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W Janowie po raz jedenasty

W dniach 8-10.07.2005r. w Janowie
Lubelskim odby³y siê XI
Ogólnopolskie Zawody w Skokach
prz ez P rze szk ody. Trzy dni owe
zmagania 49 jeŸdŸców i koni z 34
klubów z terenu ca³ej Polski pomimo
nie spr zyj aj¹ cej aur y zgr oma dzi ³y
ponownie du¿¹ iloœæ widzów. Na
pa rk ur ze po ³o ¿o ny m w po bl i¿ u
janowskiego zalewu zobaczyæ by³o
mo¿na wielu znanych zawodników
m.in.: Jaros³awa i Zbigniewa P³atosów,
Krzysztofa Praska, Jaros³awa
Skrzyczyñskiego czy Andrzeja
G³oskowskiego jak równie¿ wiele
wspania³ych koni z takich klubów jak:
KS Nad Wigrami Bia³ystok, KJ Leœna
Wola G³ogów Ma³opolski, KJ Sielanka

Warka, KJ Aleksander Elizówka,
CWKS Legia Warszawa i innych.
G³ównym Sêdzi¹ Zawodów by³
Dyrektor Stadniny Koni w
Bogus³awicach Tadeusz G³oskowski.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê
m.in.: Marsza³ek Województwa
Lubelskiego Edward Wojtas, Pose³ na
Sejm RP Zdzis³aw Podkañski, Pose³ na
Sejm RP El¿bieta Kruk, Dyrektor Stada
Ogierów z Bia³ki Jerzy Urbañski,
Burmistrz Niska Mariusz Kowalik,
Burmistrz Ulanowa Andrzej B¹k,

Starosta Powiatu Janowskiego
Boles³aw Gzik. Pierwszy dzieñ zmagañ
jeŸdŸców i koni to cztery konkursy, w
tym m.in. dwa klasy „L” zaœ drugi,
sobotni to 5 konkursów m.in. klasy „N”
i „C”. Wysi³ki zawodników i koni
nagradzane by³y gromkimi brawami.
Œwietnie prowadzone konie wspina³y
siê na wy¿yny swoich mo¿liwoœci
budz¹c podziw zarówno dzieci jak i
dor os³ ych . W prz erw ach miê dzy
zawodami nie zabrak³o tak¿e
ró¿norodnych atrakcji. Odby³y siê trzy
licytacje „Kota w worku”. Konkurs
„Moje zwierz¹tko”, tak wyczekiwany

przez m³odsz¹ czêœæ publicznoœci,
niestety, w tym roku nie odby³ siê z
powodu z³ych warunków pogodowych
doœæ du¿a ulewa. Fakt ten nie
przeszkodzi³ organizatorom Zawodów
nagrodziæ wszystkie dzieci, które
zg³osi³y swoich milusiñskich do tego
konkursu. Du¿a iloœæ stoisk oferuj¹ca
pra¿on¹ kukurydzê, watê cukrow¹,

napoje ch³odz¹ce zgromadzi³a równie¿
du¿¹ iloœæ obecnej na zawodach
publicznoœci. W trakcie przerw miêdzy
konkursami i w ich trakcie zjeœæ mo¿na
by³o równie¿ kie³baski, szasz³yki z
grilla czy te¿ bigos. Niedziela, 10 lipca
to przede wszystkim, najwa¿niejszy z
konkursów o „GRAND PRIX Janowa
Lubelskiego”, w którym zwyciê¿y³
Jaros³aw Skrzyczyñski z Klubu

JeŸdzieckiego Leœna Wola G³ogów
Ma³opolski na koniu ILDAGO. Puchar
wrêczy³ Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ.
Ponadto na janowskim parkurze
zaprezentowa³ siê w pokazie
kaskaderskim Krakowski Szwadron
U³anów. Warto wspomnieæ o jak
zwykle bezb³êdnej organizacji
tegorocznych zawodów. Urz¹d Miejski
w Janowie Lubelskim, Janowski
Oœrodek Kultury, Lubelski Zwi¹zek
JeŸdziecki, Stowarzyszenie
Ku lt ur al no -S po rt ow e „P eg az ” to
g³ówni organizatorzy tej imprezy, która
z roku na rok nabiera coraz wiêkszego
rozmachu i rangi. Wspania³a
atmosfera, wielkie emocje,
niezapomniane prze¿ycia tak powinna
wygl¹daæ dobrze poprowadzona i
zorganizowana impreza a za tak¹
mo¿emy uznaæ tegoroczne zawody.
ac

Od Niej wysz³o zwyciêstwo

Coroczny odpust Aposto³ów Piotra i
Paw³a to tak¿e Diecezjalna
Pielgrzymka Mê¿czyzn do
Sanktuarium Matki Bo¿ej Janowskiej.
W tym roku po³¹czono j¹ z
uroczystoœciami 25 - lecia powstania
NSZZ Solidarnoœæ. Uczestniczyli w
niej licznie zwi¹zkowcy z Regionu
Ziemia Sandomierska i
Œrodkowowschodniego z
przewodnicz¹cymi: Andrzejem
Kaczmarkiem i Marianem Królem.
Gospodarzem obchodów by³ Piotr
Góra przewodnicz¹cy rady miejskiej.
W³adze samorz¹dowe reprezentowali
burmistrz Janowa Krzysztof Ko³tyœ i
starosta janowski Boles³aw Gzik,
przyby³ tak¿e starosta bi³gorajski
Stanis³aw Schodziñski.
Wa¿nym elementem uroczystoœci by³a
homilia w której kaznodzieja ukaza³
dwie postacie tak wa¿ne dla historii
naszego narodu a mianowicie Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II i ks.Jerzego
Popie³uszkê. Na pocz¹tku swojego
pon tyf ika tu pap ie¿ wyp owi edz ia³
s³owa które powtórzy³ w drug¹
rocznicê œmierci ks. Jerzego: „Jest to
¿yczenie i proœba zarazem, a¿ebyœmy
uczynili wszystko dla zabezpieczenia,
dla zachowania naszej duchowej i
moralnej to¿samoœci. A¿ebyœmy nie
dali siê jako naród z³amaæ, roz³o¿yæ,
os³abiæ, mimo wszystkich doœwiadczeñ
i trudnoœci, których historia dawna i
wspó³czesna nam nie szczêdzi”.

A œwiadectwo ks. Jerzego Popie³uszki
brzmia³o: „Solidarnoœæ dlatego tak
szybko zadziwi³a œwiat, ¿e nie walczy³a
przemoc¹, ale na kolanach, z ró¿añcem
w rêku, przy polowych o³tarzach,
upomina³a siê o godnoœæ ludzkiej
pracy, o godnoœæ i szacunek dla
cz³owieka”

Te s ³ o w a w y p o w i e d z i a n e 1 9
paŸdziernika 1984 r., na kilka godzin
pr ze d po rw an ie m i mê cz eñ sk ¹
œmierci¹, zosta³y wyryte na pomniku
ufundowanym przez komisje
zak³adowe “Solidarnoœci” z Janowa
Lubelskiego. Przed obeliskiem ku czci
Mêczennika za wiarê i Ojczyznê,
usytuowanym na placu przy
Sa nk tu ar iu m, tu ¿ ob ok ka pl ic y
Zjawienia, pochyli³y siê zwi¹zkowe,
kombatanckie, szkolne i zak³adowe
sztandary. Po uroczystym poœwiêceniu,
którego dokona³ ks. biskup Edward
Frankowski, delegacje z³o¿y³y
wi¹z anki kwia tów i odda ³y ho³d
kapelanowi Solidarnoœci.
candej
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Gazeta Janowska

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Zarz¹d Powiatu w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, woj. Lubelskie ul. Zamoyskiego 59
tel. (015 ) 8720 309
Og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci - lokalu
mieszkalnego stanowi¹cego w³asnoœæ powiatu w Janowie Lubelskim
1. Oznaczenie nieruchomoœci wed³ug ksiêgi wieczystej oraz katastru
nieruchomoœci:
Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny, po³o¿ony jest przy ul.
Zamoyskiego nr 147 b/2 ( osiedle Nowy Szpital) na dzia³ce oznaczonej
nr ewidencyjnym 2294/20 dla, której urz¹dzona jest Ksiêga wieczysta nr 59283
2. Powierzchnia nieruchomoœci:
Lokal mieszkalny o pow. 27 m. kw.
3. Opis nieruchomoœci:
Lokal mieszkalny po³o¿ony w Janowie Lubelskim w bloku przy
ul. Zamoyskiego 147 b/2 zlokalizowany na parterze o pow. u¿ytkowej 27 m.
kw.
Sk³ada siê z jednego pokoju, kuchni, ³azienki z WC i przedpokoju.
Cena wywo³awcza 21542,25 z³.
Minimalne post¹pienie 430,90 z³.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest dokonanie wp³aty wadium
w gotówce, obligacjach Skarbu Pañstwa lub papierach wartoœciowych
dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej
tj. kwotê 2154, 23 z³. na konto Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
nr 32102032350000520200074351 PKO BP S.A.
o /Opole Lubelskie, e / Janów Lubelski do dnia 26 sierpnia 2005 r.
Wadium wp³acone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygra³ zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przegra³
wygra³ od zawarcia umowy.
4. Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 sierpnia 2005 r. o godz. 9 00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 sala
nr 44. Osoba reprezentuj¹ca w przetargu osobê prawn¹ winna okazaæ siê
stosownymi pe³nomocnictwami.
5. Przetarg bêdzie wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli chocia¿
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie ceny wywo³awczej.
6. Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie mo¿liwoœæ odwo³ania z uzasadnionej
przyczyny og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacje odnoœnie nieruchomoœci, bêd¹cych przedmiotem
przetargu udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Logistyki i Gospodarki Mieniem
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ( tel.(015) 8720 309 ).

Bêdzie Oddzia³ Gastrologii
Podczas otwarcia Oddzia³u
Rehabilitacji starosta Boles³aw Gzik
za po wi ed zi a³ ko le jn e z mi an y w
janowskim szpitalu. Przewiduje siê
utworzenie Oddzia³u Gastrologii, prace
organizacyjne z tym zwi¹zane s¹ ju¿ na
ukoñczeniu. W miesi¹cu wrzeœniu
nast¹pi kontraktowanie us³ug w NFZ.
Przewiduje siê, ¿e oddzia³
funkcjonowa³ bêdzie od 01.01.2006 r.
J.M
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
POZ przy szpitalu
Zgodnie z zaleceniem Rady Powiatu
utworzona zostanie przychodnia
Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy
szpitalu. Gabinety bêd¹ mieœciæ siê
obok przychodni specjalistycznych. Do
pracy w tych przychodniach zg³osi³o
siê dziesiêciu lekarzy. Planuje siê
rozpoczêcie naboru i przyjmowania
pacjentów od pierwszego wrzeœnia.
Zgodnie z zasadami zapisanie siê
pacjenta do nowej przychodni jest
bezp³atne, je¿eli nie nastêpuje czêœciej
ni¿ jeden raz na pó³ roku. Zapisania do
innej przychodni mo¿e nast¹piæ bez
koniecznoœci kontaktowania siê z
dotychczasow¹ przychodni¹ POZ.
J.M
Dlaczego tyle zmian w szpitalu?
To pytanie zada³em Dyrektorowi
szpitala Zbigniewowi Widomskiemu.
OdpowiedŸ jest krótka wszystkie te
dzia³ania maja s³u¿yæ pacjentom.
Tworzy siê oddzia³y, które s¹ niezbêdne
2.

na naszym terenie dzia³ania. Na takie
oddzia³y mo¿na uzyskaæ kontrakty w
NFZ. Takie dzia³anie jest elastycznym
dostosowywaniem siê do warunków
unijnych i potrzeb spo³ecznych. Nie jest
to dzia³anie tylko dla dzia³ania. Szpital
uzyskuje coraz lepsze finansowanie
us³ug. Powstaje tak¿e mobilizacja i
konkurencja na rynku us³ug
medycznych w naszym powiecie.
Utrzymanie personelu w szpitalu jest
wa¿nym dzia³aniem na naszym rynku
pracy. Nie powinno to nikogo dziwiæ,
¿e nastêpuj¹ ci¹g³e zmiany - ju¿
przygotowuje siê unowoczeœnienie
laboratorium. Modernizacja pozwoli na
bezp oœre dnie po³¹ czen ia si eci¹
ko mp ut er ow ¹ z po sz cz eg ól ny mi
oddzia³ami szpitalnymi, konieczne jest
sprowadzenie nowoczesnych urz¹dzeñ
laboratoryjnych.
Nawet dostosowanie wjazdu karetek
pogotowia pod OIOM jest konieczne,
bo takie s¹ standardy wspó³czesnego
lecznictwa.
Wszystkie te dzia³ania wynikaj¹ z
zaleceñ i w porozumieniu z Zarz¹dem
i Rad¹ Powiatu.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Rada Powiatu na
ka¿ dym pos ied zen iu w ys³ uch uje
sprawozdania z dzia³alnoœci dyrekcji
szpitala.
J.M

Blaski i cienie OSiR-u
Od pocz¹tku obecnego sezonu
wypoczynkowego w janowskim OSiR
rz¹dzi nowy dyrektor - Krzysztof
Deruœ. Nowy dyrektor jest
cz³owiekiem, który ukoñczy³ w trybie
dz ie nn ym Wydzi a³ Ek on om ic zn y
UM CS w Lu bl in ie or az st ud ia
podyplomowe na kierunku Bankowoœci
w WSPiA w Lublinie. Przed podjêciem
zatrudnienia na stanowisku dyrektora
OSiR-u zajmowa³ siê kilkanaœcie lat
dzia³alnoœci¹ prywatn¹. Z
obejmowanym stanowiskiem wi¹¿e
du¿e nadzieje na poprawê ogólnej
sytuacji finansowej Oœrodka w nowych,
zmienionych dziêki przeprowadzeniu
gruntownej modernizacji akwenu
warunkach. Jednym z jego g³ównych
celów jest równie¿ nawi¹zanie jeszcze
pe³niejszej i wydajniejszej wspó³pracy
z w³aœcicielem OSiR-u (Urz¹d Miejski
przyp. Red) a zwi¹zanej z potrzeb¹
wyprowadzenia na tzw. prost¹ wyspy i
obiektów wchodz¹cych w sk³ad
Oœrodka. Bêdzie to jednoznaczne ze
zwiêkszeniem ich popularnoœci nie
tylko wœród mieszkañców Janowa
Lubelskiego i jego okolic, ale równie¿
turystów z innych regionów
odwiedzaj¹cych nasze strony. W
sw oi ch st ar an ia ch zw i¹ za ny ch z
po pr aw ¹ w iz er un ku i z ap le cz a
ekonomiczno-turystycznego OSiR-u
zmierzaæ bêdzie do racjonalizacji
wydatków wynikaj¹cych wprawdzie z
dzia³alnoœci statutowej Oœrodka, lecz
niemaj¹cych ¿adnego z punktu
widzenia OSiR-u (jako
przedsiêbiorstwa) ekonomicznego
uzasadnienia. Mówimy tutaj o
zmniejszeniu kosztów ca³kowicie do tej
pory ponoszonych przez Oœrodek, a nie

“ A n t k a m i ”

ca³y Kompleks Wypoczynkowy z
tytu³u np.: dofinansowania
dzia³aj¹cego w sezonie turystycznym
na terenie Kompleksu
Wypoczynkowego „Zalew” oddzia³u
lubelskiej Policji, utrzymywania nie
tylko na w³asnych, lecz równie¿ na
ogólnodostêpnych, publicznych
k¹pieliskach ratowników WOPR,
pokrywania kosztów zwi¹zanych z
utrzymaniem czystoœci i porz¹dku na
o b s za r ze c a³ e go K om p le k su
Wypoczynkowego, czy te¿ problemach
zwi¹zanych z utrzymaniem oœwietlenia
i sieci sanitarnej Kompleksu. W tym
sezonie Oœrodek Sportu i Rekreacji w
Janowie Lubelskim dysponuje 240toma miejscami noclegowymi, goœci
zaœ obecnie oko³o 180-ciu turystów i
kolonistów. Do dyspozycji turystów
pr ze zn ac zo ny ch je st ró wn ie ¿ 18
kajaków, 6 ³ódek, 2 ¿aglówki, 4 ma³e i 2
du¿e rowery wodne. Janowski OSiR
za tr ud ni a n a s ta ³e 9 o só b, 3
pracowników sezonowych oraz w
chwili obecnej 18 osób na zasadzie
umowy-zlecenia. Jedn¹ z atrakcji
Oœrodka jest kawiarenka „Na Wyspie”,
która swymi konkurencyjnymi cenami
rywalizowaæ mo¿e z powodzeniem z
wiêkszoœci¹ lokali gastronomicznych z
terenu Janowa Lubelskiego. Dyrektor
K. Deruœ uwa¿a, ¿e modernizacja
jan ows kie go Z ale wu w p³y nie w
niedalekiej ju¿ przysz³oœci, zgodnie z
oczekiwaniami w³adz miasta, na
zdecy dowan ie wiê kszy n ap³yw
turystów, nie tylko tych rodzimych, ale
równie¿ tych z bardziej odleg³ych
regionów naszego kraju.
mp i ac

u h o n o r o w a n i

Jak co roku, podczas Dni Janowa,
wrêczone zosta³y „Antki”. Nagrody te
przyznawane s¹ w piêciu kategoriach:
Cz³owiek Roku, Promotor Roku, Talent
Roku, Firma Roku i sponsor Roku.
Cz³owiekiem Roku zosta³a Agnieszka
Kukliñska
za³o¿ycielka
Stowarzyszenia Rodziców Przyjació³

Opiekunów i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej, Promotorem Roku
Mieczys³aw i Adam ¯elazko oraz
El¿bieta Kurzyna, mieszkañcy £¹¿ka

Garncarskiego czynnie przyczyniaj¹cy
siê do promowania naszej gminy jako
regionu atrakcyjnego turystycznie.
Ta lentem Roku zostali: Rafa³
Jakiemczuk
zwyciêzca konkursu
organizowanego przez program VIVA
Polska, Piotr i Grzegorz Radomscy
reprezentanci naszego kraju w fina³ach
turnieju gier komputerowych ACON5
w Chinach, £ukasz Kowal Mistrz
Polski Juniorów M³odszych w
zapasach. Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo
Mostowych Sp. z o.o.
otrzyma³o statuetkê „Antka” w
kategorii Firma Roku zaœ tytu³
Sponsora Roku przypad³ w udziale
firmom: PHU Tymixfarb, ZPM
Matthias oraz Hotel
Restauracja
„Myœliwska”. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
ac

K O M U N I K A T
Stowarzyszenie Rodziców Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej ''Wawrzynek'' zwraca siê z proœb¹ o wsparcie finansowe
na zakup pomocy edukacyjnych niezbêdnych do nauki dla niewidomej
dziewczynki Ewy Dychy, która utraci³a wzrok po przeszczepie szpiku
kostnego.
Osoby pragn¹ce pomóc proszone s¹ o kontakt z Zarz¹dem Stowarzyszenia Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 37
Dziêkujemy za ka¿d¹ pomoc i okazane serce!

Gazeta Janowska

2005-07-15 - otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego - w
obszarze prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y.

BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2 Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustaw¹”. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia
oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w obszarach: dzia³anie na rzecz osób
niepe³nosprawnych, przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym:
1) organizacje pozarz¹dowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy,
3) jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
I. Rodzaj zadania
1 . P R O WA D Z E N I E N A T E R E N I E S Z K Ó £ P R O G R A M Ó W
PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y przez:
prowadzenie na terenie szkó³ i innych placówek oœwiatowych i opiekuñczowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y,
odpowiadaj¹cych wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, w tym:
-profesjonalne przygotowanie realizatorów,
-kompletny (godzinowy) scenariusz zadañ,
-zaplanowan¹ ewaluacjê (ocena efektów programy odroczona w czasie, np.
wykonana po trzech miesi¹cach).
2. ROZSZERZANIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W
OPARCIU O ZAJÊCIASPORTOWE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y przez:
organizacjê czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y stanowi¹c¹ alternatywê wobec
u¿ywania narkotyków i picia alkoholu
II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych
zadañ:
- zadanie nr 1 11.500,00 z³.
- zadanie nr 2 30.000,00 z³.
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
-Zadania powinny byæ realizowane do 30 listopada 2005 r.
-Warunkiem realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia
realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru
okreœlonego w Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193,
poz.1891)
-otwarcie odrêbnego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, w przypadku
przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿ wnioskowana korekta kosztorysu
projektu.
V. Terminy i miejsce sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,
poz.1891) nale¿y sk³adaæ na piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem
nazwy zadania, do dnia 16 sierpnia 2005 r. do godz. 14-stej w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23)
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie
bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu sk³adania
ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po
zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje
odwo³anie.
Oferty bêd¹ rozpatrywane wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
Zgodnoœæ tematyczna z og³oszonym konkursem
tak
waga x
Zgodnoœæ tematyczna ze statusem
tak
x
Zaplecze finansowe (wk³ad w³asny)
0-3
2
6
Innowacyjnoœæ projektu
0-3
2
6
Cyklicznoœæ projektu
0-3
2
6
Realnoœæ wykonania zadania
0-3
1
3
Udzia³ wolontariuszy
0-3
1
3
Partnerzy projektu
0-3
1
3
Promocja regionu
0-3
2
6
kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane:
W 2004r. udzielono wsparcia finansowego na realizacjê ww. zadania w kwocie:
- zadanie nr 1 - 16.615,00 z³.
- zadanie nr 2 - 6.654,00 z³. Ramowy wzór oferty jest dostêpny w Urzêdzie
Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na stronie
internetowej Urzêdu www.janowlubelski.pl
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Momoty ma³a ojczyzna
W niedzielne popo³udnie przy
zabytkowym koœció³ku w Momotach
zapisywa³ siê przepiêkny akt
powstawania Kultury
tej pisanej
wielk¹ liter¹. Ks. Marek Orze³ tak
rozpocz¹³ uroczystoœæ:„ Mijaj¹ stulecia
a Polska roœnie wœród zmiennych kolei
losów, jak ten wielki dziejowy d¹b ze
swoich zdrowych korzeni”. Te s³owa
Jana Paw³a II by³y inspiracj¹ dla
powstania Albumu „Momoty ma³a
ojczyzna”, które dzisiaj pragniemy
Pañstwu zaprezentowaæ. Dlatego
cieszymy siê niezmiernie, ¿e mo¿emy
goœciæ Pañstwa tu, w Momotach w
naszej ma³ej ojczyŸnie, przy tym
niezwyk³ym koœció³ku, który jest
dzie³em „r¹k i serca” artysty samouka
œp. Ksiêdza Kazimierza Piñciurka.
Poprzez wydanie albumu i dzisiejsze
spotkanie chcemy spojrzeæ na œwiat
inaczej, oczami artysty-grafika.
Chcemy zatrzymaæ siê nad piêknem
zamkniêtym w codziennoœci. Chcemy,
aby to spotkanie pomog³o nam odkryæ
pozytywn¹ stronê ¿ycia w dzisiejszej,
nieraz szalonej rzeczywistoœci.”

Nastêpnie powita³ przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych burmistrza
Krzysztofa Ko³tysia, starostê powiatu
janowskiego Boles³awa Gzika oraz
wszystkich przyby³ych na t¹
uroczystoœæ. Gor¹co powitana zosta³a
Anna Milewska aktorka
wa rs za ws ki eg o Te at ru St ud io .
W sposób szczególny powitano autora
albumu „Momoty - ma³a ojczyzna”
Ma rk a St rz a³ ko ws ki eg o. Wœ ró d
szumi¹cych drzew wys³uchaliœmy
wi¹zanki przebojów i melodii z
ró¿nych epok w wykonaniu janowskiej
ka pe li wy st êp uj ¹c ej w sk ³a dz ie
Zbigniew Butryn, Tadeusz Bia³ek i
Krzysztof Butryn. Gdy te melodie
ucich³y w otaczaj¹cych nas lasach,
rozbrzmia³y s³owa poezji Jana Paw³a II

recytowane przez Annê Milewsk¹.
Przy wspania³ym podk³adzie
m uz yc zn ym s³ uc ha li œm y s ³ó w o
mi³oœci, piêknie przyrody, o pracy,
cz³owieku. Jakie¿ to by³o wykonanie,
myœli cz³owieka unosi³y siê wysoko

ponad dêbami ulatywa³y a¿ hen ku
przesuwaj¹cym siê po niebie ob³okach
a niektórym s³uchaczom zakrêci³a siê
³za w oku.
Jak¿e radoœnie i dziarsko szli póŸniej
ma³¿onkowie jubilaci po wrêczane prze
ks. Dariusza Sochê dyplomy z
b³ogos³awieñstwem przes³anym przez
ks. Biskupa Andrzeja Dziêgê.
Wprowadzeniem do prezentacji
albumu by³a piosenka „Powiedz mi...”
w wykonaniu Moniki Rapa. To nie
moja egzaltacja to prawdziwy talent ta
m³oda skromna dziewczyna. Jej œpiew
nagradzany by³a brawami, uœciskami i
gratulacjami aktorki Anny Milewskiej.
Czy ten talent i przepiêkny g³os
zostanie odpowiednio wsparty przez
spo³eczeñstwo, czas poka¿e, taka
okazja nie czêsto zdarza siê w naszym
œrodowisku.
Swoje dzie³o album o Momotach
prezentowa³ Mare k Strza³kowski.
Zdjêcia do albumu wykonywa³ przez
12 miesiêcy w ró¿nych porach roku, a
by³a ich pokaŸna iloœæ, bo ponad 3600
sztuk. W albumie znalaz³o siê oko³o
setki. Niestety nie jestem w stanie
nawet w przybli¿eniu opisaæ ich
piêkna, to trzeba zobaczyæ, zachêcam
do tego czytelników. Wszyscy zebrani
zostali zaproszeni na wystawê czêœci
kolekcji zdjêæ do remizy stra¿ackiej.
Ko mp oz yc jê sa li wy st aw ow ej
przygotowa³ Krzysztof Bi¿ek.
Serdecznoœæ mieszkañców, z jak¹ mnie
¿egnano towarzyszy³a mi, kiedy
opuszcza³em ten zak¹tek ziemi.
Jan Machulak

Dlaczego wymienia siê kostkê brukow¹?
W ostatnich dniach mieszkañcy Janowa
Lubelskiego byli œwiadkami
niecodziennego zdarzenia. Na ulicy
Ki li ñs ki eg o za cz êt o wy mi en ia æ,
wczeœniej po³o¿on¹, kostkê brukow¹.
Praca ta wywo³a³a sporo dyskusji i
sp ek ul ac ji . Zg od ni e z pl an am i
projektowymi za³o¿ona kostka
spe³nia³a wszelkie wymagania
techniczne i wytrzyma³oœciowe.
Niestety, po ubieg³orocznej zimie jej
wytrzyma³oœæ pozostawia³a wiele do
¿yczenia - kostka ta zaczê³a siê kruszyæ

i ³amaæ. Na sugestie Urzêdu Miejskiego
wykonawca robót z³o¿y³ reklamacjê do
prod ucen ta kost ki. Rekl amac ja ta
zosta³a uznana, ca³kowity koszt zakupu
nowej kostki oraz wymiany starej
ponosi producent. Doœwiadczenie to
spowodowa³o, ¿e na innych ulicach
bêd¹ stosowane nowe rodzaje kostki.
Pomimo ¿e Urz¹d Miejski nie poniesie
do da tk ow yc h k os zt ów z t ym
zwi¹zanych.
Red.

P O D Z I Ê K O WA N I A
Dyrekcji i pracownikom PRDM w Janowie Lubelskim
serdeczne podziêkowania za pomoc materialn¹ i udzia³
w pogrzebie Andrzeja Rz¹da

Gazeta Janowska

sk³ada rodzina zmar³ego
3.

Jak zabawa to zabawa
Czerwiec ka¿dego roku to tradycyjne
„Dn i Jan owa ”. To wie le imp rez
kulturalnych i sportowych, których
odbiorcami a zarazem ich uczestnikami
s¹ mieszkañcy Janowa Lubelskiego i
okolic. Podobnie jak w ubieg³ym roku,
Dni Janowa trwa³y przez ca³y tydzieñ.
To sprawdzona formu³a.
Organizatorom zale¿y, bowiem na
zapewnieniu ró¿norodnoœci imprez,
tak, aby ka¿dy mieszkaniec miasta
znalaz³ coœ ciekawego dla siebie.
Uwieñczeniem tej¿e imprezy by³
niedzielny festyn z Radiem Lublin w
parku Misztalec. Dwudniow¹ imprezê
odwiedzi³o kilka tysiêcy osób.
Takiemu zainteresowaniu janowian nie
mo¿na siê dziwiæ. Program, który
przygotowali organizatorzy by³ bardzo
bogaty.Jednym ze sta³ych punktów
programu obchodów „Dni Janowa” od
kilku ju¿ lat s¹ Mistrzostwa w Jedzeniu
Pierogów Ruskich. W tym roku zosta³
pobity rekord - Andrzej Kutaœ, mistrz
sprzed 2 lat zjad³ rekordow¹ iloœæ

pierogów, bo a¿ 58 w czasie 10 minut!
Tym samym pobi³ ubieg³oroczny
rekord nale¿¹cy do Józefa
Bocheñczuka z Zamoœcia a wynosz¹cy
57 zjedzonych pierogów. Ponadto
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê:
konkurs „Po linie na skrzynie”, który
jak zawsze wygl¹da³ bardzo
spektakularnie czy te¿ I Otwarte
Mistrzostwa Wêdkarskie
w
pierwszym z wymienionych

Wybieraj z rozwag¹

konkursów zwyciê¿y³ Pawe³ Mak 14
skrzynek, zaœ mistrzem wêdkowania na
Misztalcu zosta³ Marcin Wojtan, który
z³owi³ 6 ryb. Warto zaznaczyæ, ¿e
imprezy, konkursy, quizy, które bardzo
czêsto pojawia³y siê w programie
obchodów „Dni Janowa” adresowane

by³y przede wszystkim do dzieci i
m³odzie¿y przygotowa³ m.in. Janowski
OœrodekKultury.
Mieszkañcy Janowa Lubelskiego w
obydwa weekendowe dni bawili siê
równie¿ (do póŸnych godzin
wieczornych) w rytm muzyki
prezentowanej przez kilka
zaproszonych na Dni Janowa
z e s p o ³ ó w : P I Z Z A £ O M O T,
DEVOTED, CHRZ¥SZCZE czy te¿
wywo³uj¹cy du¿e emocje, szczególnie
wœród mêskiej czêœci publicznoœci,
zespó³ NANA (wygrana w konkursie
debiutów tegorocznego 42. Krajowego
Festiwalu Piosenki w Opolu).
Muzyczn¹ gwiazd¹ dwudniowego
festynu okaza³ siê byæ Marcin
Rozynek, który zaprezentowa³ kilka
nowych piosenek ze swojej najnowszej
p³yty „Nastêpny Bêdziesz Ty” jak
równie¿ piosenki z wczeœniejszych
p³yt. Uwieñczeniem wspania³ej
zabawy i wypoczynku by³, jak zwykle,
przygotowany z wielk¹ starannoœci¹ i
niebywa³ym rozmachem przez Radio
Lublin pokaz sztucznych ogni.
ac

100 lat Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego
Obchody stulecia Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w powiecie
janowskim zosta³y zainaugurowane 30
czerwca tego roku. Po mszy œwiêtej
odprawionej za wszystkich nauczycieli
w koœciele œw. Jana Chrzciciela,
cz³onkowie ZNP emeryci i pracuj¹cy w

oœwiacie zebrali siê w Domu
Nauczyciela. Warto nadmieniæ, i¿
budynek ten wybudowany w latach
siedemdziesi¹tych, powsta³ przy
du¿ym wk³adzie finansowym
ówczesnych nauczycieli. Na spotkanie
przybyli starosta janowski Boles³aw
Gzik i sekretarz urzêdu miejskiego
Bo¿ena Czajkowska. Wszystkich
zebranych przywita³ prezes
janowskiego ZNP Piotr Matwiejszyn,
który oficjalnie otworzy³ uroczystoœæ.
Pani Ewa Garbacz dyrektor Liceum
4.

Ogólnokszta³c¹cego zreferowa³a
dz ia ³a ln oœ æ zw i¹ zk u od sa me go
pocz¹tku jego powstania, czyli roku
1905. Poruszy³a bol¹czki i problemy
œrodowiska nauczycielskiego z jakimi
ono boryka siê szczególnie po roku
1990. W tym czasie delegacja z
kwiatami uda³a siê przed budynek
„starego” liceum, gdzie znajduje siê
pami¹tkowa tablica ku czci
nauczycieli, aby oddaæ im ho³d. Przy
tak okazji znacz¹cej rocznicy wielu
zas³u¿onych cz³onków ZNP w Janowie
Lubelskim zosta³o udekorowanych
medalami i odznaczeniami za swoj¹
dzia³alnoœæ na rzecz zwi¹zku i
œrodowiska lokalnego. Szczególne
podziêkowania za swoj¹ pracê
otrzyma³a wieloletnia prezes Maria
Sowa. Mi³¹ atmosferê uzupe³ni³ zespó³
wokalno-instrumentalny z³o¿ony z
nauczycieli janowskich szkó³, który
wykona³ cztery utwory Edwarda
Stachury. W holu Domu Nauczyciela
zorganizowana zosta³a wystawa
malarstwa nauczycielki Stefanii
Wójcik, która by³a okras¹
podkreœlaj¹c¹ mi³¹ atmosferê
spotkania.
candej

Kiedy janowscy maturzyœci z dum¹
odbierali swoje œwiadectwa dojrza³oœci
zdawa³oby siê , ¿e koszmar egzaminów
, nie przespane noce i stres maj¹ ju¿ za
sob¹. Otó¿ nie! Czeka ich jeszcze jeden
wybór uczelni wy¿szej, na której bêd¹
kontynuowaæ swoj¹ edukacjê. Czy
wiecie ju¿ jak¹ szko³ê wybraæ? Jeœli nie
to najwy¿szy czas podj¹æ decyzjê.
PLUSY I MINUSY STUDIÓW
DZIENNYCHNie ulega w¹tpliwoœci,
¿e studia dzienne s¹ bardziej
presti¿owe ni¿ zaoczne czy
wieczorowe. Œwiadczy o tym,choæby
liczba kandydatów, która co roku
ubiega siê na tego rodzaju studiach.
Kolejnym plusem jest to, i¿ studenci
studiów dziennych s¹ bardziej ze sob¹
z¿yci. Ponadto warto pamiêtaæ, ¿e s¹
takie kierunki, które mo¿na studiowaæ
tylko dziennie np. medycyna, kierunki
artystyczne. Jednak i studentów
dziennych spotykaj¹ rozczarowania
ty pu : c ia sn ot a n a w yk ³a da ch ,
nieracjonalny rozk³ad zajêæ
pe³en,,okienek” nie do wykorzystania,
o¿ywione dyskusje intelektualne z
wyk³adowcami pozostaj¹ czêsto w
granicach marzeñ, a w rzeczywistoœci
ograniczaj¹ siê do biernego s³uchania i
notowania.
STUDENT WIECZOROW¥ POR¥
Uczelnie pañstwowe ju¿ od kilku lat
proponuj¹ studia za pieni¹dze, czyli w
systemie zaocznym i wieczorowym.
Studia te coraz czêœciej ciesz¹ siê
og ro mn ¹ p op ul ar no œc i¹ . O so by
zdecydowane na tak¹ formê studiów
po wi nn y m ie æ d ob re oc en y n a
œwiadectwie maturalnym. Niew¹tpliw¹
zalet¹ studiów zaocznych jest równie¿
to, ¿e jednoczeœnie mo¿na pracowaæ i

rozwijaæ siê zawodowo. Ale studia
zaoczne lub wieczorowe to nie tylko
same plusy, gdy¿ taki wybór wi¹¿e siê
tak¿e z pewnymi wyrzeczeniami. W
porównaniu ze studiami dziennymi jest
tu mniej æwiczeñ. Nie ma zajêæ
wyc how ani a fi zyc zne go, a ta k¿e
ograniczona jest liczba lektorów.
A
M O ¯ E
S Z K O £ A
NIEPAÑSTWOWA
Niekiedy m³odzi ludzie podejmuj¹
naukê w prywatnych wy¿szych
s zk o³ ac h. Pr op on uj ¹ o ne sw ym
przysz³ym studentom racjonalny
pr og ra m z aj êæ , b og at y z es ta w
materia³ów, sprzêt i wszelkie pomoce
dydaktyczne i naukowe. Jednak przed
z³o¿eniem dokumentów do szko³y
pr yw at ne j wa rt o sp ra wd zi æ cz y
uczelnia jest zarejestrowana w MEN.
Czesne? Nie ma co ukrywaæ nie jest
najni¿sze. Szko³ê niepañstwow¹ warto
wybraæ ze wzglêdu na to , ¿e oferuje
ona swoim studentom - ciekawy
program gdzie podstawê stanowi¹
przedmioty praktyczne.
Cz ês to za po mi na si ê, ¿e
st ud io wa ni e t o n ic in ne go ja k
sam odz iel ne zg³ êbi ani e wyb ran ej
dziedziny wiedzy. Uczelnia to tradycja
akademicka budowana przez mistrzów,
a podtrzymywana przez ich uczniów,
studentów. Jednak nie ma idealnej
szko³y, tak jak nie ma idealnego
studenta. Nie powinno te¿ byæ podzia³u
na tych lepszych i gorszych, tych z
dziennych czy z zaocznych, albo
wieczorowych oraz pañstwowych. Z
ka¿dej uczelni oprócz rozczarowañ
mo¿na wynieœæ wiedzê, doœwiadczenie
i mimo wszystko piêkne wspomnienia.
MP

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
œwietlicy w OPS
„Cz³owiek jest tyle wart, na ile mo¿e
pomóc drugiemu.”
Œwietlica Œrodowiskowa
„Stokrotka”, funkcjonuje przy OPS w
Janowie Lubelskim od paŸdziernika
2004r. Pomys³ na zorganizowanie
przytulnego i bezpiecznego miejsca dla
dzieci z rodzin potrzebuj¹cych zrodzi³
siê z inicjatywy pracowników
socjalnych, którzy na co dzieñ
spotykaj¹ siê z ró¿norodnymi
problemami rodzin, a szczególnie
dzieci. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
wielu osób, ich pracowitoœci i
wytrwa³oœci pomys³ zosta³
zrealizowany. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ
uczestniczenia w zajêciach przez 5 dni
w tygodniu tzn. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 14.00 do 18.00.
Do œwietlicy uczêszcza³o 15 dzieci w
wieku od 6 - do 14 lat. Œwietlica by³a
miejscem dla dzieci wymagaj¹cych
opieki z p owodu p roblemów
opiekuñczowychowawczych, a
tak¿e trudnej sytuacji socjalnej.
Dominuj¹cym problemem rodzin, w
których wychowuj¹ siê dzieci jest
uzale¿nienie od alkoholu,
niewydolnoœæ wychowawcza i
zaburzone relacje wewn¹trzrodzinne.
Dzieci uczêszczaj¹ce do œwietlicy pod
opiek¹ pracowników socjalnych mog³y
spokojnie odrabiaæ zadane im w szkole
prace domowe, æwiczy³y umiejêtnoœci
poprawnego komunikowania siê,
czytania ze zrozumieniem, pisania i

Gazeta Janowska

liczenia. Ponadto prowadzone by³y
zajêcia terapeutyczne, zajêcia
plastyczne, gry i zabawy
zrêcznoœciowe. Dzieci chêtnie
w³¹cza³y siê w prace na rzecz œwietlicy
np. wykonywa³y dekoracjê z okazji
zabawy Andrzejkowej, Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, Œwi¹t Wielkanocnych
oraz Dnia Dziecka.
Najistotniejsze jest to, aby
umieæ dawaæ dzieciom choæ trochê
zainteresowania i ciep³a serca, którego
niejednokrotnie brakuje im w
rod zin nym dom u. M amy du¿ ¹
nadziejê, ¿e od miesi¹ca wrzeœnia
2005r. œwietlica bêdzie kontynuowaæ
swoj¹ dzia³alnoœæ dziêki
zaa nga ¿ow ani u i chê ci nie sie nia
pomocy bliŸniemu, niejednokrotnie
s³abszemu.
Pragniemy podziêkowaæ
wszystkim sponsorom, dziêki którym
dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia do
œwie tlic y mog ³y co dzie nnie zjeœ æ
ciep³y posi³ek: dro¿d¿ówki, p¹czki,
rogale oraz wypiæ ciep³¹ herbatê.
Zapraszamy wszystkich do
wspó³pracy.
Pamiêtajmy: „Cz³owiek jest tyle
wart, na ile mo¿e pomóc drugiemu.”
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lubelskim

OPONY
- PROMOCJA
osobowe dostawcze
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Przed wywa¿eniem
myjemy ka¿de ko³o

AUTO-SERWIS
Janów Lub., ul. Wa³owa 40b
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2 lata gwarancji
najwy¿sza jakoœæ

BIE¯¥CE
! NAPRAWY
samochodów

Janów Lub., ul. Okopowa 9
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w promocji

Zaliczka alimentacyjna
Oœ ro de k Po mo cy Sp o³ ec zn ej w
Janowie Lub. informuje, ¿e od 1
wrzeœnia wchodzi w ¿ycie nowa ustawa
o postêpowaniu wobec d³u¿ników
alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej z dn. 22 kwietnia 2005r.
W zwi¹zku z tym Oœrodek bêdzie
realizatorem tego¿ zadania.
Zaliczka alimentacyjna przys³uguje
osobie samotnie wychowuj¹cej
dziecko, która ma zas¹dzone alimenty,
a osoba zobowi¹zana do alimentacji nie
wywi¹zuje siê z tego obowi¹zku oraz
prowadzona p rzez k omornika
egzekucja zas¹dzonych alimentów jest
bezskuteczna.
Je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobê w rodzinie nie przekracza
kwoty 583 z³. Zaliczka przys³uguje do
wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy
za s¹ dz on ym i, a ot rz ym yw an ym i
alimentami, nie wiêcej jednak ni¿:
– w przypadku gdy w rodzinie jest
jedna lub dwie osoby uprawnione do
zaliczki 170 z³ dla osoby uprawnionej,
albo 250 z³ je¿eli osoba ta legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci,
- w przypadku gdy w rodzinie s¹ trzy
osoby lub wiêcej uprawnione do
zaliczki 120 z³ dla osoby uprawnionej
albo 170 z³ je¿eli osoba ta legitymuje
siê orzeczeniem o stopniu
niepe³nosprawnoœci.
Je¿eli dochód rodziny nie przekracza
291,50 z³ wówczas kwotê zaliczki
zwiêksza siê do;
- w przypadku gdy w rodzinie jest jedna
lub dwie osoby uprawnione do
zaliczki- 300 z³ dla osoby uprawnionej
albo 380 z³ je¿eli osoba ta legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci,

- w przypadku gdy w rodzinie s¹ trzy
osoby, lub wiêcej uprawnione do
zaliczki 250 z³ dla osoby uprawnionej
albo 300 z³, je¿eli osoba ta legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci.
Informujemy, ¿e wnioski na zaliczkê
alimentacyjn¹ bêdzie mo¿na odebraæ w
Oœ ro dk u P om oc y S po ³e cz ne j, a
na st êp ni e z ³o ¿y æ u ko mo rn ik a
pr ow ad z¹ ce go po st êp ow an ie
egzekucyjne. Po up³ywie 3 miesiêcy
osoba sk³ada wniosek wraz z
zaœwiadczeniem od komornika w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, który
bêdzie wyp³aca³ zaliczkê.
Ustawa wprowadza równie¿ zmiany
do ty cz ¹c e po st êp ow an ia wo be c
d³u¿ników alimentacyjnych. Gmina, a
w jej imieniu Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej bêdzie œciœle
wspó³pracowa³ z komornikiem w celu
po pr aw y sk ut ec zn oœ ci eg ze ku cj i
zas¹dzonych alimentów, z PUP w celu
ak ty wi za cj i za wo do we j d³ u¿ ni ka
alimentacyjnego, oraz sprawdza³
sytuacjê finansow¹ d³u¿nika.
W przypadku uniemo¿liwienia przez
d³u¿nika przeprowadzenia wywiadu,
odmowy podjêcia prac Oœrodek bêdzie
uprawniony do z³o¿enia wniosku o
œciganie za przestêpstwo okreœlone w
art. 209 KK. W przypadku z³o¿enia
powy¿szego wniosku Oœrodek bêdzie
kie row a³ wni ose k do sta ros ty o
zatrzymanie prawa jazdy d³u¿nika
alimentacyjnego. Zwrot prawa jazdy
bêdzie równie¿ nastêpowa³ na wniosek
organu w³aœciwego.
Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lub.
Anna Mazur

Œwiadczenia rodzinne
Oœ ro de k Po mo cy Sp o³ ec zn ej w
Janowie Lub. informuje, ¿e od miesi¹ca
wrzeœnia rozpoczyna siê nowy okres
zasi³kowy. Nast¹pi³y równie¿ zmiany
w œwiadczeniach rodzinnych.
Œwiadczeniami rodzinnymi s¹:
- zasi³ek rodzinny,
- zasi³ek pielêgnacyjny,
- œwiadczenie pielêgnacyjne.
Prawo do zasi³ku rodzinnego i
dodatków do tego zasi³ku przys³uguje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie ucz¹cej siê.
Od miesi¹ca wrzeœnia zasi³ek rodzinny
nie przys³uguje osobie samotnie
wychowuj¹cej dziecko, je¿eli nie
zo st a³ o za s¹ dz on e œw ia dc ze ni e
alimentacyjne na rzecz dziecka od
drugiego z rodziców dziecka.
Wyj¹tek stanowi¹ sytuacje, gdy osobie
samotnie wychowuj¹cej dziecko nie
zas¹dzono œwiadczenia
alimentacyjnego, poniewa¿:
- drugi z rodziców nie ¿yje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie œwiadczenia
alimentacyjnego od drugiego z
rodziców zosta³o oddalone.
Zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli
dochód rodziny w roku 2004, w
przeliczeniu na osobê, nie przekracza
kwoty 504 z³, a w przypadku, gdy
cz ³o nk ie m ro dz in y je st dz ie ck o
niepe³nosprawne, je¿eli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobê nie
przekracza kwoty 583 z³.
Od miesi¹ca wrzeœnia 2005 r, a wiêc od
nowego okresu zasi³kowego osoba
maj¹ca ustalone prawo do œwiadczeñ
rodzinnych, z wyj¹tkiem zasi³ku
pielêgnacyjnego, bêdzie zobowi¹zana
przedk³adaæ dodatkowo, w terminie do
15 marca w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lub.,
oœwiadczenie o wysokoœci dochodów
cz³ onk ów rod zin y uzy ska nyc h w
poprzednim roku kalendarzowym.
W nowym okresie zasi³kowym bêdzie
obowi¹zywa³a nastêpuj¹ca wysokoœæ
zasi³ku rodzinnego:
- 43 z³ na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 z³ na trzecie,
- 66 z³ na czwarte i kolejne dziecko.
Do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹
dodatki z tytu³u:
- urodzenia dziecka jednorazowo w
wys. 500 z³
- opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
- 400 z³
- samotnego wychowywania dziecka,
na które nie ma mo¿liwoœci zas¹dzenia
alimentów dodatek przys³ uguje w
wysokoœci 170 z³ miesiêcznie na
dziecko, jednak nie wiêcej ni¿ 340 z³ na
ws zy st ki e d zi ec i, a n a d zi ec ko
ni ep e³ no sp ra wn e kw ot ê do da tk u
zwiêksza siê o 80 z³ na dziecko, nie
wiêcej jednak ni¿ o 160 z³ na wszystkie
dzieci.
Od nowego okresu zasi³kowego
dodatek przys³uguje równie¿ osobie
pozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim,
je¿eli ma³¿onek jest pozbawiony
w³adzy rodzicielskiej, jest
ubezw³asnowolniony albo przebywa w
areszcie albo w wiêzieniu powy¿ej 3
miesiêcy i dzieci nie maj¹ zas¹dzonych
œwiadczeñ alimentacyjnych od tej
osoby.

Gazeta Janowska

Od miesi¹ca wrzeœnia osobie maj¹cej
zas¹dzone œwiadczenie alimentacyjne,
którego egzekucja jest choæby w czêœci
nieskuteczna, przys³uguje zaliczka
alimentacyjna.
Od wrzeœnia 2005r. Pojawia siê nowy
dodatek:
- z tytu³u wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej - dodatek
przys³uguje w wysokoœci 50 z³
miesiêcznie na trzecie i nastêpne dzieci
uprawnione do zasi³ku rodzinnego.
- kszta³cenia i rehabilitacji dziecka
niepe³nosprawnego 50 z³ na dziecko w
wieku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia, 70 z³
na dziecko powy¿ej 5 roku ¿ycia.
- r oz po cz êc ia ro ku sz ko ln eg o
jednorazowo w wys. 90 z³ na dziecko
- podjêcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania wys. 80
z³ w zwi¹zku z zamieszkiwaniem w
internacie, bursie, stancji przez dziecko
ucz¹ce siê w szkole ponadgimnazjalnej
lub artystycznej, a tak¿e w szkole
po ds ta wo we j l ub gi mn az ju m w
p r z y p a d k u d z i e c k a
ni ep e³ no sp ra wn eg o, al bo 40 z³
miesiêcznie w zwi¹zku z dojazdem do
szko³y ponadgimnazjalnej.
Od 1 wrzeœnia 2005 r. dodatek z tytu³u
podjêcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania na terenie
Gminy Janów Lub. wyp³aca tylko
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. W
zwi¹zku z tym osoby ubiegaj¹ce siê o
dodatek powinny z³o¿yæ w OPS
wn io se k o te n do da te k wr az z
wnioskiem o zasi³ek rodzinny.
Œwia dcze nie rodz inne , jaki m jest
zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje w
wys. 144 z³ miesiêcznie dla:
- niepe³nosprawnego dziecka,
- osobie niepe³nosprawnej w wieku
po wy ¿e j 16 ro ku ¿y ci a, je ¿e li
legitymuje siê orzeczeniem o
z n a c z n y m
s t o p n i u
niepe³nosprawnoœci,
- osobie niepe³nosprawnej w wieku
powy¿ej 16 roku ¿ycia legitymuj¹cej
siê orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli
niepe³nosprawnoœæ powsta³a w wieku
do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
- osobie, która ukoñczy³a 75 lat.
Natomiast œwiadczenie pielêgnacyjne
pr zy s³ ug uj e r od zi co m z ty tu ³u
rezygnacji z zatrudnienia w zwi¹zku z
koniecznoœci¹ opieki nad dzieckiem
legitymuj¹cym siê orzeczeniem o
nie pe³ nos pra wno œci wyma gaj ¹cy m
sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub
pomocy innej osoby. Œwiadczenie
przys³uguje w wys. 420 z³ miesiêcznie
je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobê w rodzinie nie przekracza kwoty
583 z³ netto.
W zwi¹zku z nadchodz¹cym nowym
okresem zasi³kowym zwracamy siê z
proœb¹ o sk³adanie wniosków na zasi³ki
rodzinne. Jednoczeœnie informujemy,
¿e osoby, które z³o¿¹ wniosek wraz z
dokumentami do dnia 31 lipca,
œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ bêd¹ mia³y
wyp³acone do 30 wrzeœnia. Natomiast,
je¿eli wniosek wraz z dokumentami
zostanie z³o¿ony w okresie od dnia 30
si er pn ia do dn ia 30 wr ze œn ia ,
œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ bêd¹ mia³y
wyp³acone do dnia 31 paŸdziernika.
Opracowa³: OPS
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Cz³owiek/Antek roku 2004
Pani Agnieszka Kuliñska, Prezes
Stowarzyszenia Rodziców Opiekunów
i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej “’ Wawrzynek'',
zosta³a laureatk¹ nagrody ANTEK
ROKU 2004 w kategorii CZ£OWIEK
RO KU pr zy zn aw an ej pr ze z
Burmistrza
Janowa Lubelskiego.
- Jest Pani jedn¹ z organizatorek
Stowarzyszenia dzia³aj¹cego na
rzecz dzieci niepe³nosprawnych.
Idea takiego stowarzyszenia by³a
pani bliska od dawna, ju¿ od
d³u¿szego czasu anga¿owa³a siê pani
w pracê na rzecz osób
niepe³nosprawnych.
- Jako matka wychowuj¹ca
niepe³nosprawne dziecko doskonale
zn am po tr ze by i p ro bl em y
ni ep e³ no sp ra wn yc h d zi ec i i ic h
rodziców.To wspania³e ¿e, wokó³ idei
Stowarzyszenia uda³o siê zgromadziæ
osoby, które s¹ bardzo zaanga¿owane
w j eg o d zi a³ al no œæ .Tyl ko pr ac a
wyp ³yw aj¹ ca z g³ê bi s erc a da je
n i e z w y k ³ e e f e k t y. C h c i a ³ a b y m
podziêkowaæ wszystkim rodzicom i
w s p ó ³ z a ³ o ¿ y c i e l o m
Stowarzyszenia.Szczególne
podziêkowanie sk³adam Pani dyrektor
Annie Œmit i pracownikom PCPR w
Janowie Lubelskim za inspiracjê i
pomoc w pokonywaniu
tru dno œci .Os obi ste pod ziê kow ani a
kierujê do mojej siostry Magdaleny
Krasowskiej.
- Jakie plany i zadania wyznacza
sobie Stowarzyszenie?
- Najbli¿szym celem jest uzyskanie
lokalu, w którym zorganizowalibyœmy
rehabilitacjê dla dzieci, zajêcia
edukacyjne rozwijaj¹ce ich

zainteresowania, w których
uczestniczyliby m³odzi wolontariusze,
co s³u¿y³oby wzajemnej
integracji.Da³oby to mo¿liwoœæ
czêstych spotkañ rodziców, wymiany
doœwiadczeñ, dzielenia siê radoœciami i
trudnoœciami, stworzenia grup
wzajemnego wsparcia.
- Jak Pani postrzega funkcjonowanie
dzieci niepe³nosprawnych w
dzisiejszej szkole?
- Moim marzeniem zawsze by³o, aby
moje dziecko mog³o chodziæ do
przedszkola i do szko³y, nie czu³o siê
odizolowane od innych dzieci, bo
ka¿dy wie, jak bardzo wa¿ny jest
kontakt z rówieœnikami, rozbudzenie
wiary we w³asne si³y i mo¿liwoœci.
Swoje marzenia mog³am zrealizowaæ
dziêki utworzeniu przez Pana
Burmistrza i Dyrekcjê Przedszkola
przy ulicy
Ogrodowej grupy integracyjnej, do
której uczêszcza³y tak¿e inne dzieci
niepe³nosprawne. Wszystkie dzieci
zosta³y objête profesjonaln¹ opiek¹ i
spotka³y siê z ogromn¹ sympati¹
r ó w i e œ n i k ó w, i c h r o d z i c ó w i
wszystkich pracowników przedszkola.
- Czym dla Pani jest nagroda
''CZ£OWIEK ROKU 2004''?
- Pr ze de ws zy st ki m og ro mn ym
z a s z c z y t e m . Tr a k t u j ê j ¹ j a k o
wyró¿nienie dla wszystkich rodziców
dzieci niepe³nosprawnych, inspiracjê
do dalszej pracy. Cieszê siê, ¿e
dzia³alnoœæ Stowarzyszenia jest
pozytywnie odbierana przez
mieszkañców Janowa Lubelskiego, a
problemy rodzin dzieci
niepe³nosprawnych s¹ im bliskie.
Rozmawia³a A.T.

Wawrzynkowy “Dzieñ Dziecka”
W czerwcu bie¿¹cego roku odby³ siê
piknik dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej z powiatu
janowskiego, którego organizatorem
by³o Stowarzyszenie Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
''Wawrzynek''. Stowarzyszenie dzia³a
od pocz¹tku 2005 roku, zosta³a
za³o¿one przez grupê rodziców dzieci
niepe³nosprawnych. Stowarzyszenie
skupia ponad 40 rodzin z Janowa
Lubelskiego i okolic, którym bardzo
bliski jest problem
niepe³nosprawnoœci a wspólna
dzia³alnoœæ daje si³ê w pokonywaniu
barier i trudnoœci w codziennym
¿yciu.
Jedn¹ z form dzia³alnoœci jest
organizowanie cyklicznych spotkañ,
pikników, zabaw, które s³u¿¹
aktywizacji dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej. Imprezy takie s¹
czêsto jedyn¹ form¹ rozrywki,
sprawiaj¹ wiele radoœci, stwarzaj¹c¹
okazjê do odkrywania wielu talentów,
np. plastycznych, muzycznych,
recytatorskich, sprawnoœciowych.
Taki w³aœnie cel mia³ piknik w
Szklarni z okazji Dnia Dziecka, w
którym uczestniczy³o 31 dzieci
niepe³nosprawnych wraz z rodzicami
i opiekunami.
Organizatorzy zadbali o wiele
atrakcji - zabawy przy ognisku,
pieczone kie³baski, poczêstunek w
6.

formie dro¿d¿ówek i s³odyczy. Du¿¹
radoœæ sprawi³y dzieciom konkursy z
nagrodami, pl¹sy i tañce przygotowane
przez wolontariuszy i opiekunki
Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Annê
Targoñsk¹ i p. Barbarê Czarny z
Publicznego Gimnazjum w Janowie Lub.
Zorganizowanie pikniku poprzedzi³a
akcja ''10 GROSZY OD SERCA''
skierowana do uczniów wszystkich
janowskich szkó³. Polega³a ona na
zebraniu od ka¿dego ucznia po 10
groszy, pieni¹dze zosta³y przeznaczone
na poczêstunek i nagrody dla
uczestników spotkania. Uczniowie
bardzo chêtnie w³¹czyli siê do zbiórki
pieniêdzy, pokazali, ¿e s¹ wra¿liwi,
wspaniali i ¿e mo¿na na nich liczyæ!
Zorganizowanie akcji by³o mo¿liwe
równie¿ dziêki ¿yczliwoœci, zrozumieniu
nauczycieli i dyrekcji janowskich szkó³.
Jako Prezes Stowarzyszenia i
przedstawicielka rodziców jestem
bardzo wdziêczna wszystkim osobom,
które tak chêtnie okaza³y swoj¹
¿yczliwoœæ i zrozumienie dla problemów
dzieci niepe³nosprawnych i ich
rodziców. Mam nadziejê, ¿e zawsze bêdê
mog³a liczyæ na ich wsparcie.
Prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Kuliñska

Oddzia³ Rehabilitacji otwarty
Oferta us³ug medycznych janowskiego
szpitala uleg³a poszerzeniu. W dniu
01.07.2005 r. mia³o miejsce uroczyste
otwarcie oddzia³u rehabilitacji.
Uroczystoœæ mia³a skromny charakter
a mimo to przybyli liczni goœcie.
Wœród których by³ Wicemarsza³ek
Województwa Lubelskiego Stanis³aw
Go ga cz , dy re kt or De pa rt am en tu
Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego
Stanis³aw Grzegorczyk, dyrektor

D y r e k t o r Z b i g n i e w Wi d o m s k i
po dz iê ko wa ³ ws zy st ki m, kt ór zy
przys³u¿yli siê do otwarcia oddzia³u a
w szczególnoœci doktorowi
Krzysztofowi Kalicie. Po przeciêciu
wstêgi, poœwiêcenia oddzia³u dokona³
ks. proboszcz Jan Sobczak.
Ordynatorem Oddzia³u
Rehabilitacji zosta³ lekarz specjalista
rehabilitacji Grzegorz Kania. Do pracy
w Janowie Lubelskim doje¿d¿a z

Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Urzêdu
Wojewódzkiego w Lublinie Stanis³aw
D¹browski. Narodowy Fundusz
Zdrowia reprezentowa³ zastêpca
dyrektora Lubelskiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ Andrzej
Kowalik. W³adze powiatu
reprezentowane by³y przez starostê
powiatu Boles³awa Gzika oraz
zastêpcê starosty W³odzimierza
Gomó³kê. Przyby³ tak¿e
przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Stanis³aw Rawski z cz³onkami Zarz¹du
Powiatu - Zygmuntem Wasilewskim i
Janem Adamkiem.
Po krótkim powitaniu goœci
oraz personelu janowskiego szpitala,

Olbiêcina gdzie mieszka z ¿on¹, (która
tak¿e jest lekarzem) oraz
siedmioletnim synem, najbli¿sze plany
¿yciowe wi¹¿e z Janowem Lubelskim.
Zastêpc¹ ordynatora zosta³ Witold
Siedlaczek - lekarz ortopeda.
Na oddziale rehabilitacyjnym
janowskiego szpitala przebywa
obecnie 17 pacjentów, iloœæ ³ó¿ek
zwiêkszy siê do 30 ju¿ w najbli¿szym
czasie po zwiêkszeniu kontraktu z
NFZ. Jak nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê, rozpocznie specjalizacjê w
zakresie rehabilitacji.
J.M

Barbarzyñstwo
Ta kie jednoznaczne okreœlenie wiedzia³, co czyni czy nie widzia³ jak w
przychodzi na myœl po obejrzeniu cywil izowa nym œw iecie wygl¹ daj¹
dewastacji dokonanej na cmentarzu. Na miejsca wiecznego spoczynku? Na
najwy¿szym wzniesieniu cmentarza pewno nie widzia³ cmentarza przy ulicy
ros³y trzy dorodne modrzewie. Piêkne Lipowej w Lublinie, nie widzia³ te¿
w y s o k i e , c o n a j m n i e j , Po w¹ ze k c zy Cm en ta rz a
siedemdziesiêcioletnie. Jeden z nich £yczakowskiego. Tam spoczywaj¹ i
przy grobowcu mojej rodziny i jego wielcy i mali tego œwiata a ludzka rêka
obecnoœæ nie powodowa³a niszczenia ¿yj¹cych pielêgnuje drzewa i aleje. U
grobów. Trzy drzewa zasadzone przez nas niestety s¹ te¿ ludzie, którzy jakby
naszych przodków wygl¹da³y jak trzy m i e l i g e n y H u n ó w a m o ¿ e
ramiona wyci¹gniête ku Niebiosom barbarzyñców czy ludzi stepu. Có¿
by³y piêkne, pod którymi mo¿na by³o bêdzie podstawa prawna do usuniêcia
siê skupiæ pomodliæ, podumaæ nad drzew, chocia¿ zniszczenia dokonano
losem, przemijaniem. Barbarzyñska wbrew prawu. Teraz s¹ tam trzy usch³e
rêka nie uszanowa³a przodków i drzewa krzycz¹ce - có¿eœ nikczemny
wspó³czesnych i zniszczy³a je. uczyni³?
Nikczemna rêka nawierci³a otwory w
ka¿dym pniu wprowadzi³a truciznê i
J.M
drzewa ju¿ nie ¿yj¹. Czy ten osobnik

Projekt w trakcie realizacji
- prze³o¿enie kolektora œciekowego w
ulicy Wojska Polskiego o d³ugoœci 830
metrów wraz z monta¿em pompowni
œcieków P1,
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
W maju br. rozpoczêto realizacjê na osiedlu Przyborowie w ulicach:
projektu nr. z/2.06/III /3.1/202/04 pn. Wierzbowej, czêœci Modrzewiowej,
, , K o n t y n u a c j a k o m p l e k s o w e j wraz z przy³¹czami do budynków
gospodarki wodno
œciekowej w mieszkalnych i pompowni œcieków P2,
Janowie Lubelskim
o s i e d l e - wykonanie sieci wodoci¹gowej w
Przyborowie , etap I”.
ulicach: Przyborowie, czêœci Wojska
Wartoœæ inwestycji wynosi 2 mln 466 Polskiego, Wi erzbowej, czêœci
tys z³. w tym udzia³ œrodków z Modrzewiowej, Dêbowej wraz z
Europejskiego Funduszu Rozwoju p r z y ³ ¹ c z a m i d o b u d y n k ó w
Regionalnego wynosi 1 mln 514 tys. z³. mieszkalnych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Gazeta Janowska

Gazeta Janowska

Tradycyjne kafle przebojem rynkowym W y s t a w y w j a n o w s k i m
artyku³ sponsorowany
M u z e u m R e g i o n a l n y m
Tradycja i nowoczesnoœæ, kafle,
kominki to wszystko mo¿e pañstwu
zaoferowaæ firma bazuj¹ca na 60
letniej tradycji w produkcji kafli.
Za³o¿ycielem firmy by³ œp Jan
Paw³owski.
Obecnie dzia³alnoœæ prowadzi
wnuczek Wojciech z ojcem Janem.
Cerkafel - Paw³owski, tak¹ nazwê
posiada firma, znajdujduje siê w £¹¿ku
Garncarskim. W projektowaniu i
pro duk cji ³¹c zy doœ wia dcz eni a z
zakresu sztuki zduñskiej z
osi¹gniêciami wspó³czesnej
technologii budowy pieców opalanych
drewnem, wêglem, torfem, trocinami
itp.
Firma z produkowanych kafli
wykonuje: kuchnie kaflowe i kominki,
piecyki ogrzewalne.
Kuch nie kafl owe - stac jona rne i
przenoœne:
- najmniejsza ( wielkoœci kuchenki
gazowej) sk³ada siê z podstawy i
dwóch segmentów. Górny segment to
palenisko z p³yt¹ stalow¹, dolny to
schowek na drewno lub piec tzw.
chlebowy. W palenisku na ¿yczenie
klienta firma montuje wê¿ownicê do
grzania wody w bojlerze. Kuchenka
zbudowana jest z kafli o wymiarach
13x21 cm.
- kuchnia œrednia o tej samej wysokoœci
jak kuchenka ma³a, ale wiêkszej p³ycie
paleniska o wymiarach 60x60 cm. Z
kafli du¿ych o wymiarach 22x22 cm.
- K uc hn ia du ¿a to ku ch ni a z
piekarnikiem i piecem chlebowym w
dodatkowym segmencie
- Innym rodzajem kuchni jest obudowa
kaflowa na piece CO o mocy 14 kW z
rusztem na lato do grzania wody w
bojlerze i rusztem na zimê do grzania
bojlera i kilku kaloryferów.
Wszystkie piece posiadaj¹ drzwiczki
hermetyczne i na ¿yczenie klienta
mog¹ byæ wyposa¿one w wê¿ownice
do grzania wody. Produkowane
kominki kaflowe charakteryzuj¹ siê

segmentow¹ budow¹ z uwagi na
znaczny ciê¿ar kafli i ceg³y
szamotowej lub ciê¿kich
nieskrêconych wk³adów ¿eliwnych
(jeden odlew korpusu).
Kominki kaflowe charakteryzuj¹ siê
tym, ¿e:
- eliminuj¹ wady pieca kaflowego tj.
d³ugi czas nagrzewania pomieszczenia
po rozpaleniu
- zachowuj¹ zalety tradycyjnego pieca
kaflowego tj. zakumulowane ciep³o w
szamocie i kaflach oddaj¹ przez d³ugi
czas po zakoñczeniu palenia.
Wa ¿ n ¹ z a l e t ¹ k o m i n k ó w
produkowanych przez firmê Cerkafel Paw³owski jest równie¿ to, ¿e w trakcie
palenia i po zakoñczeniu szyby w
drzwiczkach kominka s¹ czyste, bo
sadze spalaj¹ siê w temperaturze ok.
500*C, a nagrzany szamot i kafle maj¹
temperaturê wy¿sz¹.
Z przenoœnych pieców ogrzewalnych
firma produkuje trzy typy:
- najmniejszy dwusegmentowy z kafli
13x21 cm plus podstawa i pokrywa
- œ redni p odobny d o w y¿ej
wymienionego z kafli o wymiarach
22x22 cm.
- du¿y z trzech segmentów z kafli
22x22 cm.
Firma Cerkafel- Paw³owski nie posiada
biur projektowo- technologicznych a
przy prod ukcj i kuch ni, piec ów i
kominków opiera siê na doœwiadczeniu
pracowników.
Zami³owanie do nauk ekonomicznych i
wy ks zt a³ ce ni e w ty m ki er un ku
w³ aœ ci ci el i f ir my po wo du j¹ , ¿ e
produkowane wyroby pod wzglêdem
jakoœci i wytrzyma³oœci dorównuj¹
kaflom niemieckim a koszty produkcji
s¹ du¿o ni¿sze a tym samym i ceny.
Produkowane wyroby mo¿na ogl¹daæ
na wystawie zorganizowanej w firmie
zapraszamy.
M.P

Moje ¿ycie w Twojej krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza
do honorowego oddawania krwi. Jak
bezcennym darem jest krew nie trzeba
nikogo przekonywaæ, dlatego jeœli
jesteœ pe³noletni i zdrowy nie wahaj siê
do³¹czyæ do grona osób pomagaj¹cych
innym. Redakcja Gazety Janowskiej
przy³¹cza siê do tego apelu i zachêca do

czynnego udzia³u w tej szlachetnej
akcji. Podajemy terminy kiedy mo¿na
zg³aszaæ siê aby oddaæ krew: 22
sierpnia, 19 wrzeœnia, 17 paŸdziernika,
21 listopada, 19 grudnia tego roku.
Punkt poboru krwi znajduje siê w
Domu Parafialnym na parterze, ul.
Szewska 1 w Janowie Lubelskim,
czynny jest w godz. 8.30-12.30.

Nadleœnictwo wyda³o
W kwietniu br. Nadleœnictwo Janów
Lubelski wyda³o publikacjê o
charakterze albumowym zawieraj¹ca
zdjêcia ukazuj¹ce piêkno Lasów
Janowskich, ich historiê, zbytki, formy
ochrony przyrody i problemy
gospodarki leœnej. Autorami
wydawnictwa s¹ pracownicy
Nadleœnictwa i zaproszeni do
wspó³pracy przyrodnicy. Ksi¹¿ka liczy
160 stron. Mo¿na j¹ nabyæ w ksiêgarni
oraz w siedzibie janowskiego
Nadleœnictwa.
Opr. Nadleœnictwo Janów Lubelski

„Drzewa” to tytu³ wystawy malarskiej
autorstwa Aleksandry Kozak, któr¹
mo¿na ogl¹daæ od 14 lipca w salach
wystawowych janowskiego muzeum.
„Drzewa od pewnego czasu odgrywaj¹
szczególn¹ rolê w moim malarstwie.
Sta³o siê tak za przyczyn¹ moich
podró¿y na Roztocze”- mówi Pani
Aleksandra, absolwentka
Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Na³êczowie i Instytutu
Wychowania Artystycznego UMCS w
Lublinie. Jest malark¹ pejza¿u
zakochan¹ w piêknie przyrody
Roztocza. Inspiracj¹ jej prac by³a i jest
natura, a drzewa s¹ symbolem si³y i
po zy ty wn ej en ergi i. Tow ar zy sz ¹
cz³owiekowi przez ca³e jego ¿ycie. W
lirycznych pejza¿ach artystka zapisuje
swoje emocje.
W janowskim muzeum ju¿ po
raz drugi swoje prace fotograficzne
pre zen tuj e Pa n Da nie l Mr óz,
mieszkaniec Janowa Lubelskiego,
ab so lw en t An im ac ji Ku lt ur al ne j
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej ZNP w
Warszawie oraz Animacji Artystycznej
Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach.
Wystawa fotografii „Ponad” to zbiór
foto graf ii wyko nany ch ca³k owic ie
analogowo, bez ¿adnej interwencji
techniki cyfrowej. Dodatkiem do
wystawy s¹ prace czarno-bia³e, które

ni e wc ho dz ¹ w sk ³a d wy st aw y
„Ponad”, a by³y prezentowane w
Galerii Bezdomnej w Warszawie. Prace
fotograficzne prezentowane w
janowskim muzeum to efekt fascynacji
twórczoœci¹ Davida Lyncha, Darrena
Aronofsky oraz muzyk¹ Dead Can
Dance.
Janowskie Muzeum zaprasza
równie¿ na ekspozycje historyczne i
etnograficzne prezentuj¹ce historiê i
kulturê mieszkañców Janowa i Ziemi
Janowskiej.
B.N.
Muzeum Regionalne w Janowie Lub.
pragnie serdecznie podziêkowaæ Pani
Irenie Bednarz mieszkance Janowa
Lubelskiego, za przekazane do
janowskiego Muzeum prace z
rêkodzie³a artystycznego. Przepiêknie
wykonane technik¹ szyde³kow¹
serwety, stara zabytkowa ceramika
wzbogac¹ janowskie zbiory muzealne
oraz ekspozycje etnogr aficzn e. W
nastêpnym numerze Gazety
Janowskiej opowiemy o Pani Irenie
Be dn ar z, os ta tn ie j za po mn ia ne j
kobiecie-stra¿aku z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim.
B.N.

Karatecy ponownie na podium
I Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Karate Tradycyjnym
12 czerwca 2005r. na „Scenie
Letniej” Bi³gorajskiego Centrum
Kultury odby³y siê I
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Karate Tradycyjnym. W
zawodach uczestniczy³o 50
zawodniczek i zawodników
urodzonych w roku 1992 i 1993 z
klub ów ca³e j Lube lszc zyzn y oraz
województwa podkarpackiego.
Uczn iows ki Kl ub Ka rate
Tradycyjnego z Janowa Lubelskiego
reprezentowali Pawe³ Surtel i Wiktor
Piecuch. Zawodnicy rywalizowali w
dwóch konkurencjach kata i kumite,
podzieleni na grupy walcz¹c systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Pó³fina³y i fina³y
odby³y sie systemem pucharowym.
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê zawodnicy naszego Klubu. Po
niezwykle emocjonuj¹cych walkach
Wiktor Piecuch zdoby³ br¹zowy medal
w konkurencji kumite, natomiast Pawe³

Surtel odpad³ dopiero w æwieræfina³ach
nieznacznie ulegaj¹c zawodnikowi z
Rzeszowa Jakubowi G³¹bowi, który
zosta³ wybrany najlepszym
zawodnikiem Mistrzostw.
Piotr Wojtkowski
Lubelska Liga Karate
W dniu 25 czerwca 2005 roku w
Bia³ej Podlaskiej odby³a siê ostatnia
edycja Lubelskiej Ligi Karate. W lidze
bierze udzia³ czworo najlepszych
zawodniczek i zawodników we
wszystkich kategoriach wiekowych.
Li ga ro zg ry wa na by ³a w
czterech turniejach ( Kraœnik, Józefów,
Lublin, Bia³a Podlaska), w trakcie
których zawodniczki i zawodnicy
gromadzili punkty. Janowski Klub
Karate Tradycyjnego reprezentowa³y
zawodniczki, które zajê³y bardzo dobre
miejsca: Amanda Cannavacciuolo II
miejsce, Karolina Majkowska
III
miejsce, Magdalena Kras III miejsce.
Piotr Wojtkowski

Zmagania o puchar Z. Kapronia
Ju¿ po raz trzeci 09.07.2005r na
stadionie MKS Janowianka rozegrano
turniej w pi³ce no¿nej o Puchar Zenona
Kapronia*.
W zmaganiach sportowych wziê³y
udzia³ trzy dru¿yny: Oldboje
Janowianki, Oldboje Stali Kraœnik oraz
dru¿yna Technika Janów Lubelski
triumfator ligi powiatowej. Rozegrano
trzy mecze: Oldboje Janowianki Technik 2:1, Oldboje Stali Kraœnik Technik 1:2, Oldboje Janowianki Oldboje Stali Kraœnik 2:2.
Turniej wygrali ju¿ nie po raz pierwszy
Oldboje Janowscy, którzy nie mieli
sobie równych, drugie miejsce

Gazeta Janowska

pr zy pa d³ o Tec hn ik ow i a tr ze ci e
Oldbojom Stali Kraœnik.
* Zenon Kaproñ (ur. 1938 r. - zm. 2002
r.) nauczyciel W- F w jednej z
janowskich szkó³, jeden z czo³owych
pi³karzy Janowianki tamtych lat.
MP

7.

MATURA 2005
Wyniki egzaminu maturalnego nowej
matury w roku szkolnym 2004/2005 w
naszym powiecie, podobnie jak w
ca³ym kraju, œwiadcz¹ niezbicie o tym,
¿e stare p orzekad³ o „Ka¿dy j est
kowalem w³asnego losu” nie straci³o na
wartoœci.
Wyn ik i pr ze ds ta wi aj ¹ si ê
nastêpuj¹co:
1.w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza na
273 zdaj¹cych nie zda³o egzaminu 30
osób, co stanowi niespe³na 11 %;
2.w Zespole Szkó³ Zawodowych w
Janowie Lubelskim now¹ maturê
zdawa³o 33 uczniów abiturientów
Liceum Profilowanego; nie zda³o
matury 12 uczniów, co stanowi ponad
39 % zdaj¹cych;
3.w Zes pol e Sz kó³ w Ja now ie
Lubelskim wyniki matury by³y
najgorsze: na 35 zdaj¹cych nie zda³o 19
uczniów, co stanowi ponad 54 % ogó³u
zdaj¹cych.
W Zespole Szkó³ Rolniczych w
Potoczku w tym roku m³odzie¿ nie
zdawa³a nowej matury.
Przedmioty, z których by³o
najwiêcej ocen niedostatecznych, to:
jêzyk polski, historia, jêzyk angielski i
matematyka. Wyniki „nowej matury”
s¹ wyraŸnie gorsze od „starej matury”,
zwanej oficjalnie egzaminem
dojrza³oœci. W skali powiatu

janowskiego „starej matury” nie zda³o
w ujêciu procentowym, oko³o 5 %
ogó³u zdaj¹cych, a „nowej matury”
ponad 18 %. Nasuwa siê wiêc pytanie,
dlaczego „nowa matura” wypad³a
znacznie gorzej od „starej matury”.
Przyczyn jest wiele jak stwierdzi³a
Pani Ewa Garbacz Dyrektor Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie
Lubelskim, najwa¿niejszymi z nich to:
s³aba frekwencja uczniów na lekcjach;
-nieuczestniczenie w próbnych
maturach;
-nieznajomoœæ wymogów „nowej
matury”;
-s ³a bs ze pr zy go to wa ni e uc zn ió w
absolwentów gimnazjów;
-s ³a be za in te re so wa ni e ro dz ic ów
postêpami w nauce swoich dzieci;
-nieczytelne procedury Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej;
-spo sób prow adze nia lekc ji prze z
niektórych nauczycieli (przypisek
mój).
Nad przyczynami takiego stanu
rzeczy zastanawia³ siê Zarz¹d Powiatu
w Janowie Lubelskim wspólnie z
dyrektorami. Zarz¹d zobowi¹za³
dy re kt or ów sz kó ³ do do ³o ¿e ni a
wszelkich starañ, aby w roku przysz³ym
nie powtórzy³a siê sytuacja z roku
bie¿¹cego.
Lech Wronka

Wspomnienie bohaterów
z j a n o w s k i c h l a s ó w
W ho³dzie ¿o³nierzom oddzia³u
partyzanckiego NOW-AK „Ojca JanaKonara” oraz mieszkañcom wsi
Ujœcie, Szewce, Kiszki, Momoty Górne
i Dolne w dowód pamiêci i ofiary
z³o¿onej w walce o woln¹ Polskê.
Te s ³ o w a w y r y t e z o s t a ³ y n a
symbolicznym pomniku,
upamiêtniaj¹cym wojenne losy tych,
którzy oddali swe ¿ycie za Ojczyznê.
Uroczystoœæ odby³a siê w niedzielne
po³udnie 10 lipca, w leœnej okolicy
Szewc, przy tzw. Dwugajówce.
Miejsce to szczególne, cisza i zieleñ
lasu przygarnê³y do siebie losy
bohaterów z lat wojennej zawieruchy.

bardzo wielu mieszkañców
okolicznych miejscowoœci. Pomnik
zosta³ otoczony przez poczty
sztandarowe i oddzia³ w mundurach
partyzanckich. Dodatkowym
elementem spotkania by³o przekazanie
odznaczenia Krzy¿a Narodowego
Czynu Zbrojnego, który poœmiertnie

A dziœ ci, którzy dziêki tej ofierze ¿yj¹
w wolnym kraju oddali im ho³d.
Ods³oniêcie i poœwiêcenie obelisku
nast¹pi³o podczas mszy œw. polowej
odprawianej przez kilku kap³anów pod
przewodnictwem ksiêdza pu³kownika
Henryka Burzyñskiego z Radomia.
Oprawê liturgiczn¹, prowadzenie i
komentarze do poszczególnych czêœci
uroczystoœci przygotowa³a m³odzie¿
momockiej parafii. Przybyli tak¿e
przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, policji, zak³adów
pracy, zwi¹zkowcy, kombatanci i
8.

przyznany zosta³ ks. Janowi
Klukaczyñskiemu przez prezydenta
Lecha Wa³êsê w 1995 r. Ksi¹dz Jan by³
rektorem koœció³ka w Momotach i
kapelanem partyzantów podczas II
wojny œwiatowej. W imieniu
Prezydenta RP przekazania
odznaczenia najbli¿szej rodzinie ks.
Jana dokona³ starosta janowski
Boles³aw Gzik. Na zakoñczenie
wszyscy zaproszeni zostali do
wspólnego, skromnego posi³ku w
leœnej scenerii.
candej

Gimnazjalne retrospekcje,
czyli jak janowsk¹ m³odzie¿ wyprowadzono
w pole a nie do szkó³
Dzieñ 1 lipca b ie¿¹ce go roku
poz ost ani e w p ami êci wie lu
mieszkañców Janowa Lubelskiego, a w
szczególnoœci absolwentów tutejszego
gimnazjum, którzy z zapartym tchem
oczekiwali na wywieszenie listy
przysz³ych uczniów LO im. Bohaterów
Por yto weg o Wz gór za, a li sta ta
za wi er a³ a wi el e ni es po dz ia ne k,
niekoniecznie przyjemnych. W
zamierzeniach wszystko mia³o byæ
uczciwe i przejrzyste. Czy naprawdê
by³o? Na to pytanie ka¿dy musi
odpowiedzieæ sobie sam.
Mojego zaskoczenia, po tym, jak
zobaczy³am listê przysz³ych
licealistów, nie da³o siê ukryæ. Na liœcie
nowych uczniów janowskiego LO,
wœród 192 przyjêtych, znalaz³o siê
zaledwie 82 janowskich absolwentów
tutejszego gimnazjum. W poprzednim
roku szkolnym nasze gimnazjum pod
wzglêdem liczby laureatów olimpiad
uplasowa³o siê na jednym z czo³owych
miejsc w województwie lubelskim. W
tym rok u suk ces ów rów nie ¿ nie
brakuje, wiêc w czym tkwi problem?
Sedno sprawy nie le¿y w talencie
uczniów, b¹dŸ jego braku, ale w
sytuacji panuj¹cej wewn¹trz
gimnazjum i sposobie oceniania
wiedzy. Ju¿ w pierwszych tygodniach
nauki dowiedzieliœmy siê, ¿e na oceny
celuj¹ce mo¿emy liczyæ tylko wtedy,
gdy osi¹gniemy sukcesy w konkursach
przedmiotowych, nawet oceny bardzo
dobre zarezerwowane by³y dla
ni el ic zn yc h. W sz ko le pr ac uj ¹
nauczyciele, którzy po trzech latach
nauki nie wystawili uczniom ani jednej
szóstki, za to masowo obsypywali klasy
dwó jam i. J ak w ida æ z w yni ków
rekrutacji ich koledzy z wiejskich szkó³
nie mie li t aki ch p rob lem ów. W
ja no ws ki m gi mn az ju m ws ze lk ie
starania o uzyskanie lepszej oceny by³y
najczêœciej bezcelowe i bezowocne.
Wy k o n y w a n i e w s z y s t k i c h
dodatkowych zadañ, to za ma³o dla
naszej kadry pedagogicznej, tu liczy³y
siê tylko sukcesy zewnêtrzne. Po wielu
trudach nauki mieliœmy przyjemnoœæ
uczestniczyæ w uroczystym
zakoñczeniu roku szkolnego. Mog³oby
siê wyd awaæ, ¿ e skoñc zyliœm y
gimnazjum idealne, które da³o nam
wszystko, co tylko potrzebne, a jednak
tak nie jest, zabrak³o nam tylko jednej
rzeczy, a jak siê okaza³o dla wielu
na jw a¿ ni ej sz ej , d ob ry ch oc en i
mo¿liwoœci nauki w wymarzonej
szkole. Miejsca janowskich uczniów
zajê³y osoby spoza miasta. Czy nie
budzi zastanowienia sytuacja, w której
uczniowie z okolic Janowa masowo
N o w y

K o m e n d a n t

Ko me nd an t Woje wó dz ki Po li cj i w
Lublinie powo³a³ na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji

osi¹gaj¹ wyniki rzêdu 186-150
punktów? Z takim dorobkiem
punk towy m mo¿n a bez prob lemu
dostaæ siê do ka¿dego, najbardziej
renomowanego lubelskiego liceum,
wiêc czemu tak t³umnie oblegane jest
LO w Janowie? Wydaje mi siê, ¿e
odpowiedz mo¿e byæ tylko jedna,
widocznie czêsto uzyskane przez nich
punkty za oceny nie maj¹ pokrycia w
wiedzy. Nie chc¹c byæ go³os³own¹,
podam dane porównuj¹ce wyniki
przyjêtych. Jak ju¿ pisa³am na 192
przyjêtych tylko 82 osoby pochodzi z
Janowa, w pierwszej setce 47 osób to
absolwenci tutejszego gimnazjum, zaœ
w pierwszej dwudziestce pi¹tce tych
osób jest tylko 9. Pierwsze cztery
miejsca zajête s¹ przez osoby spoza
Janowa, uczennica naszego gimnazjum
z najlepszym dorobkiem punktowym
zajmuje dopiero pi¹te miejsce. Jest to
sytuacja doœæ poni¿aj¹ca dla laureatów
i finalistów olimpiad, którzy swoje imiê
i n az wi sk o z na jd uj ¹ w dr ug ie j
dziesi¹tce listy przyjêtych. Na 53 osoby
spoza Janowa z pierwszej setki a¿ 25
uzyska³o wiêksz¹ lub równ¹ liczbê
punktów z ocen i œwiadectwa z
wyró¿nieniem ( max 90 ptk) ni¿ z
dwóch czêœci egzaminu gimnazjalnego
(max 100 ptk), co stanowi 47%,
niektóre ró¿nice siêgaj¹ kilkunastu
punktów; wœród 47 uczniów
janowskich wiêcej punktów za oceny
ni¿ za test egzaminacyjny uzyska³o
tylko 9 osób, czyli 19%.
W przypadku uczniów z gimnazjum w
Janowie znacznie czêstsze s¹ przyk³ady
roz bie ¿no œci dzi a³a j¹c ych na ich
niekorzyœæ. Uczniowie osi¹gaj¹cy
wyniki egzaminacyjne siêgaj¹ce ponad
80 punktów, za oceny uzyskiwali wynik
rzêdu 35-60 punktów. Dodam, ¿e
sytuacja ta dotknê³a nawet najlepszych
spoœród reprezentantów naszej szko³y.
W swoim artykule skupi³am siê na
wynikach rekrutacji do LO im.
Boh ate rów Por yto weg o Wzg órz a,
jednak to nie one stanowi¹ najwiêksz¹
b o l ¹ c z k ê t u t e j s z e j m ³ o d z i e ¿ y.
Najbardziej przygnêbiaj¹cy jest fakt, ¿e
w i e l u a b s ol w e n t ó w n as z e g o
gimnazjum nie znalaz³o miejsca w
¿adnej janowskiej szkole. Mam
nadziejê, ¿e do czasu opublikowania
tego artyku³u sytuacja ulegnie zmianie i
uda siê pomóc moim rówieœnikom, ale
co bêdzie, gdy w ca³ym województwie
zacznie obowi¹zywaæ elektroniczny
system rekrutacji do szkó³ œrednich i
naboru dokonywa³ bêdzie komputer?
Absolwentka Natalia
P o w i a t o w y

P o l i c j i

W Janowie Lubelskim podinspektora
Bogumi³a Polikarskiego.
Red.

Motto tego numeru
£atwo jest mówiæ, gdy ma siê coœ do powiedzenia,
ale trudno jest mieæ coœ do powiedzenia, gdy trzeba mówiæ.

Gazeta Janowska

Tadeusz Kotarbiñski

Nie zamierzam kandydowaæ
do parlamentu
Wywiad z Burmistrzem Janowa
Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem
GJ: Panie Burmistrzu, tzw. „wieœæ
gm in na ” n ie si e, ¿e bê dz ie Pa n
kandydowa³ na pos³a w zbli¿aj¹cych
siê wyborach parlamentarnych?
KK: Nie zamierzam kandydowaæ do
parlamentu, choæ nie ukrywam, ¿e
by³ em d o te go z ach êca ny p rze z
ugrupowania prowadz¹ce w
sonda¿ach. Uzna³em jednak, ¿e
wa¿niejszy od mojej indywidualnej
kariery jest interes naszej gminy a
patrz¹c na to z tej perspektywy wiêcej
argumentów przemawia za tym abym
dalej pe³ni³ tê funkcjê, któr¹ pe³niê.
GJ: Jakie to powody?
KK: Uzna³em jednak, ¿e wiêcej jestem
w stanie uczyniæ dla naszej gminy
bêd¹c burmistrzem. S¹dzê, ¿e mam tu
bardzo du¿o do zrobienia, aby uczyniæ
z Janowa gminê z dobrymi
perspektywami. Uwa¿am, ¿e wspólnie
z zespo³em moich wspó³pracowników.
Dysponujemy ciekawymi pomys³ami
na rozwój zapisanymi w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym Gminy.
Sprawuj¹c funkcje burmistrza naby³em
odpowiedniego doœwiadczenia,
stworzy³em bardzo dobrze
funkcjonuj¹cy zespó³ ludzi, gotowych
podj¹æ ka¿de wyzwanie.
Wypraco wa³e m dob ry wi zeru nek
Janowa w oczach instytucji
wojewódzkich i krajowych, gdzie,
równie¿ moja osoba nie jest
anonimowa. S¹dzê, wiêc, ¿e to
wszystko powinno w przysz³oœci
procentowaæ.
Z drugiej strony od czasu wdro¿enia
reformy administracyjnej pañstwa
wprowadzaj¹cej samorz¹dowe
powiaty i województwa poselskie
m o ¿ li w o œc i s ¹ c o r az b a rd z i ej
ograniczone, choæ niew¹tpliwie czêsto
pomoc ¿yczliwego pos³a mo¿e mieæ
charakter decyduj¹cy dla danej sprawy.

Myœlê jednak, ¿e znajdê pos³ów
chêtnych nam pomagaæ, ale przede
wszystkim liczê na to, ¿e nasza gmina
bior¹c przyk³ad z naszych s¹siadów z
Godziszowa zjednoczy siê i wybierze
pos³a z Janowa. W koñcu w naszej
gminie jest 12 tyœ. Osób uprawnionych
do g³osowania. Gdyby, chocia¿ po³owa
odda³a g³osy na jednego kandydata z
Janowa, który reprezentuje partiê o
wysokich sonda¿ach mandat poselski
by³by niemal pewny.
GJ: Czy znany Panu jest ewentualny
kandydat, np. z w³adz samorz¹dowych
ubiegaj¹cy siê o mandat poselski?
KK: Kandydatów bêdzie pewnie kilku,
ale jeœli chcemy byæ skuteczni musimy
postawiæ na jednego. Ja stawiam na
cz³owieka m³odego, now¹ twarz,
których w polityce nam brakuje. Jest
nim przewodnicz¹cy Komisji
Finansów Rady Miejskiej pan Jerzy
Bielecki.
GJ: Proszê powiedzieæ kilka s³ów na
tem at kan dyd atu ry Pan a Jer zeg o
Bieleckiego.
KK: Mimo m³odego wieku posiada ju¿
du ¿e do œw ia dc ze ni e za wo do we ,
pracuj¹c od kilku lat na stanowiskach
kierowniczych w Telekomunikacji
Pol ski ej. Zna œwi etn ie pro ble my
samorz¹dów. Wspó³tworzy³ Wieloletni
Program Inwestycyjny dla naszej
gminy. Potrafi wspó³pracowaæ z
ludŸmi o ró¿nych œwiatopogl¹dach.
Pochodzi ze znanej janowskiej rodziny.
Myœlê, ¿e wspó³praca na linii burmistrz
- pose³ uk³ada³yby siê znakomicie, z
du¿ym po¿ytkiem dla naszej gminy.
Od Redakcji: Informujemy, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ zamieszczania na ³amach
gazety bezp³atnych og³oszeñ
kandydatów do parlamentu z terenu
naszego powiatu.

Regulamin
III Konkursu „Na potrawê
regionaln¹” odbywaj¹cego siê
podczas Festiwalu Kaszy
GRYCZOKI 2005 w Janowie
Lubelskim

bazie kas z /np. jaglanej, gr yczanej,
jêczmiennej / w potrawach
zapre zento wanyc h przez uczes tnikó w
konkursu oraz przedstawienie mo¿liwoœci
wykorzystania kasz na terenie Ziemi
Janowskiej do urozmaicenia menu.

Organizatorzy:
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim
Janowskim Oœrodek Kultury w Janowie
L
u
b
e
l
s
k
i
m

Postanowienia ogólne:
1.
Konkurs ma formê otwart¹.
2.
Warunki em pr zyst ¹pie nia j est
tel efo niczn e, lis towne lub osobiste
potwierdzenie udzia³u w konkursie do
dnia 30 lipca b.r.
Zg³oszenia przyjmuj¹ pracownicy
janowskiego Muzeum pod numerem
telefonu 15 8724679 lub w biurze Muzeum
, ul. Jana Paw³a 3, 23-300 Janów Lubelski
3.
Rozstrzygniêcie K onkursu

Cel konkursu:
Ukazanie walorów smakowych
tr ad yc yj ne go po ¿y wi en ia Re gi on u
Janowskiego a szczególnie potraw na

Refleksje nad istot¹ oceniania
W odpowiedzi na uwagi naszej
absolwentki, wspó³czuj¹cej
kole¿ankom i kolegom, którzy nie
dostali siê do liceów w Janowie
Lubelskim, pragniemy przedstawiæ
nasze refleksje zwi¹zane z poruszonym
przez ni¹ tematem. Podobnie jak ona
jesteœmy zaskocze ni mniejsz¹ od
spodziewanej liczb¹ absolwentów
naszej szko³y przyjêtych do
janowskich liceów. Jednak sugestia
autorki Gimnazjalnych retrospekcji...
na te ma t z by t s ur ow yc h o ce n
koñcoworocznych z poszczególnych
przedmiotów jest nies³uszna, ¿eby nie
powiedzieæ - z³oœliwa i obraŸliwa dla
nauczycieli ucz¹cych w naszym
gimnazjum. Sposób oceniania
osi¹gniêæ uczniów jest œciœle
regulowany Wewn¹trzszkolnym
Systemem Oceniania (znanym
wszystkim rodzicom i uczniom szko³y
od klasy pierwszej), w którym zawarte
s¹ wymagania na poszczególne oceny.
Przypominamy naszej uczennicy, i¿
ocenê celuj¹c¹ mo¿e otrzymaæ uczeñ,
który „opanowa³ treœci nauczania
znacznie wykraczaj¹ce poza program,
[...], samodzielnie i twórczo rozwija
w³asne uzdolnienia, osi¹ga sukcesy w
konkursach przedmiotowych”.
Najwy¿szej oceny nie mo¿e zatem
uzyskaæ ten, kto ogranicza siê
wy³¹cznie do sumiennego odrabiania
lekcji.
Pragniemy równie¿ dodaæ, i¿ w
prawie szkolnym funkcjonuje
procedura odwo³awcza, daj¹ca
mo¿liwoœæ poprawienia oceny
klasyfikacyjnej drog¹ sprawdzianu
p o p r a w k o w e g o .
W bie¿¹cym roku szkolnym z tego
prawa nie skorzysta³ ¿aden uczeñ, co
pozwala s¹dziæ, ¿e wystawione przez
nauczycieli oceny koñcoworoczne
by³y fa ktycznym o dbiciem st anu
wiedzy uczniów i satysfakcjonowa³y
ich. Wobec powy¿szego zarzut
zani¿ania ocen w naszej szkole
uwa¿amy za bezpodstawny. I jeszcze
s³owo refleksji na temat kryteriów

naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych.
Jakkolwiek s¹ one podobne we
wszystkich szko³ach œrednich, czy
zasadna wydaje siê sytuacja, w której
uczeñ dostaje a¿ 20 punktów za
„szóstkê” czy 15 za „pi¹tkê” (które s¹
prz eci e¿ sub iek tyw nym i oce nam i
nauczyciela) wobec skromnych 7
punktów za tytu³ finalisty lub laureata
wojewódzkiego konkursu
pr ze dm io to we go (o tr zy mu je go
zaledwie kilku lub kilkunastu uczniów
w skali województwa)? Zastanawia
nas jednak, podobnie jak autorkê
artyku³u, fakt bardzo du¿ej iloœci
doskona³ych ocen u uczniów
s¹siednich gimnazjów. Pozostaje nam
mieæ nadziejê, ¿e kryteria naboru do
liceów oraz faktyczny stan wiedzy
m³ od zi e¿ y z we ry fi ku je cz as :
o s i ¹ g n i ê c i a
w szkole œredniej i wyniki matur za trzy
lata.
Na koniec pragniemy dodaæ, i¿
przekonanie, ¿e jesteœmy dobr¹ szko³¹,
pozostaje w nas niezachwiane wyniki
tegorocznego egzaminu
gimnazjalnego s¹ najlepsze w historii
szko³y, powy¿ej œredniej krajowej, a
wszyscy absolwenci, którzy wybrali
renomowane szko³y œrednie w innych
miastach, dostali siê do nich bez
problemów.
Pozostaje nam ¿ywiæ nadziejê,
¿e wysokie wymagania, konsekwencja
i sprawiedliwoœæ w ocenianiu
zmobilizuj¹ nasz¹ m³odzie¿ do jeszcze
lepszej pracy, której wynikiem bêd¹
wy¿sze oceny w nastêpnych latach.
Tegoroczny nabór do szkó³
œrednich oraz sugestie zawarte w
artykule naszej absolwentki zdaj¹ siê
na rz uc aæ na st êp uj ¹c y wn io se k:
nauczyciele, wiêcej szóstek i pi¹tek!
Ale czy têdy droga? Czy w kszta³ceniu
m³odzie¿y naprawdê o to chodzi?
Pozostawiamy to os¹dowi czytelnika.

odbêdzie siê w trakcie Festiwalu Kaszy w
dniu 31 lipca 2005 r.

g³ówn¹, nagrody i wyró¿nienia.
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
nast¹pi w dniu 31 lipca 2005 r. podczas
Festiwalu Kaszy.

Kategorie konkursu
1.gryczak,
2. potrawy na bazie kasz,
3. po tr aw y m yœ li ws ki e z ku ch ni
staropolskiej,
4. wyroby wêdliniarskie na bazie kasz / np.
kaszanka/.
5. desery na bazie kasz / np. ciasta,
leguminy/
6. wina i nalewki regionalne

Dyrekcja Publicznego
Gimnazjum
w Janowie Lubelskim

Ustalenia koñcowe:
Uczestnicy konkursu wyra¿aj¹ zgodê na
przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz promocji Miasta
Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego.

Zg³oszone do konkursu potrawy oceni
powo³ana w tym celu Komisja, której
werdykt jest ostateczny i nieodwo³alny. W
ka¿dej kategorii komisja przyzna nagrodê
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Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci

Gazeta Janowska
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Grand Prix Lubelszczyzny
I Gimnazjalne Dni Poezji i Prozy
Turniej Szachowy w Janowie Lubelskim
2005”
Ju¿ po raz trzeci rozegrano otwarty Rzeszowa, który jest te¿ zwyciêzc¹ “ S T A C H U R I A D A
turniej szachowy w ramach Grand Prix
Lubelszczyzny. Uczestniczy³o w nim
89 sza chi stó w z ca³ ego reg ion u
po³udniowo - wschodniej Polski.
Najwiêcej przyjecha³o z powiatu
bi³gorajskiego
20 osób, powiatu
tomaszowskiego 9, z miasta i powiatu
Lublin 12 oraz z Rudnika n/Sanem 11.
Z naszego powiatu janowskiego
reprezentacja liczy³a tylko 14 osób. Jest
to bardzo ma³a iloœæ, bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e zawody odbywa³y siê na
naszym terenie. W innych turniejach
szachowych, miejscowi zawodnicy
stanowi¹ co najmniej po³owê
wszystkich startuj¹cych. Wynika st¹d,
¿e jest ma³a popularnoœæ gry w szachy
na naszym terenie, a ci co umiej¹ graæ,
nie maj¹ odwagi wzi¹æ udzia³u w takim
turnieju.

O randze naszych zawodów œwiadczy
fakt, ¿e wziê³o w nich udzia³ dwóch
szachistów z Ukrainy oraz szachiœci z
Rzeszowa, Bia³ej Podlaskiej, Kielc,
Krosna, Mielca, Dêbicy, Radzynia
Podlaskiego.
Turniej otworzy³ burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, który
powita³ wszystkich uczestników i
stwierdzi³, ¿e najlepsz¹ parti¹ jest partia
szachowa.
Turniej wygra³ Micha³ Skalski z

pierwszego naszego Nocnego
Maratonu Szachowego rozegranego
dwa lata temu. Drugie miejsce zaj¹³
szachista z Ukrainy, startuj¹cy w
barwach klubu szachowego z Zabrza
Oleg Poliszczuk. Kolejne miejsca
zajêli: Micha³ Miros³aw z Lublina,
Daniel Fr¹czek z Rzeszowa, Zbigniew
Pyda z Lublina, Tadeusz Kieres z Kielc.
Dla najlepszych zawodników nagrody
zo st a³ y pr zy zn an e pr ze z Za k³ ad
Drzewny w Mo motach Gó rnych
W³adys³awa i Jan Rz¹dowie.
Z naszego powiatu najlepszy by³ 14letni Tomek Bucior, uczeñ janowskiego
gimnazjum i uczestnik Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w szachach,
która odby³a siê w tym roku w Janowie
Lubelskim. Tomek podzieli³ 10-17
miejsce z innymi zawodnikami z tak¹
sam¹ iloœci¹ punktów. Jest to
najwiêksze osi¹gniêcie naszego
szachisty na tego typu zawodach.
Dobre wyniki osi¹gnê³a te¿ rodzinka
Koczu³apów z Konstantynowa:
Franciszek i dwie córeczki, Magdalena
i Jolanta. Atrakcyjn¹ nagrod¹ by³y
koszulki z nadrukiem skoczka
szachowego i napisu Janów Lubelski.
Otrzyma³y je wszystkie dzieci oraz
m³odzie¿ do 18 lat. Koszulki te
ufundowa³a Firma „Andremare” z
Janowa Lubelskiego. Nagrody
rzeczowe zasponsorowa³a firma PHU
Roman Oleszko oraz Sklep „Uroda”
Józefa Dudka.
Dziêki sponsorom oraz organizatora Janowskiego Oœrodka Kultury, turniej
by³ bardzo udany, za co otrzymaliœmy
wysok¹ ocenê od w³adz Lubelskiego
Zwi¹zku Szachowego.
Jan Swacha

Z dzia³alnoœci Powiatowego Urzêdu Pracy
w Janowie Lubelskim
Z analizy statystyk PUP w Janowie
Lub els kim wyn ika i¿ na kon iec
czerwca tego roku ogólna liczba
zarejestrowanych bezrobotnych
wynios³a 3347 osób, w tym 1565
kobiet. Do pobierania zasi³ku
uprawnionych by³o 210 osób. W
po ró wn an iu z m aj em ki ed y t o
zarejestrowanych by³o 3445
bezrobotnych, nast¹pi³ spadek o 98
osób. Natomiast do analogicznego
miesi¹ca czerwca 2004 roku, w którym
liczba bezrobotnych wynosi³a 3754
osób, w tym 1723 kobiety, jest to wiêc
spadek o 407 osób. W czerwcu
wyrejestrowane zosta³y 351 osób, w
tym 87 podjê³o pracê, w tym 5 w
ramach robót publicznych, 26 osób
rozpoczê³o sta¿, 24 osoby rozpoczê³y
przygotowanie zawodowe a 8 osób
szk ole nia . Po zos ta³ ych 206 osó b
zosta³o wyrejestrowanych z innych
przyczyn, np. braku potwierdzenia
gotowoœci do pracy, dobrowolnej
rezygnacji itd. Ze wzglêdu na rolniczy
charakter powiatu, wysoka jest liczba
bezrobotnych zamieszkuj¹cych na wsi,
tj. 70,6 % .Niepokoj¹cy jest wysoki
wskaŸnik osób d³ugotrwale
bezrobotnych, czyli pozbawionych
pracy d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy, w
tutejszym urzêdzie zarejestrowanych
jest 2445 osób, co stanowi 73,1 %
10.

ogó³u bezrobotnych. A czym d³u¿sza
przerwa w pracy, tym mniejsze szansê
na jej ponowne uzyskanie. Im d³u¿ej
ktoœ pozostaje bez pracy, tym mniej
staje siê interesuj¹cy dla ewentualnych
pra cod awc ów, pon iew a¿ j ego
wiadomoœci i doœwiadczenia ulegaj¹
dezaktualizacji. Aby przeciwdzia³aæ
t ak im sk ut ko m p ow st aj ¹ r ó¿ ne
programy maj¹ce na celu zahamowanie
w/w zjawisk, chodzi tu szczególnie o
ludzi m³odych. Na ostatnim
posiedzeniu P owiatowa R ada
Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowa³a
program „Spróbuj z nami” celem
pozyskania dodatkowych œrodków
Funduszu Pracy z rezerwy Ministra
Gospodarki i Pracy, ogólna liczba
bezrobotnych objêta tym programem
wyniesie 301 osób, tak¿e program w
ramach Dzia³ania 1,6 Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Za so bó w L ud zk ic h d ot yc z¹ ce go
aktywizacji 20 bezrobotnych
pielêgniarek. Omówione zosta³y tak¿e
realizowane i planowane programy ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Sp o³ ec zn eg o, do ty cz ¹c e Fa br yk i
M a s z y n i j e d n e j ze s p ó ³ e k
melioracyjnych.
candej

“Wêdrówk¹ jedn¹ ¿ycie jest cz³owieka.
Idzie wci¹¿.
Dalej wci¹¿.
Dok¹d? Sk¹d?
Dok¹d! Sk¹d!
E. Stachura
Mimo wakacyjnej aury temat
nauczania nie przestaje byæ aktualny.
Wakacje min¹ szybko (jak wszystko, co
przyjemne) i problem skutecznoœci
pedagogicznych oddzia³ywañ od¿yje z
powrotem za kilka tygodni. W trosce o
tê w³aœnie skutecznoœæ nie ustajemy w
poszukiwaniach coraz lepszych metod,
rozbudowujemy ofertê dydaktycznowychowawcz¹ szko³y. Przyk³adem
takich dzia³añ by³ projekt
dydaktyczno-wychowawczy pt.:
„Stachuriada 2005” opracowany i
zrealizowany w ostatnich dniach maja
br. przez zespó³ nauczycieli w
Publicznym Gimnazjum w Janowie
Lubelskim. Jego zadanie
wychowawcze polega³o na
zjednoczeniu uczniów i nauczycieli
wokó³ wspólnego przedsiêwziêcia na
zasadzie partnerstwa. Poszczególne
za da ni a w yk on yw al i z ar ów no
uczniowie jak i nauczyciele. Celem
imprezy by³o zapoznanie spo³ecznoœci
uczniowskiej z twórczoœci¹ i ¿yciem
E d w a r d a S t a c h u r y, j e d n e g o z
najoryginalniejszych poetów
wspó³czesnych.
Zgodnie z programem odby³y
siê: „Konkurs Wiedzy o ¯yciu i
Twórczoœci Edwarda Stachury”- test
literacki i test wiedzy biograficznej, w
którym udzia³ wziê³o 37 uczniów z klas
I i II a nastêpnie konkurs recytatorski,
do którego w wyniku eliminacji
klasowych przyst¹pi³o 38 uczniów.
Nastêpnego dnia m³odzie¿ obejrza³a z
zainteresowaniem film pt.: „Zaklinacz
koni”, którego re¿yserem,
producentem i zarazem tytu³owym
bohaterem by³ znakomity Robert
Redford, czyli uzdrawiacz ludzkich
dusz i koni. Film i twórczoœæ Stachury
sta³y siê przyczynkiem do o¿ywionej
dyskusji uczniów i nauczycieli n.t.:
„Byæ albo mieæ
o wartoœciach
wa¿nych w ¿yciu” w ramach sesji
Gimnazjalnego Klubu Dyskusyjnego
dzia³aj¹cego w naszym Gimnazjum.
Próbowaliœmy znaleŸæ odpowiedŸ na
nurtuj¹ce pytania: Czy warto tak ¿yæ
jak zaklinacz koni? Jak¹ rolê odgrywa
w ¿yciu cz³owieka przyroda? Co da³, a
co zabr a³ cz³o wiekow i postê p
techniczny? Czy we wspó³czesnym
œwiecie idea³y takich ludzi jak: œw.
Franciszek, Edward Stachura, bohater
filmu Tom, ¿yj¹cych w zgodzie z
w³asnym kodeksem wartoœci, mog¹
za in te re so wa æ m ³o dz ie ¿?
W
Janowskim Domu Kultury mia³
miejsce koncert fina³owy I
Gimnazjalnych Dni Poezji i Prozy
„Stachuriada 2005”, podczas którego
wyst¹pi³y solistki, zespo³y
uczniowskie z kl. I „d” i Szkolnego
Klubu Wolontariusza oraz zespó³

nauczycieli wykonuj¹cy piosenki
Edwarda Stachury przy
akompaniamencie gitary i harmonijki
ustnej- p. Mariusz Widz, skrzypiec i
pianina p. Urszula Wiechnik a tak¿e
laureatki: Karolina D¹bek kl. I „h”,
Katarzyna Moskal kl. I „g”, Monika
Kucia kl. III „e”, Patrycja Szwedo kl. I
„h”, Magdalena Gilas i Joanna Ruga³a
kl. III „j” i 6 finalistek konkursu
recytatorskiego. Natomiast
laureatkami konkursu wiedzy o ¿yciu i
twórczoœci poety zosta³y uczennice:
Katarzyna Startek kl. II „j”, Gabriela
Breœ i Katarzyna Król kl. II „f „.
Ponadto komisja wy³oni³a w tym
konkursie 10 finalistów. Wykonawcy
zostali nagrodzeni gromkimi brawami
przez publicznoœæ uczniowsk¹ i
nauczyci elsk¹. Zw yciêzcy o bu
konkursów otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe i dyplomy. Ogromne to by³o
prze¿ycie, bowiem publicznoœæ
gi mn az ja ln a ok az a³ a si ê ba rd zo
wymagaj¹ca.
I o to w³aœnie chodzi³o, ¿eby
spo³ecznoœæ szkolna poczu³a
wspólnotê dzia³añ i prze¿yæ,
doœw iadc zy³a cudo wneg o ucz ucia
zadowolenia z wykonanej pracy,
prze³ama³a bariery „wieku i urzêdu”.
Nic tak ludzi nie ³¹czy jak wspólny cel!
Metoda projektu, któr¹ po raz
pierwszy pos³u¿yliœmy siê w pracy na
tak¹ skalê (zaanga¿owanie uczniów
wielu klas i nauczycieli ró¿nych
specjalnoœci) umo¿liwia
proporcjonalne realizowanie celów
dydaktycznych i wychowawczych.
Wykonywanie poszczególnych zadañ
projektu obliczone jest na sukces
naukowy, a wiêc dydaktyczny, a¿eby
go osi¹gn¹æ wymagana jest wspó³praca
w zespole zobowi¹zuj¹ca do szacunku
dla kolegów i kole¿anek,
odpowiedzialnoœci za powierzone
zadania, ¿yczliwoœci, przejawiania
in ic ja ty wy, ch êc i, um ie jê tn oœ ci
kre aty wne go m yœl eni a, ³ ¹cz eni a
wiedzy s zkolnej i pozaszkolnej,
budzenia motywacji poznawczej, uczy
te¿ samodyscypliny i umiejêtnoœci
dostrzegania mocnych stron partnera.
Nie³atwe to zadanie, zw³aszcza, ¿e
dot ycz y zar ówn o ucz nió w jak i
nauczycieli wzajemnie.
Projekt „Stachuriada 2005” w
naszym zamierzeniu jest pocz¹tkiem
cy kl ic zn ej im pr ez y po d ha s³ em
„Gimnazjalne Dni Poezji i Prozy”,
któ ra co rok u bêd zie prz ybl i¿aæ
spo³ecznoœci szkolnej sylwetkê
je dn eg o z wy bi tn yc h tw ór có w
literatury. Pragniemy w ten sposób
realizowaæ zadania edukacji
filozoficznej, literackiej i kulturowej,
kszta³tuj¹c jednoczeœnie po¿¹dany
wychowawczo wzorzec osobowy
naszej m³odzie¿y.
Wspó³autorki projektu:
Bo¿ena Æwiek
Maria Molicka
Beata Rzêdzicka - Stolarz

Zgubiono legitymacjê studenck¹ nr. 4889 wydan¹
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ w Stalowej Woli
na nazwisko Placha Marcin.

Gazeta Janowska

Gazeta Janowska
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3. dla nauczycieli
· kierownik wycieczek szkolnych
LUBELSKA FUNDACJA
ROZWOJU
Agencja Rozwoju Regionalnego

Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim
zaprasza do udzia³u w projekcie
„Rozwój potencja³u przedsiêbiorstw poprzez doskonalenie kadr”
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II ZPORR „Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach” Dzia³anie 2.1 „Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z
potrzebami regionalnego rynku pracy i mo¿liwoœciami kszta³cenia ustawicznego w
regionie”. Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Agencja Rozwoju Lokalnego w
Janowie Lubelskim
ul. Zamojskiego 52, 23-300 Janów
Lubelski, tel. (015) 872 52 52
ZAPRASZAMY PAÑSTWA NA
SZKOLENIA:
1. komputerowe
·

W ramach projektów realizowane bêd¹ bezp³atne szkolenia:

- podstawy obs³ugi komputera
· zaawansowana obs³uga

Jêzyk angielski(140 godz.)
Jêzyk niemiecki(140 godz.)
Komputer jako narzêdzie pracy(60 godz.)
Techniki sprzeda¿y bezpoœredniej profesjonalna obs³uga klienta (24godz.)
Sporz¹dzanie wniosków dotacyjnych i zarz¹dzanie projektami(80godz.)
Marketing
Ksiêgowoœæ ma³ych przedsiêbiorstw(60 godz.)
Negocjacje handlowe(24 godz.)
I inne wskazane przez beneficjenta

komputera
· biurowa obs³uga komputera
· arkusz kalkulacyjny Excel
· grafika komputerowa
2. jêzykowe
- jêzyk angielski dla
pocz¹tkuj¹cych

Projekty skierowane s¹ do pracowników przedsiêbiorstw, instytucji, urzêdów z
powiatu janowskiego, którzy pragn¹ podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe w celu
wykorzystania ich w dalszej karierze zawodowej.
Ka¿dy pracownik mo¿e korzystaæ tylko z jednego rodzaju szkolenia.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ dwa, trzy razy w tygodniu w godz. od 16:00 do 20:00

· jêzyk angielski dla œrednio

· awans zawodowy w œwietle
nowych przepisów
· wykorzystanie komputera w
dydaktyce
Ponadto:
· opiekun kolonii i obozów
m³odzie¿owych
· obs³uga kas fiskalnych
· ABC Przedsiêbiorczoœci
· prowadzenie ksiêgi przychodów i
rozchodów
· zasady prowadzenia pe³nej
ewidencji ksiêgowej
· spawacz MIG/MAG
· inne
Wszelkie informacje i zapisy:
Lubelska Fundacja Rozwoju

· jêzyk niemiecki dla

Agencja Rozwoju Lokalnego

· jêzyk niemiecki dla œrednio
zaawansowanych
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dzieci i m³odzie¿y

zaawansowanych
pocz¹tkuj¹cych

Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel/fax (015) 872 52 52.

· kierownik placówek wypoczynku

· jêzyk hiszpañski dla
pocz¹tkuj¹cych

Gazeta Janowska

ul. Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim
tel. (015) 872 52 52, 871 74 22
E-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

