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NOWOCZESNA ADMINISTRACJA

W dniu 17 lutego 2006 roku
Bu rm is tr z J an ow a L ub el sk ie go
Krzysztof Ko³tœ otrzyma³ certyfikat

jakoœci z r¹k przedstawiciela TÜV
Rheinland Polska z o. o.
poœwiadczaj¹cy, i¿ Urzêd Miejski w
Janowie Lubelskim spe³nia wymagania
normy ISO 9001:2000 w zakresie
œwiadczenia us³ug publicznych przez
administracjê samorz¹dow¹ oraz
podejmowania dzia³añ na rzecz
rozwoju spo³ecznoœci lokalnej.
Wydarzenie to mia³o miejsce podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej w
Janowie Lubelskim. Burmistrz Janowa
Lubelskiego podkreœli³, i¿ system ten to

nie tylko wsparcie dla wysokiej jakoœci
œwiadczonych przez Urz¹d us³ug, ale
równie¿ element sta³ego rozwoju i
doskonalenia wewnêtrznego Urzêdu

certyfikowanego Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹, a wiêc lepszy wizerunek
Urzêdu wœród klientów i inwestorów,
wzrost zaufania oraz wzrost

wd ro ¿e ni a Sy st em u Za rz ¹d za ni a
Jakoœci¹ zosta³a powo³ana Bo¿ena
C z a j k o w s k a - S e k r e t a r z G m i n y.
Okreœlone zosta³y g³ówne etapy

Miejskiego przenosz¹cy siê na rozwój
spo³ecznoœci lokalnej. Stwierdzi³
równie¿, ¿e administracja od d³u¿szego
czasu znajduje siê na etapie, który
wymusza jej rozwój. Rosn¹
wymagania wobec administracji tak,
aby dzia³a³a szybko, skutecznie,
kompleksowo, przejrzyœcie, by³a
dostêpna w dogodnym czasie i ³atwa w
komunikacji. W aspekcie ci¹g³ych i
dynamicznych zmian gospodarczych i
spo³ecznych istotne staj¹ siê równie¿
korzyœci z posiadania wdro¿onego i

wiarygodnoœci Urzêdu w opinii
spo³eczeñstwa.
Pra ce p rzy rea liz acj i te go
projektu rozpoczê³y siê w
paŸdzierniku 2004 roku. System
zarz¹dzania budowany by³ w oparciu o
miêdzynarodowy standard ISO
9001:2000. Systemem tym zosta³y
ob jê te ws zy st ki e k om ór ki
organizacyjne Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim Z ramienia
Kierownictwa Urzêdu Miejskiego na
stanowisko Pe³nomocnika ds.
Janowie Lubelskim” finansowanego w
75% (216 tys. 849 z³) ze œrodków
unijnych zaœ w 25% (72 tys. 283, 21 z³)
ze œrodków w³asnych gminy Janów
Lubelski zostanie wdro¿ony system
obiegu i archiwizacji dokumentów oraz
systemów wspieraj¹cych pracê Urzêdu
a tak¿e instalacja systemu s³u¿¹cego do
komunikacji interesanta z Urzêdem
drog¹ internetow¹ przy pomocy
dziesiêciu interaktywnych formularzy.
W powi¹zaniu z powy¿szym zostanie
równie¿ rozbudowana
i zmod erniz owana infra struk tura
informatyczna Urzêdu Miejskiego,
g³ównie przez zakup 20 zestawów
komputerowych wraz
z oprogramowaniem (15 z nich
znajdowaæ siê bêdzie w Urzêdzie zaœ
pozosta³e 5 w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej) oraz serwera
z oprogramowaniem. Na potrzeby sieci
radiowej, pokrywaj¹cej swoim
zasiêgiem teren miasta, zakupione
zostan¹ anteny dookolne i kierunkowe
oraz routery, które zostan¹

wdra¿ania systemu zarz¹dzania
jakoœci¹. Wszystkie etapy poza
ostatnim zostan¹ przeprowadzone przy
wspó³udziale firmy konsultingowej
Centrum Szkolenia Samorz¹du i
Administracji w Lublinie, którego
g³ównym doradc¹ by³ Pan Wojciech
Jachymek. Jedynie ostatni etap prac
zostanie zrealizowany przez
nie zal e¿n ¹, zew nêt rzn ¹ jed nos tkê
certyfikuj¹c¹.
Bo¿ena Czajkowska

Janowski internet

Od po³owy lat 90-tych nast¹pi³
w Polsce gwa³towny rozwój bran¿y
telekomunikacyjnej. Gêstoœæ sieci
telefonicznej wzros³a z 78 abonentów
na 1000 mieszkañców w 1989r. do 320
w 2002r. Jednak¿e Polska nadal jest
krajem, w którym wystêpuj¹ znaczne
opóŸnienia w budowie infrastruktury
spo³eczeñstwa informacyjnego,
zw³aszcza w regionach, które zale¿ne
s¹ od tradycyjnych sektorów
gospodarki takich jak rolnictwo czy
przemys³ wydobywczy. Szczególnie
du¿e ró¿nice wystêpuj¹ w zakresie
dostêpnoœci do Internetu na terenach
wiejskich i ma³ych miast. Internet jest
najsilniejszym narzêdziem s³u¿¹cym
redukowaniu zró¿nicowañ
regionalnych w dostêpie do informacji
i bezpiecznych us³ug elektronicznych.
Dlatego te¿ rozwój tej infrastruktury
wp³ynie na podwy¿szenie jakoœci ¿ycia

mieszkañców, zmniejszenie kosztów
funkcjonowania administracji
publ iczn ej or az zw iêks zeni e jej
efektywnoœci, podniesienie stopnia
dostêpu do edukacji, prze³amanie
ba ri er do ty cz ¹c yc h „c yf ro we go
wykluczenia” zg³asza na obszarach
wiejskich i ma³ych miast, ³atwiejszych
dostêp do informacji dla ludnoœci
i przedsiêbiorców, jak i na zwiêkszenie
atrakcyjnoœci lokalizowania ró¿nego
typu dzia³alnoœci gospodarczej, w tym
bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych. W³adze samorz¹dowe
Gminy Janów Lubelski zdecydowa³y
siê na podjêcie dzia³añ w zakresie
bu do wy po ds ta w sp o³ ec ze ñs tw a
informacyjnego na obszarze, jaki
Gmina obejmuje swym zasiêgiem.
W ramach realizacji projektu pt.
„Rozbudowa i modernizacja
in fr as tr uk tu ry in fo rm at yc zn ej w

Gazeta Janowska

zamontowane na budynku Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz
na budynkach podleg³ych Urzêdowi.
U¿ytkownicy
mieszkañcy Janowa
Lubelskiego bêd¹ mogli tym samym
korzystaæ z Internetu bez przy³¹czeñ
sieciowych, potrzebny bêdzie do tego
jedynie zakup anteny kierunkowej,
karty sieciowej do komputera i kilka
metrów kabla (koszt takiego zakupu to
ok.200 z³). W dniu 23 lutego 2006r.
od bê dz ie si ê pr ze ta rg na w/ w
inwestycjê. Realizacja jej przyczyni siê
do osi¹gniêcia licznych korzyœci
ekonomiczno-spo³ecznych, w tym:
wzrost z adowolenia o bywateli
z lepszego dostêpu do tradycyjnych
us³ug wchodz¹cych w zakres dzia³ania
Ur zê du Mi ej sk ie go , mo ¿l iw oœ æ
pozyskania przez spo³ecznoœæ lokaln¹
Gminy niezbêdnych informacji drog¹
elektroniczn¹ jak równie¿ zwiêkszenie
atrakcyjnoœci inwestycyjnej naszych
obiektów i terenów pod inwestycje.
Opr. ac

PORTRET RODZINNY
Rodzina “wychodzi” najlepiej na przys³owowym zdjêciu.
Wiêkszoœæ zdjêæ,rejestruj¹cych rodzinne uroczystoœci imieniny, œluby, chrzty - jest wykonywanych zza suto
zastawionego sto³u.
A gdzie dziadek ju¿ maj¹cy zasadniczy wiek i tak czêsto
trzymaj¹cy wnuka na spracowanych kolanach.
Gdzie babcia, która nauczy³a wielu nas jak piêknie
mo¿na prze¿yæ ¿ycie obok drugiej osoby a razem z Bogiem?
Parafrazuj¹c nie¿yj¹cego ju¿ Ksiêdza Twardowskiego,
“fotografujmy” kochane osoby, bo tak szybko odchodz¹”.

Przez 4 niedziele w miesi¹cu marcu po godzinie 13.00 bêdzie mo¿na w Studiu
Fotograficznym Foto Florczak przy ul.Zamoyskiego 20 sfotografowaæ siê rodzinnie.
Rodzice, dzieci, babcia, dziadek itd - to piêkna pami¹tka dla przysz³ych pokoleñ
oraz nasz wk³ad w kulturê, w rejestracjê tego co przemija.
Zapraszamy gor¹co.
Aby przeprowadziæ akcjê sprawnie prosimy o wczeœniejsze zapisy.
Rodzina, która najliczniej pojawi siê do zdjêcia - otrzyma gratis swoje zdjêcie
powiêkszone do wymiarów 90x60 cm.
Antoni Florczak - fotograf

Mowa jest wielkim
darem

LUBELSKA FUNDACJA
ROZWOJU
Agencja Rozwoju
Regionalnego
Agencja Rozwoju Lokalnego w Janowie Lubelskim
ul. Zamojskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel. 015 872 52 52
ZAPRASZAMY PAÑSTWA NA SZKOLENIA:
1. komputerowe
-podstawy obs³ugi komputera
-zaawansowana obs³uga komputera
-arkusz kalkulacyjny Excel
-grafika komputerowa
2. jêzykowe (w ró¿nych grupach wiekowych dzieci, m³odzie¿ i doroœli)
-jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych
-jêzyk angielski dla œrednio zaawansowanych
-jêzyk niemiecki dla pocz¹tkuj¹cych
3. dla nauczycieli
-kierownik wycieczek szkolnych
-kierownik placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
-awans zawodowy w œwietle nowych przepisów
-profilaktyka uzale¿nieñ dzieci i m³odzie¿y tworzenie programów
edukacyjnych w szkole metod¹ projektu
-integratywne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
-metody integrowania grupy wychowawczej
Ponadto:
-opiekun kolonii i obozów m³odzie¿owych
-obs³uga kas fiskalnych
-ABC Przedsiêbiorczoœci
-ksiêgowoœæ ma³ych firm
-spawacz MIG/MAG
-eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych
-bezpieczne u¿ytkowanie wyrobów zawieraj¹cych azbest
-pierwsza pomoc przedlekarska
-BHP podstawowe i okresowe
-instrukcja kancelaryjna
-przedstawiciel handlowy
-inne
Wszelkie informacje i zapisy:
tel. 015 872 52 52,
2.

Mowa jest wielkim darem, ale i z³o¿onym procesem. Umiejêtnoœæ poprawnego mówienia
jest niezwykle wa¿na, gdy¿ wszelkie inne sposoby u³atwiaj¹ce komunikowanie siê ludzi
miêdzy sob¹, takie jak czytanie, pisanie czy sygnalizowanie nigdy do koñca nie zast¹pi¹
mówienia.
Tymczasem polskie statystyki podaj¹ zatrwa¿aj¹co wysokie wskaŸniki wad
i zaburzeñ mowy u dzieci. Przyczyny tego zjawiska mo¿na wi¹zaæ z niezadowalaj¹cym
jeszcze stanem œwiadomoœci spo³eczeñstwa, z brakiem rzetelnej wiedzy na temat rozwoju
mowy dziecka, dba³oœci o jej rozwój, a co za tym idzie brakiem rozumienia potrzeby
podjêcia odpowiednich dzia³añ w zakresie profilaktyki i opieki logopedycznej ma³ego
dziecka.
Skutki zaniedbañ w prawid³owym kierowaniu rozwojem mowy ujawniaj¹ siê
szczególnie, gdy dziecko rozpoczyna naukê szkoln¹. Badania logopedyczne wykazuj¹, ¿e
oko³o 20% dzieci 7-letnich ma wady wymowy, a oko³o 70% mówi niedbale, nie otwiera
w³aœciwie ust, nie artyku³uje wyraziœcie g³osek, nie mówi p³ynnie. Nasze dzieci bardzo
du¿o ogl¹daj¹ i s³uchaj¹, ale same coraz mniej mówi¹ i mówi¹ niepoprawnie.
Czy Ty wiesz jak mówi Twoje dziecko?
Czy wiesz, jakie znaczenie ma prawid³owa mowa Twojego dziecka?
Czy wiesz, ¿e jak mówi- tak te¿ pisze Twoje dziecko?
Konieczne jest, wiêc wczesne rozpoznanie istniej¹cych u dziecka problemów
komunikacji jêzykowej i zapewnienie mu w³aœciwej formy profilaktyki, stymulacji oraz
terapii.
Zapobieganie i korekcja wad wymowy, to równie¿ w prostej zale¿noœci
zapobieganie ewentualnym trudnoœciom czy niepowodzeniom szkolnym. Nale¿y pomóc
dziecku mo¿liwie wczeœnie, nim doœwiadczy ono negatywnych dla siebie sytuacji.
Je¿eli wiêc zauwa¿ysz, ¿e Twoje dziecko:
! w czasie mówienia wk³ada jêzyk miêdzy zêby,
! nie potrafi naœladowaæ „ konika” kl¹skaj¹c jêzykiem o podniebienie,
! w czasie snu i w ci¹gu dnia ma otwart¹ buziê,
! prze³yka œlinê lub p³yny z jêzykiem miêdzy zêbami,
! nie potrafi unieœæ jêzyka do podniebienia,
! nie reaguje na ciche dŸwiêki, czêsto prosi o powtórzenie wypowiedzi,
! wpatruje siê w usta osoby mówi¹cej,
! nie rozumie wielu poleceñ,
! upraszcza, zniekszta³ca wyrazy, pos³uguje siê w³asnym, niezrozumia³ym dla otoczenia
jêzykiem, nie wymawia wielu g³osek lub je zamienia,
zg³oœ siê do logopedy - wszelkie porady udzielane s¹ bezp³atnie.
Pierwsze kontrolne badania dziecka powinny odbyæ siê najpóŸniej w 4 roku ¿ycia dziecka
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Ul. J. Zamoyskiego 37 w Janowie Lubelskim, tel. 8-724-041

Gazeta Janowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje
kandydatów na rodziny zastêpcze dla wychowanków Wielofunkcyjnej
Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk”
w Janowie Lubelskim.
Naszym pragnieniem jest aby ka¿de dziecko by³o szczêœliwe i bezpieczne.
Poniewa¿ wszystkim dzieciom nie mo¿emy daæ szczêœcia chcemy rozpocz¹æ od
„naszych dzieci”, czyli od dzieci przebywaj¹cych w „Promyku” w Janowie
Lubelskim.
Najlepsz¹ form¹ opieki nad dzieæmi pozbawionymi opieki rodziców s¹
wszelakie formy rodzinne, miêdzy innymi rodziny zastêpcze.
Rodzinna opieka zastêpcza jest forma pomocy dzieciom i ich rodzicom, którzy
przez pewien czas musz¹ ¿yæ oddzielnie od siebie z powodu zaniedbania lub
innych szczególnych okolicznoœci wymagaj¹cych opieki poza domem, przy
zachowaniu wiêzów prawnych i zwykle tak¿e emocjonalnych.
Znaczenie rodzinnej opieki zastêpczej polega na zaspokajaniu indywidualnych
potrzeb dzieci oraz ich rodzin przy pomocy si³y ogniska domowego oraz
poprzez wsparcie pochodz¹ce od tej rodziny, jak równie¿ od spo³ecznoœci
lokalnej.
G³ównym zadaniem rodziny zastêpczej jest zapewnienie w³aœciwych warunków
wychowania i rozwoju dziecka pozbawionemu szansy wychowywania siê we
w³asnej rodzinie.
Dziecko umieszcza siê w rodzinie zastêpczej na czas potrzebny do
unormowania jego sytuacji ¿yciowej.
Pe³nienie funkcji rodziny zastêpczej mo¿e byæ powierzone ma³¿onkom lub
osobie niepozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim, je¿eli spe³nia nastêpuj¹ce
warunki:
- daje rêkojmiê nale¿ytego wykonywania zadañ rodziny zastêpczej
- ma sta³e miejsce zamieszkania oraz sta³e Ÿród³o utrzymania
- w pe³ni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich
- nie by³a pozbawiona w³adzy rodzicielskiej ani w³adza nie zosta³a im
ograniczona
- wywi¹zuje siê z obowi¹zku ³o¿enia na utrzymanie osoby najbli¿szej lub innej
osoby,
gdy ci¹¿y na nich taki obowi¹zek z mocy prawa lub orzeczenia s¹du
- stan zdrowia umo¿liwia w/w opiekê nad dzieckiem
- ma odpowiednie warunki mieszkaniowe
- uzyska³a pozytywna opiniê oœrodka pomocy w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania.

JE¯ELI MASZ GOR¥CE SERCE I KOCHASZ DZIECI
CHCIA£BYŒ POŒWIÊCIÆ SWÓJ CZAS DZIECIOM
OPUSZCZONYM PRZEZ NAJBLI¯SZYCH JESTEŒ SOB¥
GOTOW¥ STWORZYÆ DZIECKU
TROSKLIW¥ I CIEP£¥ ATMOSFERÊ DOMU
RODZINNEGO
PrzyjdŸ do nas jesteœmy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-15
Zespó³ Pomocy Spo³ecznej (pokój nr 6)
Tel.015 8723 345, fax.015 8723 678
Ul. Zamoyskiego 37
23-300 Janów Lubelski

Informacje Zarz¹du Rejonowego PCK
w Janowie Lubelskim

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Janowie Lubelskim sk³ada
ser dec zne pod ziê kow ani a wsz yst kim
Honor owym Dawco m krwi za „Dar
Serca”, którzy wziêli udzia³ w naszych
akcjach- poboru krwi 15 grudnia 2005 roku
i 27 stycznia 2006 r. W szczególnoœci
dziêkujemy dawcom pierwszorazowym m³odzie¿y z trzecich klas Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim
jak równie¿ Dyrekcji LO i opiekunce
szkolnego PCK, pani Joannie Siatce.
Pragniemy poinformowaæ, ¿e uzyskane
przez naszych dawców krew w dniu 27
stycznia 2006 roku by³a równie¿
zabezpieczeniem zapasów krwi dla ofiar
tragedii Katowicach potrzebuj¹cych
transfuzji.
Terminy poboru krwi:
Punkt Krwiodawstwa, ul. Zamoyskiego
149 w Janowie Lubelskim (przy szpitalu)
24 lutego oraz 31 marca 2006 roku od
godziny 9.00 do 13.00
Serdecznie zapraszamy
Polski Czerwony Krzy¿ informuje:

W zwi¹zku z tragicznymi wydarzeniami
w Katowicach 28 stycznia 2006 rokukatastrofa budowlana, w której ponios³o
œmieræ wiele osób a du¿o zosta³o rannych
PCK w³¹czy³ siê do akcji pomocy
posz kodo wany m oraz ich rodz inom .
Apelujemy do Pañstwa o wsparcie ofiar
tragedii poprzez dokonywanie wp³at na
konto Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Pozyskane w ten sposób œrodki zostan¹
przeznaczone na doraŸn¹ i d³ugofalow¹
pomoc dla rodzin ofiar tragedii.
Polski Czerwony Krzy¿
Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Bank Millenium
Nr. Konta: 56 1160 2202 0000 0000 7174
6816
Z dopiskiem „CHORZÓW”
Wszelkie wp³aty dokonywane na ten cel
przez Pocztê Polsk¹, Bank Millenium SA
zwolnione s¹ z op³at.
Prezes Zarz¹du Rejonowego PCK
Boles³aw Gzik

Pamiêci moich ojców
Od wrzeœnia 2005 r. w Muzeum
Regionalnym w Janowie Lubelskim
prezentowana jest wystawa
pt. „Pamiêci moich ojców” autorstwa
Pani Marii Koœcielniak. Opowiada ona
o tragicznych losach dwojga przyjació³,
Adama Jakubca, ojca autorki oraz ks.
Jana Or³a, jej ojca chrzestnego.
Bohaterów wystawy ³¹czy wspólne
dz ie ci ñs tw o i la ta m³ od zi eñ cz e
spêdzone w rodzinnej wsi Bia³a
i w Janowie Lubelskim. Obaj podzielili
te ¿ t ra gi cz ny lo s o fi ar dw óc h
totalitaryzmów, sowieckiego i
niemieckiego.
Adam Jakubiec, oficer Wojska
Polskiego, podczas walk wrzeœnia 1939
r. zosta³ internowany i wywieziony do
Kozielska. Zgin¹³ 18 kwietnia 1940 r.
zastrzelony przez Rosjan w lesie
katyñskim. Ks. Jan Orze³, aresztowany
przez Niemców 19 czerwca 1940 r.,
w grudniu tego samego roku zosta³
przewieziony do obozu w Dachau.
Mordercza praca na plantacjach, g³ód
i bicie z³ama³y jego organizm.
Wycieñczony upad³ przy pracy i zosta³
zastrzelony 21 sierpnia 1942 r. spalono
go w krematorium.
Wystawa „Pamiêci moich

ojców” opiera siê na prywatnych
zbiorach Pani Marii Koœcielniak. S¹ to
przede wszystkim fotografie rodzinne
z lat 1930-1939, fragmenty publikacji
ksi¹¿kowych zawieraj¹ce informacje
dotycz¹ce bohaterów wystawy (m.in.
fragment ksi¹¿ki „Jasne promienie
w Dachau” ks. bp. F. Korzyñskiego).
Na wystawie umieszczone s¹ równie¿
listy Adama Jakubca pisane z Kozielska
do rodziny. Ca³oœci dope³nia przegl¹d
publikacji o tematyce katyñskiej oraz
publikacji o losach duchowieñstwa
w obozie w Dachau.
Wystawa „Pamiêci moich ojców” sta³a
si ê i ns pi ra cj ¹ d o o rgan iz ow an ia
w janowskim Muzeum kolejnych tego
ro dz aj u wy st aw. Ce le m je st tu
zachêcenie mieszkañców Janowa
i okolic, maj¹cych udokumentowane
dzieje swoich rodzin, przodków do
wspó³pracy polegaj¹cej na
prezentowaniu swoich zbiorów innym.
Ze swej s tron y Muze um prag nie
zaoferowaæ pomoc w przygotowaniu
wystaw, pomoc w poszukiwaniu
ma te ri a³ ów ar ch iw al ny ch , s³ u¿ y
równie¿ swoimi zbiorami.
Pitor Widz

Wydawnictwa Muzeum Regionalnego
w Janowie Lubelskim planowane na 2006 rok
1.„Dzia³alnoœæ podziemia w powiecie
Janów Lubelski-Kraœnik województwa
lu be ls ki eg o w cz as ie ok up ac ji
niemieckiej”, autor ks. Leon
Kuœmierczyk. Opracowanie
historyczne dotycz¹ce dzia³alnoœci
podziemia niepodleg³oœciowego na
terenie powiatu Janów-Kraœnik
przedstawiaj¹ce powstanie,
organizacjê i struktury dowódcze
oddzia³ów Armii Krajowej, Narodowej
Organizacji Wojskowej, Narodowych
Si³ Zbrojnych, Batalionów Ch³opskich.
2.„Kultura duchowa mieszkañców
Ziemi Janowskiej”, opracowanie

z zak res u wie dzy etn ogr afi czn ej
powsta³e na podstawie materia³ów
zgromadzonych przez pracowników
Muzeum podczas kwerend w terenie,
p o dc z as o bo z ów n au k ow y ch
studentów kulturoznawstwa UMCS w
Lublinie organ izowanych przez
Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim. Opracowanie bêdzie
poruszaæ tematykê obrzêdowoœci,
kultury duchowej mieszkañców Ziemi
Janowskiej.
Planowany termin wydania obu
pozycji drugie pó³rocze 2006 r.

Informacja o konkursach og³oszonych przez
UM w Janowie Lubelskim

W styczniu bie¿¹cego roku rozstrzygniêto dwa pierwsze otwarte konkursy na
realizacjê zadañ publicznych Gminy og³oszone przez Burmistrza Janowa
Lubelskiego, zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). W pierwszym
konkursie z dziedziny: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y w
czasie ferii zimowych”, przyznano dotacje na dofinansowanie realizacji
programów nastêpuj¹cym jednostkom:
1.Janowski Oœrodek Kultury nazwa projektu„Nie b¹dŸ niedŸwiedziem nie
przesypiaj zimy” Wysokoœæ przyznanej kwoty 1.800. Z³.
2.Oœrodek Pomocy Spo³ecznej nazwa projektu„Œnie¿na przygoda z bajk¹”.
Wysokoœæ dotacji 2.300 z³.
3.Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych nazwa projektu„Zimowa
szko³a te¿ jest weso³a aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci podczas
ferii”. Wysokoœæ dotacji 900 z³.
W drugim konkursie z dziedziny: „Propagowanie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu”, przyznano dotacje nastêpuj¹cym organizacjom:
1.Miejski Klub Sportowy „Janowianka” nazwa programu „Sport sposobem na
¿ycie i recept¹ na zdrowie”, przyznano kwotê 140.000 z³.
2.Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” nazwa programu „Popularyzacja
i rozwój sportu zapaœniczego wœród dzieci i m³odzie¿y na obszarze Ziemi
Janowskiej”. Przyznano kwotê 45.000 z³.
3.Stowarzyszenie Kulturalno
Sportowe „Pegaz”
nazwa projektu
„XII Ogólnopolskie Zawody Konne z Udzia³em Zawodników Zagranicznych
Janów Lubelski 2006 ”. Przyznano 15.000 z³
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Azbest-przyczyn¹ chorób nowotworowych!
Azbe st by ³ sur owce m pow szec hnie
sto sow any m do pro duk cji wyr obó w
pr ze my s³ ow yc h. W bu do wn ic tw ie
stosowano go w wyrobach takich jak
eternit (p³yty faliste azbestowocementowe do pokryæ dachowych ), p³yty
prasowane p³askie elewacyjne, p³yty karo
do dachów i elewacji, rury azbestowocementowe wysokociœnieniowe i
kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i
dymowo-spalinowe, kszta³tki azbestowocementowe oraz elementy
wielkowymiarowe np. p³yty warstwowe.
Stosowany by³ równie¿ do produkcji
elementów budynków jak: klapy
przeciwpo¿arowe, ci¹gi
telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze,
wêz ³y c iep ³ow nic ze, prz ejœ cia kab li
elektrycznych, przewodów
c i e p ³ o w n i c z y c h
i wentylacyjnych. Azbest stosowano te¿ w
tkaninach w yg³uszaj¹cych h a³as.
Pr zy cz yn i³ y si ê do te go un ik al ne
w³a œci woœ ci t ego min era ³u. W³ókna
azbestu s¹ bardzo elastyczne, mocne
i tr wa ³e . Pr od uk ty az be st ow e s¹
kwasoodporne, ogniotrwa³e, odporne na
ko ro zj ê i ch ar ak te ry zu j¹ si ê d u¿ ¹
wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹.
Az be st uz na ny zo st a³ za cz yn ni k
zw iê ks za j¹ cy ry zy ko wy st ¹p ie ni a
nowotworów z³oœliwych m. in. raka p³uc i
miêdzyb³onniaka op³ucnej.
Ch or ob ot wó rc ze dz ia ³a ni e az be st u
wystêpuje w wyniku wdychania jego
w³ók ien z awie szon ych w powi etrz u.
Dopóki w³ókna nie s¹ uwolnione do
powietrza nie stanowi on zagro¿enia dla
zdr owi a. N a na jwi êks ze z agr o¿e nie
nar a¿e ni s¹ m ies zka ñcy budynków,
których pokrycia dachowe wykonane s¹ z
p³yt azbestowo-cementowych. Ze wzglêdu
na szkodliwe dzia³anie na œrodowisko i
zdrowie ludzi w 1999 r. zakazano w Polsce
produkcji wyrobów z jego udzia³em.
Kolejnym krokiem by³o przyjêcie przez
Radê Ministrów w roku 2002 rz¹dowego
„Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawieraj¹cych azbest stosowanych na
terytorium Polski”. Program ten obejmuje
okres 30 lat, tj. lata 2003-2032. Proces
usuwania wyrobów zawieraj¹cych ten
niebezpieczny minera³ powinien byæ
zakoñczony w roku 2032. Tak d³ugi okres
realizacji programu wynika z du¿ej iloœci
wyrobów azbestowych znajduj¹cych siê na
terenie Polski oraz wysokoœci potrzebnych
do ich usuniêcia œrodków finansowych.
Sz ac uj e s iê , ¿ e n a t er en ie
województwa lubelskiego znajduje siê 1
530 534 ton, a w powiecie janowskim 46
422 ton wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Wszyscy w³aœciciele ( zarz¹dcy
budynków) pokrytych p³ytami azbestowocementowymi zobligowani s¹ prawem do
sku tec zne go i ch z abe zpi ecz eni a lu b
usuniêcia. P³yty azbestowo-cementowe
prawid³owo zamontowane, pomalowane
farb¹ akrylow¹, konserwowane co 5-7 lat
mog¹ byæ u¿ytkowane przez okres 30 lat.
W³aœciciel ( zarz¹dca budynku ) powinien
sporz¹dziæ „Ocenê stanu i mo¿liwoœci
bez pie czn ego u¿y tko wan ia w yro bów
zawieraj¹cych azbest”,
w której ustala siê stopieñ pilnoœci
wymiany lub naprawy tych wyrobów.
Wy r o b y, k t ó r e p o s i a d a j ¹ d u ¿ e
i widoczne uszkodzenia powinny byæ
bezzw³ocznie usuniête. Prace zwi¹zane
z ich usuwaniem mog¹ wykonywaæ
je dy ni e sp ec ja ln ie pr ze sz ko lo ne i
wyposa¿one ekipy budowlane posiadaj¹ce
decyzje z zakresu gospodarki odpadami
(decyzja zatwierdzaj¹ca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi).
Roboty budowlano- remontowe
prowadzone z udzia³em tych wyrobów s¹
pra cam i sp ecy fic zny mi i wym aga j¹
spe³nienia odpowiednich warunków z
dziedziny BHP oraz przepisów ochrony
œro dow isk a. P odc zas rea liz acj i pr ac
istnieje koniecznoœæ stosowania przez
wykonawców specjalistycznego sprzêtu i
technik pracy zmniejszaj¹cych pylenie,
od zi e¿ y oc hr on ne j, od po wi ed ni eg o
oznakowania i izolowania stref pracy,

Stypendia przyznane
Projekt pn.: „Program stypendialny dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z
Powiatu Janowskiego
edycja 2005”,
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodk ów Europ ejski ego Fundu szu
Spo³ecznego (68,05%) i bud¿etu pañstwa
(31,95%), ma na celu wspieranie rozwoju
edukacyjnego m³odzie¿y wiejskiej, która z
powodów materialnych natrafia na bariery,
utrudniaj¹ce naukê na poziomie
pon adg imn azj aln ym, koñ cz¹ cym siê
mat ur¹ . Ce lem szc zeg ó³o wym jes t
udzielenie wsparcia dla 522 uczniów ze
szkó³ ponadgimnazjalnych, dla których
powiat janowski jest organem
prowadz¹cym. W grudniu ubieg³ego roku
dla uczniów, którzy nie mieli œrodków
finansowych, zosta³ uruchomiony system
zaliczkowy wyp³acania transz stypendium.
Od drugiego kwarta³u 2006 roku
pl an uj e s iê up ro sz cz en ie sy st em u

4.

przekazywania stypendiów, polegaj¹ce na
rezygnacji z obowi¹zku poœwiadczania
przez uczniów wydatków, poniesionych na
cele edukacyjne, np. fakturami, na rzecz
zaœwiadczeñ o uczestnictwie ucznia w
zajêciach szkolnych i przekazywanie
kolejnych transz stypendium bezpoœrednio
do ucznia na podstawie powy¿szych
zaœwiadczeñ. Zaœwiadczenie takie bêdzie
podpisywane przez dyrektora szko³y w
porozumieniu z wychowawc¹. Wysokoœæ
limitu godzin nieusprawiedliwionych,
którego przekroczenie spowoduje utratê
stypendium, bêdzie okreœlona na poziomie
Regulaminu przyznawania stypendiów.
Obo k zaœ wia dcz eñ ucz nio wie /os oby,
podpisuj¹ce w imieniu uczniów umowy o
przekazaniu stypendium, bêd¹
zobowi¹zane do z³o¿enia jednorazowo na
ca³y rok szkolny pisemnego oœwiadczenia
o wykorzystaniu przyznanego stypendium

oznakowania miejsc magazynowania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów
hermetycznie opakowanych. Istotne jest,
ab y p od cz as pr ac de mo nt a¿ ow yc h
zm in im al iz ow aæ il oœ æ u wa ln ia ny ch
w³ ók ie n az be st ow yc h do ot oc ze ni a
pop rze z naw il¿ ani e wod ¹ wyr obó w
zawieraj¹cych azbest przed ich usuwaniem
lub demonta¿em i utrzymanie w stanie
wilgotnym przez ca³y czas pracy oraz
poprzez demonta¿ ca³ych wyrobów (p³yt,
ru r, k sz ta ³t ek ) b ez ja ki eg ok ol wi ek
uszkadzania tam gdzie jest to technicznie
mo¿liwe. Materia³y trwale zwi¹zane z
pod³o¿em powinny byæ odspajane przy
stosowaniu wy³¹cznie narzêdzi rêcznych
lub wolnoobrotowych, wyposa¿onych w
mi ej sc ow e i ns ta la cj e o dc i¹ ga j¹ ce
powietrze. Nale¿y zabezpieczaæ
zdemontowane odpady oraz
ma ga zy no wa æ je w wy zn ac zo ny m
miejscu. Nale¿y je pakowaæ w foliê
polietylenow¹ o gruboœci nie mniejszej ni¿
0,2 m m w pr zypa dku, gdy g êsto œæ
objêtoœciowa wyrobów i odpadów jest
3
równa lub wiêksza ni¿ 1. 000 kg/m ,
zestalaæ przy u¿yciu cementu nastêpnie
szczelnie opakowaæ w foliê polietylenow¹
o gruboœci nie mniejszej ni¿ 0,2 mm
w p rz yp ad ku od pa dó w o gê st oœ ci
3
objêtoœciowej mniejszej ni¿ 1. 000 kg/m ,
s z c z e l n i e
o p a k o w a æ
w worki z folii polietylenowej o gruboœci
nie mniejszej ni¿ 0,2 mm , a nastêpnie
umieszczaæ w opakowaniu zbiorczym
z folii polietylenowej
w przypadku odpadów pozostaj¹cych w
k o n t a k c i e z a z b e s t e m
i z ak wa li fi ko wa ny ch ja ko od pa dy
o gêstoœci objêtoœciowej mniejszej ni¿ 1.
3
000 kg/m . Zdemontowane wyroby nale¿¹
do odpadów niebezpiecznych i jedyn¹
me to d¹ ic h u ni es zk od li wi an ia je st
sk³adowanie na sk³adowiskach odpadów
niebezpiecznych lub na wydzielonych
czêœciach sk³adowisk odpadów innych ni¿
niebezpieczne i obojêtne.
W woj ewó dzt wie lub els kim odp ady

na cele edukacyjne. Ponadto uczniowie
bêd¹ zobowi¹zani do przedstawienia na
koniec roku szkolnego œwiadectwa
ukoñczenia klasy/œwiadectwa
maturalnego. W przypadku zaniedbania
obowi¹zku szkolnego przez ucznia, uczeñ
taki zostanie wykluczony z projektu.
Oz na cz a t o, ¿e pu la st yp en di um ,
pomniejszona o kwotê przekazan¹
uczniowi przed wy³¹czeniem go z
projektu, bêdzie
przyznana kolejnej
osobie z listy rezerwowej stypendystów.
Powy¿sza forma zacznie obowi¹zywaæ z
dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia,
zmieniaj¹cego Uzupe³nienie ZPORR. W
chwili obecnej projekt rozporz¹dzenia
zm ie ni aj ¹c eg o z na jd uj e s iê w
ko ns ul ta cj ac h mi êd zy re so rt ow yc h.
Przewidywany termin jego wejœcia w ¿ycie
to koniec pierwszego kwarta³u 2006 roku.
Obok uczniowskiego projektu
stypendialnego, powiat janowski realizuje
drugi projekt pn.: „EUROSTUDENT
program stypendialny dla Województwa
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azbestowe przyjmowane s¹ na dwóch
sk³a dowi skac h: w K raœn iku
Pias ki
Za rz ec ze (p ow ia t kr aœ ni ck i) or az
w Poniato wej Wsi (pow iat opols ki).
Transport takich odpadów mo¿e odbywaæ
siê pojazdami odpowiednio
pr zy st os ow an ym i, oz na ko wa ny mi ,
posiadaj¹cymi dopuszczenie do przewozu
towarów niebezpiecznych, kierowanymi
przez osoby uprawnione do przewozu
towarów niebezpiecznych.
Wykonawca przed rozpoczêci em prac
zwi ¹za nyc h z usu wan iem wyr obó w
zawieraj¹cych azbest obowi¹zany jest do
zg ³o sz en ia te go fa kt u w ³a œc iw em u
inspektorowi nadzoru budowlanego oraz
okrêgowemu inspektorowi pracy oraz
opracowania planu prac usuwania azbestu.
Po zakoñczeniu prac wykonawca powinien
z³o¿yæ w³aœcicielowi ( zarz¹dcy budynku )
p i s e m n e o œ w i a d c z e n i e
o prawid³owoœci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z py³u azbestowego.
Z powy¿szych informacji wynika, ¿e
sp ot yk an a p ra kt yk a s am od zi el ne go
wykonywania przez w³aœcicieli obiektów (
sposobem gospodarczym ) demonta¿u lub
zabezpieczeñ azbestowo - cementowych
pokryæ d achowyc h czy ele wacji je st
niedopuszczalna. Opisywane roboty
wykonywaæ mog¹ wy³¹cznie
specjalistyczne firmy. Koszty usuwania z
powierzchni dachowych p³yt azbestowo cementowych s¹ na ogó³ wysokie i dla
zoptymalizowania operacji prace powinny
obejmowaæ, co najmniej kilka obiektów i
byæ koordynowane przez gminê. Œredni
koszt usuniêcia 1 m2 p³yty wynosi 31-41 z³.
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i
Leœnej Starostwa Powiatowego w
Janowie Lubelskim
Od Redakcji: W nastêpnym numerze
“GJ” podamy wykaz firm
uprawnionych do demonta¿u wyrobów
z azbestu

Lubelskiego 2005
2006”,
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego (75%) i bud¿etu pañstwa
(25%), w ramach którego 58 studentów z
powiatu janowskiego otrzyma³o
st yp en di um . C el em re al iz ow an eg o
projektu jest stworzenie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich w
województwie lubelskim, a zwi¹zku z tym
podniesienie dostêpu do kszta³cenia na
po zi om ie wy ¿s zy m dl a st ud en tó w,
pochodz¹cych z obszarów zagro¿onych
marginalizacj¹. Projekt jest zgodny z
polityk¹ równych szans kobiet i mê¿czyzn,
po ni ew a¿ kr yt er ia kw al if ik ac ji s¹
jednakowe dla obu p³ci. Projekt
wyrównuje szanse edukacyjne i szanse na
ryn ku pra cy osó b, poc hod z¹c ych z
terenów, zagro¿onych marginalizacj¹ i
os ób ni ep e³ no sp ra wn yc h. Ob yd wa
projekty s¹ realizowane po raz kolejny.
Alina Boœ

Ogólnopolska Kampania “Bli¿ej siebie - dalej
od narkotyków”- zakoñczona
Jak ju¿ pisaliœmy wczeœniej nasz
Powiat w³¹czy³ siê w tê kampaniê.
Zakoñczyliœmy spotkania z m³odzie¿¹
i rodzicami. Spotkania z m³odzie¿¹
by³y szczególnie cenne i wartoœciowe,
osoba prowadz¹ca Pani Krystyna
Kozak-psycholog poradni
podsumowuj¹c, stwierdza „mamy
bardzo wartoœciowych m³odych ludzi
owszem czasami zagubionych ale to
przede wszystkim z naszej winy, nas
doros³ych”. Zanim przejdziemy do
liczb, proszê odpowiedzieæ sobie na
py ta ni a i us to su nk ow aæ si ê d o
wypowiedzi W³asnych dzieci w trakcie
dyskusji cytujê: „Proszê Pani, czy
dziecko ma grzech, jeœli pi³o, ale to
rodzic go czêstowa³?”, „Czy muszê
siê spowiadaæ, ¿e pijê, ale siê nie
upijam, pijê najczêœciej piwo, skoro
nie podpisa³em zobowi¹zania przed
pierwsz¹ Komuni¹ Œwiêt¹?”. Próbujê
dyskutowaæ na pewno zapomnia³eœ, ale
ka¿de dziecko podpisywa³o, a wiêc i Ty
podpisa³eœ„Nie, ja nie podpisa³em,
podpisa³a za mnie mama”. Owszem
dyskusja na temat spowiedzi toczy³a siê
dalej, ale podam jeszcze inne ciekawe
pytania:„Proszê Pani, jak oduczyæ
rodziców piæ i paliæ?”, „Przecie¿
marycha nie uzale¿nia...” i wiele
innych. Odpowiada³am rzetelnie,
szczegó³owo i prawdziwie, dyskusje
by³y przerywane, bo czas 3 godz.
dobiega³ koñca. A potrzeby by³y
wiêksze. Jestem przekonana, ¿e by³y to
dobrze wykorzystany czas. M³odzie¿ w
zdecydowanej wiêkszoœci powa¿nie
podesz³a do trudnego tematu. Nie
straszy³am ich konsekwencjami, bo nie
o straszenie chodzi, ale tylko troszkê
wyrêcza³am rodziców z obowi¹zku
rozmów ze swoimi dzieæmi na te
tematy.
Wyrê czy³am, bo kiedy na
wstêpie zadawa³am pytanie „kto z Was
rozmawia z rodzicami o paleniu, piciu,
narkotykach?” to by³y klasy, ¿e w ogóle
nie by³o ani jednej rêki, czasami
3 i tylko w jednej klasie 6 uczniów,
z którymi rodzice rozmawiali
minimum jeden raz o szkodliwoœci
brania substancji psychoaktywnych.
Na uwagê zas³ugiwa³yby te¿
odpowiedzi dorastaj¹cych m³odych
ludzi o przyczynach dla których siêgaj¹

po narkotyki, by³o ich wiele i bardzo
ró¿ne przytoczê tylko jedn¹, której
sama do dziœ nie mogê zrozumieæ,
a mianowicie m³odzi ludzie pij¹ i bior¹
narkotyki, cytujê: „na z³oœæ
rodzicom”.
Na koniec kilka liczb. Otó¿
zajêcia warsztatowo
edukacyjne
przeprowadzone zosta³y w 24 klasach
gimnazjalnych-Janowie Lub.,
Krzemieñ, Kocudza ³¹cznie bra³o
w nich udzia³ 569 uczniów. Ponadto
staraliœmy siê dotrzeæ z t¹ tematyk¹, jak
najszerzej do doros³ych: rodziców,
opiekunów i nauczycieli. W czasie
imprezy œrodowiskowej („Gryczoki
2005”) rozdawaliœmy bezp³atne ulotki
i broszurki „Bli¿ej siebie dalej od
narkotyków”. Nastêpnie odby³y siê ze
wszystkimi rodzicami dzieci objêtych
programem spotkania informacyjnoedukacyjne w czasie wywiadówek.
Ta k i e s p o t k a n i e z r o d z i c a m i
dodatkowo zosta³o przeprowadzone w
ZS w Dzwoli. Szacujemy, ¿e ³¹cznie
wziê³o w nich udzia³ oko³o 450 osób.
Ni e je st ³a tw o do ro s³ ym
rozmawiaæ z dzieckiem i to jeszcze
w „okresie dorastania”, okresie buntu,
zachwianych autorytetów, przekory
i pierwszych prób bycia „doros³ym,
który samodzielnie podejmuje wa¿ne
decyzje”.
Rodzicom n ale¿a³oby
poœwiêc iæ znacz nie wiêc ej czasu
i dodawaæ im odwagi do podejmowania
pr ób ko nt ak tó w ni ez al e¿ ni e od
postawy dorastaj¹cej córki czy syna.
By æ m o¿ e w ie lu ro dz ic ów je st
nieœwiadomych jak bardzo
rozpowszechniaj¹ siê na terenie
naszych szkó³ nie tylko papierosy,
alkohol, ale tak¿e narkotyki. Nale¿y
o tym jasno informowaæ (mówiæ
i pisaæ), bo tylko to daje gwarancjê
prawid³owych wyborów i decyzji
naszych dzieci.
Rodzicu, Nauczycieli i Ty
m³ody cz³owieku poœwiêæ swoje 30
min., pos³uchaj aby dowiedzieæ siê
wiêcej-www.narkotyki.patrz.pl refleksjê pozostawiam Tobie...
Nie skasuj swojego ¿ycia!

siê nie oprze
Z“¯adna
¿ycia janowskiego
szpitalanam...” - “Damy i Huzary”

w wykonaniu M³odzie¿owego Zespo³u Teatralnego
z Gimnazjum w Janowie Lubelskim
Wœród uczniów Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim jest
wiele utalentowanych osób. Celem
edukacyjnym, a tak¿e wychowawczym
szko³y jest wspieranie takich talentów,
stworzenie warunków do ich rozwoju.
Doskona³¹ okazja ku temu s¹
przedstawienia przygotowywane przez
uczniów gimnazjum pod kierunkiem
swoich nauczycieli.

rewelacyjnego £ukasza Potacza³ê
Major, (dziœ uczeñ LO, dawniej czêsto
wystêpuj¹cy w g imnazjalnych
przedstawieniach). W roli
zakochanego Porucznika
i uwodzonego Rotmistrza wyst¹pili
Dawid Chodara i Mateusz Ró¿y³o.
S³ yn ne Fr ed ro ws ki e s ³o wa ”n ie
uchodzi” wyg³asza na scenie jako
Kapelan Mateusz Szczecki. Role

W ka rn aw al e 20 06 r. uc zn io wi e
prezentuj¹ spektakl oparty na komedii
Aleksandra Fredry pt. „Damy
i huzary”. W przedstawieniu bierze
udzia³ 50-osobowa grupa aktorów,
tancerzy i dziewcz¹t z zespo³u
muzycznego. Akcja sztuki toczy siê
w domu Majora na wsi. Przebywa on
tutaj z grup¹ przyjació³ - huzarów.
Odpoczynek w sielskim ustroniu
umilaj¹ im polowania i gra w szachy.
Dopiero co wyprawiono z dworku
"ostatni¹ bia³og³owê". "Bêdzie cicho

Grzesia i Rembo, starych wiarusów,
od tw or zy li Micha³ Rodziewicz
i Artur Kras.Trzy siostry intrygantki
to Beata Gil, Kasia Mazurek i Olga
Surma, ich s³u¿¹ce graj¹ Olga
Wiechnik, Monika Cieœlak i Kasia
Moskal. Subtelna Zosiê, zmuszon¹ do
wyboru miêdzy g³osem serca a wol¹
ciotek gra Kasia Suchora w roli
Kucharza-Micha³ Majewski
Aktorów, tancerzy, chór i scenografiê
przygotowali: p.Ma³gorzata Lewczuk
p.El¿bieta Sobótka, p. Anna

i spokojnie" - marzy Rotmistrz.
Kawalerski b³ogostan nie trwa jednak
d³ugo. Majora odwiedzaj¹ bowiem trzy
siostry. ¯o³nierski honor nakazuje
godnie przyj¹æ niewiasty. "Huzary"
dwoj¹ siê i troj¹, jednak ich wysi³ki
odnosz¹ skutki zgo³a przeciwne do
zamierzonych. Tymczasem "damy"
niezra¿one nieokrzesaniem swych
gospodarzy postanawiaj¹ wprowadziæ
w ¿ycie swoje plany, dotycz¹ce o¿enku
Majora. Komedie Fredry nale¿¹ do
podstawowych lektur polskich
uczniów i dlatego kojarz¹ siê czêsto
z nud¹ i przymusem czytana Jednak po
obejrzeniu przedstawienia o mi³osnych
perypetiach wojaków stacjonuj¹cych
w dworku na prowincji, m³odzie¿
poznaje pere³ki polskiej literatury
przedstawione w sposób zabawny
i bli¿szy im, bo odegrany przez
kole¿anki i kolegów z ich szko³y.
Huzarom przewodzi grany przez

Targoñska, p.Urszula Wiechnik,
p. Krzysztof Bi¿ek i p. dyr. Andrzej
Tomczyk. Humor siê nie starzeje
w ogóle. Humor to jest rodzaj eliksiru.
Tym bardziej nie starzeje siê dzisiaj,
poniewa¿ nie ¿yjemy w najweselszych
czasach. Dlatego te¿ zapraszamy
wsz yst kich mieszkañców Jan owa
Lube lski ego n a obe jrze nie t ego
pr ze ds ta wi en ia , gd y¿ pr ag ni em y
Pañstwu zaprezentowaæ grupê
aktywnej, zdolnej i naprawdê
wspania³ej m³odzie¿y
z Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania
Panu Dyrektorowi £ukaszowi
Drewniakowi oraz wszystkim
Pracownikom Janowskiego Domu
Kultury za ¿yczliwoœæ i pomoc w
wystawieniu przedstawienia.

K.K.

S K L E P i US£UGI
M O T OR Y Z A C Y J N E
Mariusz Grzegrzuliñski

-Mechanika pojazdowa
-Naprawy powypadkowe
-Sprzeda¿ czêœci samochodowych
-Sprzeda¿ monta¿ i wywa¿anie opon
-Oleje, t³umiki - wymiana gratis
czynne: 8.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00

JANÓW LUBELSKI, UL. £¥KOWA 1
Tel./fax 015 8725 094, tel. kom. 0602 298 587
NIP: 862-144-29-51

Gazeta Janowska

A.T.
5.

Narciarstwo biegowe i œladowe perspektyw¹ aktywnego wypoczynku
na terenie gminy Janów lubelski
Jest faktem, szczególnie widocznym
tegorocznej zimy, ¿e zarówno miasto
Janów Lubelski jak i okolice posiadaj¹
bardzo dobre warunki naturalne do
uprawiania narciarstwa biegowego

i œladowego. Dla uatrakcyjnienia
naszego miasta w sezonie zimowym
i przydania mu kolejnego waloru,
w Biurze Promocji Urzêdu Miejskiego
powsta³ zamiar wykonania
od po wi ed ni o w yt yc zo ny ch or az
oznakowanych tras i szlaków
narciarskich wraz z typow¹
infrastruktur¹.
Jako element wstêpny tych dzia³añ
zosta³a opracowana „KONCEPCJA
NARCIARSTWA BIEGOWEGO I
ŒLADOWEGO W JANOWIE
LU BE LS KI M I OK OL IC AC H” ,
zawieraj¹ca niezbêdne opisy, definicje
oraz podstawowe za³o¿enia
organizacyjno
plan istyczne
narciarstwa biegowego i œladowego.
Z za³o¿enia powstanie tras spowoduje
przede wszystkim uzyskanie nowych
produktów do oferty turystycznej w
ramach realizacji Zintegrowanej

Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Lokalnej Grupy Dzia³ania
„L eœ ny Kr ¹g : Ja nó w Lu be ls ki ,
Modliborzyce, Potok Wielki”.
Dla spo³ecznoœci lokalnej powstanie
tras umo¿liwi w³¹czenie narciarstwa do
programów lekcji WF w Szko³ach,
Placówkach Opiekuñczych
i Wychowawczych
Dla wyje¿d¿aj¹cych w góry zaistnieje
mo¿liwoœæ odbycia treningu oraz
sprawdzenia sprzêtu narciarskiego.
Byæ mo¿e zainteresuj¹ siê
narciarstwem poszukuj¹cy
specyficznej terapii zajêciowej
w leczeniu wielu chorób.
Byæ mo¿e narciarstwo stanie siê
lokalnym, zimowym sposobem
rekreacji.
Przed skierowaniem do opracowañ
projektowych „Koncepcja ...” zostanie
poddana procedurze odpowiednich
uzgodnieñ.
Autor „Koncepcji ...” p. Antoni Sydor
wraz z Kierownikiem Biura Promocji
Urzêdu Miejskiego p. Waldemarem
Fut¹ chêtnie udostêpni¹ „Koncepcjê
...” zainteresowanym osobom
i instytucjom.
Ustalono, ¿e uwagi i propozycje
w zakresie narciarstwa bêd¹
przyjmowane w Biurze Promocji
U rz êd u M ie js ki eg o w Ja no wi e
Lubelskim - w terminie do koñca m-ca
marca 2006 r.
Antoni Sydor

Spotkanie op³atkowe
Ligi Polskich Rodzin

W dniu 15 stycznia br. Zarz¹d
Powiatowy LPR w Janowie Lub.
zorganizowa³ uroczyste spotkanie
op³atkowe swoich cz³onków, na które
zaprosi³ równie¿ szerokie grono osób
spoza organizacji. Spotkanie odby³o siê
w Domu Nauczyciela przy
ul. Ogrodowej. Otwarcia dokonali
i spotkanie prowadzili Krzysztof
Kamiñski oraz Zbigniew Mucha.
Spoœród zaproszonych goœci
zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹:
Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego LPR
w Lublinie i jednoczeœnie pose³ na
Sejm RP p. Andrzej Mañka, asystent
senatora Ryszarda Bendera p. Marian
Szo³ucha, Starosta Powiatu
Janowskiego p. Boles³aw Gzik,
Starosta Powiatu Bi³gorajskiego
p. Stanis³aw Schodziñski, Burmistrz
Janowa Lubelskiego p. Krzysztof
Ko³tyœ, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
w Janowie Lubelskim p. Piotr Góra,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kraœnik
p. Krzysztof Koz³owski, Wójt Gminy
Godziszów p. Andrzej Olech, Wójt
Gm in y Mo dl ib or zy ce p. Wit ol d
Kowalik, Wójt Gminy Potok Wielki
p. Jerzy Pietrzyk, Dyrektor SPZZOZ
p. Zbigniew Widomski, Dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Janowie
Lubelskim p. Witold KuŸnicki, radni
Rady Powiatu Janów Lubelski (m.in.:
6.

p. Tad eu sz Fl is , p . W ie s³ aw
Mianowany, p. Henryk Suchora).
W czêœci oficjalnej spotkania
g³os zabiera³a wiêkszoœæ
z wymienionych. Wy powiedzi
przepojone by³y serdecznoœci¹
i ¿yczeniami pomyœlnoœci w rodzinach
oraz w pra cy na rzec z nas zego
œrodowiska lokalnego. W zakresie
spraw dotycz¹cych sytuacji politycznej
w kraju wypowiada³ siê pose³ Andrzej
Mañka, który odniós³ siê w sposób
szczególny do problemów zwi¹zanych
z tworzeniem siê koalicji
parlamentarnej. Godnym odnotowania
by³o wyst¹pienie Starosty p. Boles³awa
Gzika, który podkreœli³ zas³ugi
p. Tadeusza Flisa i podziêkowa³
radnem u za wsp arcie w wielu
sprawach, wa¿nych dla naszego
powiatu, z racji Jego zatrudnienia
w Urzêdzie Marsza³kowskim.
Po czêœci oficjalnej uczestnicy
spotkania podzielili siê op³atkiem
i z³o¿yli sobie ¿yczenia, a nastêpnie
ud al i s iê do s¹ si ed ni ej sa li na
poczêstunek, gdzie mieli okazjê do
wymiany swoich pogl¹dów
w kwestiach dotycz¹cych aktualnych
wydarzeñ.

Janowskie Muzeum istnieje ju¿ od 20 lat

Muzeum janowskie istnieje ju¿ od 20
lat. Powo³ane do ¿ycia 1 stycznia 1986
r. umiejscowione zosta³o w budynku
dawnego wiêzienia. Przez dziesiêæ lat
funkcjonowa³o jako Muzeum Czynu
Zbrojnego w Janowie Lubelskim
Oddzia³ Muzeum Okrêgowego
w Sandomierzu. Od 1996 r. ju¿ jako
Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim jest samodzieln¹ placówk¹
podleg³¹ w³adzom samorz¹dowym.
Dz ia ³a ln oœ æ M uz eu m t o p rz ed e
wszystkim:
Gromadzenie i udostêpnianie
zbiorów
Od pocz¹tku swego istnienia
janowskie Muzeum gromadzi wszelkie
zbiory dokumentuj¹ce archeologiê,
historiê regionu, jego tradycjê, kulturê
i sztukê ludow¹ w szczególny sposób
wyró¿niaj¹ce nasz region od innych
regionów w Polsce. Ich pozyskiwanie
odbywa siê g³ównie przez zakup,
przekazanie, darowiznê czy depozyt.
Prowadzone s¹ równie¿ kwerendy
w innych muzeach, archiwach
i bibliotekach.
Zbiory w³asne Muzeum s¹
udostêpniane bezp³atnie na potrzeby
badañ naukowych, prac pisanych przez
studentów, uczniów szkó³ janowskich.
Korzysta æ z nich mo g¹ równie ¿
ws zy sc y p os zu ku j¹ cy wi ed zy
historycznej czy etnograficznej
regionu albo te¿ poszukuj¹cy wiedzy
na temat swoich korzeni rodzinnych,
swoich przodków. Rocznie ze zbiorów
Muzeum korzysta ok. 50 osób.
Materia³y historyczne muzeum
udostêpniane s¹ czêsto na potrzeby
ró¿nych wydawnictw ksi¹¿kowych
i p ra so wy ch , p rz yk ³a de m s ¹ t u
„Korzenie Janowskie”.
Wystawiennictwo
Jedn¹ z form udostêpniania
zbiorów w³asnych Muzeum jest
równie¿ dzia³alnoœæ wystawiennicza.
S¹ one prezentowane na wystawach
sta³ych. Organizowane s¹ równie¿
liczne wystawy czasowe, dobierane
tak , ab y za int ere sow aæ w mia rê
szerokie grono osób i aby przekazaæ
informacje z ró¿nych dzia³ów wiedzy.
W zakresie organizacji wystaw istotna
jest wspó³praca z innymi muzeami,
bibliotekami, archiwami i wszelkimi
instytucjami jak chocia¿by z Polsk¹
Akademi¹ Nauk , Instytutem Pamiêci
Narodowej, Towarzystwem National
Geographic Polska, Pañstwowym
Muzeum Etnograficznym

w Warszawie, Muzeum Narodowym
w Warszawie i w Krakowie,
Dzia³alnoœæ oœwiatowa
Wyra¿ a siê ona mi. n. we
wsp ó³p rac y ze szk o³a mi z tre nu
powiatu pod k¹tem realizacji za³o¿eñ
programów edukacyjnych Muzeum
Reg ion aln ego . Pon adt o na baz ie
wy st aw st a³ yc h i cz as ow yc h
organizowane s¹ seminaria, odczyty
i lekcje muzealne. Muzeum stara siê
równie¿ podtrzymaæ lokalne tradycje,
gin¹ce umiejêtnoœci i zawody takie jak
garncarstwo, plecionkarstwo, plastyka
obrzêdowa, organizuj¹c warsztaty dla
dzieci i m³odzie¿y.
Badania naukowe
Muzeum Regionalne
w Ja no wi e Lu be ls ki m pr ow ad zi
badania terenowe na obszarze Ziemi
Janowskiej pod k¹tem pozyskiwania
i gromadzenia zabytków
archeologicznych, historycznych
i etnograficznych. Sprawuje równie¿
nadzór archeologiczny na terenie
miasta i powiatu janowskiego.
Prowadzone s¹ równie¿ prace
kwerendalne w muzeach archiwach,
u o só b p ry wa tn yc h p od k¹ te m
gromadzenia materia³ów dot. historii
i dzie dzic twa kult urow ego Ziem i
Janowskiej a tak¿e dokumentacja
i archiwizacja tych materia³ów.
Przejawem dzia³alnoœci naukowobadawczej s¹ równie¿ obozy naukowe
d l a s t u d e n t ó w Wy d z i a ³ u
Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
organizowane przez Muzeum.
Wydawnictwa
Do wystaw organizowanych
w Muzeum wydawane s¹ katalogi
informacyjne. Ponadto Muzeum jest
wydawc¹ lub wspó³wydawc¹
publikacji ksi¹¿kowych m.in. „Janów
Lubelski 1640-2000” (2000, praca
zb io ro wa ), „R ys hi st or yc zn y
miejscowoœci powiatu janowskiego”
(2002, aut. Z. Baranowski),
„Janowskie gimnazjum i liceum
w oczach wychowanków” (1993, praca
zbiorowa), „£¹¿ek garncarski” (1995,
aut. Barbara Nazarewicz).
Ponadto Muzeum Regionalne
w Janowie Lubelskim jest
wspó³organizatorem wielu wydarzeñ
kulturalnych i imprez odbywaj¹cych
siê na terenie miasta:
-J an ow sk a Wi os na z Le sz ki em
M¹dzikiem,
-Jarmark Janowski,
-Festiwal Kaszy.
P.W.

OG£OSZENIA DROBNE
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 32 arów w Wojciechowie gmina Szastarka.
Atrakcyjnie po³o¿ona, blisko szko³y o szerokoœci 17 metrów. Cena do uzgodnienia. Telefon
kontaktowy (015) 8711 183,
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych,
obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) 8720 812 (wieczorem).
Kupiê mieszkanie w bloku o powierzchni do 40 metrów kwadratowych, parter
ewentualnie pierwsze piêtro lub dom parterowy w Janowie Lubelskim lub okolicy.
Kontakt tel. 505 047 386 lub 510 124 338
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy stacji paliwowej w Modliborzycach o powierzchni
82 ary, tel. 0 602 429 080

Zarz¹d Powiatowy LPR

Gazeta Janowska

ZESPÓ£ MUZYCZNY MIX - TAPE
oferuje dobr¹ muzykê podczas wesel
i przyjêæ
Kontakt tel. 500 810 177 lub 505 393 539

Zas³u¿eni - odznaczeni
W dniu 16 stycznia b.r. w Starostwie
Powiatowym w Janowie Lubelskim
odby³a siê szczególna uroczystoœæ.
G³ównymi bohaterami wydarzenia byli
rodzice, których co najmniej trzech
synów pe³ni lub pe³ni³o czynn¹ s³u¿bê
wojskow¹. Zostali oni odznaczeni
z³otymi i srebrnymi medalami „Za
zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”. Z³oty
medal z r¹k przedstawiciela Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ Lublin-2,
majora Mariana Staniaka, otrzyma³y
dwie osoby: pañstwo Józefa i Józef
Orze³ z Bia³ej I, natomiast srebrnym

medale m uhono rowano trzyna œcie
osób. Zosta³ równie¿ wrêczony jeden
br¹zowy medal „Za zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju” w uznaniu zas³ug
po³o¿onych w dziedzinie rozwoju
i umacniania obronnoœci
Rzeczypospolitej Polskiej. Nastêpnym

punktem uroczystoœci by³o
mi an ow an ie na ko le jn e st op ni e
oficerskie piêciu ¿o³nierzy w stanie
spoczynku, walcz¹cych na frontach II
wojny œwiatowej. Oficjaln¹ czêœæ
uroczystoœci zakoñczy³o wrêczenie

Ferie zimowe 2006 “Œnie¿na przygoda z bajk¹”

W dniach 30.01. 2006r. 10.02.2006r.
W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lubelskim zosta³y
zorganizowane ferie zimowe dla 30
dziec i z rod zin za gro¿o nych
alkoholizmem, przemoc¹, a tak¿e
bezrobociem i ubóstwem z terenu
gminy Janów Lubelski. Tegoroczny
zimowy wypoczynek odbywa³ siê pod
has³em ''Œnie¿na przygoda z bajk¹”.
Bajka by³a motywem przewodnim
minionych ferii. Dzieci mia³y okazjê
codziennie s³uchaæ bajek czytanych
przez janowskie autorytety i osoby

zachowania oraz jak radziæ sobie
w trudnych sytuacjach w domu i poza
domem. Szczególn¹ atrakcj¹ dla dzieci
by³a wizyta Radia Lublin. Redaktorzy
przeprowadzili konkursy oraz
policjantka z KWP w Lublinie udzieli³a
krótkiego instrukta¿u jak zachowaæ siê
na ulicy podczas ruchu pieszego. Na
koniec spotkania z radiem dzieci
zosta³y obdarowane upominkami
i odblaskami. Podczas wypoczynku
zim owe go zorgan izo wan e zos ta³ y
równ ie¿ z abaw y na œ nieg u, bi eg
orientacyjny zakoñczony wspólnym

piastuj¹ce funkcje publiczne. Du¿¹
atr akc j¹ d la m ilu siñ ski ch b y³o
spotkanie z Pos³em na Sejm RP panem
Jerzym Bieleckim. W trakcie ferii
dzieci mia³y zagospodarowany czas
wolny od godziny 9.00 do 14.00.W tym
czasie znajdowa³y siê pod opiek¹
wykwalifikowanej kadry, która
zapewni³a bogaty program zajêæ,

posi³kiem w plenerze. W czasie pobytu
na feriach dzieci zosta³y objête
do¿ywianiem, tj. drugim œniadaniem,
obi ade m i podwi ecz ork iem . Aby
uatrakcyjniæ wypoczynek zosta³a
zorganizowana zabawa choinkowa i
spotkanie z Miko³ajem. W zabawie
udzia³ wziê³o 60 dzieci, które
otrzyma³y paczki ze s³odyczami i mi³o

spotkañ i warsztatów. Ka¿dego dnia
odbywa³y siê warsztaty garncarskie w
Muze um Reg ionalnym, zaj êcia
plastyczne, warsztaty teatralne i zajêcia
wspieraj¹ce prawid³owe procesy
rozwoju, miêdzy innymi
umo¿liwiaj¹ce wczesne
uœ wi ad om ie ni e za gr o¿ eñ , ja ki e
wynikaj¹ z picia alkoholu i brania
narkotyków. Dodatkowo zajêcia mia³y
na celu rozwijaæ procesy
interpersonalne, kszta³towaæ postawy i

spêdzi³y czas przy oprawie muzycznej
przygotowanej przez JOK.
Takie formy wypoczynku powinny
mieæ zapewnione wszystkie dzieci
w czasie wolnym od nauki, poniewa¿
nie mo¿na dopuœciæ, aby nudzi³y siê,
biernie spêdzaj¹c czas przed
telewizorem i komputerem lub te¿
szukaj¹c wra¿eñ w narkotykach lub
alkoholu.

przez Starostê Janowskiego, Pana
Boles³awa Gzika, Patentu Weterana
Walk o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ
Ojczyzny Panu Romualdowi
Krzysztoniowi z Janowa Lubelskiego.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
zgromadzeni wznieœli toast lampk¹
szampana. Nastêpnie uczestnicy
uroczystoœci zostali zaproszeni na
skromny poczêstunek, podczas którego
snuto ró¿ne ciekawe opowieœci z
dawnych lat…
(WZK SPJ)

Wizyta z Bia³orusi

Dnia 10 lutego 2006 roku na terenie
pow iat u jan ows kie go prz eby wa³ a
delegacja przedstawicieli samorz¹du
terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych z Miñska. Byli oni
zainteresowani dzia³aniami, które s¹
podejmowane na rzecz spo³ecznoœci
lokalnych, metod rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych, socjalnych na
te re ni e p ow ia tu . S po tk an ie z
przedstawicielami delegacji z Miñska
by³o równie¿ mo¿liwoœci¹ promocji
powiatu a tak¿e lokalnych dzia³añ
spo³ecznych, liderów samorz¹du i
organizacji pozarz¹dowych.Program
wizyty obejmowa³:

-spotkanie ze Starost¹ Powiatu
Panem Boles³awem Gzikiem,
-omówienie dzia³añ prowadzonych
przez powiat i miasto Janów Lub. na
rzecz poprawy œwiadczenia us³ug
socjalnych,
-spotkanie z pracownikami PCPR,
którzy omówili proces tworzenia
strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych na terenie powiatu
janowskiego,
-wizyta w Domu Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II,
Wielofunkcyjnej Placówce Opieki Nad
Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk”,
œwietlicy œrodowiskowej przy OPS w
Janowie Lub.,
-spotkanie z przedstawicielami

organizacji pozarz¹dowych w siedzibie
stowarzyszenia SAS w Janowie Lub.,
-wizyta w Gminnym Centrum
Informacji w Modliborzycach.
Wizyta by³a zainspirowana poprzez
dzia³ania, które by³y prowadzone
w roku 2003-2004 na terenie powiatu
janowskiego w ramach projektu polsko
niemieckiego Akcja Cz³owiek. Projekt
realizowany by³ przez Zwi¹zek
St ow ar zy sz eñ Fo ru m Lu be ls ki ch
Or ga ni za cj i Po za rz ¹d ow yc h we
wspó³pracy ze Zwi¹zkiem
Parytetowym w Bawarii na terenie
tr ze ch po wi at ów wo je wó dz tw a
lubelskiego: janowskiego, ryckiego i
³êczyñskiego. W ramach programu
by³y prowadzone nastêpuj¹ce
dzia³ania:
-szkolenia z pisania wniosków na
konkretnym formularzu wniosku do
wybranego sponsora,
-spotkania poœwiêcone tematowi
samopomocy „Zasada pomocniczoœci
wspierania dzia³añ samopomocowych i
samoorganizacyjnych”,
-spotkania o tematyce
„Wolontariat-metoda na aktywne
zaanga¿owanie w pracê spo³eczn¹”.
Partnerami lokalnymi
uczestnicz¹cymi w realizacji projektu
by³ PCPR w Janowie Lubelskim gdzie
odbywa³y siê wszystkie spotkania oraz
stowarzyszenie SAS.
Liczymy, ¿e nie by³a to ostatnia wizyta
s¹siadów ze wschodu, ¿e bêdziemy
mogli nawi¹zaæ sta³¹ wspó³pracê
opart¹ na wymianie doœwiadczeñ
i przekazywaniu
pozytywnych
rozwi¹zañ nie tylko w pomocy
spo³ecznej.
A.Œmit
dyr. PCPR w Janowie Lub.

Gazeta Janowska

Magdalena Kolasa, Beata Nizio³
7.

Oddzia³ Gastrologii w SPZZOZ
w Janowie Lubelskim
Od niedawna w janowskim szpitalu
fu nk cj on uj e od dz ia ³ ga st ro lo gi i.
Ordynatorem nowopowsta³ego
oddzia³u jest dr nauk medycznych
lekarz specjalista gastroenterolog
Janusz Szymañski. Doktor Szymañski

jest absolwentem Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zaklikowie,
ukoñczy³ Wojskow¹ Akademiê
Medyczna w £odzi, pracowa³
w jednostce wojskowej w Dêblinie, 6
lat w Studium Wojskowym w
Akademii Medycznej w Lublinie, 15
lat w Szpitalu Wojskowym w Pracowni
Endoskopowej a tak¿e rok w Klinice
Gastrologicznej we Wroc³awiu. W roku
1980 ukoñczy³ medycynê lotnicz¹, w
1982 uzyska³ I stopieñ specjalizacji
(interna), w 1987 - II stopieñ (interna),
1989 specjalizacja z gastrologii zaœ
w 1998 uzyska³ tytu³ doktora.
Z janowskim szpitalem zwi¹zany jest
od 1 wrzeœnia 2003 roku, od 1 stycznia
2006 r. jest Ordynatorem Oddzia³u
Gastrologii. Doktor Szymañski
doje¿d¿a do janowskiego szpitala
z Lublina, ma ¿onê i dzieci.
Janowski oddzia³ gastrologii liczy 20
³ó¿ek znajduj¹cych siê na 4 salach
(2 sale 4-³ó¿kowe i 2 sale 6-³ó¿kowe).
Oprócz ordynatora, przyjmuj¹cego
równie¿ w poradni gastrologicznej,

pra cuj e te¿ tut aj dwo je lek arz y:
T. Kiszka i E. Serafin (przyjmuj¹ tak¿e
w w/w poradni) i 7 pielêgniarek,
oddzia³ow¹ jest T. Startek.

W ramach us³ug medycznych na
oddziale gastrologii leczeni s¹ pacjenci
ze schorzeniami uk³adu pokarmowego,
wykonuje siê badania endoskopowe
(badanie górnych czêœci przewodu
pokarmowego) i kolonoskopowe
(badanie dolnych czêœci przewodu
pokarmowego badania jelita grubego,
usuwanie m.in. polipów), w poradni
gastrologicznej odbywaj¹ równie¿ siê
konsultacje gastrologiczne. Badania
kolonoskopowe s¹ przeznaczone
przede wszystkim dla pacjentów
hospitalizowanych w janowskim
szpitalu. Na oddziale gastrologii mo¿na
siê znaleŸæ po skierowaniu od lekarza
rodzinnego. Wszystkie zabiegi
gastrologiczne s¹ wykonywane na
miejscu. W wypadku niemo¿noœci
wykonania danego zabiegu istnieje
mo¿liwoœæ skierowania pacjenta na
leczenie w szpitalu wojskowym.
Dzia³alnoœæ oddzia³u rozci¹ga siê nie
tylko na teren Janowa Lubelskiego i
okolic, pacjentami s¹ równie¿ osoby
z terenu powiatu bi³gorajskiego.

CHARYTATYWNY BAL
KARNAWA£OWY

Dnia 11 lutego 2006 roku w restauracji
„Myœliwska” odby³ siê charytatywny
b a l k a r n a w a ³ o w y, k t ó r e g o
organizatorami byli: Zarz¹d Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Ja no wi e Lu be ls ki m, St ar os ta
Janowski i Restauracja „Myœliwska”.
Celem tego balu by³o pozyskanie
œrodków finansowych i przekazanie ich
na zakup tomografu komputerowego

dla szpitala janowskiego. Uczestnicy
balu przy oryginalnej muzyce
uk ra iñ sk ie go ze sp o³ u ba wi li si ê
wspaniale. A wielu z nich wziê³o udzia³
w przeprowadzonej aukcji prac
artystycznych, z której dochód zosta³

Ac

równie¿ przeznaczony na ten cel, za co
sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Ofiarodawcami prac artystycznych
byli pani Stanis³awa Wójcik,
mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej
„Barka” w Janowie Lubelskim oraz
dzieci z Domu Dziecka „Promyk”
w Janowie Lubelskim-gor¹co im
dziêkujemy. Z imprezy tej pozyskano
pierwsze skromne a zarazem wa¿ne
pieni¹dze na tak potrzebny sprzêt dla
naszych mieszkañców, jakim jest
tomograf. Zebrana kwota 2321 z³otych
to niewielka cz¹stka wartoœci tej
aparatury, lecz jesteœmy pe³ni nadziei,
¿e idea zbiórki funduszy na ten cel,
któr¹ zapocz¹tkowaliœmy znajdzie
dalsz¹ kontynuacjê poœród osób
prywatnych, przedsiêbiorstw,
instytucji organizacji naszego rejonu.
Wszystkim uczestnikom a zarazem
darczyñcom tego szczytnego celu
sk³adamy bardzo gor¹ce i serdeczne
podziêkowania za ich szlachetny dar
p³yn¹cy z serca.
Organizatorzy

PODZIÊKOWANIE
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim w imieniu w³asnym oraz dzieci
korzystaj¹cych z lodowiska dziêkuje serdecznie Pañstwowej Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim za pomoc w regeneracji tafli lodowiska.
8.

Nowe przychodnie
specjalistyczne w SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespó³ godziny 9.00 do 14.00
Zak³adów Opieki Zdrowotnej W poradni leczone s¹ choroby uk³adu
w Janowie Lubelskim informuje:
moczowego. Szczególnie kamica
nerkowa i dróg moczowych, choroby
Poradnia dla Kobiet mieszcz¹ca siê gruczo³u krokowego u mê¿czyzn i inne
w szpitalu realizuje w 2006 r. program z a b u r z e n i a d o t y c z ¹ c e u k ³ a d u
badañ profilaktycznych dla kobiet w mo cz ow o- p³ ci ow eg o. W po ra dn i
wieku 25 - 59 lat.
prowadzona jest diagnostyka
Zapraszamy na bezp³atne badanie w kierunku nowotworów uk³adu
cytologiczne
moczowo- p³ciowego u mê¿czyzn.
TYLKO PROFILAKTYCZNE
Rejestracji mo¿na dokonaæ osobiœcie
BADANIA CYTOLOGICZNE
lub telefonicznie.
STWARZAJ¥ MO¯LIWOŒÆ
Nr tel. do rejestracji szpitala 015/ 87WYKRYCIA CHOROBY WE
24 611 wew. 361 lub 362
WCZESNYM OKRESIE
Poradnie zlokalizowane s¹ w budynku
Badanie jest ca³kowicie bezpieczne i nowego szpitala
niebolesne
przy ul. Zamoyskiego 149, Przed
za³o¿eniem dokumentacji medycznej
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ w rejestracji nale¿y okazaæ:
telefonicznie w rejestracji poradni dla dowód to¿samoœci, nr PESEL,
kobiet codziennie od godziny 8.00 do dokument ubezpieczeniowy.
godziny 15.00 Nr tel. 015/ 87 24 611
wew. 393
SP ZZOZ nadal prowadzi zapisy do
Przed wykonaniem badania nale¿y Poradni Lekarza Rodzinnego,
okazaæ dowód osobisty i nr PESEL
w której przyjmuj¹ pacjentów lekarze
pracuj¹cy w janowskim szpitalu.
Od stycznia 2006 r rozpoczê³y Lista lekarzy rodzinnych, do których
d z i a ³ a l n o œ æ n o w o u t w o r z o n e mo¿na dokonaæ zapisu znajduje siê w
poradnie specjalistyczne - bezp³atnie rejestracji Poradni. Gabinet lekarza
dla pacjentów ubezpieczonych.
rodzinnego jest zlokalizowany na
terenie nowego szpitala przy ul.
Poradnia Endokrynologiczna
J. Zamoyskiego 149, tel. 015/ 87-24Poradnia rozpoczê³a dzia³alnoœæ 611 wew. 347
w styczniu 2006 r.
Zapisaæ siê do lekarza rodzinnego mo¿e
Zg³aszaj¹cych siê pacjentów przyjmuje ka¿dy pacjent, poniewa¿ ma prawo
bezp³atnie le ka rz do je ¿d ¿a j¹ cy wolnego wyboru lekarza poz, poprzez
z Lublina - specjalista endokrynolog z³o¿enie deklaracji. Pacjent nie ma
Pani Magdalena £oza. Rejestracja obowi¹zku wypisywania siê od lekarza
do ko ny wa na je st na po ds ta wi e dotychczas obejmuj¹cego go opiek¹.
skierowania od lekarzy rodzinnych Zmiana lekarza poz przys³uguje
i lek arz y spe cja lis tów, nat omi ast bezp³atnie dwa razy w ci¹gu roku.
c h o r z y w p r z y p a d k u n a g ³ e g o Dane pacjenta potrzebne do zapisu:
zachorowania przyjmowani s¹ bez dokumen t to¿sam oœci, nr PESEL,
skierowañ.
dokument ubezpieczenia zdrowotnego.
Godziny przyjêæ: ka¿dy poniedzia³ek
od godziny 15.30 do 21.00 oraz w ka¿d¹ Remonty, remonty…
ostatni¹ sobotê miesi¹ca od godziny W o s t a t n i c h m i e s i ¹ c a c h
9.00 do 14.00.
wyremontowano Przychodniê
W poradni leczone s¹ choroby z zakresu Ort ope dyc zn¹ . Warunki lok alo we
e n d o k r y n o l o g i i . S z c z e g ó l n i e zosta³y dostosowane do oczekiwañ
nadczynnoœæ i niedoczynnoœæ tarczycy, pacje ntów jak równie¿ wymogów
przytarczyc, zaburzenie czynnoœci kory unijnych. Pomieszczenie poczekalni
nadnerczy, choroby przysadki i inne j e s t b a r d z i e j f u n k c j o n a l n e
zaburzenia endokrynologiczne. i przestronne.
Poradnia wspó³pracuje z innymi Na Oddziale Ratownictwa zakoñczono
jednostkami w zakresie diagnostyki pr ac e re mo nt ow e i ad ap ta cy jn e
endokrynologicznej i nowotworowej, p o w i ê k s z o n e z o s t a ³ y g a b i n e t y
dotyczy to w szczególnoœci biopsji, lekarskie izby przyjêæ. Pomieszczenia
czyli pobierania materia³u do badañ medyczne jak i korytarze otrzyma³y
w kierunku chorób nowotworowych.
nowe p³ytki pod³ogowe. Prace te
Biopsja wykonywana jest przez lekarzy w y p r z e d z a j ¹ n a w e t t e r m i n y
specjalistów w siedzibie janowskiego wyznaczone dyrektywami unijnymi.
szpitala, bez koniecznoœci wyjazdu do
innych placówek.
Nowe zakupy Dzia³u

Fizjoterapii
Poradnia urologiczna
W porad ni o d st ycz nia 200 6 r.
przyjmuje bezp³atnie lekarz specjalista
chirurg - urolog Pan Krzysztof Ha³asa,
Re je st ra cj a do ko ny wa na je st na
podstawie skierowania od lekarz y
rodzinnych i lekarzy specjalistów,
natomiast chorzy w przypadku nag³ego
zachorowania przyjmowani s¹ bez
skierowañ. Lekarz doje¿d¿a z Lublina
i pr zyj muj e pa cje ntó w w ka¿ dy
czwartek do 15.00 do 19.00 oraz
w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca od

Gazeta Janowska

SPZZOZ postawi³ miedzy innymi na
zabiegi rehabilitacji ambulatoryjnej
i szpitalnej. Dzia³ fizjoterapii
kierowany j przez Zbigniewa Sawê
doposa¿ony jest ci¹gle w nowy sprzêt.
W miesi¹cu styczniu zakupiono aparaty
do terapii ultradŸwiêkowej oraz do
elektroterapii. Nale¿y nadmieniæ, ¿e
czêœæ pieniêdzy na zakup pochodzi³a z
komercyjnej dzia³alnoœci si³owni
funkcjonuj¹cej przy szpitalu. Koszt
zakupu obydwu urz¹dzeñ to oko³o
osiem tysiêcy z³otych.

Przechowalnia owoców i warzyw
w Borownicy otwarta!

OG£OSZENIE
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 16 lutego 2006 r.

Zgodnie z art.11ust. 1- 3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873)
BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie:
Œwiadczenie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych na
terenie Gminy Janów Lubelski.
Cel zadania:
Zabezpieczenie w/wym. œwiadczeñ w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy
Janów Lubelski, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej.
Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych,
prowadzenie gospodarstwa domowego, opiekê higieniczn¹, zalecan¹ przez lekarza
pielêgnacjê oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze s¹ to us³ugi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia lub niepe³nosprawnoœci, œwiadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi
40.000 z³.. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania
w roku 2005 wynosi³a 40.000 z³. Termin realizacji zadania : kwiecieñ - listopad 2006

Po roku starañ Spó³dzielni
Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Janowie
Lubelskim o budowê obiektu Punktu
Skupu z przechowalni¹ owoców
i warzyw w m. Borownica
w dn. 20.01.2006r. nast¹pi³o uroczyste
otwarcie inwestycji maj¹cej ogromny
wp³yw na zagospodarowanie masy
owoców miêkkich od plantatorów
z naszego powiatu. To pierwszy tego
typu obiekt na naszym terenie, który

Spó³dzielni w osobach Prezesa
p. Piotra Rogo¿a i cz³onka Zarz¹du
p. Heleny Skóra jest dobrej myœli.
Wierzy, i¿ mimo ogromnej masy
dokumentów, wielu za³¹czników
i rygorystycznych przepisów, które
trzeba spe³niaæ teraz
i w nastêpnych latach, inwestycja ta
bêdzie dobrze s³u¿yæ okolicznym
pl an ta to ro m i po zw ol i wr es zc ie
uzyskiwaæ godziw¹ zap³atê za owoce

pozwoli na sch³odzenie w ci¹gu doby
ok. 90 ton owoców. Budowa
i modernizacja przechowalni trwa³a 2,5
mie si¹ ca. To eks pre sow e te mpo ,
zw³ asz cza , ¿e rob oty bud owl ane
rozpoczê³y siê dopiero 28 wrzeœnia
20 05 ro ku . Mi mo ni en aj le ps ze j
pogody, generalny wykonawca
inwestycji, firma „Kazek” z Rzeszowa
wywi¹za³a siê z umowy i prace
budowlane mog³y siê zakoñczyæ
w d n i u 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 r. z g o d n i e
z te rmi nem wyz nac zon ym p rze z
Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Dotrzymanie terminów i umów
z ARiMR wi¹¿e siê z 50% dotacj¹ ze
œrodków unijnych, a jest to kwota
prawie 670 tys. z³otych, która jeœli
tylko wszystko bêdzie dobrze, dotrze
na konto SOP do 31 marca br. zarz¹d

dostarczone do 17 punktów skupu
Spó³dzielni Ogrodniczopszczelarskiej. Umowy
kontraktacyjne, które SOP zawar³a
z producentami owoców miêkkich
pokazuj¹ ogromny potencja³ towaru
znajduj¹cy siê na terenie powiatu, który
trzeba zagospodarowaæ, aby ciê¿ki los
ro ln ik ów -p la ta to ró w st aw a³ si ê
wreszcie op³acalny.
Ja k p od kr eœ la Pr ez es Ro go ¿a ,
Spó³dzielnia mia³a „dobra rêkê” do
urzêdników. Wiele spraw mog³o byæ
bardzo szybko rozwi¹zanych w³aœnie
dziêki temu, ¿e w³adze samorz¹dowe
Powiatu, Gminy Janów Lubelski
i Modliborzyce przez swoich
urz êdn ikó w wsp ier a³y inw est ycj ê
i d¹¿enie Zarz¹du Spó³dzielni do
oddania nowego Zak³adu i co nie jest
bez znaczenia, do utworzenia nowych

R E G U LA M I N
§1
Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e
dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie œwiadczenia us³ug
opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla mieszkañców Gminy Janów
Lubelski.
§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873),
b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i
zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie po¿ytku publicznego,
c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
§3
1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005
r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul.
Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem “Konkurs
ofert us³ugi opiekuñcze”
2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 17 marca 2006 r. do godz. 14.00. w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o¿ona
w stanie niekompletnym.
4. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS£UGI INTERESANTA Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej:
www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy
oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Walentynki 2006
w „BARCE” Domu Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim

2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa
Lubelskiego po zapoznaniu siê
z ocen¹ Komisji Konkursowej.
3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki
konkursu podane bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie
internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
§5
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji,
b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿ wnioskowana - korekta
kosztorysu projektu,
c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego
w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. Nr 264 poz. 2207).
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Gazeta Janowska
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Janów Lubelski
w “Leœnym Krêgu”

Nowe mo¿liwoœci pozyskania
œrodków finansowych!
W roku 2006 Powiat Janowski zosta³
zakwalifikowany przez PFRON do uczestnictwa w
„P ro gr am ie wy ró wn yw an ia ró ¿n ic mi êd zy
regionami” w obszarze A, B, C i D, na terenie,
których wysokoœæ dofinansowania ze œrodków
PFRON na realizacjê ka¿dego projektu nie mo¿e
przekroczyæ 50% kosztów jego realizacji. Obszary
programu, które bêd¹ realizowane w 2006 r. dotycz¹
wniosków i wyst¹pieñ z³o¿onych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego w 2006 r.. Wnioski
realizowane przez Powiat Janowski nale¿y sk³adaæ
do dnia 15 marca 2006 roku w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
ul. Jana Zamoyskiego 37 w Janowie Lubelskim
Wszelkie informacje w przedmiotowym zakresie
bêd¹ udzielane pod nr tel. 15 8723-345, a tak¿e s¹
dos têp ne n a st ron ie i nte rne tow ej P FRO N
www.pfron.org.pl .
Krótka charakterystyka programu.
1.Obszary programu, które bêd¹ realizowane w 2006
r. dotyczy wniosków i wyst¹pieñ z³o¿onych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego w 2006 r.
obszar A
wyposa¿enie obiektów s³u¿¹cych
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w s przêt
rehabilitacyjny,
obszar B likwidacja barier w zak³adach opieki
zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie
um o¿ li wi en ia os ob om ni ep e³ no sp ra wn ym
poruszania siê i komunikowania,
obszar C wyposa¿enie nowych miejsc pracy dla
osób niepe³nosprawnych odpowiednio do ich
potrzeb i mo¿liwoœci,
obszar D likwidacja barier transportowych,
obszar F tworzenie warsztatów terapii zajêciowej.
2. Warunki brzegowe obowi¹zuj¹ce realizatorów
programu
jednostki samorz¹du terytorialnego
w 2006 r.
dla obszaru A:
realizator programu (samorz¹d wojewódzkiRegionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej Urzêdu
Marsza³kowskiego w Lublinie ) udokumentuje
potr zebê wypo sa¿e nia o biek tu s³ u¿¹c ego
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt
rehabilitacyjny, przedstawi opiniê wojewódzkiej
rady do spraw osób niepe³nosprawnych, dotycz¹c¹
znaczenia inwestycji, której dotyczy projekt, dla
rehabilitacji zawodowej, spo³ecznej i leczniczej dla
regionu oraz z³o¿y oœwiadczenie o zgodnoœci
projektu z samorz¹dowym programem dzia³añ na
rzecz osób niepe³nosprawnych.
dla obszaru B:
rea liz ato r pro gra mu (sa mor z¹d pow iat owy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim) udokumentuje potrzebê likwidacji
barier w zak³adzie b¹dŸ placówce lub zak³adach
opieki zdrowotnej b¹dŸ placówkach edukacyjnych,
realizuj¹cych zadania w obiektach wybudowanych
na podstawie pozwolenia na budowê wydanego
przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umo¿liwienia
os ob om ni ep e³ no sp ra wn ym po ru sz an ia si ê
i komunikowania. Beneficjentami pomocy mog¹

byæ podmioty, które utworzy³y i prowadz¹ zak³ady
opie ki zdro wotn ej lub plac ówki eduk acyj ne
zdefiniowane przez Radê Nadzorcz¹ PFRON.
dla obszaru C:
rea liz ato r pr ogr amu (sa mor z¹d pow iat owy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim) udokumentuje potrzebê wyposa¿enia
no wo tw or zo ny ch mi ej sc pr ac y dl a os ób
niepe³nosprawnych. Beneficjentami pomocy mog¹
byæ pracodawcy, którzy przez okres 36 miesiêcy
zatrudni¹ osoby niepe³nosprawne bezrobotne lub
poszukuj¹ce pracy i nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu,
skierowane do pracy przez powiatowy urz¹d pracy.
dla obszaru D:
rea liz ato r pro gra mu (sa mor z¹d pow iat owy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim) udokumentuje potrzebê likwidacji
barier transportowych, Beneficjentami pomocy
mog¹ byæ fundacje, stowarzyszenia lub inne
org ani zac je spo ³ec zne , któ ryc h sta tut owy m
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna
osób niepe³nosprawnych, oraz gminy.
dla obszaru F:
-na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii
zajêciowej,
-samorz¹d powiatowy nie zawar³ z PFRON umowy
na utworzenie warsztatu terapii
zajêciowej w ramach „Programu wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami”.
Beneficjantami pomocy mog¹ byæ gminy, fundacje
lub organizacje pozarz¹dowe
dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Ws ka Ÿn ik i ko sz tó w re al iz ac ji pr oj ek tu ,
wyznaczaj¹ce maksymaln¹ wysokoœæ
dofinansowania ze œrodków PFRON, w przypadku:
obszaru A do 5 000 z³ na ka¿d¹ osobê z planowanej
liczby osób niepe³nosprawnych, które jednorazowo
bêd¹ mog³y byæ przyjête i rehabilitowane w obiekcie
s³u¿¹cym rehabilitacji,
obszaru B do 150 000 z³ na ka¿dy projekt,
obszaru C do 23 000 z³ na ka¿de wyposa¿one nowe
miejsce pracy dla osoby niepe³nosprawnej,
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby
niepe³nosprawnej zatrudnionej na tym miejscu,
obszaru D
a)do 92 000 z³ dla samochodów osobowych,
zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji
standardowej s¹ samochodami 9-cio miejscowymi,
specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na
wózkach inwalidzkich,
b)do 80 000 z³ dla pozosta³ych samochodów
osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej s¹ samochodami 9-cio
miejscowymi,
c)do 250 000 z³ dla autobusów, z zastrze¿eniem lit. d,
d)d o 10 0 00 0 z³ w pr zyp adk u au tob usó w
komunikacji miejskiej,
e)obszaru F do 70% kosztów realizacji projektu nie
wiêcej ni¿ 8 500 z³ na ka¿de miejsce dla osoby
niepe³nosprawnej w warsztacie terapii zajêciowej,
tworzone w wyniku realizacji projektu.

W dniu 09 lutego 2006r. w Janowskim
Oœrodku Kultury odby³o siê Forum
Partnerów Lokalnej Grupy Dzia³ania
"Leœny Kr¹g" skupiaj¹cej
p r z e d s t a w i c i e l i s a m o r z ¹ d ó w,

obszaru wiejskiego. Z inicjatywy
LEADER+ mog¹ korzystaæ wszystkie
tereny wiejskie Unii Europejskiej.
Wœród zaproszonych na Forum goœci
znaleŸli siê m.in. Burmistrz Janowa

organizacji pozarz¹dowych,
przedsiêbiorców oraz ludzi, którym
le¿y na sercu dobro i rozwój gmin:
Ja nó w L ub el sk i, Po to k Wie lk i
i Modliborzyce. LGD „Leœny Kr¹g”
jest wynikiem przyst¹pienia 3 gmin
powiatu janowskiego do Pilota¿owego
Programu LEADER+ Sektorowego
Programu Operacyjnego pn.
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich (2004-2006)”.
Beneficjentami pomocy s¹ przede
w s z y s t k i m „ L o k a l ne G r u p y
Dzia³ania”, czyli zwi¹zki partnerów
wspólnie podejmuj¹cych innowacyjne
dzia³ania zwi¹zane z rozwojem

Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, wójt
gminy Potok Wielki Tadeusz Pietrzyk,
wójt Zaklikowa Ryszard Polañski,
Przewodnicz¹cy Rad Gmin: Potok
Wielki i Modliborzyce,
przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych i przedsiêbiorcy.
Spotkanie prowadzili Janina Skubik Prezes Stowarzyszenia LGD “Leœny
Kr¹g” wspólnie z Waldemarem Fut¹,
sekretarzem Stowarzyszenia. Podczas
Forum wrêczono wszystkim zebranym
(specjalnie przygotowane na t¹ okazjê)
materia³y promocyjne oraz
pami¹tkowe statuetki.

Wraz z nasileniem siê migracji dzikich
pt ak ów za cz yn aj ¹ p oj aw ia æ s iê
niepokoj¹ce sygna³y o kolejnych
przypadkach wystêpowania ptasiej
grypy na terenie pañstw europejskich.
Do chwili obecnej przypadki
wyst¹pienia wirusa H5N1 groŸnego
dla ludzi odnotowano na terenie kilku
krajów s¹siaduj¹cych z Polsk¹. Wydaje
siê, ¿e pojawienie siê tego wirusa na
terenie naszego kraju jest tylko kwesti¹
czas u. W ta kiej sytu acji nale ¿y
pamiêtaæ o kilku faktach:
-ptasia grypa jest chorob¹ wirusow¹,
atakuj¹c¹ zw³aszcza drób wodny,
jednak¿e na zachorowanie nara¿one s¹
wszystkie gatunki ptaków;
-wirus ma mo¿liwoœæ zara¿ania ludzi,
ale nie przenosi siê z cz³owieka na
cz³owieka, WHO zaleca jednak, aby

osoby udaj¹ce siê na tereny, gdzie
wystêpuj¹ przypadki choroby, unika³y
kontaktu z ¿ywym drobiem na fermach
drobiu;
-osoby przebywaj¹ce na terenach
objêtych chorob¹ powinny unikaæ
kontaktów z martwymi ptakami oraz z
migruj¹cymi ptakami dzikimi, które
wykazuj¹ objawy choroby;
-objawy choroby wœród ptaków s¹
nastêpuj¹ce: cisza panuj¹ca w kurniku,
która jest efektem depresji, silna
biegunka, kichanie oraz inne objawy z
uk³adu oddechowego (np.
Wydzieliny);
-za g³ówn¹ przyczynê zachorowañ
ludzi uwa¿ane s¹ bezpoœredni kontakt z
zara¿onymi ptakami lub z
powierzchniami i obiektami
zanieczys zczonymi odchodami

chorego drobiu - w odchodach chorych
ptaków wystêpuje du¿e stê¿enie
wirusa;
-du¿e ryzyko zaka¿enia wystêpuje
podczas uboju, odpierzania,
patroszenia i przygotowania drobiu do
gotowania. Nale¿y pamiêtaæ, aby po
ka¿dej czynnoœci umyæ rêce wod¹ z
myd³em;
-produkty drobiowe, poddane obróbce
termicznej, nie mog¹ byæ Ÿród³em
zaka¿enia, poniewa¿ wirus ptasiej
grypy ginie w temperaturze 80C - jest
on raczej ³atwy do unicestwienia;
-wirus ptasiej grypy w œrodowisku
kurnika prze¿ywa do 5 tygodni, w
temperaturze 20 C - do 30 dni, w
zw³okach pad³ych zwierz¹t - do 20 dni.
Pamiêtajmy o tym wszystkim i b¹dŸmy
ostro¿ni. Przestrzegajmy

rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, zgodnie z którym ptaki
hodowlane mog¹ byæ utrzymywane na
otwartej przestrzeni jedynie w miejscu
ogrodzonym i zabezpieczonym przed
dostêpem dzikich ptaków oraz ich
odchodami. Pamiêtajmy jednak, ¿eby
nie pop ada æ w skr ajn oœc i - nie
strzelajmy do dzikich ptaków i
dokarmiajmy je w czasie mrozów.
(WZK SPJ)

Gazeta Janowska
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23-300 Janów Lubelski, Ul. Zamoyskiego 77
tel. 015 - 87 - 17 - 504
BEZP£ATNIE !!!

23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 77
tel. 015-87-17-504

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

GABINETY PRYWATNE

Osoby w wieku 35-55 lat zapraszamy na bezp³atny pomiar cholesterolu
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Bezp³atna diagnostyka i zabiegowe leczenie chorób skóry

CHIRURG NACZYNIOWY

PORADNIA OKULISTYCZNA
Bezp³atne komputerowe badanie wzroku

DIABETOLOG - specjalista od cukrzycy

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Bezp³atne badanie s³uchu

ENDOKRYNOLOG

PORADNIA NEUROLOGICZNA

GINEKOLOG-PO£O¯NIK

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

KARDIOLOG

PORADNIA PULMONOLOGICZNA
Bezp³atne spirometryczne badanie p³uc

PSYCHIATRA

LABORATORIUM
MEDYCYNA PRACY

Moim zdaniem...
Drodzy czytelnicy wypowiadam siê na
³amach Gazety Janowskiej jako obywatel,
mi es zk an ie c Ja no wa Lu be ls ki eg o i
nauczyciel z d³ugoletnim sta¿em pracy,
któremu bliskie s¹ losy tutejszego
spo³eczeñstwa. W ostatnich tygodniach
jak wszyscy zapewne wiedz¹ zima nas nie
oszczêdza³a, funduj¹c nam siarczyste
mrozy. Wiêkszoœæ z nas przebywa³a tym
czasie w ciep³ych, ogrzewanych
mieszkaniach ogl¹daj¹c lub s³uchaj¹c
wiadomoœci o zamarzniêtych osobach na
terenie ca³ego kraju. Czy jednak nie
przysz³o pañstwu na myœl, ¿e tak¿e
w naszym niewielkim mieœcie mog¹
znajdowaæ siê osoby samotne, bezdomne
nara¿one na bezpoœrednie dzia³anie niskich
temperatur? Myœlê, ¿e u wielu z Was
drodzy czytelnicy pojawi³a siê taka
refleksja.
Moim zdaniem w mieœcie powiatowym
takim jakim jest Janów Lubelski powinna
istnieæ noclegownia dla osób bezdomnych i

potrzebuj¹cych pomocy. Nie chodzi tutaj
o noclegownie ca³oroczn¹ lecz czasow¹ ,
która bêdzie czynna w okresie zimowym.
Czy¿ nie mo¿na Panowie w³odarze miasta
i gminy oraz powiatu Janów Lubelski
wstawiæ kilka lub kilkanaœcie ³ó¿ek do
pomieszczeñ Caritasu w by³ej szkole leœnej
aby na okres zimy zapewniæ ludziom
bezdomnym i potrzebuj¹cym ciep³y k¹t
i posi³ek ? Myœlê, ¿e przy odrobinie chêci
i dobrej woli w³adz Janowa Lubelskiego
i in st yt uc ji po wo ³a ny ch do ce ló w
opiekuñczych takich jak Caritas i Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej mo¿na takie zadanie
zr ea li zo wa æ.
Pa mi êt aj my dr od zy
czytelnicy, ¿e nie jest to ostatnia zima w
naszym ¿yciu, bêd¹ nastêpne nie wiadomo
jak mroŸne i d³ugotrwa³e. Pamiêtajmy
o osobach bezdo mnych, samotny ch,
potrzebuj¹cych pomocy to s¹ ludzie, tacy
sami jak my wszyscy.

Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lub. informuje, ¿e miniona fala
mrozów nie spowodowa³a negatywnych
skutków u mieszkañców naszej gminy.
W stan gotowoœci zostali postawieni nie
tylko pracownicy socjalni ale równie¿
po li cj a i st ra ¿ m ie js ka - c zê œc ie j
przeprowadzali patrole. Wiêkszoœæ osób w
tym samotnych na okres zimy zosta³a
zaopatrzona w opa³, a w czasie
najwiêkszych mrozów mog³a skorzystaæ z
ciep³ych posi³ków wydawanych w Kuchni
Spo³ecznej Oœrodka.
Oœrodek Pomocy œwiadczy równie¿ pomoc
dla 23 osób starszych i samotnych w formie
us³u g opi ekuñ czyc h, kt óre w czas ie
mrozów objête by³y szczególn¹ opiek¹.
Jednoczeœnie informujê, ¿e na terenie

naszej gminy funkcjonuje Dom Pomocy
Spo³ecznej, który na okres zimy lub czas
siarczystych mrozów mo¿e przyj¹æ osoby
bezdomne lub samotne.
Informujê tak¿e, ¿e na terenie naszego
wo je wó dz tw a s¹ r ó¿ ne go r od za ju
noclegownie, które mog¹ przyj¹æ osoby
bezdomne i zapewniæ im schronienie przed
zimnem. Informacje dotycz¹ce noclegowni
zosta³y wywieszone na tablicach
informacyjnych w wielu instytucjach, na
dworcu autobusowym oraz w miejscach
dostêpnych dla wszystkich mieszkañców.

Mamy noclegownie

Bogus³aw Siemion

Anna Mazur
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lub.

DZIA£KI CZEKAJ¥

Przypominamy o mo¿liwoœci nabycia oko³o 1,5 ha gruntu pod inwestycje. Grunt
po³o¿ony jest w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej Borownica obok powstaj¹cej
ju¿ kubatury. Planowany termin og³oszenia przetargu to II po³owa marca.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Punktem Obs³ugi Inwestora w
Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim (tel. 0158724313, e-mail:
janowlub_pm@woi.lublin.pl) w celu sprecyzowania wymagañ, co do
powierzchni oferowanych dzia³ek.
R.K.

Mistrzostwa w Zapasach
ponownie w Janowie!

W dniach 24-26.02.2006r. w Janowie
Lubelskim odbêd¹ siê Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20,
im. W³. Maksymiuka w Zapasach Styl.
Klasyczny. Honorowy patronat nad
Mistrzostwami obj¹³ Pose³ Ziemi Janowskiej
Jerzy Bielecki. Celem imprezy jest wy³onienie
Miêdzynarodowych Mistrzów Polski Juniorów
a tak¿e popularyzacja sportu zapaœniczego.
Wezm¹ w niej udzia³, oprócz polskich
zawodników (w tym zawodnicy z Janowskiego
Ludowego Klubu Sportowego „OLIMP”)
równie¿ zapaœnicy z 7 pañstw europejskich:
Niemiec, Wêgier, Szwecji, S³owacji, Czech, Bia³orusi i Litwy. Wœród
sêdziuj¹cych zapaœnicze zmagania znajd¹ siê m.in. Andrzej Wroñski - by³y mistrz
olimpijski z Seulu oraz Ryszard Wolny - by³y mistrz olimpijski z Atlanty. Zawody
odbêd¹ siê w hali sportowej Publicznej Szko³y Podstawowej w Janowie
Lubelskim, ul. Ks. Skorupki.

Serdecznie zapraszamy!
Poni¿ej przedstawiamy program Mistrzostw
(Sobota - 25.02.2006r):
godz. 9.00-14.00 - Walki eliminacyjne
godz. 14.00-15.00 - Przerwa obiadowa
godz. 15.00-15.30 - Otwarcie M.M. Polski Juniorów
godz. 15.30-19.00 - Walki repasa¿owe
godz. 19.00-20.00 - Walki fina³owe
godz. 20.00-20.30 - Dekoracja i zakoñczenie M.M. Polski Juniorów
ac

Gazeta Janowska
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Wykupy gruntów
pod obwodnicê

OG£OSZENIE
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 24 lutego 2006 r.
Zgodnie z art.11ust. 1- 3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG£ASZA OTWARTY
KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO
w obszarze:
1) krajoznawstwa,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania nr 1) wynosi
10.000 z³. a zadania nr 2) wynosi 5.000 z³.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie w 2005r. zadania nr 1)
wynosi³a 10.000 z³. a zadania nr 2) wynosi³a 5.000 z³.
Termin realizacji zadañ: kwiecieñ - listopad 2006

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi nieprzerwanie wykup
dzia³ek pod planowan¹ budowê obwodnicy w Janowie Lubelskim. Planuje siê
wykupienie 540 dzia³ek o ró¿nej powierzchni. Dotychczas wykupiono ju¿ 160
dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 6.5 ha. Dane te zosta³y potwierdzone przez Biuro
Notarialne w Janowie Lubelskim. Jak zdo³aliœmy siê dowiedzieæ, ceny
uzyskiwane przez w³aœcicieli s¹ zadawalaj¹ce. Wykupem gruntów zajmuje siê
Ma³opolskie Biuro Inwestycyjne w Krakowie, dzia³aj¹ce w imieniu GDDKiA.
Zas³ania siê ono jednak tajemnic¹ prowadzonych pertraktacji z w³aœcicielami i nie
jest sk³onne do udzielania konkretniejszych informacji. Nale¿y nadmieniæ, ¿e
wykup terenów jest skomplikowany z uwagi na koniecznoœæ uregulowania spraw
w³asnoœciowych, spadkowych itd.
Postêp prac jest dobry, planowane rozpoczêcie budowy jest coraz bli¿sze.
J.M

Dom w atrakcyjnym miejscu na sprzeda¿

R E G U LA M I N
§1
1. Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e
dotacjê na realizacjê zadania publicznego Gminy w dziedzinie:
1) krajoznawstwa, poprzez:
zorganizowanie i/lub prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez
dokumentowanie i prezentacjê dorobku kultury lokalnej w formie wydawnictw
na noœnikach papierowych.
2. Finansowy udzia³ w³asny wnioskodawcy musi wynosiæ, co najmniej 10 % wydatków
finansowych.
3. Dotacja nie mo¿e byæ wykorzystana na finansowanie zadañ bie¿¹cych wnioskodawcy nie
zwi¹zanych z projektem.
4. Dotacja na zadanie, o którym mowa w § 1 ust.1. pkt 1) mo¿e byæ przeznaczona na remonty i
zakupy rzeczowe do 75 % udzielonej dotacji.
5. Œrodki trwa³e zakupione z dotacji staj¹ ciê w³asnoœci¹ beneficjenta po okresie 2 lat u¿ywania
zgodnie z przeznaczeniem okreœlonym w ofercie.
§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a) organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa
do Koœcio³a Katolickiego w Representative, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli cele statutowe obejmuj¹
prowadzenie zadañ po¿ytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§3
1. Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w
zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem „Konkurs ofert Krajoznawstwo”
albo „Konkurs ofert Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 24 marca 2006 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o¿ona w stanie
niekompletnym.
4. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej w ofercie.
6. Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS£UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin
oceny ofert ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.
2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po
zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej.

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, ¿e podjêto Uchwa³ê Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w Janowie Lubelskim przy ul. Jana
Zamoyskiego 43 (budynek LOK). Obecnie w siedzibie tut. Urzêdu zosta³
wywieszony wykaz w/w nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1296/1.
W drugiej po³owie marca uka¿e siê og³oszenie o przetargu na zbycie tej
nieruchomoœci. Przewidywany termin przetargu - druga po³owa kwietnia 2006 r.
Og³oszenie bêdzie zawiera³o szczegó³owe warunki, termin oraz inne dane
wymagane przepisami prawa dotycz¹ce zbycia przedmiotowej nieruchomoœci.
Szczegó³owe informacje w tej sprawie mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 22 Urzêdu
Miejskiego (Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami) lub telefonicznie pod
nr tel. 015/8724-673.

Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej

Mandat radnego Jerzego Bieleckiego
wygas³ z dniem 7.10.2005 w zwi¹zku
z wyborem na pos³a RP. Wojewoda
Lubelski wyda³ Zarz¹dzenie nr 224
z 21.12.2005r. o przeprowadzeniu
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim w dniu
26.02.2006 roku.
Wed³ug kalendarza wyborczego termin
zg ³a sz an ia ka nd yd at ów up ³y wa ³
z dniem 27.01.2006 roku. Powsta³ tylko
jeden Komitet Wyborczy Wyborców
pod nazw¹ „Zwolennicy Ligi Polskich

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
- AKTUALIZACJA 2006

Szanowni Pañstwo mieszkañcy miasta i gminy Janów Lubelski.
W terminie od 15 marca do 30 kwietnia oczekujemy na Pañstwa propozycje do
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2014. Wzór wniosku do
wype³nienia dostêpny jest w Punkcie Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego oraz
na stronie internetowej janowlubelski.pl.
Wszystkie propozycje Pañstwa bêd¹ zebrane, wycenione i rzetelnie ocenione,
a nastêpnie uporz¹dkowane pod wzglêdem wa¿noœci i pilnoœci. Inwestycje
o najwiêkszej iloœci punktów wejd¹ do programu. Wnioski inwestycyjne, które
zosta³y zg³oszone w poprzedniej edycji s¹ jak najbardziej aktualne i nie ma
potrzeby sk³adania ich po raz kolejny. Oczekujemy na nowe propozycje, pilnych
i wa¿nych z Pañstwa punku widzenia przedsiêwziêæ, które samorz¹d powinien
zrealizowaæ w najbli¿szych latach.
Informacje na temat WPI:
Referat Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego tel: 015/8724313

3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane
bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych
decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
§5
Warunkiem udzielenia dotacji jest:
1) posiadanie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji,
2) w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿ wnioskowana - korekta kosztorysu
projektu,
3) zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w
Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.
2207).
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
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Rodzin”, który zg³osi³ kandydatkê do
wyborów na radnego - pani¹ Joannê
Czaja. Wiêcej zg³oszeñ nie by³o
pomimo przed³u¿enia terminu zg³oszeñ
o piêæ dni.
W zwi ¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
zg od ni e z or dy na cj a wy bo rc z¹
g³osowanie nie odbêdzie siê. Miejska
Komisja Wyborcza w dniu 26.02.2006
roku sporz¹dzi protokó³ o wyborze pani
Joanny Czaja na radnego. Pani radnej
gratulujemy.
J.M

Bezp³atne pojemniki
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o w
Janowie Lubelskim informuje, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miasta Janowa
Lubelskiego dotycz¹cej utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Janów
Lubelski ka¿da posesja powinna byæ wyposa¿ona w pojemniki na gromadzenie
odpadów komunalnych, które bêd¹ zbierane przez uprawniony podmiot i
transportowane do utylizacji. W PGKiM SP. z o.o znajduj¹ siê pojemniki o
pojemnoœci 110 l przeznaczone do tego celu. W nawi¹zaniu do powy¿szego
prosimy w³aœcicieli posesji o zg³aszanie swoich potrzeb w PGKiM Sp. z o.o przy
ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48. Szczegó³owe informacje na ten
temat mo¿na równie¿ uzyskaæ telefonicznie pod nr 015 8720-785 lub 015 8721282.
Uwaga! Pojemniki s¹ bezp³atne
Prezes Zarz¹du Dyrektor Naczelny
mgr inz. Cezary Jasiñski

Gazeta Janowska

Œwiêto pszczelarzy
Dnia 2 lutego, jak co roku
w Matk i Bosk iej „Gro mnic znej ”,
w koœciele parafialnym w Godziszowie
gromadz¹ siê pszczelarze z ca³ego
powiatu na swoje œwiêto. Zaraz po
mszy w GOK w Godziszowie Drugim
odby³o siê zebranie sprawozdawczo
wyborcze. Wœród goœci zaproszonych
znaleŸli siê m.in.: Prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczelarzy
Stanis³aw Ró¿yñski, Cz³onek Zarz¹du

Jan Jargi³o oraz Proboszcz Parafii
Godziszów Ks. Kan. Józef Krawczyk.
Kilkunastu pszczelarzy zosta³o
uhonorowanych srebrnymi
i br¹zowymi odznakami. Wybory
w³adz wy³oni³y nowy Zarz¹d Ko³a oraz
nowego Prezesa. Zosta³ nim Jan
Biegas z Godziszowa Pierwszego.
Zast¹pi³ on na tym stanowisku
wieloletniego Prezesa Jana Skubika,
któremu w dowód uznania
zgromadzeni pszczelarze nadali
jednog³oœnie tytu³ Honorowego
Prezesa.
Ko³o Rejonowe w Godziszowie

jest jednym z najliczniejszych
w województwie oraz w kraju i liczy
171 cz³onków. Terenem dzia³ania ko³a
jest obszar ca³ego powiatu. Wchodzi
w sk³ad Wojewódzkiego Zwi¹zku
Pszczelarzy w Lublinie.
Na terenie dzia³alnoœci
Zwi¹zku istnieje 45 Kó³, w których
zrzeszonych jest 1560 pszczelarzy
posiadaj¹cych oko³o 52000 rodzin
pszczelich. Jest dobrowoln¹,
niezale¿n¹ i samorz¹dn¹ spo³ecznozawodow¹ organizacj¹, reprezentuj¹c¹
prawa i interesy pszczelarzy. Dzia³a na
zasadzie rolniczego zrzeszenia
bran¿owego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 8 paŸdziernika 1982 r.
O spo³eczno-zawodowych
organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32
poz.217/. Celem Zwi¹zku jest sta³e
rozwijanie pszczelarstwa,
reprezentowanie i ochrona interesów
oraz godnoœci i dobrego imienia
pszczelarza, kontynuowanie tradycji
organizacji pszczelarskich. Swoj¹
dzia³alnoœæ Zwi¹zek opiera na
spo³ecznej pracy ogó³u cz³onków.
Prowadzi równie¿ sprzeda¿ miodów
naturalnych bezpoœrednio z pasieki,
miodów pitnych, wyrobów z wosku,
apiterapeutyków, wêzy pszczelej, uli,
sprzêtu i narzêdzi pszczelarskich,
kosmetyków produkowanych na bazie
produktów pszczelich oraz wyrobów
cukierniczych.
Miros³aw G¹ska

Rolnicy podnosz¹
kwalifikacje
Dnia 05.01.2006r. w Zespole
Szkó³ w Godziszowie mia³a miejsce
uroczystoœæ wrêczenia dyplomów
osobom, które zda³y egzamin przed
Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹.
Ogromna, 11 4 osobowa grupa
roln ików z God zisz owa i okol ic
uzyska³a tytu³ wykwalifikowanego
robotnika w zawodzie rolnik.
Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ Wójt

Gminny Godziszów Andrzej Olech.
Wymogiem chwili jest podnoszenie
kwalifikacji zawodowych
i modernizacja gospodarstw. W ten
sposób sprostamy konkurencji na
rynkach europejskich. Je¿eli chodzi

o kszta³cenie m³odzie¿y i doros³ych na
potrzeby rolnictwa wieloletni¹ tradycjê
ma Ze sp ó³ Sz kó ³ R ol ni cz yc h
w Potoczku (organizator egzaminu na
wykwalifikowanego robotnika
w zawodzie rolnik). Jest to szko³a
z nowoczesn¹ baz¹ dydaktyczn¹ i
dobrze przygotowan¹ kadr¹

pedagogiczn¹. Ufam, ¿e rozpoczêta
wspó³praca naszych szkó³ zaowocuje
wieloma cennymi inicjatywami dla
dobra œrodowiska oraz naszych
placówek.
Miros³aw G¹ska
Dyr. Zespo³u Szkó³ w Godziszowie

W celu uzyskania po³¹czenia z numerem wewnêtrznym wybranym ze spisu telefonów, nale¿y wybraæ uprzednio numer centrali szpitala tj. Nr 015 8724 611.
Po us³yszeniu operatora i komunikatu wybraæ trzycyfrowy numer wewnêtrzny z którym chcemy uzyskaæ po³¹czenie, lub poczekaæ na zg³oszenie obs³ugi centrali,
która dokona po³¹czenia z wybranym numerem.

Gazeta Janowska
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RYNEK BEZ PARKU

- wywiad z Jolant¹ Zezuliñsk¹, Architektem Miejskim przy UM w Janowie Lubelskim
J.M. Niesie siê wieœæ, ¿e wszystkie
drzewa znajduj¹ce siê w rynku zostan¹
wyciête ju¿ na wiosnê. Czy pani
architekt mo¿e potwierdziæ te pog³oski
czy te¿ zdementowaæ ?
Rzec zywi œcie , prz ygot owuj ¹c si ê do
dalszej przebudowy dawnego Rynku w
na dc ho dz ¹c ym se zo ni e m us im y z
odpowiednim wyprzedzeniem
prz epr owa dzi æ wy cin ki i pra ce
pielêgnacyjne na istniej¹cym
drzewostanie. Prace takie wykonuje siê
przed rozpoczêciem okresu
wegetacyjnego. Natomiast nie jest prawd¹,
¿e zamierza siê wyci¹æ wszystkie drzewa,
najpiêkniejsze drzewa bêd¹ pozostawione i
poddane zabiegom pielêgnacyjnym,
przewidziano te¿ przesadzenia.
Argument, ¿e drzewa s¹ stare nie trafia
do czêœci spo³ecznoœci Janowa, co wiêc
przemawia za wycink¹?
Wiek drzewa ni e by³ tutaj istotnym
kryterium, wiêkszoœæ drzew nasadzono po
wojnie, jak w wielu miastach, aby w ³atwy
sposób uporz¹dkowaæ centrum. Badania
drzewostanu wykaza³y, ¿e w rynku jest
naprawdê niewiele drzew wartoœciowych,
zdrowych i piêknych, a zgódŸmy siê, ¿e
nadmiernie wybuja³e drzewa nie s¹
ozdob¹, dominuj¹ i ograniczaj¹ przestrzeñ
placu. Przeje¿d¿aj¹cy przez nasze miasto
wyra¿aj¹ zdziwienie, gdzie jest rynek,
mo¿e raczej park? Czyli przestrzeñ placu o
wymiarach oko³o 130 na 130 m jest
zupe³nie nieczytelna.
Proszê pamiêtaæ, ¿e do rewaloryzacji
rynku przygotowujemy siê od 2000r. to by³
czas potrzebny do podjêcia dojrza³ych
decyzji, W tym okresie powstawa³ projekt
ry nk u, pr ze pr ow ad za no pu bl ic zn ¹
prezentacjê, w której mieszkañcy doœæ
aktywnie siê wypowiadali, w efekcie
pows ta³ proj ekt uzup e³ni aj¹c y ma³e j
architektury i zieleni.
Kluczowa jest tutaj odpowiedŸ na pytanie
o funkcjê rynku. Zamoyscy przed wiekami
za³o¿yli nasz plac rynkowy jako serce
miasta, miejsce reprezentacyjne,
p r z e z n a c z o n e d o o rg a n i z o w a n i a
jarmarków. „Niehistoryczna” wysoka
zieleñ na ryneczkach ma³ych miast
powsta³a po wojnie spotka³a siê z krytyk¹
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konserwatorów zabytków, którzy zalecaj¹
przywracanie rynkom charakteru placu.
Jak dzisiaj post¹piliby Zamoyscy?
Wed ³u g ws pó ln ie wy pr ac ow an yc h
wniosków, rynek powinien godziæ bardzo
r ó ¿ n o r o d n e p o t r z e b y, b y æ
reprezentacyjnym salonem, miejscem do
or ga ni zo wa ni a i mp re z m as ow yc h,
ur oc zy st oœ ci , t ra dy cy jn yc h t ar gó w
produktu regionalnego, miejscem
codziennej i œwi¹tecznej rekreacji,
spotkañ. W tej perspektywie zieleñ nale¿y
widzieæ jako bardzo istotny element
uzupe³niaj¹cy przestrzeñ a nie jako cel
nadrzêdny. Kilkaset metrów obok mamy w
Janowie wspania³y zabytkowy park z
drzewami pomnikowymi, z którego
rzeczywiœcie mo¿emy byæ dumni. Jestem
przekonana, ¿e by³oby du¿ym b³êdem
utrz yman ie star ego rynk u w form ie
drugiego parku, trac¹c w imiê
poszanowania istniej¹cej zieleni
historyczny plac miejski.
Zam ier zam y po god ziæ te s prz ecz ne
oczekiwania poprzez adaptacjê najbardziej
wartoœciowych drzew w nowym uk³adzie
szaty roœlinnej odpowiedniej dla g³ównego
placu miasta
Ogl¹da³em te drzewa, stare wierzby s¹
szczególnie piêkne, niestety wszystkie
konary i pnie pokrywa grzyb. Mo¿na
by³oby je ratowaæ np. skracaj¹c konary i
zmniejszaj¹c korony.
Ka¿ de d rze wo b y³o pod dan e pr zez
projektantów fachowej ocenie, wed³ug
wielu kryteriów, stan u zdrowotnego,
walorów przyrodniczych, brano tak¿e pod
uwagê warunki wegetacyjne w przysz³oœci
oraz spójnoœæ kompozycyjn¹ z nowym
projektem. Drzewa na tym skwerze s¹
generalnie w z³ej kondycji, równie¿
wierzby, o które pyta pan redaktor. Ze
wzglêdu na ich urok spróbujemy je jednak
podleczyæ i znacznie zmniejszyæ korony,
usun¹æ konary zagra¿aj¹ce
bezpieczeñstwu. Jeœli zabiegi siê powiod¹,
stare wierzby p³acz¹c e bêd¹ s³u¿yæ
cieniem podczas targów organizowanych
na tym skwerze jeszcze przez kilka lat.
Na terenie parku i obok na terenie PKS
rosn¹ œwierki wygl¹daj¹ na zdrowe czy
te drzewa pójd¹ te¿ pod pi³ê i topór?

Teren dworca autobusowego, na którym
rosn¹ jod³y kalifornijskie nie jest objêty
obecnymi pracami. Projektanci przewiduj¹
przesadzenie tych drzew po przeniesieniu
dworca, co nast¹pi za 3-4 lata. Na œwierki
po d³ugich wahaniach i konsultacjach
zapad³ wyrok, na korzyœæ wspomnianych
wczeœniej wierzb, których malowniczoœci
œwierk, zreszt¹ lekko skrzywiony, nie
dorówna.
W kwaterze gdzie znajduje siê dom
towarowy (szpetny jak nieszczêœcie) jest
osiem dêbów, ile pozostanie spoœród
nich? Jest te¿ piêkna lipa obok tego¿
domu towarowego, co z ni¹?
Korony tych drzew ju¿ ulegaj¹ deformacji
z p ow od u z ag ês zc ze ni a, dl at eg o
pozostanie piêæ najpiêkniejszych dêbów,
dwa dêby kolumnowe przy szalecie oraz
dwa (co drugi) rosn¹ce w szpalerze wzd³u¿
ulicy Zamoyskiego. Najbardziej okaza³y
d¹b z roz³o¿yst¹ koron¹ rosn¹cy poœrodku
skweru otrzyma wiêcej œwiat³a dziêki
usuniêciu dwóch s¹siednich dêbów
kolumnowych. Piêkna lipa drobnolistna
rosn¹ca najbli¿ej domu towarowego
pozostanie, natomiast dwie znacznie
gorsze obok niej zostan¹ usuniête, aby
umo ¿li wiæ ada pto wan ej lip ie lep sz¹
wegetacjê. Zachowane drzewa liœciaste
dadz¹ tak po¿¹dany cieñ na parkingu, który
zostanie urz¹dzony na tym skwerze a
jednoczeœnie zmniejsz¹ ekspozycjê
obiektu, o którym pan redaktor
wspomina… Skoro przy tym jesteœmy,
wspomnê, ¿e Gminna Spó³dzielnia podjê³a
siê przy wspó³pracy z gmin¹ przebudowy
ta ra su i sc ho dó w we jœ ci ow yc h do
budynku. W dalszej kolejnoœci konieczna
bêdzie poprawa fasady, usuniêcie ra¿¹cych
reklam. Takie drobne zabiegi uczyni¹ tê
budowlê transparentn¹ i bardziej neutraln¹
wobec naszego najcenniejszego zabytku i
symbolu miasta, koœcio³a z zespo³em
podominikañskim.
Jakiego rodzaju drzewa bêd¹ nasadzane
po dokonaniu wycinki?
Planuje siê nasadzenie szpalerów z klonów
kulistych po obwodzie rynku. Warto
podkreœliæ, ¿e drzewa bêd¹ mia³y
stworzone dobre warunki do wzrostu w
specjalnych studniach z ziemi¹ urodzajn¹.

Gazeta Janowska

Klony szczepione na pniu o wysokoœci
2,5m charakteryzuj¹ siê koron¹ o pokroju
kulistym œrednicy 5,0-6,0m bez
specjalnego formowania i tworz¹ cieniste
parasole. Klony takie znamy z ulicy
Zamoyskiego przy koœciele Œw. Jadwigi.
Prz y dob orz e roœ lin kie row ano siê
atrakcyjnym wygl¹dem ale te¿
przydatnoœci¹ do trudnych warunków
miejskich, odpornoœci¹ na
zanieczyszczenia i mróz, niek³opotliwym
utrzymaniem. Nie ryzykujemy takich
gatunków jak magnolie, znacznie mniej
wyszukane gatunki roœlin, nasadzone
niedawno na Misztalcu zosta³y bardzo
szybko rozkradzione.
Bior¹c pod uwagê rodzaj
proponowanych nasadzeñ nie
upiera³bym siê przy utrzymaniu starych
drzew ozdobnych, które nie s¹ ju¿
ozdobami, je¿eli w ich miejsce bêd¹
klony…
Istotnie g³ogów nie ¿a³ujmy, klony na
o b w o d z i e s k w e r u z e œ w. J a n e m
Chrzcicielem bêd¹ tworzy³y cienist¹ alejê,
otaczaj¹c¹ zielony salon z fontann¹ i
parterowymi nasadzeniami z porzeczki
alpejskiej w formie obwódek. Wewn¹trz
kwater znajd¹ siê rabaty kwiatowe. Ca³oœæ
uzupe³niona ³aweczkami, oœwietleniem
bêdzie zaprasza³a na chwilê odpoczynku.
Kiedy rynek w Janowie bêdzie wygl¹da³
wg za³o¿onych koncepcji
architektonicznych mam na myœli
zadrzewianie?
Urz¹dzanie zieleni bêdzie
zsy nch ron izo wan e z wyk ony wan iem
nowych nawierzchni, a wiêc ju¿ w tym
roku zobaczymy Rynek w nowej szacie. O
„salon ie” mów iæ za wc zeœnie maj¹c
jeszcze dworzec, drogê krajow¹, dom
to wa ro wy i s kr om n¹ ar ch it ek tu r¹
kamienic. Ale drzwi zdecydowanie
otwieramy, bo czas pokazaæ dziedzictwo
po Zamo yskich i wielu poprze dnich
pokoleniach, janowski rynek przestrzenny,
jasny, bezpieczny i gwarny z t³umem ludzi.
Rozmawia³ Jan Machulak
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Posiadaj¹c rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy
EUROKONTO mo¿esz czuæ siê bezpiecznym ...
Bankowe konta oszczêdnoœcioworozliczeniowe w dzisiejszych
czasach stanowi¹ podstawowy
sposób przekazywania
wynagrodzeñ. Prawie ka¿dy
cz³owiek korzysta z us³ug banku.
Znikoma czêœæ z nas wie, ¿e do
Eurokonta dodawane s¹ bogate
pakiety assistance, które wliczane
s¹ w podstawow¹ op³atê za
prowadzenie rachunku. Bardzo
rzadko z nich korzystamy, co
zazwyczaj wynika z niewiedzy...
Jako klient banku Pekao S.A. chcê
przedstawiæ zakres ubezpieczenia
nale¿nego posiadaczowi Eurokonta. Od
wielu lat jestem klientem banku, jednak
dopiero w ostatnim czasie zacz¹³em
korzystaæ z nale¿nych mi us³ug. Pakiet
Pomocny Banku Pekao S.A. dostêpny jest
dla wszystkich rodzajów Eurokont
(rachunek w PLN) i sk³ada siê z trzech
g³ównych elementów: pomocy w domu
(hydraulik, szklarz, elektryk, itp.), pomocy
medycznej i pomocy w podró¿y
samochodem oraz dla posiadaczy
rachunków Eurokonto Akademickie,
PLUS i VIP podró¿y zagranic¹. Pakiet
Pomocny odkry³em, kiedy uszkodzi³a mi
siê lodówka. Ju¿ mia³em wzywaæ lokalny
serwis do naprawy, kiedy ¿ona
wspomnia³a, i¿ w ramach posiadanego
rachunku nale¿y nam siê pomoc. Uda³em
siê natychmiast do mojego banku, gdzie
udzielono mi szczegó³owych wyjaœnieñ co
do sposobu skorzystania z Pakietu
Pomocnego dostêpnego w ramach

rachunku Eurokonto, którego jestem
posiadaczem. W przypadku awarii nale¿y
tylko zadzwoniæ pod numer: 022 5222567
i zg³osiæ usterkê, a firma ubezpieczeniowa
ELVIA zajmie siê znalezieniem specjalisty
i umówi nas na wykonanie naprawy. W
ci¹gu kilku minut mia³em telefon z ELVII,
i umówiono mnie na dzieñ nastêpny na
wykonanie naprawy mojej nieszczêsnej
lodówki. Nastêpnego dnia na parê minut
przed umówion¹ godzin¹ zadzwoni³ do
drzwi autoryzowany serwisant, który
dokona³ wymiany uszkodzonego agregatu.
Za wykonan¹ us³ugê, jak te¿ za przyjazd
fachowca nic nie zap³aci³em. £¹czny
koszt naprawy wyniós³ prawie 400 z³, ale
poniewa¿ jestem u¿ytkownikiem
Eurokonta PLUS (limit na us³ugê 400 z³),
towarzystwo ubezpieczeniowe pokry³o
ca³y koszt naprawy. Nale¿y dodaæ, ¿e
Pekao przewiduje dwie naprawy sprzêtu
AGD i dwie naprawy sprzêtu RTV w
ci¹gu roku (sprzêt nie mo¿e mieæ wiêcej
ni¿ 8 lat od daty zakupu).
Analizuj¹c otrzymane z banku
materia³y dotycz¹ce Pakietu Pomocnego
stwierdzam, ¿e jest to bardzo dobry
produkt. Pomoc w samochodzie obejmuje
nawet dostarczenie paliwa a przypadku,
holowania pojazdu do serwisu, równie¿
nocleg dla podró¿uj¹cych samochodem,
je¿eli naprawa samochodu w serwisie nie
zostanie wykonana w tym samym dniu.
Mam nadziejê, ¿e opisane przeze
mnie doœwiadczenia spowoduj¹, i¿ wiêcej
osób zacznie korzystaæ z nale¿nych im
us³ug, za które przecie¿ p³acimy.... .

MKS “JANOWIANKA” przed sezonem

Pr ze d na dc ho dz ¹c ¹ ru nd ¹
wiosenn¹ sezonu 2005/2006 - IV ligi
lubelskiej, zawodnicy naszej dru¿yny
przygotowywali siê kondycyjnie na
obozie w Potoczku. Po wygranych
turniejach halowych w Be³¿cach i
Krzemieniu przysz³a kolej na mecze
kontrolne. Rozegrane sparingi niestety
nie napawaj¹ optymizmem. W piêciu
spotkaniach nasi zawodnicy doznali
piêciu pora¿ek: Stal Stalowa Wola 2:
1 (Jab³oñski, Quaye Stelmach), £ada
Bi³goraj 3: 1 (Zarczuk 2, Igras
Syl wes ter Str êci wil k), Tomasovi a
Tomaszów Lubelski 2: 1 (gol Piotr
G¹bka), Pogoñ Le¿ajsk 5: 1 (Piotr
G¹bka), Stal Poniatowa 2: 1 (Kamil
Stelmach).
Po odejœciu Andrzeja
Wachowicza do Hetmana Zamoœæ
nasza obrona sprawuje siê bardzo
s³abo. Niepokoi zni¿ka formy Paw³a
Oczkowskiego i Grzegorza Drozda
pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nasza
obrona do rozpoczêcia rozgrywek
poprawi swoj¹ grê. Wiele pozostawia
do ¿yczenia uzupe³nianie siê formacji
w grze defensywnej, ale trener Dariusz
Brytan zapewnia, ¿e pracuje nad tymi
elementami gry i na wiosnê powinno
byæ tylko lepiej. Nie bez znaczenia
pozos taje f akt, ¿ e nasz ¹ dru¿ ynê
opuœci³ Pawe³ Dziuba (Sokó³ Nisko),
Rafa³ Król obiecuj¹cy m³odzie¿owiec
(Stal Kraœnik) i wspomniany
wczeœniej, najbardziej doœwiadczony i
wa rt oœ ci ow y za wo dn ik An dr ze j
Wachowicz. Nale¿y w tym miejscu
wspomnieæ, i¿ co do przejœcia Paw³a
14.

Dziuby wszystko jest jasne, to w
sprawie dwóch pozosta³ych
zawodników opieramy siê tylko na ich
deklaracjach ustnych chêci zmiany
barw klubowych zarz¹dy dru¿yn z
Kraœnika i Zamoœcia nie kontaktowa³y
siê z nikim z Janowa w sprawie
przejœcia tych pi³karzy. W koñcówce
ru nd y je si en ne j do br e wy st êp y
w bramce janowian odnotowa³ Konrad
W¹sik, jednak podejœcie tego
zawodnika do swoich obowi¹zków
przed rund¹ rewan¿ow¹ pozostawia
wiele do ¿yczenia i zmusza trenera do
poszukiwania zmiennika w naszej
bramce. - Bardzo liczy³em na Konrada i
nadal wierzê, ¿e bêdzie u nas broni³
zawsze to ch³opak z Janowa - podkreœla
trener - jednak musi mieæ
równorzêdnego zmiennika. Z
zespo³em od jakiegoœ czasu trenuj¹
zawodnicy z aprzyjaŸnionej Is kry
Kr ze mi eñ Wal de ma r K ra je ñs ki ,
Zbigniew Preis i £ukasz Fusiara, czeka
ic h j es zc ze du ¿o pr ac y, ale s¹
wartoœciowymi i obiecuj¹cymi
zawodnikami. W krêgu
zainteresowania trenera Brytana byli
miêdzy innymi napastniki Stanis³aw
Bednarz (Siarka Tarnobrzeg), który
wyrazi³ chêæ przejœcia do Janowa,
jednak nie pofatygowa³ siê na ¿aden
sprawdzian czy trening. W sparingu z
£ad¹ Bi³goraj w naszej bramce
wyst¹pi³ Tomasz Kuziora (Unia Nowa
Sarzyna) i spisywa³ siê bardzo dobrze
wydawa³o siê, ¿e wszystko jest na
dobrej drodze - odby³y siê wstêpne

rozmowy niestety w ostatniej chwili
w³odarze z Nowej Sarzyny nie zgodzili
siê na przejœcie zawodnika. Rozmowy
prowadzono równie¿ z pomocnikiem
Piotrem Kucharskim (Motor Lublin)
or az m³ od zi e¿ ow ca mi Mi ch a³ em
Ki ec an em ( br am ka rz
H et ma n
Za mo œæ ) i £u ka sz em Æw ik ie m
(pomocnik Motor Lublin). Z powodu
braku napastnika trener przesuwa³ na t¹
pozycjê Piotra G¹bkê, który z przodu
spisywa³ siê bardzo dobrze zawodnik
bardzo mocno st¹pa po ziemi ma
doskona³e warunki fizyczny i jest mu
bardzo trudno odebraæ pi³kê podkreœla
trener Brytan. Do zespo³u do³¹czyli te¿
nasi juniorzy Mateusz Gawron i syn
naszego trenera Sebastian Brytan.
Niewykluczony jest te¿ powrót z
Potoka Sylwestra Strêciwilka. Zarz¹d
Janowianki czyni starania a¿eby w
zespole seniorów mog³a wystêpowaæ
jak najwiêksza liczba zawodników z
na sz eg o p ow ia tu , s t¹ d p rz ej œc ia
zawodników z ni¿szych klas
rozgrywkowych
jednak czy
zawodnicy ci wywalcz¹ miejsce w
podstawowym sk³adzie? Na pewno
wiele bêdzie zale¿a³o od nich samych.
Na ko ni ec lu te go ka dr ê MK S
Janowianka stanowi¹:
Bram karz e: Konr ad W¹si k,
Waldemar Krajeñski, obroñcy: Piotr
Blacha, Pawe³ Oczkowski, Grzegorz
Dr oz d, Wojci ec h D¹ be k, Pa we ³
Sobótka, £ukasz Dziedzic, Mateusz
Gawron, £ukasz Fusiara, pomocnicy
Janusz Góreczny, Tomasz Bieñko,
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Adam Tyra, Mariusz Farosz, Micha³
Wojtan, Sebastian Brytan, Micha³
Dycha, Dariusz Brytan, Andrzej
Sobótka, Arkadiusz Ryczek, Zbigniew
Preis, napastnicy: Kamil Stelmach,
Bart³omiej Kowalik, Piotr G¹bka,
Sy lw es te r St rê ci wi lk . ¯y cz ym y
dru¿ynie Dariusza Brytana samych
wygranych na wiosnê!
Andrzej Krawiec

