentów po 1500 z³
na okres 10 miesiêcy, (co stanowi 7,8 %
ogóln ej ska li pot rzeb) . Gdyb y te
pieni¹dze podzieliæ na wszystkich
studentów - wnioskodawców, to ka¿dy
student rocznie otrzyma³by 117 z³,
miesiêcznie 12 z³, (a gdzie op³ata konta
bankowego?). Wp³ynê³o 740
wniosków od studentów, w tym z
gminy Batorz - 27, Chrzanów - 31,
Dzwola - 105, Godziszów - 66, Janów
Lubelski - 342, Modliborzyce - 110,
Potok Wielki - 59. Najbogatsz¹ gmin¹
w powiecie - wed³ug z³o¿onych
dokumentów, jest gmina Chrzanów,
gdzie dochód na osobê w rodzinie w
roku 2003 miesiêcznie wynosi³ 479 z³,
a najbiedniejsz¹ Janów Lubelski - 314
z³. Najwy¿szy dochód studenta stypendysty za 2003 rok kszta³towa³ siê
w granicach 140 z³ miesiêcznie na
osobê w rodzinie. Wœród stypendystów
s¹ 2 osoby z Gminy Batorz, 1 z
Chrza nowa, 7 z Dzw oli, 1 z
Godziszowa, 9 z Modliborzyc, 5 z
Potoka Wielkiego i 33 z Janowa
Lubelskiego. Na dzieñ dzisiejszy ka¿dy
student w naszym powiecie i w ca³ym
województwie otrzyma³ 300 z³ (za
okres 2 miesiêcy).

W programie pod nazw¹ „Program
st yp en di al ny dl a uc zn ió w sz kó ³
ponadgimnazjalnych z Powiatu
Janowskiego” uczestnicz¹ uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych,
koñcz¹cych siê matur¹, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat
Janowski, maj¹cy sta³e zameldowanie
na wsi. Jednostki Samorz¹du
Te r y t o r i a l n e g o w o j e w ó d z t w a
lubelskiego, prowadz¹ce szko³y
po na dg im na zj al ne , ko ñc z¹ ce si ê
matur¹, porozumia³y siê w sprawie
ogó lne j kw oty, prz ypa daj ¹ce j na
województwo, wyznaczaj¹c - podobnie
jak w przypadku studentów - kryterium
ludnoœciowe. Na tej podstawie Powiat
Janowski otrzyma³ 527219 z³ na
realizacjê projektu dla 522 uczniów stypendystów. Na tak¹ te¿ kwotê
opracowano wniosek i z³o¿ono go w
Urzêdzie Marsza³kowskim w Lublinie.

Ka¿dy uczeñ - stypendysta otrzyma
1000 z³ w skali roku szkolnego. Wœród
uczniów - stypendystów jest 111
uczniów z Zespo³u Szkó³ w Janowie
Lubelskim, 179 z Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim, z
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku
- 123, z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Janowie Lubelskim - 109 uczniów. Na
stypendia dla uczniów jest du¿o wiêcej
pieniêdzy ni¿ na stypendia dla
studentów. Do dnia dzisiejszego na
konto powiatu wp³ynê³y tylko te œrodki
finansowe, o których wspomnia³am
wczeœniej, natomiast na dalsz¹ czêœæ
dofinansowania czekamy, a pieni¹dze jak tylko wp³yn¹ na konto powiatu, od
razu zostan¹ przekazane do szkó³ i na
konta studentów.
Alina Boœ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. KEN w Lublinie filia w Janowie
Lubelskim jest placówk¹, w której
mo¿na otrzymaæ szeroko rozumian¹
informacjê. Biblioteka zapewnia
nauczycielom i wszystkim
kszta³c¹cym siê korzystanie ze Ÿróde³
informacji niezbêdnych w
doskonaleniu zawodowym i rozwoju
int ele ktu aln ym. Ofe ruj e ka¿ dem u
u¿ytkownikowi us³ugi biblioteczne
wysokiej jakoœci dziêki
wykwalifikowanej kadrze nauczycielibibliotekarzy zgodnie z systemem
zarz¹dzania jakoœci¹ w Bibliotece.
PBW im. KEN w Lublinie jako
pierwsza biblioteka w kraju uzyska³a
certyfikat Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ zgodnie z norm¹ ISO 9001
wersja 2000 (22. II. 2002 r.).
Biblioteka nasza bêdzie pe³niæ
w niedalekiej przysz³oœci rolê centrum
nowoczesnej informacji z mo¿liwoœci¹
do st êp u d o I nt er ne tu , k at al og u
komputerowego i programów
multimedialnych. Trwaj¹ prace nad
komputeryzacj¹ zbiorów w programie
MAK format MARC-BN oraz
tworzeniem Centrum Informacji
Multimedialnej.

Obe cni e na pot rze by œ rod owi ska
szkolnego, akademickiego i lokalnego
opracowana z osta³a p rzez
pracowników biblioteki bibliografia:
„Miejscowoœci powiatu janowskiego.
Zestawienie bibliograficzne w
wyborze”. Zestawienie przygotowano
na podstawie zbiorów bibliotek: filii
PBW im. KEN w Janowie Lubelskim
oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej
Bibl iote ki Pu blic znej w Jan owie
Lubelskim. Praca zawiera 190 pozycji
wy da wn ic tw zw ar ty ch or az 13 0
artyku³ów z czasopism i gazet. Warto
dodaæ, ¿e s¹ one na bie¿¹co
uzupe³niane i uaktualniane.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e
trudno zorientowaæ siê w iloœci
pu bl ik ac ji do ty cz ¹c yc h na sz eg o
powiatu, dlatego chcia³yœmy
przybli¿yæ te, które s¹ nam dostêpne.
Bibliografia jest udostêpniana dla
wszystkich zainteresowanych dziejami
naszego regionu, pragn¹cych pog³êbiaæ
wiedzê, publikowaæ o nim. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy.

Ukaza³ siê ju¿ 4. numer „Janowskich
Korzeni” - pisma zajmuj¹cego siê
histori¹ miasta i regionu. Bie¿¹cy
numer zawiera 21 tekstów ; oto
omówienie niektórych z nich.
Janowskie wiêzienie od
zakoñczenia II wojny nie pe³ni ju¿
funkcji, do jakiej zosta³o powo³ane, ale
kryje wiele zagadek z czasu minionego.
O wielu z nich (np. jak wygl¹da³o ¿ycie
za murami? co jedli? jak uciekali
penitencjariusze?) mo¿na siê
dowiedzieæ z pracy pt. Wiêzienie w
Janowie Lubelskim.
Pó³tora wieku liczy cmentarz
pr zy ul . B ia ls ki ej . I le os ób tu
pochowano? Ile jest grobów? Jak
brzmi¹ inskrypcje na naszym
cmentarzu?... Na te i inne pytania
odpowiada artyku³ Z. Baranowskiego.
C zy na zw a M od li bo rz yc e
pochodzi od „modliæ” siê do Boga
(„Bo ¿yce ”)? A Kocu dza to obca
(cudza) wieœ? Te (i ponad sto innych)
w¹tpliwoœci rozwiewa tekst

„Pochodzenie nazw miejscowoœci” w
om aw ia ny m n um er ze pe ri od yk u.
W innym artykule, „Tatarzy w regionie
janowskim”, dowiemy siê kiedy
pojawili siê u nas przybysze z po³udnia;
zasiedlili Janów i Godziszów, czy tak¿e
inne miejscowoœci?
Ziemia Janowska wyda³a w ub.
wieku kilku wybitnych duchownych,
m.in. ks. bpa Józefa Drzazgê, ks. bpa
Stanis³awa Wielgusa i o. Przeora Jasnej
Góry - Rufina Abramka. Osobowoœæ
tego ostatniego przypomniano w 15.
rocznicê jego œmierci.
Oprócz omówionych, w
numerze znajdziemy wiele innych
interesuj¹cych tekstów, m.in. o
aptekach i aptekarzach w Janowskiem,
o wrzeœniu '39 w Dzwoli, harcerkach
janowskich, niegdysiejszych strojach,
a tak¿e sylwetki Marsza³ka
Pi³sudskiego (w 70. rocznicê œmierci) i
miejscowego malarza i rzeŸbiarza J.
Wieleby.
J.£.

Bibliografia miejscowoœci
powiatu janowskiego

A. ¯uraw-£opata
A. Leœnik

Nowe “Janowskie Korzenie”

Gazeta Janowska

Wielka pasja
skromnego cz³owieka

Podczas mojego pobytu w Momotach,
spotka³em przy koœció³ku parafialnym
pana Marka Strza³kowskiego, znanego
fotografika i dziennikarza. Zaproszeni
zostaliœmy w goœcinne progi
miejscowej plebani, gdzie
przeprowadziliœmy d³ug¹ rozmowê,
podczas której dowiedzia³em siê o jego
planach zwi¹zanych z Momotami.
Pozna³em tak¿e jego bogat¹ biografiê.
Moimi wra¿eniami chcê podzieliæ siê z
czytelnikami naszej gazety.
Weterynarz, fotograf,
komandos. Jego ojciec by³ ¿o³nierzem
AK. Urodzi³ siê w Warszawie w roku
Powstania Warszawskiego. Tu
ukoñczy³ studia weterynaryjne.
Pracowa³ i mieszka³ w wielu miejscach
Polski. Poza leczeniem zwierz¹t
posiada równie¿ inne pasje niemniej
interesuj¹ce. Uprawia³ zapasy, by³
wicemistrzem Polski juniorów w
podnoszeniu ciê¿arów. Nie tylko
zmaga³ siê na arenach sportowych, ale
równie¿ walczy³ z totalitarnym
systemem wspó³tworz¹c w latach
osiemdziesi¹tych NSZZ Solidarnoœæ
RI. Zawsze blisko cz³owieka i blisko
n a t u r y . To m o t t o j e g o c h y b a
najwa¿niejszej ¿yciowej pasji:
fotografii, która jest nie tylko jego
hobby, ale sposobem ¿ycia. To
zainteresowanie towarzyszy³o mu ju¿
od lat szko³y podstawowej. T¹
„chorob¹” zarazi³ go jego wujek. Pan
Marek „nie wyleczy³ siê” do dzisiaj.
Nie jest zwi¹zany na sta³e z jakimœ
jednym tytu³em. Jego zdjêcia i teksty
publikuj¹ m.in.: Przekrój, Wprost,
Claudia, Newsweek. Czêsto jego
fotografie mo¿emy odnaleŸæ na ³amach
pism o tematyce turystycznokrajoznawczej takich jak Podró¿e czy
Voyager.
Odrêbnym rozdzia³em jego
¿ycia i twórczoœci jest zainteresowanie
wschodnimi sztukami walki i
survivalem (umiejêtnoœæ przetrwania
w ekstremalnych warunkach). Jako
fotoreporter uczestniczy³ w szkoleniu 1
Pu³ku Komandosów z Lubliñca.
Osobiœcie zna i przyjaŸni siê z p³k.
Romanem Polko, by³ym dowódc¹
jednostki specjalnej „Grom”. Mia³
rzadk¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia i
fotografowania komandosów z
„Gromu”. To niecodzienny przywilej
fotografa a jednoczeœnie wyraz uznania
dla jego fachowoœci i znajomoœci
tematu. Zdjêcia pana Marka
poœwiêcone tej tematyce ukazuj¹ siê
najczêœciej na ³amach „Komandosa” militarnego magazynu specjalnego.
Wkrótce uka¿e siê jego autorski
album pt. Polska Wschodnia. Wœród
zdjêæ przedstawiaj¹cych „wschodni¹
œcianê” naszego kraju znajdzie siê
równie¿ kilka fotografii z naszego
terenu. Obecnoœæ tych zdjêæ w tym
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wydawnictwie to nie przypadek. Pan
Marek pierwszy raz trafi³ w Lasy
Janowskie bêd¹c jeszcze uczniem
szko³y œredniej. Przyjechali tu z
Warszawy wraz ze swoim koleg¹ na
rowerach. „Zatrzymaliœmy siê przy
jednym ze sklepów w Janowie.
Szukaliœmy jakiegoœ miejsca na
rozbicie namiotu. Przypadkowo
napotkany mê¿czyzna powiedzia³:
„Raj na ziemi to Flisy”. Pos³uchaliœmy
jego rady. Chocia¿ nasz informator
wydawa³ siê byæ po kilu g³êbszych,
jednak nie pomyli³ siê ani trochê” wspomina mój rozmówca.
„Spêdziliœmy w tych urokliwych
okolicach dwa tygodnie. Zostaliœmy
zauroczeni nie tylko piêknem przyrody,
ale nade wszystko niezwyk³¹
¿yczliwoœci¹ i serdecznoœci¹
mieszkañców okolicznych wiosek”.
W póŸniejszych latach czêsto
odwiedza³ te strony ze swoimi
przyjació³mi. W roku 1994 podczas
kolejnych wakacji w Lasach
Janowskich, wraz z ¿on¹ wybrali siê na
wycieczkê po okolicy. Wracaj¹c ze
œródleœnej wioseczki Szewce
zatrzymali siê przy koœció³ku w
Momotach. Drewniana œwi¹tynia
zauroczy³a pana Marka i jego ¿onê „od
pierwszego wejrzenia”. Zwiedzaj¹c
wnêtrze poznali autora tego dzie³a „r¹k
i serca” - ks. Kazimierza Piñciurka. Tak
zaczê³a siê znajomoœæ z tym
niezwyk³ym cz³owiekiem. Znajomoœæ,
która bardzo szybko i naturalnie
przerodzi³a siê w przyjaŸñ. Fascynacja
dzie³em i osob¹ skromnego proboszcza
z Momot zaowocowa³a fotoreporta¿em
w tygodniku „Przekrój”. Wraz ze
œmierci¹ ks. Piñciurka, nie skoñczy³a
siê wiêŸ pana Marka z Momotami i
mieszkañcami tej miejscowoœci. To, co
³¹czy pana Marka z t¹ okolic¹ i ludŸmi
tu mieszkaj¹cymi chce on wyraziæ w
sposób dla siebie najbardziej
charakterystyczny - poprzez zdjêcia.
„Pozna³em tutaj wielu ludzi, wszed³em
w ich ¿ycie. Z wieloma spoœród nich
jestem po imieniu”. Tak zrodzi³a siê
idea albumu o Momotach.
Przygotowanie profesjonalnego
wydawnictwa tego typu to ¿mudna
praca. Zdjêcia by³y robione w ró¿nych
porach roku, na przestrzeni 12
miesiêcy. Z oko³o 3 tysiêcy
wykonanych zdjêæ, w ostatecznej
wersji albumu znajdzie siê oko³o 100
fotografii. W swoim zamierzeniu nie
bêdzie to ani kronika czy
dokumentacja, ale próba uwiecznienia
na fotografiach tej przedziwnej
atmosfery, jaka tutaj panuje. Zdjêcia
maj¹ zawieraæ to wszystko, co sk³ada
siê na prawdziwy obraz tej „ma³ej
ojczyzny”. Obok pracy, codziennych
zajêæ, rozrywek nie mo¿e na kartach
albumu zabrakn¹æ elementów wiary.
Jest ona nierozerwalnie zwi¹zana z
nasz¹ kultur¹, tradycj¹ i je
wspó³tworzy. „Wiele siê na polskiej
ziemi zmieni³o i zmienia. Mijaj¹
stulecia, a Polska roœnie wœród
zmiennych kolei losów, jak ten wielki
dziejowy d¹b, ze swoich zdrowych
korzeni” - Jan Pawe³ II, Sopot 1999.
Candej

Uczniowie czterech janowskich szkó³
(LO, ZS, ZSZ, Gimnazjum) oraz ZSR
w Potoczku wziêli udzia³ w zawodach
strzeleckich. Organizatorem imprezy
by³ o Biu ro Lub els kie go Zar z¹d u
Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w
Lublinie. Gospodarzem zawodów by³

uczeñ ZSR w Potoczku, z ³¹czn¹ sum¹
102 punktów, drugi by³ Tomasz Pikula
z ZS, który uzyska³ 97 punktów, na
trzecim miejscu uplasowa³ siê Bartosz
Bieniek z ZS, z 91puktami. W kategorii
karabinu najlepszy wynik uzyska³
Micha³ Bucoñ z ZS z ³¹czn¹ sum¹ 133

Zespó³ Szkó³ w Janowie Lubelskim i
Szkolne Ko³o LOK. G³ównym celem
tego typu zawodów jest propagowanie
str zel ect wa s por tow ego wœr ód
m³odzie¿y. Zawody by³y tak¿e
kw al if ik ac ja mi po wi at ow ym i do
mistrzostw województwa lubelskiego.
Za wo dn ic y s ta rt ow al i w dw óc h
kategoriach, pistoletu i karabinu
pneumatycznego. W kategorii pistoletu
pierwsze miejsce zaj¹³ Pawe³ Polnicki

punków, drugi rezultat mia³ Marek
Witek reprezentuj¹cy LO 121 punkty,
miejsce trzecie zajê³a Ewa Tylus z ZS,
która wystrzela³a 117 punktów.
Najlepsz ¹ dru¿yn¹ okazali s iê
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Janowie
Lubelskim i oni bêd¹ reprezentowaæ
powiat na zawodach wojewódzkich.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Cezary
Dobrowolski.
Candej

£ukasz Kowal Miêdzynarodowym Mistrzem Polski.
5 zawodników JLKS ,,Olimp” Janów Lubelski
w fina³ach XI Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
w zapasach w stylu klasycznym.
Znakomit¹ formê prezentuje zapaœnik
JLKS „Olimp” £ukasz Kowal, który w
lutym zdoby³ Puchar Polski Kadetów
na zawodach w Janowie Lubelskim,
zo st a³ t e¿ w yb ra ny n aj le ps zy m
zawodnikiem turnieju. Sukces ten
powtórzy³ na zawodach w Kostrzyniu
nad Odr¹, gdzie rozegrane zosta³y
Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski
Kadetów w zapasach. Nasz zawodnik
zdoby³ tytu³ mistrzowski w kat. 58 kg,
pokonuj¹c w znakomitym stylu
czo³owych europejskich zawodników.
Wielkim wyró¿nieniem i honorem jest
powo³anie Kowala do kadry narodowej
kadetów na turnieje miêdzynarodowe.
Bardzo dobrze walczyli nastêpcy
£ukasza w Eliminacjach
Makroregionu Lubelsko-Podlaskiego
do Fina³ów XI Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y Kadetów w
Grajewie. Awans wywalczyli: Kania
Dawid (II kat. 42 kg), Kowal Kamil (I
kat. 50 kg), Ludian Marcin (II kat. 54
kg), Karwatowski Artur (I kat. 76 kg).
O krok od awansu byli: £ukasik Kamil
(III kat. 46 kg), £ukasiewicz Andrzej
(III kat. 42 kg). Pozosta³e miejsca
naszych zawodników: Flis Damian (V
kat. 46 kg), Karwatowski Damian (V
kat. 58 kg), Król Grzegorz (VI kat. 76
kg), Flis Damian (VII kat. 69 kg). W
punktacji klubowej JLKS ,,Olimp”
zdoby³ II miejsce. Udanie wystartowali
m³odzicy (narybek) JLKS ,,Olimp” w
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Wojewódzkiej Lidze M³odzików, które
odby³y siê w Che³mie. Medalowe
miejsca: Ma³ek Kamil (III kat. 32 kg),
Gajewski Jakub (II kat. 35 kg),
Malinowski Artur (II kat. 38 kg),
Wojciechowski Sebastian (I kat. 42 kg),
Wójcik Mateusz (III kat. 42 kg),
Sobstyl Mateusz (II kat. 47 kg),
Wojciechowski Daniel (II kat. 59 kg),
Zió³kowski Wiktor (III kat. 59 kg),
Sych Pawe³ (III kat. 66 kg).
candej

13.

Udany pocz¹tek sezonu Janowianki

Ostre strzelanie w Zamoœciu
Bardzo dobrze zainaugurowali
wiosenne rozgrywki 4 lidze lubelskiej
pi³ kar ze Jan owi ank i. Pod opi ecz ni
Da ri us za Br yt an a w pi er ws zy m
tegorocznym wyjazdowym spotkaniu o
pu nk ty ro zg ro mi li re ze rw y I II
ligowego Hetmana Zamoœæ a¿ 7:1.By³a
to pierwsza, ale jak¿e okaza³a wygrana
wyjazdowa w bie¿¹cym sezonie. Na
stadionie przy ulicy Œw Jadwigi nie
by³o wielkich t³umów, ale jak zwykle
dopisali kibice z Janowa, którzy w
liczbie 50-60 osób mogli zobaczyæ a¿ 7
bramek swoich ulubieñców. Pierwsze
20 minut meczu nie zapowiada³o

takiego pogromu gospodarzy
wzmocnionych kilkoma zawodnikami
z kadry pierwszego zespo³u, ale nasi
zawodnicy pierwsi opanowali nerwy i
strzelili gola (Bartek Kowalik), po
fatalnym b³êdzie reprezentanta
Polskiej m³odzie¿ówki Przemys³awa
Tytonia, który tego popo³udnia na
pewno nie zaliczy³ do najbardziej
udanych. Nie up³ynê³o kilka minut i ten
sam zaw odn ik pon own ie zna laz ³
sposób na golkipera Hetmana (w
za mi es za ni u p o r zu ci e r o¿ ny m
ulokowa³ pi³kê w okienko). Wysok¹
strzeleck¹ formê z przedsezonowych
sp ar in gó w po tw ie rd zi ³ Kr zy si ek
Jab³oñski, który jeszcze przed
gwizdkiem koñcz¹cym pierwsz¹
po³owê dwukrotnie wpisa³ siê na listê
strzelców. Po przerwie nasi zawodnicy
nie zwalniali tempa dok³adaj¹c kolejne
3 bramki (ponownie dwukrotnie
Krzysiek Jab³oñski i Grzegorz Drozd).
Przy stanie 0:7 gospodarze
wykorzystali chwilow¹ dekoncentracjê
naszej obrony zdobywaj¹c honorow¹
bramkê. Na uwagê zas³uguj¹ udane
debiuty nowych zawodników (Paw³a
Oczkowskiego ze Stali Stalowa Wola) i
Tomasza Bie ñko (os tat nio Wis³ a
Sandomierz a wczeœniej m.in. Korona
Kielce, Stal St. Wola), którzy z
pewnoœci¹ oka¿¹ siê sporym

wz mo cn ie ni em . Ci es zy ró wn ie ¿
powrót do gry po pó³ rocznej przerwie
naszego etatowego kapitana Piotra
Blachy, który dosta³ szansê na 10 minut
przed zakoñczeniem meczu
wystêpuj¹c w nietypowej dla siebie
po zy cj i œ ro dk ow eg o n ap as tn ik a.
Ogólnie podsumowuj¹c to pierwsze
sp ot ka ni e na le ¿y ci es zy æ si ê z
okaza³ego zwyciêstwa, (choæ trzeba
uczciwie przyznaæ, ¿e rywal nie by³
wymagaj¹cy) liczymy, ¿e forma naszej
dru¿yny z meczu na mecz powinna
wzrastaæ i liczni kibice Janowianki
jeszcze nie raz ogl¹daæ bêd¹
zwyciêstwa naszej dru¿yny w rundzie
wiosennej.
Wis³a odp³ynê³a bez punktów
Kib ice Jan owi ank i doc zek ali siê
wreszcie inauguracji rundy wiosennej
sezonu 2004/5 na w³asnym boisku. W
œrodê 13 kwietnia blisko 800 osób
pr zy by ³o na st ad io n p rz y u li cy
Sukienniczej 1, aby obejrzeæ w akcji
nasz¹ dru¿ynê, która zmierzy³a siê z
Wis³¹ Pu³awy. By³ to bardzo wa¿ny
mecz dla u k³ad u tab eli, bowi em
rywalizowali ze sob¹ dru¿yny
walcz¹ce o utrzymanie w 4 lidze. Po
wczeœniejszej efektownej wygranej,
wszyscy liczyli na zwyciêstwo i
kolejne 3 punkty i jak siê póŸniej
okaza³o, mieli racjê. Goœcie z Pu³aw jak
za po wi ad a³ ic h t re ne r J ac ek
Ma gn us ze ws ki na ³a ma ch pr as y
przyjechali do Janowa po 3 punkty.
Natomiast nasi zawodnicy chcieli siê
zrewan¿owaæ za pechowy remis w
Pu³awach. To mo¿e nie by³ najlepszy
mecz w wykonaniu Janowianki, ale
zakoñczy³ siê cennym zwyciêstwem
2:1. Bramki dla naszej dru¿yny zdobyli
£ukasz Dycha 43' i Krzysztof Jab³oñski
w 53' minucie z rzutu karnego (patrz na
zdjêcie nr 2). Goœci staæ by³o jedynie na
honorow¹ bramkê z jedenastu metrów
(Tomasz Sikora). Po tym zwyciêstwie
podopieczni trenera Brytana maj¹ na
swoim koncie 21 punktów i umocnili
siê na jedenastej pozycji w tabeli blisko
strefy œrodkowej. Przed nami kolejne
dwa mecze na w³asnym obiekcie
Lu bl in ia nk ¹ i Gr an ic ¹ Lu by cz a
Królewska i warto by³oby siê pokusiæ o
4 p u n k t y, k t ó r e j u ¿ p e w n i e
za pe wn i³ yb y sp ok ój w da ls ze j
rywalizacji o utrzymanie siê w 4 lidze.
Owacje na stoj¹co
Niesamowite emocje prze¿yli kibice
Janowianki, którzy w komplecie

zape³nili trybuny stadionu przy ulicy
Sukienniczej 1 w niedzielne
popo³udnie 17 kwietnia a wszystko to
za spraw¹ spotkania o 4 ligowe punkty
pomiêdzy Janowiank¹ a Lubliniank¹
Lublin. Po wczeœniejszych 2
zwyciêstwach wzros³y apetyty
sympatyków naszej dru¿yny na kolejne
punkty w ligowej rywalizacji. Jednak
wszyscy zdawali sobie sprawe, ¿e o
kolejne zwyciêstwo bêdzie niezmiernie
trud no. Z a dru ¿yn¹ z Wieniawy,
przemawia³a wy¿sza pozycja w tabeli i
lepszy bilans bezpoœrednich spotkañ
[3 zwyciêstwa nad Janowiank¹]. Tak na
dobr¹ sprawê ogl¹daliœmy
niesamowite widowisko, którym
uracz yli na s zawo dnicy obydw u
dru¿yn. W pierwszej po³owie spotkania
wi êc ej kl ar ow ny ch sy tu ac ji do
zdobycia gola stworzyli goœcie z
Lublina, którzy za spraw¹ najlepszego
strzelca £ukasza Gromby - trafi³ w
s³u pek i pop rze czk ê Jan owi ank i.

Jednak najlepsz¹ okazje do zdobycia
gola zmarnowa³ Maciej Kleszcz, który
nie potrafi³ z rzutu karnego pokonaæ
bramkarza gospodarzy [kapitalna
obrona Wojtka Tokarza]. Po przerwie
do g³osu doszli miejscowi pi³karze,
którzy stworzyli kilka dogodnych
sytuacji za sprawa, K. Jab³oñskiego [23 n ie wy ko rz ys ta ne sz an se ].
Ostatecznie nie doczekaliœmy siê
bramek, ale po mimo wszystko
widzowie zgotowali owacje na stoj¹co
dla obydwu dru¿yn.
Opracowa³ Bartek Dudarewicz
Niespodziewane wyhamowanie
Do nastêpnego meczu z Lubycz¹
Kró lew sk¹ pi³ kar ze „Ja now ian ki”
przyst¹pili z nadziejami na dobry
wyn ik. Fak t zdo byc ia pie rws zej ,
piêknej bramki zdobytej z rzutu
wolnego przez Dariusza Brytana dla
naszej dru¿yny przyæmi³y póŸniejsze
go le ze sp o³ u g oœ ci . M im o, i¿
„Janowianka” gra³a przez wiêkszoœæ

Panu Piotrowi Górze
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej
w Janowie Lubelskim
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu
œmierci MATKI
sk³adaj¹ Burmistrz i Radni Rady Miejskiej
w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska

Panu Janowi Grzegrzuliñskiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu
œmierci ¯ONY
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
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meczu z przewag¹ jednego zawodnika
nie potrafi³a stworzyæ stuprocentowej
sytuacji bramkowej. Ostatecznie nasz
zespó³ przegra³ u siebie 1:2 z lepsz¹ w
tym dniu Granic¹ Lubycza Królewska.
„Ozdob¹” tego spotkania stali siê
kibice goœci, którzy z wielkim zapa³em
kibicowali swojej dru¿ynie.
Piknik w Bi³goraju
Piknikowa atmosfera towarzyszy³a
naszym pi³karzom podczas
wyjazdowego meczu z £ad¹.
Prawdopodobnie myœl¹cy ju¿
kategoriami letniego wypoczynku
pi³karze „Janowianki” przeszli obok
meczu. Obie dru¿yny razi³y
ni es ku te cz no œc i¹ , c ho ci a¿ w
ostatecznym rozrachunku dru¿yna
gospodarzy strzeli³a dwie bramki. Na
uwagê zas³uguje obecnoœæ doœæ du¿ej
grupy kibiców z Janowa Lubelskiego,
którzy pomimo przegranej swojego
zespo³u brawami nagrodzili
schodz¹cych z murawy zawodników.
Rozhartowana Stal
Na mecz z wiceliderem tabeli na
stadion „Janowianki” przyby³o ok.
1000 osób. Najwiêksi optymiœci nie
mogli przewidzieæ wyniku, jakim
zakoñczy³o siê to spotkanie. Po
pierwszym gwizdku sêdziego pi³karze
Stali Kraœnik próbowali zagroziæ
bramce „Janowianki”. Tylko skuteczna
obrona oraz dobra dyspozycja
bramkarza naszego zespo³u Wojtka
Tokarza, pozwoli³a na zdobycie trzech,
bardzo wa¿nych, punktów i
awansowanie na bezpieczne, 10
miejsce w tabeli. Wartym odnotowania
by³ gol zdobyty przez graj¹cego trenera
„J an ow ia nk i” Da ri us za Br yt an a,
strzelony z rzutu wolnego w 82 minucie
spotkania.
Owacj¹ na stoj¹co za bardzo dobry
wystêp janowscy kibice podziêkowali
schodz¹cym do szatni pi³karzom obu
zespo³ów.
W Dêblinie na remis
Podczas wtorkowego, wyjazdowego
spotkania z Czarnymi Dêblin oby³o siê
bez wiêkszych niespodzianek. Po
st oj ¹c ym na œr ed ni m p oz io mi e
spotkaniu oba zespo³y podzieli³y siê
punktami. Tym samym Janowianka
umocni³a siê na 10 miejscu w tabeli.
Nastêpn¹ dru¿yn¹, z któr¹ przyjdzie
zmierzyæ siê naszym zawodnikom
bêdzie zespó³ Podlasia Bia³a Podlaska.
Mecz odbêdzie siê w niedzielê 8 maja
o godz. 13.30. Zapraszamy!.
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