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Egzemplarz bezp³atny

Wam ch³opcy polegli...

4 x Janów

„Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi
ta uczta duchowa niech bêdzie przepustk¹ do Bo¿ego Domu w Niebie”.
Marian Broda
¯o³nierz WIN Lublin
61 lat temu, 14 czerwca 1944 roku w Boles³aw Gzik powita³ wszystkich
Lasach Janowskich nad rzek¹ Branwi¹, uczestników i zaproszonych goœci oraz
rozegra³a siê najwiêksza zwyciêska w y g ³ o s i ³ o k o l i c z n o œ c i o w e
bi tw a pa rt yz an ck a z ok up an te m wyst¹pienie, nawi¹zuj¹ce w treœci do
niemieckim. W r ocznicê t ego wydarzeñ przed 61 laty. Delegacje
wydarzenia na Porytowym Wzgórzu kombatantów i zak³adów pracy z³o¿y³y
odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ, wieñce i wi¹zanki kwiatów przy
która zebra³a kilkusetosobow¹ grupê pomniku. PóŸniej odby³ siê apel
ko mb at an tó w i mi es zk añ có w poleg³ych i defilada wojskowa.
o k o l i c z n y c h m i e j s c o w o œ c i . W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Zespó³

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wejœcia
kompani honorowej Wojska Polskiego,
któr¹ wystawi³a III Zamojska Brygada
O b r o n y Te r y t o r i a l n e j , p o d
dowództwem por. Damiana Gzika. Do
ma rs zu pr zy gr yw a³ a o rk ie st ra
wojskowa Garnizonu Lublin.
Kapelmistrzem orkiestry jest starszy
chor¹¿y sztabowy Krzysztof Szabat. Po
cer emo nia le w ojs kow ym z ost a³a
odprawiona Msza Œwiêta w intencji
poleg³ych partyzantów, któr¹ odprawi³
ksi¹dz proboszcz Jan Sobczak. Homiliê
wyg³osi³ ksi¹dz kanonik Aleksander
Baca. W homilii kaznodzieja poruszy³
wspó³czesne problemy Unii
Europejskiej w kontekœcie wydarzeñ
zwi¹zanych z Marszem Równoœci w
Warszawie. Stwierdzi³, ¿e nie o tak¹
Polskê, (w której powoli s¹
przejmowane najgorsze wzorce z
Europy Zachodniej typu: eutanazja,
prostytucja, zoofilia i inne) walczyli
polegli na wszystkich frontach II wojny
œwiatowej Polacy. Za wyg³osz¹ homiliê
otrzyma³ gromkie oklaski. Po Mszy
Œwiêtej Starosta Janowski - Pan

Pieœni i Tañca „Rac³awice” z Rac³awic
k/Niska i Orkiestra Dêta Janowskiego
Oœrodka Kultury pod dyrekcj¹ Pana
Aleksandra Krzosa. Prowadzenie
im pr ez y za wd zi êc za my uc zn io m
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza:
Ju st yn ie Wó jc ik z k la sy II a i
Damianowi Chmielowi z klasy Ib. Po
uroczystoœciach uczestnicy zostali
zaproszeni na wojskow¹ grochówkê.
Lech Wronka
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str. 8

W dniu 17 czerwca 2005 roku w
Oœrodku Sportu i Rekreacji w Janowie
Lu be ls ki m n as t¹ pi ur oc zy st e
p o d p i s a n i e K a r t y Ws p ó ³ p r a c y
Partnerów Ogólnopolskiego
Porozumienia Gmin o nazwie Janów „4
x Janów”. Porozumienie to zosta³o
zainicjowane przez znajduj¹c¹ siê w
województwie œl¹skim gminê Janów
(powiat czêstochowski). Chêæ udzia³u
w porozumieniu zg³osi³y, oprócz
gminy z województwa œl¹skiego,
gminy z województwa lubelskiego Janów Lubelski i Janów Podlaski
(powiat bialski), a tak¿e gmina Janów z
województwa podlaskiego (powiat
sokólski). Celem tego porozumienia
je st bu do wa ni e p ³a sz cz yz ny
wspó³pracy, która s³u¿yæ bêdzie
podniesieniu efektywnoœci dzia³añ na
rz ec z r oz wo ju go sp od ar cz eg o i
spo³ecznego danych regionów poprzez
m.in.: rozwój turystyki, wzrost i
ro zp ow sz ec hn ia ni e œw ia do mo œc i
kulturowej oraz promocjê.
Porozumienie dzia³aæ bêdzie przede
wszystkim poprzez Radê w sk³ad,
której wchodz¹ czterej reprezentanci
gmin o nazwie Janów, tj. burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ,
wójt gminy Janów (pow. sokólski)
Miros³aw Ba³akier, wójt gminy Janów
Podlaski Jacek Hura oraz wójt gminy
Janów (pow. czêstochowski) Adam
Markowski, a tak¿e Zespo³y
Zadaniowe i Sekretariat. Podczas
spotkania w Oœrodku Sportu i
Rekreacji w Janowie Lubelskim
przedstawiono licznie zaproszonym

Gazeta Janowska

goœciom m.in.: z prasy, radia i telewizji
or az pr ze ds ta wi ci el om in st yt uc ji
samorz¹dowych, oœwiatowych i
kulturalnych wizerunki wszystkich
czterech Janowów. Przedstawiono
równie¿ mo¿liwoœci i perspektywy
rozwoju poszczególnych
miejscowoœci. Mi³ym akcentem tego
spotkania by³a wielokrotnie, wspólnie
odœpiewywana a specjalnie stworzona
na t ê ok azj ê pr zez p. U rsz ulê
Ostrowsk¹ - dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury w Janowie (pow.
czêstochowski), piosenka „4 razy
Janów”. Wspania³a atmosfera, która
panowa³a przez ca³e to spotkanie nie
zosta³a przyæmiona nawet przez
padaj¹cy krótkotrwale, chocia¿
in te ns yw ni e d es zc z. Ja no ws cy
wójtowie po z³o¿eniu podpisów na
Karcie Wspó³pracy wyrazili w ten
sposób chêæ nawi¹zania nie tylko
przyjacielskich stosunków pomiêdzy
gminami, ale równie¿ zobowi¹zali siê
zintensyfikowaæ swoje starania
zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji
spo³ecznej i gospodarczej
mieszkañców tych gmin. Mi³ym
ak ce nt em na za ko ñc ze ni e te go
spotkania by³o zaproszenie przez wójta
gminy Janów Adama Markowskiego
wszystkich uczestnicz¹cych (i nie
tylko) do odwiedzenia okolic
czêstochowskiego Janowa.
Cal

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Obrady 28 sesji IV k adencji
sa mo rz ¹d ow ej mi a³ y u ro cz ys ty
charakter. Minê³a w³aœnie 15 rocznica
powstania Jednostek Samorz¹du
Terytorialnego. Z tej okazji,
Przewodnicz¹cy Rady Piotr Góra
z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim
pracownikom i dzia³aczom
samorz¹dowym. Burmistrz Krzysztof
Ko³tyœ z³o¿y³ serdeczne gratulacje i
podziêkowania za wspóln¹ troskê na
rzecz rozwoju samorz¹dnoœci lokalnej
oraz kszta³towania przynale¿noœci do
naszej Janowskiej Ma³ej Ojczyzny.
Podczas obrad najwiêksze
zainteresowanie wzbudzi³ Wieloletni
Program Inwestycyjny opracowany
przez komisjê powo³an¹ do tego
zadania. Program zaprezentowa³a pani
Katarzyna Dzadz (szczegó³y
prezentujemy w oddzielnym artykule
na str. 4). Przedstawione sprawozdanie
przez pani¹ Izabelê Wydra z realizacji
Prog ramu Anty alko holo wego oraz
zapewnienia bezpieczeñstwa
publicznego jest obszerne. Informacje
o stanie janowskiej rodziny wraz z
analiz¹ potrzeb zosta³a przygotowana
przez pani¹ Annê Mazur kierownika
OPS napawa niepokojem. Sytuacja
niektórych rodzin ci¹gle ulega
pogorszeniu. Krzysztof Jednac,
pracownik PUP zaprezentowa³ ogóln¹

sytuacjê na rynku pracy, po tym
wyst¹pieniu Przewodnicz¹cy Rady
podkreœli³, ¿e widaæ du¿e
zaanga¿owanie dyrektora
Powiatowego Urzêdu Pracy Tomasza
Kapronia w pozyskiwaniu œrodków na
rzecz zmniejszenia bezrobocia.
Pomimo pozytywnych akcentów
statystycznych, nadal w naszej gminie
bez pracy pozostaje oko³o 1500 osób.
Rada Miejska odst¹pi³a od g³osowania
w sprawie podwy¿ki cen wody i
œcieków. Prawomocn¹ decyzjê
po de jm uj e P GK iM . W wo ln yc h
wnioskach zg³oszona zosta³a sprawa
zanieczyszczenia terenu prywatnego
przy rzece Trzebensz za PGKiM gdzie
wywo¿ony jest gruz i œmiecie przez
w ³ a œ c i c i e l a . Te r e n p r z y l e g a
bezpoœrednio do parku
krajobrazowego. Ponadto przy
wy¿szym stanie rzeki mo¿e ulec
zanieczyszczeniu œrodowisko, które
jest ju¿ dewastowane. Urz¹d Miejski
podejmie odpowiednie œrodki, aby
tem u zap obi ec. Rad ny S³a wom ir
Blacha ponownie przypomina³ o braku
oœwietlenia drogi Janów - Godziszów
(teren wsi Bia³a). Sesja pomimo
uroczystego charakteru by³a pracowita
i d³uga.
J.M.

W miesi¹cu czerwcu w Urzêdzie
Miej skim prze prow adzo no remo nt
pomieszczeñ na parterze budynku.
Wymienione zosta³y drzwi, po³o¿one
p³y tki pos adz kow e na kor yta rzu .
Pokoje biurowe zosta³y pomalowane,
u³o¿one z osta³y ta k¿e wyk³adziny
pod³ogowe. Koszt tego remontu
wyniós³ 32114,6 z³.

W wyniku og³oszonego przetargu
wykonawc¹ robót zosta³a firma PHU
RO T- GI PS Kl es za Gr ze go rz z
Kraœnika.
W czasie przeprowadzanych remontów
nast¹pi³y pewne niedogodnoœci dla
naszych klientów, za co uprzejmie
przeprasza Urz¹d Miejski.
J.M.

Remont w Urzêdzie Miejskim

Krystalicznie czysta woda w zalewie

Wyró¿nienie Burmistrza
Na wniosek Prezesa Zarz¹du Unii
Miasteczek Polskich Stanis³awa
Bondysa Ministerstwo Spraw
We wnêtrznych i Administracji
powo³a³o Burmistrza Janowa
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia w
sk³ ad Z esp o³u ds. Inf ras tru ktu ry,
Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Œrodowiska Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego. Wybór ten, na tak
wa¿ne i odpowiedzialne stanowisko to
du¿e wyró¿nienie dla burmistrza

Krzysztofa Ko³tysia jak równie¿ i dla
mieszkañców naszego regionu.
M SWi A d oc en i³ o w te n s po só b
kompetencje, fachowoœæ i znajomoœæ
realiów zwi¹zanych z prac¹ burmistrza
na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa,
instytucji i organizacji pozarz¹dowych.
P o dc z as p ra c y w t ym Z es p ol e
burmistrz Ko³tyœ bêdzie zajmowa³ siê
m.in. sprawami zwi¹zanymi z
infrastruktur¹ transportow¹, ochron¹
œrodowiska oraz rozwojem lokalnym.
Red.

W dniach 14-16 czerwca gmina
Janów Lubelski bra³a udzia³ w
targach inwestycyjnych PROVADA
w Amsterdamie. Wyjazd
organizowany przez Urz¹d
Marsza³kowski w Lublinie mia³ na
celu zaprezentowanie
najciekawszych ofert
inwestycyjnych Lubelszczyzny, w
tym tak¿e wolnych terenów
inwestycyjnych w Janowie
Lubelskim.
Targi PROVADA mia³y charakter
miêdzynarodowy i organizowane by³y
po raz pierwszy Amsterdamie. Obecna
rzeczywistoœæ wymaga wychodzenia
naprzeciw oczekiwaniom rynku, a s¹
one takie, ¿e na inwestorów nie mo¿na
czekaæ z za³o¿onymi rêkami. Janów
Lubelski znajduje siê wœród œcis³ego
gr on a s am or z¹ dó w a kt yw ni e
poszukuj¹cych inwestorów. Miasto
prowadzi bezpoœredni¹ wysy³kê p³yt z
ofertami inwestycyjnymi dla
wyspecyfikowanych bran¿, maj¹cych
najwiêksze szanse rozwoju na terenie
gminy. Dobrze uk³ada siê wspó³praca
miêdzy gmin¹ a powo³anym w zesz³ym

roku Stowarzyszeniem
Przedsiêbiorców Powiatu
Janowskiego.
Oprócz Janowa Lubelskiego w targach
wziêli udzia³: Urz¹d Marsza³kowski,
Zwi¹zek Gmin Lubelszczyzny, Urz¹d
Miejski w Lublinie, Urz¹d Miejski w
Che³mie, Urz¹d Miejski w Lubartowie
oraz firma prywatna. Janów Lubelski
zaprezentowa³ dwa obszary: Janowsk¹
Strefê Inwestycyjn¹ BOROWNICA
(91 ha) oraz tereny nad Zalewem
Janowskim, w szczególnoœci wyspê.
G³ ów ni e wy sp a st an ow i ba rd zo
ciekaw¹ ofertê inwestycyjn¹. Gmina
posiada gotowa koncepcjê jej
zagospodarowania, ³¹cznie z
bran¿owym studium wykonalnoœci
projektu, roboczo zwanego „Wysp¹
Katarzyny”*. Samorz¹d liczy, ¿e
prezentowane na targach oferty
zaciekawi¹ potencjalnych inwestorów i
i zac hêc ¹ do zai nwe sto wan ia w
Janowie Lubelskim.
* Fundatork¹ miasta w 1640 roku by³a
Katarzyna z Ostrogskich Tomaszowa
Zamoyska. Na jej czeœæ wyspie nad
zalewem nadano nazwê „Katarzyna”.

W zwi¹zku z tym, w celu udogodnienia
w³a œci cie lom nie ruc hom oœc i ora z
przyœpieszenia za³atwienia sprawy,
Burmistrz Janowa Lubelskiego
zorganizowa³ w „Domu Nauczyciela”
w Ja now ie L ube lsk im w dni ach
15,16,17,21 czerwca 2005r. spotkania z
w³aœcicielami nieruchomoœci objêtych
postêpowaniem, na których bêdzie
mo¿na zapoznaæ siê z projektami
pod zia ³u d zia ³ek , pr zez któ re
planowany jest przebieg obwodnicy.
Na spotkanie zaproszeni zostali
równie¿ przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
którzy na miejscu bêd¹ wyjaœniaæ
sprawy zwi¹zane z wykupem gruntu
oraz ewentualne w¹tpliwoœci zwi¹zane
z ich podzia³em.

Z “Katarzyn¹” do Amsterdamu

Janowska obwodnica - kolejny etap

Od po cz ¹t ku cz er wc a b r. t rw a
nape³nianie janowskiego zalewu.
Po³o¿ony na skraju Lasów Janowskich,
zalew nale¿y do najpiêkniejszych tego
typu zbiorników w kraju. Z³ociste,
piaszczyste pla¿e, urokliwe wyspy, las,
stanowi¹ o atrakcyjnoœci tego miejsca.
Na nadchodz¹cy sezon turystyczny
zalew zosta³ gruntownie
zmo der niz owa ny. Zbi orn ik zos ta³
oczyszczony, uformowano na nowo i
umocniono groble i wyspy. Wszystkie
k¹pieliska zosta³y wypiaskowane,
wykonano te¿ nowe mola.
Zmodernizowany zosta³ te¿ system
rowów melioracyjnych wokó³
zbiornika oraz rów doprowadzaj¹cy do
zalewu krystalicznie czyst¹ wodê z
janowskich Ÿródlisk.

Ponadto skanalizowano oœrodek na
„W ys pi e” . P ra ce zw i¹ za ne z
modernizacj¹ zalewu wykonano w
ramach du¿ego projektu
inwestycyjnego Janowa Lubelskiego
p o d n a z w ¹ „ R o z w ó j
przedsiêbiorczoœci w Janowie
Lubelskim”. Oprócz prac na zalewie w
ramach projektu wykonano kanalizacjê
deszczow¹ dla centralnej czêœci miasta,
bêd¹c¹ pierwszym etapem rewitalizacji
centrum Janowa Lubelskiego. Wartoœæ
realizowanych w ramach projektu prac
szacowana jest na 2,5 miliona euro, z
czego dofinansowanie z funduszy UE
wynosi 1,7 mln euro. Tak, wiêc Janów
Lubelski robi wszystko, aby
potwierdziæ, ¿e jest jedn¹ z pere³
Lubelszczyzny.

Kradn¹ kwiaty

Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
informuje, ¿e rozpocz¹³ siê kolejny
etap prac zwi¹zanych z realizacj¹
obwodnicy dla miasta Janowa
Lubelskiego.
W dniu 24.05.2005r. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Lublinie z³o¿y³a w tut. Urzêdzie
dokumentacjê geodezyjn¹ w sprawie
zaopiniowania, a nastêpnie
zatwierdzenia projektu podzia³u
nieruchomoœci (po³o¿onych w
obrêbach ewidencyjnych RUDA i
JANÓW LUBELSKI II)
przeznaczonych pod budowê
obwodnicy miasta Janowa Lubelskiego
(droga krajowa nr 19).
Pozytywne zaopiniowanie, a
nastêpnie zatwierdzenie podzia³u
przedmiotowych nieruchomoœci
umo¿liwi Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad nabycie od
w³aœcicieli dzia³ek, gruntów
przeznaczonych pod w/w inwestycjê.

Urz¹d Miejski wydaje znaczne œrodki
na zieleñ miejsk¹. Nasadzenia kwiatów
na rabatkach, kwietnikach prowadzone
je st pr ze z sp ec ja li st yc zn ¹ fi rm ê
ogrodnicz¹ z Janowa Lubelskiego.
Niestety, oko³o 40 procent nasadzonych
kwiatów zosta³o skradzionych przez …
no w³aœnie okazuje siê, ¿e w czêœci
przez szacowne i nobliwe mieszkanki
Janowa. Panie te bezceremonialnie

dokonuj¹ przesadzeñ z publicznych
miejsc na w³asne prywatne posesje.
Œcigaæ z urzêdu, podaæ
nazwiska do publicznej wiadomoœci a
mo¿e lepiej, kupcie sobie sadzonki na
ta rgu am at or zy cu dz eg o pi êk na ,
unikniecie piêtna z³odzieja jakie mo¿e
pozostaæ na pokolenia.

Firma Inter Broker Grupa Mentor S.A. z siedzib¹ w Toruniu ubezpieczy³a gminê
Janów Lubelski. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmowaæ ma ubezpieczenia
maj¹tkowe: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenie
mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzêtu
elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej jak równie¿
ubezpieczenia komunikacyjne. Okres ubezpieczenia ma trwaæ od 01.05.2005r. do
30.04.2008r (nie dotyczy ubezpieczeñ komunikacyjnych).
Red.

2.

J.M.

El¿bieta Michalska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

Gmina ubezpieczona

Gazeta Janowska

Imprez ci u nas dostatek Bli¿ej siebie - dalej od narkotyków

Jeœli masz ochotê potañczyæ przy
folkowej muzyce, obejrzeæ zawody
konne w skokach przez przeszkody,
wybraæ siê na seans filmowy „pod
chmurk¹”, posmakowaæ gryczaka
janowskiego czy iœæ siê na wielkie
grzybobranie - Janów Lubelski
zaprasza! W ostatnich latach Janów jest
w coraz wiêkszym stopniu kojarzony z
du¿ymi imprezami plenerowymi,
takimi jak: Zawody w skokach przez
przeszkody gromadz¹ce corocznie
oko³o 10 tys. osób, czy Festiwal Kaszy,
na który przyje¿d¿a coraz liczniejsza
grupa fanów swojskiego jad³a z Polski i
z zagranicy.
Kalendarz Imprez Janowa Lubelskiego
w 2005 roku jest bardzo ró¿norodny.
W tym roku wiele emocji prze¿yliœmy
podczas lutowego Pucharu Polski
Kadetów w Zapasach Styl Klasyczny.
W kwietniu artyœci z Niemiec, Szwecji,
Holandii i Polski prezentowali ró¿ne
oblicza sztuki wspó³czesnej w Galerii
Teren Osobny. Pocz¹tek maja mia³
charakter ludowy, podczas Jarmarku
Janowskiego mo¿na by³o potañczyæ
przy muzyce ludowej czy zakupiæ
drobny upominek u lokalnego twórcy.
Pod koniec maja goœciliœmy
mi³oœników motocykli zabytkowych,
którzy po trudach rajdu Lublin-Janów
zmagali siê w licznych konkurencjach.
19 czerwca mo¿na by³o zobaczyæ
wystawê konia hodowlanego na
hipodromie nad zalewem janowskim.
Prezentowane by³y konie ró¿nych ras z
regiony lubelskiego i województw
oœciennych.
To ju¿ za nami. A co nas czeka w
najbli¿szym czasie?
24-26 czerwca to Dni Janowa
po³¹czone z Festynem Radia Lublin.
Smakosze zmierz¹ swoje si³y w
corocznym konkursie jedzenia
pierogów, zobaczymy, kto najwy¿ej
wdrapie siê po skrzyniach, a
najwytrwalsi pos³uchaj¹ repertuaru
Marcina Rozynka. W pierwszym dniu
imprezy zapraszamy na przedpremierê
Festiwalu Filmowego FART do Parku
Misztalec.
Mi³oœników Zawodów Konnych w
Skokach Przez Przeszkody nie
powinno zabrakn¹æ 8-10 lipca nad
zalewem, tym bardziej, ¿e w tym roku
bêd¹ one mia³a charakter zawodów
towarzyskich miêdzynarodowych.
Rywalizowaæ bêd¹ kluby jeŸdzieckie z
ca³ej Polski oraz z pañstw oœciennych.
£¹cznie zostanie wystawionych ok.
100 najlepszych koni.

Jeœli z uczestników III Maratonu
P³ywackiego opadn¹ ju¿ emocje po
lipcowych zawodach, to bêd¹ mieli
szansê na regeneracjê si³ podczas
Festiwalu Kaszy „Gryczoki”, który
odbêdzie siê 30 i 31 lipca na Nowym
Rynku. W tym roku na pewno nie
zabraknie strawy w wydaniu
staropolskim i myœliwskim, konkursu
si³aczy i pokazu Strongman-ów, bêdzie
mo¿na delektowaæ siê gryczakiem
janowskim oraz potañczyæ przy dobrej
muzyce. W niebo polec¹, podobnie jak
w roku ubieg³ym, baloniki z
w o r e c z k a m i k a s z y. N o w o œ c i ¹
tegorocznego festiwalu bêdzie
pierwsze bicie rekordu Guinessa na
najd³u¿sz¹ bia³¹ kaszankê janowsk¹.
W sierpniu znajdzie siê coœ dla
mi³oœników kina i telewizji. Od 15 do
21 sierpnia w kinie lub w Parku
Misz talec bêdzie mo¿na obejrzeæ
dobry film, spotkaæ siê ze znanymi
ludŸmi. Podczas Festiwalu Artystów
Filmu i Telewizji FART Janów
odwiedzi m. in. Jan Machulski oraz
ekipa serialu telewizyjnego „M jak
Mi³oœæ”. Festiwal w tym roku
poœwiêcony bêdzie jednej z
najwiêkszych gwiazd filmu polskiego Janowi Himilsbachowi.
Prezentowane bêd¹ jego najlepsze
filmy, a na najwierniejszych fanów
aktora i twórcy bêdzie czekaæ ksi¹¿ka
poœwiêcona jego osobie. Oprócz kina
ambitnego pojawi¹ siê filmy lekkie i
przyjemne, hity ostatnich lat, na które
zapraszamy do kina plenerowego do
Parku Misztalec. Mamy równie¿
nadziejê, ¿e niejeden Jan zostawi po
sobie pami¹tkê w Galerii Janów.
Druga po³owa sierpnia to tak¿e okazja
do zmierzenia swoich si³ podczas
Mistrzostw Pi³ki Pla¿owej nad
zalewem.
Dla tych, którzy bêd¹ chcieli po¿egnaæ
lato w Janowie przygotowujemy Dni
Lasów Janowskich, Mistrzostwa
Województwa w Grzybobraniu oraz
w pierwszy weekend wrzeœnia kolejne
wy da ni e Zawodów Konnych w
Skokach i Uje¿d¿eniu.
24-25 wrzeœnia to termin trzeciego
ju¿ Nocnego Maratonu Szachowego
z udzia³em Arcymistrzów o
charakterze turnieju
miêdzynarodowego.
Janów Lubelski, Per³a Lubelszczyzny
2004, zaprasza serdecznie. Zostajesz w
domu na wakacje? Podczas
tegorocznego s ezonu i mprez
znajdziesz tu coœ dla siebie.

100-lecie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

W dn iu 26 czerwca 2005 roku
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie
Lubelskim obchodziæ bêdzie 100- lecie
istnienia i spo³ecznej dzia³alnoœci. OSP
w Janowie jest najstarsz¹ jednostk¹ w
powiecie. Zas³ugi w niesieniu pomocy i
w wychowaniu kolejnych pokoleñ
stra¿aków s¹ nieocenione. Chc¹c
uczciæ ten Jubileusz powo³any zosta³
Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru
i Obchodów 100-lecia dzia³alnoœci
OSP. Przewodnicz¹cym komitetu
zosta³ Krzysztof Ko³tyœ - burmistrz
Janowa Lubelskiego.

Uroczystoœci rozpoczn¹ siê zbiórk¹
Jednostek OSP przy Komendzie
Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim
o godzinie 10.00. Podczas uroczystej
Mszy Œw. w Sanktuarium w Janowie
Lub. nast¹pi poœwiêcenie Sztandaru
OSP. Pozosta³a czêœæ uroczystoœci
odbêdzie siê w Parku Misztalec.
Przewidziany jest program artystyczny
Radia Lublin. Organizatorzy
zapraszaj¹ wszystkich sympatyków
stra¿y po¿arnych i ¿ycz¹ dobrej
zabawy.
Red.

Starosta Powiatu wraz z Poradni¹
Psychologiczno-Pedagogiczn¹
zorgani zowali spotkanie wójtów i
przedstawicieli GKRPA z powiatu
janowskiego. Celem spotkania by³o
za po zn an ie si ê z og ól no po ls k¹
kampani¹ poœwiêcon¹ przybli¿eniu
rodzicom zagadnieñ zwi¹zanych z
u¿ywaniem przez dzieci i m³odzie¿
narkotyków oraz uzmys³owienie im ich
roli, a szczególnie wiêzi
emocjonalnych i czasu poœwiêcanego
dzieciom.
Kampania prowadzona jest na terenie
ca³ego kraju. W dniu 7.06.2005 r.
przedstawiciele Regionalnego Oœrodka
Polityki Spo³ecznej w Lublinie: z-ca
Dyrektora p. Anna Adamska oraz p.
El¿bieta Seredyn zapozna³y zebranych
z celami i adresatami w/w kampanii.
Jednym z ciekawszych wyst¹pieñ
podczas tego spotkania by³o
wyst¹pienie Aleksandra Czopa
prowadz¹cego bezpoœrednio pracê z
ludŸmi uzale¿nionymi. Na terenie
województwa nie ma szko³y wolnej od
narkotyków.
Jak g³osi plakat: „ Okres dorastania jest
tak samo trudny dla rodziców, jak i dla
dziecka. Dorastaj¹ce dzieci potrzebuj¹
naszej obecnoœci, dostêpnoœci i
gotowoœci do udzielania im pomocy.
Rozmowa jest podstaw¹ dobrych
kontaktów w rodzinie. Pozwala lepiej

poznaæ œwiat, oczekiwania, marzenia i
problemy dziecka. Staraj siê zrozumieæ
swoje dziecko - ³atwiej ustrze¿esz je
przed narkotykami”
Czêsto problemy rodzinne, zaburzona
komunikacja miêdzy rodzicami a
dzieæmi, brak wzoru do naœladowania
s¹ podstawow¹ przyczyn¹ ucieczki
dzieci i m³odzie¿y w palenie, picie czy
te¿ branie narkotyków.
Rodzice powinni byæ wsparciem dla
dzieci w ka¿dym przypadku, dlatego w
chwilach w³asnej bezradnoœci nale¿y
szu kaæ wsp arc ia i pro fes jon aln ej
pomocy. Nie mo¿esz oczekiwaæ, ¿e
szko³a czy jakaœ instytucja weŸmie na
siebie ca³¹ odpowiedzialnoœæ za
wychowanie Twojego dziecka. To rola i
obowi¹zek rodzica.
Starosta Boles³aw Gzik stwierdzi³: - „
Policja powinna mocniej anga¿owaæ
siê w sprawy narkomanii”. Specjaliœci
z Janowa potwierdzaj¹, ¿e mamy w
sz ko ³a ch m³ od yc h na rk om an ów
wymagaj¹cych l eczenia. By³y t e¿
przypadki, kiedy rodzicom bardziej
zale¿a³o na tym, aby dziecko przesz³o
do nastêpnej klasy a nie na tym, aby
wyci¹gn¹æ je z narkomanii.
Narkoman to nie cz³owiek z marginesu,
to cz³owiek wymagaj¹cy Twojej
pomocy.
J.M.

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii
„Bli¿ej siebie - dalej od narkotyków”
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Janowie Lubelskim
planuje przeprowadziæ cykl spotkañ z
m³odzie¿¹ wszystkich klas II
Gimnazjum w Janowie Lub. oraz ich
rodzicami (wrzesieñ - paŸdziernik
2005r).
W³ ¹c ze ni e s iê w i mp re zy
œrodowiskowe Miasta i Gminy Janów
Lub. i w czasie festiwalu kaszy
„Gryczoki 2005”, z pomoc¹ m³odzie¿y
Zespo³u Szkó³ w Janowie Lub.
zorganizowane i prowadzone bêdzie
stoisko informacyjno - edukacyjne dla
rodziców, ale tak¿e dla m³odzie¿y pod
has³em „Bli¿ej siebie - dalej od
papierosów, alkoholu i narkotyków”.
W ramach tego przedsiêwziêcia
rodzice i opiekunowie bêd¹ mogli
bezp³atnie nabyæ materia³y edukacyjne
poœwiêcone szkodliwoœci u¿ywania

subst ancji psych oakty wnych przez
dzieci i m³odzie¿. Bêd¹ mogli równie¿
poszerzyæ swo j¹ wiedzê o
zagro¿eniach, sposobach
rozpoznawania czy dziecko nie siêga
po....., a tak¿e jak sobie z tym radziæ i
gdzie szukaæ pomocy. Wszystkie
materia³y i informacjê (porady) bêd¹
bezp³atne. Koszty ponosi Krajowe
Biuro ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii i Pañstwowa Agencja
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie oraz
Starostwo Powiatu Janów Lubelski udzia³ pracowników poradni.
Se rd ec zn ie dz iê ku je my za ró wn o
dyrekcji gimnazjum jak i Zespo³u
Szkó³ w Janowie Lub., które jako
pierwsze wyrazi³y chêæ wspó³pracy i
w³¹czenia siê w tê kampaniê.
O innych przedsiêwziêciach bêdziemy
pañstwa informowaæ w kolejnych
numerach Gazety Janowskiej.

Gm in ne Ce nt ru m In fo rm ac ji to
jednostka bud¿etowa Urzêdu Gminy
Modliborzyce. Powsta³o staraniem
w³adz gminnych przy pomocy
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Lublinie. Zosta³o tak¿e dofinansowane
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy
w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza
Praca”. Na terenie naszego powiatu to
dr ug a p o j an ow sk ie j t eg o t yp u
placówka. Na uroczyste otwarcie
przyby³o wielu zaproszonych goœci. Po
powitaniu przez wójta Modliborzyc
Witolda Kowalika, który przedstawi³
cele i zadania nowego oœrodka jak
równie¿, kto jest adresatem us³ug

œwiadczonych przez GCI, g³os zabra³
wicestarosta janowski W³odzimierz
Gomó³ka. Podziêkowa³ za tak cenn¹
inicjatywê dla spo³ecznoœci lokalnej i
¿yczy³ wielu sukcesów w
podejmowanych inicjatywach. Czêœæ
oficjalna zakoñczy³a siê przeciêciem
wstêgi, którego dokonali
przedstawiciele zaproszonych
ins tyt ucj i z ter enu woj ewó dzt wa
lubelskiego i powiatu janowskiego
or az go sp od ar ze gm in y. A kt u
poœwiêcenia lokalu i sprzêtu dokona³
ks. Czes³aw Bednarz, dziekan dekanatu
modliborskiego.
Candej

Gminne Centrum Informacji
w Modliborzycach

Gazeta Janowska

3.

Wieloletni Program Inwestycyjny
uchwalony

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej
3 0 m a j a 2 0 0 5 r. u c h w a l o n o
Wieloletni Program Inwestycyjny
dla Janowa Lubelskiego na lata 2006
- 2013. Ca³kowity koszt 135
planowanych inwestycji wynosi 55
607 443 z³, z czego 81,6% ma
pochodziæ ze œrodków zewnêtrznych,
a pozosta³a czêœæ zostanie pokryta
œrodkami w³asnymi.

Og ra ni cz on a i lo œæ œr od kó w
finansowych znajduj¹cych siê w
dyspozycji bud¿etu gminy wymaga
racjonalnych decyzji o sposobie i
kierunkach ich wydatkowania.
Wieloletni Program Inwestycyjny
(zwany w skrócie WPI) stanowi
podstawowy instrument koordynacji
pr oc es u pl an ow an ia i re al iz ac ji
inwestycji komunalnych,
przyczyniaj¹c siê tym samym do
poprawy efektywnoœci wydatkowania
œrodków finansowych z bud¿etu
g m i n y. W P I z a k ³ a d a t a k i e
dysponowanie tymi œrodkami, aby z
danych nak³adów uzyskaæ jak
najlepsze efekty.
WPI stanowi¹c kontynuacjê
powsta³ych dokumentów
planistycznych w poprzednich latach
takich jak: Strategia Rozwoju Gminy,
Program Rozwoju Lokalnego na lata
20 04 -2 00 6 ws ka zu je ki er un ki i
sposoby wydatkowania czêœci œrodków
bud¿etowych - wydatków
inwestycyjnych. Innymi s³owy, WPI
stanowi zbiór wyselekcjonowanych,
ocenionych i zaakceptowanych do
realizacji zadañ inwestycyjnych w
przyjêtym horyzoncie czasu 20062013. Koñcowym wynikiem prac nad
WPI jest dokument wyodrêbniaj¹cy
zadania inwestycyjne, które mog¹ byæ
zrealizowane w tym czasie na bazie
w³ as ny ch œr od kó w f in an so wy ch
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœæ pozyskania
dodatkowych œrodków z funduszy
zewnêtrznych np. funduszy unijnych. Z
drugiej strony ka¿da realizowana ze
œrodków unijnych inwestycja gminna
powinna byæ poparta odpowiednimi
dokumentami planistycznymi takimi
jak plany rozwoju lokalnego i w³aœnie
wieloletnie plany inwestycyjne.
Ro l¹ wi el ol et ni eg o pl an u
inwestycyjnego jest przede wszystkim
obiektywizacja podejmowanych
decyzji w zakresie realizowanych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
Narzêdzie to pozwala szeroko
zidentyfikowaæ potrzeby inwestycyjne
oraz rzetelnie je zhierarchizowaæ i
wyselekcjonowaæ najwa¿niejsze.
Pomoc metodologiczn¹ i nadzór
merytoryczny w przygotowaniu planu
zapewni³a gminie znana warszawska
firma konsultingowa
Wolska&Jefremienko specjalizuj¹ca
siê w inwestycjach samorz¹dowych.
Prace nad Wieloletnim Programem
Inwestycyjnym Janowa Lubelskiego
na lata 2006-2013 prowadzono w
okresie marzec 2004 - marzec 2005. W
tym okresie przeprowadzone zosta³y
konsultacje spo³eczne z mieszkañcami
Janowa i okolicznych miejscowoœci.
Nastêpnie zosta³ powo³any zespó³
zadaniowy, w którego sk³ad weszli
4.

radni, przedstawiciele œrodowiska
gospodarczego oraz organizacji
pozarz¹dowych i pracownicy gminy w
osobach: Krzysztof Ko³tyœ, Zenon
Sydor, Jerzy Bielecki, Tomasz Kaproñ,
Ma³gorzata Jasiñska, Beata
Staszewska, Bogumi³a Szewc,
Krzysztof Tyra, Janina Skubik,
Czes³aw Krzysztoñ, Gra¿yna £ysiak.
W miesi¹cach kwiecieñ-czerwiec 2004
zbierano wnioski inwestycyjne
zawieraj¹ce propozycje ze strony
mieszkañców odnoœnie zadañ
inwestycyjnych, które powinny
znaleŸæ siê w ramach tego planu na lata
2006-13. Wzór wniosku by³ dostêpny
na ³amach Gazety Janowskiej i na
stronach internetowych gminy.
W s um ie w p ³ y n ê ³ o 1 0 5
wniosków inwestycyjnych. Czêœæ
zadañ nie nale¿a³a do zadañ Gminy i te
wnioski zosta³y przekazane innym
jednostkom. Poniewa¿ czêœæ
wn io sk ów do ty cz y³ a pr oj ek tó w
inwestycyjnych zawieraj¹cych w sobie
wiele zadañ, rozpisano je nastêpnie na
poszczególne zadania inwestycyjne.
Wyodrêbniono w ten sposób ³¹cznie
233 zadania inwestycyjne wycenione
na 109148306 z³, które pogrupowano
w nastêpuj¹ce dziedziny i rozdzia³y
(zgodnie z klasyfikacj¹ bud¿etow¹):
Rolnictwo i ³owiectwo - infrastruktura
wodoci¹gowa i sanitarna wsi,
Transport i ³¹cznoœæ - drogi publiczne i
gm in ne , Tra ns po rt i ³¹ cz no œæ pozosta³a dzia³alnoœæ, Turystyka pozosta³a dzia³alnoœæ, Informatyka pozosta³a dzia³alnoœæ, Administracja
publiczna, Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa, Oœwiata i
wychowanie - szko³y podstawowe,
Oœwiata i wychowanie - gimnazja,
Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska - gospodarka œciekowa i
ochrona wód, Gospodarka komunalna i
ochrona œrodowiska - utrzymanie
zieleni, Gospodarka komunalna i
ochrona œr odowiska - schronisk a,
Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska - gospodarka œciekowa i
ochrona wód.
Nastêpnie zespó³ zadaniowy
dokona³ indywidualnych ocen
poszczególnych wniosków (przyznaj¹c
ka¿demu z kryteriów przy danym
wniosku od 0 do 3 punktów) zgodnie z
przyjêtymi zasadami oceny:
kryterium 1 - inwestycja aktywizuje
rozwój gospodarczy, kryterium 2 - ma
znaczenie dla ca³ej wspólnoty,
kryterium 3 - przyniesie nowe wp³ywy
do bud¿etu, kryterium 4 - przyci¹ga
finansowanie zewnêtrzne, kryterium 5
- inwestycja jest rozpoczêta, kryterium
6 - zmniejszy wydatki operacyjne
bud¿etu, kryterium 7 - ³¹czy istniej¹c¹
infrastrukturê, kryterium 8 - przyjazna
dla œrodowiska.
Kolejnym krokiem by³o
wartoœciowanie i hierarchizacja zadañ
inwestycyjnych. Zadania
wyszacowano p od w zglêdem
kosztowym i punktowym. Przyjête
kalkulacje, zbiorcze oceny zespo³u i
prognozy œrodków w³asnych pozwoli³y
na przydzia³ œrodków finansowych dla
pos zcz egó lny ch zad añ zgo dni e z
przyjêtymi kryteriami
hierarchizacyjnymi.

W wyniku tych kalkulacji ostatecznie
do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na lata 2006-2013
wesz³o 135 inwestycji, które zosta³y
podzielone w nastêpuj¹ce modu³y:
Janowska Strefa Inwestycyjna
(budowa lokalnych dróg dojazdowych
I etap, budowa sieci kanalizacji,
budowa sieci wodoci¹gowej), Wyspa
(budowa ci¹gów komunikacyjnych,
budowa ma³ej architektury, budowa
wodoci¹gu, urz¹dzenie szaty roœlinnej,
budowa oœwietlenia), Park Rekreacji
nad Zalewem (budowa sieci lokalnych
dróg dojazdowych I etap, budowa
promenady pieszej, zespó³ parkingów I
etap, powiêkszenie pla¿, budowa
œcie¿ek rowerowych, budowa œcie¿ek
konnych, budowa kanalizacji, budowa
wo do ci ¹g u, urz ¹d ze ni e zi el en i,
budowa oœwietlenia, budowa zespo³u
k¹pielisk otwartych, przeniesienie
hipodromu, budowa placu zabaw,
budowa szlaków rowerowych z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, budowa
tras narciarstwa biegowego, budowa
zespo³u boisk wielofunkcyjnych),
Oœrodki wypoczynkowe nad
Zalewem (budowa dróg dojazdowych
I etap, ci¹gi piesze i promenady, zespó³
parkingów, ma³a architektura,
przebudowa molo ko³o DUO, budowa
kanalizacji, budowa sieci
wodoci¹gowej, urz¹dzenie zieleni,
budowa oœwietlenia), Rewaloryzacja
Rynku Starego Miasta (urz¹dzenie
zieleni miejskiej, oœwietlenie,
przebudowa placu rynkowego,
modernizacja studzienek, ma³a
infrastruktura, przebudowa szaletów,
kanalizacja deszczowa),
Rewaloryzacja Rynku Nowego
Miasta (przebudowa chodników,
przebudowa ci¹gów pieszych, alejek i
placów, przebudowa ulic Sienkiewicza
i J an a P aw ³a II , p ar ki ng pr zy
Janowskim Oœrodku Kultury, parking
przy ul. Zamoyskiego, urz¹dzenie
zieleni miejskiej, oœwietlenie, ma³a
architektura, rewaloryzacja pomnika T.
Koœciuszki), Park Misztalec (ci¹gi
piesze, parking, ma³a architektura,
urz¹dzenie zieleni parkowej,
oœwietl enie, bu dowa mus zli
koncertowej, plac zabaw), Oœwietlenie
(wymiana oœwietlenia ulicznego na
energooszczêdne, ulice: Jana Paw³a II,
Ró¿ana, Liliowa, Jaœminowa), Drogi
publiczne i gminne (budowa drogi
Ujœcie-Bukowa, budowa dróg na
ulicach: Jaœminowa, Irysowa, Daliowa,
Bratkowa, B³awatkowa, Azaliowa,
Tulipanowa, Szarotkowa, Wrzosowa,
Sasankowa, Rumiankowa,
Mieczykowa, Makowa, Krokusowa,
Konwaliowa, Kaktusowa, budowa
ulicy z przyleg³ym parkingiem - ul.

Wiejska), Wymiana rur azbestowych
wodoci¹gowych (ujecie wody, ulice:
Sukiennicza, Koœciuszki,
oczyszczalnia œcieków, ulice:
Bohaterów Porytowego Wzg órza,
Wojska Polskiego, Wiejska,
Partyzantów, Ko³³¹taja, Ulanowska,
14 -g o C ze rw ca , P i³ su ds ki eg o,
Sienkiewicza, Ogrodowa, Zak¹tna i
O k o p o w a , 8 - g o Wr z e œ n i a ,
Konopnickiej, Polna i Rolna,
Kopernika, Targowa, Armii Krajowej,
Szewska, Bia³a II), Kanalizacja obszar wiejski (Zofianka Górna, Bia³a
I i Bia³a II), Kanalizacja - miasto
(przebudowa kolektora sanitarnego ul. Boh. Porytowego Wzgórza, ulice:
Kiliñskiego, Ulanowska, Partyzantów,
Ochotników Wêgierskich, Cicha,
Partyzantów - Reymonta, Podlipie,
Œwierdzowa - Och. Wêgierskich,
Reymonta, S³owackiego, Spokojna,
£¹kowa, K orczaka) , Gospodarka
osadowa na oczyszczalni œcieków,
Bezpieczeñstwo publiczne
(stworzenie monitoringu wizyjnego
miasta), Bariery architektoniczne
(Urz¹d Miejski, Janowski Oœrodek
Kultury, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
Publiczne Gimnazjum, Zak³ad Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli), Administracja
publiczna (budowa parkingu i
ogrodzenia przy Urzêdzie Miejskim),
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego (przebudowa budynku
Janowskiego Oœrodka Kultury,
rewaloryzacja Muzeum
Regionalnego), Oœwiata i obiekty
sportowe (kompleks boisk przy PSP
Janów, parking przy PSP Janów, kort
tenisowy przy PSP Janów, remont
Gimnazjum, remont ogrodzenia
Gimnazjum, budowa basenu PSP
Janów). Aktualizacja WPI bêdzie
odbywaæ siê ka¿dego roku. Od 15
marca do koñca kwietnia planowany
jest nabór wniosków. W kolejnych
miesi¹cach do sierpnia bêd¹ odbywaæ
siê prace nad aktualizacj¹ WPI z
uwzglêdnieniem nowych wniosków,
które nap³yn¹ w danym roku. Do koñca
wrzeœnia Rada Miejska bêdzie mia³a
czas na uchwalenie WPI. Jednak
uchwa³ê aktualizacyjn¹ WPI
przesuniêto na nastêpne posiedzenie
sesji. Planowane jest wydanie broszury
ze sz cz eg ó³ ow ym i in fo rm ac ja mi
dotycz¹cymi WPI, która bêdzie
do³¹czona do jednego z kolejnych
numerów Gazety Janowskiej. Ponadto
zainteresowani mog¹ zasiêgaæ
dodatkowych informacji w Referacie
Promocji i Rozwoju Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim (p.
25, I piêtro).
KD i BS

S¹d Rejonowy w Lublinie dokona³
wpis u do Reje stru Stow arzy szeñ ,
Innych Organizacji Spo³ecznych i
Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zak³adów Opieki
Zdrowotnej - Spo³ecznego Komitetu
Zakupu Tomografu Komputerowego.
Jednoczeœnie Komitet ten, otworzy³ w
Kredyt Banku SA w Janowie
Lubelskim, rachunek bankowy, na
który przyjmowane s¹ wp³aty
dotycz¹ce tego zakupu. Tomograf taki
ma docelowo, w przysz³oœci znaleŸæ siê
na wyposa¿eniu janowskiego szpitala.

To m o g r a f y k o m p u t e r o w e t o
urz¹dzenia, bez których dziœ nie mo¿na
sobie wyobraziæ skutecznego
diagnozowania i leczenia chorób.
Badanie tomografem jest bezbolesne
dla pacjenta i umo¿liwia uzyskanie
przestrzennego obrazu narz¹dów
we wn êt rz ny ch cz ³o wi ek a. Ni ¿e j
podajemy numer rachunku
bankowego, na który mo¿na
dokonywaæ wp³at:
60 1500 1735 3003 8038 0000.

Zakup tomografu w planach

Gazeta Janowska

Jan Wiœniewski

Na psi nos...

Walczymy z rakiem

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Janowie Lubelskim
inf orm uje , ¿e w rok u szk oln ym
2004/2005 dobiega koñca realizacja III
- edycji programu edukacyjnego
,,Ró¿owa Wst¹¿eczka”. Objêci zostali
uczniowie czterech szkó³
ponadgimnazjalnych na terenie Janowa
Lubelskiego. Szko³y maj¹ na stanie
pakiety edukacyjne; kaseta wideo,
zes taw ulo tek nt. ,,S amo bad ani a
pi er si ”, pl ak at . Mo g¹ ró wn ie ¿
ko rz ys ta æ z fa nt om u do na uk i
samobadania piersi, który jest na stanie
Po wi at ow ej St ac ji Sa ni ta rn oEpi dem iol ogi czn ej w Jan owi e
Lubelskim, a zosta³ zakupiony przez
Staro stwo P owiat owe w J anowi e
Lubelskim. Program ,,Ró¿owa
Wst¹¿eczka” - to program profilaktyki
raka piersi prowadzony w szko³ach
ponadgimnazjalnych. Zosta³
zainicjowany w marcu 2002r. przez
min. Barbarê Labudê. Partnerami w
realizacji programu s¹ MENiS, Instytut
Onkologii w Warszawie, G³ówny
Inspektor Sanitarny, Kluby Amazonki,
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w
województwie lubelskim. O sukcesie w
walce z chorob¹ decyduje profilaktyka.
Program ma za zadanie:
- Uwra¿liwienie na fakt istnienia raka
piersi
- Wprowadzenie nawyku samokontroli
piersi jak najwczeœniej. Istnieje wtedy
szansa, ¿e bêdzie on kontynuowany
tak¿e w wieku 30,40,50 lat. M³ode
dziewczêta maj¹ szansê poznania
w³asnego cia³a zanim wejd¹ w okres
ryzyka choroby. I co bardzo wa¿ne ZANIM ZACZN¥ SIÊ BAÆ.
- Mamy szansê dotarcia do
bezpoœrednio zagro¿onej grupy kobiet,
czyli matek. Dziewczêta
uœwiadomione w zakresie profilaktyki
raka piersi mog¹ propagowaæ tê wiedzê
w swoich domach.

Rak sutka

W Polsce notuje siê ok. 12 tysiêcy
no wy ch pr zy pa dk ów ra ka su tk a
rocznie, co daje wskaŸnik
zachorowalnoœci 40 - 45 przypadków
n a 1 0 0 0 0 0 m i e s z k a ñ c ó w.
Zachorowalnoœæ na raka sutka wzrasta
o 3,5% rocznie. Lekcewa¿enie lub
st ra ch wy ni ka j¹ ce z n ie wi ed zy
sprawiaj¹, ¿e w przypadku guza piersi
nie szukaj¹ pomocy u lekarza. Oko³o
80% kobiet zg³asza siê do lekarza w
stadium znacznego zaawansowania
choroby. Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Janowie
Lubelskim informuje, ¿e rok 2005
przebiega pod has³em oœwiatowozdrowotnym ,,Niech Matka i Dziecko
Bêd¹ Najwa¿niejsi”.W zwi¹zku z tym
w kwietniu, który by³ Miesi¹cem
Kultury Zdrowotnej zorganizowano
cykl szkoleñ o tematyce ,,Profilaktyka
raka piersi” dla ró¿nych grup kobiet.
Udzia³ wziê³y kobiety z Zespo³u Szkó³
w P o t o k u S t a n y, P o t o c z k a ,
Powiatowego Urzêdu Pracy, Urzêdu
Skarbowego, Starostwa Powiatowego i
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Janowie
Lubelskim. £¹cznie przeszkolono 107
kobiet. Cel szkoleñ to g³ównie nauka
samobadania piersi przez kobiety.
Mia³y mo¿liwoœæ obejrzenie filmu
“Samobadanie piersi”, oraz
zaznajomienie siê z technik¹
samobadania na fantomie. Apelujemy
do wszystkich kobiet, aby wyrobi³y u
siebie nawyk samobadania piersi. Jest
ono jednym z najwa¿niejszych badañ
profilaktycznych w wykrywaniu
chorób gruczo³u piersiowego.
K. £ukasik
pracownik d.s OZiPZ PSS
w Janowie Lub.

Niepe³nosprawni maj¹ warsztaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim informuje, ¿e po
wielu staraniach ze strony w³adz
powiatu, organizacji pozarz¹dowych i
prywatnych osób niepe³nosprawnych,
podjêto pierwsze kroki w kierunku
utworzenia na terenie naszego powiatu
warsztatu terapii zajêciowej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póŸn. zm.),
warsztat terapii zajêciowej jest
wyodrêbnion¹ organizacyjnie i
finansowo p lacówk¹ p obytu
dzi enn ego , stw arz aj¹ c¹ oso bom
niepe³nosprawnym niezdolnym do
podjêcia pracy mo¿liwoœæ
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejêtnoœci
niezbêdnych do podjêcia
zatrudnienia. Odbywa siê to poprzez
zastosowanie ró¿norodnych technik
terapii zajêciowej rozwijaj¹cych:
- umiejêtnoœci wykonywania
czynnoœci ¿ycia codziennego oraz
zaradnoœci osobistej,
- psychofizycznych sprawnoœci oraz
umiejêtnoœci zawodowych,
umo¿liwiaj¹cych uczestnictwo w

szkoleniu zawodowym albo podjêcie
pra cy. Reh abi lit acj a zaw odo wa i
spo³eczna uczestników warsztatu
odbywa siê zgodnie z indywidualnym
programem przygotowanym odrêbnie
dla ka¿dego z uczestników przez radê
programow¹ warsztatu. Uczestnikiem
warsztatu terapii zajêciowej mo¿e
zostaæ jedynie osoba
niepe³nosprawna z wa¿nym
orzeczeniem o stopniu
niepe³nosprawnoœci wydanym przez
w³aœciwy terytorialnie Powiatowy
Z e s p ó ³ O r z e k a n i a o
Niepe³nosprawnoœci. Orzeczenie
powy¿sze musi zawieraæ wyraŸne
wskazanie do terapii zajêciowej. W
zwi¹zku z nadmienion¹ inicjatyw¹,
bardzo proszê o zg³aszanie siê
wszystkich osób niepe³nosprawnych w
stopniu znacznym lub umiarkowanym,
lub ich opiekunów prawnych,
pragn¹cych zostaæ uczestnikami WTZ,
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim, przy ulicy Zamoyskiego
37, celem pobrania i wype³nienia
stosownych wniosków o orzeczenie
stopnia niepe³nosprawnoœci najpóŸniej
do dnia 15 lipca 2005 roku.
Opr. Renata Ciupak

O szkodliwoœci u¿ywania narkotyków
napisano wiele rozpraw. Co jakiœ czas
powraca w telewizji kultowy film
oparty na ksi¹¿ce „My, dzieci z dworca
ZOO” przedstawiaj¹cy ¿ycie m³odych
narkomanów z wielkiego miasta,
bêd¹cy przestrog¹ przed zgub¹ jaka
niesie na³óg. Organizacje i instytucje
organizuj¹ konferencje i narady
przedstawiaj¹ce skutki szerzenia siê
narkomanii w ró¿nych œrodowiskach.
Jednak dzia³ania te nie zatrzymuj¹
procesu, który dokonuje sie na naszych
oczach. To, co kiedyœ by³o uto¿samiane
z wielkimi blokowiskami sta³o siê
realne równie¿ w œrodowiskach ma³ych
miast i wsi. Narkotyki s¹ dostêpne nie
tylko na dyskotekach, w œrodowiskach
patologicznych, ale dotar³y równie¿ do
szkó³. Nieznana jest skala zasiêgu tego
zjawiska w naszym powiecie. Aby
wzmóc dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce
szerzeniu siê narkomanii Starostwo
Powiatowe zainicjowa³o wspó³pracê z
Komendantem Nadbu¿añskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Che³mie
gen. bryg. Markiem Dominiakiem oraz
p.o. Komendanta Powiatowego Policji

Komisarzem p. Zbigniewem Kêdr¹.
W dniach od 30 maja do 3 czerwca br.
szko³y ponadgimnazjalne odwiedzili
nietypowi goœcie. W asyœcie ¿o³nierza
St ra ¿y Gr an ic zn ej od wi ed zi li je
specjaliœci od wykrywania zapachów
narkotyków... na czterech ³apach.
Inspektorzy - psy rasy owczarek
niemiecki Dino i sprowadzony z
Wêgier Dodi bêd¹cych w tej dziedzinie
wybitnymi specjalistami, na co dzieñ
prac uj¹c ych na pols ko-u krai ñski m
przejœciu granicznym w Hrebennym.
Wyrywkowa kontrola przeprowadzona
zosta³a w Zespole Szkó³ Zawodowych,
Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Zespole
Szkó³ i Zespole Szkó³ Rolniczych.
Dokonano lustracji 24 klas, które piesspecjalista kontrolowa³ po wyjœciu
uczniów. Frekwencja w tym czasie
wynosi³a 76%. Inspektorzy nie
odnaleŸli w czasie kontroli œladów
stwierdzaj¹cych kontakt tej grupy
uczniów z narkotykami. Nie by³a to
akcja jednorazowa, w nowym roku
szkolnym dzia³ania bêd¹ powtarzane
bez wczeœniejszego uprzedzenia.
M.P. & J. W.

Wielokrotnie wspomina liœmy na
³amach GJ o problemie bezpañskich
psów na terenie gminy. Pozornie
problem prosty, ok azuje siê, ¿e
nierozwi¹zany tak w naszej gminie jak i
w ca³ym kraju. Brak schronisk dla
bezdomnych zwierz¹t, a je¿eli gdzieœ
s¹ utrzymanie ich poch³ania olbrzymie
sumy. Dla informacji podam, ¿e po
z³apaniu bezdomnego psa i
przekazaniu go do schroniska gmina
mus i wp ³ac iæ a kon to n a rz ecz
utrzymania tego¿ pieska 3000 z³.
Pomimo kilkakrotnych og³oszeñ nie
uda³o siê nam w pobli¿u znaleŸæ
schroniska, które zechcia³oby
przyjmowaæ psy z naszej gminy - w
pobli ¿u, mam na myœli ro zs¹dn ¹
o dl eg ³o œæ do 10 0 k m. Ow sz em
uzyskaliœmy zgodê na przyjêcie w
pojedynczych i szczególnych
przypadkach. Przepisy zwi¹zane z
ochron¹ zwierz¹t w Polsce s¹ bardzo
dobre. Zdecydowanie chroni¹
zwierzêta, ale jak zwykle nie id¹ za tym
rozs¹dne przepisy wykonawcze.
Skutek - watahy zdzicza³ych psów
biegaj¹ po miastach i lasach jak Polska
d³uga i szeroka. Biegaj¹ce psiska po
parkach, skwerkach, trawnikach bez
kagañca, smyczy czêsto wspólnie z
w³aœcicielem budz¹ grozê, ale na moje
pytanie o sprz¹tanie po tych pieskach

spotykam siê ze zdziwieniem i
ob ur ze ni em . Ob si ka ne kl om by,
odchody na trawnikach to by³a mo¿e
norma w przesz³oœci. Teraz mamy
pretensje, aby byæ europejczykami
ludŸmi œwiat³ymi i wykszta³conymi,
lubimy zadaæ szyku rasowym psem.
Ale czy stoj¹cy pan czy dama z
pieskiem na smyczy, który obsikuje
drzewko albo za³atwia inna potrzebê na
klombie to taki elegancki widok czy
raczej… no w³aœnie os¹d pozostawiam
poczuciu estetyki ka¿dego obywatela
naszej miejscowoœci. Rada Miejska
uchwali³a przepisy dotycz¹ce
wyprowadzania psów, które ju¿ wesz³y
w ¿ycie w naszej gminie s¹
szczegó³owe (mówi¹ o koniecznoœci
sprz¹tania po ulubieñcach) i
obowi¹zuj¹ce. Obroñcy zwierz¹t widz¹
potrzebê ochrony, ja te¿. Gdzieœ jednak
ginie nam z widoku cz³owiek, ten
przestraszony i ten czêsto dotkliwie
pogryziony i rodzina zagryzionego
dziecka. Gmina powoli, ale upora siê z
problemami bezdomnych psów i
estetyk¹ ulic, bo tak zdecydowali Radni
i w niedalekiej przysz³oœci bêdzie
mo¿na napisaæ, ¿e ten problem nie jest
„pieski”.

W dniu 12 czerwca br. na Porytowym
Wzgórzu odby³a siê, wraz z obchodami
61-szej rocznicy bitwy partyzanckiej w
lasach janowskich, IX impreza
integracyjno - sportowa „Porytowe
Wzgórze 2005”. Jednym z g³ównych
punktów tej imprezy by³ wyœcig na
wózkach inwalidzkich o d³ugoœci 13
kilometrów na trasie Janów Lubelski Porytowe Wzgórze. Na starcie wyœcigu
stanê³o ponad 50 osób
niepe³nosprawnych z terenu ca³ej

Polski. Najszybciej t¹ trasê przejecha³
Grzegorz Sajduk z Dêbicy (czas: 46
minut 6 sekund). Wszystkich
niepe³nosprawnych uczestników
wyœcigu nagrodzono dyplomami i
upominkami. Po wyœcigu
ni ep e³ no sp ra wn i pr ze je ch al i po d
pom nik upa miê tni aj¹ cy bit wê na
Po ry to wy m Wz gó rz u i z³ o¿ yl i
wi¹zankê kwiatów.
Red.

Pieskie problemy

J.M.

Ho³d niepe³nosprawnych

Gazeta Janowska
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Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek

Pierwszy Lubelski
Rajd Weteranów Szos 2005
Rajd wystartowa³ z Placu Zamkowego
w Lublinie, jego trasa przebiega³a po
malowniczych zak¹tkach
Lubelszczyzny. Metê usytuowano w
Janowie Lubelskim przed Janowskim
Oœr odk iem Kul tur y. Po god zin ie
trzynastej na linii mety zaczêli
meldowaæ siê pierwsi zawodnicy. Mieli
oni do przejechania 70 kilometrowy
odcinek, na którym rozmieszczone
by³y punkty kontrolne, do których
trzeba by³o dojechaæ na podstawie
specjalnego, graficznego planu, co
jednak nie by³o takie proste, mo¿na to

by³o zaobserwowaæ na ulicach naszego
miasta, gdy zawodnicy nagminnie
przeje¿d¿ali drogê dojazdow¹ do mety.
W rajdzie uczestniczy³o 50
motocyklistów, wœród nich 9 na
motorach Harley-Davidson, które
cieszy³y oczy wielu obserwatorów
swym wygl¹dem. Oczywiœcie powody
do dumy mieli tak¿e inni uczestnicy
zlotu, chodzi szczególnie o w³aœcicieli
starych motocykli, pieczo³owicie
odrestaurowanych przez prawdziwych
ent uzj ast ów dwó ch kó³ ek. Wiel u
starszych obserwatorów przypomina³o
sobie czasy, gdy ich dziadkowie czy
oj co wi e m ie li na po dw ór ku do
dyspozycji SHL-kê, NSU, Simsona,
Junaka, WSK-kê, Jawê, BMW czy inny
„z am ie nn ik ” wy pr od uk ow an y w
Zwi¹zku Radzieckim. Wszystkie
maszyny mo¿na by³o podziwiaæ
podczas parady ulicami Janowa i na
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parkingu przed JOK, gdzie odbywa³y
siê pokazy sprawnoœciowe.
Ulubieñcem publicznoœci zosta³
„Komarek”, który wœród innych
ma sz yn wy gl ¹d a³ ja k dz ie ci êc y
rowerek, dodatkowo wyposa¿ony w
peda³y, czego mog¹ nie pamiêtaæ
m³ od si wi dz ow ie . W ko nk ur si e
elegancji zwyciê¿y³ Janusz Czaplinski
z Lublina na swoim Harleju z 1942 r.
Pan Janusz w mundurze sier¿anta armii
USA wygl¹da³ bardzo interesuj¹co a
jego motocykl z bogatym
wyposa¿eniem oddawa³ ducha

w o j e n n y c h c z a s ó w. P ó Ÿ n y m
popo³udniem uczestnicy rajdu
przenieœli siê na pole namiotowe nad
z al ew em . Ta m p rz y b lu so wy ch
rytmach kapeli z Che³ma rozpocz¹³ siê
piknik, po³¹czony z wrêcz eniem
nagród za poszczególne konkurencje,
w jakich startowali motocykliœci.
Wszyscy wyrazili chêæ przyjechania do
Janowa za rok, poniewa¿ atmosfera
rajdu i organizacja by³y na bardzo
dobrym poziomie. W tym miejscu
podziêkowaæ trzeba tym wszystkim,
którzy przyczynili siê do
zorganizowania tak widowiskowej
imprezy, przede wszystkim Klubowi
Mo to cy kl i Da wn yc h „P ar ty za nt ”
dzia³aj¹cemu przy JOK w Janowie
Lubelskim oraz Klubowi Motorowemu
„Pionier” z Lublina.
Candej

Skromnie, ale jak zawsze z uœmiechem
na lepsze czasy dla czytelnictwa,
obchodzili swoje œwiêto janowscy
bibliotekarze a w³aœciwie bibliotekarki.
W tym roku pracownicy Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w

Wicestarosta Janowski W³odzimierz
Gom ó³k a, Wic ebu rmi str z Ja now a
Lubelskiego Zenon Sydor, Sekretarz
Bo ¿e na Cz aj ko ws ka i Sk ar bn ik
Bogumi³a Szewc. By³a to okazja do
podziêkowania w³adzom miasta i

Janowie Lubelskim spotkali siê z
przedstawicielami w³adz
samorz¹dowych, w siedzibie przy ulicy
Ogrodowej. Z okazji swojego œwiêta
panie bibliotekarki otrzyma³y wi¹zanki
kwiatów i ¿yczenia na dalsz¹ owocn¹
pr ac ê. Na to mi as t d wi e z ni ch
Ma³gorzata Trójczak i Jadwiga Olech
ot rz ym a³ y od zn ak i - Za s³ u¿ on y
Dzia³acz Kultury, przyznawane przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Na spotkanie przybyli

powiatu za dobr¹ wspó³pracê i opiekê.
Rozmawiano na temat lokalnego
czytelnictwa, zakupie nowych pozycji
ksi¹¿kowych oraz podsumowano
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ.
Pocieszaj¹cy jest fakt zwiêkszonego
zainteresowania ksi¹¿k¹, szczególnie
literatur¹ polsk¹. Takie impulsy w
dobie rozwijaj¹cej siê techniki, przede
wszystkim internetu daj¹ dodatkow¹
satysfakcjê i motywacjê do pracy.
Candej

21 maja br. uczniowie naszego
gimnazjum: Kasia Czarny, Ania
Gawron i Micha³ Rodziewicz odnieœli
wielki sukces - jako reprezentacja
szko³y zwyciê¿yli w corocznym
konkursie wiedzy o Francji
„Poznajemy Francjê”, organizowanym
przez Alliance Française przy UMCS w
Lublinie.
W fina le woje wódz kim konk ursu
zmaga³o siê 6 dru¿yn- wszystkie, poza
nasz¹, z lubelskich gimnazjów.
Formu³a konkursu narzuca³a
ko ni ec zn oœ æ po si ad an ia ba rd zo
rozleg³ej wiedzy w zakresu historii,
literatury, sztuki, muzyki oraz szeroko
pojêtej kultury ¿ycia codziennego
krajów francuskojêzycznych.
Ko nk ur en cj e by ³y ba rd zo
urozmaicone - od typowych: test
wiedzy, znajomoœæ dzie³ sztuki,
ut wo ró w mu zy cz ny ch , ob ie kt ów
architektonicznych poprzez szczegó³y
biografii pisarzy francuskich i treœci
utworów a¿ do rozpoznawania cech
krajobrazu poszczególnych regionów,
typowych zapachów lub dŸwiêków.
Przygotowanie do konkursu nie by³o
rzecz¹ ³atw¹ - trudno okreœliæ, jakie
informacje mog³y siê przydaæ - ale
niew¹tpliwie sprawia³o wiele
przyjemnoœci. Trzeba by³o, bowiem
przejrzeæ wszystkie dostêpne albumy,
plany miast, przeczytaæ powieœci,
œledziæ informacje polityczne i
kulturalne, dostrzec i zapamiêtaæ
szczegó³y, na które inni nie zwróciliby
najmniejszej uwagi.

Tym wiêksza, wiêc nasza radoœæ, ¿e
praca wielu miesiêcy nie posz³a na
marne. Na przestrzeni 6. lat udzia³u w
lubelskim konkursie ju¿ trzykrotnie
janowskie gimnazjum by³o
niepokonane. Po raz pierwszy jednak
nagrod¹ g³ówn¹ jest wycieczka do
Francji. Dziesiêæ dni w Pary¿u i w
zamkach nad Loar¹!!! Nareszcie Kasia,
Ania i Micha³ zobacz¹ na w³asne oczy
miejsca obros³e legend¹, o których tyle
ju¿ wiedz¹.
Waldemar £ysiak - wielki mi³oœnik
Francji - powiedzia³ w jednej ze swoich
ksi¹¿ek, ¿e „nale¿y odkrywaæ to, czego
przedsmak nosi siê ju¿ we wnêtrzu”.
Moi uczniowie z pewnoœci¹
potwierdz¹ wkrótce m¹droœæ tych s³ów
i wróc¹ z wakacji z wielkim baga¿em
niezapomnianych wra¿eñ, jeszcze
wiêksz¹ pas j¹ do nauki j êzyka
francuskiego i odkrywania bogactwa
innych kultur.
Gra¿yna Kras
nauczycielka jêzyka francuskiego

Z gimnazjum... do Pary¿a

Gazeta Janowska

Dobra passa uczennic Liceum

Edu kac ja e kol ogi czn a w L ice um
Ogólnokszta³c¹cym w Janowie
Lubelskim zajmuje poczesne miejsce.
Realizacja zadañ ekologicznych ma
przede wszystkim za zadanie
wyedukowanie takich osobowoœci, by
respektowa³y przepisy i normy
przyjaznych œrodowisku. W liceum od
lat organizowane s¹ eliminacje szkolne
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Z
roku na rok wyniki uczniów s¹ coraz

które odpowiada³y przy zgromadzonej
widowni. Dwie z nich: Sylwia Król i
Magdalena Igras pokona³y te trudnoœci
znakomicie. Najbardziej
usatysfakcjonowa³y publicznoœæ ich
odpowiedzi, które by³y rzeczowe, w
piêknym stylu, pe³ne wiedzy i
wycz erpu j¹ce . Osta tecz nie Sylw ia
zajê³a I miejsce a Magdalena V
miejsce. Obydwie s¹ laureatkami Etapu
Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy

lepsze. W 2003 roku uczeñ Pawe³
£ukasz by³ laureatem III miejsca etapu
centralnego. W bie¿¹cym roku trzy
uczennice: Sylwia Król z klasy IIa (w
œrodku zdjêcia) Magdalena Igras z
klasy IIa ( po lewej stronie zdjêcia) i
Dominika Wiœniewska z IIIA po prawej
stronie zdjêcia) walczy³y w dniu
23.04.2005r. w Lublinie na etapie
Wojewódz kim Oli mpiady Wiedzy
Ekolo giczn ej o we jœcie do eta pu
centralnego. Musia³y pokonaæ
piêædziesi¹t zadañ testowych, dwa
zagadnienia pisemne oraz trzy ustne, na

Ekologicznej i razem z piêcioma
innymi laureatami bêd¹ reprezentowaæ
województwo lubelskie na etapie
centralnym. Opiekunem
merytorycznym u czennic j est
wicedyrektor szko³y mgr Henryk
Szkutnik- nauczyciel biologii.
W c za si e p od su mo wa ni a e ta pu
wojewódzkiego uczennice i opiekun
zostali nagrodzeni cennymi ksi¹¿kami i
dyplomami, a uczennice dodatkowo
nagrodami pieniê¿nymi.
Henryk Szkutnik

Piknik integracyjny w DPS-ie

“Cz³owiek jest tyle wart,
ile mo¿e daæ z siebie innym”

Szko³y œrednie pod
wp³ywem Eutrapelii
Dobra zabawa i pogodny nastrój
zawieraj¹ siê w s³owie eutrapelia
pochodz¹cym z greki. Te dwie postawy
zosta³y eksponowane na deskach
Janowskiego Oœrodka Kultury przez
uczniów szkó³ œrednich z Janowa.
Spotkania te odbywaj¹ siê w ramach
VI II ed yc ji Fe st iw al u K ul tu ry
Chrzeœcijañskiej, którego
organizatorem jest Katolicki Dom
kultury „Arka” z Rac³awic. Jego
g³ównym zamierzeniem jest aktywny
udzia³ m³odych ludzi w wydarzeniach
kulturalnych, zaprezentowanie siê ze
swoimi autorskimi programami
szerokiemu gronu odbiorców. Festiwal
to tak¿e Ÿród³o, z którego mo¿na
czerpaæ wiele dobrych pomys³ów na
¿ycie, to umiejêtnoœæ radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, w jakich znajduje
si ê m ³o dy cz ³o wi ek , c zê st o
wynikaj¹cych z zaniedbañ osób
doros³ych. Treœci, jakie wyp³ywaj¹ z
prezentacji poszczególnych szkó³ to
w³aœnie odpowiedŸ na wiele bol¹czek i
problemów dotycz¹cych m³odzie¿y,
wychowawców i rodziców. Formy
przekazu scenicznego, jakie zosta³y
zad emo nst row ane prz ez m ³od ych
wykonawców oparte by³y na œpiewie,
re cy ta cj i i kr ót ki ch pr og ra ma ch
ak to rs ki ch . Na to mi as t te ma ty ka
przedstawieñ by³a bardzo ró¿norodna,
pojawi³ siê, wiêc problem narkomanii,
jej przyczyn i skutków dla wszystkich,
których dotyczy, jak tak¿e docieranie
Boga do cz³owieka poprzez jego

Orientalny sukces

Jan Pawe³ II
Osobowoœæ cz³owieka kszta³tuje siê od
dzieciñstwa. Postawy, jakie prezentuje
cz³owiek maj¹ swój fundament w
rodzinie, szkole i œrodowisku, w jakim
obraca siê m³ody cz³owiek. Dlatego
wa¿na jest wra¿liwoœæ na bliŸniego, na
jego s³aboœci i potkniêcia. Kontakt z
cz³owiekiem chorym,
niepe³nosprawnym i potrzebuj¹cym
pomocy czy wsparcia uwra¿liwia na
drugiego cz³owieka. Maj¹c na uwadze
ten fakt wielu wychowawców uczy
szacunku i pokory poprzez kontakt
uczniów z pensjonariuszami DPS-u
I n t e g r a c j a o w o c u j e
obustronnie.Wszyscy uczymy siê
siebie nawzajem. Dlatego klasa 4g i 4b
z wychowawczyniami p. Wójcik i p.
Styk zorganizowa³y w Domu Pomocy
Spo³ecznej Piknik Integracyjny 14
czerwca 2005r .Wczeœniej tak¿e
pamiêta³y o samotnych i odwiedza³y
pensjonariuszy z kartkami i ¿yczeniami
œwi¹tecznymi .Przygotowa³y
przedstawienie,,Abyœmy siali mi³oœæ”
dla mieszkañców DPS-u. Wraz z
uczniami podziwiali tak¿e 5 stycznia
20 05 r ws pa ni al e pr zy go to wa ne
przedstawienie w wykonaniu
pensjonariuszy JOK-u. Piknik
Integracyjny odby³ siê w DPS-ie z

udzia³em wielu zaanga¿owanych osób
- pracowników i dziêki przychylnoœci
s. dyr. Nadzieja Paszkowiak. Pogoda
by³ a spr zyj aj¹ ca. A cze rwi ec to
doskona³a pora na imprezy plenerowe.
Pensjonariusze i uczniowie klas 4b i 4g
bawili siê wyœmienicie.
Nie brakowa³o obserwatorów,
których wci¹gnê³y zabawy i konkursy.
By³y zawody sportowe na czas i w
rz uc ie do ce lu . Po te m ko nk ur s
plastyczny nagradzany dyplomami,
które sprawi³y pensjonariuszom wiele
radoœci. Wiele œmiechu dostarczy³
turniej kanapkowy. Nikomu nie
prze szka dza³ y umo rusa ne bu zie
z a w o d n i k ó w. N i e k t ó r y c h t a k
wci ¹gn ê³a zab awa , ¿e sta rto wal i
wielokrotnie np.; Pan Jan zdoby³ a¿ 2
dyplomy, inni tak¿e otrzymali dyplomy
i ró¿ne s³odycze lub upominki.
Gratulujemy!
Zarówno dzieci jak i
pensjonariusze cieszyli siê z udanej
z a b a w y. S ¹ d z ¹ c p o o p i n i i i
wielokrotnych zapytaniach, kiedy
znów powtórzy siê taka impreza mamy
nadziejê, ¿e wkrótce ku radoœci obu
stron.
Stefania Wójcik
Dorota Styk

przyjœcie na œwiat w betlejemskiej
stajence. Godne podkreœlenia jest
zaanga¿owanie, z jakim do swych ról
podeszli uczniowie, ich opiekunowie i
wychowawcy. Poprzez takie spotkania
mo¿na dostrzec ile pozytywnej energii
drzemie w m³odym pokoleniu, które
chêtnie uto¿samia siê z dobrem,
mi³oœci¹ i wiar¹, w jakiej zosta³o
wychowane. Jest to tak¿e
potwierdzenie postawy m³odzie¿y, jak¹
obserwowaæ mogliœmy w czasie
narodowych rekolekcji, gdy odchodzi³
od nas nasz ukochany Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ Wielki. Dla spo³ecznoœci
Janowa i okolic to znak, ¿e ¿ycie to nie
tylko telewizja, sklep, praca, ale piêkno
wynikaj¹ce z serca innego cz³owieka,
które otwiera siê za przyczyn¹ sztuki
³agodz¹cej szaroœæ dnia, rozwijaj¹cej
myœlenie, daj¹cej now¹ jakoœæ
naszemu bytowaniu. Nad ca³oœci¹
czuwa³a kapitu³a w sk³ad, której weszli
m. in. Starosta Janowski Boles³aw
Gzik, Burmi strz Miast a i Gminy
Krzysztof Ko³tyœ, dyrektorzy szkó³
bior¹cych udzia³ w festiwalu Ewa
Garbacz, Mariusz Wieleba i Adam
Œciborek oraz ks. infu³at Edmund
Markiewicz i Ewa Sêk z KDK „Arka” pomys³odawca tego przedsiêwziêcia.
Wszyscy wykonawcy spotkali siê na
Wielkim Finale Festiwalu, który odby³
siê w czerwcu w Stalowej Woli przed
Miejskim Domem Kultury.

Rozgrywany w 20 krajach i 150
miastach œwiata ACON5 (Globalny
Turniej Gier Komputerowych) jest
jednym z najbardziej ekscytuj¹cych
turniejów gier komputerowych roku
2005 a organizowany jest przez firmê
ABIT Computer Corporation. Tego
roku w dniach 3-7 czerwca 16 dru¿yn
Counter-Strike i 16 najlepszych graczy
Warcraft III uda³o siê na koszt
organizatorów turnieju ACON5 do
Xian - jednego z miast w Chinach o
najbogatszej historii - gdzie stoczy³o
fina³ow¹ bataliê. W sk³ad polskiej
reprezentacji Frag eXecutors z³o¿onej
z 5 zawodników weszli dwaj
mieszkañcy Janowa Lubelskiego Piotr (jest uczniem klasy Ia LO Zespo³u
Szkó³ w Janowie Lubelskim) i
Grzegorz Radomscy, wy³onieni drog¹
eliminacji krajowych, które odby³y siê
14-15 maja br. w Poznaniu. Polska
dru¿yna wspó³zawodniczy³a z
dru¿ynami z ca³ego œwiata o nagrody o
³¹cznej wartoœci 50 tys. USD.

Gazeta Janowska

Candej

Poczynaj¹c od Terakotowej Armii do
Dzwonnicy Xian, miejsce to stanowi³o
perfekcyjn¹ lokalizacjê dla wy³onienia
Mistrzów ACON5. Na finalistów
ACON5 czeka³y niezapomniane
wra¿enia w niezapomnianym mieœcie.
Do XVIII wieku Xian by³o
najwiêkszym miastem œwiata.
Najwczeœniejsze zapisy o nim siêgaj¹
4 wieku p.n.e. Najbardziej
imponuj¹cymi pozosta³oœciami dawnej
œwietnoœci Xian s¹ grobowce
imperatorów z dynastii Qin.
Znajduj¹cy siê 30 km na pó³noc
grobowiec cesarza Quin Shi Huangdi
(221-210 p.n.e.) oznaczony jest 72metrowym kopcem, o którym s¹dzi siê,
i¿ siêga wiele setek metrów w g³¹b
ziemi. Przy konstruowaniu tego
jednego z najwiêkszych i najbardziej
imponuj¹cych grobowców w historii
pracowa³o ponad 720 tys. robotników.
Najbardziej znanym znakiem potêgi
Qin Shi jest Terakotowa Armia.
Grobowiec po wsze czasy strze¿e
ponad 8000 ¿o³nierzy, koni oraz
rydwanów i powozów wykonanych z
g l i n y / t e r a k o t y . To s e n s a c y j n e
znalezisko odwiedza obecnie rocznie
ponad 3 miliony goœci, co czyni z niego
jedn¹ z najczêœciej odwiedzanych
atrakcji Chin. W Mistrzostwach tych
polska reprezentacja zajê³a 7 miejsce.
Ac.
7.

Dzieñ dziecka 2005 Dzieciom

Jest kilka dni w roku, na które dzieciaki
czekaj¹ z niecierpliwoœci¹. Z
pewnoœci¹ do takich nale¿y koniec
roku szkolnego, pocz¹tek ferii, mo¿e
urodziny i inne rodzinne uroczystoœci,
ale ten jest szczególny, specjalnie
zarezerwowany w kalendarzu. Dzieñ
Dziecka to tak¿e mobilizacja dla

ratownictwa drogowego, który sta³ siê
na ten czas du¿¹, atrakcyjn¹ zabawk¹.
Ci, którzy przyjechali rowerami mogli
wzi¹æ udzia³ w konkursie jazdy na czas
z przeszkodami. Na scenie
wystêpowa³y zespo³y wokalne
dzia³aj¹ce przy JOK. Najm³odsze
dzieci malowa³y obrazy swych marzeñ

Realizuj¹c na lekcji jêzyka niemieckiego w klasie III gimnazjum tematykê
zwi¹zan¹ z uczuciem, zaprezentowa³em uczniom piosenkê niemieckiej
piosenkarki Bettiny Wegner Pt. „Kinder” (Dzieci). Z piosenka t¹ zetkn¹³em siê
przed 8 laty na kursie organizowanym przez Instytut Goethego w Rothenburgu.
Autorka dedykuje tê piosenkê swoim dzieciom, wszystkim dzieciom a najbardziej
doros³ym. Reakcje uczniów by³y bardzo ró¿ne, w zale¿noœci od grupy.
Zadaniem domowym (dla chêtnych) by³o przet³umaczenie tekstu piosenki
(wiersza) na jêzyk polski. Pracê tê wykona³o kilkunastu uczniów. Wiêkszoœæ z
nich stara³a siê dos³ownie przet³umaczyæ tekst, co oczywiœcie by³o mo¿liwe,
jednak nie w ka¿dym przypadku spe³nia³o zasady t³umaczenia poezji. Sukcesem
zakoñczy³a siê praca trojga uczniów: Ilony Pietrzyk z klasy IIIg, Agnieszki Kity i
Mateusza Reguckiego z klasy IIIh, którzy dokonali tego jak prawdziwi poeci oddali sens t³umaczenia zachowuj¹c jednoczeœnie rym. Udowodnili tym samym,
¿e muzyka mo¿e byæ wspania³ym Ÿród³em inspiracji i wzruszeñ, po³¹czyli
ponadto wiedzê z jêzyka obcego z jêzykiem polskim. Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych, wspania³ych pomys³ów (nie tylko) literackich. Poniewa¿ tematyka
wiersza nawi¹zuje do dzieci (i nie tylko), prezentujê jedn¹ z prac autorstwa
Mateusza Reguckiego.

Bettina Wagner: „Dzieci”
Nie mo¿na nigdy biæ dziecka po rêkach
Gdy¿ kostka jest krucha i ³atwo pêka
Nie wolno dziecka po nó¿kach deptaæ
Bo stópki ma³e nie bêd¹ dreptaæ
Nie wolno dziecka ci¹gn¹æ za uszy
Tak postêpuj¹c mo¿esz je og³uszyæ
rodziców, zarówno tych, których
pociechy je¿d¿¹ w wózkach, ale i tych,
których dzieci ucz¹ siê, studiuj¹ czy
pracuj¹. To taki dzieñ dobroci dla
wszystkich, którzy maj¹ rodziców. Ale
zostañmy przy najm³odszych.
Specjalnie dla nich Janowski Oœrodek
Kultury przygotowa³ wiele atrakcji i
ró¿ nyc h up omi nkó w. Uczn iow ie

na kartonach i na asfalcie, uczniowie
ogólniaka zademonstrowali program
sprawnoœci fizycznej. Mimo ch³odu
atmosfera by³a bardzo gor¹ca a ka¿de
dziecko mog³o znaleŸæ coœ dla siebie.
W imieniu organizatorów dziêkujemy
osobom, które ufundowa³y nagrody i
s³odkie upominki, które otrzyma³y
dzieci bior¹ce udzia³ w ró¿nych

Nie wolno rozeœmianej buzi dziecka odmówiæ
Mo¿e do ciebie nigdy nie przemówiæ
Oczy dziecka s¹ czyste, zawsze prawdê widz¹
Nie mo¿na ich oszukiwaæ, bo ciê znienawidz¹
Czysta dusza dziecka ca³y œwiat bogaci
Trzeba j¹ ochraniaæ, gdy¿ blask ³atwo traci
Krêgos³up dziecka jest rzecz¹ piêkn¹
Zginany na si³ê mo¿e ³atwo pêkn¹æ
Szczerzy, bez wad ludzie bêd¹ naszym celem
Tych „bez krêgos³upa” mamy ju¿ zbyt wiele.
Opr. Marek Flis

PODARUJ IM SERCE
„Dzieci bogate w marzenia miewaj¹ prozaiczne potrzeby”

gimnazjum przedstawili bajkê o
Królewnie Œnie¿ce i siedmiu
krasnoludkach, harcerze zorganizowali
zawody sprawnoœciowe, nieboj¹cy siê
wysokoœci mogli spróbowaæ swych si³
we wspinaczce na najwy¿sze drzewo w
parku, przygotowan¹ przez Paw³a
Maka. Jak zawsze niezawodni stra¿acy,
udostêpnili milusiñskim wóz

konkurencjach, a by³y to: Ksiêgarnia
„Kam ena” - Andrz ej Su rtel ,
„KONKRET” S.C. - B. Prus, D. Prus,
Marzec Józef (Zegarmistrz),Sklep
Wielobran¿owy G. Maciurzyñska i A.
Tylus, Salon Komputerowy „Midas” Stanis³aw Daœko.
Candej

Kochanym Jubilatom

1 czerwca zawsze obchodzony jest na
ca³ym œwiecie jako Miêdzynarodowy
Dzieñ Dziecka. Jest to œwiêto rodzinne
ca ³e go œw ia ta . D la te go w d ni u
08.06.2005r. pracownicy Oœrodka
Po mo cy Sp o³ ec zn ej w J an ow ie
Lubelskim zorganizowali spotkanie
integracyjne dla dzieci
ni ep e³ no sp ra wn yc h po d ha s³ em
„PODARUJ IM SERCE”.
Dodatkowym przes³aniem spotkania
by³ fakt, ¿e rok 2005 zosta³ og³oszony
w naszej diecezji Rokiem Rodziny.
Spotkanie by³o swoistym piknikiem
wspólnej zabawy dzieci, rodzin i
pracowników Oœrodka. Na uroczystoœæ
przybyli zaproszeni goœcie i w³adze
naszego miasta. Poprzez wspólne
zabawy, konku rsy star aliœmy s iê
przekazaæ jak wa¿n¹ rolê odgrywa
rodzina w rozwoju ka¿dego dziecka.
Aktywny i czynny udzia³ w grach i
zabawach wziê³y wolontariuszki z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Janowie Lubelskim, teatr dzieciêcy
Mali Aktorzy z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Janowie Lubelskim.
Przy oprawie muzycznej nasi mali
podopieczni z wielkim
zaanga¿owaniem i pasj¹ tañczyli,

Z okazji 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego Marianny i Jana Gwizdalów
najserdeczniejsze ¿yczenia - by darzy³o Im siê lepiej, ni¿ dot¹d, by ³ask
bo¿ych przybywa³o, by zdrowia starcza³o, by pieniêdzy dosyæ by³o.
Byœmy z Ich piêknych przyk³adów godnego ¿ycia i ma³¿eñskiej mi³oœci,
my, trochê m³odsi, d³ugo jeszcze korzystaæ mogli - sk³adaj¹ córki:
Czes³awa Sulowska i Krystyna Grzybowska z rodzinami.
8.
Gazeta Janowska

H. Gmeiner
bawili siê. Rozpromienione twarze
œwiadczy³y o tym, ¿e dzieci by³y
naprawdê szczêœliwe. G³ówni
bohaterowie spotkania mieli wiele
atrakcji i frajdy. Pañstwowa Stra¿
Po¿arna udostêpni³a dzieciom bogato
wyposa¿ony wóz bojowy, Komenda
Policji równie¿ zaprezentowa³a swoje
auto. Niespodziank¹, która najbardziej
ucieszy³a i wywo³a³a wiele emocji
okaza³ siê policyjny pies tropi¹cy.
Dzi êki Oœr odk owi JeŸ dzi eck iem u
KARINO dzieci mog³y skorzystaæ z
przeja¿d¿ki konnej, która wywo³a³a
wi el e r ad oœ ci u n aj m³ od sz yc h.
Sponsorzy tak¿e okazali czu³e serce na
los dzieci specjalnej troski. Przyczynili
siê do tego, i¿ nasi milusiñscy i ich
rodziny zostali podjêci naprawdê
bogatym poczêstunkiem. Na
zakoñczenie spotkania ka¿de dziecko
otrzyma³o s³odki upominek.
Najwiêksz¹ satysfakcj¹ dla
pracowników Oœrodka by³ uœmiech na
twarzy, b³ysk i radoœæ w oczach dzieci.
Je st to be zc en na mo ty wa cj a i
podziêkowanie za pracê i trud w³o¿ony
w pomoc bliŸniemu. S erdecznie
dziêkujemy naszym sponsorom.

Niezwyk³a wizyta

Od 1 maja w Polsce goœcimy relikwie
œw. Teresy. Ta œw. Francuzka (18731897) urodzi³a siê w Alencon we
Francji w wielodzietnej rodzinie
Ludwika i Marii Martin. Po œmierci
¿ony ojciec Teresy przenosi siê do
Lisieux. Jako bardzo m³oda
dziewczyna zapragnê³a wst¹piæ do
zakonu karmelitanek bosych, jednak ze
wzglêdu na wiek nie uzyska³a takiej
zgody. W tym celu pojecha³a ze swym
ojcem do Rzymu, aby prosiæ papie¿a
Leona XIII, który obchodzi³ wtedy
z³oty jubileusz kap³añstwa, na
kolanach mówi³a: „Ojcze Œwiêty
pozwól, abym dla uczczenia Twego
Jubileuszu mog³a wst¹piæ do Karmelu
w piêtnastym roku ¿ycia”. Papie¿ nie
od razu wyrazi³ zgodê, jednak po roku
mog³a wst¹piæ do upragnionego
zakonu. Z chwil¹ przekroczenia bramy
Kar mel u ucz yni ³a pos tan owi eni e:

policji relikwiarz wieziony w
samochodzie-kaplicy przyjecha³ do
Sanktuarium MB £askawej w Janowie
Lubel skim. Urocz yste p owita nie
rozpoczê³o siê na Placu Maryjnym,
nastêpnie panowie, których ¿ony lub
córki nosz¹ imiê Teresa przenieœli
relikwie do koœcio³a, gdzie zosta³y
wystawione do publicznej adoracji
przez zgromadzonych parafian i
licznych goœci, wœród których byli
kle rycy Wy ¿s ze go Sem in ar iu m
Duchownego w Sandomierzu wraz z
wych owaw cami . Szc zegó lnym i
pielgrzymami do relikwii œw. Teresy
by³y dzieci z kó³ misyjnych naszej
diecezji, które zaprezentowa³y siê w
kolorowych strojach ze wszystkich
kontynentów, poniewa¿ œw. Teresa jest
patronk¹ misji. Przed uroczyst¹ msz¹
œwiêt¹, siostry zakonne z ró¿nych
zgromadzeñ prowadzi³y ró¿aniec w

“Debiutant” i “D³ugotrwali na fali”
pozytywnie zaopiniowane

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim w dniu 20.05.2005r.
otrzyma³ pozytywn¹ opiniê Komisji
Oceny Projektów Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Lublinie na realizacjê
2 projektów wspó³finansowanych ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
pt. „ Debiutant” oraz „D³ugotrwali na
fali”. Konkurs og³oszony by³ w ramach
Priorytetu I SPO RZL „Aktywna
polityka rynku pracy oraz integracji
zawodowej i spo³ecznej”, Dzia³anie 1.2
„P er sp ek ty wy dla m³o dz ie ¿y ” i
Dzia³ anie 1.3 „Prze ciwdz ia³an ie i
zwalczanie d³ugotrwa³ego
bezrobocia”. Celem Priorytetu
Pierwszego jest wzmocnienie
potencja³u instytucjonalnej obs³ugi
klientów s³u¿b zatrudnienia, pomocy
spo³ecznej i innych instytucji
dzia³aj¹cych na rzecz rynku pracy,
podejmowanie dzia³añ na rzecz ogó³u
poszukuj¹cych pracy i bezrobotnych
oraz osób z grup szczególnego ryzyka,
jak równie¿ podejmowania dzia³añ na
rzecz równoœci szans. Realizacja
Priorytetu ma przyczyniæ siê miêdzy
in ny mi do ro zs ze rz en ia za kr es u
stosowania aktywnych metod
przeciwdzia³ania bezrobociu. Pomoc
skierowana jest zarówno do osób
d³ugotrwale bezrobotnych jak i osób
wchodz¹cych na rynek pracy.

Rod zaj ofe row ane go wsp arc ia w
ramach projektu „Debiutant” oraz
„D³ugotrwali na fali”: poradnictwo
zaw odo we, poœ red nic two pra cy,
szkolenia zawodowe, sta¿e,
subsydiowanie zatrudnienia,
jednorazowe œrodki na podjecie
dzia³alnoœci gospodarczej, refundacja
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i
do ra dz tw a do ty cz ¹c yc h po dj êc ia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Beneficjenci ostateczni
projektu „Debiutant” to: m³odzie¿
poni¿ej 25 roku ¿ycia, bezrobotna
przez okres do 6 m-cy, bezrobotna
przez okres od 6 do 24 m-cy, bezrobotni
absolwenci wszystkich typów szkó³ w
okresie do up³ywu 12 m-cy od dnia
okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie
lub innym dokumencie
potwierdzaj¹cym ukoñczenie szko³y,
osoby p oni¿ej 2 5 r oku ¿ ycia,
zarejestrowane jako bezrobotne przez
okres do 24 m-cy, chc¹ce rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Beneficjenci ostateczni
projektu „D³ugotrwali na fali” to:
os ob y po wy ¿e j 25 ro ku ¿y ci a,
bezrobotne przez okres do 12 m-cy, z
wy ³¹ cz en ie m b ez ro bo tn yc h
absolwentów oraz osoby powy¿ej 25
roku ¿ycia, d³ugotrwale bezrobotne
(przez okres od 12 do 24 m-cy).
Anna Zieliñska

W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Jana Zamoyskiego w Janowie
Lubelskim odby³ siê uroczysty apel w
zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w czerwcu,
400-setn¹ rocznic¹ œmierci jej patrona.
W ten sposób uczniowie i nauczyciele
oddali ho³d wielkiemu Polakowi, który
by³ jednym z najlepszych dyplomatów,
polityków i mê¿ów stanu. Przed tablic¹

poœwiêcon¹ Hetmanowi Wielkiemu
Koronnemu przedstawiciele
najm³odszych klas z³o¿yli wi¹zanki
kwiatów. Uczniowie w czêœci
artystycznej, w strojach z epoki
renesansu, przypomnieli postaæ
hetmana oraz sceny odnosz¹ce siê do
jego ¿ycia, recytowali wiersze o
tematyce patriotycznej, które by³y
przeplatane pieœniami. Przy tej okazji
odby³ siê konkurs tematyczny ,,Jan
Zamoyski naszym patronem”, wy³oni³
on trzech zwyciêzców, którym
wrêczono okolicznoœciowe dyplomy.
Osoba Jana Zamoyskiego powinna byæ
bliska Polakom, a przede wszystkim
mieszkañcom Janowa, którzy
zawdziêczaj¹ mu nazwê swojej
miejscowoœci. Tak¿e uczniowie naszej
szko³y zobligowani s¹ do tego przez
fakt uczêszczania do wszechnicy
nosz¹cej jego imiê. Powinni byæ
dumni, ¿e ich patronem jest tak
znamienita postaæ.
Anna Bielecka
Anna ¯ytko
Teresa Kierepka

“Takie bêd¹ Rzeczypospolite,
jakie ich m³odzie¿y chowanie”

„Chcê byæ œwiêt¹”. Konsekwentnie
realizowa³a ma³¹ drogê mi³oœci: „Ja
wcale nie muszê siê stawaæ wielk¹,
wystarczy, ¿e pozostanê ma³¹ i ¿e bêdê
siê stawa³a coraz mniejsz¹”. Po jej
przedwczesnej œmierci Papie¿ Pius X
nazwa³ j¹ „najwiêksz¹ wspó³czesn¹
œwiêt¹”. W 1923 r. zosta³a og³oszona
przez Piusa XI b³ogos³awion¹, a dwa
lata potem œwiêt¹. Nasz umi³owany
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1997 r.
wyda³ list apostolski Divini amoris
scientia, og³aszaj¹cy œw. Tere sê
doktorem Koœcio³a.
24 maja relikwie œw. Teresy przyby³y
na Zie miê Jan ows k¹, pie rws zym
przystankiem by³a parafia w
Godziszowie, która nosi imiê œwiêtej,
nastêpnie w asyœcie stra¿y po¿arnej i

piêciu j êzykach. E ucharystii
przewodniczy³ ks. bp Edward
Frankowski w asyœcie przyby³ych
kap³anów, homiliê wyg³osi³ ojciec
karmelita, kustosz relikwii. Na
zakoñczenie poœwiêcone zosta³y ró¿e i
p³atki ró¿, które s¹ symbolem „deszczu
ró¿, jaki bêdzie zsy³a³a œw. Teresa z
nieba”. Po gor¹cym po¿egnaniu w
ch³odny majowy wieczór relikwie
zosta³y przewiezione do Lublina.
Ostatnim miejscem, które nawiedzi œw.
Teresa bêdzie Jasna Góra w dniu 15
sierpnia. Tym wiêkszy to zaszczyt dla
spo³ecznoœci Janowa, ¿e jedn¹ z 141
miejscowoœci na mapie Polski by³o
nasze miasto.
Candej

Klub bilardowy znajduje siê w budynku Restauracji „HETMAÑSKA”, powsta³ w
2003 roku. W³aœciciele staraj¹ siê stworzyæ dla ka¿dego - m³odzie¿y czy doros³ych
najlepszy klimat do zabawy. Oferuj¹ szerok¹ gamê atrakcji i œwietn¹ muzykê.
Zapewniaj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê oraz przyjazn¹ obs³ugê, na któr¹ zawsze
mo¿esz liczyæ. Dla wszystkich odwiedzaj¹cych i tych, którzy planuj¹ w
przysz³oœci odwiedziæ ten klub wa¿nym bêdzie fakt, i¿ posiada on szereg
sposobów na rozrywkê: kilka sto³ów bilardowych (œredniej i du¿ej wielkoœci), czy
te¿ rzutki. Lokal jest czynny ca³y tydzieñ w godz. 9.00 - 23.00.
KLUB BILARDOWY
ul. Zamoyskiego 53
(budynek Restauracji
„HETMAÑSKA”)

Kupon rabatowy
25% zni¿ki
dla osób chc¹cych spêdziæ wolny
czas przy stole bilardowym

“STACHURIADA”

W dniach 23-25 maja 2005 r. w Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim
odby³y siê I Gimnazjalne Dni Poezji i Prozy „Stachuriada”. Trzydniowy, bardzo
urozmaicony program zawiera³ m.in. konkurs wiedzy o Edwardzie Stachurze
zatytu³owany „Wêdrówk¹ ¿ycie jest cz³owieka”, konkursy recytatorskie,
projekcjê filmu poœwiêcon¹ jego twórczoœci a tak¿e koncert poezji i prozy tego¿
poety w wykonaniu uczniów, nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Janowie
Lubelskim oraz zaproszonych na tê okazjê goœci.
Red.

Gazeta Janowska

9.

IV wyœcig w ramach
Grand Prix Lubelszczyzny - IX Wyœcig
“Porytowe Wzgórze 2005”

Przez ca³y tydzieñ la³o, ale w niedzielê
zaœwieci³o s³oneczko a termometry
w s k a z y w a ³ y 1 8 s t o p n i . Te g o
oczekiwali zarówno organizatorzy jak i
56 zawodników startuj¹cych w
zawodach. Trasa wyœcigu tradycyjnie
ju ¿ w io d³ a z ce nt ru m J an ow a
Lubelskiego na Porytowe Wzgórze,
miejsce najwiêkszej bitwy
partyzanckiej w czasach II wojny
œwiatowej i liczy³a 13 kilometrów.
Przepiêkne o tej porze roku lasy
janowskie by³y t³em zmagañ
zawodników z nie najlepszej jakoœci
asfaltem, komarami, normalnym
ruchem u licznym i w ³asnymi
s³aboœciami. Zdecydowana wiêkszoœæ
pokona³a ten dystans w dobrej kondycji
fizycznej. Wa¿nym punktem naszej
imprezy jest przejazd ca³¹ grup¹ pod
pomnik poleg³ych partyzantów i

z³o¿enie u jego stóp wi¹zanki kwiatów.
Spotyka siê to zawsze z gor¹cymi i
szczerymi brawami od kilkutysiêcznej
rzeszy ludzi uczestnicz¹cej w
rocznicowych uroczystoœciach.
Wzmocnieni posi³kiem w bardzo
przyjaznej nam Szkole Podstawowej nr
3 w Janowie Lubelskim wys³uchaliœmy
wystêpów artystycznych w wykonaniu
uczniów tej szko³y. Dyplomy i nagrody
osobiœcie wrêcza³ pan Krzysztof
Ko³tyœ - burmistrz Janowa Lubelskiego
w asyœcie Zygmunta Tylusa - dyrektora
szko³y i jednoczeœnie cz³onka Zarz¹du
Powiatu. Koñcowy element imprezy
odby³ siê przy ognisku na terenie
Nadleœnictwa przy obecnoœci
dokuczliwych komarów i meszek, co
jednak a¿ tak bardzo nie przeszkadza³o
wszystkim bawi¹cym siê tam do godz.
20 uczestnikom imprezy.

Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy a 16
grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty oraz ustawy o
po da tk u d oc ho do wy m o d o só b
fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281,
poz. 2781), z dniem 1 stycznia 2005
roku zaczê³y obowi¹zywaæ przepisy
nowego rozdzia³u 8a ustawy z 7
wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty,
maj¹ce na celu uporz¹dkowanie za i
form przyznawania uczniom pomocy
materialnej.
W zwi¹zku z tym dniu 2 czerwca 2005
roku odby³o siê posiedzenie Komisji
Stypendialnej, powo³anej
Zarz¹dzeniem Burmistrza Janowa
Lubelskiego, w celu kwalifikacji i

oceny merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendium szkolnego i
zasi³ku szkolnego.
Ogó³em ze szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Gminy Janów
Lubelski wp³ynê³o 399 wniosków o
udzielenie stypendium, z czego 15 nie
spe³nia³o wymogów formalnych
koniecznych do udzielenia pomocy.
Stypendium uzyska³y, zatem 384 osoby
w kwocie 44.80 z³ miesiêcznie na okres
czterech miesiêcy w roku szkolnym
2004/2005. Stypendia bêd¹ wyp³acane
do koñca czerwca br. na podstawie
dorêczanych faktur za podrêczniki i
ubiory szkolne.
P.K.

Obradowa³a
Komisja Stypendialna

O Puchar Ksiêdza Kazimierza

Dnia 1 czerwca 2005r. w Momotach Górnych, na boiskach szkolnym i
parafialnym rozegrano mecze o Puchar Ksiêdza Kazimierza Piñciurka. By³a to ju¿
szósta edycja zawodów, którym patronuje niezapomniany, d³ugoletni proboszcz
parafii Momoty. Zawody s¹ organizowane przez Szko³ê Podstawow¹ w
Momotach Górnych. W tym roku w kategorii ch³opców trofeum zdoby³a dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej w Modliborzycach, II miejsce zajê³a dru¿yna Momoty I
(klasa VI). W kategorii dziewcz¹t zwyciê¿y³y gospodynie turnieju dru¿yna
Momoty I (klasa VI) przed dru¿yn¹ Momoty II (klasa V).
Red.
10.

Gmina i organizacje pozarz¹dowe
dzieciom i m³odzie¿y
Uznaj¹c ¿ycie obywateli w trzeŸwoœci
za niezbêdny warunek moralnego i
materialnego dobra spo³ecznoœci
gminnej, organy gminy s¹ obowi¹zane
do podejmowania dzia³añ
zm ie rz aj ¹c yc h do o gr an ic ze ni a
spo¿ywania napojów alkoholowych
oraz zmiany struktury ich spo¿ycia,
inicjowania i wspierania przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu zmianê obyczajów w
zakresie sposobu spo¿ywania tych
napojów, dzia³ania na rzecz trzeŸwoœci
w miejscu pracy, przeciwdzia³ania
powstawaniu i usuwania nastêpstw
nadu¿ywania alkoholu oraz integracji
spo³ecznej osób uzale¿nionych od
alkoholu.
W dzia³aniach podejmowanych na
rzecz wychowania w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³ania alkoholizmowi,
organy gminy wspó³dzia³aj¹ z
Koœcio³em Katolickim oraz
organizacjami spo³ecznymi i
stowarzyszeniami, których celem jest
krzewienie trzeŸwoœci i abstynencji.
Podstawowymi celami Programu jest
zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów tych, które
aktualnie wystêpuj¹ oraz zwiêkszenie
zasobów w tej sferze.
Zadania w zakresie przeciwdzia³ania
alkoholizmowi powinny byæ
realizowane poprzez kszta³towanie
polityki spo³ecznej. Z tego te¿ wzglêdu
w r am ac h G mi nn eg o P ro gr am u
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
janowskiego Urzêdu Miejskiego,
zosta³y ju¿ zrealizowane
m.in.:nastêpuj¹ce p rogramy
zdrowotne:
-„Nie b¹dŸ niedŸwiedziem, nie
przesypiaj zimy - Ferie 2005” skorzysta³o z niego 120 dzieci,
„Zimowa przygoda - Ferie 2005” - 32

dzieci, organizacja zawodów w pi³ce
no¿nej im ks. K. Piñciurka oraz crossu
rowerowego „Stawy 2005” - 50 dzieci,
Ma³y cz³owiek w zdrowym œwiecie 200 dzieci, M³odzi nieustraszeni - 30
dzieci, Jestem wysportowany - nie
ulegam na³ogom! - 18 dzieci, zajêcia
jazdy konnej dla dzieci i m³odzie¿y z
rodzin patologicznych - 42 osoby,
Miêdzynarodowe Warsztaty Sztuki
Wspó³czesnej „INTERWENCJE” - 50
osób, W zaczarowanym krêgu krasnali
- 35 osób, Szko³a moim przyjacielem 66 osób, Program edukacji
m³odzie¿owych liderów zdrowia w
zakresie profilaktyki HIV i AIDS - 266
osób i in.
Ogó³em w I kwartale bie¿¹cego roku z
funduszy Gminnego Programu
Pr of il ak ty ki i R oz wi ¹z yw an ia
P r o b l e m ó w Al k o h o l o w y c h
z r e a li z o w an o 1 5 pr o g r am ó w
z d r o w ot n y c h na ³ ¹ c z n¹ s u m ê
119323,18 z³. Jak du¿ym problemem
jest alkoholizm niech œwiadczy fakt, i¿
w³aœnie ruszy³a kampania spo³eczna
or ga ni zo wa na pr ze z P añ st wo w¹
Agencjê Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwi¹zek
Pracodawców Przemys³u
Piwowarskiego w Polsce pod has³em
„Alkohol - nieletnim dostêp
wzbroniony”, w któr¹ w³¹cza siê
równie¿ nasze miasto. Celem kampanii
jest zmniejszenie rozmiarów zjawiska
sprzeda¿y alkoholu nieletnim oraz
zmiana postaw sprzedawców w tym
wzglêdzie. Adresatami kampanii s¹
sprzedawcy i w³aœciciele punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych, ale
odbiorcami kampanii bêd¹ równie¿
œwiadkowie sprzeda¿y. W ich
przypadku ma ona na celu
kszta³towanie postawy reagowania w
sytuacji sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
Ac

W Janowskim Oœrodku Kultury odby³y
siê eliminacje regionalne do
Jubileuszowego X Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces”. Do przes³uchañ
przyst¹pi³a 44 osobowa grupa m³odych
artystów, którzy podzieleni byli na
kilka kategorii wiekowych. Po
wys³uchaniu wszystkich uczestników
ko mi sj a a rt ys ty cz na w s k³ ad zi e
Jaros³aw Pi¹tkowski, Andrzej Sar z

Lublina i Aleksander Krzos z JOK w
Janowie Lubelskim, postanowi³a
zakwalifikowaæ do Fina³u X Konkursu
Piosenki „Wygraj Sukces”
nastêpuj¹cych wykonawców: Milenê
Majewsk¹ z Lubartowa, Bart³omieja
Kawa³ka ze Strzy¿ewic, Macieja
£ukasiewicza z Opola Lubelskiego,
Paulinê Majewsk¹ z Lubartowa i
Monikê Ostrowsk¹ z Tarnogrodu.
Wi e l k i F i n a ³ o d b ê d z i e s i ê w
Tarnobrzegu w dniach 24-26 czerwca
2 0 0 5 r. K o m i s j a p o d z i ê k o w a ³ a
organizatorom, czyli Janowskiemu
Oœrodkowi Kultury za bardzo dobr¹
organizacjê imprezy oraz opiekunom i
ro dz ic om za pr zy go to wa ni e
wokalistów do konkursu, tak¿e pod
wzglêdem choreografii i strojów.
Candej

“Wygraj Sukces” po raz dziesi¹ty

Piêkne imiê, proszê bardzo
Wiele osób pragnie zmieniæ nazwisko czasem imiê, od 2 maja br. mo¿na tego
dokonaæ w Urzêdzie Gminy. Dziennik Ustaw nr 62 z dnia 18 kwietnia 2005 roku
wprowadza zmiany do ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i
nazwisk( Dz. U. z 1963 r. Nr 59 poz. 328, z póŸn. zmianami). Istotn¹ zmian¹ jest
przeniesienie obowi¹zków ze starostwa do Urzêdu Gminy a konkretnie do
kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego. W ustawie zapisane s¹ kryteria i zasady,
jakie musz¹ byæ uwzglêdnione przy zmianie imion czy nazwiska. Szczegó³owe
informacje, mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 2 Urzêdu Miejskiego.
Red.

Gazeta Janowska

Dziêkujemy wam siostry i po³o¿ne

Mijaj¹ lata zmieniaj¹ siê prezydenci,
premierzy, rz¹dy wszyscy wspó³czuj¹
pielêgniarkom i po³o¿nym.
Hipokryzja, fa³sz, zak³amanie,
cy ni cz ne wy po wi ed zi , ¿e pr ac a
pielêgniarki to pos³annictwo s³u¿ba
innym. Tak to te¿ prawda, ale to matki
wychowuj¹ce dzieci, czasem samotnie,

zaordynowanych przez lekarza, za
wyrozumia³oœæ, kiedy kolejny raz
skar¿yliœmy siê na swoje dolegliwoœci.
A przecie¿ przychodzi moment w ¿yciu
ka¿dego z nas, ¿e tylko pocieszenie
nam pozostaje, bo choroba ciê¿ka a
medycyna bezradna i gdy siostra poda
Ci ³yk wody otrze pot z czo³a zobaczysz

Kronika Policyjna
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim w ramach „Strategii rozwoju
Policji na lata 2005 - 2010” wdro¿y³a do realizacji 4 programy operacyjne
wynikaj¹ce z za³o¿eñ Komendy G³ównej Policji. Programy te realizowane bêd¹
przez janowskich policjantów na przestrzeni trzech lat (2005-2007). S¹ to:
program wydzia³u prewencyjnego - „Zapobieganie przestêpczoœci pospolitej”,
program sekcji ruchu drogowego - „Ogólny wzrost bezpieczeñstwa na drogach”,
program wydzia³u kryminalnego - „Poprawa efektywnoœci i jakoœci w zwalczaniu
przestêpczoœci pospolitej” i program wydzia³u do spraw walki z przestêpczoœci¹
gospodarcz¹ - „Podniesienie skutecznoœci rozpoznawania, ujawniania,
zwalczania i zapobiegania przestêpczoœci gospodarczej i korupcyjnej”. Janowska
policja jest przekonana, ¿e programy te poprawi¹ diametralnie wizerunek Policji
w oczach spo³eczeñstwa. Oczywiœcie na plus.
Podziêkowanie
dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim w szczególnoœci dla Pana
Starszego Posterunkowego Tomasza Ro¿ka oraz ca³ej grupy operacyjnodochodzeniowej KPP w Janowie Lubelskim, która w dniu 18 kwietnia 2005 roku
w wypadku drogowym w Zofiance Górnej wykaza³a siê du¿ym zaanga¿owaniem
w udzieleniu pomocy ofiarom wypadku oraz zainteresowanie siê dalszym ich
losem po wypadku.
Z powa¿aniem
D.K.
Tarnobrzeg

czasem jako jedyne ¿ywicielki rodzin.
A pol ity cy, min ist row ie? Tak to
wybrañcy narodu z koneksji z
powi¹zañ czêsto z k³amstwa i ob³udy.
Bo jak nazwaæ obietnice o podwy¿ce
p³ac jak nazwaæ obiecankê „203”.
Pielêgniarki nie id¹ z pa³ami pod Sejm
jak górnicy, którym ci¹gle ma³o,
chocia¿ ceny wêgla id¹ w górê, ale
d³ugów nie myœl¹ sp³acaæ. A koleje?
Archaizm, anarchizm, brud, i pañstwo
ho³ubi takie firmy, pieœci wspiera.
A pos³owie co? Ano nic, im jest dobrze
maj¹ kilkanaœcie razy wiêksze pobory,
ministrowie w razie choroby trafi¹ do
lipowskich szpitalnych oddzia³ów tam
znajd¹ opiekê.
Ale kied y „Wielki Cz³ owieku”
spojrza³byœ na przeciêtnego pacjenta,
który cierpi na szpitalnym ³ó¿ku, który
czeka na przyjazny gest pielêgniarki
w³aœnie, na wys³uchanie skargi o
swoim cierpieniu mo¿e zmieni³byœ
zdanie i postêpowanie w stosunku do
bia³ego personelu szpitalnego.
Dlaczego piszê o takim bolesnym
temacie? Czêsto bywam w szpitalach
czêsto doznajê ¿yczliwej troski sióstr,
niestety czêsto te¿ czuje siê poniek¹d
ich d³u¿nikiem.
Dobre s³owo pomoc wynikaj¹ z ich
dobroci serca, nie z obowi¹zku, ale one
wykonuj¹ te¿ pracê, odpowiedzialn¹
pracê i s¹ dyskryminowane p³acowo.
Nie ¿yczê decydentom doœwiadczaæ
cierpienia i pobytu w szpitalach, ale
raczej bezbolesnego opamiêtania. T¹
kr ót k¹ wy po wi ed zi ¹ ch ci a³ by m
podz iêko waæ sios trom w imie niu
pacjentów na oddziale wewnêtrznym,
za ich gest pog³askanie po rêce, gdy
brakowa³o im oddechu, bo astma
dusi³a, gdy lêk o ¿ycie wywo³ywa³ jêk
cierpienia, za podanie leków

Cz³owieka.
Janowski Szpital nie jest klinik¹ przy
uniwersytecie, nie posiada
nowoczesnej aparatury
diagnostycznej, ale na wszystkich
oddzia³ach posiada wspania³e
pie lêg nia rki . Je¿ eli spo tka sz tam
lekarza, któremu zaufasz masz szansê
na powrót do zdrowia.
W maju w szpitalu odby³o siê skromne
spotkanie pielêgniarek z dyrekcj¹ i z
za pr os zo ny mi go œæ mi . Dy re kt or
Z b i g n i e w Wi d o m s k i p o w i t a ³
pielêgniarki i zaproszonych goœci.
Wœród goœci by³ Starosta Powiatu
Boles³aw Gzik, który z³o¿y³ krótkie
¿yczenia i wrêczy³ bukiet kwiatów,
które w imieniu pielêgniarek i
po³o¿nych odebra³a Naczelna
Pielêgniarka Bo¿ena Mróz. ¯yczenia
Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia by³y
se rd ec zn e, w k ró tk ic h s ³o wa ch
wspomnia³ o wspania³ej i
odpowiedzialnej opiece, jakiej
doœwiadczy³ kilka lat temu w
Janowskim szpitalu a po wrêczeniu
kwiatów zapewni³, ¿e Urz¹d Miejski
wzorem lat ubieg³ych pomaga³ bêdzie
w utrzymaniu szpitala. Spotkanie by³o
krótkie, a zakoñczy³o siê tortem,
którym wszyscy zostali poczêstowani.
Wiêkszoœæ pielêgniarek pozosta³a przy
³ó ¿k ac h, pr zy pa cj en ta ch . Ma m
nadziejê, ¿e kolejne Œwiêto
Pie lêg nia rek i Po³ o¿n ych bêd zie
bardziej radosne, ¿e bardziej widaæ
bêdzie œwi¹teczny nastrój w szpitalu,
¿e kwiaty dotr¹ do ka¿dej siostry, ¿e
mo¿e z tej okazji znajd¹ siê pieni¹dze w
bud¿etach na skromne podwy¿ki,
czego wszystkim siostrompielêgniarkom i po³o¿nym ¿yczê.
Jan Machulak

Szko³a w Momotach Górnych
Ze œrodków w³asnych Gminy Janów Lubelski kontynuowany bêdzie, remont i rozbudowa szko³y
podstawowej w Momotach Górnych. W najbli¿szym czasie wymieniony zostanie piec centralnego
ogrzewania, wymiana instalacji grzewczej w starej czêœci budynku i monta¿ w nowym.
Zdecydowano siê na zainstalowanie kot³a na olej opa³owy. Pomimo zapowiadanego zwiêkszenia
cen na olej opa³owy takie ogrzewanie bêdzie jednak najoszczêdniejsze. Przewiduje siê równie¿
monta¿ drzwi i okien.
J.M.

W dniu 12 czerwca 2005 roku w miejscowoœci Kocudza dosz³o do wypadku
drogowego. Jad¹cy samochodem osobowym marki Volkswagen Passat £ukasz
Ch. lat 23 wyprzedza³ w niedozwolonym miejscu i uderzy³ w nadje¿d¿aj¹cy z
naprzeciwka samochód marki Polonez, w którym jecha³o 3 osoby. W wyniku
zderzenia œmieræ na miejscu poniós³ kieruj¹cy Polonezem, a trzy osoby (w tym
sprawca wypadku) zosta³y ranne. Kierowca Passata zosta³ zatrzymany przez
janowsk¹ policjê do wyjaœnienia.
Tego samego dnia w miejscowoœci Batorz jad¹cy samochodem osobowym Audi
80 Pawe³ J. lat 24, zamieszka³y Moczyd³a Nowe gmina Szastarka nie zapanowa³
nad pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Kieruj¹cy zgin¹³ na miejscu.
Policja przypuszcza, ¿e pojazd jecha³ z nadmierna prêdkoœci¹.
W dniu 13 czerwca 2005 roku w Janowie Lubelskim do kantoru przy ul.
Kiliñskiego wesz³o 2 mê¿czyzn. Jeden z nich poprosi³ w³aœciciela o sprzeda¿ 50
euro. Kiedy ten liczy³ pieni¹dze bandyci rzucili go o œcianê i obezw³adnili po czy
zabrali saszetkê z pieniêdzmi i uciekli. Wed³ug ustaleñ policji skradziono 10 tys.
dolarów i 5 tys. euro. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia sprawców
napadu.
Zwiêkszono iloœæ patroli policyjnych w okolicach fontanny i janowskiego
browaru. Policja spodziewa siê tym samym zmniejszenia iloœci przestêpstw
zwi¹zanych z zak³ócaniem spokoju i porz¹dku publicznego. W ostatnim czasie
janowscy policjanci ukarali dwunastoma mandatami osoby podejrzane o w/w
przestêpstwa.
Cal

Pracy ci¹gle ma³o

Maj by³ kolejnym miesi¹cem, podczas
którego liczba osób bezrobotnych w
stosunku do poprzednich miesiêcy
spad³a. Mniejsza ni¿ przed rokiem by³a
liczba bezrobotnych nowo
rejestrowanych. Jednoczeœnie te¿
wzros³a liczba wyrejestrowanych z
urzêdu pracy. I to jest optymistyczne.
Natomiast inne liczby, jakimi
dysponuje Powiatowy Urz¹d Pracy w
Ja no we Lu be ls ki m n ie s¹ zb yt
pocieszaj¹ce. Na koniec maja liczba
bezrobotnych ogó³em wynosi³a 3445
osób w tym 1589 kobiet. Nadal
utrzymuje siê wysoki odsetek
bezrobotnych wœród ludzi m³odych do
24 lat, stanowi¹ oni 31,0% (1069 os.)
ogó³u bezrobotnych. W przedziale
wiekowym od 25 do 34 lat jest to 33,5%
(11 54 os .) og ó³ u be zr ob ot ny ch .
Mieszkañcy wsi stanowi¹ 70,3% (2421
os.) ogó³u bezrobotnych. W maju
wyrejestrowa³o siê 295 osób, w tym:

Gazeta Janowska

pracê podjê³o 69 osób, 5 os. skierowano
na sta¿, przygotowanie zawodowe
rozpoczê³o 8 os. a szkolenia 15 os.
Inn ymi pow oda mi utr aty sta tus u
bezrobotnego by³y: nie potwierdzenie
gotowoœci do pracy, dobrowolnej
rezygnacji, podjêcie nauki, ukoñczenie
60/65 lat, nabycie praw emerytalnych i
przedemerytalnych, takich osób by³o
198. Ogólny procent bezrobocia w
powiecie janowskim wynosi 15,7% i
jest on jednym z najni¿szych w
woje wódz twie lube lski m. PUP w
Janowie Lubelskim na koniec maja
pozyska³ 48 ofert pracy. Kiedy nast¹pi
poprawa na rynku pracy, trudno
zgadn¹æ. Analitycy rynku pracy
oceniaj¹, ¿e z ka¿dym rokiem stopa
bezrobocia maleæ bêdzie o jeden
procent. Oznacza³oby to, ¿e potrzeba
nam prawie 10 lat, by osi¹gn¹æ œredni,
dzisiejszy poziom bezrobocia krajów
Unii Europejskiej.
Candej
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Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Gwiazda szachowej olimpiady Klaudia Kulon
Janowskie œwiêto szachów

W Oœrodku DUO nad zalewem odby³a
siê XI Ogólnopolska Olimpiada
M³odzie¿y „Lubelszczyzna 2005” w
sz ac ha ch . By ³y to je dn oc ze œn ie
mistrzostwa Polski m³odzie¿y do lat
14. Po uroczystym otwarciu w parku
miejskim, tego samego dnia rozegrano
pierwsz¹ rundê. W sumie startowa³o 46
ch³opców i tyle samo dziewcz¹t z ca³ej
Polski. Ekipa naszego województwa
liczy³a 5 zawodników. Jednym z nich
by³ reprezentant z Janowa Lubelskiego

Koszalina. W³aœnie ona po mocnym
finiszu zdoby³a z³oty medal. Srebrn¹
medalistk¹ zosta³a Magdalena
Krasnodêbska z Gliwic, a br¹zowy
medal zdoby³a Lidia Bry³a z Torunia.
Wœród ch³opców nie by³o wyraŸnego
faworyta. Z³oty medal zdoby³ Maciej
Kuk³a z Bogatyn i, srebrny Piotr
Nguyen z Grodziska Mazowieckiego, a
br¹zowy Roman Mucha z P³ocka. Po
ka ¿d ej ru nd zie wy ni ki i zapi sy
wszystkich rozegranych partii by³y

Tomek Bucior. Start w takiej imprezie
by³ dla niego wielkim wyró¿nieniem i
nagrod¹ za dobre wyniki w tej grze. By³
to te¿ sukces m³odej Sekcji Szachowej
dzia³aj¹cej przy Stowarzyszeniu
Kulturalno Sportowym „Pegaz”.
Wyb ór Ja no wa Lu be ls ki eg o n a
organizatora takiej imprezy nie by³
przypadkowy. Sta³o siê to dziêki
organizacji od dwóch lat turniejów w
ramach Grand Prix Lubelszczyzny, a
szczególnie nocnych maratonów

dos têp ne na str oni e int ern eto wej
Lubelskiego Zwi¹zku Szachowego.
Codziennie wydawany by³ biuletyn.
W czasie wolnym m³odzie¿
mia³a zorganizowan¹ dyskotekê,
wycieczki po okolicach Janowa i inne
atrakcje. Janów okaza³ siê bardzo
goœcinnym miastem, co daje mu w
przysz³oœci du¿e szanse na
org anizowanie ró¿nych imprez
sportowych. Nale¿y mieæ nadzieje, ¿e
dziêki dalszym wysi³kom

„Szachy to moja mi³oœæ”

Wywiad z aktualn¹ mistrzyni¹ œwiata dziewcz¹t do lat 12 Klaudia Kulon.
Rozmawia³ Jan Swacha.
Klaudia, powiedz sk¹d wziê³o siê u A jak sobie radzisz w szkole?
Ciebie zainteresowanie szachami?
Przez wyjazdy na turnieje powstaj¹
W szachy nauczy³am siê graæ w wieku zaleg³oœci, które muszê nadrobiæ. Du¿¹
7 lat. Podczas zajêæ z wychowania pomoc otrzymujê od nauczycieli,
f i z y c z n e g o n a u c z y c i e l z e b r a ³ którzy mnie wspieraj¹ i ciesz¹ siê z
wszystkie chêtne dzieci, które chcia³y m o i c h o s i ¹ g n i ê æ . M u s z ê b y æ
nauczyæ siê graæ w szachy. Po pewnym systematyczna w nauce. Przedmioty,
czasie zosta³o nas tylko kilkoro. W k t ó r e l u b i ê t o m a t e m a t y k a i
domu na pocz¹tku gra³ ze mn¹ tata, a informatyka.
póŸniej, kiedy nie mia³ ze mn¹ szans, Czym s¹ dla ciebie szachy?
przesta³ graæ. Mama nie umie w ogóle S z a c h y u ³ a t w i a j ¹ m i n a u k ê ,
graæ. Moje m³odsze siostry w wieku 7 i szczególnie z matematyki. Szachy
3 lat, traktuj¹ figury szachowe jak po bu dz aj ¹ my œl en ie . Ma m du ¿e
zabawki.
zami³owanie do gry, chcê graæ. Jest to
Przedstaw siê bli¿ej i opowiedz o po prostu mi³oœæ, i st¹d s¹ sukcesy.
swojej karierze.
Co jest podstaw¹ sukcesów w
Mam 13 lat, chodzê do 6 klasy szko³y szachach?
podstawowej. Mieszkam w Koszalinie. Podstaw¹ sukcesów jest dobry trener,
W wieku 9 lat zaczê³am trenowaæ w który musi byæ przyjacielem,
klubie jako profesjonalistka. Obecny psychologiem, nauczycielem i
klub to Hetman Politechnika Koszalin. autorytetem. Uczeñ musi byæ
Trenerem jest student ostatniego roku s y s t e m a t y c z n y i m u s i m i e æ
Po li te ch ni ki Pi ot r Mi ck ie wi cz . zami³owanie. Du¿o zale¿y od osoby,
Traktuje nas na równi z sob¹, mówimy czy chce osi¹gn¹æ sukces. W moim
do siebie po imieniu. Najwiêkszym przypadku du¿¹ pomoc otrzymujê od
moim sukcesem jest z³oty medal na rodziców, dodaj¹ mi otuchy. Teraz ze
mistrzostwach œwiata dziewcz¹t do lat mn¹ jest mama. Obecnoœæ mamy mi
12, osi¹gniêty w listopadzie ubieg³ego pomaga i cieszê siê z jej obecnoœci. Tata
roku na turnieju na Krecie. Startowa³o prowadzi prywatny zak³ad i nie ma
oko³o 90 dziewcz¹t z ca³ego œwiata. cz as u na mo je za in te re so wa ni a.
Wy s t ê p o w a ³ a m t e ¿ n a i n n y c h Codziennie wysy³am mu sms-y.
turniejach. W tym roku bra³am udzia³ w Jakie wra¿enia wywieziesz z Janowa
mistrzostwach Polski kobiet do 20 lat. Lubelskiego?
Za jê ³a m 9 mi ej sc e. W si er pn iu Janów mi siê bardzo podoba. Z pobytu
ubieg³ego roku na mistrzostwach j e s t e m b a r d z o z a d o w o l o n a .
Europy juniorów zajê³am 6-te miejsce. Przydzielono nam specjalny pokój jak
Startujê te¿ w lidze szachowej. Czasu dla mistrzyni.
wolnego nie mam. Podczas wakacji Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
czeka mnie start w turnieju o sukcesów.
mistrzostwo œwiata dziewcz¹t do 14 lat, Za ¿yczenia nie powinno siê
które odbêd¹ siê we Francji. Ponadto dziêkowaæ, aby nie zapeszyæ, choæ nie
wezmê te¿ udzia³ w innych turniejach, jestem przes¹dna. Lubiê trzynastki, bo
które bêd¹ rozgrywane w najbli¿szym urodzi³am siê trzynastego i to w Pi¹tek.
czasie. Prawdziwe wakacje bêd¹
dopiero pod koniec sierpnia.
Inwestycje na Przyborowiu
Realizacja projektu pod nazw¹ „Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Janowie Lubelskim osiedle Przyborowie etap I” kosztowaæ bêdzie
oko³o 2,5 mln z³. Wk³ad gminy wyniesie 600 tys. z³., pozosta³e œrodki bêd¹
wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Prace prowadzone w ulicach Przyborowie i Wojska Polskiego rozwi¹¿¹ problemy
nowopowstaj¹cego osiedla Przyborowie oraz umo¿liwi¹ wykonanie kanalizacji
dla Zofianki Górnej. Przetarg na wykonanie wodoci¹gu i kanalizacji wygra³o
Przedsiêbiorstwo Budowlano - Us³ugowe „EKOMEL” sp. z o.o. z Janowa
Lubelskiego. Zakoñczenie prac nast¹pi do koñca miesi¹ca listopada bie¿¹cego
roku.
J.M.

szachowych o zasiêgu
miêdzynarodowym. Janów zosta³
zauwa¿ony przez w³adze wojewódzkie
jako najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹cy siê oœrodek szachowy.
Organizacja Olimpiady
przebiega³a wrêcz wzorowo bez
¿adnych zak³óceñ. Du¿a w tym by³a
zas³uga gospodarzy. W s umie
rozegrano 10 rund. Wœród dziewcz¹t
faworytk¹ by³a aktualna mistrzyni
œwiata 13-letnia Klaudia Kulon z
12.

organizatorów turniejów szachowych
oraz miejscowych w³adz, gry w szachy
stanie siê popularna wœród
mieszkañców powiatu, a szczególnie
wœród m³odzie¿y.
Dyrektor Olimpiady Szachowej
Zbigniew Pyda
Prezes Lubelskiego Zwi¹zku
Szachowego

Dokumentacja na budowê krytej p³ywalni
Pod koniec grudnia ubieg³ego roku odby³ siê przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe³nieniem nadzoru autorskiego
nad przysz³¹ realizacj¹ inwestycji pn. „Budowa krytej p³ywalni przy Szkole
Podstawowej w Janowie Lubelskim”. W przetargu udzia³ wziê³o osiem pracowni
architektonicznych. Do realizacji zamówienia wybrano Biuro Projektów i
Realizacji Inwestycji „MWM” Spó³ka z o.o. w Gliwicach.
Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 132 980 z³. i sfinansowany bêdzie w
równej czêœci przez Starostwo Powiatowe i Gminê w Janowie Lubelskim.
Dokumentacja znajduje siê w Zespole Uzgodnieñ Dokumentacji Projektowej w
Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
zostanie z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê obiektu. Zakoñczenie
uzgodnieñ prac zwi¹zanych z tym etapem przewiduje siê na sierpieñ br.
J.M.
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III Szachowe Mistrzostwa Polski
Polityków i Samorz¹dowców

Od 3 do 5 czerwca br., ju¿ po raz trzeci,
odby³y siê w G³ucho³azach Szachowe
Mi st rz os tw a Po ls ki Po li ty kó w i
Samorz¹dowców. Organizatorami
Mistrzostw byli: Burmistrz G³ucho³az,
Prezes Warszawskiej Fundacji
Rozwoju, Prezes Centrum Rekreacji
„Park Wodny” Sp. z o.o. z G³ucho³az
oraz Oœrodek „Banderoza” równie¿ z
G³u cho ³az . Pr awo sta rtu w ty ch
Mistrzostwach mieli politycy
wszy stkich funk cjonuj¹cych partii
politycznych RP, burmistrzowie i
wójtowie gmin, starostowie powiatów
oraz pracownicy organów
administracji rz¹dowej i

sa mo rz ¹d ow ej , be z wz gl êd u na
posiadan¹ kategoriê szachow¹. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Jacek Matlak
(sêdzia klasy miêdzynarodowej).
Jednym z uczestników Mistrzostw by³
V-ce starosta powiatu janowskiego
W³odzimierz Gomó³ka, który zaj¹³ w
nich IX miejsce. Warto odnotowaæ fakt,
i¿ W. Gomó³ka jako jedyny z bior¹cych
udzia³ w Mistrzostwach szachistów nie
posiada³ ¿adnej kategorii szachowej.
Zwyciêzc¹ turnieju i zdobywc¹ tytu³u
po li ty cz ne go Mi st rz a P ol sk i w
szachach w roku 2005 zosta³ Tomasz
Pacu³a z Grudzi¹dza.
Red.

Og³oszenie drobne
Zgubiono legitymacjê studenck¹ Uniwersytetu Rzeszowskiego na nazwisko
Kolasa Renata.

Gazeta Janowska
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Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Janowie Lubelskim
oraz
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim
og³asza wysokoœæ op³at za dostarczan¹ wodê i odprowadzane œcieki w zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie taryf op³at w rozumieniu art. 24 ust.9
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków
z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72 poz. 747).
Stawki odp³atnoœci taryfowej obowi¹zuj¹ od 1 czerwca 2005 r.
w wysokoœci:
1. Zaopatrzenie w wodê:
cena wody dostarczanej z komunalnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych dla
3
wszystkich - odbiorców1,84 z³/m

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Janowie Lubelskim
og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanych z prawem wieczystego u¿ytkowania przy
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48 w Janowie Lubelskim
wg. poni¿szego zestawienia:
1. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/1 o pow. 0,2130 ha, wraz z udzia³em
w wys. 2130/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 73.760,00 z³. wadium: 7.376,00 z³. post¹pienie: 700,00 z³.
2. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/2 o pow. 0,1961 ha, wraz z udzia³em
w wys. 1961/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 67.760,00 z³. wadium: 6.776,00 z³. post¹pienie: 600,00 z³.
3. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/3 o pow. 0,1414 ha, wraz z udzia³em
w wys. 1414/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 50.390,00 z³. wadium: 5.039,00 z³. post¹pienie: 500,00 z³.

Stawki op³at sta³ych:
Œrednica wodomierza:
Ö 20 - 4,12 z³/miesi¹c
Ö 25 30 - 6,18 z³/miesi¹c
Ö 40 - 8,24 z³/miesi¹c
Ö 50 - 12,76 z³/miesi¹c
Ö 80 - 24,72 z³/miesi¹c
Ö 100 - 25,75 z³/miesi¹c
2. Odprowadzanie œcieków:
Grupa I - Gospodarstwa domowe - 2,55 z³/m3;
Grupa II - Przedsiêbiorstwa handlowe, us³ugowe, sklepy, instytucje, szpitale,
apteki, szko³y, przedszkola, internaty, restauracje, bary, Kawiarnie i œcieki
3;
dowo¿one wozami asenizacyjnymi o ³adunku BZT5 do 350 mg O2/litr - 3,52 z³/m
Grupa III - Zak³ady przemys³owo-produkcyjne, przetwórstwa miêsnego i
3.
spo¿ywczego itp. - 6,30 z³/m

4. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/4 o pow. 0,1702 ha, wraz z udzia³em
w wys. 1702/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Nieruchomoœæ jest obci¹¿ona umow¹ dzier¿awy, kupuj¹cy wstêpuje w stosunek
dzier¿awy w miejsce sprzedaj¹cego.
Cena wywo³awcza: 60.640,00 z³. wadium: 6.064,00 z³. post¹pienie: 600,00 z³.
5. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/5 o pow. 0,1139 ha, wraz z udzia³em
w wys. 1139/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 38.300,00 z³. wadium: 3.830,00 z³. post¹pienie: 400,00 z³.
6. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/6 o pow. 0,0926 ha, wraz z udzia³em
w wys. 926/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 31.150,00 z³. wadium: 3.115,00 z³. post¹pienie: 300,00 z³.

Do powy¿szych cen bêdzie doliczany podatek VAT w wysokoœci 7%.
Projekt wspó³finansowany ze œrodków programu Unii Europejskiej PHARE,
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Agencja Rozwoju Lokalnego w Janowie Lubelskim
- Oddzia³ Lubelskiej Fundacji Rozwoju
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim

7. nieruchomoœæ oznaczona dzia³k¹ o nr 2103/7 o pow. 0,1383 ha, wraz z udzia³em
w wys. 1383/10655 m2 w czêœci wspólnej drogi dojazdowej o nr 2103/8 o pow.
0,1022 ha;
Cena wywo³awcza: 49.290,00 z³. wadium: 4.929,00 z³. post¹pienie: 500,00 z³.

w ramach projektu:

AKADEMIA KARIERY ZAWODOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Przetarg odbêdzie siê w podanej kolejnoœci w dn. 11.08.2005 r. o godz. 11/00 w
siedzibie Spó³ki przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48 w Janowie
Lubelskim.

Zapraszaj¹

osoby kwalifikuj¹ce siê do jednej z poni¿szych grup:
- bezrobotni, którzy nie ukoñczyli 25 roku ¿ycia;
- bezrobotni pozostaj¹cy w rejestrze Powiatowych Urzêdów Pracy ³¹cznie przez okres
ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat, którzy nie ukoñczyli 26 roku ¿ycia;
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie 12 miesiêcy od dnia okreœlonego w
dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y
wy¿szej, które nie ukoñczy³y 27 roku ¿ycia

na bezp³atne seminarium
„Szansa dla m³odych”
które odbêdzie siê
20 lipca br. w godz. 10.00-15.00

Dokumenty przetargowe do wgl¹du w siedzibie Spó³ki od poniedzia³ku do pi¹tku
od godz. 7 do 15, tel. kontaktowe (015) 872 07 85; 872 12 82.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium najpóŸniej do dnia
11.08.2005 r. do godz. 1000 na konto Spó³ki: PEKAO S.A. O/ Janów Lubelski
56124027571111000040065876 z dopiskiem: „przetarg” oraz nr nieruchomoœci,
których wadium dotyczy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli ¿aden z
uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywo³awczej i
jednego post¹pienia. Wadium przepada równie¿, je¿eli wygrywaj¹cy uchyli siê od
zawarcia umowy kupna - sprzeda¿y w terminie 30 dni od daty przetargu. Wadium
wygrywaj¹cego zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozosta³ym uczestnikom
zwrócone najpóŸniej w ci¹gu trzech dni po licytacji.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Janowie Lubelskim zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyn.

na którym zostan¹ przedstawione m.in.
- programy EURES, AU PAIR,
- procedury rynku pracy obowi¹zuj¹ce w poszczególnych
krajach cz³onkowskich UE,
- wskazane realne szanse na zatrudnienie za granic¹,
- oferty pracy za granic¹,
- programy realizowane przez PUP i LFR skierowane do
m³odych osób,
- agroturystyka szans¹ dla m³odych z terenów wiejskich, itp.
Skontaktuj siê z nami:
Agencja Rozwoju Lokalnego
Powiatowy Urz¹d Pracy
Janów Lubelski
Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 52
ul. Zamoyskiego 70
tel. 8725252 lub 8717422
tel. 8720240 lub 8722534
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Gazeta Janowska

Rowerem dooko³a Polski

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

16 maja 2005 r. Pan Andrzej
Humaniuk wyjecha³ z Jastrzêbia
Zdroju na rowerze by w
przeci¹gu kilku tygodni
objechaæ Polskê wzd³u¿ granicy
zachodniej, pó³nocnej i
wschodniej. Miesi¹c póŸniej
Janów Lubelski znalaz³ siê na
jego rowerowej trasie.
Opowiedzia³ nam kilka s³ów o
sobie.
Pan Andrzej urodzi³ siê w 1954
r. i przez lata pracowa³ jako
górnik. Po przejœciu na
emeryturê aktywnie zacz¹³
jeŸdziæ na rowerze. Od 5 lat
zwiedza Polskê na dwóch
kó³kach, odwiedzaj¹c miejsca
ciekawe historycznie i
kulturalnie. Powiedzia³ nam, ¿e
powrót do domu planuje na
koniec czerwca. Nie ma
¿adnych sponsorów i koszty
pokrywa z zaoszczêdzonych
przez jesieñ i zimê pieniêdzy.
Bardzo siê cieszymy, ¿e Janów znalaz³ siê na rowerowej mapie Pana Andrzeja i
mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku równie¿ nas odwiedzi.
Kate

w promocji
Gazeta Janowska
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Sportowa wizytówka Janowa

Sylwetka £ukasza Kowala pojawia siê
na ³amach naszej gazety ju¿ po raz
kolejny, ale osi¹gniêcia, jakie uzyskuje
m³ody zawodnik „Olimpu” s¹ warte
podkreœlenia. Po bardzo udanych
startach na pocz¹tku roku i zdobyciu
Pucharu Polski Kadetów (Janów
Lubelski) i Miêdzynarodowego
Mistrza Polski Kadetów (Kostrzyn)
zosta³ Mistrzem Polski Juniorów
M³odszych, które odby³y siê w ramach
XI Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y „Lubelszczyzna 2005”
(Che³m) a ostatnio zwyciê¿y³ w
Miêdzynarodowych Mistrzostwach

Bia³orusi, zawody te zosta³y rozegrane
w Grodnie. Przypomnijmy, ¿e £ukasz
startuje w kat. 58 kg i w tej kategorii
wagowej bêdzie reprezentowa³ Polskê
w Mistrzostwach Europy w Albanii,
które odbêd¹ siê w dniach 8-10 lipca, w
stolicy tego kraju Tiranie. Do tej
imprezy przygotowuje siê na
zgrupowaniu kadry narodowej w
Piotrkowie Trybunalskim. Ostatnim
sprawdzianem przed mistrzostwami
bêdzie turniej na S³owacji. O tych
startach i miejmy nadziejê bardzo
dobrych rezultatach, poinformujemy
naszych czytelników w wakacyjnym
wydaniu GJ. Przy okazji trzeba
podkreœliæ wyniki uzyskiwane przez
kolegów klubowych naszego mistrza,
choæby ostatni wystêp na zawodach w
Che³mie, gdzie zawodnicy JLKS
„Olimp” na startuj¹ce 62 kluby zajêli
VI miejsce. W sk³adzie dru¿yny oprócz
£ukasza Kowala znajdowali siê Kamil
Kowal, Dawid Kania, Andrzej
£ukasiewicz i bracia Artur i Damian
Karwatowscy. Br¹zowy medal na
rozgrywanych w czerwcu
Mistrzostwach Polski Juniorów (do lat
20) wywalczy³ Grzegorz Drzazga,
startuj¹c w kat. 50 kg.

Sukcesy Janowskich Karateków

Puchar ma³ych mistrzów karate
Sukces Amandy Cannavacciuolo!
W dniu 28.05.2005r. w Tomaszowie Lubelskim odby³ siê Puchar Ma³ych
Mistrzów Karate. W zawodach uczestniczy³o 60 zawodników z klubów z ca³ej
Lubelszczyzny. Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego reprezentowa³o 3 osoby:
Amanda Cannavacciuolo, Wiktor Piecuch oraz Patryk Rawski. Najlepiej z ca³ej
trójki wypad³a Amanda zajmuj¹c I miejsce w kumite i III miejsce w kata. Zawody
po³¹czone by³y z otwarciem Akademii Sztuk Walk w Tomaszowie Lubelskim,
której otwarcia dokonali m.in. burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Marian
£ysiak, rzecznik prasowy Polskiego Zwi¹zku Karate Tradycyjnego Janusz
Kawa³ko oraz Prezes Lubelskiego Zwi¹zku Karate Tradycyjnego Andrzej
Maciejewski.
P. Wojtkowski
Turniej ma³ego mistrza
Medalowe ¿niwo karateków z Janowa!
Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê Turniej Ma³ego Mistrza w Rzeszowie. W
zawodach, których organizatorem by³a Rzeszowska Akademia Karate
Tradycyjnego, uczestniczy³o ponad 80 zawodników z Rzeszowa, Dêbicy,
Bi³goraja i Janowa Lubelskiego. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: kata
(formy), kumite (walki) oraz walczyli o miano najlepszego zawodnika
(zawodniczki) w poszczególnych grupach wiekowych. Zawodnicy podzieleni
byli na grupy wg p³ci, wieku i stopnia zaawansowania. Nasz klub reprezentowa³o
piêcioro zawodników: Magdalena Kras, Karolina Majkowska, Maciej £ukasik,
Pawe³ Surtel, Wiktor Piecuch. By³ to najlepszy wystêp naszych zawodników w
ostatnim okresie, poniewa¿ janowscy karatecy zdobyli a¿ 10 medali, z czego 6
medali z³otych, 3 medale srebrne i jeden br¹zowy.
P. Wojtkowski

Candej

FABRYKA MASZYN Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
posiada do sprzeda¿y
Nieruchomoœci:
1. Dzia³kê o ³¹cznej powierzchni 0,318ha - na której znajduj¹ siê:
a) BUDYNEKWARSZTATOWO-MAGAZYNOWY, parterowy, nie
podpiwniczony
b) WARSZTAT NAPRAWY WÓZKÓW, o konstrukcji lekkiej stalowej.
Powierzchnia u¿ytkowa budynków ogó³em - ok. 920 m2, nieruchomoœæ
przeznaczona na cele magazynowe, produkcyjne.
2. Dzia³kê o powierzchni 0,3828ha - na której znajduj¹ siê obiekty wraz z
parkingiem dla
dla samochodów osobowych:
a) BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY o powierzchni u¿ytkowej - 1376 m2
b) SALA ZEBRAÑ o powierzchni u¿ytkowej - 875 m2
c) £¥CZNIK
Dzia³ka przylega do dogi krajowej nr 19 Lublin-Rzeszów, (bezpoœredni dojazd);
nieruchomoœæ przeznaczona na cele handlowe, biurowe, hotelowe.
maszyny i urz¹dzenia:
- tokarkê k³ow¹ numeryczn¹ TKX 50N
- pi³ê tarczow¹ FC -710
- suwnicê 3,2T
- frezarkê FWA-41
- tokarkê TUC-40
- wiertarko-frezarkê WFC-85
Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo¿na w Oddziale Gospodarki Remontowej i
Inwestycji
tel. (015) 872 04 70 wew. 209 lub kom. 0600 003 507
fax (015) 872 04 73, http://www.fmj.pl
Pani Danucie Sowie wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci ojca
sk³ada Dyrekcja i wspó³pracownicy Szpitala w Janowie Lubelskim
Pani lek. Med. Krystynie Patejuk wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci teœciowej
sk³ada Dyrekcja i wspó³pracownicy Szpitala w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska

Panu lek. Med. Marianowi Patejukowi wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci matki
sk³ada Dyrekcja i wspó³pracownicy Szpitala w Janowie Lubelski
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XVI Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych - Lublin 2-3.05.2005r.
W dniu 3.05.2005r. w Lublinie, w hali Miêdzynarodowych Targów Lubelskich,
odby³y siê fina³y XVI Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych w Karate
Tradycyjnym. W zawodach startowa³o 139 zawodników i zawodniczek z 38
klubów z ca³ej Polski, wy³oniono na podstawie eliminacji wojewódzkich. Zawody
poprzedzi³a w dniu 2.05 przygotowana z du¿ym rozmachem uroczystoœæ otwarcia
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Halowych „Lubelszczyzna
2005”. Goœæmi oficjalnymi otwarcia byli: Minister Resortu Edukacji i Sportu
Miros³aw Sawicki, Marsza³ek Województwa Lubelskiego Henryk Makarewicz,
Wicemarsza³ek Województwa Lubelskiego Miros³aw Z³omaniec oraz Prezes
Lubelskiej Unii Sportu Bogus³aw Trojan.
Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego w Janowie Lubelskim
reprezentowa³a dwójka debiutantów w tej grupie wiekowej: Magdalena Kras i
Maciej £ukasik. Zawodnicy Ci reprezentowali nasz klub w nastêpuj¹cych
konkurencjach: En-bu mieszanym oraz Magdalena Kras w kata oraz fukugo, a
Maciej £ukasik w fukugo i kumite. Za najwiêkszy sukces na tych zawodach
nale¿y uznaæ IV miejsce w konkurencji En-bu oraz wysokie pi¹te miejsce
Magdaleny Kras w konkurencji kata indywidualne. Wystêpem tym nasi
zawodnicy zadebiutowali w juniorach m³odszych, co tym bardziej cieszy, ¿e
pomimo zmiany grupy z m³odzików na juniorów reprezentanci UKKT z Janowa
Lubelskiego wci¹¿ nale¿¹ do krajowej czo³ówki.
P. Wojtkowski
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Gazeta Janowska

