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Egzemplarz bezp³atny

konne do przewozu sprzêtu
i stra¿aków. Oko³o po³owy lat 20 tych
stra¿acy z w³asnych pieniêdzy
ufundowali sztandar, który sp³on¹³
wraz z instrumentami muzycznymi
stra¿ackiej orkiestry dêtej. Historia
powojenna janowskiej stra¿y to pasmo
sukcesów zwi¹zanych z akcjami
ratowniczo-gaœniczymi jak równie¿
nieustanny rozwój i unowoczeœnianie
jednostki. W ostatni¹ niedzielê czerwca
w parku Misztalec odby³a siê
niecodzienna uroczystoœæ - janowskiej
jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
wrêczono ufundowany przez lokalne
spo³eczeñstwo sztandar. Na rêce
janowskich stra¿aków przekaza³ go

Bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o
Krzysztof Ko³tyœ. Wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê m.in.: Andrzej
Kurowski
Wojewoda Lubelski,
Marian Starownik wiceprezes Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP, Edward Hunek Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Wo jew ó d zk ieg o Zw i¹zk u O S P

w Lublinie, cz³onek Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku OSP RP, Jan
Wiater Wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Zasobów Wodnych w Lublinie,
Boles³aw Gzik starosta janowski,
W³odzimierz Gomó³ka wicestarosta
janowski. Podczas uroczystoœci
wrêczono zas³u¿onym stra¿akom
medale i odznaczenia. Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi odznaczono
dh Tomasza Albiniaka, Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi dh Grzegorza
Kwietnia. Dekoracji dokona³
Wojewoda Lubelski Andrzej
Kurowski. Wiceprezes ZG ZOSP RP
Marian Starownik wrêczy³ Honorowy
Medal im. Boles³awa Chomicza
druhom: Tomaszowi Albiniakowi,
Franciszkowi Mucha, Stanis³awowi
Pietrasowi i Stanis³awowi Zdybel.
Jednostka OSP w Janowie Lubelskim
zosta³a od znaczona Z³otym Znakiem
Zwi¹zku OSP RP. Ponadto wrêczono
kilkanaœcie z³otych, srebrnych
i br¹zowych medali za zas³ugi dla
po¿arnictwa stra¿akom z lokalnych
jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych.
ac

UWAGA STUDENCI
Z POWIATU JANOWSKIEGO!
W dniach od 1 wrzeœnia do 30 wrzeœnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym
w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 59 (II piêtro; pokój Nr 34),
przyjmowane s¹ wnioski na stypendia studenckie edycja 2005/2006
w ramach Dzia³ania 2.2 na „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu
pañstwa.
Wnioski o przyznanie stypendium mo¿na pobraæ w urzêdzie lub ze strony
internetowej www.powiatjanow.lubelskie.pl
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Nowa edycja
programów stypendialnych

100-lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Janowie Lubelskim
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne nale¿¹ do
najstarszych organizacji a jednoczeœnie
do n ajb ard zie j za s³u ¿on ych dla
spo³eczeñstwa.
Pierwsze wzmianki o powo³aniu
organizacji po¿arniczych na terenie
zaboru rosyjskiego, w tym i na ziemi
janowskiej datuje siê na prze³omie XIX
i XX wieku. Staraniem spo³eczeñstwa
Janowa w dniu 22 czerwca 1905 roku
za³o¿one zosta³o Towarzystwo Stra¿y
Ogniowej Ochotniczej w Janowie. Jego
za³o¿ycielem by³ W³adys³aw
Reckiñski a pierwszym dowódc¹
Wincenty Bi¿ek. W roku 1914
janowska Stra¿ Po¿arna liczy³a 127
cz³onków. Pocz¹tkowo jednostka
pos³ugiwa³a siê rêczn¹ sikawk¹, do
której czerpano wodê
z cieków wodnych przy pomocy
hydroforu. Oprócz tego na
wyposa¿eniu znajdowa³o siê oko³o
8 beczek dwuko³owych, jedna beczka
czteroko³owa, dwa wozy rekwizytowo
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Projekt „Eurostudent
program
stypendialny dla województwa
lubelskiego 2005 2006” obejmuje
1979 studentów pañstwowych
i niepañstwowych szkó³ wy¿szych
z terenu województwa lubelskiego,
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej. 75 % wartoœci pomocy
finansowej pochodzi z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, a 25 % z bud¿etu pañstwa. Powiat Lubelski,
bêd¹cy Koordynatorem prac
zwi¹zanych z realizacj¹ projektu,
dokona³ podzia³u œrodków
finansowych proporcjonalnie do iloœci
mieszkañców Powiatu bêd¹cego stron¹
porozumienia, zawartego w dniu
9 sierpnia 2004 r. w Lublinie.
Porozumienie zosta³o podpisane przez
22 Powiaty z terenu województwa
lubelskiego.
Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim od dnia 1 wrzeœnia 2005
roku rozpoczê³o nabór wniosków od
studentów zainteresowanych
wsparciem stypendialnym.
Zg od ni e z po dp is an ym
porozumieniem, przyznane Powiatowi
Janowskiemu œrodki finansowe bêd¹
umo¿liwia³y wyp³atê 58 stypendiów w
wy so ko œc i 15 0 z³ mi es iê cz ni e.
Stypendium bêdzie przyznane na okres
nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do lipca
danego roku akademickiego,
w zwi¹zku z czym maksymalna kwota
stypendium wyniesie 1 500 z³.
Jednoczeœnie Powiat Janowski
zas trz ega , ¿e sty pen diu m bê dzi e
przekazywane w formie finansowej na
podane przez studenta konto, pod
wa ru nk ie m ot rz ym an ia œr od kó w
finansowych na ten cel z Samorz¹du
Województwa Lubelskiego, który jest
Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ Program.
W przypadku, gdy liczba studentów
wnioskodawców, spe³niaj¹cych
kryteria programu, bêdzie wiêksza ni¿
liczba stypendiów do
rozdysponowania, stypendium w
pierwszej kolejnoœci przyznane
zo st an ie os ob om o na jn i¿ sz yc h
dochodach.
Do ubiegania siê o stypendium
uprawnieni s¹ studenci, którzy zgodnie z Regulaminem
przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla studentów w roku

Gazeta Janowska

akademickim 2005/2006 w ramach
Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce kryteria:
1)studiuj¹ w sy stemie dz iennym,
wieczorowym, zaocznym lub
ekstern istyczn ym w pañstwowych
i niepañstwowych szko³ach wy¿szych;
2)posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
obszarze Powiatu Janowskiego;
3)pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej, tzn.
o dochodzie rodziny w przeliczeniu na
osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej siê
oraz dochodzie studenta
sa mo dz ie ln eg o f in an so wo ni e
wy¿szym ni¿ kwota 350 z³ netto lub
404,86 z³ netto, gdy cz³onkiem rodziny
jest d ziecko, l egitymuj¹ce s iê
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo
o z n a c z n y m s t o p n i u
niepe³nosprawnoœci. Dochód rodziny
w przeliczeniu na osobê lub dochód
osoby ucz¹cej siê oraz dochód studenta
samodzielnego finansowo jest
naliczany na podstawie art. 5 ust. 1-7
or az us t. 9- 10 us ta wy z d ni a
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
z póŸñ. zm.), a w przypadku, gdy
rodzina lub osoba ucz¹ca siê oraz
s tu de nt sa mo dz ie ln y f in an so wo
utrzymuje siê z gospodarstwa rolnego,
przyjmuje siê za podstawê obliczenia
dochodu przeciêtny dochód z 1 ha
przeliczeniowego, og³aszany do 30
paŸdziernika ka¿dego roku przez
Prezesa GUS, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.,
Nr 94, poz. 431 z póŸn. zm.). Zgodnie z
metodologi¹ obliczeñ, przyjêtych przez
GUS, roczny dochód z 1 ha
przeliczeniowego w 2005 roku bêdzie
wyznaczony na podstawie dochodu
z 2003 roku, tj. bêdzie wynosi³ 1086 z³.
4)nie ukoñczyli 25 lub 26 roku ¿ycia,
jeœli jest to ostatni rok ich studiów,
5) nie powtarzaj¹ roku akademickiego,
nie mieli udzielonego urlopu
dziekañskiego (nie dotyczy urlopu
zdrowotnego) w trakcie trwania nauki,
6)nie posiadaj¹ tytu³u magistra.
Cd na str. 13

Janowska Piesza Pielgrzymka
na Jasn¹ Górê
Na dwudziest¹ trzeci¹ pielgrzymkê
z Janowa Lubelskiego na Jasn¹ Górê,

byl ks. Adam Stachowicz. 4 sierpnia
ja no ws cy p¹ tn ic y wz iê li ud zi a³

wyruszy³o 2 sierpnia br. oko³o 350
p¹tników. U bram Jasnej Góry stanêli
12 sierpnia, po przejœciu blisko 320 km.
Has³o pielgrzymki brzmia³o "Rodzina
mocna Eucharysti¹". Przed wyjœciem

we Mszy œwiêtej w bazylice katedralnej
w Sandomierzu, która zainaugurowa³a
pielgrzymkê sandomiersk¹.Od kilku lat
janowska pielgrzymka jest czêœci¹
Pielgrzymki Diecezji Sandomierskiej,

na trasê uczestników pob³ogos³awi³
ks. infu³at Edmund Markiewicz, który
tak¿e odprawi³ porann¹ Mszê œwiêt¹
w janowskim sanktuarium Matki Bo¿ej
£aska wej Ró¿añ cowej . Pielg rzymi
podzieleni byli na dwie grupy: œw. Jana,
której przewodnikiem by³ ks. Tomasz
K w a œ n i k o r a z œ w. J a d w i g i ,
z przewodnikiem ks. Krzysztofem
Lipskim. Kierownikiem pielgrzymki

w sk ³ad któ rej wch odz ¹ je szc ze
pielgrzymki: Ziemi Sandomierskiej
z Sandomierza, Stalowowolska ze
St al ow ej Wol i i Œw iê to kr zy sk a
z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Ka¿da
z tych pielgrzymek porusza siê po
swojej wyznaczonej trasie. W jedn¹
kolumnê ³¹cz¹ siê na przedmieœciach
Czêstochowy i wspólnie wkraczaj¹
przed tron Matki Narodu.

Pani Gra¿ynie Szabat
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu
œmierci teœcia
sk³adaj¹ - Dyrekcja i wspó³pracownicy Szpitala
w Janowie Lubelskim
Pani Teresie Bigas
wyrazy wspó³czucia z powodu
œmierci Matki
sk³adaj¹ wspó³pracownicy SPZZOZ
w Janowie Lubelskim
2.

W trosce o cz³owieka
Weso³e kolory budynków Domu
Pomocy Spo³ecznej przyci¹gaj¹ wzrok
przechodz¹cych mieszkañców Janowa.
Estetyczne odczucia spowodowa³y
moje zainteresowanie siê ¿yciem
tamtejszych mieszkañców.
Dziewiêædziesiêciu pracowników
personelu ma pod opieka stu
osiemdziesiêciu mieszkañców. Wœród
personelu znajduje siê dziesiêæ sióstr
zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr
S³u¿ebnic Najœwiêtszej Marii Panny.
Siostra Nadzieja Paszkowiak
z s a t y s f a k c j ¹ m ó w i
o przeprowadzanych remontach w
Domu Pomocy Spo³ecznej. Znacz¹ce
remonty rozpoczê³y siê, jeszcze w 1997
roku, od wykonania kot³owni gazowej,
potem zmodernizowano pralniê.
Remont i powiêkszenie budynku,
pierwszego od bramy wjazdowej,
poprzez centralê telefoniczn¹ i system
ochrony przeciwpo¿arowej
prowadzone by³y w latach nastêpnych.
W 1998 r. wymienione zosta³y drzwi
wejœciowe i czêœæ okien od strony

wschodniej. Wymiana pozosta³ej
stolarki zosta³a zakoñczona w 2004
roku. Nale¿y te¿ wspomnieæ o pe³nej
modernizacji kuchni i magazynów
¿ywnoœci.
W miesi¹cu wrzeœniu zakoñczone
zostan¹ prace zwi¹zane z ocieplaniem
budynków i malowaniem. Te weso³e
kolory s¹ najbardziej widocznym
efektem tych inwestycji i budz¹ ogólne
zainteresowanie. Obecne remonty
prowadzone s¹ dziêki wsparciu
finansowemu z Kontraktu
Wojewódzkiego. Zarz¹d Starostwa
Powiatowego wyst¹pi³ z wnioskiem do
Urzêdu Marsza³kowskiego sk¹d
otrzyma³ 280 000 z³ z przeznaczeniem
na remont DPS. Prace wykonuje firma
FLISBUD z Janowa Lubelskiego.
Koñcz¹ siê remonty elewacji a ju¿
przygotowywana jest dokumentacja na
wymianê pokryæ dachowych na trzech
budynkach oraz na wymianê czêœci
kostki brukowej na podjazdach. Stara
kostka ma byæ wymieniona na kostkê
antypoœlizgow¹.
J.M

Nie wspó³pracowa³!
Henryk Jarosz swoje ¿ycie zwi¹za³
z Janowem Lubelskim a jego miejscem
pracy sta³a siê Fabryka Maszyn.
Pracowa³ na ró¿nych stanowiskach: by³
mistrzem, kierownikiem wydzia³ów,
szefem kontroli. Pracownik
wymagaj¹cy solidnoœci od siebie, ale
te¿ i od innych.
By³ jednym z za³o¿ycieli NSZZ
Solidarnoœæ w Fabryce Maszyn. Jest
najstarszym dzia³aczem zwi¹zku, który
pracuje nieprzerwanie w tym
przedsiêbiorstwie. Zapewniam, ¿e nie
by³y to spokojne czasy - strajki,
protesty, itd. Po wprowadzeniu Stanu
Wojennego m.in. i on rozprowadza³
ulotki i gazetki zaœ czêœæ ludzi ba³o siê
wzi¹æ je do rêki. By³ wœród tych, którzy
ukrywali wyniesiony sztandar
Solidarnoœci. Teraz wydawaæ by siê
mog³o, ¿e to nic wielkiego w tamtych
czasach. Jako ciekawostkê mogê
podaæ, ¿e sztandar ukrywany by³ na
plebaniach i w domach prywatnych w
Janowie i Zaklikowie. Henryk Jarosz i
cz³onkowie pierwszej komisji
zak³adowej FMJ to legendarni ludzie
Ziemi Janowskiej. Czêœæ tych osóbi
zosta³a zapomniana przez
wspó³czesnych dzia³aczy. A mo¿e
warto by³oby wspomnieæ
Malinowskiego, Lalika, Ponczka,

Kuczyñskiego, Polnickiego, Wcis³y,
Szewca i œp. G³aza. Myœlê, ¿e warto
by ³o by po ku si æ s iê o s pi sa ni e
wspomnieñ z tamtych lat. Czêœæ
d o k u m e n t ó w, p r o t o k o ³ ó w,
pe³nomocnictw itd. znajduje siê poza
FMJ. Przyszed³ rok 2005,
opublikowano tzw. Listê Wildsteina
wspó³pracowników i pokrzywdzonych
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa. Na liœcie
widnieje nazwisko Henryka Jarosza wœród jego znajomych zaniepokojenie,
wœród nie¿yczliwych satysfakcja. Pan
Henryk zw róci³ siê z Wnioskiem
o udostêpnienie dokumentów/ status
pokrzywdzonego do Instytutu Pamiêci
Narodowej. W efekcie otrzyma³ pismo
nr BUL u-5 538 -42 8/0 5 w któ rym
czytamy „ zaœwiadcza siê, ¿e dane
os ob ow e Pa na He nr yk a Ja ro sz a
s. Boles³awa, ur. 1 marca 1954 r. we
Frampolu nie s¹ to¿same z danymi
os ob ow ym i, kt ór e zn aj du j¹ si ê
w k a t a l o g u f u n k c j o n a r i u s z y,
wspó³pracowników, kandydatów na
ws pó ³p ra co wn ik ów or ga nó w
bezpieczeñstwa pañstwa oraz innych
osób udostêpnionym w Instytucie
Pamiêci Narodowej w Warszawie”.
Ulga.... Henryk Jarosz, pracownik
Fabryki Maszyn by³ i jest uczciwy.
J.M

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
z powodu œmierci
Jana Cieæko
sk³adaj¹ pogr¹¿onej w ¿a³obie Rodzinie zmar³ego
Burmistrz i pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim
Nie smuci nas to ze zostawiamy ¿ycie, lecz to, ¿e zostawiamy
coœ, co ma sens...... Nie smuci nas to, ¿e zostawiamy ¿ycie,
ale ¿e opuszczamy to, co nadaje mu sens....
Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia z powodu œmierci
Jana Cieæko
sk³adaj¹ pogr¹¿onej w ¿a³obie Rodzinie zmar³ego
stra¿acy z powiatu janowskiego

Gazeta Janowska

Co dalej z kryt¹ p³ywalni¹?
Na terenie Szko³y Podstawowej przy
ul. K s. Sk orup ki pl anow ana j est
in we st yc ja po d n az w¹ „K ry ta
p³ywalnia przy Szkole Podstawowej
w Janowie Lubelskim”. Kryta
p³ywalnia ma byæ inwestycj¹
wielozadaniow¹ w zakresie: sportu,
nauki p³ywania, rekreacji po³¹czonej
z atrakcjami wodnymi, odnowy
biologicznej, gastronomii i widowni.
Powi erzc hnia zabu dowy obie ktu
wynosiæ bêdzie ok. 1800 metrów
k wa dr at ow yc h z aœ po wi er zc hn ia
u¿ytkowa 3500 metrów
kwadratowych. Projekt ten ma byæ
realizowany wspólnie ze Starostwem
Powiatowym. N a realizacjê te j
inwestycji planuje siê pozyskanie
dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

(o k. 70 %) i z fu nd us zu do p³ at
Totalizatora Sportowego (ok. 20%),
pozosta³¹ kwotê sfinansuje Urz¹d
Mi ej sk i we sp ó³ ze St ar os tw em .
W latach 2003 i 2004 Urz¹d Miejski
podj¹³ dzia³ania zwi¹zane
z przedmiotow¹ inwestycj¹:
-wykona³ aktualizacjê mapy
zasadniczej terenu Szko³y
Podstawowej
-zleci³ wykonanie badañ pod³o¿a
gruntowego i opracowanie
dokumentacji geotechnicznej
(pracownia architektoniczna MWM
Sp z o. o . z G liw ic) . Ob ecn ie
przygotowywane s¹ dokumenty do
z³o¿enia wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie realizacji projektu ze
œrodków unijnych.
Red.

Kopernik a sprawa gimnazjalna
Czytaj¹c wyjaœnienia Dyrekcji
Publicznego Gimnazjum w Janowie Lub.
do mojego artyku³u o niskich ocenach
i bardzo ma³ej liczbie absolwentów, którzy
dostali siê do liceów, przypomina mi siê
scena z wystêpu estradowego
A. Rosiewicza, który wyszed³ na scenê z
ma³ym bêbenkiem i kaza³ du¿ej orkiestrze
symfonicznej dostroiæ siê do niego.
To samo autorzy sugeruj¹ nam.
Z wyjaœnienia dowiedzieliœmy siê, ¿e za
taki stan rzeczy odpowiada nie sposób
oceniania, a Kurator Oœwiaty, okoliczne
gimnazja i sami janowscy uczniowie. Do
g³êbszej refleksji autorów nie zachêca
nawet fakt, ¿e mimo rekordowo dobrych
gimnazjalnych wyników
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egzaminacyjnych na liœcie przyjêtych by³o
nas tak pora¿aj¹co ma³o. Co siê zaœ tyczy
mo¿liwoœci komisyjnego ustalania oceny
przypominam, ¿e ta „ niezale¿na” komisja
sk³ada³aby siê z gimnazjalnych
nauczycieli. Dyrekcja tym oœwiadczeniem
udowodni³a, ¿e Miko³aj Kopernik w tej
szkole ze swoj¹ teori¹ nie ma ¿adnych
s z a n s . Tu t a j o b o w i ¹ z u j e t e o r i a
gimnazjocentryczna, a zasada im gorzej
tym lepiej, czyli czym gorsze oceny, czym
mniej przyjêtych do liceów tym lepsi
nau czy cie le i szk o³a , ma gor ¹cy ch
obroñców. Janowscy rodzice kochajcie
swo je d zie ci i int ere suj cie siê ich
przysz³oœci¹ po gimnazjum.
Absolwentka Natalia

Z

E

N

I

E

Informuje siê, ¿e od miesi¹ca wrzeœnia 2005 r. SP ZZOZ w Janowie Lubelskim rozpocz¹³
zapisy osób do objêcia opiek¹ w zakresie œwiadczeñ „lekarza rodzinnego podstawowej
opieki zdrowotnej”.
„Gabinet lekarza poz” jest usytuowany w przychodni specjalistycznej, w szpitalu przy
ul. Zamoyskiego 149 i jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do
18.00.
Opiek¹ lekarsk¹ mog¹ zostaæ objête osoby powy¿ej 18 roku ¿ycia, które z³o¿¹ w
rejestracji nowoutworzonego gabinetu wype³niony formularz „deklaracji wyboru lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej” (druki do pobrania w w/w rejestracji).
SP ZZOZ proponuje dobrowolnie zdeklarowanym pacjentom objêcie fachow¹ opiek¹
zdrowotn¹ przez lekarzy specjalistów pracuj¹cych w szpitalu (wykaz lekarzy, do których
mo¿na dokonaæ zapisów znajduje siê w rejestracji gabinetu). Pacjenci kierowani na
badania diagnostyczne przez naszych lekarzy, bêd¹ bezp³atnie korzystaæ z us³ug
szpitalnego laboratorium, pracowni RTG, USG, EKG i innych badañ dostêpnych w
szpitalu w Janowie Lubelskim.
Szczegó³ow¹ informacjê mo¿na uzyskaæ telefonicznie, tel. centrala 015 8724 611
wew.347 Zmiana lekarza nastêpuje po wype³nieniu nowej deklaracji, bez koniecznoœci
wypisywania siê od poprzedniego lekarza i jest bezp³atna.

Gazeta Janowska
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S³u¿yæ i chroniæ
Jak informowaliœmy Czytelników we
wczeœniejszym numerze „Gazety
Janowskiej” Komendant Wojewódzki
Policji w Lublinie insp. Franciszek
Dudek powo³a³, w drodze
po st êp ow an ia kw al if ik ac yj ne go
(konkursu) na stanowisko Komendanta
Powi atow ego P olic ji w J anow ie
Lubelskim podinspektora Bogumi³a
Pol ika rsk ieg o. Now y Kom end ant

Powiatowy pe³ni³ wczeœniej funkcjê
Komendanta III Komisariatu Policji w
Lublinie, który mieœci siê przy ulicy
Kunickiego. III Komisariat jest
najwiêkszym komisariatem
w Lublinie, zatrudnia 78 policjantów
a znajduje siê na terenie gdzie
wystêpuje najwiêksza przestêpczoœæ
(bior¹c pod uwagê ca³e miasto
wojewódzkie). Podinspektor
Polikarski pracuje w policji ju¿ od 20
lat, przeszed³ wszystkie szczeble
policyjnej kariery - od dzielnicowego
poprzez komendanta komisariatu do
komendanta powiatowego policji. Jak
sam twierdzi: bez dobrego
przygotowania nie ma w dzisiejszych
czasach mo¿liwoœci piastowania tak
o d p o w i e d z i a l n e j f u n k c j i . To
przygotowanie, to w przypadku
podinspektora Polikarskiego,
ukoñczona Wy¿sza Szko³a Policji
w Szczytnie, Wydzia³ Prawa na
Uniwersytecie Marii CurieSk³odowskiej jak równie¿ studia
podyplomowe z zakresu zarz¹dzania.
Pierwszymi dzia³aniami, jakie nowy

Czyje lasy?

Ko me nd an t Po wi at ow y ch ci a³ by
przeprowadziæ by³yby zmiany
dotycz¹ce struktury organizacyjnej
Komendy jak równie¿ zmiany
w zakresie zadañ pe³nionych przez
policjantów. Zgodnie z ocen¹, jak¹
wyda³a Komenda Wojewódzka Policji
w Lublinie, Janów Lubelski jest
miastem du¿o bezpieczniejszym ni¿
Lublin. Oceni³a ona równie¿ bardzo
pozytywnie dotychczasow¹ pracê
janowskich policjantów. Podinspektor
Polikarski, mimo tak pochlebnych
opinii o pracy janowskiej Komendy
bêdzie siê nadal stara³, wspólnie
z pracownikami Komendy
Powiatowej, po³o¿yæ du¿y nacisk na
kwestie zwi¹zane z ruchem drogowym
na terenie naszego powiatu (wiêcej
radarów, tablic informuj¹cych o tzw.
„czarnych punktach”, œwiate³, itp.). Ma
równie¿ nadziejê, ¿e do rozwi¹zania
tych problemów znacz¹co przyczyni¹
siê samorz¹dy lokalne: Starostwo
Powiatowe czy urzêdy gmin.
Mieszkañcy naszego regionu mog¹
tak¿e spaæ spokojnie. „Je¿eli bêd¹
pojawia³y siê sygna³y o zagro¿eniach
- bêdziemy reagowali” - mówi
podinspektor Polikarski. Stwierdza
poza tym, ¿e oczekuje od
spo³eczeñstwa wszelkich informacji na
temat z³ej pracy policjantów
z janowskiej Komendy, jednoczeœnie
zapewniaj¹c zg³aszaj¹cemu takie
nieprawid³owoœci, anonimowoœæ.
Informuje tak¿e, i¿ numery: 997 lub
112 (wszystkie rozmowy w policji s¹
nagrywane) bêd¹ numerami, pod
którymi nie tylko zg³osi siê dy¿urny
policjant, ale jeœli zajdzie taka potrzeba
ze strony zg³aszaj¹cego problem czy
przestêpstwo bêdzie on móg³ za¿¹daæ
po³¹czenia bezpoœrednio z
Komendantem Powiatowym. „Gazeta
Janowska” sk³ada nowemu
Komendantowi gratulacje
i jednoczeœnie ma nadziejê, ¿e
wspó³praca Komendy Powiatowej
Policji w Janowie Lubelskim
z mieszkañcami naszego powiatu i
lokalnymi w³adzami bêdzie nadal
owocna i przyniesie obopólne
korzyœci, zarówno spo³eczeñstwu jak i
Policji.
ac

IPN stwierdza:
A. Berezowski - pokrzywdzony
Opublikowana lista Wildsteina zawiera wykaz osób wspó³pracuj¹cych
i pokrzywdzonych przez S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL.
Wœród nich wystêpowa³o nazwisko Andrzeja Berezowskiego, dzia³acza NSZZ
Solidarnoœci s³u¿by zdrowia w Janowskim SP ZZOZ. Informacja ta wzbudzi³a
wiele domys³ów i pos¹dzeñ niektórych mieszkañców Janowskiej Ziemi.
Pan Andrzej wyst¹pi³ z Wnioskiem o udostêpnienie dokumentów / zapytania
o status pokrzywdzonego do Instytut Pamiêci Narodowej.
Oddzia³owe Biuro Udostêpnieñ i Archiwizacji Dokumentów wyda³o
ZAŒWIADCZENIE w którym stwierdza: „ na podstawie posiadanych
i dostêpnych dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ¿e Andrzej
Berezowski s. Adama, ur. 16 paŸdziernika 1951 r. a Zaklikowie, jest
pokrzywdzonym w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.”.
W odrêbnym piœmie znak BULu-5532-107/05 Oddzia³ IPN w Lublinie
powiadomi³ pana Andrzeja Berezowskiego, ¿e „ z dokumentami przygotowanymi
przez nasze Biuro mo¿e siê Pan zapoznaæ w dniach 8-9 wrzeœnia 2005 roku”. Czy
Pan Andrzej potrafi wybaczyæ tym, którzy przez swe donosy uprzykrzali mu
¿ycie?
J.M
4.

Co kilka lat - w okresie przedwyborczym roztacza siê fala dyskusji na temat
pr zy sz ³o œc i La só w Pa ñs tw ow yc h,
zaspakajania ich kosztem roszczeñ
reprywatyzacyjnych czy przekszta³cenia
w spó³kê prawa handlowego. Tak jest
i teraz. Czy obecny model polskiego
leœnictwa
Pañstwowe Gospodarstwo
Leœn e Las y Pañ stwo we - t o for ma
optymalna, czy te¿ nale¿a³oby coœ przy
tym pomajstrowaæ? Zasobnoœæ naszych
lasów stale roœnie, s¹ one
samowystarczalne finansowo, mimo, ¿e
wk³adaj¹ ogromne œrodki w kultywowanie
pozaprodukcyjnych funkcji las u.
Najbardziej „reformatorom” polskiego
leœnictwa (czytaj politykierom) doskwiera
to, ¿e w obe cne j fo rmi e dz ia³ ani a
zgromadzony tu maj¹tek nie daje siê
rozdrapaæ, tak jak inne sektory naszej
gospodarki. Nie wa¿ne, ¿e polskie lasy
oceniane s¹ przez ekspertów z ca³ego
œwiata bardzo pozytywnie, nie wa¿ne, ¿e
nie trzeba do tego interesu dok³adaæ w
odró¿nieniu od innych krajów, wa¿ne ¿eby
stan ten zburzyæ i wprowadziæ nowe
rozwi¹zania, a przy okazji coœ z tego mieæ.
Z 80-cio letniej historii LP wynika, ¿e nie
mo¿na zarz¹dzaæ lasami kieruj¹c siê
ekonomizmem, który zak³ada
wypracowywanie maksymalnego zysku,
a pr ze ks zt a³ ce ni e w sp ó³ kê pr aw a
handlowego choæby w jednoosobow¹
spó³kê Skarbu Pañstwa, skazuje polskie
la sy na ki er ow an ie si ê z as ad am i
rz¹dz¹cymi wolnym rynkiem i prawem
handlowym. Las ma szereg innych funkcji
s³u¿¹cych krajowi i spo³eczeñstwu, a nie
tylko wypracowywanie i generowanie
zysków. W przypadku przeprowadzenia
prywatyzacji nale¿y zadaæ pytanie: kto
zap³aci za ochronê przyrody, œrodowiska,
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej,
rozwój walorów zdrowotnych,
turystycznych, estetycznych, kulturalnych
i wielu innych. Lasy Pañstwowe jako
jedyne w œwiecie z zadañ tych siê
wywi¹zuj¹ i przynosz¹ sta³y, choæ ma³y
zysk w skali globalnej. W przypadku
powstania spó³ki bêdzie ona przeznaczaæ
zysk dla swoich akcjonariuszy. A kto
pokryje koszty nieprodukcyjnych funkcji
lasu? A co zrobiæ z gospodark¹ leœn¹
w górach, która jest deficytowa? A co
z reze rwat ami, plac ówka mi ochr ony
prz yro dy? Spó ³ka tak ich „pl ast rów ”
nieprzynosz¹cych zysku nie potrzebuje.
Leœnicy z ca³ego œwiata z zazdroœci¹ patrz¹
na kond ycjê na szych l asów. Z ust
ekspertów z Francji pada³y stwierdzenia,
¿e najlepsze, z czym Polska wesz³a do UE,
to la sy ic h ko nd yc ja ek ol og ic zn a
i gospodarcza. Stan taki zosta³ osi¹gniêty
przez d³ugie lata, w których leœnicy s³u¿yli
wiernie lasom, krajowi i spo³eczeñstwu.
Mimo to, obecnie próbuje siê to zburzyæ
i stworzyæ coœ, co w innych krajach
wymaga sta³ych dotacji zewnêtrznych.
Zd ec yd ow an a n eg at yw na po st aw a
respondentów PBS wobec projektów
prywatyzacji (ponad 80% Polaków nie
zgadza siê na sprzeda¿ lasów) sprawia, ¿e
¿adna z partii politycznych nie zapisa³a
w swoim programie wyborczym takich
za³o¿eñ. My - leœnicy pamiêtamy jednak
o deklaracjach przedwyborczych
sk³adanych przez niektórych polityków
i póŸniejsze ich zachowanie, kiedy znaleŸli
siê w parlamencie. Jakie by³o moje
zdziwienie, a wrêcz oburzenie, kiedy
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w 1999 r. us³ysza³em o projekcie ustawy
reprywatyzacyjnej wniesionej z inicjatywy
pos³ów AWS (partii maj¹cej zapisane
w programie przedwyborczym
zachowanie LP w niezmienionej formie
pr aw ne j) za k³ ad aj ¹c ej zw ro t la só w
w naturze w celu zaspokojenia roszczeñ.
Jakie by³o moje zdziwienie kiedy
us³ysza³em wypowiedŸ Pani prof. Aldony
Kameli-Sowiñskiej (obecnie PO) minister
w rz¹dzie Jerzego Buzka, która
jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e LP powinny
zostaæ spó³k¹ Skarbu Pañstwa. Podobne
stwierdzenia pad³y, na ³amach prasy leœnej,
z ust Bronis³awa Komorowskiego (PO). Te
wypo wied zi s¹ wyni kiem zadu fani a
w swoj¹ nieomylnoœæ polityczn¹, tym
dziwniejsz¹, ¿e sprzeczn¹ z oficjaln¹
opini¹ przywódców PO. Jakie by³o moje
zdziwienie kiedy us³ysza³em o pomys³ach
prof. Grzegorza Ko³odki wicepremiera
i m i n i s t r a f i n a n s ó w
w rz¹dzie Leszka Milera, (SLD zawsze
stanowczo opowiada³a siê za
pozos tawie niem LP w niezm ienio nej
formie) wprowadzenia w ¿ycie projektu
nowego podatku od pozyskanego drewna
i w³¹czenia PGL LP do sektora finansów
publicznych, a co za tym idzie zmiany
formy organizacyjno-prawnej LP, co
z pewnoœci¹ by³oby gwoŸdziem do trumny
tej organizacji. By³oby, bo na szczêœcie
oddali³o siê ono wraz z odejœciem ich
pomys³odawcy. W tym miejscu nale¿y te¿
wspomnieæ o ludziach, którzy sk³adali
pr ze dw yb or cz e de kl ar ac je i w st u
procentach siê z nich wywi¹zywali, stali na
stra¿y zachowania przez pañstwo kontroli
nad zasobami naturalnymi o strategicznym
znaczeniu. Taki m cz³owiekiem jest
Stanis³aw ¯elichowski (PSL) by³y minister
œrod owis ka, któr y zaws ze nie tylk o
deklarowa³ ale czynnie anga¿owa³ siê
w obronê polskich lasów. Takimi ludŸmi
s¹, prof. Jan Szyszko (PiS) równie¿ by³y
minister œrodowiska oraz pose³ Jaros³aw
Kac zyñ ski
prz ewo dni cz¹ cy P raw a
i Sprawiedliwoœci, który
w najtrudniejszych dla nas czasach by³
orêdownikiem polskiego leœnictwa. By³
spr awo zda wc¹ w s ejm ie ini cja tyw y
u s t a w o d a w c z e j
o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Ów projekt, który nie by³ po myœli tych,
którzy w szumi¹cych liœciach lasu s³ysz¹
tylko szelest wielkich pieniêdzy (jak
ma wi a³ po se ³ ¯e li ch ow sk i) , zo st a³
stworzony z myœl¹ o pozostawieniu
w rêkach pañstwa zasobów naturalnych o
strategicznym znaczeniu w tym lasów. Czy
zakusy polityków na zmiany w LP mog¹
wkrótce znów siê odnowiæ? Bior¹c pod
uwagê obecne notowania sonda¿owe przed
zbli¿aj¹cymi siê wyborami
parlamentarnymi i postawê polityków
dw óc h mi ni on yc h ka de nc ji m us zê
stwierdziæ, ¿e ugrupowaniem
gwarantuj¹cym zachowanie ci¹g³oœci
Lasów Pañstwowych jest dziœ Prawo
i Sprawiedliwoœæ. To dziêki ludziom takim
jak Jaros³aw Kaczyñski zawdziêczamy
zachowanie LP w niezmienionej formie
i kszta³cie. Opowiadaj¹c siê za jak¹œ opcj¹
polityczn¹ mia³em na myœli dobro naszych
p o l sk i c h l a s ów, a n ie a g it o w an i e
przedwyborcze, wszak lasy nie s¹ ani
prawicowe, ani lewicowe tylko polskie!
A.K Gajowy Marucha

Maraton Szachowy

Programy
Powiatowego
Urzêdu Pracy
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim realizuje dwa programy
z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego Dzia³anie 1.2
Perspektywy dla m³odzie¿y pt.
„Debiutant” i Dzia³anie 1.3
Przeciwdzia³anie i zwalczanie
d³ugotrwa³ego bezrobocia pt.
„D³ugotrwali na fali” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich. W chwili
obecnej w ramach tych programów
zaktywizowanych zosta³o ju¿ 166
osób. Wszystkie osoby otrzyma³y
kompleksowe wsparcie tj. poradnictwo
za wo do we , po œr ed ni ct wo pr ac y,
szk ole nia , œro dki na roz poc zêc ie
dzia³alnoœci gospodarczej, sta¿e
(Dzia³anie 1.2) oraz przygotowanie
zawodowe (Dzia³anie 1.3). Ponadto
czêœæ z tych osób dosta³a zwrot
kosztów dojazdu na szkolenia.
Program „Debiutant” przeznaczony

jest dla m³odych z terenu powiatu
janowskiego, którzy nie ukoñczyli
25 roku ¿ycia, s¹ zarejestrowani jako
bezrobotni przez okres do 6 m-cy lub
od 6 do 24 m-cy, absolwentów
wszystkich typów szkó³ do up³ywu
12 m-cy od ukoñczenia szko³y.
S ko rz ys ta æ z ni eg o m og ¹ o so by
bezrobotne przez okres do 24 m-cy,
chc¹ce rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Natomiast „D³ugotrwali
na fali” to program adresowany do osób
powy¿ej 25 roku ¿ycia, które s¹
bezrobotne przez okres do 12 m-cy, z
wy³¹czeniem bezrobotnych
absolwentów oraz osób d³ugotrwale
bezrobotnych przez okres od 12 do 24
m-cy. Osoby zainteresowane tak¹
po mo c¹ i s pe ³n ia j¹ ce p ow y¿ sz e
warunki, mog¹ zg³aszaæ siê do PUP w
Janowie Lubelskim, pokój nr 3.
Anna Zieliñska

MOTTO TEGO NUMERU
Mówcy powinni mieæ na uwadze nie tylko to, by wyczerpaæ temat,ale
tak¿e by nie wyczerpaæ s³uchaczy.

Winston Churchill

W sobotê 24 wrzeœnia b.r. o godz. 20.00 w hotelu Oœrodka Edukacji Ekologicznej Nadleœnictwa
Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 rozpocznie siê III Nocny Maraton
Szachowy o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego
z udzia³em szachistów polskich oraz zagranicznych, szczególnie ukraiñskich. Bêdzie to bardzo
dobra okazja dla amatorów do spróbowania swych si³
w królewskiej grze z tak znakomitymi zawodnikami. Czas trwania partii wynosiæ bêdzie 5 minut
dla zawodnika. A wiêc bêdzie to turniej w tzw. grze b³yskawicznej. Zakoñczenie przewiduje siê
oko³o godz. 6.00 nastêpnego dnia. W tym czasie przewidziane s¹ dwa gor¹ce posi³ki, napoje zimne
(m.in. piwo) i gor¹ce oraz dro¿d¿ówki. Dla najlepszych zawodników bêd¹ nagrody pieniê¿ne.
Równie¿ przewidziane bêd¹ nagrody dla amatorów - zawodników w rankingu poni¿ej 1799 pkt.
oraz szachistów z naszego powiatu. Nagrody rzeczowe otrzymaj¹ te¿ juniorzy. G³ównymi
sponsorami Nocnych Maratonów Szachowych s¹ dwie firmy z naszego powiatu: PPU In¿bud z
Janowa Lubelskiego oraz Zak³ad Przetwórstwa Miêsa „Matthias” z Kolonii Zamek.
Zapraszamy wszystkich mi³oœników królewskiej gry!

Do¿ynki Powiatowo-Gminne
Batorz 2005

Do¿ynki, organizowane od 1927 roku
jako ogólnopañstwowe œwiêto plonów
wsi polskiej, to tradycyjne
uroczystoœci, obchodzone jesieni¹, po
zbiorze zbo¿a. Do¿ynki to œwiêto
dziêkczynienia za zebrane plony, to
œwiêto rolników i tych, którym sprawy
polskiego rolnictwa nie s¹ obce, to
równie¿ czas podsumowañ, refleksji
nad przesz³oœci¹, ale i nad przysz³oœci¹
pols kiej wsi. Tradycyjn y wien iec
do¿ynkowy, up leciony ze œwie¿o
zebranych zbó¿ oraz bochen chleba,
wy pi ec zo ny z n ow ej m¹ ki , s ¹
symbolem ca³orocznej pracy rolnika.
Do ¿y nk ow y cz as do bi eg a
koñca. Zakoñczy³y siê równie¿
Powiatowo Gminne Do¿ynki, które w
tym roku odby³y siê 28 sierpnia 2005
roku w Batorzu.
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Uroczys toœæ rozp oczê ³a siê
zbi órk ¹ del ega cji Gmi n Pow iat u
Janowskiego na boisku sportowym,
sk¹d wszyscy uczestnicy uroczystoœci
udali siê na Mszê Œwiêt¹,
koncelebrowan¹ przez Ks. W³adys³awa
Szyszkê, który w swojej homilii
zwróci³ siê do rolników, aby we
wspólnej modlitwie dziêkowali Bogu
za to, ¿e towarzyszy³ im w trudnej
pracy na roli. Do¿ynki bowiem to czas
zbierania owoców pracy cz³owieka
i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
Stwierdzi³, ¿e nale¿y wypracowaæ,
lepsze ni¿ obecne, prawa i zwyczaje
w naszym kraju i zawsze patrzeæ na
œwiat przez pryzmat Ojczyzny.
Cd na str.13
5.

Kasza po raz trzeci!
Ostatni weekend lipca w Janowie
Lubelskim nale¿a³ do smakoszy kaszy
gryczanej. Ju¿ po raz trzeci odbywa³ siê
tu Festiwal Kaszy „Gryczoki”. Festiwal
Kaszy to impreza o charakterze
wystawienniczym s³u¿¹ca ekspozycji
produktu o niepowtarzalnych cechach
regionalnych. Ma na celu przede
wszystkich zaprezentowanie potencja³u
gospodarczego regionu, a nale¿y
wspomnieæ, ¿e powiat janowski to jedno
z najwiêkszych zag³êbi uprawy gryki w
kraju.
Organizatorami imprezy s¹ Urz¹d Miejski
w Janowie Lubelskim, Janowski Oœrodek
Kultury oraz Muzeum Regionalne. W tym
roku honorowymi goœæmi, a jednoczeœnie
wspó³organizatorami kaszowego œwiêta
by³y dodatkowo trzy gminy o nazwie
Janów. Janów Lubelski, Janów Podlaski,
Janów - powiat czêstochowski oraz Janów
- powiat sokólski zawar³y niedawno
porozumienie „4xJanów” zak³adaj¹ce
ws pó ³p ra cê i w sp ól n¹ pr om oc jê
najcenniejszych walorów ka¿dej z gmin.
Pomimo lej¹cego siê ¿aru z nieba impreza
zgromadzi³a bardzo liczn¹ publicznoœæ
z ca³ego województwa lubelskiego,
a nawet z zagranicy. Honorowy patronat
nad festiwalem obj¹³ Marsza³ek
Województwa Lubelskiego Edward
Wojtas. Z zaproszonych goœci przyjechali
m.in. Prezes Agencji Nieruchomoœci
R ol ny ch St an is ³a w K ow al cz yk , V- ce
Marsza³ek Województwa Lubelskiego
St an is ³a w Go ga cz , eu ro de pu to wa ny
Zdzis³aw Podkañski oraz pose³ Zygmunt
Szymañski.
Dopisali równie¿ sami wystawcy i twórcy
ludowi. By³y wiec firmy kaszowe, w tym
g³ówny sponsor firma Janex, lokalne
piekarnie, miody, wyroby wikliniarskie
i z rogo¿yny, rzeŸbiarze, pokazy sztuki
kowalskiej oraz wiele innych.
Rolê gospodarza pe³ni³ burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ. Motywem
przewodnim ca³ej imprezy by³a kasza
gryczana, a w szczególnoœci gryczok
ja no ws ki
pi ró g z ka sz y i se ra ,
przyrz¹dzany zarówno na s³odko, jak i na
s³ono oraz z miêt¹. Jak ten piróg smakuje
wszyscy mogli siê przekonaæ podczas
licznych degustacji, jakimi organizatorzy
raczyli publicznoœæ przez dwa dni trwania
Festiw alu Kas zy. A by³o cz ym siê
delektowaæ. Ka¿dy z Janowów
zaprezentowa³ charakterystyczne tylko dla
siebie potrawy regionalne, przyrz¹dzane
na oczach zgromadzonych widzów. Janów
Podlaski sêkacz i podgrzybki podlaskie,
Janów k/Czêstochowy pieczonki œl¹skie,
Janów powiat sokólski kiszkê i babkê
ziemniaczan¹. Hitem pierwszego dnia
imprezy by³o bicie rekordu Guinessa na
najd³u¿sz¹ bia³¹ kaszankê janowsk¹,
przyrz¹dzon¹ przez firmê Matthias. Jak
orzek³a specjalna komisja mierzy³a ona
159,35 m.
Jako ¿e Janów Lubelski jest nazywany
„Leœnym skarbcem” nie zabrak³o tak¿e
elementów kuchni myœliwskiej.
W wojskowym kotle pod scen¹ dwóch
janowskich radnych upichci³o gulasz
myœliwski z dzika. By³ podawany
oczywiœcie z kasz¹.
Kaszê mo¿na by³o zreszt¹ nie tylko zjeœæ
ale i z ni¹ siê zmierzyæ. Worki kaszy
pos³u¿y³y jako balast w zmaganiach
si³aczy, którzy prê¿¹c miêœnie walczyli
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FESTIWAL KASZY W OBIEKTYWIE

o tytu³ kaszowego mocarza.
Drugi dzieñ imprezy obfitowa³ w konkursy
i niespodzianki. Rozstrzygniêto konkurs
na naj³adniejszy kram Dominikañski.
Zwyciê¿y³ kram Zagroda pod Koñsk¹
Grzyw¹ Janowa Podlaskiego. Niema³e
emocje wzbudzi³y konkursy
etnograficzne: konkurs ubijania mas³a „Na
chrzanowym liœciu” oraz konkurs mielenia
w ¿arnach „Skarb m³ynarczyka”.
Wymaga³y one zarówno si³y, jak
i zrêcznoœci, staj¹c siê œwietn¹ lekcjê
pokazuj¹c¹ dawne obrzêdy i tradycje, zw³.
najm³odszej czêœci widowni.
Ni e za br ak ³o oc zy wi œc ie ko nk ur su
kulinarnego. Do boju o tytu³ „Pierogowego
kuchmistrza” stanêli z jednej strony
dziennikarze, zaœ z drugiej wójtowie
i bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o.
Pojedynek by³ bardzo wyrównany, dlatego
obu dru¿ynom przyznano równorzêdne
nagrody.
Hitem dnia okaza³ siê pokaz kulinarny
Karola Okrasy
kucharza znanego
z te le wi zy jn eg o pr og ra mu „G ot uj
z Okras¹”. Przyrz¹dzi³ on torcik z kaszy
gryczanej z musem drobiowym i comber
z jelenia marynowany w œliwowicy.
W goto wani u chêt nie poma ga³a mu
publicznoœæ, która potem jeszcze chêtniej
w³¹czy³a siê do degustacji
przygotowanych przez Okrasê potraw.
Na po¿egnanie Janowów zosta³
odœpiewany hymn porozumienia
„4xJanów” „Cztery Janowy wziê³y siê za
rêce…”, a w niebo polecia³o setki balonów
z kasz¹ szczêœcia oraz tekstem w piêciu
jêzykach, zachêcaj¹cym do przyjazdu do
Janowa Lubelskiego na nastêpny Festiwal
Kaszy.
Za ko ñc ze ni e i mp re zy by ³o ba rd zo
efektowne. Nad miastem rozpêta³a siê
gwa³town a burza. Na stanowis ku do
samego koñca trwa³a Janowska orkiestra
„Olek orkiestra”, która w strugach deszczu
i rozœwietlaj¹cych niebo b³yskawic umila³a
mieszkañcom Janowa powrót do domów.
Tegoroczny program Festiwalu Kaszy by³
bardzo bogaty. Przyczynili siê do tego
m.in. sponsorzy imprezy, którzy poprzez
finansowe i rzeczowe wsparcie, a tak¿e
aktywne u czestnictwo, s tali s iê
wspó³organizatorami imprezy. Serdecznie
dz iê ku je my g³ ów ne mu sp on so ro wi
„Gryczoków”, firmie JANEX, firmie
MATTHIAS oraz firmom i instytucjom,
jak: Piekarnia-Ciastkarnia ”U Górola”,
Kredyt Bank S.A., Nadleœnictwo Janów
Lubelski, Starostwo Powiatowe,
FLISBUD, Cukiernia Pani Bo¿eny £ata,
ESKA, Piekarnia Tomala, PHU £ukasz
Stefa n, Hotel -Rest aurac ja Myœli wska,
Re st au ra cj a H et ma ñs ka , C en tr um
Szkoleniowo-Wypoczynkowe DUO oraz
A l m a t u r. D z i ê k u j e m y r ó w n i e ¿
Min ist ers twu Kul tur y za fin ans owe
wsparcie imprezy. Podziêkowanie nale¿y
siê tak¿e wolontariuszom pod opiek¹ Pani
Bo¿eny Czapli.
Organizatorzy

Zdjêcia z Festiwalu Kaszy mo¿na
zobaczyæ na stronie internetowej Janowa
Lubelskiego www.janowlubelski.pl w
dziale Galerie.

Gazeta Janowska

Jacy s¹ polscy (janowscy) bezrobotni?
Takie pytanie stawia na swych stronach
jeden z portali internetowych
(INTERIA.PL). Wœród polskich
bezrobotnych s¹ ludzie cywilizacyjnie
opóŸnieni: nie maj¹ prawa jazdy, telefonu
komórkowego czy nawet stacjonarnego,
nie maj¹ przyjació³, du¿o pij¹. Jest ich
p o n a d
6 0 0
t y s i ê c y .
W jaki sposób im pomóc? Czy te osoby s¹
zainteresowane pomoc¹? Czy jedynym ich
szczêœciem jest poranne wstawanie i
uzbieranie na wino?
W urzêdach pracy w Polsce (dane GUS)
zarejestrowanych jest 2 mln 809 tysiêcy
b e z r o b o t n y c h . W P U P
w Janowie Lubelskim jest to liczba
3 tys.443 osoby. Dziêki wielkiemu
sonda¿owi „Diagnoza spo³eczna 2005”,

przeprowadzonemu pod kierownictwem
prof. Janusza Czapliñskiego mo¿emy ich
lepiej poznaæ. Bardzo siê miêdzy sob¹
ró¿ni¹. Wœród zarejestrowanych s¹ tacy,

którzy pracuj¹ na czarno. 67 proc.
z nich to mê¿czyŸni, przewa¿nie
o niskich kwalifikacjach. Wiêkszoœæ

z nich 80 proc. pracuje w rolnictwie,
ogrodnictwie, budownictwie i handlu.
Drug¹ grupê tworz¹ te osoby, które
zarejestrowa³y siê w urzêdzie pracy, ale w
rz ec zy wi st oœ ci pr ac ow aæ ni e ch c¹ .
68 proc. z nich to kobiety. Które zajmuj¹
siê domem, a w urzêdzie rejestruj¹ siê
zwykle po to , by uzyskaæ ubezpieczenie
zdrowotne. Jak zauwa¿a prof. Czapliñski,
osób, które nie maj¹ pracy, mimo ¿e jej
szukaj¹, jest blisko 12 proc.-o jedn¹ trzeci¹
mniej ni¿ pokazuj¹ dane oficjalne. To s¹
„prawdziwi bezrobotni”, choæ ta grupa te¿
jest zró¿nicowana. Nie chcia³bym aby ktoœ
p o
z a p o z n a n i u
s i ê
z tym tekstem powiedzia³, ¿e polski
bezrobotny to tylko menel, a urzêdy pacy
„produkuj¹” bezrobotnych.

Gazeta Janowska

Tak oczywiœcie nie jest. Natomiast prawd¹
jest, ¿e wiêkszoœæ osób, którym proponuje
si ê o fe rt ê p ra cy , n aw et ni e j es t
zainteresowana gdzie siê ich skieruje na
rozmowê z pracodawc¹.
Od razu, bez ¿enady mówi¹, ¿e nie chc¹
prac owaæ , poda j¹c argum enty godn e
p o ¿ a ³ o w a n i a . Ta k i e p r z y p a d k i
niejednokrotnie odnotowuj¹ poœrednicy
pracy, czego œwiadkiem by³ autor tego
a r t y k u ³ u . W i ê c m o w a
o zaktywizowaniu takich osób to mrzonka
ale wybór nale¿y do nich samych, nikogo
nie mo¿na uszczêœliwiaæ na si³ê.
candej
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Zbigniew Czes³aw Wojciechowski - lat 43, absolwent
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prawnik, spo³ecznik, przedsiêbiorca,
wspó³twórca Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka, cz³onek Zarz¹du
Zwi¹zku Pi³sudczyków w Lublinie.
W latach 1998-2002 - Wiceprezydent Miasta Lublina.
Obecnie Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Lublina.
Organizator akcji charytatywnych m. in.:
- Pomó¿ prze¿yæ najubo¿szym zimê
- Op³atek Polski we Lwowie - ju¿ 7 lat
- Pomoc Powodzianom
- Pielgrzymka Polaków z Syberii - od 6 lat
- Dzieci Dzieciom
- Wypoczynek Dzieci z Czarnobyla - od 2 lat
- Pomoc dla Wileñszczyzny
Moje has³o: TRADYCJA I LEPSZA PRZYSZ£OŒÆ!
Ho³dujê wartoœciom podtrzymuj¹cym przez wieki Naród Polski w jego
1000-letniej historii.
Strzegê to¿samoœci narodowej i wiary chrzeœcijañskiej.
Zadbam o lepsz¹ przysz³oœæ m³odych ludzi i ich rodzin.
Kultywowanie polskich patriotycznych, narodowych i katolickich wartoœci
motywuje mnie do podejmowania dalszej aktywnej dzia³alnoœci, która
³¹czy tradycjê z perspektyw¹ rozwoju.
Dlatego bezinteresownie dzia³am w wielu organizacjach spo³ecznych,
sportowych i gospodarczych, pe³ni¹c m.in. funkcjê Przewodnicz¹cego
Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
Przewodnicz¹cego Budowy Pomnika Ofiar Katynia, jestem inicjatorem
budowy pomnika ks. Jerzego Popie³uszki oraz Prezesem Stowarzyszenia
"Posterunek Na S³onecznym Wzgórzu", jestem równie¿ Honorowym
Prezesem Towarzystwa ¯u¿lowego "Sipma". Wielokrotnie patronowa³em
Misjom Gospodarczym na Ukrainê. Pomagam Fundacji Mali Szczêœliwi
im. Janusza Korczaka.
Najwiêkszym podziêkowaniem, a zarazem zaszczytem i zachêt¹ do dalszej
s³u¿by Ludziom by³y chwile, gdy pe³ni¹c funkcje Wiceprezydenta Miasta
Lublina, s³ysza³em s³owa "ludzki prezydent".

Proszê Pañstwa o g³os.
8.

Idee programowe bêdê realizowa³ poprzez:
Zapewnienie œrodków na wychowanie i kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y - Edukacja
szans¹ i przysz³oœci¹ Lublina oraz ca³ej Lubelszczyzny
Przywrócenie funduszu alimentacyjnego
Naprawê systemu finansowania s³u¿by zdrowia i pomocy spo³ecznej
Zmniejszenie bezrobocia i bezdomnoœci poprzez rozwój gospodarczy:
Pomoc potrzebuj¹cym osobom starszym, samotnym, niepe³nosprawnym,
osieroconym i opuszczonym dzieciom, i wszystkim tym, którzy zostali skrzywdzeni
przez los by³a, jest i bêdzie zawsze mi bliska
Rozwój gospodarczy województwa lubelskiego:
- Nowe inwestycje
- Utworzenie "Wschodniego Lobby Gospodarczego" w Lublinie, Warszawie i Lwowie
- Budowa lotniska
- Budowa drogi ekspresowej Warszawa-Lublin-Che³m i Hrebenne
- Budowa œwiat³owodowej sieci teleinformatycznej
- Zdecydowane zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych i sk³adek ZUS
- Wprowadzenie minimalnego, wymaganego przez UE, podatku VAT na materia³y
budowlane
- Realizacja koncepcji taniego budownictwa mieszkaniowego przy wsparciu
samorz¹dów gminnych
Rozwój rolnictwa:
- Gwarantowane minimalne ceny na produkty rolne
- Gwarantowane wieloletnie kontraktacje
- Dop³aty do paliwa rolniczego
- Tworzenie warunków do powstawania nowych zak³adów przetwórstwa spo¿ywczego
- Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych
- Stworzenie równych warunków konkurencji z rolnikami Europy Zachodniej
(zapewnienie takich samych dop³at)
- Skuteczne dalsze wspieranie Rodaków na Wschodzie
Umocnienie bezpieczeñstwa i obronnoœæ:
- Zwiêkszenie liczby policyjnych patroli na ulicach
- Tworzenie nowych komisariatów, np. budowa komisariatu na LSM
- Zwiêkszenie œrodków na szkolenie i wyposa¿enie techniczne
- Bezwzglêdne pozostawienie w Lublinie 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im.
Romualda Traugutta - Wojsko Polskie gwarantuje bezpieczeñstwo zewnêtrzne, jest
dum¹ naszego Narodu
- Doposa¿enie Pañstwowej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej - spe³nienie standardów
europejskich
Sprawy miêdzynarodowe:
Umocnienie pozycji Polski i Lubelszczyzny w oparciu o wspó³pracê z Ukrain¹ i
innymi pañstwami ze Wschodu
Wartoœci narodowe i chrzeœcijañskie w naszej historii s¹ ze sob¹ nierozerwalnie
zwi¹zane.
Od wiernoœci im bêdzie zale¿eæ przysz³oœæ naszego Narodu i Pañstwa.

Gazeta Janowska

Tydzieñ dobrego kina
i wspania³ej zabawy
czyli FART w Janowie Lubelskim
Polskie lato filmowe wzbogaci³o siê w
tym roku o now¹ imprezê. 15 sierpnia,
w Janowie Lubelskim swoj¹
dz ia ³a ln oœ æ r oz po cz ¹³ Fe st iw al
Artystów Filmu i Telewizji - FART.
G³ównym za³o¿eniem imprezy by³o
promowanie kina rodzimego, które nie
zawsze lub na bardzo krótko dociera do
mniejszych miast i miejscowoœci.
FART mia³ tê sytuacjê zmieniæ
i zmieni³. Da³ drugie ekranowe ¿ycie
dzie³om wartym uwagi - zarówno tym
nowym, jak i nieco starszym. W
programie festiwalu przewidziano
tak¿e udzia³ najm³odszych widzów, dla
kt ór yc h pr zy go to wa no sp ec ja ln e
darmowe seanse dla dzieci.
W poniedzia³ek, 15 sierpnia goœciem
janowskiego FART- u by³ pracownik
Filmoteki Narodowej w Warszawie
Gr ze go rz Pi eñ ko ws ki , ch od z¹ ca
encyklopedia X Muzy. Przedstawi³ on
janowskim widzom kino z bardzo
dawnych lat, kiedy to rozkwita³y
komediowe talenty Flipa i Flapa,
Harolda Lloyda i Charliego Chaplina.
Prelekcja ta zosta³a ubarwiona
projekcjami - zarówno niemych
komedii „30 lat œmiechu” w re¿yserii
R. Youngstona, jak i klasyki westernu
„Miasto bezprawia” re¿. John Ford. We
wtorek 16 sierpnia Janów Lubelski
goœci³ Stanis³awa Manturzewskiego scenarzystê, re¿ysera filmów
dokumentalnych i fabularnych,
dziennikarza i socjologa. W zwi¹zku
z t¹ wizyt¹ zaprezentowano
w janowskim kinie „Jutrzenka” film
wyre¿yserowany wspólnie przez
Manturzewskiego i Ma³gorzatê £upinê
„Himilsbach. Prawdy, bujdy, czarne
dziury”. Œroda to kino tzw. offowe,
niezale¿ne, czyli film „Numer”
Andrzeja Mathiasza - utalentowanego
re¿ysera, aktora i wizjonera teatralnego
oraz „Motór” film absolwenta szko³y
teatralnej i Akademii Filmowej
i Telewizyjnej w Warszawie Wies³awa
Palucha. Ci, którzy nie mieli jeszcze
okazji lub pragnêli sobie przypomnieæ
najwybitniejsze rodzime dzie³a
ostatniego roku, uzyskali mo¿liwoœæ
zobaczenia m.in. "Prêg" Magdaleny
Piekorz, "Wesela" Wojciecha
Smarzowskiego, "Vinciego" Juliusza
Machulskiego, "Zakochanego anio³a"
Artura "Barona" Wiêcka, czy te¿
„Mojego Nikifora” Krzysztofa
Krauzego. Nie zabrak³o równie¿
mistrzowskich dzie³ z zagranicy
w kinie „Jutrzenka” odby³y siê m.in.
seanse "Za wszelk¹ cenê" Clinta
Eastwooda i "Kontrolerów" Nimroda

Festiwal Artystów Filmu i Telewizji
w Janowie Lubelskim w obiektywie

Antala. W czwartek, 18 sierpnia Janów
Lubelski goœci³ W³odzimierza
Matuszaka odtwórcê roli ksiêdza
Wójtowicza w serialu „Plebania”.
Pi¹tek, 19 sierpnia nale¿a³
ni ew ¹t pl iw ie do dw óc h pa nó w:
Zbigniewa Buczkowskiego i Miko³aja
Haremskiego. Pierwszy z nich aktor,
odtwórca ponad 300 ról filmowych,
drugi - re¿yser, realizator spektakli
Teat ru Tele wizji. Przyjechali do
Janowa Lubelskiego by zaprezentowaæ
komediê sensacyjn¹ pt. „Lawstorant”
i spotkaæ siê z poblicznoœci¹. Sobota,
20 sierpnia to wizyta legendy polskiego
kina Jana Machulskiego. To, co mia³o
wyró¿niæ janowski FART z krêgu
ró¿norodnych festiwali to jedyna
w œwiecie „Galeria Janów”
poœwiêcona ludziom polskiej kultury
nosz¹cym to imiê. I w³aœnie pierwsz¹
jej „ikon¹” sta³ siê Jan Machulski.
Wspania³a atmosfera jak towarzyszy³a
temu spotkaniu da siê tylko porównaæ
z a tm os fe r¹ , j ak a t ow ar zy sz y³ a
ka¿demu, kto ogl¹da³ filmy z udzia³em
tego znakomitego aktora. Niedziela, 21
sierpnia powita³a uczestników FART-u
s³oñcem i lekkim wiaterkiem. Nic nie
zapowiada³o tego, co nast¹pi³o wraz
z pokazaniem siê na scenie braci Rafa³a
i Marcina Mroczków z serialu
telewizyjnego „M jak Mi³oœæ”. M³oda
janowska publicznoœæ t³umnie zebra³a
siê wokó³ rozdaj¹cych autografy braci.
Ochrona z trudem dawa³a sobie radê
z napieraj¹cymi na stoliki, przy których
bracia rozdawali autografy,
nastolatkami. Popularnoœæ, jak¹
przyniós³ braciom ten serial da³a
o sobie znaæ. Oko³o godz. 20 na scenie
pojawi³ siê d³ugo wyczekiwany
Kabaret Moralnego Niepokoju, który
zaprezentowa³ skecze i monologi
znane z ma³ego ekranu. Wszyscy
znakomici goœcie, zaproszeni do
naszego miasta, zostawili na pami¹tkê
gipsowe odciski swych r¹k, niektórzy z
nich zasadzili w³asnorêcznie w parku
Misztalec drzewka, obdarowani zostali
ponadto prezentami, maj¹cymi
przypominaæ im o bytnoœci w Janowie
Lubelskim. W opinii mieszkañców
Janowa Lubelskiego, Festiwal
Artystów Filmu i Telewizji powinien
na sta³e zagoœciæ w repertuarze imprez
kulturalnych naszego regionu. Zaœ
pojawianie siê na nim gwiazd
telewizyjnych i filmowych bêdzie
magnesem przyci¹gaj¹cym nie tylko
okolicznych mieszkañców, ale
i turystów.
Ac

Podziêkowania dla sponsorów FART-u
Sponsorzy Festiwalu Artystów Filmu i Telewizji w Janowie
Lubelskim:
- Grupa ¯ywiec
- Moskal Motors Autoryzowany Dealer Forda
- PKO Bank Polski S.A. Oddz. 1 w Janowie Lubelskim
-Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta¿owe FLISBUD
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe IN¯BUD
- PPH Janex
- Restauracja Myœliwska
- Oœrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy DUO nad Zalewem
- Starostwo Powiatowe
- Telewizja Kablowa Diana

Gazeta Janowska
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Upominajmy siê o swoje

Powinniœmy popieraæ
najlepszego kandydata
Wywiad z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Piotrem Gór¹
GJ: Czy nie mia³ Pan chêci sprawdziæ siê w wyborach do sejmu lub senatu?
PG: Nie chêci siê tu licz¹, ale mo¿liwoœci. Niew¹tpliwie bardzo dobrym
kandydatem do parlamentu, z tego punktu widzenia, by³by obecny Burmistrz.
Jednak z przyczyn podanych w poprzednim numerze Gazety nie startuje.
GJ: Co Pan s¹dzi o du¿ej liczbie kandydatów z naszego powiatu?
PG: Kilkunastu kandydatów z ma³ego powiatu powoduje, ¿e dochodzi do
rozproszenia g³osów. Pomniejsza to w sposób znacz¹cy szanse, ¿e bêdziemy mieli
pos³a. To mo¿e zawa¿yæ w przysz³oœci na tym, czy Powiat Janowski siê utrzyma.
Wtedy wszyscy na tym stracilibyœmy.
GJ: Co Pan radzi?
PG: Myœlê, ¿e w obecnej sytuacji powinniœmy poprzeæ tego, który jest najbardziej
znany z poœród wszystkich kandydatów. Co z tego, ¿e dana osoba jest na
popularnej liœcie, ale je¿eli ma tam odleg³¹ pozycjê, to bêdzie tylko pracowaæ na
liderów.
GJ: Jakie widzi Pan wyjœcie?
PG: Powinniœmy popieraæ najlepszego kandydata. Bez cienia w¹tpliwoœci osob¹
najbardziej znan¹ jest Andrzej Olech Wójt Gminy Godziszów. Czêsto wystêpuje
na falach Radia Maryja, rozpisuj¹ siê o nim ogólnopolskie gazety. W rankingu
Dziennika Wschodniego doszed³ nawet do trzeciego miejsca najpopularniejszych
kandydatów do parlamentu z lubelszczyzny.
GJ: Czy start z ma³o znanego ugrupowania nie przekreœla jego szans?
PG: Dom Ojczysty jest m³od¹ formacj¹ powsta³¹ ze sprzeciwu wobec tego, co
wyprawiaj¹ politycy. Co do szans wyborczych powiem tyko tyle: „nie znaj¹
prorocy Boskiej mocy”. W poprzednich wyborach odesz³a do lamusa du¿a
formacja rz¹dz¹ca, a w ³awach poselskich zasiedli przedstawiciele partii, którym
sonda¿e nie dawa³y szans.
GJ: Dziêkujê za rozmowê.

Nawa³nica nad
Godziszowem
Dnia 31 lipca 2005 r. w godzinach
wieczornych nad Godziszowem
rozpêta³a siê burza. Pojawi³ siê
porywisty wiatr, rzêsisty deszcz
i ogromny grad. Trwa³o to wszystko
ponad godzinê. Kulminacja zjawiska
to zaledwie kilkanaœcie minut, ale jak¿e
tragiczne i brzemienne w skutkach. Nic
nie jest w stanie oddaæ prze¿yæ ludzi,
którzy widzieli wal¹ce siê
zabudowania, lataj¹ce dachy. S³yszeli
trzask ³amanych drzew, trzeszczenie
w³asn ego do mu, kt óry le dwo
wytrzymywa³ napór wœciek³ego
¿ywio³u. Gdy tylko ucich³a burza

mieszkañcom ukaza³ siê widok jak
z filmów wojennych. Wieœ wygl¹da³a
jakby prze¿y³a atak bombowy. Zosta³y
uszkodzone, po³amane i powyrywane
drzewa oraz s³upy sieci elektrycznej,
pozrywane linie wysokiego napiêcia.
Dachy z budynków przenoszone by³y
przez wichurê nawet o kilkaset metrów,
na posesje innych mieszkañców.
Zniszczeniu uleg³y uprawy gryki, ¿yta,
owsa, jêczmienia, pszenicy, malin
jesiennych, buraków. Powsta³y szkody
w 333 gospodarstwach. W wyniku
kataklizmu zosta³o uszkodzonych 477
budynków, w tym 83 mieszkalnych. Do
ca³kowitej rozbiórki nadaje siê 13
budynków. Straty szacuje siê ³¹cznie na
oko³o 5 milionów z³otych.

10.

Energiczne dzia³ania Andrzeja
Olecha, Wójta Gminy Godziszów,
sp ra wi ³y, ¿e sy tu ac ja zo st a³ a
opanowana. Szybko usuniêto sterty
ga³êzi i drzew z dróg dojazdowych.
Po wo ³a na pr ze z ni eg o ko mi sj a
rozpoczê³a szacowanie strat i zbieranie
zawiadomieñ o szkodach. Z jego
inicjatywy zosta³ powo³any Spo³eczny
Komitet Pomocy Poszkodowanym.
Wójt Gminy Andrzej Olech
wystosowa³ pismo do Wojewo dy
Lubelskiego prosz¹c o pomoc
w usu wani u sku tków ¿ywi o³u
i jednoczeœnie zwracaj¹c siê za jego
poœrednictwem do Prezesa Rady
Ministrów o og³oszenie na terenie
Gminy Godziszów stanu klêski
¿ywio³owej. Zwróci³ siê równie¿
o pomoc do Zarz¹du Województwa
Lubelskiego oraz do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Wœród mieszkañców nie
odnotowano przypadków
œmiertelnych, ale straty materialne s¹
ogromne. Spora liczba gospodarzy nie
mia³a ubezpieczonych zabudowañ oraz
sprzêtu. W wyniku nawa³nicy
zniszczeniu uleg³a spora czêœæ dorobku
ich ¿ycia. Nic nie wyrówna im tych
strat w ca³oœci. Pamiêtaj¹c o tym, ¿e
i my mo¿emy siê znaleŸæ w podobnych
tarapatach pomó¿my im zasilaj¹c
konto Spo³ecznego Komitetu Pomocy
Poszkodowanym w Wyniku Klêski
¯ywio³owej w dniu 31 lipca 2005r.
W Godziszowie (Powiatowy Bank
Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim
Oddzia³ w Godziszowie, nr konta: 02
9410 1023 2004 4005 4218 0001).
Miros³aw G¹ska

„Wypomina siê rolnikom, ¿e „jak
ANDRZEJ OLECH
do Unii to nie chcieli, a teraz Godziszów
jest liderem w pozyskiwaniu œrodków
WÓJT GMINY
pomocowych”.
Jedna i druga postawa wynika
z m¹droœci ¿yciowej spo³ecznoœci NAJLEPSZYM KANDYDATEM
lokalnej. Nie ma powodu, by rolnicy nie
NA POS£A
rozwijali siê zawodowo i nie
odzyskiwali pieniêdzy, które nim
zostan¹ z Unii przyznane, musz¹ byæ w
formie sk³adki cz³onkowskiej przez
Polskê tam wp³acone. Wrêcz
obowi¹zkiem patriotycznym jest
upominanie siê o swoje i inwestowanie
we w³asne gospodarstwa poprzez
wykorzystywanie funduszy
unijnych, które w przeciwnym wypadku
wróc¹ do Brukseli.”

GODZISZÓW

ANDRZEJ OLECH
WÓJT GMINY GODZISZÓW
Mam 41 lat, z zawodu jestem
rolni-kiem, z zami³owania muzykiem,
mam wy-kszta³cenie wy¿sze o kierunku
administra-cja publiczna. Jestem
Wójtem Gminy Godziszów drug¹
kadencjê oraz pe³niê spo³eczn¹ funkcjê
Prezesa Zarz¹du Gmin-nego
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Dzia³am w Lubelskiej Izbie Rolniczej.
Wraz z ¿on¹ prowadzimy gospodarstwo
rolne odziedziczone po rodzicach. W
pracy pomagaj¹ nam dwie córki. Dziêki
naszemu wysi³kowi jest to obecnie 25
hektarowe, nowoczesne gospodarstwo.
Dlatego te¿ udaje mi siê pogodziæ pracê
na roli z obowi¹zkami wójta.

NUMER 1
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DOMU
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Rowerem po Lasach
Janowskich

Ju¿ wkrótce mi³oœnicy rowerów bêd¹
mieli szansê na d³u¿sze wypady po
Lasach Janowskich. Urz¹d Miejski
w Janowie Lubelskim pozyska³
ponad 200 tys. z³ z Programu
S¹siedztwa Polska-Bia³oruœUkraina INTERREG IIIA/TACIS
CBC na budowê trasy rowerowej
wzd³u¿ najatrakcyjniejszych
miejscowoœci naszej gminy.
Szlak rowerowy o ³¹cznej d³ugoœci

wróciæ do Janowa.
Druga trasa „Szlakiem glinianych
garnków” jest trochê krótsza i prowadzi
z Janowa Lubelskiego przez Rudê
wzd³u¿ rzeki Bia³ka do £¹¿ka
Garncarskiego, sk¹d ju¿ tylko rzut
beretem do rezerwatu Imielty £ug.
Obie trasy zbli¿aj¹ siê do siebie w
£¹¿ku Ordynackim, tak¿e istnieje
mo¿liwoœæ ich po³¹czenia przez co
bardziej wytrwa³ych mi³oœników

oko³o 75 km sk³ada siê z dwóch tras.
Pierwsza zwana „Wypraw¹ do Leœnego
Skarbca” w ca³oœci przebiega przez
tereny leœne, ³¹cz¹c miejscowoœci:
Janów Lubelski - Porytowe Wzgórza Szewce - Ujœcie - Kiszki - Momoty
Górne i Dolne - £¹¿ek Ordynacki Szklarniê, sk¹d drog¹ asfaltow¹ mo¿na

czt ere ch kó³ . Tras a oko ³og min na
(d³u¿sza) posiada ponadto kilka
wa ri an tó w po wr ot u do Ja no wa
Lubelskiego, co jest wa¿ne dla tych
osób, dla których przejechanie ca³ej
trasy by³oby zbyt du¿ym wysi³kiem.

Gazeta Janowska

Cd na str.12

Starostwo realizuje projekt
Powiat janowski w maju 2005r. rozpocz¹³ realizacjê Projektu
nr. Z/2.06/III/3.1/60/04 pn. ,,Modernizacja poprzez przebudowê drogi
powiatowej nr. 425114 (1718L) Trzydnik - Potoczek w miejscowoœci Kol. Potok
Wielki w lokalizacji od km. 12+508,00 do km. 14+264,00 d³ugoœci 1,756 km. w
ramach Dzia³ania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Wartoœæ podejmowanej inwestycji wynosi 1406058,26 z³. w tym udzia³:
- œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1054543,69
z³., co stanowi 75% wartoœci zadania,
- œrodków bud¿etu pañstwa wynosi 140605,83 z³., co stanowi 10% wartoœci
zadania,
- œrodków bud¿etu powiatu 210908,74 z³., co stanowi 15% wartoœci zadania.
Wszystkie prace zwi¹zane z tym projektem wykonuje Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych sp. z o.o z siedzib¹ w Stalowej Woli.
Planowany termin zakoñczenia realizacji w/w inwestycji 30.09.2005r.
Red.

Na skróty

O tym, ¿e istnieje rynek fa³szywych
zwolnieñ l ekarskich i i nnych
dokumentów nikogo nie trzeba
przekonywaæ. Podrobiæ mo¿na, tylko
trzeba mieæ tylko trochê czasu i pewne
zdolnoœci. Zjawisko to powszechne na
studiach, wystêpuje równie¿
w szko³ach œrednich. Zwolnienia
po dr ab ia ne s¹ rê cz ni e. Je dy n¹
pr ze sz ko d¹ je st br ak cz ys ty ch
blankietów. Najczêœciej, wiêc korzysta
siê z pomocy kolegów, którzy studiuj¹
medycynê, cioci-lekarki lub te¿ innych
zna jom ych . Cz êst o bl ank iet y ni e
posiadaj¹ piecz¹tek, wówczas do pracy
przystêpuje fa³szerz.
-,,Ja nie potrzebuje ¿adnych piecz¹tek
twierdzi Arek. Wszystko robiê rêcznie.
Mam tylko odpowiedni pisak z tuszem
drukarskim i gotowe.'' Inni radz¹ sobie
sami. Ci bardziej pomys³owi potrafi¹
wyczarowaæ piecz¹tkê nawet
z ziemniaka. Na koniec wystarczy
rêcznie opisaæ receptê, dodaæ treœæ
i gotowe. Podrobione zwolnienie
l¹ du je na bi ur ku wy k³ ad ow cy,
nauczyciela. Pozostaje nadzieja, ¿e
jego czujne oko nie zauwa¿y
fa³szerstwa. Prawdziwi specjaliœci,
którzy zajmuj¹ siê fa³szerstwem to
studenci,,Wirtuozi'' jednak ceni¹ siê

wysoko. Amatorzy czêsto pope³niaj¹
b³êdy, nara¿aj¹ klienta na k³opoty.
Dlatego spora czêœæ fa³szywek
powstaje przy pomocy specjalnie
przygotowanych piecz¹tek. Po
zd ob yc iu pr aw dz iw eg o st em pl a
poddaje siê go obróbce. Specjalista
wycina niektóre litery z nazwiska,
zmienia adres, aby ukryæ prawdziwe
pochodzenie piecz¹tki. Czêsto na
ratunek przychodzi elektronika
-,,Przy pomocy mojego sprzêtu mogê
sfa³szowaæ dowolny dokument i podpis
zapewnia Darek. W pamiêci komputera
mam wzory setek piecz¹tek. Mogê
nimi dowolnie dysponowaæ.'' Dziêki
skan erow i, dobr emu komp uter owi
i paru drukarkom mo¿na przygotowaæ
(oczywiœcie odp³atnie) zwolnienie
z w-f lub dowolny dokument. Najpierw
wybiera siê odpowiedni wzór
dokumentu, potem nanosi rysunek
pieczêci. Ka¿dy dokument jest gotowy
trzeba go tylko wydrukowaæ, wype³niæ
i gotowe.
Wraz z zalewem podróbek coraz
czêœciej wyci¹ga siê wobec studentów i
uczniów surowe konsekwencje.

Z obozu szkoleniowego
po zwyciêstwo
W dn iach 8-15.08.2005 roku w
Zamoœciu odby³a siê Letnia Akademia
Karate. By³ to obóz szkoleniowy
prowadzony przez Prezesa
LubelskiegoZwi¹zku Karate
Tr adycyjnego sensei Andrzeja
Maciejewskiego 4dan.

w XIX Miêdzynarodowym Turnieju
Karate o „Puchar Roztocza”. Jak
zwykle nie oby³o siê bez sukcesów
naszych zawodników. W najm³odszej
grupie wiekowej (ur. w 1996 i m³odsi)
jak zwykle Amanda Cannavacciuolo
nie mia³a sobie równych zdobywaj¹c

W obozie uczestniczy³o ponad 100
zawodników i zawodniczek z klubów
województwa lubelskiego.
Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego
z Janowa Lubelskiego reprezentowa³a
10-cio osobowa grupa w sk³adzie: Kras
Magdalena, £ukasik Maciej,
Majkowska Karolina, Cannavaciuolo
Amanda, Kusz Jakub, Kusz Fabian,
Bielecki Jan, Rawski Patryk oraz
£ukasik Marta.
Po bardzo pracowitym obozie
(dziennie 6 godzin treningu) ostatniego
dnia zawodnicy przyst¹pili do zmagañ

pierwsze miejsce. Drugie miejsca
zdobyli: Karolina Majkowska (juniorki
starsze) oraz £ukasik Maciej (juniorzy
m³odsi), natomiast trzecie miejsca
przypad³y Magdalenie Kras (juniorki
m³odsze) i Marcie £ukasik (ur. 199594). Zawody te by³y sprawdzianem
przed Pucharem Polski Dzieci, który
odbêdzie siê w paŸdzierniku tego roku.
Piotr Wojtkowski

MP

Gazeta Janowska

11.

Rowerem po Lasach
Janowskich

Cd ze str.10
Oprócz standardowego oznakowania
trasy oraz naprawy czêœci nawierzchni,
w ramach projektu zostanie zbudowana
ma³a infrastruktura turystyczna,
a w szczególnoœci: zostan¹ ustawione
drewniane zadaszenia ze sto³ami
i ³awa mi, ko sze na œmiec i oraz
po³o¿one drewniane mostki na rzece
Trzebensz i Borownica. Zak³ada siê
ponadto udostêpnienie istniej¹cej przy
szkole podstawowej w £¹¿ku
Ordynackim infrastruktury sanitarnej
na potrzeby pola biwakowego (dostêp
do wody pitnej, remont sanitariatu). W
celu zintensyfikowania ruchu
turystycznego i podniesienia
atrakcyjnoœci regionu zostanie
stworzona infrastruktura
uzupe³niaj¹ca, w tym, co bêdzie
szc zeg óln ¹ atr akc j¹ dla tur yst ów
i mieszkañców œciana wspinaczkowa
oraz œcie¿ka rekreacyjno-sportowa
w £¹¿ku Ordynackim. Projekt zawiera
tak¿e dzia³ania zwi¹zane z promocj¹
œcie¿ki. W miejscach o nasilonym
ruchu turystycznym zostan¹

KANDYDAT DO SEJMU RP

rozmieszczone wielkoformatowe
tablice informacyjne, a przy wjeŸdzie
do gminy pylony wjazdowe ze znakiem
turystycznym gminy. Powstanie tak¿e
mapa janowskiej trasy rowerowej
utr zym ana w kon wen cji szl akó w
r o w e r o w y c h L u b e l s z c z y z n y,
prezentuj¹ca szczegó³owy przebieg
trasy oraz przybli¿aj¹ca turystycznoprzyrodnicze walory miejscowoœci,
po³o¿onych wzd³u¿ jej przebiegu.
Prace przy trasie rowerowej rozpoczn¹
siê na pocz¹tku 2006 roku i zak³ada siê,
¿e potrwaj¹ do jesieni przysz³ego roku.
Wtedy to trasa rowerowa powinna
zostaæ przekazana do u¿ytku.
Warto przy okazji nadmieniæ, ¿e
w ramach programu Interreg IIIA
dofinansowanie pozyska³ tak¿e projekt
Nadleœnictwa Janów Lubelski. Opiewa
on na niebagateln¹ sumê 2,6 mln z³
i zak³ada modernizacjê Oœrodka
Edukacji Ekologicznej wraz
z rozszerzeniem pe³nionych przez
niego funkcji.
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Rados³aw Kusz

Partnerstwo
lokalne
Wspólne dzia³ania zawsze przynosz¹
lepsze efekty i s¹ bardziej skuteczne.
Dzieje siê tak w ka¿dej dziedzinie
dzia³alnoœci na któr¹ mo¿na uzyskaæ
œrodki finans owe. Jedn¹ z takich

inicjatyw jest pilota¿owy program
LEADER+ sektorowego programu
operacyjnego. Opiera siê on na
bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej
dla wspó³pracuj¹cych ze sob¹
partnerów lokalnych. Spotkanie
poœwiêcone temu zagadnieniu odby³o
siê 29 sierpnia 2005r. w oœrodku
szkolno-wypoczynkowym DUO nad
janowskim zalewem. Wziêli w nim
udzia³ przedstawiciele w³adz lokalnych
i o rg a n i z a c j i p o z a r z ¹ d o w y c h .
Z inicjatywy LEADER + mog¹
korzystaæ wszystkie tereny wiejskie
UE. Beneficjentami pomocy s¹ przede
wszystkim „Lokalne Grupy
Dzia³ania”, czyli zwi¹zki partnerów
12.

W£ODZIMIERZ GOMÓ£KA
V-ce STAROSTA POWIATU JANOWSKIEGO

wspólnie podejmuj¹cych innowacyjne
dz ia ³a ni a zw i¹ za ne z ro zw oj em
obszaru wiejskiego. Potencjalnymi
uczestnikami lokalnych grup dzia³ania
s¹ osoby lub ich stowarzyszenia, firmy

prywatne i sektor finansowy, instytucje
publiczne zajmuj¹ce siê polityk¹
regionaln¹, zatrudnieniem,
œrodowiskiem naturalnym,
gospodark¹, dziedzictwem
spo³ecznym i kulturalnym,
osadnictwem, koordynacj¹ lokalnej
polityki z rozwi¹zaniami sektorowymi.
O szczegó³ach dotycz¹cych programu
mo¿na uzyskaæ informacje w Urzêdzie
Miejskim w Janowie Lubelskim, osob¹
do kontaktu jest pan Waldemar Futa lub
w sekretariacie Programu LEADER+,
mieszcz¹cym siê na ulicy Sukienniczej
26, u pani Janiny Skubik.
Red.

X Muza
w Janowie
Minê³o ju¿ kilkanaœcie dni od
zakoñczenia „FART-u 2005” i mo¿na
spokojnie pokusiæ siê o kilka refleksji
o janowskim festiwalu.
Najbardziej zaskoczy³o mnie swoim
wy so ki m po zi om em , zw ³a sz cz a
w odniesieniu do ostatnich chudych lat,
kino polskie, które by³o tutaj bardzo
bogato reprezentowane. Do g³osu
w rodzimym kinie z trudem i powoli,
ale zaczynaj¹ dochodziæ m³odzi
re¿yserzy, a starsi nabrali ju¿ chyba
odwagi i chc¹ nam w reszcie cos
wa¿nego powiedzieæ o wspó³czesnej
„wywalczonej Polsce”, jej kondycji,
wartoœciach, ludziach i ich postawach
np. w filmach:
„Numer”, „Wesele” i „Pogoda na
jutro”. Nawet filmy, które z za³o¿enia
mia³y byæ lekkie i s³u¿yæ g³ównie
rozrywce np. „Lawstorant”, „Vinci”
czy „Czas surferów” ju¿ po chwili
refleksji ka¿¹ za Gogolem zadaæ
pytanie, z c zego si ê œ miejecie?
Wszystko wskazuje, ¿e czas „Zemst”
i „Pana Tadeusza” w polskim kinie
nareszcie nieodwracalnie odchodzi ju¿
w przesz³oœæ. Ten wysoki poziom
polskiego kina na festiwalu
zawdziêczamy równie¿ bardzo
inteligentnemu i przemyœlanemu
doborowi dokonanemu przez pana
Stanis³awa Krusiñskiego, Kierownika
Artystycznego, który potrafi³ wy³uskaæ
z filmoteki tak wiele dobrych filmów,
a nawet kilka wspó³czesnych
filmowych pere³ek np. „Prêgi” i „Mój

Gazeta Janowska

Nikifor”. Na festiwalu œwietnie
spr awd zi³ a siê gru pa mie jsc owe j
m³odzie¿y, która ¿ywo reagowa³a na
filmy w czasie projekcji, nagradza³a je
brawami na zakoñczenie i œmia³o, z
pasj¹ dyskutowa³a z re¿yserami na
spotkaniach. W tej sytuacji naturaln¹
koniecznoœci¹ staje siê powo³anie przy
JDK dyskusyjnego klubu filmowego
(DKF), który bêdzie rozwija³
rozbudzone zainteresowania
i przygotuje w Janowie intelektualnie
wymagaj¹cego, ale kochaj¹cego kino
widza. Jest to szczególnie wa¿ne,
poniewa¿ janowska inteligencja, ludzie
szeroko rozumianej kultury w tym
nauczyciele w sposób mniej ni¿
symboliczny uczestniczyli w festiwalu,
a zw³aszcza w jego czêœci kinowej i nie
dali przyk³adu m³odym. ¯adne s³owa,
nawet pisane w Gazecie Janowskiej ,
o koniecznoœci i nowych formach
rozwoju, kszta³cenia i spotkañ
z kultur¹, a nie poparte w³asnym
przyk³adem nie bêd¹ w pe³ni szczere
i wychowawcze.
Podsumowuj¹c, chcê powiedzieæ, ¿e
FART by³ imprez¹ ze wszech miar
udan¹, która przynios³a naszemu
miastu rozg³os i uznanie,
a uczestnikom zapewni³a i dobr¹
zabawê, i intelektualny wysi³ek, i dobre
kino. Tak trzymaæ dalej.
Andrzej Maksanty

Numer alarmowy 112
ju¿ dzia³a

Nowa edycja programów
stypendialnych

Przyst¹pienie do Wspó³pracy
Eur ope jsk iej na³ o¿y ³o n a Po lsk ê
obowi¹zek wprowadzenia w ¿ycie
decyzji Rady Europy nr.91/396/EEC
z dnia 29 lipca 1991 r.
Po wy ¿s za dec yz ja zob ow i¹ zu je
wszystkie pañstwa cz³onkowskie do
wp ro wa dz en ia je dn eg o nu me ru
alarmowego 112 na terenie ca³ej Unii
Europejskiej. Numer ten w wielu
krajach UE zosta³ wprowadzony wiele
lat temu, kontaktowaæ siê z nim mo¿na
w jêzyku danego kraju.
Stosownie do powy¿szej decyzji ju¿ od
1 wrzeœnia 2005 roku zacz¹³
funkcjonowaæ bezp³atny numer 112,
który jest obs³ugiwany na terenie
powiatu janowskiego przez Powiatowe
Stanowisko Kierownika Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim.
Informacje o zaistnia³ych zdarzeniach
kierowane s¹ na numer alarmowy 112,
sk¹d oficer dy¿urny Powiatowego
Stanowiska Kierowania przekazuje je
do s³u¿ b ratow niczych Pogot owia
Ratunkowego i Policji.
Ur uc ho mi en ie nu me ru 11 2 n ie
powoduje likwidacji dotychczasowych
numerów alarmowych 997,998,999,
dlatego te¿ numer alarmowy 112,
nale¿y wykorzystywaæ tylko wtedy,
kiedy n ie umie my zdef iniowa æ
zagro¿enia w wymiarze trzech
numerów alarmowych tj.:
- 999 pogotowie ratunkowe
- 998 stra¿ po¿arna
- 997 policja
Dzwoni¹c pod wy¿ej wymienione
numery alarmowe skracamy czas
interwencji wzywanej s³u¿by ze
wzglêdu na skrócenie czasu

alarmowania. Dlatego te¿ w przypadku
zdefiniowania zagro¿enia zalecane jest
dalej wykorzystywanie
dotychczasowych numerów
alarmowych 997, 998, 999.
W przypadku zaistnienia zdarzenia
zg³aszaj¹cy powinien podaæ:
-Imiê i nazwisko osoby zg³aszaj¹cej,
-Numer telefonu, z którego dzwoni
oraz adres miejsca zdarzenia,
-Rodzaj zdarzenia /po¿ar, wypadek,
powalone drzewo itp./.
Telefon alarmowy 112 ³¹czy trzy
najwa¿niejsze s³u¿by odpowiedzialne
za bezpieczeñstwo powiatu, takie jak
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja oraz ma s³u¿yæ
w³aœciwej i szybkiej reakcji s³u¿b na
dany rodzaj zagro¿enia. Powiatowe
Stanowisko Kierowania PSP, od
1 wrzeœnia pe³ni funkcjê centrum
zg³oszeniowego, wyposa¿one jest w
cyfrowy rejestrator rozmów s³u¿¹cy do
zapisywania ca³ej rozmowy
prowadzonej przez telefon alarmowy
112 oraz 998. Rejestrator zapisuje
godzinê rozmowy, numer telefonu,
z którego zg³aszane jest zdarzenie, oraz
dok³adn¹ ca³¹ rozmowê pomiêdzy
zg³aszaj¹cym, a dyspozytorem.
Dlatego te¿ istnieje mo¿liwoœæ ³atwej
identyfikacji osób w przypadku
przekazywania informacji
nieprawdziwych. Dane te s¹
archiwizowane i przechowywane
w postaci elektronicznej, co pozwala na
szybk¹ lokalizacjê i identyfikacjê
numeru telefonu, z którego
dokonywano zg³oszenia.

Cd ze str. 5
Na pocz¹tku uroczystoœci
przemówienie okolicznoœciowe
wyg³osi³ Starosta Janowski oraz Wójt
Gminy Batorz, po czym g³os zabra³
Po se ³ do Eu ro pa rl am en tu
Pa n
Zdzis³aw Podkañski i Pose³ na Sejm
RP Pan Grzegorz Kurczuk, którzy
w swoich wyst¹pieniach poruszali
problemy polskiej wsi.
Oko³o godziny 1500 rozpocz¹³
siê tradycyjny obrzêd do¿ynkowy,
w którym Starostowie Do¿ynek
wrêczali bochny chleba z tegorocznych
zbiorów na rêce Starosty Janowskiego Pana Boles³awa Gzika i Wójta Gminy
Batorz Pana Henryka Micha³ka.
Na uwagê zas³uguje udzia³ 17
delegacji z poszczególnych
miejscowoœci naszego powiatu, które
przyby³y na uroczystoœæ z wieñcami
do¿ynkowymi. W konkursie wieñców
do¿ynkowych pierwsze miejsce zdoby³
wieniec z Kolonii Batorz i Potoka
Wielkiego, drugie z Aleksandrówki,
Numer redagowany przez zespó³:
p.o. red. nacz. Jan Machulak,
red. Krzysztof Jednac,
red. Andrzej Czerwonka
Wydawcy: Urz¹d Miejski,
Starostwo Powiatowe
Druk: Intrograf Kraœnik
Fot., rys.: Archiwum, Internet.

trzecie z Samar i czwarte z Wêglinka.
Udany i ciekawy przebieg
œwiêt a plon ów zaw dziêc zamy
zaanga¿owaniu i w³aœciwej organizacji
imprezy przez gospodarzy do¿ynek,
jak równie¿ obecnoœci wielu goœci,
których folklorystyczny nieraz wygl¹d,
pomys³owoœæ wystêpów
artystycznych, a tak¿e oryginalnoœæ
wieñców do¿ynkowych stanowi³y
wa¿ny element do¿ynkowego
krajobrazu w tym dniu. Nie da siê
uk ry æ, ¿e z w ie lu wy st êp ów
artystycznych przebija³y nuty
rozgoryczenia, spowodowane
przekonaniem, ¿e w dzisiejszych
czasach w Polsce panuje zasada, ¿e
„jak kraœæ to miliony, a po nas to
choæby potop”.
Sko czn a muz yka i piê kna
pogoda zachêca³y do weso³ej zabawy
„w czas ¿niwnego wiana, bo jak
tañczyæ to tañczyæ do bia³ego rana”.

KP PSP w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska

Do¿ynki Powiatowo-Gminne
Batorz 2005

Alina Boœ
Adres: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_gj@woi.lublin.pl;
janowlub_m@woi.lublin.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
za treœæ reklam.

Cd ze str. 1
Warunkiem ubiegania siê przez
studenta o przyznanie stypendium jest:
1)z³ o¿ en ie wn io sk u o pr zy zn an ie
stypendium wraz z kompletem
wymaganych dokumentów w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59,
w terminie do 30 wrzeœnia 2005 roku.
Wniosek mo¿na pobraæ w urzêdzie lub ze
s t r o n y i n t e r n e t o w e j :
www.powiatjanow.lubelskie.pl. Wnioski
niekompletne oraz z³o¿one po terminie nie
bêd¹ przyjmowane. Wniosek nale¿y
z³o¿yæ osobiœcie;
2) do³¹czenie do wniosku oœwiadczenia
o sytuacji rodzinnej i materialnej,
udokumentowanego orygina³ami
odpowiednich zaœwiadczeñ lub
oœwiadczeñ
3) do³¹czenie kserokopii dowodu
Kryteria
0 z³ - 150 z³ (0 z³ - 174 z³*)
151 z³ - 300 z³ (175 z³ - 347 z³*)
301 z³ - 450 z³ (348 z³ - 521 z³*)
451 z³ - 504 z³ (522 z³ - 583 z³*)

œredniej ocen ucznia oraz oceny ze
sprawowania (z zachowaniem warunku
o dochodzie na osobê w rodzinie nie
wy¿szym ni¿ kwota uprawniaj¹ca do
uzyskania œwiadczeñ rodzinnych, zapisana
w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych):
Warunkiem ubiegania siê przez
ucznia o przyznanie stypendium jest:
1)z³o¿enie Wniosku o przyznanie
stypendium wraz z kompletem
wymaganych dokumentów, w siedzibie
szko³y, do której uczeñ uczêszcza,
w terminie do dnia 30 wrzeœnia 2005 roku;
2) do³¹czenie do wniosku oœwiadczenia
o sytuacji rodzinnej i materialnej,
udokumentowanego orygina³ami
od po wi ed ni ch za œw ia dc ze ñ l ub
oœwiadczeñ,
3) do³¹czenie kserokopii dowodu
*w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko,
legitymuj¹ce siê orzeczeniem o

Punktacja
Dochód

Liczba uzyskanych punktów

4
3
2
1

Œrednia ocen z roku szkolnego, poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku
3 - 3,2
3,3 - 3,5
3,6 - 3,9
4 - 4,4
4,5 - 4,9
5-6

1
2
3
4
5
6

Ocena z zachowania z roku szkolnego, poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne

4
3
2
1

osobistego jako potwierdzenia miejsca n i e p e ³ n o s p r a w n o œ c i l u b o r z e c z e n i e m o
umiarkowanym lub znacznym stopniu
zameldowania
niepe³nosprawnoœci.
4) do³¹czenie do wniosku zaœwiadczenia
z uczelni o przyjêciu na pierwszy rok osobistego jako potwierdzenia miejsca
studiów lub kontynuowaniu studiów zameldowania;
w roku akademickim, z adnotacj¹ 4) innych dokumentów, wymaganych
potwierdzaj¹c¹, ¿e student nie powtarza przez szko³ê;
roku akademickiego oraz ¿e nie mia³ 5) w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny
udzielonego urlopu dziekañskiego (nie jest dziecko niepe³nosprawne nale¿y
dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie d o ³ ¹ c z y æ o r z e c z e n i e o s t o p n i u
trwania nauki oraz informacj¹, czy a jeœli niepe³nosprawnoœci.
tak, to w jakiej wysokoœci, student pobiera³
Sposób liczenia dochodu na
lub nie pobiera³ w roku kalendarzowym jednego cz³onka rodziny w przypadku
2004 stypendium;
ucznia jest taki sam jak u studenta.
5) w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny
Maksymalna kwota stypendium
jest dziecko niepe³nosprawne nale¿y wynosi 1 000 z³ na rok szkolny. Przy
d o ³ ¹ c z y æ o r z e c z e n i e o s t o p n i u refundacji wydatków uczeñ jest
niepe³nosprawnoœci.
zobowi¹zany do przedstawienia
Oprócz studentów o przyznanie d o k u m e n t ó w , p o t w i e r d z a j ¹ c y c h
stypendium w ramach Dzia³ania 2.2 poniesienie danego wydatku. Koszty
ZPORR, finansowanych w 68,05 % ze musz¹ odnosiæ siê wy³¹cznie do projektu,
œrodków Europejskiego Funduszu musz¹ byæ uzasadnione, poniesione
Spo³ecznego oraz w 31,95 % ze œrodków w racjonalnej wysokoœci w stosunku do
bud¿etu pañstwa mog¹ ubiegaæ siê p o w s z e c h n i e w y s t ê p u j ¹ c y c h
równie¿ uczniowie szkó³ i obowi¹zuj¹cych cen oraz
p o n a d g i m n a z j a l n y c h . „ P r o g r a m udokumentowane w postaci faktur,
stypendialny dla uczniów szkó³ rachunków b¹dŸ innych dokumentów,
ponadgimnazjalnych z Powiatu potwierdzaj¹cych poniesione wydatki oraz
Janowskiego edycja 2005”obejmuje m u s z ¹ o d n o s i æ s i ê d o o k r e s u
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, wspó³finansowania projektu ze œrodków
koñcz¹cych siê matur¹, pochodz¹cych Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
ze wsi i znajduj¹cych siê w trudnej i wynikaæ z celów projektu.
sytuacji materialnej.
W tym roku o przyznaniu
Alina Boœ
stypendium bêdzie decydowaæ suma
punktów, uzyskanych w trakcie procedury
kwalifikacyjnej, na podstawie dochodu,
Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
ñ
s z e
o
- 1/2 strony - 200 z³;
³
o g
VAT
- 1/4 strony - 100 z³;
e n
%
c
2
2
æ
D o y doliczy
- 1/8 strony - 50 z³;
- 1/16 strony - 25 z³;
prosim
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.
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Nasz kandydat
Jerzy Bielecki
Urodzi³em siê w 1969 r. w Janowie
Lubelskim, w rodzinie wielodzietnej
o tradycjach katolickich. Trzy moje
siostry wst¹pi³y do zgromadzeñ
zak onn ych , br at p row adz i
gospodarstwo rolne, a najm³odsza
siostra uczy siê i pracuje. W tym
mieœcie spêdzi³em dzieciñstwo
i m³odoœæ, ukoñczy³em Liceum
Ogólnokszta³c¹ce. Studia na
Po li te ch ni ce Rz es zo ws ki ej na
Wydziale Elektrycznym rozpocz¹³em
w 1988 roku. Tam te¿ pozna³em swoj¹
przysz³¹ ¿onê Iwonê.Po studiach
podj¹³em pracê w Telekomunikacji
Polskie j w Janow ie Lubels kim
i wst¹pi³em do zwi¹zku zawodowego
NSZZ Solidarnoœæ. Od 1994 roku
pe³niê funkcje kierownicze w tej
firmie. Obecnie pracujê w Kraœniku.
W 1 99 9 r. u ko ñc zy ³e m S tu di a
Podyplomowe na Politechnice
L u b e l s k i e j - Te l e k o m u n i k a c j a
Œwiat³owodowa. Z polityk¹ zetkn¹³em
siê w 2000 roku przy próbie powo³ania

Szanowni Wyborcy!

miejskiego ko³a partii SKL do którego
wst¹pi³em. Organizacja ta jednak nie
wytrzyma³a próby czasu i rozpad³a siê
w 2001r. W roku 2000 bra³em udzia³
przy opracowaniu strategii
gos pod arc zej dla mia sta Jan owa
Lubelskiego i od tego momentu
w³¹ czy ³em siê w dz ia³ aln oœæ
s a m o r z ¹ d o w ¹ n a s z e j g m i n y.
Po wyborach samorz¹dowych w 2002
roku zosta³em Radnym Miejskim
w J an ow ie Lu b. Do wy bo ró w
startowa³em z listy lokalnego komitetu
wyborczego - Przymierze skupiaj¹cego
na terenie naszego powiatu organizacje
katolickie i ró¿ne ugrupowania
prawicowe. Obecnie pe³niê funkcjê
przewodnicz¹cego Komisji Finansów
w Radzie Miasta Janów Lubelski. Od
20 04 r. je st em cz ³o nk ie m Pi S.
¯ona z wykszta³cenia nauczycielka,
pr ow ad zi za jê ci a z dz ie æm i
niepe³nosprawnymi. Mam troje dzieci.
11 letniego syna Jasia, 9 letni¹ córkê
Majê i roczn¹ Malwinkê.

Raz na cztery lata mamy bezpoœredni wp³yw na to kto reprezentuje
nas w Sejmie. Powinniœmy dla w³asnego dobra - umieœciæ tam
cz³owieka spoœród nas. Cz³owieka, który zna troski i problemy
¿ycia codziennego, lêk o bezpieczeñstwo, o przysz³oœæ swoich
dzieci, o to czy bêdzie mia³ pracê. By³ taki czas, kiedy zaczyna³em
swoj¹ pierwsz¹ pracê, a mój syn mia³ zaledwie kilka miesiêcy.
By³a jesieñ 1995 roku i wybory wygrane przez obecnego
prezydenta. Wtedy zastanawia³em siê jak¹ Polskê zbuduje taki
cz³owiek i jak w takiej Polsce wychowywaæ dzieci. Teraz ju¿ wiem,
nie pozwolê zmarnowaæ kolejnych lat ¿ycia nas wszystkich i
bliskich mi osób. Chcê mieæ wp³yw na to, w œwiecie jakich
wartoœci bêdziemy ¿yæ.Je¿eli masz jeszcze choæ odrobinê nadziei,
¿e Polskê da siê uratowaæ, ¿e mo¿na w niej ¿yæ godnie i
sprawiedliwie - weŸ udzia³ w g³osowaniu!
Serdecznie zapraszam na soj¹ stronê internetow¹
www.jerzybielecki.as.pl na której znajd¹ Pañstwo informacje
dotycz¹ce mojej osoby i “Wyborów 2005”

M¹drze zjednoczeni mamy szansê na sukces
Wywiad z Przewodnicz¹cym
Komitetu Wyborczego Jerzego
Bieleckiego Krzysztofem Ko³tysiem
Redakcja Gazety Janowskiej: Nie
kandyduje Pan do sejmu, ale w³¹czy³
si ê P an w k am pa ni ê w yb or cz ¹
p. Jerzego Bieleckiego zostaj¹c
przewodnicz¹cym jego Komitetu
wyborczego, który skupi³ wiele
znacz¹cych osób i œrodowisk.
Krzysztof Ko³tyœ: N a w st êp ie
chcia³bym zaznaczyæ, ¿e zarówno ja
ja k i zd ec yd ow an ia wi êk sz oœ æ
komitetu nie nale¿ymy do ¿adnej partii.
Tworzymy wiêc w pewnym sensie
komitet obywatelski, którego celem
jest lepszy rozwój naszych gmin oraz
poprawa warunków ¿ycia naszych
mieszkañców. Do tego nie wystarcz¹
choæby najlepsi wójtowie, burmistrz
czy starosta. Potrzebujemy pomocy
i wsparcia ze strony parlamentu, rz¹du
czy województwa. Dlatego musimy siê
zje dno czy æ i z mob ili zow aæ g dy¿
s¹sie dnie powia ty s¹ od nasze go
dwukrotnie wiêksze.
GJ: To prawda, ale iloœæ kandydatów
z naszego powiatu nie œwiadczy
o zjednoczeniu.
KK: Iloœæ kandydatów rzeczywiœcie
jest zbyt du¿a. Nawiasem mówi¹c w
s¹siednich powiatach jest jeszcze
14.

wiêksza. Mówi¹c o zjednoczeniu nie
mia³em jednak na myœli zjednoczenia
kandydatów, lecz zjednoczenia
wyborców wokó³ kandydata
o najwiêkszych szansach wyborczych.
GJ: Ale co najmniej kilku kandydatów
uwa¿a, ¿e ma najwiêksze szanse.
KK: Z szacunkiem odnosimy siê do
wszystkich kandydatów. Kilku z nich
rz ec zy wi œc ie mi a³ ob y s za ns ê
powalczyæ o mandat poselski, gdyby
kandydowali z partii, które odegraj¹
g³ówne role w tych wyborach.
Tymczasem niektórzy z nich kandyduj¹
z partii, które balansuj¹ na 5-cio
procentowych progach wejœcia do
sejmu, zaœ inni startuj¹ z partii, które
nawet nie zdo³a³y zarejestrowaæ siê
w ca³ym kraju i w ogóle nie bêd¹ siê
liczyæ w tych wyborach.
Z powiatu janowskiego do sejmu nie
mo¿e dostaæ siê jedynie kandydat
z takiego ugrupowania, które w naszym
lubelskim okrêgu wyborczym
wprowadzi kilku pos³ów.
Wówczas nasz kandydat ma szansê na
os i¹ gn iê ci e z te go ug ru po wa ni a
drugiego, trzeciego b¹dŸ czwartego
wyniku, który bêdzie oznaczaæ
uzyskanie mandatu poselskiego.
Wa¿ne wiêc s¹: mocna lista i dobry
wynik kandydata. Nie jest natomiast
wa¿ne miejsce, z którego startuje.

Znamy przecie¿ przypadki, ¿e do sejmu
dostaj¹ siê nawet kandydaci z ostatnich
miejsc.
GJ: Komitet popieraj¹cy
p. Bieleckiego wygl¹da imponuj¹co ale
kilka znanych w Janowie nazwisk
wspiera innych kandydatów, w tym
m.in. starostê kraœnickiego czy te¿
wójta Godziszowa.
KK: Naszym celem nie jest ocena
szans starosty kraœnickiego, lecz wybór
po s³ a z na sz eg o p ow ia tu . P an u
staroœcie ¿yczymy, aby kraœniccy
wyborcy obdarzyli go wystarczaj¹cym
po pa rc ie md o zd ob yc ia ma nd at u
poselskiego. My musimy zadaæ pytanie
cz y ni e st aæ na s na w³ as ne go
reprezentanta. Czy u nas brakuje ludzi
godnych zaufania?
Co do mojego kolegi po fachu, wójta
Godziszowa mogê powiedzieæ ¿e jest
jednym z najbardziej znanych
kandydatów z jednej z najbardziej
nieznanych partii. Szkoda, bo gdyby
kandydowa³ choæby z najgorszego
miejsca, ale z licz¹cej siê partii mia³by
szansê.
Gdyby jednak rozwa¿y³ rezygnacjê ze
startu i popar³ naszego kandydata
móg³by staæ siê bohaterem powiatu.
S¹dzê, ¿e zarówno od kandydatów jak i
osób ich wspieraj¹cych powinniœmy
oc ze ki wa æ z ar ów no pa tr io ty zm u
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lokalnego jak i realizmu wyborczego.
GJ: Czy 25 wrzeœnia bêdzie szczêœliwy
dla naszych mieszkañców?
KK: Mamy tak¹ nadziejê. W koñcu
wszystko zale¿y od nas samych.
Wier zy my w ro zs ¹d ek na sz yc h
mieszkañców oraz chêæ uczynienia
czegoœ dobrego dla naszej przysz³oœci.
Zwracamy siê z wielk¹ proœb¹ i apelem
do wszystkich naszych wyborców.
Ka¿dy, komu le¿y na sercu dobro Ziemi
Janowskiej powinien wzi¹æ udzia³
w g³osowaniu.
W na szym powiecie jest ponad
trzydzieœci tysiêcy osób uprawnionych
do g³osowania. Cztery lata temu
z naszego okrêgu wchodzili pos³owie,
którzy uzyskali ponad 5 tysiêcy
g³osów. Mamy wiêc naprawdê du¿e
szanse.
M¹ dr ze zj ed no cz en i na pe wn o
bê dz ie my mi el i s wo je go po s³ a,
dobrego pos³a. A z m¹drym, otwartym
na ws pó ³p ra cê po s³ em mo ¿e my
naprawdê wiele zdzia³aæ dla naszego
wspólnego dobra. Ruszmy 25 wrzeœnia
do wyborów.
Zas³yñmy w naszym kraju frekwencj¹,
zas³yñmy nasz¹ zgodnoœci¹.
GJ: Dziêkujemy za rozmowê.

