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Pose³ z Janowa
Lubelskiego

Egzemplarz bezp³atny

Piêcioletni Kuba prosi o pomoc

(wywiad z Jerzym Bieleckim)
Gazeta Janowska: Jak czuje siê powiatu.
cz³owiek w rêkach, którego spoczywa
czêœæ w³adzy i odpowiedzialnoœci za G.J::.Jest Pan Pos³em z Ziemi
kraj?
Janowskiej czy w zwi¹zku z tym
mo¿emy liczyæ na wsparcie w naszych
Jerzy Bielecki :Prawd¹ jest, ¿e poczynaniach rozwojowych Janowa?
ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwoœæ J.B: Jestem otwarty na wszelkiego
wy gr a³ o wy bo ry pa rl am en ta rn e rodzaju propozycje wszystkich naszych
i bêdzie tworzyæ rz¹d, ale bêdzie to rz¹d s a m o r z ¹ d ó w. C h c i a ³ b y m j a k
koalicyjny i nie wszystkie nasze n a j s z y b c i e j n a w i ¹ z a æ z n i m i
pomys³y uda siê wdro¿yæ i z tego trzeba wspó³pracê, by móc wspólnie dzia³aæ
zdawaæ sobie sprawê. Czuje du¿¹ na rzecz rozwoju Ziemi Janowskiej.
odpowiedzialnoœæ za zaufanie jakim dzi a³a nie na r zec z na sze j ma ³ej
obdarzyli mnie wyborcy i zrobiê ojc zyz ny b y³o pow ode m mo jeg o
wszystko aby tego zaufania nie straciæ.
kandydowania.
G.J.:Czy nie mia³ Pan w¹tpliwoœci
w stosunku do metod prowadzenia
kampanii wyborczej przez Komitet.
Wygra³ Pan kilkunastoma g³osami
z kolejnym na liœcie kandydatem?
J.B: To wielki sukces mojego Komitetu
Wyborczego. Chcê w tym momencie
szczerze i gor¹co podziêkowaæ
wszystkim, którzy oddali na moja osobê
g³os, a szczególnie tym którzy w³¹czyli
siê w dzia³ania komitetu. Chcieliœmy,
aby ta kampania by³a pozytywna i mam
nadziejê,, ,¿e taka by³a. Mo¿e
i pope³niliœmy jakieœ b³êdy, je¿eli tak to
by³y one niewielkie i nie mia³y wp³ywu
na wynik.

G.J. :Czy pose³ mo¿e prezentowaæ
interesy i sprawy regionu, z którego
pochodzi jego mandat poselski?
J.B :Myœlê , ¿e pose³ powinien, a nawet
ma obowi¹zek prezentowaæ interesy
i sprawy swojego regionu, choæ zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e Polska i prawo
w niej stanowione jest jedno dla
wszystkich. Nie mniej jednak jest wa¿ne
aby wszyscy parlamentarzyœci
z naszego regionu w sprawach dla nas
istotnych potrafili zapomnieæ
o ró¿nicach jakie ich dziel¹ i próbowali
wspólnie dzia³aæ dla Lubelszczyzny.
G.J. :W jakich komisjach sejmowych
chcia³by Pan pracowaæ?
J.B :Najbardziej zainteresowany
jestem Komisj¹ Infrastruktury,
Komisj¹ Gospodarki oraz Komisj¹
Ochrony Œrodowiska, Zespo³ów
Naturalnych i Leœnych. S¹ to komisje
najbardziej odpowiadaj¹ce mojemu
wykszta³ceniu i problemom naszego
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Chcielibyœmy serdecznie zaprosiæ
Pañstwa do udzia³u w imprezie
charytatywnej na rzecz 5-letniego
Kubusia Nowickiego z miejscowoœci
Bia³a ko³o Janowa Lubelskiego.
Dziecko urodzi³o siê z Zespo³em
Silvera-Russela, który charakteryzuje
siê znacznym niedoborem wzrostu.
Lekarze orzekli u niego niezw³oczn¹
koniecznoœæ podjêcia leczenia
hormonem wzrostu. Roczny koszt
leczenia wynosi 25 tys. z³. Niestety, lek
te n ni e je st ob jê ty re fu nd ac j¹
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na terenie Janowa dzia³a wiele
stowarzyszeñ, kó³ œwieckich
i koœcielnych oraz przedsiêbiorców,
którzy chêtnie popieraj¹ i wspólnie
z Urzêdem Miejskim i Janowskim
Oœrodkiem Kultury w³¹czaj¹ siê w tê
akcjê. Do akcji chêtnie w³¹czy³y siê
równie¿ przedszkola, szko³y oraz
wolontariusze. Liczymy równie¿ na
pomoc indywidualnych mieszkañców
Ziemi Janowskiej oraz mediów.
W dniach 23-30. 10. 2005 roku trwa
zorganizowany „Tygodzieñ dla Kuby”.
W ubieg³¹ niedzielê odby³ siê
charytatywny mecz pi³karski

Dzieñ pamiêci i zadumy
- Dzieñ Wszystkich Œwiêtych
z nich by³o niezwyk³ymi osobami
choæ ¿yli w zwyczajnych
warunkach. Wspomnijmy ich nieobecnych tu na ziemi, ale
obecnych po drugiej stronie ¿ycia
i módlmy siê za nich, a tak¿e
razem z nimi. Wierzmy, ¿e
spotkamy siê z nimi w wiecznej
chwale, w domu Boga Ojca.

G.J.:Czy zrezygnuje Pan na okres
kadencji z pracy zawodowej?
J.B: Tak oczywiœcie na czas trwania
V kadencji Sejmu otrzyma³em urlop
bezp³atny w swojej firmie.
G.J.:Czy praca w Sejmie nie wp³ynie
negatywnie na ¿ycie rodziny?
J.B: Do tej pory pracowa³em
w Telekomunikacji, mój dzieñ pracy
zaczyna³ siê o 8 rano, a koñczy³
zazwyczaj miedzy 19.00 a 20.00. Moja
rodzina mia³a ju¿ czas przywykn¹æ do
warunków w jakich pracuje. Na pewno
wspólnie uda nam siê zorganizowaæ
nasze ¿ycie domowe tak, aby jak
najmniej ucierpia³o.
G.J.: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczymy
Pos³owi Jerzemu Bieleckiemu
spe³nienia wszystkich zamierzeñ
w pracy poselskiej
Rozmawia³ Jan Machulak

Janowianka kontra “Reszta Œwiata” na
Stadionie Sportowym MKS
“Janowianka”. Przez ca³y tyd zieñ
bêdzie trwa³a Wielka Loteria Fantowa
z cennymi nagrodami (losy mo¿na
bêdzie nabyæ w namiocie ustawionym
pr zy ul . Z am oy sk ie go ), kt ór ej
kul min acj a prz ewi dzi ana jest na
niedzielê 30 paŸdziernika. Tego dnia, o
godz. 14.00 na Nowym Rynku, przy
fontannie, odbêd¹ siê równie¿ wystêpy
arty styc zne po³¹ czon e ze zbió rk¹
pieniêdzy na scenie wyst¹pi sam Kuba.
Ponadto przez ca³y czas organizowane
s¹ zbiórki do puszek.
Wspólnie z nami do akcji w³¹czy³a siê
Kampania “Podaruj dzieciom s³oñce”
Fundacji Polsat oraz firmy
Procter&Gamble, która przygotowa³a
akcjê konsumenck¹ z nagrodami.
Jesteœmy pewni, ¿e wspólne dzia³ania
pr zy ni os ¹ z am ie rz on e r ez ul ta ty
i pomog¹ Kubie normalnie
funkcjonowaæ tak, jak inne dzieci.
Dl at eg o go r¹ co za ch êc am y do
w³¹czenia siê i nag³oœnienia naszej
akcji.
J.M i K.Dz

Uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych i ca³y listopad
przypomina nam nieobecnych...
Odeszli zwykle niespodziewanie,
zostawili jednak niezatarty œlad w
naszej pamiêci - rodzice,
przyjaciele, ksiê¿a, policjanci,
stra¿acy, s¹siedzi, znajomi. Wielu
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KO£O PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
W JANOWIE LUBELSKIM
SK£ADA SERDECZNE PODZIÊKOWANIA
WSZYSTKIM MIESZKAÑCOM JANOWA LUBELSKIEGO I POWIATU
JANOWSKIEGO ZA UDZIA£ W WYBORACH
PARLAMENTARNYCH DO SEJMU I SENATU RP
ORAZ ODDANIE SWOICH G£OSÓW NA KANDYDATÓW
PRAWA I SPRAWIEDLIWOŒCI .
SZCZEGÓLNE PODZIÊKOWANIA SK£ADAMY TYM WYBORCOM
KTÓRZY G£OSOWALI NA NASZEGO KANDYDATA PiS
Z JANOWA LUBELSKIEGO PANA JERZEGO BIELECKIEGO.
TO DZIÊKI WASZYM G£OSOM ZIEMIA JANOWSKA
MA POS£A NA SEJM RP V KADENCJI.
DZIÊKUJEMY ZA TRAFNY WYBÓR.
Z powa¿aniem
za cz³onków Ko³a Prawa i Sprawiedliwoœæ
Henryk £acek Pe³nomocnik PiS na Powiat Janowski
Andrzej Majkowski Pe³nomocnik PiS na Miasto i Gminê Janów Lubelski

PiSanie powyborcze
W wyn ika ch w ybo rów jes t co œ
optymistycznego - widaæ, ¿e polska
scena polityczna wreszcie siê
stabilizuje, a wyborcy s¹ coraz bardziej
dojrzali. Do parlamentu wybieraliœmy
partie, które ju¿ w nim by³y i które
dobrze znamy.
Niespodziewane, aczkolwiek w pe³ni
zas³u¿one zwyciêstwo w wyborach
parlamentarnych Prawa
i Sprawiedliwoœci równie¿ mia³o
bezpoœrednie prze³o¿enie na powiat
janowski.
Kto z mieszkañców ma³ego powiatu
janowskiego w poniedzia³ek
24 w rze œni a 20 05 r oku wst awa ³
z myœl¹, ¿e wspania³a „Ziemia
Ja no ws ka ”, bê dz ie mi a³ a Po s³ a
w osobie Pana Jerzego Bieleckiego
kandydata Prawa i Sprawiedliwoœci.
Tak jak rozbita jest scena polityczna
w kraju, tak samo rozbity by³ powiat
janowski w zakresie wyboru
kandydata. Niektórzy lokalni liderzy,
szukali kandydatów spoza powiatu
janowskiego. Ich prywatne ambicje,
niczym nie uzasadnione aspiracje do
decydowania o wszystkim wziê³y górê
nad wspóln¹ spraw¹ jak¹ jest nasza
Lokalna Ojczyzna.
Wielk¹ m¹d roœ ci¹ i roz ezn ani em
polit yczny m wyka zali s iê jed nak
mieszkañcy Ziemi Janowskiej, rzec by
mo¿na i odwag¹. W sposób
jednoznaczny i nie pozbawiaj¹cy
¿adnych z³udzeñ dali odpór, tym którzy
nie widzieli naszego kandydata jako
Pos³a. Wykorzystali najpotê¿niejsz¹
broñ jak¹ mo¿e posiadaæ Wyborca
G£OS. Nie zmarnowali tego potê¿nego
orê¿a wyborczego, zag³osowali na
Cz³owieka który nie ba³ siê spotkañ
pr ze dw yb or cz yc h, kt ór eg o ca ³a
kampania wyborcza by³a jasna, czysta
i przejrzysta jak sama osoba kandydata.
Oddano g³os na cz³owieka, przede
wszystkim na cz³owieka, który jasno
i klarownie potrafi³ okreœliæ swój

chrzeœcijañski œwiatopogl¹d, który
mia³ przygotowany program jasno
potrafi³ okreœliæ sk¹d, z jakiej partii
startuje i dlaczego. Który nie prowadzi³
ka mp an ii op ar te j na fr az es ac h
i obietnicach, a jedynie na rzeczowej
i merytorycznej dyskusji
i przekonywaniu do siebie i do Prawa
i Sprawiedliwoœci.
W li c zn y ch s po t ka n ia c h
przedwyborczych wyrazista
i jednoznaczna postawa kandydata co
do swoich pogl¹dów, wiedzy
i doœwiadczenia przekona³a wyborców
na tyle, aby obdarzyæ Go najwy¿szym
mandatem zaufania. Ten akt jakim jest
oddanie g³osu da³ jednoczeœnie
nadziejê, ¿e ta osoba w przysz³oœci ich
nie zawiedzie. Ufamy, ¿e Pose³ Jerzy
Bielecki, tak samo bêdzie wyrazisty,
jednoznaczny w swych pogl¹dach,
bêdzie w ka¿dy calu sob¹ - jakim by³
jako kandydat na Pos³a.
Jesteœmy pewni i mamy tak¹ nadziejê,
¿e bê dz ie to Po se ³ w sz ys tk ic h
mieszkañców Ziemi Janowskiej a nie
wybranej grupy osób. Kadencja, która
siê dopiero rozpoczyna niech obfituje
w liczne spotkania z przedstawicielami
w³adz samorz¹dowych i wyborcami,
które to spotkania przynios¹ realny
wymiar satysfakcji i zadowolenia.
Mieszkañcom Janowa Lubelskiego
i powiatu janowskiego z Pos³a którego
sami sobi e wybrali . Jest wie lka
nadzieja i oczekiwanie, ¿e osoba Pos³a
zbli¿y do siebie a nie podzieli nasze
sp o³ ec ze ñs tw o. Ka de nc ja , k tó ra
przyniesie i poka¿e nowe oblicze
postêpowañ i standardów elit
rz¹dz¹cych. Trzeba mieæ nadziejê na
wykreowanie nowego stylu pos³ugi
Poselskiej, czego jako wyborcy i Panu
Pos³owi z ca³ego serca ¿yczymy.
Andrzej Majkowski

Akcja ”Znicz”
Wzorem lat ubieg³ych na terenie ca³ej
Polski prowadzona bêdzie akcja pod
kryptonimem „Znicz”. Trwaæ bêdzie
w dniach od 28 paŸdziernika do
2 listopada 2005 r. Celem jest
usprawnienie ruchu na g³ównych
2.

ci¹gach komunikacyjnych kraju oraz
w okolicach cmentarzy. Policja apeluje
o dostosowanie siê do sygna³ów
i poleceñ wydanych przez Policjantów.
Jed noc zeœ nie ¿yc zy w szy stk im
szczêœliwych powrotów do domu.

Sprawozdanie z pracy
wolontariuszy
Uczniowie-wolontariusze
Gimnazjum oraz LO w Janowie
Lubelskim w roku szkolnym 2004/05
podejmowali dzia³ania maj¹ce na celu
niesienie pomocy potrzebuj¹cym,
integracjê dzieci i osób
niepe³nosprawnych, wspó³pracê ze
œrodowiskiem lokalnym.
Miejscem naszych akcji jest
pr ze de ws zy st ki m sz ko ³a , Do m
Po mo cy Sp o³ ec zn ej w Ja no wi e
Lubelskim oraz ka¿de miejsce gdzie
mo¿emy nieœæ pomoc.
Nad wolontariuszami czuwaj¹
nauczyciele-wolontariusze:
p. Marzena Kaproñ, p. Urszula
Wiechnik, p. Barbara Czarny oraz
p. Mariusz Widz.
W bie¿¹cym roku szkolnym
podjêliœmy nastêpuj¹ce dzia³ania:
Kontynuujemy wspó³pracê z Domem
Po mo cy Sp o³ ec zn ej w Ja no wi e
Lubelskim:
1.Kontynuujemy cykl sta³ych spotkañ
„Niedziela wolontariatu” w DPS,
podczas których wolontariusze
przygotowuj¹ uroczyst¹ oprawê mszy
œw. w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê
miesi¹ca. Ostatnia msza, w której
uczestniczyliœmy w tym roku
szk oln ym by³ a msz ¹ pry mic yjn ¹
ks. Bartka Krzosa. Dostarczy³a ona
wszystkim wiele wzruszeñ. Ks. Bartek
udzieli³ b³ogos³awieñstwa
prymicyjnego ka¿demu z nas.
2.Na proœbê Siostry Dyrektor DPS
przygotowujemy cykl „Czuwañ”
refleksyjnych spotkañ wieczornych
w kaplicy Domu.
3.W dniu l4 wrzeœnia 2004r. Dom
Po mo cy Sp o³ ec zn ej w J an ow ie
Lubelskim œwiêtowa³ swoje 50- lecie.
Wszystko zaczê³o siê od uroczystej
mszy œwiêtej, której przewodzi³
bp Marian Zima³ek, oraz ksi¹dz infu³at
Edmund Markiewicz. Opraw¹ liturgii
zajêli siê wolontariusze z Gimnazjum
a tak¿e Liceum Ogólnokszta³c¹cego
pod opiek¹ nauczycieli wolontariuszy.
W pracê w³¹czy³a siê p. Monika
Fija³kowska.
Wspólnie z Janowskim Oœrodkiem
Kultury przygotowaliœmy tak¿e gry
i zabawy, które odby³y siê po czêœci
oficjalnej. Mieszkañcy uczestniczyli
w konkursach: szachowym,
malarskim, pingpongowym, oraz
wiedzy o DPS. Ka¿d¹ dru¿yn¹
opiekowa³a siê wyznaczona do tego
grupa wolontariuszy.
4.16 paŸdziernika 2004 w rocznicê
powo³ania Jana Paw³a II na Stolicê
Piotrow¹ zgromadziliœmy siê, aby
dziêkowaæ Bogu za d³ugi i owocny
pontyfikat naszego rodaka. Spotkanie
odby³o siê w Domu Pomocy
Spo³ecznej. Tytu³ czuwania: Panie,
uczyñ ze mnie narzêdzie Twego
pokoju...
5.W dniach 26.11- 10.12.04r. w naszej
szkole zorganizowaliœmy zbiórkê
trwa³ej ¿ywnoœci. Akacja ta zosta³a
zorganizowana we wspó³pracy
z „Bankiem ¯ywnoœci” z Lublina.
W organizacjê akcji chêtnie
zaanga¿owa³ siê Samorz¹d
Uczniowski oraz gospodarze klas.
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¯ywnoœæ, za poœrednictwem Caritasu
parafii œw. Jana Chrzciciela, zosta³a
oddana dla ubogich rodzin naszego
miasta.
6.W pi¹tek 17 gr udnia 2004 r.
z or g an iz ow al iœ my cz uw an ie
bo¿onarodzeniowe pt. PójdŸmy do
Betlejem. Tego dnia podzieliœmy siê
z mieszkañcami DPS op³atkiem ¿ycz¹c
im spe³nienia wszystkich marzeñ, oraz
szczególnej opieki i ³aski Bo¿ej. Stroiki
bo¿onarodzeniowe pomogli wykonaæ
nam p. El¿bieta Sobótka oraz
p. Krzysztof Bi¿ek
7.W dniach 3-15 listopada b.r.
wolontariusze pod opiek¹ pani Barbary
Czarny, zorganizowali zbiórkê ksi¹¿ek,
zabawek i przyborów szkolnych.
8.17 marca przygotowaliœmy czuwanie
wielkanocne Pod krzy¿em dla
pensjonariuszy DPS. Pod czujnym
okiem pani El¿biety Sobótki oraz pani
Wioletty Ma³ysz wykonaliœmy stroiki
wielkanocne. Dziêkujemy pani Zofii
Bartoszek, która zaopatrzy³a nas
w materia³y potrzebne do stroików.
9.Czuwanie Pod krzy¿em zosta³o tak¿e
pok aza ne w koœ cie le œ w. Jan a
Chrzciciela w Janowie Lubelskim
w pi¹tek 1 kwietnia o godz. 19.
10.25 maja 2005 wziêliœmy udzia³
w stachuriadzie czyli „Gimnazjalnych
dniach poezji i prozy”.
11.Stale wspó³pracujemy z kapelanem
szpitala ks. Krzysztofem Lipskim oraz
z kapelanem DPS ks. Tadeuszem.
12.5 czerwca 2005 roku odby³ siê
piknik w Szklarni, który zorganizowali
cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³
DPS. Uczestnikami spotkania byli
mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej
oraz wolontariusze wraz z opiekunami.
Zabawê umili³y konkursy i zabawy
przygotowane przez m³odzie¿,
orkiestra oraz przeja¿d¿ki bryczk¹.
13 .W bi e¿ ¹c ym ro ku sz ko ln ym
zmieniliœmy szatê graficzn¹ naszej
strony internetowej. Przez ca³y rok
wszystkie wydarzenia
dokumentowaliœmy na stronie
www.wolontariat.scholaris.pl b¹dŸ na
stronie gimnazjum.
14.Pracê wolontariack¹ zakoñczyliœmy
msz¹ œw. 19 czerwca o godz. 18
w parafii œw. J ana Chrzciciela,
przygotowaliœmy oprawê muzyczn¹
mszy. Do pracy wolontariackiej w br.
szkolnym oprócz m³odzie¿y
z gimnazjum w³¹czyli siê: -uczniowie
LO - Barbara Kaproñ, Tomasz Kosid³o,
Robert Zió³kowski i Piotr Warcho³;nauczyciele naszej szko³y p. El¿bieta
Sobótka, p. Wioletta Ma³ysz, p. Zofia
B a r t o s z e k , p M a r i u s z Wi d z , sympatycy wolontariatu Justyna K³yœ,
Justyna Widz oraz Andrzej Gilas.
Wszystkim przyjacio³om
wolontariuszy i osobom aktywnie
pracuj¹cym w wolontariacie
serdecznie dziêkujemy!
Wszystkich, którzy chc¹ z nami
pracowaæ zapraszamy do w³¹czenia
siê w to dzie³o.
Marzena M. Kaproñ

Ka¿da sprawa jest wa¿na
Sesja Rady Miejskiej, która odby³a siê
29 wrzeœnia przebiega³a zgodnie
z porz¹dkiem obrad. Jednak na sali
dawa³o siê odczuæ uroczyst¹ atmosferê.
Wœród radnych przebywa³ Jerzy
Bi el ec ki na sz po se ³ z Ja no wa

- Urz¹d Miejski pokryje 50 % kosztów
budowy dachu na remizie
w Momotach.
Po nadto plac zabaw przy ulicy
Wiejskiej wykonany zostanie na
wiosnê przysz³ego roku. Plac mo¿na

Szanowni Wyborcy!
Drodzy mieszkañcy Ziemi Janowskiej!
Dziêkujê bardzo za zaufanie, jakim obdarzyliœcie mnie w wyborach do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej.
Uzyskany przeze mnie mandat poselski œwiadczy o tym, ¿e nawet ma³e powiaty mog¹
mieæ swojego reprezentanta w parlamencie, zaœ miejsce na liœcie nie decyduje
o sukcesie b¹dŸ pora¿ce.
Sukces, który osi¹gnêliœmy bêdzie prawdziwym sukcesem wtedy , gdy uda
nam siê rozwi¹zywaæ problemy mo¿liwe do rozwi¹zania, gdy uda nam siê poprawiaæ
warunki ¿ycia naszej spo³ecznoœci.
Aby tak siê sta³o potrzeba du¿ego wysi³ku i chêci wspó³pracy wszystkich
œrodowisk i osób, którym le¿y na sercu dobro naszej “ma³ej ojczyzny”.
Ze swej strony deklarujê otwartoœæ na wspó³pracê, wspieranie wszelkich
cennych inicjatyw oraz aktywna pomoc w rozwi¹zywaniu problemów.
Zachêcaj¹c wszystkich do owocnej wspó³pracy jeszcze raz serdecznie dziêkujê.

Pozostajê z szacunkiem
Jerzy Bielecki
Pose³ na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Jeszcze jedna inwestycja
dotychczasowy radny. W przerwach
pan Bielecki przyjmowa³ gratulacje od
kolegów i przyjació³. Jednym
z punktów obrad by³o wyst¹pienie
dyrektora janowskiego oddzia³u
Agencji Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa Andrzeja Wolana. Wybrane
tematy z wyst¹pienia zamieszczamy
w oddzielnym artykule. Na
zakoñczenie poruszano ró¿ne tematy
dotycz¹ce naszej gminy. Oto niektóre
z nich:
- powstaje boisko sportowe nad
zalewem po prawej stronie ulicy
Œwierdzowej.
- gmina Godziszów otrzyma od janowa
15 tys. z³ na usuwanie szkód po
huraganie.

by³o wykonaæ jesieni¹ bie¿¹cego roku,
ale aby unikn¹æ niszczenia go przez
opady zimowe przeniesiono termin na
wiosnê. Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
wyst¹pi³ z wnioskiem o wykonanie
chodnika na Bia³ej.Stwierdzono, i¿
droga krajowa w obrêbie Zofianki po
wyremontowaniu sta³a siê na tym
odcinku niebezpieczna - kierowcy
ro zw ij aj ¹ na dm ie rn ¹ sz yb ko œæ .
Wy st¹pi³a potrzeba wykonania
chodnika. Czy Dyrekcja Generalna
Dr óg Kr aj ow yc h b êd zi e n am
przychylna? Mamy nadziejê, ¿e tak.
Jan Machulak

APEL O POMOC
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do
wszystkich ludzi dobrego serca o
wsparcie finansowe na leczenie
naszego synka JAKUBA
NOWICKIEGO. Kubuœ ma 5 lat i
znaczny niedobór wzrostu. Lekarze
orzekli u niego niezw³oczn¹
koniecznoœæ podjêcia leczenia
hormonem wzrostu. Niestety, lek ten
nie jest objêty refundacj¹ Narodowego
Funduszu Zdrowia, pieni¹dze na jego
zakup musimy zebraæ sami.
Koszt leczenia Kuby jest bardzo
wysoki, wynosi 25.000,00 z³. rocznie
(dwadzieœcia piêæ tysiêcy z³otych).
Jako rodzice, nie jesteœmy w stanie
sami sfinansowaæ tego leczenia, tym
bardziej, ¿e bêdzie ono d³ugotrwa³e.
Dlatego, gor¹co Pañstwa prosimy o
przekazanie choæby najmniejszej
kwoty pieniê¿nej na konto: Caritas
Diecezji Sandomierskiej, BPH o/Sandomierz,

nr konta: 81 1060 0076 0000 3200 0031 9541,
koniecznie z dopiskiem: „Pomoc w leczeniu Jakuba Nowickiego”.
Ka¿da uzyskana pomoc bêdzie dla nas ogromnym wsparciem i pozwoli na
efektywn¹ walkê o godne i samodzielne ¿ycie naszego synka.
Rodzice: Barbara i Przemys³aw Nowiccy z Bia³ej I

W bie¿ ¹cym roku przy by³o nam
w centrum miasta wiele nowych
chodników i jezdni. Na ukoñczeniu s¹
prace zwi¹zane z przebudow¹ ulic
w Rynku i przebudow¹ ul. Wa³owej.
Powstaj¹ te¿ nowe chodniki przy
g³ównych drogach wyjazdowych
z miasta. Trudno jest nie zauwa¿yæ
piêknej arterii, z tak d³ugo
oczekiwanym r ozwi¹zaniem
komunikacyjnym w postaci ronda, przy
wyjeŸdzie z Janowa w kierunku
Frampola.
W cieniu tych du¿ych
inwestycji postêpowa³y prace przy
budowie nowego chodnika przy
ul. Ulanowskiej. Ci¹g pieszy powsta³
przy wspó lnym dzia ³ani u Urzê du
Miejskiego, który przygotowa³ pe³n¹
dokumentacjê techniczn¹ i Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ Wschodni w Lublinie, która
wy³o¿y³a œrodki finansowe. Chodnik
usytuowany po lewej stronie, od

ul. Wa³owej do ul. Cichej ma d³ugoœæ
550 mb o powierzchni 732 m 2 .
Ustawiono tak¿e krawê¿niki
i wykonano 35 mb rowu
odwadniaj¹cego. Wartoœæ zadania to
kwota 127,5 tys. z³otych. Jest to
bu do wl a, kt ór a p rz yc zy ni si ê
ni ew ¹t pl iw ie do po pr aw y st an u
bezpieczeñstwa pieszych na tej ulicy
z bardzo du¿ym natê¿eniem ruchu
pojazdów.
Maj¹c na uwadze kontynuacjê
dzia³añ w kierunku poprawy
bezpieczeñstwa i wizerunku miasta
Urz ¹d M iej ski wys t¹p i³ o sta tni o
z wnioskiem do Oddzia³u
Wschodniego w Lublinie
o umieszczenie w planie zadañ na rok
przysz³y kontynuowanie prac przy
przebudowie chodników po prawej
stronie i modernizacji jezdni na ca³ym
odcinku ul. Ulanowskiej do granicy
miasta w Jonakach.
Mw

Oburzeni... ale ze zrozumieniem
My, rodzice, jesteœmy oburzeni artyku³ami
absolwentki Natalki. Absolwentka Natalka
by³a ponoæ dobr¹ uczennic¹. Wiedz¹
jednak nie przewy¿sza³a nauczycieli
z d³ugoletnim sta¿em to opinia naszych
dzieci. Znamy wspania³ych nauczycieli
i Dyrekcjê z tego¿ gimnazjum.
Z tego co wiemy, oczywiœcie od naszych
dzieci, Natalka walczy³a o 6 niekoniecznie
wiedz¹. Nie ubli¿aj¹c Natalce, widocznie
na ni¹ nie zas³ugiwa³a w odniesieniu do
wszystkich przedmiotów. Chyba dlatego
zdecydowa³a siê na napisanie tego artyku³u
z czyj¹œ pomoc¹.
To, ¿e nie by³o 5 czy 6 nie œwiadczy o tym,
¿e uczniowie nie maja wiedzy. Bo to, co
umiej¹ oka¿e siê teraz. Jest to drugi miesi¹c
nauki, ale ju¿ widaæ z jak¹ wiedz¹ przyszli
uczniowie spoza Janowa Lubelskiego. Co
do mi³oœci rodzicielskiej, to Natalko,
kochamy swoje dzieci nad ¿ycie, ale do
oceny ich wiedzy s¹ naprawdê tylko
i wy³¹cznie nauczyciele, którym
wspó³czujemy, ¿e tak im dziêkujesz. Nie
mamy zamiaru naszych pozosta³ych dzieci
po skoñczonej szkole podstawowej
wywoziæ z Janowa. Bardzo m¹dre jest
powiedzenie: „Obyœ cudze dzieci uczy³”.

Gazeta Janowska

Ka¿dy ma prawo do opinii, wiêc my
rodzice wyra¿amy swoj¹ oczywiœcie nie
w imieniu wszystkich.
Je¿eli uczeñ chce przewy¿szyæ mistrza
gratulujemy wybitnego umys³u, ale tego
ni e je st eœ my pe wn i. Na uc zy ci el e
gimnazjum, liceów a nawet szko³y
podstawowej
ciê¿ki macie kawa³ek
chleba.
Rodzice! Kochajcie swoje dzieci, ale nie
b¹dŸcie œlepi, zauwa¿ajcie b³êdy swoich
po ci ec h, ni e m ie jc ie pr et en sj i d o
nauczycieli. Ciekawi jesteœmy, jak ta
wybitnoœæ poradzi sobie w innym mieœcie,
czy po skoñczonym liceum tak¿e bêdzie
mia³a ¿al do nauczycieli i tworzy³a tego
typu artyku³y.
O ile nam wiadomo, nasze dzieci gdzie
chcia³y, tam rozpoczê³y naukê. Chyba
¿a dn e n ie za ko ñc zy ³o ed uk ac ji na
gimnazjum. Licea mia³u ograniczone
mo¿liwoœci.
Serdecznie pozdrawiamy Dyrekcjê
Gi mn az ju m, Gr on o Pe da go gi cz ne
i ¿yczymy wytrwa³oœci.
Natalce, mimo wszy stko, ¿yczymy
powodzenia w nowej szkole.
Rodzice by³ych gimnazjalistów
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Sprawozdanie Zarz¹du Dróg
Powiatowych
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Janowie
Lubelskim w roku 2005 wykona³
nastêpuj¹ce zadania:
1. „Modernizacja poprzez przebudowê
drogi powiatowej nr 42514(1718L)
Trzydnik-Potoczek w miejscowoœci
Kolonia Potok Wielki”. D³ugoœæ
odcinka 1,756 km. Zadanie
zrealizowane w ramach
Zi nt eg ro wa ne go Pr og ra mu
Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoDzia³anie 3,1 Obszary Wiejskie.
Wartoœæ inwestycji wynosi³a 1 406
058 ,26 z³ prz y udz ial e œro dkó w
finansowych Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wysokoœci
75 % wa rt oœ ci za da ni a, Bu d¿ et u
Pañstwa w wysokoœci 10% wartoœci
zadania, Bud¿etu Powiatu w wysokoœci
15 % wartoœci zadania.
2.Remont chodnika w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2804L ModliborzyceB³a¿ek w miejscowoœci Modliborzyce.
D³ugoœæ odcinka 0,442 km. Zadanie
re al iz ow an e w ra ma ch za da ñ
ws pó ln yc h Z ar z¹ du Dr óg
Powiatowych w Janowie Lubelskim
i Gminy Modliborzyce.
3.Remont drogi powiatowej nr 2806L
Wi erzchowiska-Antolin-Pi³atka
w mi ej sc ow oœ ci Wie rz ch ow is ka .
D³ugoœæ odcinka 0,500 km. Zadanie
realizowane w ramach zadañ
wspólnych Powiatu Janowskiego
z dotacji na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych w kwocie 70 000,00 z³
i Gminy Modliborzyce w kwocie 20
847,30z³.
4.Przebudowa drogi powiatowej

nr 2808L Janów Lubelski(ul. Bialska)To k a r y - H u t a Tu r o b i ñ s k a
w miejscowoœci Zdzi³owice. D³ugoœæ
odcinka 0,579 km. Zadanie
realizowane w r amach z adañ
wsp óln ych Pow iat u Ja now ski ego
w kwocie 73 817,27 z³ i Gminy
Godziszów w kwocie 73 817, 27z³.
5. Przebudowa drogi powiatowej
n r 1 7 1 8 L Tr z y d n i k - P o t o c z e k
w miejscowoœci Potok Stany. D³ugoœæ
odcinka1,552 km. Wartoœæ tego
zadania to 654 391,00z³. Realizowane
jest ono w ramach zadañ wspólnych
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Janowie
Lubelskim - 34 200,00 z³, Powiatu
Janowskiego - 182 995,50 z³, rezerwy
Bud¿etu Pañstwa - 220 000,00 z³
i Gminy Potok Wielki w kwocie
217 195, 50 z³.
6. Budowa chodnika w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2808L Janów
Lubelski(ul. Bialska)-Tokary- Huta
Turobiñska w miejscowoœci Janów
Lubelski ulica Bialska. D³ugoœæ
odcinka 0,380 km. Zadanie
realizowane w ramach zadañ
wspólnych Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Janowie Lubelskim
i Gminy Janów Lubelski. Ponadto
w ramach zadañ wspólnych z gminami
wykonane zosta³y remonty cz¹stkowe
dróg powiatowych w iloœci ponad
20 000 m2.
Dyrektor
Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Janowie Lubelskim
mgr in¿. Witold KuŸnicki

Modernizacja Oœrodka
Edukacji Ekologicznej
Nadleœnictwo Janów Lubelski z³o¿y³o do Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG finansowanej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (ERDF) projekt zwi¹zany z modernizacj¹ Oœrodka Edukacji
Ekologicznej. Projekt ten, jako jeden z dwóch z terenu Janowa Lubelskiego a
jeden ze 182 wniosków z Polski zosta³ przeznaczony do realizacji.
Modernizacja Oœrodka spowodowana jest jego z³ym stanem technicznym a
zawieraæ siê w niej bêdzie z wymiana mediów, przebudowa wnêtrz, dobudowa
sali wystawowej (ok. 300 metrów kwadratowych), na której prezentowane bêd¹
ekspozycje zwi¹zane z przyrod¹, kultur¹, histori¹ leœnictwa i lasów z naszego
terenu. Liczba miejsc noclegowych (ok. 100) nie zmieni siê. Zmieni siê
natomiast wygl¹d zewnêtrzny budynku Oœrodka architektonicznie bêdzie on
dostosowany do otoczenia leœnego. Ca³a inwestycja zamknie siê kwot¹ oko³o 3
mln z³ ( w tym 70% tej kwoty to fundusz INTERREG).
Red.
Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Œwiêtej i ostatniej drodze
Œp.
Jana Cieæko
Sk³adamy serdeczne podziêkowania za okazane serce, pomoc wsparcie w
trudnych chwilach choroby oraz za wyrazy wspó³czucia po œmierci mê¿a i ojca.
Dziêkujemy ordynatorowi oraz personelowi medycznemu Oddzia³u Chirurgii
Szpitala Powiatowego, Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, pracownikom Urzêdu
Miejskiego, Starostwu Powiatowemu, ks. Arturowi Skrzypkowi oraz s¹siadom,
przyjacio³om i znajomym. Pracownikom KP PSP w Janowie Lubelskim,
Zarz¹dowi Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim oraz
wszystkim stra¿akom, pocztom sztandarowym uczestnicz¹cym we Mszy Œwiêtej i
ostatniej drodze Kochanego Mê¿a i Ojca
Sk³adamy serdeczne podziêkowanie
¯ona z dzieæmi
4.

Zima blisko...
Trwaj¹ przygotowania do zimowego
utrzymania ulic, chodników i dróg
osiedlowych na terenie miasta oraz
gminy. Na pocz¹tku paŸdziernika, w
oparciu o plan zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2005 - 2006, zosta³a
przeprowadzona procedura
przetargowa na œwiadczenie us³ug
zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem
dróg. Zgodnie z tym planem gmina
zosta³a podzielona na cztery rejony.
Rejon pierwszy: obejmuje
zimowe utrzymanie jezdni ulepszonych
na terenie miasta oraz wsie: Bia³a I,
Bia³a II oraz Ruda przy u¿yciu pojazdu
samochodowego o ³adownoœci do 8 ton
z czo³owym p³ugiem odœnie¿nym.
W rejonie tym bêdzie stosowane tak¿e
usuwanie œliskoœci przy u¿yciu
materia³u uszorstniaj¹cego (piasek,
drobny ¿u¿el, ¿wirek) z zastosowaniem
œrodków chemicznych w iloœci do 20%.
Rejon drugi: obejmuje zimowe
ut rz ym an ie dr óg os ie dl ow yc h
gruntowych i ¿u¿lowych na osiedlu
Po³udnie i Wschód place wewnêtrzne
i parkingi przed budynkami
u¿ytecznoœci publicznej (szko³y,
przedszkola, urzêdy), wsie: Podlaski,
Kopce, Jonaki i Przyborowie. W tym
re jo ni e ut rz ym an ie dr óg bê dz ie
prowadzone przy u¿yciu ci¹gników
z zamontowanymi p³ugami czo³owymi.
Nie przewiduje siê usuwania œliskoœci.
Rejon trzeci: obejmuje
wyznaczone ci¹gi piesze i chodniki na
terenie miasta w miejscach o du¿ym
ruch u pie szyc h, a w iêc u l. Ja na
Zamoyskiego, Bialska, Ogrodowa,
Sukiennicza, Lubelska, Ulanowska,
Wa³owa, ks. Skorupki. Do odœnie¿ania
u¿yty bêdzie sprzêt mechaniczny
o ³adownoœci do 2,5 tony
z zamontowanym p³ugiem czo³owym
lub wirnikowym. W rejonie tym bêdzie
stosowane tak¿e usuwanie œliskoœci
przy u¿yciu materia³u uszorstniaj¹cego
(piasek, drobny ¿u¿el, ¿wirek) bez
stosowania œrodków chemicznych.
Rejon c zwarty : obejm uje
utrzymanie dróg gminnych
w miejscowoœciach: £¹¿ek Ordynacki
we wszystkich czêœciach i w Pikulach.
W tym rejonie utrzymanie dróg bêdzie
prowadzone przy u¿yciu ci¹gników
z zamontowanymi p³ugami czo³owymi.
W tym rejonie tak¿e nie przewiduje siê
usuwania œliskoœci.
Z im ow e u tr zy ma ni e d ró g
wyró¿nia trzy standardy ró¿ni¹ce siê
stanem utrzymania jezdni oraz
do pu sz cz al ny mi od st êp st wa mi
w zakresie zaœnie¿enia jezdni
i wystêpowania œliskoœci i tak:
-Standard "A" - czas

odœnie¿ania do 4 godzin. Przewiduje siê
wykonywaæ o dœnie¿anie u lic
w centrum miasta i na ulicach o
jezdniach ulepszonych w osiedlach na
ca³ej szerokoœci jezdni. Czas likwidacji
œl is ko œc i zi mo we j pr zy u¿ yc iu
mieszanki piaskowo solnej 20% do
3 godzin od zg³oszenia.
- Standard "B" - czas odœnie¿anie jak
w sta nd ar dzi e A. Jez dn ia je st
odœnie¿ana na ca³ej szerokoœci ³¹cznie
z zatokami autobusowymi.
W przypadku obfitych opadów œniegu
dopuszcza siê, pozostawienie na
nawierzchni jezdni, po zakoñczeniu
prac sprzêtu, cienkiej warstwy œniegu.
Czas likwidacji œliskoœci zimowej do
4 godzin
- Standard "C" - czas odœnie¿ania do
6 godzin od ustania opadów œniegu.
Odœnie¿enie drogi powinno umo¿liwiæ
dwó m poj azd om wym ini êci e siê .
W przypadku obfitych opadów œniegu
dopuszcza siê, pozostawienie na
nawierzchni jezdni, po zakoñczeniu
prac sprzêtu, cienkiej warstwy œniegu.
Na tych drogach œliskoœæ nie bêdzie
usuwana.
Przyst¹pienie pojazdów
i sprzêtu do pracy zgodnie z wymogiem
planu nast¹pi w czasie nie d³u¿szym ni¿
jedna godzina dla p³ugów i piaskarek.
Ustala siê zasadê usuwania go³oledzi
i œliskoœci poœniegowej oraz opadów
œniegu do godziny 8:00 w normalnych
warunkach pogodowych.
W razie zaistnienia potrzeby
ca³odobowej pracy ci¹g³ej, to jest przy
intensywnych opadach œniegu, zawiei
b¹dŸ w razie klêski ¿ywio³owej
wykonawcy zabezpiecz¹ podwójn¹
obsadê kierowców i maszynistów
gwarantuj¹c ca³odobow¹ obsadê.
Decyzjê o rozszerzeniu dy¿urów lub
pe³nieniu w innych godzinach
podejmuje z-ca Burmistrza Janowa
Lubelskiego.
Akcj¹ kieruje Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego.
Telefony dy¿urne: 87-22-011 i 87-24330. Tam te¿ prowadzony jest dziennik
akcji zimowej zawieraj¹cy rejestr pracy
sprzêtu, stan pogody, zg³oszenia
interwencyjne oraz wszelkie zdarzenia
(wypadki) i stan przejezdnoœci dróg.
Prz y oka zji prz ypo min amy
w³aœcicielom i zarz¹dcom
nieruchomoœci o obowi¹zku,
wynikaj¹cym z ustawy o utrzymaniu
porz¹dku i czystoœci w gminie,
usuwania œniegu i uszorstniania
nawierzchni przyleg³ych chodników
oraz o usuwaniu sopli z dachów.
mw

OPONY ZIMOWE
PROMOCJA

Najwiêkszy wybór w regionie
Przed wywa¿eniem myjemy ka¿de ko³o
ZUH Auto-Wulkanizacja
Auto-Serwis
ul. Okopowa 9 Janów Lubelski ul. Wa³owa 40B
tel. (015) 8725 080
tel. (015) 8723 270

www.swacha.pl
Gazeta Janowska

Historyczny charakter œródmieœcia
Na wie lu naw ierzc hniac h jezd ni
i chodników naszego miasta, miêdzy
innymi w ulicy Ogrodowej,
Œwierdzowej, Pi³sudskiego,
Suk ien nic zej poj awi ³a siê kos tka
brukowa, która budzi zainteresowanie
mieszkañców, czasem niepokój, czy to
nie jest przypadkiem materia³
rozbiórkowy.
Pragniemy uspokoiæ wszystkich
i wyjaœniæ, ¿e jest to kostka bardzo
dobrej jakoœci a widoczne nierównoœci
i ubytki s¹ zamierzone, bowiem kostka
ta jest przez producenta maszynowo
obijana. Dziêki ³amanym, nierównym
kraw êdziom uzys kuje ona bard zo
naturalny wygl¹d starego, kamiennego
bruku, podkreœlaj¹cy historyczny
charakter œródmieœcia.

Z ¿ycia janowskiego szpitala

Wiadomoœci
ze szpitala

Jak dot¹d ten materia³ brukarski
najlepiej sprawdza siê na
nawierzchniach jezdni.
To w³aœnie niedobre doœwiadczenia,
jakie mieliœmy z kostk¹ typu „Granito”
na u lic y Ki liñ ski ego (w w yni ku
reklamacji by³a wymieniana ju¿ po
pierwszej zimie), by³y g³ówn¹
przyczyn¹ podjêcia decyzji o zmianie
kostki.
Oczywiœcie zgadzamy siê z g³osami, ¿e
najtrwalsza by³aby kostka kamienna,
jednak bud¿et gminy nie wytrzymuje
ki lk ak ro tn ie wy ¿s zy ch ko sz tó w
nawierzchni kamiennych.
Szanujmy wiêc to, co mamy jak w³asne.

Oddzia³ Ortopedii kierowany przez
doktora Kalitê zyskuje coraz wiêkszy
rozg³os w s¹siednich powiatach. Na
wszczepianie endoprotez stawu
biodrowego przybywaj¹ pacjenci
z po wi at ów to ma sz ow sk ie go ,
zamojskiego, che³mskiego,
bi³gorajskiego. W ci¹gu pó³rocza na
oddziale leczono chorych,
z ró¿nego rodzaju schorzeniami
ortopedycznymi - 298 pacjentów
pochodzi³o z powiatu janowskie go
oraz 117 z wy¿ej wymienionych
powiatów (w tym wszczepiono
Jolanta Zezuliñska 4 8 e n d o p r o t e z c a ³ k o w i t y c h
i 1 4 p o³ ów ko wy ch ). Zap yt an a
pacjentka z Kraœnika dlaczego
wybra³a Janów a nie np. Lublin
(w Kraœniku nie ma oddzia³u
o
rtopedii) odpowiedzia³a ¿e
W zwi¹zku z wymian¹ nawierzchni ulic i chodników w rejonie œródmieœcia
przypomina o zakazie : brudzenia kostki przy odnawianiu elewacji domów, w Janowie lecz¹ takie schorzenia
magazynowaniu wêgla, niszczeniu kostki przy dostawie towarów, parkowaniu dobrze i Janów sta³ siê pod tym
samochodów z przeciekami olejów. W przypadku nie wywi¹zywania siê wzglêdem modny w Kr a œ n i k u ,
a zespo³y operacyjne mog¹
z powy¿szych obowi¹zków grozi kara grzywny.
pochwaliæ siê wieloma
osi¹gniêciami. W okresie wakacji
wypadkowi uleg³ Eugeniusz W. lat
7 3 , k t ó r y p ra c u j ¹ c p r z y p i l e
tarczowej (krajzega) zas³ab³ i upad³
W dniu 24 wrzeœnia 2005r., w hali I w a n e k . N a j s k u t e c z n i e j s z ¹ na tarczê w wyniku czego nast¹pi³o
sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 zawodniczk¹ janowskiej edycji ligi uciêcie prawej rêki na poziomie
w Janowie Lubelskim, rozegrana zosta³a Natalia Wier³oka z regionu powy¿ej ³okcia. Rêka zwisa³a na
zosta³a pierwsza z czterech rund C h m i e l n i c k i e g o ( U k r a i n a ) , a resztkach miêœni i skóry, pozosta³a
Miêdzynarodowej Ligi Regionów najskuteczniejszym zawodnikiem nienaruszona jedna têtnica i ¿y³a
pr zy sk ór ze . O pe ra cj a z os ta ³a
wykonana natychmiast po
przewiezieniu do szpitala. Nie by³o
jeszcze szoku tkankowego (ostrego
niedotlenienia miêœni). Zespó³
operacyjny w sk³adzie lekarze:
Witold Siedlaczek, Micha³ Kalita,
Jacek •ród³o asystent oraz lekarza
anestezjologa Henryka Kura
wykona³ perfekcyjny zabieg
przyszycia rêki. Trudnoœæ polega³a
te¿ na tym, ¿e pacjent mia³
wy ko na n¹ pr ze to kê , po ni ew a¿
poddawany jest hemodializie. Po
kilku dniach pobytu na ortopedii
dalsze leczenie kontynuowane by³o
na Oddziale Hemodializy (sztuczna
nerka). Operacja ta zdoby³a uznanie
w krêgach l e k ar s k ic h .

Komunikat Stra¿y Miejskiej

Miêdzynarodowa Liga Regionów w
Karate Tradycyjnym

w Karate Tradycyjnym. Gospodarzem
tej edycji by³ Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego w Janowie Lubelskim,
który podczas tej imprezy oficjalnie
otrzyma³ od Polskiego Zwi¹zku Karate
Tradycyjnego specjalistyczn¹ matê
tr en in go w¹ . U ro cz ys to œc i a kt u
przekazania maty na rêce Burmistrza
Miasta Janów Lubelski Pana
Krzysztofa Ko³tysia oraz Prezesa
Uczniowskiego Klubu Karate Pana
Piotra Wojtkowkiego dokona ³
w imieniu PZKT Cz³onek Zarz¹du Pan
Andrzej Maciejewski.W zawodach
uczestniczyli najlepsi zawodnicy
swoich krajów w tym medaliœci
Mistrzostw Œwiata i Europy. W trakcie
tej edycji ligi rozegrano 15 meczy ,
w których najwiêksz¹ iloœæ punktów
zgromadzi³a dru¿yna Lubelszczyzny
w sk³adzie : Barbara Marciniak, Robert
Malec, Andrzej Wieleba, Daniel

Daniel Iwanek.
W trakcie trwania turnieju prowadzona
by³a akcja charytatywna na wsparcie
lec zen ia piê cio let nie go Dam ian a.
Go sp od ar ze za db al i ró wn ie ¿ o
atrakcyjn¹ oprawê artystyczn¹ oraz
przygotowali bardzo widowiskowe
pokazy w wykonaniu najm³odszych
adeptów karate w Janowie Lubelskiem.
Miêdz ynaro dowa L iga Re gionó w
w Karate Tradycyjnym odbywa siê pod
patronatem medialnym Gazety
Wy b o r c z e j i p r z y w s p a r c i u
finansowym Samorz¹du Województwa
Lubelskiego.
Nastêpna edycja ligi rozegrana
zostanie w dniu 16 paŸdziernika w
Pruszkowie k/Warszawy.
Wszystkim sponsorom serdecznie
dziêkujemy!
Piotr Wojtkowski

Wynik na szóstkê
Kontrola przeprowadzona przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na
Oddziale Hemodializ nie
stwierdzi³a jakichkolwiek
uchybieñ. Fachowoœæ
i doœwiadczenie personelu
kierowanego przez pani¹ El¿bietê
Kolibsk¹ przynosi ci¹gle pozytywne
efekty. W Janowie Lubelskim
dializowanych jest 39 pacjentów
w tym 12 osób z powiatu
ni¿añskiego, bi³gorajskiego. Ich
bytnoœæ na Oddziale Hemodializ
jest najlepszym dowodem na to, ¿e
Janów Lubelski a szczególnie
janowski szpital zdobywa uznanie
wœród s po ³e cz eñ st wa .
„203”
W dniu 5.10.2005 r. na konto
janowskiego szpitala wp³ynê³a
pierwsza rata po¿yczki na zaleg³e
wyp³aty tzw. „podwy¿ki 203”.

Gazeta Janowska

Pr ac ow ni cy ot rz ym al i za le g³ e
wynagro dzenie z a lata 20 01 i 2002
w wy so ko œc i 50 % za le g³ oœ ci
w dniach 9-10.10 2005 r., nastêpna
wyp³ata 25 % za tamten okres
zostanie przelana oko³o 5.12.2005 r.
i w miesi¹cu styczniu pozostanie do
wyp³acenia jeszcze 25% tej sumy.
Szpital, zaleg³oœci z pozosta³ych lat
ma obowi¹zek wyp³aciæ z w³asnych
funduszy w przeci¹gu dwóch lat.
Ratownictwo
Zakoñczono pracê przy
modernizacji podjazdu dla karetek
przy pogotowiu. Wjazd obudowany
i wy p o s a ¿ o n y z o s t a ³
w automatycznie zamykan¹ bramê,
obok zlokalizowane jest oddzielne
wyjœcie z wjazdem dla
nie pe³ nos pra wny ch na wóz kac h.
Z uwagi, ¿e Janów zosta³ w³¹czony
w Zintegrowany System Ostrych
Zespo³ów Wieñcowych wyst¹pi³a
potrzeba doposa¿enia karetek
pogotowia. W ramach systemu
zostaliœmy zintegrowani ze
Szpitalem im Jana Paw³a II
w Zamoœciu. Karetki „R” i „W”
o t r z y m a ³ y el ek tr ok ar di og ra my
wy po sa ¿o ne do b ez po œr ed ni ej
teletransmisji ze szpitalem
ka rd io lo gi cz ny m w Za mo œc iu .
W ra zi e ko ni ec zn oœ ci p ac je nc i
z zawa³ami serca zabierani przez
karetki mog¹ byæ bezpoœrednio
transportowani celem wykonania
zabiegów inwazyjnych.
Skutecznoœæ tego programu jest
znaczna -w badanych
miejscowoœciach poziom
œmiertelnoœci spad³ o oko³o 30 %
Zakupy i sprawy r ó ¿ n e
W ostatnim okresie zakupiono do sal
operacyjnych dwie lampy
oœwietleniowe, wartoœæ oko³o 100
tys z³. Dokonano tak¿e zakupu
sprzêtu wartoœci 100 tys z³. do
wykonywania operacji
wszczepiania endoprotez. Oddzia³
Hemodializ wzbogaci³ siê o dwa
aparaty do dializ. Zakupów
dokonano w systemie ra t a l n y m .
Na dwóch oddzia³ach sale zosta³y
w y p o s a ¿ o n e w t e l e w i z o r y,
korzystanie z TV jest odp³atne .
Dziêki uprzejmoœci Nadleœnictwa
w Janowie Lubelskim, które
przeka¿e do nasadzenia sadzonki
d rz ew i k rz ew ów ig la st yc h,
nasadzenia wykonane bêd¹ jesieni¹
i wiosn¹ przysz³ego roku.
Mieszkañcy Gminy Batorz
i Godziszów zorganizuj¹ zbiórkê
ziemiop³odów na potrzeby szpitala,
za co nale¿y siê im serdeczne
podziêkowanie. Z p ³atnego
pa rk in gu fun kcj onu j¹c ego prz y
szpitalu od maja wp³ynê³o 19820 z³.
Wejœ ci e g³ ów ne doc zek a³o siê
estetycznie wykonanych schodów.
Widaæ gospodarska rêkê dyrekcji,
co cieszy i personel i pa c j e n t ó w.
Jan Mac hul ak

5.

Szkolne uœmiechy
Dzieñ nauczyciela to jedno z bardziej
znanych œwi¹t w kalendarzu nie tylko
przez nauczycieli ale przede wszystkim
ucz¹cych siê, a jest ich w naszym kraju
kilka milionów. W szko³ach ró¿nego
szczebla organizowane s¹ akademie
poœwiêcone nauczycielom i ich pracy.
Atmosfera œwiêta udziela siê uczniom,

twarzy dziecka to piêkny widok, trzeba
go jednak wzbudziæ i to samo jest
w przypadku nauczycieli. Miejscem
takiej „wymiany” uœmiechów by³a
13 paŸdziernika Szko³a Podstawowa
im. Jana Zamoyskiego w Janowie.
Dzi eci aki zap rez ent owa ³y sze rok i
repertuar œpiewów pod kierunkiem

Bli¿ej siebie...
Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna w Janowie Lubelskim
w nawi¹zaniu do wczeœniej podawanej
informacji na temat w³¹czenia siê
naszego powiatu w Ogólnokrajow¹
Kampaniê pt „Bli¿ej siebie dalej od
narkotyków” uprzejmie informuje, ¿e
zorganizowaliœmy w trakcie trwania
imprezy œrodowiskowej („Gryczoki”)
stoisko z materia³ami informacyjnymi
dla wsz yst kic h zai nte res owa nyc h
wy¿ej podan¹ problematyk¹
z satysfakcj¹ stwierdzamy, ¿e cieszy³o
siê ono du¿ym zainteresowaniem.
Ponadto w chwili obecnej prowadzone
s¹ przez pracownika poradni zajêcia

edukacyjno - warsztatowe
z profilaktyki uzale¿nieñ pt „Bli¿ej
siebie dalej od papierosów, alkoholu,
narkotyków i leków”. W Gimnazjum w
Janowie Lubelskim tym programem
ob jê to ju ¿ sz eœ æ kl as II or az
w Krzemieniu
dwie
klasy III.
W dal sz ej ko le jn oœ ci bê d¹ on e
pro wad zon e za rów no w Jan owi e
Lubelskim jak i w Krzemieniu oraz
w Kocudzy. Kampaniê zamykaæ bêd¹
spotkania z rodzicami tych uczniów
z którymi odby³y siê wy¿ej opisane
zajêcia. Zakoñczenie kampanii
planowane jest na koniec grudnia
2005r.

Radoœæ i nadzieja

którzy œciskaj¹ w d³oniach kwiatek
bê d¹ cy wy ra ze m p od zi êk i d la
wy ch ow aw có w. Ni ej ed no kr ot ni e
o efektach ich pracy m³odzi ludzie
przekonuj¹ siê tak naprawdê po
opuszczeniu szkolnych murów.
Podczas ró¿nych spotkañ analizuje siê
swoj¹ po stawê w s tosunku do
nauczycieli, podejœcie do
p o s z c z e g ó l n y c h p r z e d m i o t ó w.
Znam ienn e jes t to i ¿ naj czêœ ciej

Adama Wiechnika i krótkie scenki
rodzajowe, zakoñczone weso³ym
tañcem rodem z dzikiego zachodu
przygotowane przez Annê Kwiecieñ,
uwieñczeniem tej radoœci by³y
¿yczenia i kwiaty od uczniów.
O nauczycielach pamiêta³y tak¿e
w³adze samorz¹dowe, burmistrz
przyzna³ nagrody czterem paniom:
Gabrieli Szkutnik, Gra¿ynie Kêdrze,
Krystynie Æwiek i Alinie Sokó³. Tym

ogarniamy pamiêci¹ tych którzy od nas
du¿o wymagali, czasami skarcili, dali
pstryczka w g³owê. Bo szko³a to drugi
dom, gdzie rodziców uzupe³niaj¹ lub
czasami zastêpuj¹ osoby odpowiednio
przygotowane do tej funkcji. Dom
i szko³a wzajemnie siê uzupe³niaj¹
w dz ie le wy ch ow an ia m³ od eg o
po ko le ni a. A na jc en ni ej sz ym
i najtrwalszym podarunkiem jaki
mo¿na daæ dzieciom jest
wykszta³cenie, którego nic nie jest
w stanie nas pozbawiæ. Dlatego warto
przez te kilka lat dawaæ z siebie to co
mamy najcenniejsze-serce. Uœmiech na

wszystkim wydarzeniom przygl¹da³
siê z ³ezk¹ w oku by³y dyrektor szko³y
Zygmunt Tylus, który tak¿e otrzyma³
nagrodê burmistrza. Zebranym na
uroczystoœci ale przede wszystkim
dzieciom podziêkowa³a w imieniu
gr on a pe da go gi cz ne go dy re kt or
Krystyna Æwiek, która od tego roku
szkolnego przejê³a kierownictwo
placówki w której uczy siê tysi¹c
uczniów. Niech wiêc uœmiech i dobra
wspó³praca towarzyszy uczniom i
nauczycielom wszystkich janowskich
szkól.
Candej

6.

Odnieœliœmy sukces, Janów Lubelski,
Powiat i my mieszkañcy w nowej
kadencji sejmowej bêdziemy mieli
swojego pos³a. Zanim i ja przy³¹czê siê
do powszechnych gratulacji chcia³bym
po dz ie li æ si ê ki lk om a lu Ÿn ym i
uwagami o wyborczym wyniku i jego
reperkusjach w naszym œrodowisku.
Wygrane wybory na pewno s¹ wielkim
sukcesem osobistym Pana Jerzego
Bieleckiego i janowskiego PiS-u, ale
s¹ równie¿ sukcesem ca³ej szeroko
rozumianej prawicy, która kieruje
naszym miastem i w koalicji powiatem.
Sz cz eg ól ni e wa ¿n e je st w ty m
przypadku, ¿e osi¹gniêty wynik jest na
szczeblu lokalnym zaprzeczeniem
obowi¹zuj¹cej w Polsce teorii wahad³a,
która nakazuje ca³kowicie oddaæ
w³adzê po kilku latach rz¹dzenia.
Okazuje siê, ¿e mo¿na rz¹dziæ dobrze
nie tylk o w œwie tle wska Ÿnik ów
statystycznych, ale w sposób
powszechnie i spo³ecznie odczuwalny.
Znaczenie i wagê zwyciêstwa pos³a
Bieleckiego potêguje sytuacja w, której
przysz³o mu w wyborach startowaæ.
Jeden z kandydatów o du¿ym, ale tylko
lokalnym poparciu postanowi³ na z³oœæ
znanym partiom „odmroziæ sobie
uszy” i w tym celu chcia³ nam
z premedytacj¹ zafundowaæ w regionie
czteroletni¹ zimê polityczn¹. Taki
sposób myœlenia i dzia³ania najlepiej
chyba t³umaczy dlaczego nie potrafi³
on znaleŸæ sobie miejsca na ¿adnej
licz¹cej siê liœcie.
Wygrane wybory to tylko wygrana
bitwa a nam mieszkañcom chodzi o to
aby wygraæ wojnê i sukces wyborczy
prze³o¿yæ na ci¹g dzia³añ promuj¹cych
rozwój i awans spo³eczno-gospodarczy
ca³ego regionu. Jak to osi¹gn¹æ, jakie
powinny zaistnieæ ku temu warunki
polityczne? Stosuj¹c analogiê do
historycznej Polski powiedzia³bym, ¿e
zwyciêstwo w Janowie osi¹gniêto

g³ównie dziêki pospolitemu ruszeniu a
nie regularnym wojskom, czyli
lokalnym, du¿ym, prê¿nym
i mobilnym strukturom PiS-u. Poparcie
dla osoby i programu pos³a, które
zosta³o udzielone 25 wrzeœnia trzeba
teraz jeszcze wzmocniæ, bo
osamotniony mo¿e nie podo³aæ takim
za da ni om . Oj co wi e zw yc iê st wa ,
w³adze miejskie, janowska prawica,
zwi¹zkowcy i dzia³acze organizacji
katolicko-spo³ecznych powinni teraz
aktywnie wesprzeæ budowê zaplecza
intelektualnego, sprawnych struktur i
w³adz PiS-u i to nie tylko lokalnych.
Utrzymywanie do wyborów
sa mo rz ¹d ow yc h „ Pr zy mi er za ”,
obecnej formy organizacyjnej prawicy,
w skali makro jednak struk tury
marginalnej, mo¿e okazaæ siê b³êdem.
Tak wzm ocn ion y, zor gan izo wan y
i rz¹dz¹cy tutaj PiS powinien stworzyæ
dla pozosta³ych partii i organizacji
spo³ecznych odpowiednie forum, aby
mog³y siê aktywnie i twórczo w³¹czyæ
i wesprzeæ tworzenie lokalnej strategii
rozwoju.
Najg orsz ym rozw i¹za niem by³y by
wewnêtrzne spory i podzia³y lub
k³ótnie polityczne. Sprawie tej na
pewno nie bêdzie równie¿ s³u¿y³
triumfalizm czy filozofia TKM. Uwaga
ta dotyczy nie osób bezpoœrednio
spra wuj¹ cych loka ln¹ w³ad zê, bo
demokratyczna w³adza szybko uczy
r o z s ¹ d k u i p o k o r y, a l e o s ó b
wspieraj¹cych i pracuj¹cych na ten
sukces. Dlatego na najbli¿sze miesi¹ce
wszystkim mieszkañcom Janowa
proponujê has³o powyborcze ”Zgoda
buduje”. Teraz mogê ju¿ przy³¹czyæ siê
do gratulacji. Panie Poœle ¿yczê du¿o
zdrowia, wytrwa³oœci i sukcesów.
Wszyscy razem mo¿emy du¿o, nawet
wygraæ przysz³oœæ Janowa
.
Andrzej Maksanty

GOSPODARSTWO RYBACKIE W MOMOTACH GÓRNYCH
POLECA HURT-DETAL
¿ywe ryby m.in. karpia, amura, to³pygê, suma. Posiadamy certyfikat jakoœci a ryby
przed sprzeda¿¹ badane s¹ przez odpowiednie s³u¿by, które wydaj¹ atesty.
Kontakt w Momotach: Czajka Adam, tel. 8726106, w Janowie Lub.: Krzysztof
Skubik, ul. Koœciuszki 12, tel. 8721664 i kom. 0692230989. Zapraszamy
serdecznie do korzystania z naszych us³ug.

Gazeta Janowska

Rocznica w Momotach

Ust¹p aby zwyciê¿yæ
Od wrzeœnia bie¿¹cego roku szkolnego
rozpocz¹³ siê kolejny sezon treningów
dla adeptów sztuki walki obronnej jiu
jitsu. Zrzeszeni w Sekcji Bractwa Sztuk
Walki „DEUS VULT” Jiu Jitsu
w Ja no wi e Lu be ls ki m za ró wn o
pocz¹tkuj¹cy jak i zaawansowani

w techniki obronne. Oprócz technik
walki
zapoznaj¹ siê z histori¹,
kodeksem etycznym oraz zasadami
jakimi kieruje siê jiu jitsu w obronie.
Poznaj¹ g³ównych mistrzów
zas³u¿onych dla sztuk walki. Ka¿dy
z uczestników w samoobronie musi

rozpoczêli szlifowanie swojej formy
fizycznej oraz wzmacnianie cech
charakteru.
Grupa m³odsza, gdzie
zdecydowana wiêkszoœæ osób jest
pocz¹tkuj¹ca z du¿ym
zaanga¿owaniem i entuzjazmem
podesz³a do pierwszych treningów.
Po kilku dniach zaczê³y odzywaæ siê
u nich tzw. zakwasy i widaæ by³o
pierwsze zmêczenie, a s¹ to dopiero
pocz¹tki rozpoczynaj¹cych siê
treningów ogólnosprawnoœciowych
i wytrzyma³oœciowych. Jest to zaprawa
przed poznaniem padów niezbêdnych
do dalszych æwiczeñ, a zarazem
potrzebnych w niektórych sytuacjach
¿yciowych. W miarê czynienia
postêpów bêd¹ wtajemniczani

kierowaæ siê trzema podstawowymi
zasadami:
I- ust¹p aby zwyciê¿yæ
II- maksimum skutecznoœci przy
minimum wysi³ku
III
przez czynienie sobie dobra
nawzajem do dobra ogólnego
Na to mi as t gr up a za aw an so wa na
w obecnym sezonie zajmuje siê obron¹
przed przeciwnikiem uzbrojonym. Na
tym etapie jest to krótki kij „bo” przerabiany jest atak, obrona, walka
w szyku.
Tradycyjnie jednym z kryteriów oceny
postêpów oraz skutecznoœci bêdzie
eg za mi n p o k il ku mi es i¹ ca ch
treningów.
Jaros³aw Lenart

Gdzie s¹
nasze pieni¹dze???
By zachêciæ Polaków do g³osowania
Andrzej Lepper, tu¿ przed wyborami
parlamentarnymi obiecywa³ w telewizji, ¿e
dla tej gminy, w której bêdzie najwiêksza
frekwencja, obojêtnie na wynik wyborczy
Samoobrony, przeznacza nagrodê
dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³otych. Ju¿
dnia16.09.2005r. w wywiadzie z Panem
Januszem Maksymiukiem, Dyrektorem
Biura Krajowego Samoobrony w "Salonie
Politycznym" Trójki pojawi³a siê drobna
poprawka. Oto fragment wywiadu: „ […]
red. Porozmawiajmy o najg³oœniejszym
ostatnio pomyœle Samoobrony 250 tysiêcy
dla gminy o najwiêkszej frekwencji - to
pomys³ pana ugrupowania - pomys³ na
zmobilizowanie Polaków do pójœcia na
wybory. Jak przeczyta³em niedawno bêdzie
to wygl¹da³o tak w praktyce, ¿e po
og³oszeniu wyników zbierze siê specjalna
komisja konkursowa i zdecyduje komu daæ
nagrodê.” J.Maksymiuk „Gdyby pan
przeczyta³ na naszej stronie internetowej to
by pan nie cytowa³ gazet, które chc¹ ten
pomys³ oœmieszyæ. My mówimy wprost ka¿da gmina, która zadeklaruje udzia³
w konkursie - bo my chcemy w ten sposób
wymusiæ inicjatywê - nie ¿eby sobie tam
siedzieli - pójd¹ , nie pójd¹. Zg³osi, ma
podpisaæ tylko wójt i burmistrz do 24.09, ¿e
przystêpuj¹ do konkursu - i ta gmina, która

zg³osi bêdzie brana pod uwagê. Nie
specjalna komisja tylko PKW og³osi wyniki
i my te wyniki przedstawimy.
Rozstrzygniêcie jest takie - za pierwsze
miejsce 250 tysiêcy, za drugie 150, za
trzecie 100 tysiêcy.”
Mo¿e i jakiœ konkurs na stronach
internetowych by³, ale konia z rzêdem
temu, który o nim s³ysza³. Natomiast ca³a
Polska s³ysza³a wypowiedzi A.Leppera,
w których nie by³o nic o zg³aszaniu.
Najwiêksz¹ frekwencjê w kraju, w tych
wyborach parlamentarnych mia³a Gmina
Godziszów. Godziszowiacy nie siedz¹ na
stronach internetowych Samoobrony, ani
nie s³uchaj¹ na okr¹g³o wszystkich
kana³ów radiowych. Nie s³yszeli nic
o innych regu³ach ni¿ te og³oszone
w telewizji. Przez pierwsze dni po
wyborach mieli nadziejê na niez³y zastrzyk
finansowy dla gminy, która tak mocno
ucierpia³a podczas lipcowej nawa³nicy.
Za czasów PRL modne by³o
powiedzonko: „Jak partia mówi, ¿e nam
coœ odbierze, to na pewno odbierze.
Jak partia mów, ¿e coœ nam da, to na pewno
mówi”. Czasy siê zmieni³y, powsta³y nowe
partie, ale czy mentalnoœæ niektórych
polityków nie jest z tamtej epoki?

M.G¹ska

W ma³ym koœció³ku, w ma³ej parafii w
Momotach, umiejscowionej poœród
lasów janowskich, jakby na uboczu
¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i
politycznego dziej¹ siê rzeczy wielkie.
Od 2000r., co dwa, trzy miesi¹ce
ukazuje siê pismo parafialne "Gazeta
Milenijna". Jej nak³ad jednorazowy to

Zgrupo wania p³k Zielen iewski ego.
Opr ócz w³a dz g min y i p owi atu
uroczystoœæ uœwietnili
eurodeputowany Miros³aw Piotrowski
i pose³ Jerzy Bielecki. Homiliê
wyg³osi³ ks. kan. Józef Krawczyk. Na
zakoñczenie mszy przedstawiciele
lokalnej spo³ecznoœci wrêczyli p.

ok.150 egzemplarzy, co przy liczbie
pa ra fi an ok o³ o 1 00 0 o só b j es t
nak³adem dosyæ wysokim. W ubieg³ym
roku, 3 paŸdziernika mia³a miejsce
uroczystoœæ zwi¹zana z ods³oniêciem
po mn ik a k u c zc i ¿ o³ ni er zy ze
zgrupowania p³k Zieleniewskiego.
Przewodniczy³ jej ordynariusz ks. bp
An dr ze j D zi êg a. Uœ wi et ni ³y j¹ :
Ko mp an ia Ho no ro wa Woj sk a
Po ls ki eg o z Lu bl in a, or ki es tr a
wojskowa z Zamoœcia oraz liczne
delegacje i poczty sztandarowe. W
roku bie¿¹cym 9 paŸdziernika odby³a
siê msza œwiêta odprawiona w 66
rocznicê ostatnich walk kampanii
wrzeœniowej i rozbrojenia

Piotrowi Górze, statuetkê-miniaturkê
pomnika p³k Zieleniewskiego. W ten
sposób uhonorowano wysi³ek
Przewodnicz¹cego Rady Miasta w
pr zy go to wa ni u ub ie g³ or oc zn yc h
uroczystoœci. Widzialnym znakiem
tego zaanga¿owania pana Piotra jest
fakt, ¿e jest on fundatorem pomnika ku
czci ¿o³nierzy walcz¹cych w Wojnie
Obronnej w 1939 roku. Takim
wyró¿nieniem mog¹ siê poszczyciæ
jeszcze tylko dwie osoby: ks. prof.
Janusz Nagórny i pan Józef
£ukasiewicz..
Miros³aw G¹ska

Buduj¹ przetwórniê
Spó³dzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
w Janowie Lubelskim jest jedyn¹ firm¹
ogrodnicz¹ w województwie
lubelskim. Starania Zarz¹du
Spó³dzielni, kierowanej przez Prezesa
Czes³awa Myszaka doprowadzi³y do
powstania na terenie miejscowoœci
Borownica przechowalni owoców.
Koszt ca³ej inwestycji zamknie siê
kwot¹ 1 312 581 z³ netto. Obecnie na
terenie przechowalni trwaj¹ prace
budowlane i kanalizacyjne. Planuje siê
wyasfaltowanie terenu, zainstalowanie
wagi do wa¿enia samochodów (50 ton),
remont dachu i zabudowañ.
Generalnym wykonawc¹ tych prac jest
rzeszowskie Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Produkcyjne KAZEX Sp. z
o.o. Jeœli chodzi o œcieki z terenu
przechowalni bêd¹ one wywo¿one do
2 zbiorników - sanitarnego
i technologicznego znajduj¹cych siê

w m ie js co wo œc i M od li bo rz yc e.
Przyjmowane owoce przechowywane
b ê d¹ w mr o Ÿn i ac h do o kr e su
z im ow eg o, wi êk sz oœ æ o wo có w
przetwarzana bêdzie na tzw. pulpy
i wywo¿ona bêdzie w cysternach lub
beczkach do odbiorców krajowych i
zagranicznych z którymi zawarte
zo st a³ y ws tê pn e um ow y. W ra z
z koñc em prac przy rozb udow ie
przechowalni planowane zakoñczenie
ok. 15 grudnia 2005 r. istotnym staje siê
fakt, i¿ Zarz¹d Spó³dzielni przewiduje
w sezonie letnim 2006 roku wzrost
zatrudnienia (5-15 osób) zwi¹zany ze
s k u p a m i o w o c ó w. O b i e k t y
przechowalni przygotowane s¹ do
przyjêcia ok. 3,5 tys. ton owoców. Jak
informuje nas Prezes Myszak skupy
odbywaj¹ siê i bêd¹ odbywaæ bez
zak³óceñ.
Redakcja

OG£OSZENIE DROBNE
Kupiê kilkuletni samochód z pierwszej rêki, najlepiej marki Volkswagen
lub Skoda.
Wiadomoœæ w Redakcji „Gazety Janowskiej”

Gazeta Janowska
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Narkotyki atakuj¹
Nie da siê ju¿ ukryæ, ¿e w Janowie rozprowadzane s¹ narkotyki. Policja Komendy
Powiatowej aktualnie prowadzi postêpowania przygotowawcze w sprawie
posiadania narkotyków przez czterech mieszkañców Janowa. Zatrzymania
i przes³uchañ dokonano w kliku niezale¿nych sytuacjach. Posiadaczami œrodków
narkotycznych s¹ mieszkañcy w wieku oko³o 20 lat. W domach zatrzymanych
dokonano przeszukañ, jak dowiedzia³em siê w przypadku podejrzenia
przestêpstwa Policja ma prawo rozpocz¹æ przeszukanie przed otrzymaniem
nakazu prokuratorskiego.
W³amywacz do “paki”
Wspominaliœmy wiosn¹ br. o w³amaniach dokonanych miêdzy innymi na terenie
naszego powiatu do szkó³. Sprawca zosta³ zatrzymany akt oskar¿enia sporz¹dzi³a
prokuratura w Tomaszowie i udowodni³a 26 w³amañ trzydziesto-siedmio
letniemu sprawcy pochodz¹cemu z Katowic.
Widzieli kto ale nie powiedz¹
W ostatnim okresie dokonano zniszczenia wystaw i reklam w miejscowym
sklepie „¯abka” Wiadomo ¿e sprawcy dzia³ali niejako za przyzwoleniem osób
postronnych. Taki wniosek nasuwa siê po tym ¿e nagle nie ma œwiadków
a œwiadkowie byli ponad wszelka w¹tpliwoœæ. W tej sytuacji policja nie mo¿e
podj¹æ zdecydowanych kroków w stosunku do winnych. Jeszcze raz nasuwa siê
wniosek ¿e niezbêdne jest zainstalowanie kamer w newralgicznych punktach
miasta.
J.M
SZANOWNI PAÑSTWO
Ka¿dego roku na naszych drogach ginie oko³o 5 tys. uczestników ruchu
drogowego. Znaczna czêœæ z nich to rowerzyœci , poruszaj¹cy siê na
nieoœwietlonych rowerach. Rower to najtañszy, ale tak¿e najbardziej
niebezpieczny œrodek lokomocji.
Zadbajmy o bezpieczeñstwo w³asne i naszych dzieci.
Pamiêtajmy, ¿e rower powinien byæ wyposa¿ony w œwiat³o bia³e z przodu
i czerwone z ty³u pojazdu, powinny byæ oba czyste i sprawne, same elementy
odblaskowe nie wystarcz¹, jednak mog¹ byæ wykorzystywane pomocniczo.
Wyposa¿enie roweru w wymagane oœwietlenie to koszt kilkunastu z³otych czy
tych pieniêdzy nie warto poœwiêciæ na ocalenie ¿ycia?
Jestem przekonany, ¿e warto, ¿ycie i zdrowie jest wartoœci¹ bezcenn¹,
przypominamy sobie jednak o tym czasami zbyt póŸno.
Licz¹c na zrozumienie przypominam, ¿e jazda na rowerze bez sprawnego
i w³¹czonego oœwietlenia jest wykroczeniem i bêdzie ono represjonowane przez
policjê na zasadzie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Mam jednak nadziejê, ¿e podejmowanie interwencji w stosunku do
nieoœwietlonych rowerzystów bêdzie zbyteczne, a po naszych drogach poruszaæ
siê bêd¹ jedynie oœwietlone, a wiêc widoczne dla innych i bezpieczne
w u¿ytkowaniu jednoœlady.
Z powa¿aniem
Komendant Powiatowy Policji
w Janowie Lubelskim
Podinspektor mgr Bogumi³ Polikarski

“LEŒNY SKARBIEC” - Dni Lasów Janowskich
W dniach 17-18 wrzeœnia 2005 r. nad
Zalewem Janowskim Nadleœnictwo
Janów Lubelski przy wspó³udziale
Ur zê du Mi ej sk ie go w J an ow ie
Lubelskim i Janowskiego Oœrodka
Kultury zorganizowa³o „DNI LASÓW

JANOWSKICH” pod nazw¹ „LEŒNY
SKARBIEC”. Celem imprezy by³a
prezentacja LKP Lasy Janowskie i
prowadzonych tam dzia³añ
edukacyjnych, promowanie lokalnych

walorów kulturalnych i turystycznych
lasów. Impreza przewidywana jako
cy kl ic zn a m a w zb og ac iæ of er tê
turystyczn¹ pod koniec sezonu. W
trakcie imprezy zosta³y zorganizowane
tak¿e Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików w Uje¿d¿eniu
i Skokach oraz
Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego w Skokach
przez Przeszkody, Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego w
Grzybobraniu, koncerty i blok
konkursów z wiedzy o tematyce leœnej.
Do udzia³u w festynie zaproszono klub
sokolników „Pielesz”, który
zorganizowa³ pokazy z czterema
ptakami - pustu³k¹, myszo³owem,
jastrzêbiem, krogulcem. Festyn
uœwietni³ tak¿e kilkakrotny wystêp
Zespo³u Sygnalistów Myœliwskich
„Polesia Czar” z RDLP Lublin.
Nadleœnictwo Janów Lubelski

Og³oszenie drobne
Lokale do wynajêcia
Dom Rzemios³a
Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 3
Tel. 8721 -263
8.

“PROMYK”
Tak nazywa siê Wie lofunkcyjna
Placówka Opieki nad Dzieckiem
i Rodzin¹ w Janowie Lubelskim.
Placówka umiejscowiona jest na
terenie dawnego „Starego Szpitala”.
Koszt inwestycji wyniós³ 1 026 000 z³
plus dodatkowe koszty 71 000 z³ na
w y k o n a n i e p r z y ³ ¹ c z y w o d y,
kanalizacji, itd. Œrodki finansowe
pochodzi³y ze Starostwa Powiatowego
z tzw. kontraktu wojewódzkiego -

wychowanków jest piêæ rodzeñstw.
Pokoje s ¹ dwu i tr zy osobo we
wyposa¿one w ³adne meble. Na ka¿de
dziesiêcioro dzieci przypada jeden
a n e k s k u c h e n n y, z p e ³ n y m
wyposa¿eniem. Posi³ki dostarczane
pr ze z Do m Po mo cy Sp o³ ec zn ej
spo¿ywane s¹ w sto³ówce. Mniejszy
budynek po skoñczonych remontach
wyposa¿ony jest tylko czêœciowo. Jak
zapowiada pani Dyrektor Lucyna

pozyskana kwota to 300 000 z³.
Pierwsze dzieci przyby³y do Placówki
29 sierpnia, a oficjalne otwarcie
nast¹pi³o 23 wrzeœnia.
Uroczystego otwarcia dokonali
wspólnie: Starosta janowski Boles³aw
Gzik, W-ce Starosta W³odzimierz
Gomó³ka, przedstawicielka Urzêdu
Wo j e w ó d z k i e g o w L u b l i n i e
Magdalena Cwaliñska oraz Dyrektor
Placówki Lucyna Czarny.
Na pocz¹tku paŸdziernika przebywa³o
tam 25 wychowanków, dzieci
i m³odzie¿y. Docelowo bêdzie tam
mieszkaæ trzydzieœcioro
wychowanków. Placówka opiekuje siê
dzieæmi od pierwszego do
osiemnastego roku ¿ycia jednak, je¿eli
m³odzie¿ uczy siê w szkole œredniej
mo¿e tam przebywaæ do dwudziestego
roku ¿ycia. Poni¿ej dziesi¹tego roku
¿ycia jest tam dziewiêcioro dzieci,
pozostali maj¹ powy¿ej 10 lat, wœród

Czarny placówka otrzyma³a pieni¹dze
na kompletne wyposa¿enie obiektu.
Bêdzie tam prz ebywaæ m³odzi e¿
st ar sz a, na by wa j¹ c t ym sa my m
wiêkszej samodzielnoœci.
W pomieszczeniach suteryn znajduje
siê pralnia, obok s¹ pomieszczenia do
gry w tenisa, w nastêpnych
pomieszczeniach bêdzie si³ownia.
Uzupe³nienie wyposa¿enia nast¹pi do
miesi¹ca grudnia.
W Placówce Opieki nad Dzieckiem
i Rodzin¹ pracuje 10 wychowawców
w tym dwie opiekunki, oraz pracownik
socjalny, terapeuta, dwie sprz¹taczki
i konserwator.
Miesiêczny koszt utrzymania jednego
wychowanka wynosi 2092 z³, z czego
pokrywane s¹ wszelkie op³aty ³¹cznie z
pensjami obs³ugi. W Janowie wzrasta
zainteresowanie placówk¹ i dzieæmi
tam przebywaj¹cymi.
Jan Machulak

Tenis sto³owy
- pasja G. Kordowicza
Grzegorz Kordowicz uprawia tenis
sto³owy od 1995 roku, kiedy to po
powa¿nej kontuzji kolana musia³ siê
ro zs ta æ z bo is ki em pi ³k ar sk im ,
bêd¹cym jego drugim domem. W tym
roku by³ on uczestnikiem wielu
za wo dó w sp or to wy ch o za si êg u
ogólnopolskim, np. Mistrzostwa Polski
Niepe³nosprawnych w Cetniewie sk¹d przywióz³ dwa medale: pierwszy,
br¹zowy wywalczy³ w grze singlowej,
drugi, równie¿ br¹zowy w deblu wraz
z Grzegorzem Borkowskim. Zdaniem
trenera Integracyjnego Centrum Sportu
i Rehabilitacji „START” z siedzib¹
w Lublinie, Zbigniewa Tatarczaka jego
podopieczni, w tym równie¿ i Grzegorz

Gazeta Janowska

Kordowicz reprezentuj¹ ju¿ tak wysoki
poziom, ¿e z powodzeniem mogliby
wystêpowaæ z zawodnikami
pe³nosprawnymi. Obecnie Grzegorz
Kordowicz trenuje wspólnie
z zawodnikami janowskiego
II ligowego zespo³u w tenisie sto³owym
LUK S „JAWOR”. W nie dal eki ej
przysz³oœci weŸmie równie¿ udzia³
w Miêdzynarodowym Turnieju Tenisa
Sto³owego Niepe³nosprawnych
w Tenisie Sto³owym, który odby³ siê
w dniach 14-16. 10. 2005 roku w hali
sportowej Szko³y Podstawowej nr 44
w Radomiu.
ac

Zjazd Kardiologów
w Janowie Lubelskim
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Oddzia³ w Lublinie organizuje
Konferencjê Naukowo- Szkoleniow¹
LO PTK pt „” Pacjent po leczeniu
kardiologicznym w praktyce lekarza
rodzinnego”
Z inicjatyw¹ zorganizowania
konferencji w Janowie Lubelskim
wyszed³ Oddzia³ Internistyczny
Szpitala w Janowie Lub. Andrzej
Kamiñski ordynator janowskiego
Oddzia³u „Interny” by³ pomys³odawc¹
spotkania w Janowie Lub. Wybór
naszego miata jest du¿ym sukcesem
janowskiego œrodowiska medycznego.
W dniu 25 listopada o godzinie 17
w „Hotelu DUO” spotkaj¹ siê lekarze
rodzinni ze s³awami kardiologii
wschodniej czêœci Polski. Spotkanie
rozpocznie prof. dr hab. n. med. Teresa
Widomska-Czekajska. O leczeniu
pac jen ta p o os try m zes pol e
wieñcowym mówi³ bêdzie dr hab. n.
med. Andrzej Kleinork oraz dr hab. n.
med. Janusz Kudlicki.
O zasadach postêpowania z pacjentami

Europejski poziom

z niewydolnoœci¹ serca z wyk³adem
wyst¹pi
prof. dr hab. n. med.
A. Wysokiñski.
O leczeniu po zawa³ach i zabiegach
chirurgicznych w sanatoriach zabierze
g³os dr n. med. Barbara Olszewska.
O zatruciach i interakcjach leków
kardiologicznych zabior¹ g³os
doktorzy nau k medycznych na
wybranych kilku przypadkach
leczonych w szpitalach internistyczno
kardiologicznych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
i Komitetu Naukowego Konferencji
Sekretarz Zarz¹du dr n, med., Barbara
Olszewska oraz dr hab. n. med. Andrzej
Kutarski Przewodnicz¹cy Zarz¹du LO
PTK wrêcz¹ osobom uczestnicz¹cym
w konferencji Certyfikat Uczestnictwa.
O planach LO/ PTK oraz innych
wydarzeniach
kardiologicznych
mo¿na przeczytaæ na stronie
internetowej www.ptkardio.lublin.pl
Jan Machulak

Pok³on bohaterom
W list opadowe œwiêta ogarniamy
pamiêci¹ naszych przodków. Chwile
zadumy i refleksji poœwiêcamy
szczególnie patriotom, którzy z³o¿yli
ofiarê- swoje ¿ycie za woln¹
i niepodleg³¹ Ojczyznê.
Uczestniczymy w patriotycznych
manifestacjach i sk³adaj¹c wieñce
w miejscach pamiêci narodowej
oddajemy czeœæ naszym bohaterom.
Takie miejsce znajduje siê we wsi
Potok Stany Gm. Potok Wielki. W
Potoku Stanach rozgrywa³a siê wa¿na
kar ta h ist ori i na sze j Oj czy zny Powstanie Styczniowe. W 1983 roku
dzia³a³y tu oddzia³y powstañcze pod
komend¹ Lelewela Borelowskiego,
Æwieka Cieszkowskiego oraz
Jeziorañskiego, który przyprowadzi³
p o w s t a ñ c ó w
z Galicji. Jeden z polskich oddzia³ów
stoczy³ walkê z Rosjanami obok lasu w
Osinkach. M³odzi patrioci oddawali
swoje ¿ycie w wolnoœciowym zrywie
o wyzwolenie Polski. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e na ³¹ce w centrum wsi
by³ zbiorowy grób powstañców,
bo wi em w ó wc ze sn yc h c za sa ch
postawiono w tym miejscu potê¿ny
dêbowy krzy¿- niemy œwiadek historii
Potockiej ziemi. Podczas I Wojny
Œwiatowej rozegra³a siê tu frontowa
bitwa miedzy wojskami austriackimi i
rosyjskimi. Czasy II Wojny Œwiatowej
to tak¿e tragiczne i skomplikowane
lo sy tu te js zy ch mi es zk añ có w.
W cz as ach st ali no ws kic h k rzy ¿
przeniesiono do prywatnego ogrodu.
Lata odwil¿y zaowocowa³y
ufundowaniem przez miejscowe
spo³eczeñstwo pomnika w ho³dzie

bohaterom Powstania Styczniowego,
którzy 100 lat temu w Potoku Stanach
oddali swoje ¿ycie za wolnoœæ
Ojczyzny. Uroczystoœæ ods³oniêcia
pomnika, który wzniesiono na miejscu
dawnego krzy¿a, odby³a siê 29 czerwca
1963 w dniu wmurowania kamienia
wêgielnego pod budowê szko³y
podstawowej. W zwi¹zku z tym, ¿e na
terenie miejscowoœci Potok Stany
rozgrywa³a siê wa¿ne wydarzenia
okresu Powstania Styczniowego
miejscowa szko³a otrzyma³a imiê
ostatniego przywódcy- Romualda
Trau gu tt a. Ur oc zy st oœ æ na da ni a
imienia mia³a miejsce 16 stycznia 1965
roku w dniu otwarcia nowego budynku
szko³y. Mogi³a powstañców, krzy¿
dêbowy a póŸniej pomnik to znaki
naszej historii, naszej polskoœci,
naszych korzeni. Wartoœci te znajduj¹
równie¿ poczesne miejsce
w funkcjonowaniu samorz¹du Gminy
Potok Wielki. Staraniem w³adz gminy i
pomocy finansowej Rady Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa odrestaurowano
pomnik, który nabra³ nowego oblicza
podkreœlaj¹c nasze narodowe mott:
Bóg, Honor, Ojczyzna. Uroczystoœæ
poœwiecenia odby³a siê 11 listopada
2002 roku. Pomnik- symbol sta³ siê
miejscem patriotycznych manifestacji
i uroczystoœci narodowych
jed noc z¹c ych spo ³ec zno œæ Gmi ny
Potok Wielki. Obchodzone corocznie
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
przypomina, ¿e najwa¿niejsze dla
wszystkich mieszkañców jest dobro
Rzeczypospolitej i jej suwerennoœæ.

Profilaktyka WZW
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim
informuje, ¿e z dniem 1 wrzeœnia 2005 r rozpoczê³a siê II edycja programu
edukacyjnego ,,Profilaktyka WZW A” w zak³adach produkuj¹cych
i wprowadzaj¹cych ¿ywnoœæ do obrotu, która trwaæ bêdzie do 30 czerwca
2006 roku.
Profilaktyka WZW typu A w przemyœle zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹ jest
szczególnie istotna ze wzglêdu na pokarmow¹ drogê przenoszenia wirusa i
zwi¹zan¹ z tym potencjaln¹ szybkoœæ szerzenia siê zaka¿enia . Zaka¿ony
pacjent jest Ÿród³em wirusa przez oko³o miesi¹c czasu przed pojawieniem siê
pierwszych objawów chorobowych - dlatego tak trudno jest kontrolowaæ
i zapobiegaæ szerzeniu siê zaka¿enia.
W odpowiedzi na zagro¿enie wdro¿ony zosta³ Program Profilaktyki WZW A
skierowany do zak³adów produkuj¹cych i wprowadzaj¹cych ¿ywnoœæ do
obrotu.
Program ma na celu wyprzedzenie zagro¿enia poprzez dzia³ania kierowane
na szerok¹ akcjê informacyjn¹ prowadzon¹ wœród przedsiêbiorców.
Rezultatem i miar¹ sukcesu programu ma byæ objêcie profilaktyk¹, a wiêc
zaszczepienie mo¿liwie najwiêkszej iloœci osób maj¹cych kontakt z ¿ywnoœci¹
na swoich stanowiskach pracy.
Zainteresowanych problemem prosimy o kontakt z PSSE w Janowie
Lubelskimul. Wojska Polskiego 28 - tel . 8 725 - 408 , 8 725 -412 , 8 725 - 414 .
Przedstawiciel Epidemiologii
PSSE w Janowie Lubelskim

Gra¿yna Pietrzyk

Wdziêczni pacjenci
Bê d¹ c p ac je nt am i n a O dd zi al e
Rehabilitacji, pragniemy z³o¿yæ na rêce
Dyrektora Opieki Zdrowotnej, Pana
Widomskiego, serdeczne
podziêkowanie, dla Ordynatora Kani,
dr. Siedlaczka, Pani Oddzia³owej,
opiekuñczym pielêgniarkom,

W dniach 25-28 sierpnia 2005 roku
w Dusseldorfie w Niemczech odby³y
siê Mistrzostwa Europy w tenisie
sto³owym. W zmaganiach sportowych
wziê³o udzia³ 1700 uczestników z 18
krajów Europy.
Tym bardziej cieszy fakt, ¿e
reprezentuj¹cy nasz kraj i region,
zawodnicy Klubu Sportowego LUKS
„Jawor” Janów Lubelski zajêli bardzo
wysokie miejsca Mistrzostw.
W rozegranym turnieju dru¿ynowym
dziewcz¹t Magdalena Kañkowska
i Maja Krzewicka wywalczy³y
br¹zowy medal, a wœród ch³opców
srebrny medal zdobyli Artur KuŸnicki i
Micha³ Wierzchowski.
W turnieju indywidualnym Magdalena
Kañkowska zajê³a 5 miejsce a Artur
KuŸnicki 9 miejsce.

Rehabilitantkom Oddzia³u i Paniom
salowym oraz wyra¿amy wdziêcznoœæ
Od dz ia ³o wi Re ha bi li ta cj i, gd zi e
doznaliœmy du¿o ciep³a i serdecznoœci.
Wdziêczni pacjenci:
16 czytelnych podpisów

Wyrazy wspó³czucia dla rodziny Jana Miazgi z powodu
œmierci

¯ony Wies³awy
Cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
Lubelskim

(zachowano oryginaln¹ pisowniê)

Gazeta Janowska
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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”.

W ramach projektu proponujemy bezp³atne szkolenia:
@ Jêzyk angielski (140 godz.)
@
@
@
@
@
@
@
@
@

Ksiêgowoœæ ma³ych przedsiêbiorstw (80 godz.)
Komputer jako narzêdzie pracy (60 godz.)
Zaawansowany Excel dla pracowników ksiêgowoœci (60 godz.)
Sporz¹dzanie wniosków dotacyjnych i zarz¹dzanie projektami (60 godz.)
Obs³uga sekretariatu (60 godz.)
Marketing i reklama (60 godz.)
Techniki sprzeda¿y bezpoœredniej profesjonalna obs³uga klienta (24 godz.)
Negocjacje handlowe (24 godz.)
Inne wskazane przez beneficjenta

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiêbiorstw z powiatu janowskiego, którzy pragn¹ podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe w
celu wykorzystania ich w dalszej karierze zawodowej.
Ka¿dy pracownik mo¿e skorzystaæ tylko z jednego rodzaju szkolenia. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ dwa, trzy razy w tygodniu, w godz. od
17:00 do 21:00.
LubelskaFundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel/fax (015) 872 52 52, (015) 871 74 22

Andrzej Majkowski nie by³
wspó³pracownikiem
Instytut Pamiêci Narodowej Komisja
Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddzia³ w Lublinie pismem
BULu-5538-495/05 zaœwiadcza „ dane
osobowe Pana Andrzeja Czes³awa
Majkowskiego s. Zygmunta ur. 04
lutego 1958 r. w Be³¿ycach nie s¹
to¿same z danymi osobowymi, które
znajduja siê w katalogu
funkcjonariuszy, wspó³pracowników,
kandydatów na wspó³pracowników
organów bezpieczeñstwa pañstwa oraz
innych osób udostêpnionych w
Instytucie Pamiêci Narodowej
Warszawie”
Drugie pismo nr BULu-5532-532/05
jest poœwiadczeniem ¿e Pan Andrzej
Czes³aw Majkowski s. Zygmunta ur. 04
lutego 1958 r. w Be³¿ycach jest
pokrzywdzonym w rozumieniu art.6
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

Jak mówi Andrzej „najwa¿niejsz¹
spraw¹ jest to ¿e nazwiska nie skala³em
a to ¿e ktoœ mnie skrzywdzi³ ¿e zada³ mi
cierpienie oskar¿a³ mnie i donosi³ jest
dla mnie nieznacz¹cym szczegó³em.
Czasy PRL-u minê³y ale aktywnoœæ
donosicieli oszczerców nie usta³a a
wrêcz siê nasili³a. Pomówienia i
k³amstwa niech bêd¹ po¿ywk¹,
sensacj¹ dla maluczkich. Takim
ludziom nale¿y przebaczyæ, wspó³czuæ i
obdarzyæ ich mi³oœci¹. Myœlê, ¿e to w
jakiœ sposób mi siê uda³o. Mottem
mojego komentarza niech bêd¹ s³owa
piosenki:
Przyjació³ nikt nie bêdzie mi wybiera³
Wrogów poszukam sobie sam
Dlaczego wci¹¿ , bezprzerwy poucza
mnie
W co wierzyæ mam”
J.M

Sprawozdanie
z przeprowadzonej zbiórki publicznej
Stowarzyszenie Przyjació³ Domu Pomocy
Spo³ eczn ej „N asz D om” w Jano wie
Lubelskim:
Na podstawie decyzji nr SO. III-5022/1/05
z dnia 20.06.2005 r. wydanej przez
Burmistrza Janowa Lubelskiego
przeprowadzi³o zbiórkê publiczn¹
w formie sprzeda¿y cegie³ek
wartoœciowych w okresie od 20 czerwca do
15 wrzeœnia 2005 r.,
Sprzedano cegie³ki o wartoœci 2, 3, 5, 10,
20, 50 i 100 z³., na ³¹czn¹ kwotê 1979,00 z³.
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(s³ownie: tysi¹c dziewiêæset
siedemdziesi¹t dziewiêæ z³otych).
W zbiórkê zaanga¿owani byli g³ownie
cz³ onk owi e Sto war zys zen ia. Zeb ran e
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
ufundowanie pos¹gu S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, który bêdzie usytuowany na
terenie Barka Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim
przy ul. Wiejskiej 12.

Miêdzynarodowy Dzieñ
Bibliotek Szkolnych
Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek
Szkolnych tradycyjnie jest obchodzony
w czwarty poniedzia³ek paŸdziernika.
G³ówny temat tegorocznego œwiêta
brzmia³: „Odkryj przyrodê”.
Z roku na rok coraz wiêcej polskich
bibliotek szkolnych w³¹cza siê do
obchodów Miêdzynarodowego Dnia
Bibliotek Szkolnych. Bibliotekarze
wykazuj¹ wiele inwencji i pomys³owoœci,
by zrobiæ to w sposób niekonwencjonalny,
atrakcyjny.
Œwiêto bibliotek jako coœ nowego,
nietypowego, najczêœciej
zorganizowanego w lekkiej formie
z regu³y zosta³o sympatycznie przyjête nie
tylko przez uczniów, ale te¿ nauczycieli,
dyrekcje szkó³, rodziców. Utrzymanie tej
œwie¿oœci formy, nie popadanie w rutynê
daj¹ szansê na wprowadzenie MDBS do
kalendarza sta³ych przedsiêwziêæ
pozalekcyjnych organizowanych przez
szko³y. Jest to okazja do zwrócenia uwagi
na bibliotekê, pokazania jej oferty,
dorobku, sprawnoœci organizacyjnej oraz
pozycji wœród uczniów.

Prezes Stowarzyszenia “Nasz Dom”

Gazeta Janowska

Z okazji MDBS dnia 19.X.2005 r.
w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej im. KEN filii w Janowie
Lubelskim zorganizowano spotkanie
nauczycieli-bibliotekarzy powiatu
janowskiego.
W programie spotkania obok krótkiej
czêœci artystycznej w wykonaniu
uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Janowie Lubelskim poœwiêconej temu
œwiêtu odby³y siê
- spotkanie z lokalnym twórc¹
Ryszardem Martyn¹, zosta³ wygloszony
referat na temat: „Rola nauczycielabibliotekarza we wspó³czesnej szkole”
przez pani¹
A. ¯uraw-£opatê,
opracowano tematykê szkoleñ na rok
2005/2006 oraz omówiono sprawy z
dzia³alnoœci poszczególnych bibliotek.
Wszystkim nauczycielom-bibliotekarzom z
okazji Ich œwiêta sk³adamy serdeczne
¿yczenia i wielu sukcesów zawodowych.
A.¯uraw-£opata
A. Leœnik

MOTTO TEGO NUMERU
“¯ycie choæ piêkne tak kruche jest.
Wystarczy jedna chwila, by zgasiæ je.
¯ycie choæ piêkne tak kruche jest.
Zrozumia³ ten, kto otar³ siê o œmieræ.”
Golden Life

Rekordowy Maraton Szachowy

Konkursy na realizacjê
zadañ publicznych
W miesi¹cu paŸdzierniku rozstrzygniêto otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego og³oszony przez Burmistrza Janowa Lubelskiego - w
obszarze prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i
m³odzie¿y, w dwóch sferach:
1. prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i
m³odzie¿y,
2. rozszerzanie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe dla
dzieci i m³odzie¿y.
W powy¿szym konkursie dofinansowanie na realizacjê zadañ otrzyma³y
nastêpuj¹ce podmioty, organizacje i jednostki organizacyjne:
1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jawor” 3000 z³.
2.Publiczna Szko³a Podstawowa w £¹¿ku Ordynackim - dwa programy na
kwotê 3100 i 2000 z³.
3.Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim 2000 z³.
4.Z H P Hufiec Janów Lubelski 2000 z³.
5.Parafia Rzymskokatolicka p.w. œw. Wojciecha w Momotach Górnych
3000 z³.
6.Klub ¯eglarski „Zefir” 2000 z³.
7.Publiczna Szko³a Podstawowa w Bia³ej Drugiej 2750 z³.
8.Publiczna szko³a w Momotach Górnych 2000 z³.
9.Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” - dwa programy na 3900 i 1290
z³.
10.Agencja Wspó³pracy i Rozwoju SAS 6500 z³.
11.Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „Pegaz” 2500 z³.
PK

UCZNIOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
23-300 Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki Sz.P. nr3
tel. 502 403 971, e-mail: karate.janowlub@op.pl
Janów Lubelski, 10.10.2005 r.
K O M U N I K AT
W dniach 8-9.10.2005r w Pu³awach odby³o siê seminarium szkoleniowe dla dzieci
przygotowuj¹cych siê do startu w tegorocznym Pucharze Polski.
W zajêciach, które poprowadzi³ sensei Andrzej Maciejewski (Prezes
Lubelskiego Zwi¹zku Karate Tradycyjnego) wziêli udzia³ zawodnicy z klubów
ca³ego województwa lubelskiego w tym równie¿ szeœcio osobowa grupa
z Janowa Lubelskiego: Amanda Cannavacciuolo, Marta £ukasik, Wiktor Piecuch,
Jan Bielecki, Pawe³ Surtel i Patryk Rawski.
Na zakoñczenie saminarium odby³a siê druga edycja Miêdzywojewódzkich
Mistrzostw M³odzików. W zawodach wzêli udzia³ zawodnicy urodzeni w latach
1992-94 w konkurencjach kata i kumite. Tym razem z zawodnikami z
Lubelszczyzny zmierzyli siê rówieœnicy z województwa Mazowieckiego (w
poprzednim turnieju z Podkarpackiego). Janów Lubelski reprezentowa³o trzech
zawodników: Wiktor Piecuch, Jan Bielecki oraz Pawe³ Surtel. Wszyscy
zawodnicy zaprezentowali siê bardzo dobrze a najlepiej Wiktor Piecuch, który
zdoby³ srebrny medal w konkurencji kumite, a w konkurencji kata w æwieræfinale
nieznacznie uleg³ Hubertowi Palakowi z Tomaszowa Lubelskiego. Postawa
naszych zawodników pozwala optymistycznie spojrzeæ na wyniki w zbli¿aj¹cym
siê Pucharze Polski Dzieci, który odbêdzie siê w dniach 28-29 paŸdziernika br. we
W³oc³awku.
Piotr Wojtkowski

Gazeta Janowska

Wyniki procentowe g³osowania na Lecha Kaczyñskiego z poszczególnych gmin
powiatu janowskiego:
Batorz - 92,72%
Chrzanów 96,73%
Dzwola 94,33%
Godziszów 96,21%
Janów Lubelski 79,02%
Modliborzyce 86,68%
Potok Wielki 88,43%
Ogó³em w powiecie janowskim na Lecha Kaczyñskiego zag³osowa³o 88,23%
wyborców. Frekwencja w powiecie wynios³a 58,56%. Natomiast najwiêksz¹
frekwencjê zanotowano w Godziszowie a wynios³a ona 75,04% i by³a
ponownie najwiêksz¹ frekwencj¹ w skali kraju.
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.

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.

W nocy z 24 na 25 wrzeœnia 2005 r.
rozegrano w Janowie Lubelskim III
Nocny Maraton Szachowy w grze
b³yskawicznej. Rozegrano 41
dziesiêciominutowych rund. Bra³a
udzia³ rekordowa jak do tej pory iloœæ
zawodników. Wœród 89 zawodników
by³o dwóch arcymistrzów i 9 mistrzów
mi êd zy na ro do wy ch . Po zi om by ³
bardzo wysoki. Ocenia siê, ¿e by³ to
jeden z najsilniejszych maratonów
w Polsce w tym roku. Oprócz polskich
szachistów, bra³o te¿ udzia³ trzech

zawodników z Ukrainy. Goœciliœmy
równie¿ ubieg³orocznego zwyciêzcê
maratonu arcymistrza Andrzeja
Maksymenkê oraz czworo
zawodników z dalekiego Kaliningradu.
G³ówn¹ nagrodê oraz puchar
Burmistrza Janowa Lubelskiego
zdoby³ Bart³omiej Heberla z Katowic.
Drugie miejsce zaj¹³ Zbigniew Pakleza
z P³ocka. Nastêpne miejsca zajêli:
Marcin Dziuba z Lublina i Marek
Stryjecki z Raciborza. Wszyscy to
mistrzowie miêdzynarodowi. Pi¹te

miejsce zaj¹³ wspomniany arcm.
Maksymenko. Cieszy du¿y udzia³
juniorów. By³o ich w sumie
16. Najlepszy junior Krystian KuŸmicz
z Rzeszowa zaj¹³ bardzo wysokie
8 miejsce. Najm³odszym zawodnikiem

by³a 7-letnia Agnieszka z Jaworzna.
Z Janowa Lubelskiego bra³o udzia³ 9
szachistów. N ajlepsze w yniki
osi¹gnêli Henryk Kulpa i nasz junior
Tomek Bucior.
Jako ciekawostkê nale¿y odnotowaæ
pr zy ja zd ro we re m 2 7 l et ni eg o
szachisty amatora z £odzi, który
musia³ wyjechaæ o godz. 3 nad ranem.
Trasê 320 km przejecha³ w ci¹gu
17 godzin.
Nagrody rzeczowe otrzyma³y
wszystkie kobiety i juniorzy oraz
szeœciu najlepszych amatorów
maj¹cych maksymalnie III kategoriê
szachow¹.
Mam satysfakcjê, ¿e rozgrywane
w Janowie Lubelskim od trzech lat
turnieje szachowe zyskuj¹ stale na
popularnoœci. Sukces obecnego
Maratonu Szachowego jest dowodem,
¿e maj¹c pomys³ i wystarczaj¹c¹
determinacjê mo¿na urzeczywistniæ
swoje pasje, a tak¿e przyczyniæ siê do
radoœci tych, którzy chcieli siê do niej

w³¹czyæ. G³ównymi sponsorami byli:
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
Us³ugowe „In¿bud” w Janowie
Lubelskim oraz Zak³ad Przetwórstwa
Miêsa „Matthias” z Kolonii Zamek.
Puchar oraz nagrody rzeczowe
ufundowa³ Burmistrz Janowa
Lubelskiego. Specjalne
podziêkowania nale¿y skierowaæ pod
adresem Oœrodka Edukacji
Ekologicznej Nadleœnictwa w Janowie
Lubelskim za bardzo dobr¹
organizacjê i warunki lokalowe. Nad
ca³oœci¹ czuwali pracownicy
Janowskiego Oœrodka Kultury.
Jan Swacha

ALE GRZYB!!!
Ten okaza³y grzyb zosta³ przypadkowo
znaleziony w ostatni weekend przez
m³odego mieszkañca Zofianki Górnej.
Mateusz Flis bo o nim mowa ze swoim
tat¹ poszed³ po ga³¹zki jedliny do
przylegaj¹cego do wioski zagajnika.
Jakie¿ by³o jego zdziwienie a potem
radoœæ gdy pomiêdzy ga³êziami
zobaczy³ dumnie stoj¹cego borowika.
Borowik, który przyniesiony zosta³ do
naszej redakcji wa¿y³ kilogram.
Gratulujemy zdobyczy i proponujemy
poszukania „brata” tego okaza³ego
grzyba. Jeœli komuœ dopisze szczêœcie
na pewno o tym poinformujemy.
Redakcja
Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
z e ñ
s
o
³
- 1/2 strony - 200 z³;
o g
VAT
e n
- 1/4 strony - 100 z³;
%
c
2
2
æ
D o y doliczy
- 1/8 strony - 50 z³;
prosim
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.

Gazeta Janowska
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Gotowi nieœæ pomoc pokaz ratownictwa medycznego i drogowego

ul. Zamoyskiego 77
JANÓW LUBELSKI
(obok ronda)
czynne: pon. - pt. 8.00-18.00
telefon: (015) 8717 504

M³odzie¿ janowskich szkó³
z wszystkich klas szkó³ podstawowych
i ponadpodstawowych uczestniczy³a w
dniu 21 wrzeœnia 2005 r. w specjalnie
dla nich zorganizowanym przez Zarz¹d
Powiatowy PCK pokazie ratownictwa
drogowego i medycznego. Miejscem

W ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia
oferujemy Pañstwu:
- podstawow¹ opiekê zdrowotn¹
(poradniê lekarza rodzinnego)

(uczniów pobliskiego liceum), którym
pierwszej pomocy udzielali lekarze i
sanitariusze z jednostki ratownictwa
medycznego z janowskiego szpitala.
Nad bezpieczeñstwem bior¹cych w
po ka zi e s ³u ¿b i b ar dz o l ic zn ie
zgr oma dzo nej m³o dzi e¿y czu wal i

CENTRUM

MEDYCZNE

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO
Zapraszamy równie¿ do specjalistów
-ALERGOLOG
:

- CHIRURG NACZYNIOWY
- DERMATOLOG
- LARYNGOLOG
- KARDIOLOG
- NEUROLOG
- OKULISTA
- PSYCHIATRA

Zak³ady pracy i firmy prywatne
zapraszamy do wspó³pracy w zakresie
MEDYCYNY PRACY
badania: wstêpne, okresowe i kontrolne

Dodatkowych informacji i pomocy udzieli
Pañstwu personel medyczny
Centrum Medycznego ANI-MED

Lepsi od Chiñczyków?

pokazu stra¿ackich umiejêtnoœci by³
teren znajduj¹cy siê przy Janowskim
Oœrodku Kultury, na który wjecha³y
dwa wozy
ratownictwa
drogowego,
n al e¿ ¹c e d o
Jednostki
RatowniczoGaœniczej
Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej
w Janowie
Lubelskim. Na
terenie tym sta³y
ju¿ wraki dwóch
samochodów,
które pos³u¿y³y stra¿ackiej sekcji, do

policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Janowie Lubelskim.
Dzia³ania s³u¿b ratowniczych
obserwowali
m.in.: Starosta
P o w i a t u
janowskiego
Boles³aw Gzik, wce Starosta
W³odzimierz
G o m ó ³ k a ,
Komendanci
Powiatowi Policji i
Pañstwowej Stra¿y
P o ¿ a r n e j :
podinspektor
B o g u m i ³
Polikarski i st bryg Benedykt Stachyra

zademonstrowania uczniom
i nauczycielom mo¿liwoœci sprzêtu
i sprawnoœci stra¿aków. Szkolna
m³odzie¿ z du¿ym zainteresowaniem
obserwowa³a najpierw jak stra¿acy
przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu,
w tym pneumatycznych rozpieraków
i no¿yc, zabrali siê do otwarcia drzwi
samochodu i odciêcia dachu. Nastêpnie
wynieœli z aut "poszkodowanych"

a tak¿e dyrektor janowskiego szpitala
Zbigniew Widomski wraz z zastêpc¹
Rom ane m Ka pro nie m. P rze bie g
stra¿ackich i medycznych dzia³añ
komentowali: kpt Krzysztof
Kurasiewicz wspólnie z dr med.
Zdzis³awem Sa³danem.
ac
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Pierwsza inwestycja w Janowskiej Strefie
Inwestycyjnej rozpoczêta. Water Fashion
Spó³ka z o.o z £añcuta wygra³a przetarg na
zagospodarowanie i realizacjê inwestycji
na dwóch dzia³kach o ³¹cznej powierzchni
4,2690 ha. Dzia³ki po³o¿one s¹ za Fabryk¹
Maszyn przy drodze krajowej nr 19.
Udzia³owcem tej firmy jest znany w
Ja no wi e Lu be ls ki m Se rgio Az zi ni .
Zak³ady kierowane przez niego produkuj¹
wyro by teks tyln e, g³ów nie spod enki
i spódniczki letnie. Wyroby sprzedawane
s¹ we W³oszech - oko³o 60 % ca³ej
produkcji oraz w pozosta³ych krajach
Europy Zachodniej. W najbli¿szym czasie
rynkiem zbytu bêdzie te¿ Brazylia.
Firma posiada tekstylne zak³ady
produkcyjne w Janowie Lubelskim,
w Modliborzycach (w wydzier¿awionych
pomies zczeni ach market u Koja) oraz
w Mie lcu . Wiel koœ æ pro duk cji jes t
zmienna w zale¿noœci od koniunktury na
rynkach np. wielkoœæ produkcji spodenek
wynosi od 700 000 do 1 200 000 sztuk
rocznie. Pan Sergio z niepokojem mówi
o tekstyliach sprowadzanych z Chin,
o dumpingowych cenach, które s¹
zagro¿eniem dla Europy.
W Janowie i Modliborzycach pracuje
³¹cznie 70 osób. Zarobki pracowników s¹

Gazeta Janowska

mocno zró¿nicowane - od 650 z³ do
kilkakrotnie wy¿szych, jakimi ciesz¹ siê
pracownicy o wysokich kwalifikacjach.
W ci¹gu dwóch lat wybudowane
zostan¹ cztery budynki. Budowê zak³adu
prowadzi Mostostal Stalowa Wola, trwaj¹
prace ziemne, wykonywane s¹ przy³¹cza
techniczne. Pierwszy budynek wykonany
bêdzie do koñca bie¿¹cego roku. Budynki
bêd¹ posiadaæ konstrukcjê stalow¹, na
której montowane bêd¹ gotowe elementy
panelowe. Bêdzie to magazyn, który
pozwoli na przeniesienie wyrobów
z obecnych pomieszczeñ zak³adu przy
ulicy Wa³owej. W zwi¹zku z tym bêdzie
mo¿na zwiêkszaæ zatrudnienie. Nastêpny
obiekt powstanie wiosn¹ 2006 roku
i bêdzi e to bud ynek pr odukcy jny.
W tr ak ci e ur uc ha mi an ia pr od uk cj i
w nowym zak³adzie, likwidowany bêdzie
zak³ad produkcyjny w Mielcu a produkcja
zo st an ie pr ze ni es io na do Ja no wa
Lubelskiego. Nast¹pi zwiêkszenie za³ogi o
40 osób. Firma przestanie korzystaæ
z poœredników, rozwinie pe³n¹ logistykê
i sprzedawaæ bêdzie wyroby bezpoœrednio
do odbiorców. Potrzebni bêd¹ specjaliœci
wykszta³ceni, zajmuj¹cy siê marketingiem
i systemami komputerowymi.
Jan Machulak

