ISSN 1508-7298

W numerze:
“Baszta” w Wólce Ratajskiej str.2
Otwarcie trasy rowerowej... str.4
Czerwiec - Lipiec 2006

Pracuj¹ a¿ ... “dym idzie”-

Egzemplarz bezp³atny

prace budowlane na terenie gminy janów Lubelski
Pi¹tego lipca odwiedzaliœmy place
budów wszystkich inwestycji
miejskich prowadzonych na terenie
Ja no wa Lu b. Na ul ic y Weso³ ej
prowadzone by³y prace zwi¹zane z
rewitalizacj¹ starego miast.

Organizacja pracy by³a wzorcowa,
kilku pracowników pracowa³o z takim
zaciêciem, ¿e mi³o by³o popatrzeæ.
Andrzej zrobi³ kilka zdjêæ do
dokumentacji inwestycyjnych do
publikacji w „Gazecie Janowskiej”,
wybraliœmy to jedno w³aœnie z ul.
Weso³ej. Natomiast prace prowadzone
w rynku s¹ bardziej rozproszone i nie

robi¹ takiego wra¿enia. Mozolne
uk³adanie kostki i pod³o¿a posuwa siê
powoli lecz sukcesywnie. Roboty
drogowe na skwerze obok PKS
zakoñczone bêd¹ do 31. 07.2006 r. Od

01.08. 2006 r. rozpoczn¹ siê roboty na
skwerze obok pos¹gu Œwiêtego Jana.
Nasadzenia drzew rozpoczn¹ siê po
ust¹pieniu suszy. Gatunki drzew, które
maja siê tam pojawiæ ju¿ zosta³y
wybrane i zamówione.
Kontynuacja budowy chodnika na
ulicy Bialskiej przebiega sprawnie i
szybko - mo¿na oko pocieszyæ.
Wybraliœmy siê te¿ na Zofiankê, trwa
tam budowa odcinka kanalizacji. Nie

Prawdziwe kino w Janowie Lubelskim str.7

Gminny internet - ju¿ dzia³a!

¯yjemy w XXI wieku, w czasie,
gdy technika elektroniczna oraz
komputerowa prze¿ywa najwiêkszy
rozkwit oraz rozwija siê w zawrotnym
tempie. Na ka¿dym kroku, wszêdzie
dostrzegamy coraz to nowsze
technologie, które u³atwiaj¹ codzienne
prace, pomagaj¹ w ¿yciu codziennym
lub s¹ elementem rozrywki i sposobem
spêdzenia wolnego czasu. Jednym
takim "pomocnikiem" jest na pewno
internet. Niestety, aby korzystaæ z
In te rn et u t rz eb a m ie æ d o n ie go
"sensowny" dostêp a z tym mog¹ byæ
j u ¿ p r o b l e m y. D z i ê k i s i e c i
bezprzewodowej u¿ytkownik mo¿e
uzyskaæ dostêp do informacji bez
poszukiwania miejsca z dostêpem do
sieci, a administratorzy sieci mog¹
konfigurowaæ sieæ bez instalowania
czy przenoszenia struktury kablowej.

Sieci bezprzewodowe oferuj¹
wydajnoœæ, wygodê i mo¿liwoœæ
szybkiej instalacji w dowolnym
miejscu objêtym zasiêgiem punktu
dostêpowego (stacji bazowej). Na
terenie Janowa Lubelskiego dzia³aj¹
ju¿ sieci radiowe (WiFi) anteny
przeznaczone do transmisji danych
usytuowane s¹ w dwóch punktach
Janowa Lubelskiego: na budynku
Szko³y Podstawowej nr 3 oraz tzw.
„Starej Poczty”.
W niedalekiej
przysz³oœci na terenie naszego miasta
pojawi siê kilka innych punktów, na
których rozstawione zostan¹ anteny
nadawcze. Niestety z powodów
technicznych, zasiêg takich sieci czêsto
uzale¿niony jest od rzeŸby terenu, a
stoj¹cy du¿y blok na drodze nadajnik antena mo¿e skutecznie go st³umiæ.
Cd na str. 9

Powiatowe matury... bez komentarza

zastaliœmy kierownika, który uda³ siê
do siedziby firmy, prace prowadzone
by³y bez szczególnego entuzjazmu. Na
terenie Osiedla Wschód budowa dróg i
chodników odbywa siê w kilku
miejscach jednoczeœnie, osiedle
nabiera estetycznego wygl¹du. Za kilka
lat, kiedy wyrosn¹ tam drzewa i krzewy
ozdobne bêdzie to dobra wizytówka
miasta. A w Urzêdzie Miejskim po
zebraniu wniosków inwestycyjnych od
mieszkañców pracuje komisja nad
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e plan ten jest
uzupe³niany corocznie. Za kilka
miesiêcy bêdziemy dok³adnie
wiedzieæ, co bêdzie wykonywane w
przysz³ym roku.
JM

Gazeta Janowska

Batik - czy wiesz co to takiego?

OG£OSZENIE
Redakcja „Gazety Janowskiej” informuje, i¿ WSZYSTKIE og³oszenia
wyborcze partii jak równie¿ kandydatów do wyborów samorz¹dowych
umieszczana na ³amach gazety bêd¹ p³atne zgodnie z cennikiem podanym w
stopce redakcyjnej.
Redakcja

W morzu...

Roz wij a si ê i p iêk nie je O sie dle
Wschód. Od niedawna ma nowe drogi,
równe chodniki, bogate domy. To na

pewno cieszy mieszkañców tych
kwiatowych ulic, to mo¿e zadowoliæ
ka¿dego gospodarza miasta. Jest ma³y
szkopu³ w tym wszystkim - te uliczki

kwiatowe oddziela od reszty miasta
„morze chwastów”. Wzd³u¿ ulicy ks.
Skorupki znajduje siê kilka dzia³ek
niezabudowanych. To „morze” nie
przynosi chwa³y w³aœcicielom, wrêcz
zobowi¹zuje Urz¹d Miejski do
podejmowania dzia³añ wymuszaj¹cych
na w³aœcicielach zrobienia tam
porz¹dku. Prawie ca³a spo³ecznoœæ
miasta zabiega o estetyczny wygl¹d
otoczenia, porz¹dek, a kilka osób
pozwala sobie na lekcewa¿enie
s¹siadów i mieszkañców.
S³u¿bom miejskim polecam
szczególny nadzór nad tamtym
rejonem.
J.M

Parking?

Otoczenie Urzêdu Miejskiego
i oczywiœcie Starostwa tak¿e, jest
nieestetyczne i ma³o funkcjonalne.
Zaplanowano wybudowanie parkingu
z prawdziwego zdarzenia. S¹ jednak
po tr ze by in we st yc yj ne o w ie le
pilniejsze. Na podwórku znajduj¹ siê
dw ie wi at y z pr ze rd ze wi a³ ym i
da ch am i, z c za só w… no ni e
przywo³ujmy tamtych z³ych duchów.
Na placu znajduj¹ siê tak¿e blaszane
gara¿e, w³asnoœæ Starostwa,
wydzier¿awione prywatnym
u¿ytkownikom, du¿y gara¿ Urzêdu

Miejskiego a tak¿e podobno jeden
p r y w a t n y. B r a k u j e n a t o m i a s t
parkingów szczególnie w dni sesji rad
i posiedzeñ komisji.
Myœlê, ¿e likwidacja tych gara¿y
rozwi¹za³aby, problemy parkowania.
Teren ten przy minimalnym nak³adzie
pracy to 10 dodatkowych stanowisk
parkowania. Jest jeszcze jeden
szczegó³: w otoczeniu budynku nikt nie
przewidzia³ miejsca do parkowania dla
osób niepe³nosprawnych. Oj nie³adnie,
nie³adnie.
JM

Szko³y Policealne Turystyczne
Stowarzyszenie ”Szansa” - zaoczne
przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Modliborzycach
ul. Ogrodowa 6
tel. 015 871 5084, 015 871 52 54,
608 495 366
og³aszaj¹ zapisy na I semestr o
specjalnoœciach:

W maju i czerwcu w ,,Sali Kameralnej”
Janowskiego Oœrodka Kultury
mieliœmy okazjê zobaczyæ wystawê
batiku Pani Stefanii Wójcik, Pani Ewy
¯mudy-Rycerz, Pani Aliny Sokó³ oraz
uczniów warsztatów plastycznych przy
JOK.
Zapewne dla wielu osób sam
termin ,,Batik” jest ma³o znany, dlatego
warto wyjaœniæ co kryje siê pod tym
s³o wem . Ja k wy jaœ nia s³o wni k
terminów plastycznych, jest to technika
barwnego zdobienia tkanin i polega na
pokrywaniu cienk¹ warstw¹ wosku
miejsc zabezpieczanych w ten sposób
przed dzia³aniem barwnika, w którym
tkaninê siê zanurza. Przez kilkakrotne
powtarzanie tego procesu mo¿na
uzyskaæ na materiale wielobarwny
wzór.
Jest to jeden z najstarszych sposobów
zdobienia tkanin, znany w krajach
da le ki eg o w sc ho du od st ul ec i,
w Europie zaœ od VII w. , a wiêc od
czasów zamorskich kontaktów z takimi
krajami jak Indonezja, Indie czy Chiny.
W i ê k s z o œ æ p r a c
zgromadzonych na wystawie to owoc
pracy Pani Stefanii Wójcik,
nauczycielki wychowania
plastycznego w szkole podstawowej w
Janowie Lubelskim. Wart o wiêc
poœwiêciæ jej kilka s³ów.
Pani Stefania jest
niezmordowana w d¹¿eniu do
poszerzania swojej wiedzy
i umiejêtnoœci w zakresie plastyki,

a tak¿e w dzieleniu siê swoj¹ wiedz¹
z innymi, organizuj¹c przy wspó³pracy
z JO K wa rsz tat y pl ast ycz ne d la
zainteresowanych. Jak dot¹d mieliœmy
okaz jê po znaæ przy udzi ale p ani
Stefanii technikê malarstwa olejnego,
pisania ikon i w³aœnie batiku.
Zanim do tego dosz³o, sama
podjê³a trud aby pog³êbiæ sw¹ wiedzê
bê d¹ c uc ze st ni cz k¹ wa rs zt at ów
organizowanych przez ,,Fundacjê
Kresy 2000” w Nadrzeczu k. Bi³goraja.
Nie szczêdz¹c w³asnego prywatnego
cz as u i ko sz tó w z co dz ie nn ym
dojazdem, w asyœcie swojej córki
Anny, udawa³a siê do Nadrzecza aby
tam pod okiem Pani mgr M. Dawidiuk,
wybitnej specjalistki i znawcy ikony,
zapoznaæ siê z t¹ dawn¹ wschodni¹
technik¹ malarstwa sakralnego.
Podobnie rzecz siê mia³a z batikiem,
gdzie pod opiek¹ Pani Zofii Bisiak
organizatorki rozmaitych kursów m.in.
wikliniarstwa, ceramiki, witra¿u tym
razem mog³a poznaæ t¹ technikê.
W Janowskim Oœrodku Kultury
mieliœmy ju¿ okazjê ogl¹daæ prace
olejne Pani Stefanii, obecnie natomiast
barwne tkaniny. I choæ jest to pocz¹tek
jej przygody z batikiem, trzeba
przyznaæ, ¿e jej prace tchn¹ œwie¿oœci¹
i spontanicznoœci¹; jest w nich coœ
optymistycznego i ciep³ego, coœ co
sprawia, ¿e wœród takich dzie³ chcemy
przebywaæ i z nimi obcowaæ.

Kolejn¹ "Basztê" - najwy¿sz¹ nagrodê
w kategorii solistów œpiewaków
wyœpiewa³a pani Janina Chmiel z
Wólki
Ratajskiej , na 40 jubileuszowym Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Œpiewaków
Ludowych, który odby³ siê 2324.czrwca 2006r w Kazimierzu nad
Wis³¹.
Pani Janina o tê najwy¿sz¹ nagrodê
walczy³a od ponad 15 lat. Jest laureatk¹
trzech pierwszych nagród w

otrzyma³a piêkny witra¿ "Z³otego
Koguta" od Stowarzyszenia Kupców
Kazimierskich, które ju¿ dugi rok
funduj¹ tê nagrodê dla utalentowanej
m³odzie¿y.
Tegoroczny festiwal przyniós³ nam
jeszcze jedn¹ presti¿ow¹ pierwsz¹
nagrodê w kategorii instrumentalistów,
a zdoby³ j¹ 88 letni pan Bronis³aw
Dudka ze Zdzi³owic. Zosta³
uhonorowany tak¿e nagrod¹ dla
najstarszego wykonawcy spoœród

L. W.

“Baszta” w Wólce Ratajskiej

Agroturystyka
Hotelarstwo
Obs³uga Ruchu Turystycznego

Nauka w placówce trwa 2 lata, która jest wliczona w tok nauki licencjatu.
Licencjat w Lublinie, Warszawie, Podkowie Leœnej równie¿ studia
magisterskie. I semestr nauki jest gratisowy. Nastêpne semestry kwoty
minimalne.
W czasie nauki zapewniamy atrakcyjne praktyki. Priorytetem s¹ jêzyki obce.
Szko³a wydaje zaœwiadczenia do ZUS, KRUS, WKU itp.
W przyjêciu do szkó³ wiek nie odgrywa roli:
-ukoñczona szko³a œrednia
-z³o¿enie dokumentów
- zainteresowanie turystyk¹, a nastêpnie wysokimi zarobkami.
Absolwenci placówek nie narzekaj¹ na brak pracy- biura turystyczne,
agendy, samorz¹dy jak równie¿ praca w jednostkach turystycznych za
granic¹.
2.

Ania Chmiel, Janina Chmiel, Jan Poœpieszalski
Kazimierzu,
i nagrody im. O.
Kolberga" Za zas³ugi dla kultury
ludowej, któr¹ zdoby³a w 1998r.
Na te go ro cz ny m f es ti wa lu w
Kazimierzu pani Janina œpiewa³a
równie¿ z wnuczk¹ Ani¹ w kat."Du¿yMa³y". Ich wystêp poruszy³ serca
wszystkich zgromadzonych na
kazimierskim rynku w piêkny sobotni
dzieñ., i zosta³ wysoko oceniony. Ania

Gazeta Janowska

tysi¹ca wystêpuj¹cych artystów
ludowych.
Tegoroczny jubi leus zowy fest iwal
uœwietnia³y wystêpy zespo³ów z
Ukrainy i Francji, a Kazimierz Dolny
zw ³a sz cz a w ni ed zi el ê pr ze ¿y ³
prawdziwy najazd turystów.
Lidia Tryka

Czy to nasz problem?
Spoœród wielu zagro¿eñ, z którymi
przyjdzie zmierzyæ siê naszej
wchodz¹cej w doros³oœæ m³odzie¿y,
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
problem choroby AIDS.
AIDS jest wirusow¹ chorob¹ zakaŸn¹,
zaraŸliw¹ tylko w specyficznych
warunkach. Ka¿dy
z nas powinien wiedzieæ, a m³odzi
ludzie w szczególnoœci, ¿e HIV i AIDS
to potê¿ny wróg, z którym ludzie ci¹gle
nie mog¹ walczyæ z powodu braku
szczepionek i skutecznych leków. Jest
jednak coœ, czym mo¿emy z nim
walczyæ
mo¿emy powstrzymaæ
szerzenie siê choroby nie stosuj¹c
¿adnych leków ani szczepionek.
Znaj¹c fakty i unikaj¹c
ryzyk ownych zac howañ mo¿e my
uchroniæ siê przed zaka¿eniem. Si³ê
chroni¹c¹ przed AIDS ka¿dy z nas ma
w sobie to umiejêtnoœæ podejmowania
odpowiedzialnych decyzji i sztuka
odmawiania. A tego powinniœmy siê
uczyæ ca³e ¿ycie. W tym równie¿ celu
w Publicznym Gimnazjum
w Janowie Lubelskim ju¿ po raz
drugi zosta³ przeprowadzony
program edukacyjny
z zakresu profilaktyki HIV i AIDS,
skierowany do uczniów klas III.
Autorski program
edukacyjny z zakresu profilaktyki
HIV i AIDS przeprowadzony by³ we
wszystkich klasach Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim
w dniach 15 - 19 maja 2006 roku.
Uczestniczy³o w nim ogó³em 253
uczniów. Program realizowa³y jego
autorki: mgr Anna Misiura
psycholog PPP oraz mgr Katarzyna
Szymañska pedagog PG. By³y to
zajêcia warsztatowe, trwaj¹ce od
00
30
godziny 8 do godziny 13 . Odbywa³y
siê wg scenariuszy zawartych w
programie, a ich g³ówne czêœci
tematyczne to:
1/ Aktualne postawy i zachowania,
2/ Zagro¿enie AIDS, 3/ Profilaktyka
HIV i AIDS.
Uczniowie zdobywali wiedzê
dostosowan¹ do ich wieku i mo¿liwoœci
percepcyjnych, która przekazywana
by³a w formie mini wyk³adów, æwiczeñ
grupowych, pracy w ma³ych grupkach.
Wyœwietlone zosta³y im dwa filmy:
„¯yjê bez ryzyka AIDS”
i „Poradnictwo przed i po teœcie na
HIV”.
Zajêcia w ka¿dej klasie
koñczy³y siê ustnymi informacjami
zwrotnymi od uczestników na temat
treœci programu.

Podsumowaniem realizacji
programu by³ Szkolny Konkurs
Wiedzy o AIDS, przeprowadzony
przez jego realizatorki, przy du¿ym
wspó³udziale pracownika oœwiaty
zdrowotnej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Janowie Lubelskim
pani
Krystyny £ukasik, która zakupi³a
czêœæ nagród ksi¹¿kowych oraz
drobne upominki rzeczowe.
Do konkursu zg³osi³o siê 75
uczniów klas III, a w eliminacjach
wziê³o udzia³ 58 uczniów. Konkurs
odby³ siê w dniu 2 czerwca 2006 r. na
terenie PG i przebiega³ w III etapach.
Wszyscy uczniowie bior¹cy
udzia³ w konkursie wykazali siê
wysokim, wyrównanym poziomem
wiedzy z zakresu problematyki HIV
i AIDS. Œwiadczy o tym niezbyt du¿a
rozbie¿noœæ punktów, któr¹ zdoby³y
osoby zajmuj¹ce najwy¿sze miejsca.
Nagrody zwyciêzcom wrêcza³a pani
Krystyna £ukasik z PSSE. A oto lista
laureatów:
I miejsce - Kwieciñska Justyna, klasa
III j
II miejsce - Chmiel Marcin, klasa III j
III miejsce - Piecyk Krzysztof, klasa III
c
IV miejsce - Czarny Dominika, klasa
III c
V miejsce - Ciupiñska Wiktoria, klasa
III f
VI miejsce - Startek Katarzyna, klasa
III j
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e
program ten w krótkim czasie swojego
trwania, obj¹³ wszystkich uczniów klas
III, którzy w tym roku koñcz¹ naukê
w gimnazjum. Mamy nadziejê, ¿e
wyrusz¹ oni w nowy etap swojego
¿ycia wyposa¿eni w rzeteln¹ wiedzê
nie tylko z obowi¹zkowych
przedmiotów nauczania, ale tak¿e
z zakresu zagro¿eñ wieku
m³odzieñczego, których - dziêki temu
programowi byæ mo¿e ³atwiej bêdzie
im unikaæ.
Mamy nadziejê, ¿e za rok
zostanie on powtórzony (oczywiœcie po
odpowiedniej aktualizacji) dla
uczniów, którzy bêd¹ koñczyæ naukê w
gimnazjum, a obecnie s¹ uczniami klas
II.
Katarzyna Szymañska
Anna Misiura
Krystyna £ukasik

Klasy integracyjne s¹ potrzebne
Publiczna Szko³a Podstawowa
w Janowie Lubelskim w roku szkolnym
2005/2006 otworzy³a siê na potrzeby
uczniów specjalnej troski i zosta³a
utworzona klasa integracyjna. W tej
klasie oprócz nauczyciela przedmiotu
pani Teresy Mai³o, pracuje równie¿
nauczyciel wspomagaj¹cy pani Beata
Sowa. Obie nauczycielki w ci¹gu roku
nad tym by klasa stawa³a s iê
zintegrowanym zespo³em oraz by
ka¿de dziecko czu³o siê w niej dobrze
i robi³o postêpy na miarê swoich
mo¿liwoœci. Ca³e grono pedagogiczne
dok³ada³o wszelkich starañ by tworzyæ
„klimat do integracji”. Po up³ywie tego
roku szkolnego obserwujemy
u naszych dzieci o specjalnych
potrzebach istotne zmiany w rozwoju
emoc jona lnym mian owic ie wzro st
poczucia w³asnej wartoœci, samooceny,
pewnoœci siebie. Pojawi³a siê potrzeba
nawi¹zywania kontaktów
z pe³nosprawnymi rówieœnikami. Takie
relacje zmobilizowa³y dzieci
i rozbudzi³y ambicje. Dzieci poczu³y
siê w szkole dowartoœciowane, przez
co chêtnie siê uczy³y i d¹¿y³y do

samodzielnoœci. Jednak integracji nie
mo¿na rozpatrywaæ tylko
w kategoriach jednej ze stron tzn.
dziecka niepe³nosprawnego. Dzieci
zdrowe ucz¹ siê traktowania
odmiennoœci jako czegoœ naturalnego,
niewzbudzajacego sensacji. Staj¹ siê
bardzo opiekuñcze, troskliwe. Kontakt
d z i e c k a s p r a w n e g o
z niepe³nosprawnymi kszta³tuje
w³aœciw¹ postawê wobec innych ludzi,
sk ³a ni a do wi êk sz ej ot wa rt oœ ci
i wyrozumia³oœci. Mo¿liwoœæ
po ró wn an i w³ as ny ch og ra ni cz eñ
i trudnoœci z codziennymi zmaganiami
dzieci niepe³nosprawnych uczy pokory
i cierpliwoœci w pokonaniu ¿yciowych
przeszkód. Klasy integracyjne s¹
powa¿nym wyzwaniem dla szko³y,
która musi dokonywaæ licznych zmian.
O tym wszystkim najbardziej
mogliœmy siê przekonaæ my, rodzice
dzieci z klasy integracyjnej If. Jesteœmy
bardzo wdziêczni za atmosferê pe³na
a k ce p ta c ji z e s t ro n y D y re k cj i ,
Nauczycieli, Dzieci i ich Rodziców.
Podziêkowania sk³adaj¹ rodzice
dzieci niepe³nosprawnych.

13. 06. 2006 r. w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim
odby³o siê spotkanie integracyjne dla
dzieci z terenu gminy Janów Lubelski.
Celem by³a integracja dzieci i radoœæ
ze wspólnego spotkania. Po raz
pierwszy w zabawie wziêli udzia³
wychowankowie Wielofunkcyjnej
Placówki Opieki nad Dzieckiem

m u l t i m e d i a l n y. P r z y d u ¿ y m
zaanga¿owaniu wolontariuszy
z Li ce um Og ól no ks zt a³ c¹ ce go
w Janowie Lubelskim dzieci spêdzi³y
aktywnie czas, bior¹c udzia³
w l ic zn yc h k on ku rs ac h, gr ac h
i zabawach,które nagradzane by³y
drobnymi upomi nkami. Oœrodek
Je Ÿd zi ec ki “K ar in o”
ma ³y m

i Rodzin¹ ,, Promyk” oraz ich
wychowawcy. Zagoœci³y u nas
równie¿ dzieci z wystêpem taneczno
muzycznym, ze Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Olbiêcinie. Jak co roku w spotkaniu
udzia³ wziê³y równie¿ dzieci ze
Stowarzyszenia ,,Wawrzynek” oraz
mali mieszkañcy naszego miasta.
W czasie imprezy dzieci mia³y
zapewnione du¿o atrakcji. Najwiêcej
emocji wzbudzili zaproszeni
¿o³nierze z Jednostki Wojskowej
w Nisku, którzy zaprezentowali
musztrê wojskow¹ i pokaz

bohaterom spotkania zorganizowa³
jazdê konn¹, która by³a dla dzieci
wielkim prze¿yciem. Przy muzycznej
oprawie, któr¹ zapewni³ Janowski
Oœrodek Kultury dzieci weso³o
tañczy³y i bawi³y siê. Dziêki wielkiej
ofiarnoœci i hojnoœci “ludzi o wielkim
sercu” nasi mali uczestnicy mieli
zapewniony bogaty posi³ek
i s³odycze. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej pragnie podziêkowaæ
wszystkim ofiarodawcom
i sponsorom za hojnoœæ dziêki, której
mogliœmy zapewniæ dzieciom bogaty
poczêstunek.

“S³oñce œwieci dla wszystkich dzieci”

Gazeta Janowska

3.

Otwarcie trasy rowerowej
po Lasach Janowskich

Mi³oœnicy rowerów maj¹ ju¿ szansê
na d³u¿sze rowerowe wypady po
Lasach Janowskich. W dniu
16 czerwca 2006 roku odby³o siê
uroczyste otwarcie trasy rowerowej
b i e g n ¹ c e j
w z d ³ u ¿
najatrakcyjniejszych miejscowoœci
naszej gminy. Na inwestycjê tê Urz¹d
Miejski w Janowie Lubelskim
pozyska³ z Programu S¹siedztwa
Polska-Bia³oruœ-Ukraina
INTERREG III A/TACIS CBC ok.
200 tys z³.

Wœród zaproszonych na prawdziwie
uroczyste otwarcie goœci znaleŸli siê
m.in. burmistrz K. Ko³tyœ, radni
miejscy, ksi¹dz proboszcz Jan Sobczak
oraz inni ksiê¿a, przedstawiciele
ukraiñskiego miasteczka Beresteczko
na czele z samym merem,
przedstawiciele szkó³ janowskich i in.
Po doœæ forsownym przejeŸdzie czêœci
trasy w miejscowoœci Szklarnia, przy
ognisku, wszyscy uczestnicy mogli
nale¿ycie odpocz¹æ, zjeœæ bigos

prawdziwie myœliwski i grochówkê po
tzw. „wojskowemu”.
Szlak rowerowy, o którym mowa,
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 75 km sk³ada
siê z dwóch tras. Pierwsza zwana

„Wypraw¹ do Leœnego Skarbca”
w ca³oœci przebiega przez tereny leœne,

³¹cz¹c miejscowoœci: Janów Lubelski
Porytowe Wzgórza Szewce Ujœcie
Kiszki Momoty Górne i Dolne £¹¿ek
Ordynacki
Szklarniê, sk¹d drog¹
asfaltow¹ mo¿na wróciæ do Janowa.
Druga trasa „Szlakiem glinianych
garnków” jest trochê krótsza i prowadzi
z Janowa Lubelskiego przez Rudê
wzd³u¿ rzeki Bia³ka do £¹¿ka
Garncarskiego, sk¹d ju¿ niedaleko do
rezerwatu Imielty £ug. Obie trasy

“Jak ptaki do gniazd...”
Przywi¹zanie do ziemi przodków to
nasza, Polaków specjalnoœæ. Losy
rodziny Machulaków z Huty Józefów
by³y burzliwe jak wielu rodzin
w poprzednim wieku. Po domu
pozosta³o tylko gruzowisko kamieni
a po to mk ow ie Ja na Ma ch ul ak a
rozjechali siê po œwiecie.
Czêœæ naszej rodziny zosta³a
wymordowana na Wo³yniu. Józef
Machulak przez „Nieludzk¹ Ziemiê
Syberii trafi³ do Armii Andersa.
Edward Machulak na robotach
przymusowych w Niemczech
nadszarpn¹³ zdrowie, które ju¿ nie
powróci³o. Po wojnie z Huty Józefów
na ziemie zachodnie wyjecha³y rodziny
Jana (syn Jana) Feliksa wyjecha³
rów nie ¿
Mie czy s³a w. W Huc ie
Józefów pozosta³y rodziny, Edwarda,
Mi ch al in y o ra z w Ra dw an ów ce
W³adys³awa. Dzieci tych rodzin
dorastaj¹c wybiera³y ró¿ne miejsca
zamieszkania. Po rodzinnym domu
zos ta³ y wsp omn ien ie, ale moc ne
wspomnienia. W ubieg³ym roku Janusz
Machulak syn Jana i wnuk Jana rzuci³
po my s³ zo rg an iz ow an ia Zj az du
Rodziny Machulaków, a Mieczys³aw
Machulak zosta³ g³ównym
organizatorem.
Pierwszego lipca br. z terenu ca³ej
Polski poci¹gami, samochodami, jak
ptactwo do gniazd, wszyscy d¹¿yli do

przyjê³o bierzmowanie ³¹czy³o siê
wêz³em ma³¿eñskim. Tam równie¿
spoczêli nasi przodkowie na cmentarzu
na “Witkowej Górce” Po Mszy
Œwiêt ej zap alili œmy ta m znic ze
i udaliœmy siê na cmentarz w Hucie
Józefów gdzie spoczywa czêœæ naszej
rodziny. I wizyta na tym skrawku
ziemi, gdzie znaliœmy ka¿dy kamieñ,
ka¿de drzewo. W miejscu spalonego
domu pozosta³ tylko œlad i trochê gruzu
wystarczy³o to do okreœlenia gdzie by³
pokój Michaliny, Edka, Felka.
Wspomnienia z wieczorn ego
odpoczynku na piwnicy poros³ej traw¹,
sk¹d obserwowaliœmy jaskó³ki
buduj¹ce gniazda pod strzech¹ naszego
domu. Podwórko pokry³y gêsto drzewa
i zaroœla, ale to by³o nasze gniazdo.
Potem udaliœmy siê na Radwanówkê
do domu W³adka œp. zabudowania
utrzymywane s¹ przez jego synów.
Pod wielkimi kasztanowcami czeka³y
sto³y i przyjêcie w stylu biwakowym.
Rozmowy, rozmowy pod wielka lip¹
rosn¹c¹ na œrodku wielkiego podwórka
wype³nia³y resztê dnia.
Wszyscy
otrzymali ksi¹¿eczkê pt „Huta Józefów
Sk¹d Nasz Ród” autorstwa
Mieczys³awa Machulaka, który
zapowiedzia³ nastêpne poprawione i
poszerzone wydanie ksi¹¿ki o rodzinie
w przysz³ym roku. Jednomyœlnie
podjêto decyzjê o kolejnym zjeŸdzie w

ojczystego kawa³ka ziemi. By³y
serdeczne powitania, zapoznawanie siê
, szczególnie najm³odszego pokolenia,
a by³o nas ponad osiemdziesi¹t osób,
najstarszy Dolek a najm³odszy Wojtek
dz ie wi êc io mi es iê cz ny W so bo tê
wszyscy udali siê na Mszê Œwiêt¹ do
koœcio³a w Potoku Wielkim, któr¹
odprawi³
o. W³odek
Machulak,
w intencji zmar³ych i ¿yj¹cych. W tym
koœciele wielu z nas otrzyma³o chrzest,

przysz³ym roku. Wykonano wiele
pami¹tkowych zdjêæ, Pawe³ krêci³ film
a dzieñ chyli³ siê ku zachodowi. Czas
rozstania, nast¹pi³ w dniu nastêpnym
kiedy jeszcze raz zebra³a siê rodzinka
na krótko, po¿egnaæ siê Wrócimy tam
bo to nasza ojczyzna, nasz dom.

zbli¿aj¹ siê do siebie w £¹¿ku
Ordynackim.
Trasa jest bardzo dobrze oznakowana,
w jej ci¹gu ustawiono drewniane
zadaszenia ze sto³ami i ³awami, kosze
na œmieci oraz po³o¿ono drewniane
mostki na rzece Trzebensz
i Borownica.
W miejscach o nasilonym ruchu
turystycznym zosta³y rozmieszczone
wielkoformatowe tablice
informacyjne, a przy wjeŸdzie do
gminy pylony wjazdowe ze znakiem
turystycznym gminy.
Redakcja

KOMENDANT POWIATOWY
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
w JANOWIE LUBELSKIM
og³asza nabór kandydatów do pe³nienia s³u¿by w tut.
Komendzie na stanowisko ratownik kierowca.
Szczegó³owe warunki przyjêcia do s³u¿by oraz zasady postêpowania
kwalifikacyjnego s¹ dostêpne:
-w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
Lubelskim ul. Pi³sudskiego 56 tel. 0-15 8725 024
-w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego
- na stronie internetowej: www.straz-janowlub.x12.pl

JM

SPRZEDAM

Sprzedam dzia³kê o pow. 35 ar na skraju Janowa Lubelskiego (kierunek
na Stalow¹ Wolê). Dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê
jednorodzinn¹. Atrakcyjna cena.
tel.: 608583207 lub 0713645027

Osoby zainteresowane ofert¹ rozpoczêcia s³u¿by sk³adaj¹
osobiœcie podania w sekretariacie Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim do dnia
10 sierpnia 2006 r.

Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych,
obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) 8720 812 (wieczorem).

Podania z³o¿one po wyznaczonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

Wynajmê lokal piêtrowy na dzia³alnoœæ handlow¹ o powierzchni ok. 250 merów
kwadratowych na ulicy Zamoyskiego (przy rynku, mo¿liwoœæ dzielenia).
tel. kom. 504 215 941

4.

OG£OSZENIA DROBNE

Gazeta Janowska

Zawody konne po raz dwunasty w Janowie Lubelskim
Przez trzy dni Janów Lubelski by³
w centrum uwagi jeŸdŸców i koniarzy
z Polski i nie tylko. W dniach 30
czerwca-02 lipca br. na hipodromie
usytuowanym w pobli¿u janowskiego
Zalewu mia³a miejsce rywalizacja
skoczków podczas XII
Ogólnopolskich Zawodów Konnych
w Skokach przez Przeszkody
z udzia³em zawodników
zagranicznych oraz eliminacji do
Mistrzostw Polski M³odych Koni.
Zawody odbywa³y siê pod patronatem
Prezesa Rady Ministrów RP
Kazimierza Marcinkiewicza oraz
Marsza³ka Województwa Lubelskiego
Edwarda Wojtasa. Rozegrane zosta³o
17 konkursów, w tym 10 zwyk³ych
i dwufazowych, 2 z ocen¹ stylu konia,
jeden o wzrastaj¹cym stopniu
trudnoœci, jeden specjalny „Koñ
samochód” oraz konkurs „Grand Prix
Janowa Lubelskiego”. W ci¹gu trzech
dni startowa³o w imprezie 61
zawodników z 33 klubów jeŸdzieckich.
W zawodach wziê³o udzia³ 149 koni.
Pierwsze miejsca w konkursach zajêli:
w konkursie nr 5 (z ocen¹ stylu konia,
dla koni 5 i 6 letnich) - Krzysztof
Prasek z KJ „Nad Wigrami” na koniach
Uran (koñ 5-letni) i Eskorta (koñ 6letni), w konkursie nr 6 - Andrzej
G³oskowski z BKJ Bogus³awice na
koniu Efekt, w konkursie 7 - Tomasz
Kumorek z JKS Barda Szwadron
Jankowice na koniu Sir Robin,
w konkursie nr 9 -S³awomir Uchwat
z JKS Pogórze na Figaro, w konkursie
nr 11 - Mariusz Kleniuk z WKJ Gabon
Galewice na Haraczu, w konkursie nr
12 - Andrzej G³oskowski z BKJ
Bogus³awice na Efekcie, w konkursie

nr 14 (specjalnym) „Koñ - Samochód” Maciej Zaj¹czkowski z KJ £¹ck na
Durango. I wreszcie Antoni
Tomaszewski z KJ Equita Warszawa

konkurenci. Ró¿nice jednak s¹ istotne.
Pr ze sz ko dy zo st a³ y do pa so wa ne
wielkoœci¹ do psów, a ich zestaw
wzbogacony o inne rodzaje - huœtawkê,
k³adkê, dwa rodzaje tuneli, slalom,
które bardzo uatrakcyjni³y pokazy
i zawody. Podobnie jak w jeŸdziectwie,
zawodnicy pies i jego przewodnik
poznaj¹ kolejnoœæ przeszkód na torze
bezpoœrednio przed startem. Inn¹,
niesamowit¹ atrakcj¹ janowskich
zawodów by³y wystêpy Integracyjnego
Te a t r u U l i c z n e g o „ F l a g & A r t ”
dzia³aj¹cego przy Hrubieszowskim
D o m u K u l t u r y. I c h p o p i s y

Antoni Tomaszewski na koniu Conquistador

na koniu Conquistador zaj¹³ pierwsze
miejsce w Konkursie GRAND PRIX
Janowa Lubelskiego. Jak co roku
w przerwach miêdzy zawodami nie
za br ak ³o ró ¿n or od ny ch at ra kc ji .
Ciesz¹cy siê od kilku lat niezmienn¹
popu larn oœci ¹ konk urs dla dzie ci
„Moje zwierz¹tko” odby³ siê w sobotê,
podobnie jak licytacja tzw. „Kota
w worku” (kontynuacja w niedzielê
2 lipca). Ponadto licznie zgromadzona
publicznoœæ mog³a zobaczyæ m.in.
pokazy agility z udzia³em psów i ich
przewodników. Agility zosta³o
zainspirowane konkursami
hippicznymi. Zasada jest ta sama pokonaæ tor bez b³êdów i szybciej ni¿

szczudlarskie, zabawa z ogniem oraz
gra aktorska urzek³y widowniê
w ka¿dym wieku. Jak co roku
muzycznie Zawody Konne wspiera³a
Orkiestra Dêta z Janowskiego Oœrodka
Kultury. Zawody co roku
organizowane s¹ w konwencji festynu.
W zwi¹zku z tym nie zabrak³o m.in.
ró¿nego rodzaju stoisk z napojami,
kie³baskami, sprzêtem jeŸdzieckim,
wyrobami artystycznym: ceramik¹,
rogo¿yn¹, kowalstwem itp. Zawody
sponsorowali: ¯ywiec S.A, AMBRA
SA, Firma Handlowo-Us³ugowa
„GLOBAL” Jan Król, PKO Bank
Polski S.A., Karpacka Spó³ka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
w Sandomierzu, Sklepy Uroda Józef

Gazeta Janowska

Dudek, Us³ugi Transportowe Józef
£upina, Powiatowy Bank Spó³dzielczy
w Ja no wi e Lu be ls ki m. Z aw od y
dofinansowane by³y ze œrodków

H.Ciganova ze S³owacji

Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Lubelskiego.
Ac
Od Redakcji: Filmy, zdjêcia,
komentarze z zawodów mo¿na ogl¹daæ
na stronie internetowej:
www.swiatkoni.pl.
Autorem wszystkich zdjêæ, które
znalaz³y siê na tej stronie jest p. Antoni
Florczak, w³aœciciel firmy FOTO
FLORCZAK z Janowa Lubelskiego.
Redakcja
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Z ¿ycia janowskiego szpitala
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Gazeta Janowska

Nowatorskie rozwi¹zania w zakresie lokalnej polityki spo³ecznej
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lubelskim podejmuje
w swoich dzia³aniach oprócz zadañ
statutowych szereg inicjatyw maj¹cych
na c elu pop raw ê po zio mu ¿ yci a
mi es zk añ có w g mi ny, in sp ir uj ¹c
i p ro mu j¹ c n ow e r oz wi ¹z an ia
w zakresie lokalnej polityki spo³ecznej.
Z pomocy Oœrodka rocznie korzysta
800 rodzin. S¹ to rodziny, w których
dominuj¹cym problemem jest
bezrobocie. Brak pracy, g³ównego
Ÿród³a utrzymania powoduje, ¿e
w rodzinach tych narastaj¹ problemy.
Czê sto poj awi a si ê uz ale ¿ni eni e,
przemoc, a przede wszystkim ubóstwo.
Do k³ ad ne ro ze zn an ie lo ka ln yc h
problemów i zagro¿eñ, w³aœciwa
diagnoza spo³eczna przeprowadzona
pr ze z p ra co wni kó w soc ja ln yc h
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
motywuje i mobilizuje do tworzenia i
wdra¿ania specjalnych programów, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
pr oj ek tó w wy ró wn yw an ia sz an s
i pr ze ci wd zi a³ an ia wy kl uc ze ni u
spo³ecznemu.
Oœrodek rozpocz¹³ dzia³ania
zmierzaj¹ce do utworzenia Klubu
Integracji Spo³ecznej. Efektem tych
zamierzeñ jest utworzenie KIS, na

którego dzia³alnoœæ Oœrodek otrzyma³
dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej. Spoœród 177
wniosków z³o¿onych z terenu ca³ej
Polski 40 otrzyma³o dofinansowanie w
tym nasz Oœrodek. Uruchomienie KIS
przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Ja no wi e Lu b. je st ko le jn ym
nowatorskim p rzedsiêwziêciem
umo¿liwiaj¹cym reintegracjê
zawodow¹ i spo³eczn¹ d³ugotrwa³ych
klientów pomocy spo³ecznej poprzez
zdobycie umiejêtnoœci radzenia sobie
w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
umiejêtnoœci odnalezienia siebie na
rynku pracy, a tak¿e podniesienie
kwalifikacji ju¿ posiadanych.
Kl ub um o¿ li wi a w yp ro wa dz en ie
z krêgu œwiadczeniobiorców pomocy
spo³ecznej uczestników programu i ich
rodzin, a tym samym kszta³tuje now¹
œwi ado moœ æ mie szk añc ów gmi ny
Janów Lub. o roli i zadaniach pomocy
spo³ecznej.
W zwi¹zku z utworzeniem
Klubu Integracji Spo³ecznej 7 lipca
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej odby³a
siê ses ja R ady Mie jsk iej , kt óra
w du¿ej mierze zosta³a poœwiêcona
tematyce nowo powsta³ego klubu. Na
Sesjê przybyli zaproszeni goœcie.

W sesji uczestniczy³ Pose³ na Sejm
Rz ec zy po sp ol it ej Po ls ki ej Je rz y
Biel ecki oraz Dyre ktor Wydzia³u
Polityki Spo³ecznej Urzêdu
Wojewódz kie go w Lub lin ie P ani
Monika Lipiñska, która podkreœli³a jak
wa¿n¹ rolê w pracy osobami
bezrobotnymi odgrywa Klub Integracji
Spo³ecznej i jest to
trzeci Klub
w województwie Lubelskim,
a pierwszy w mieœcie powiatowym.
Na sesji zosta³ przedstawiony
sposób utworzenia oraz dzia³alnoœæ
Klubu Integracji Spo³ecznej.
Dodatkowo Pan Kazimierz Wojtowicz
rep rez en tu j¹ cy Klu b Inte grac ji
w Zamoœciu podzieli³ siê
doœwiadczeniami z pracy
w zamojskim Klubie.
Natomiast Kierownik Poradni
Leczenia Uzale¿nieñ Aleksander Czop
przedstawi³ “ Problem Wykluczenia
Spo³ecznego”.
Sesja Rady Miejskiej by³a inauguracj¹
pracy KIS w Janowie. Ju¿ od12 lipca
ro zpoczyna siê s ystematyczna praca
w Klubie. W miesi¹cu lipcu swoje
d y¿ ur y bê dz i e m ia ³ p r ac ow n ik
socja lny, prawnik i p edago g. Od
si er pn ia
ro zp oc zy na si ê pr ac a
w grupach. Uczestnicy Klubu bêd¹

mogli korzystaæ z pomocy terapeuty
lecz enia uzal e¿ni eñ or az do radc y
za wo do we go , k tó ry na uc zy ja k
przygotowaæ dokumenty aplikacyjne
oraz jak poszukiwaæ oferty pracy
i przygotowaæ
siê do rozmowy
kwalifikacyjnej.
Dodatkowo uczestnicy Klubu bêd¹
uczestniczyæ w kursach podnosz¹cych
kwalifikacje zawodowe organizowane
przez PUP w Janowie Lub. Oferujemy
równie¿ opiekê nad dzieæmi osób
uczestnicz¹cych w zajêciach Klubu,
spotkania integracyjne, a po
zakoñczeniu programu zajêæ
zatrudnienie piêciu osób spoœród
uczestników.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa
w za jê ci ac h os ob y be zr ob ot ne ,
do tk ni êt e p ro bl em em pr ze mo cy
i uzale¿nieniem od alkoholu.
Klub Integracji Spo³ecznej mieœci siê
w budynku Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej przy ul. Boh. Poryt. Wzg.
23 i czynny jest od godz. 14.00 do 18.00

...Ba³em siê jak wszyscy bo znamy co
to atak
co znaczy walka z uzbrojonymi po zêby
hitlerowcami
Maj¹cymi potworn¹ przewagê ognia
Nad leœnymi oddzia³ami

Uroczystoœæ rozpoczê³o wejœcie, na
plac p rzed p omnik iem, K ompan ii
Honorowej 3 Zamojskiej Brygady
Ob ro ny Ter yt or ia ln ej , Or ki es tr y

narodowowyzwoleñczej jak¹ toczyli
nasi przodkowie. Jednoczeœnie mówi³
aby wszyscy starali siê stworzyæ jak
najlepsze warunki dla rozwoju Naszej
Ojczyzny.
Po wyst¹pieniu Starosty Janowskiego
przemawiali zaproszeni goœcie na czele
z P os ³e m n a S ej m R P Jer zy m
Bieleckim.

„Porytowe Wzgórze 2006”, którego
organizatorem jest Grupa Aktywnej
Rehabilitacji z Lublina. Uczestnikami
biegu by³y osoby niepe³nosprawne
poruszaj¹ce siê na wózkach
inwalidzkich. Przebyli oni trasê z
Janowa Lubelskiego na Porytowe
Wzgórze. Przedstawiciele sportowców
z³o¿yli wi¹zankê kwiatów przy
pomniku.
Do bi eg aj ¹c e ko ñc a ur oc zy st oœ ci
uœwietni³a defilada kompanii
honorowej i musztra paradna w
wykonaniu orkiestry wojskowej. Aby
uprzyjemniæ czas wszystkim
zgromadzonym zagra³a Orkiestra Dêta
Janowskiego Oœrodka Kultury. W
trakcie trwania uroczystoœci gpoœcie
mo gl i po cz ês to wa æ si ê œw ie tn ¹
gr oc hó wk ¹, kt ór ¹ pr zy go to wa ³a
restauracja “Hetmañska” Pani
Czes³awy Sulowskiej.

Kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lub.
Anna Mazur

Uroczystoœci na Porytowym Wzgórzu

Plan naszej obrony dowódcy
przewidzieli
My go rozumiemy ale dobrze wiemy
¯e z tego kot³a na pewno ju¿ wszyscy
nie wyjdziemy...
Tak pisa³, o dniu 14 czerwca
1944 roku, poeta Marian Broda w
wierszu „¯o³nierskie rozmyœlania w
obliczu œmierci”. Autor deklamowa³ go
podczas uroczystoœæ, upamiêtniaj¹cej
62 rocznicê bitwy partyzanckiej na
Porytowy Wzgórzu, która w tym roku
odby³a siê w dniu 11 czerwca 2006
roku.
Nad uroczystoœci¹ honorowy
patronat objêli: Wojciech ¯ukowski
Wojewoda Lubelski i Edward Wojtas
Marsza³ek Województwa Lubelskiego.

Wojskowej Garnizonu Lublin oraz
pocztów sztandarowych. O godzinie
10.00 odprawiona zosta³a Msza
Œwiêta.
Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej g³os
zabra³ gospodarz uroczystoœci Starosta
Janowski Boles³aw Gzik, który po
przywitaniu Wszystkich
zgromadzonych, w swym wyst¹pieniu
apelowa³ aby nikt z ¿yj¹cych ludzi, nie
zapomnia³ o wydarzeniach sprzed 62
laty, przypomina³ o walce

Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci
by³ Apel Poleg³ych i salwa honorowa w
wykonaniu ¿o³nierzy Kompanii
Honorowej 3 Zamojskiej Brygady
Obrony Terytorialnej.
Podczas uroczystego sk³adania
wieñców zakoñczy³ siê X wyœcig

Joanna Jargi³o

OG£OSZENIE DROBNE
Monitoringi GSM dla kot³owni gazowych, ch³odni i innych urz¹dzeñ
wymagaj¹cych sta³ej kontroli. tel. 0 604 219 844

Kupiê pole w okolicach Modliborzyc o powierzchni 1-2 ha.
00
Tel. (015)8722123 po godzinie 19 .
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,32 ha w Wojciechowie,
gmina Szastarka. Atrakcyjna lokalizacja. Cena do uzgodnienia.
Tel. (015) 8711 183, tel. kom. 509 722 782

Firma GASPOL S.A. zatrudni mê¿czyznê dyspozycyjnego,
kierowcê handlowca, posiadaj¹cego ma³y samochód dostawczy i
dzia³kê. Praca na terenie miasta i gminy Janów Lubelski.
Kontakt tel. 0 600 063 733

ZGUBIONO
Zgubiono legitymacjê studenck¹ o numerze ZUMF -8265 wydan¹ przez
Politechnikê Rzeszowsk¹.

Gazeta Janowska
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Integracja spo³eczna
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
W dniach od 17-go do 26-go czerwca
2006 roku w Internacie Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku odby³ siê obóz
integracyjny dla dzieci
i m ³o dz ie ¿y z t er en u p ow ia tu
janowskiego. W obozie uczestniczy³o
20 dzieci niepe³nosprawnych, 11
opiekunów (rodziców dzieci

garncarskie, wyplatanie koszyków
z ro go ¿y ny, za jê ci a ta ne cz no ruchowe, plastyka obrzêdowa, zajêcia
na temat ekologii i ochrony
œrodowiska).
Czas wolny uczestnikom obozu
urozmaicali wolontarystycznie
pracownicy Poradni Psychologiczno -

dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê z Zespo³em
Szkó³ Rolniczych w Potoczku oraz
Powiatowym Centrum Pomocy
R od zi ni e w Ja no wi e L ub el sk im
w zakresie organizacji takich imprez
w formie cyklicznej.
Renata Ciupak - Przewodnicz¹ca
Powiatowej Spo³ecznej Rady do
Spraw Osób Niepe³nosprawnych
w Janowie Lubelskim
PODZIÊKOWANIA
Najserdeczniejsze podziêkowania za
pracê przy organizacji obozu
integracyjnego w Potoczku sk³adamy:
!Z e s p o ³ o w i S z k ó ³ R o l n i c z y c h
w Potoczku za sprawn¹ organizacjê
techniczn¹ obozu; w szczególnoœci
dziêkujemy: Pani Marii Wolan Kierownikowi Internatu, Panu
Dariuszowi Wolan - Dyrektorowi ZSR
w Potoczku, Pañstwu Danielowi
To m i ³ o i J u s t y n i e D y c h a -

niepe³nosprawnych), 17 dzieci
zdrowych oraz 2 wolontariuszy
dzia³aj¹cych przy Wielofunkcyjnej
Placówce Opieki nad Dzieckiem
i Rodzin¹ "PROMYK" w Janowie
Lubelskim.
Ce le m na dr zê dn ym ta ki ej
inicjatywy by³o zacieœnienie wiêzi
emocjonalnych i spo³ecznych miêdzy
dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹
oraz ich sprawnymi rówieœnikami,
budowanie pomostów ³¹cz¹cych tak
odmienne œrodowiska, wypracowanie
w dzieciach zdrowych zrozumienia
problemu niepe³nosprawnoœci oraz

!Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim za
dofinansowanie organizacji obozu oraz
za zaanga¿owanie w jego organizacjê;
w szczególnoœci dziêkujemy: Pani
An ni e Œ mi t - Dy re kt or ow i
Po wi at ow eg o Ce nt ru m Po mo cy
Rodzinie, Pani Agnieszce Jonak psychologowi, Pani Annie Szalast pedagogowi;

10.

Dz iê ku je my po na dt o ws zy st ki m
osobom prowadz ¹cym zajêcia
tematyczne:
!Pani Krystynie Krzos oraz Panu
Janowi Chmielowi - za zajêcia
dotycz¹ce ekologii i funkcjonowania
gospodarstw ekologicznych w Polsce;
!Pani Anieli Sulowskiej - za zajêcia
plastyczne;
!Panu Adamowi ¯elazko - za
przeprowadzenie zajêæ garncaskich;
!Panu Jerzemu Wieleba - za oprawê
muzyczn¹ ogniska;
!Pani Jadwidze Wierzyñskiej - za
poprowadzenie zajêæ tanecznych;
!P a n i S t e f a n i i S u c h o r a - z a
poprowadzenie zajêæ praktycznych wyrobów z rogo¿yny;
!P a n i A l i n i e M y s z a k - z a
poprowadzenie zajêæ z plastyki

Pedagogicznej w Janowie Lubelskim,
Powia toweg o Cent rum Po mocy
Rodz inie w Jan owie Lube lski m,
Wielofunkcyjnej Placówki
"PROMYK", pracownicy Zespo³u
Szkó³ Rolniczych i Internatu
w Potoczku oraz szkolne ko³o PCK
w Potoczku.
Dzieci chêtnie uczestniczy³y
w organizowanych grach, zabawach,
konkursach, dyskotekach, ogniskach
o r a z w b a l u p r z e b i e r a ñ c ó w.
Dw uk ro tn ie ob ej rz a³ y te at rz yk i
tem aty czn e. Pro wad zon o rów nie ¿
zajêcia psychologiczne, logopedyczne,
wychowawcom kolonii, Panu Janowi
Breœ - referentowi do spraw
ksiêgowoœci oraz wszystkim
praco wniko m techn iczny m szko³ y,
którzy przyczynili siê do sukcesu
obozu;

w³¹czenie dzieci niepe³nosprawnych
do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym.
Uc ze st ni ka mi ob oz u b y³ y
w wiêkszoœci dzieci niesprawne
intelektualnie, ruchowo, cukrzycy,
dzieci z ciê¿k¹ astm¹ oskrzelow¹,
dzieci z niedos³uchem oraz jedno
dziecko niewidome.
W tr ak ci e o bo zu dz ie ci
uczestniczy³y w zajêciach sportowych
(hala, si³ownia, mate race, boisko
szkolne), jeŸdzi³y konno i na
bryczkach, p³ywa³y na kajakach
i rowerkach wodnych, bra³y udzia³
w zajêciach kulturalnych (zajêcia

Placówki "PROMYK", Pani Annie
Pecka - terapeucie, Panu Micha³owi
Grzywacz - praktykantowi, Pani Annie
Ger³ach - wolontariuszce.

pedagogiczne oraz terapeutyczne
zarówno dla dzieci, jak i dla ich
rodziców.
Obóz sta³ siê wielkim sukcesem
zarówno organizatora St ow ar zy sz en ia Ko bi et Po wi at u
Janowskiego jak i Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku.
Najwiêksz¹ satysfakcjê
wszystkim organizatorom obozu
sprawi³ oczywiœcie stale goszcz¹cy
uœmiech na twarzach jego uczestników.
Na za ko ñc ze ni e o bo zu ,
dzieciom rozdano dyplomy oraz
drobne upominki.
Wszyscy ¿yjemy nadziej¹ na

!P o r a d n i P s y c h o l o g i c z n o Pedagogicznej w Janowie Lubelskim,
w osobach: Pani Moniki Oszust Dyrektora Poradni, Pani Krystyny
Kozak - psychologa, Pani Alicji Korgul
- logopedy, za organizacjê zajêæ
psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych i terapeutycznych;
!Wielofunkcyjnej Placówce Opieki
nad Dzieckiem i Rodzin¹ "PROMYK"
w Janowie Lubelskim za pomoc
w orga nizac ji cza su wol nego
uczestnikom obozu; w szczególnoœci
po dz iê ko wa ni a sk ³a da my : Pa ni
Lucynie Czarnej - Dyrektorowi

Gazeta Janowska

obrzêdowej;
!Szkolnemu Ko³u PCK w Potoczku,
w sz cz eg ól no œc i P an i J oa nn ie
Jakubeckiej - za zajêcia taneczno ruchowe i plastyczne oraz wystawienie
teatrzyku tematycznego PCK, jak
równie¿ nauczycielom
i wychowawcom dzia³aj¹cym przy
Kole PCK w Potoczku;
!Zarz¹dowi Rejonowemu PCK
w Janowie Lubelskim, w szczególnoœci
Pani Stanis³awie Szymoñczyk - za
przekazanie nagród za udzia³
w konkursach dotycz¹cych promocji
zdrowia;
!T e a t r z y k o w i W i e j s k i e m u
z Wierzchowisk prowadzonemu przez
Panie: Krystynê Wójcik i Ewê
Wielgus;
!D y r e k t o r o w i D o m u P o m o c y
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim Pani Marioli Surtel za przekazanie
nagród na konkursy organizowane
podczas obozu.
Dz iê ku je my po na dt o w sz ys tk im
cz³onkiniom Stowarzyszenia Kobiet
Powiatu Janowskiego oraz innym
osobom, których nie sposób tutaj
wy mi en iæ , za za an ga ¿o wa ni e w
organizacjê imprezy.
Zarz¹d Stowarzyszenia Kobiet
Powiatu Janowskiego: Lidia Tryka,
Barbara Nazarewicz, Renata Ciupak

Gminny internet - ju¿ dzia³a!
cd ze str.1
Bezprzewodowy zestaw do odbioru
internetu, który mo¿emy zakupiæ
w ka¿dym sklepie z oprogramowaniem
ko mp ut er ow ym , t zw . z es ta w
abonencki, sk³ada siê
z bezprzewodowej karty sieciowej PCI
o czêstotliwoœci pracy 2,4 GHz lub
5 GHz (koszt od 80 z³), anteny
kierunkowej (koszt od 120 z³) oraz
odpowiedniego kabla ze z³¹czami
pasuj¹cymi do anteny i do karty
(H-155). Aby odbieraæ internet
z punktu dostêpowego - potrzebny jest
jeden taki zestaw i kabel ³¹cz¹cy (jest
w zestawie). Do 5 km taka
bezprzewodowa sieæ dzia³a bardzo
dobrze, do 10 km przeciêtnie. Przy
dobrze wykonanych instalacjach jest
mo¿liwe dzia³anie zestawu

w odleg³oœci do 20 km od anteny.
Po³¹czenie na tak du¿¹ odleg³oœæ mo¿e
byæ jednak niestabilne - zw³aszcza,
jeœli s¹ wykonywane przez
niedoœwiadczonych instalatorów.
Niedoœwiadczonym u¿ytkownikom
przypominam, ¿e anteny musz¹ siê
"widzieæ", czyli jeœli przystawi siê oko
do swojej anteny - musi siê widzieæ
odleg³¹ antenê przy punkcie
dostêpowym. Przy wiêkszych
odleg³oœciach - przyda siê lornetka.
Jeœli bêd¹ zas³oniête drzewami lub
budynkami - prawie na pewno bêd¹
k³opoty z prawid³ow¹ ³¹cznoœci¹.
Krótko mówi¹c trzeba anteny umieœciæ
ponad drzewami, budynkami i innymi
przeszkodami.
Ac

Dni Janowa - “Leœny Skarbiec”
W dniach 17-18 czerwca 2006 roku w
Parku Misztalec pod has³em „Leœny
Skarbiec” odby³y siê Dni Janowa
z Radiem Lublin. Impreza ta zosta³a
zorganizowana przez Janowski Oœrodek

i prowadzone przez pracowników
Nadleœnictwa Janów Lubelski), pokaz
mody ekologicznej, pokazy
al pi ni st yc zn e Ro dz in ny Ko nk ur s
Dr wa li cz y Mi st rz os tw a Ja no wa

Kultury Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskiego w jedzeniu pierogów
Lubelskim przy wspó³udziale Radia ruskich (rekordzista zjad³ ich w tym
roku a¿ 94 w 10 minut!). Olbrzymi¹

Lublin, Nadleœnictwa Janów Lubelski
i Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lu be ls ki m. Dw ud ni ow ¹ im pr ez ê
odwiedzi³o kilka tysiêcy osób. Takiemu
zainteresowaniu janowian nie mo¿na siê
dziwiæ. Program, którzy przygotowali
orga ni za to rz y by ³ ba rd zo bo ga ty
zarówno w koncerty (wystêpy: Roberta
Jan ows kie go, zes po³ u Axel i G o
Machine), konkursy z wiedzy
o tematyce leœnej (zorganizowane

atrakcj¹ festynu podobnie jak w roku
ubieg³ym by³ pokaz sokolniczy, jak
równie¿ wystêp Zespo³u Sygnalistów
Myœliwskich „Polesia Czar” z RDLP
Lublin. Uwieñczeniem dwudniowej
wspania³ej zabawy i wypoczynku by³
wystêp kabaretu Wi delec oraz
góralskiego zespo³u Turnioki.

Policyjny mit obalony
Nieszczêœliwy wypadek na
skrzy¿owaniu ulicy Jana Paw³a II z
ulic¹ Wiejsk¹ zdarzy³ siê po godzinie
20.00. w dniu 3 czerwca br. Potr¹cona
przez samochód rowerzystka le¿a³a na
ziemi przechodnie zaczêli siê
gromadziæ, ktoœ podtrzymywa³ g³owê
poszkodowanej, ktoœ inny zadzwoni³
po karetkê pogotowia ratunkowego.
Karetka przyjecha³a po paru minutach
ratownicy bardzo sprawnie
wykonywali polecenia lekarza chwila i
ju¿ ranna wieziona by³a do szpitala w
Janowie Lubelskim. Minê³o kilka
minut przyjecha³o dwa samochody
stra¿ po¿arna i ratownicy. Na wyjête
nosze nie by³o ju¿ kogo po³o¿yæ.
Kierowca samochodu - kobietazas³ab³a, ratownicy szybko podali tlen
inni ratownicy w tym czas ie
zabezpieczali teren. Wczeœniej przez
miejsce zdarzenia przeje¿d¿a³y
samochody, jakby nic siê nie sta³o.
Policji nadal nie by³o, ludzie
zastanawiali siê: Gdzie jest policja? Za
chwile przyby³ patrol policji drogowej,
w tym czasie karetka pogotowia
wraca³a po druga kobietê, która bra³a
udzia³ w wypadku. Przybyli policjanci
„ drogówki” - jak to okreœli³em póŸniej
w zeznaniu, poruszali siê niemrawo.
Potem pojawi³y siê nastêpne dwa
samochody policyjne. Z t³umu pada³y
okreœlenia, ¿e s¹ „w stanie
ws ka zu j¹ cy m” . Za dz wo ni ³e m do
rzecznika prasowego policji w Janowie
Lubelskim. Proponowa³ abym
zadzwoni³ na komendê do oficera
dy¿urnego. Chc¹c, aby moje nazwisko
zosta³o zastrze¿one nie mia³em na to
ochoty. Pan Rzecznik oœwiadczy³, ¿e i
tak musi podaæ moje nazwisko. Tak oto
zadany zosta³ k³am temu, co pisa³em
wczeœniej na temat prawa do
zastrze¿enia nazwiska
interweniuj¹cemu na policji. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e Rzecznik przebywa³ w
tym samym czasie w „Albercie”. Po

Jan Machulak

Postawa w pe³ni obywatelska
W odpowiedzi na Pañski artyku³
zamieszczony w bie¿¹cym numerze
Gazety Janowskiej chcê nadmieniæ, ¿e
Policja Pana postawê w pe³ni uwa¿a za
obywatelsk¹. Nie chcemy w swoich
szeregach funkcjonariuszy ³ami¹cych
prawo. Natomiast ta obywatelska
postawa obliguje do poddania siê
czynnoœciom prawem przewidzianych
i nie nale¿y ich traktowaæ jako szykany.
Policja (dy¿urni) z urzêdu zobowi¹zani
s¹ ustalaæ dane personalne rozmówcy i
stanowi¹ o tym nasze wewnêtrzne
regulacje prawne. Ma to miêdzy
innymi zapobiegaæ podejmowaniu
niezasadnych interwencji.
Uwa¿am, ¿e nie ma ¿adnej potrzeby,
aby jakikolwiek obywatel pragn¹cy
zg³osiæ interwencjê czy przekazaæ

informacjê zwi¹zan¹ z jakimikolwiek
nieprawid³owoœciami ze strony Policji
musia³ powiadamiaæ o tym inne organy
celem w³aœciwego za³atwienia sprawy.
Komendant Powiatowy Policji w
ka¿dym wypadku takiego zg³oszenia
pode jmuj e pra wem p rzew idzi ane
czynnoœci maj¹ce na celu wyjaœnienie
sy tu ac ji . U rz êd ni k w pa ñs tw ie
demokratycznym odpowiada s³u¿bowo
(w tym utrata stanowiska) za
nieprawid³owo wykonane czynnoœci,
b¹dŸ brak nadzoru w realizacji zadañ
przez podleg³e s³u¿by.
Z powa¿aniem
Komendant Powiatowy Policji
w Janowie Lubelskim
podinsp. mgr Bogumi³ Polikarski

Ronda maj¹ nazwy

Ac

Podziêkowania dla wszystkich - którzy wsparli nas
w ciê¿kich chwilach
i wziêli udzia³ w ostatniej drodze mojego ojca
Tadeusza Wójcika
sk³ada syn z rodzin¹

pewnym czasie zdecydowa³em siê
zadzwoniæ do Wojewódzkiej Komendy
Policji. W dniu nastêpnym zosta³em
zaproszony na przes³uchanie do KPP w
Janowie Lubelskim jako œwiadek.
Dowiedzia³em siê, ¿e policjanci z
patrolu byli ca³kowicie trzeŸwi.
Spodziewa³em siê raczej informacji o
sposobie za³atwienia mojej
dziennikarskiej interwencji.
Zosta³em przes³uchany jako œwiadek,
kulturalnie i bez uwag. Do protoko³u
z³o¿y³em oœwiadczenie, ¿e
przes³uchiwanie mnie jest szykan¹
zastosowan¹ przez policjê. O zdarzeniu
powiadomi³em Pos³a Jerzego
Bieleckiego, Starostê Boles³awa Gzika
oraz Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia.
Wszyscy jednoznacznie okreœlili, ¿e
moja postawa by³a obywatelsk¹ i
wzorcow¹. Policja dokumentacjê
przes³a³a do Prokuratury, która
um or zy ³a po st êp ow an ie . Wed³ ug
wyjaœnieñ Ko mendanta Pol icji
Po wi at ow ej po di ns p. Bo gu mi ³a
Polikarskiego patrol policji przebywa³
poza Janowem Lubelski na interwencji,
up³ynê³o 10 minut od zg³oszenia do
przybycia patrolu. Ja okreœla³em, ¿e od
zg³oszenia na pogotowie up³ynê³o 15
mi nu t. Sp ra wd ze ni e po li cj an tó w
mo¿na potraktowaæ jak podanie przez
„drogówkê” alkomatu kierowcy, który
jest trzeŸwy. Najwa¿niejsze w tym jest
nie zachowanie mojego nazwiska do
wiadomoœci jednego funkcjonariusza.
Nie by³o to moje pierwsze zdarzenie,
kiedy nie zachowano w Janowie Lub
nazwiska zg³aszaj¹cego. Nie mówi¹c
ju¿ o zg³oszeniach ludzi, którzy nie
chc¹ podaæ w ogóle swojego nazwiska.
D³ugi artyku³, ale kto w przysz³oœci
w³¹czy siê w obronê porz¹dku w
Janowie Lubelskim. A przypominam,
¿e mieszkañcy maj¹ prawo domagaæ
siê od Policji pe³nej ochrony.

Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 2006 roku
nadano nazwy dwóm rondom w naszym mieœcie. Rondo przy zbiegu ulic Jana
Zamoyskiego, Bohaterów Porytowego Wzgórza i Wojska Polskiego otrzyma³o
nazwê: Rondo im. p³k Zieleniewskiego zaœ rondo przy zbiegu ulic Koœciuszki,
Okopowej i Zak¹tnej zosta³o nazwane Rondem im. NSZZ „Solidarnoœæ”.
Ac
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Dobre prognozy OSiR-u

Budynek szko³y do sprzedania
Pomys³ z jakim wyst¹pi³ radny Mieczys³aw Syc, aby sprzedaæ budynek po szkole
w Ujœciu jest z pewnoœci¹ wnioskiem s³usznym. S¹ osoby które s¹ zainteresowane
nabyciem tego ³adnego architektonicznie budynku na cele rekreacyjne. Niestety
budynek uleg³ znacznej dewastacji i nie wiadomo czy bêdzie nadawa³ siê do
remontu. W pierwotnych planach budynek mia³ byæ zagospodarowany przez
parafiê w Momotach. Mia³a znaleŸæ tam schronisko m³odzie¿ Oazowa. Niestety
ma³a parafia nie by³a w stanie udŸwign¹æ kosztów remontu. Natomiast Gminy nie
by³o staæ na remont i przekazanie tego budynku na potrzeby m³odzie¿y. Sprzeda¿
jest pomys³em dobrym ale czy nie spóŸnionym. Je¿eli jednak znalaz³by siê chêtny
do zainwestowania tam, nale¿a³oby sprzedaæ teren za niewielk¹ cenê.
J.M

Nie mo¿na ukrywaæ ¿e Oœrodek Sportu
i Rekreacji wymaga znacznych
œrodków inwestycyjnych. Trw aj¹
poszukiwania inwestora strategicznego

Przetarg na kryt¹ p³ywalniê
W trzecim kwartale przewidziany jest przetarg na wybudowanie krytej p³ywalni.
Prace budowlane rusz¹ wiosn¹. Bêdzie to du¿a inwestycja przewy¿szaj¹ca
inwestycje ³¹czne z dwóch lat jakie prowadzone by³y w Janowie Lubelskim. A za
dwa lata mo¿na planowaæ wypoczynek w Janowie naszych rodzin z ca³ej Polski bêdzie po co przyjechaæ. W Urzêdzie Miejskim trwaj¹ prace nad przygotowaniem
przetargu. Praca ta musi byæ wykonana z nale¿yt¹ starannoœci¹, aby unikn¹æ
ewentualnych odwo³añ uczestników przetargu.
J.M

do zagospodarowania wyspy i okolic
zalewu, jak siê wydaje jest to sprawa na
nastêpne lata. Obecny dyrektor
Krzysztof Deruœ ju¿ zapowiada ¿e za
wynik finansowy w obecnym sezonie

jest spokojny. Przez ostatnie pó³ roku
wyko nane zost a³y p odst awow e
remonty fakt ¿e niewielkim nak³adem
finansowym i stworzy³o to niez³¹ bazê
noclegow¹ szczególnie dla
wypoczynku zbiorowego. Standard
us³ug skromny ale OSiR ma
zarezerwowane wszystkie domki do
koñca wakacji. Notuje siê wzrost iloœci
zielonych klas wypoczywaj¹cych na
wyspie. Ju¿ s¹ dobre zwiastuny i
zapowiedzi na miesi¹c wrzesieñ np.
kilkudniowa rezerwacja bazy
noclegowej dla 150 osób.
Piêkny zalew i k¹pielisko wymusz¹
jednak z czasem powa¿ne inwestycje
na zagospodarowania tych terenów
turystycznych.
J.M

Wakacje
w Muzeum
Regionalnym
w Janowie Lubelskim
Wystawy czasowe:
„Œwiat w obiektywie National Geographic” - 8.0613.08.2006 r.
„Lipcowe œwiêto” - 22.05-30.09.2006 r.
Wystawy sta³e:
„Janów w fotografii”
„Tradycyjne tkactwo na ziemi Janowskiej”
Cena biletu: 3 z³.
Muzeum czynne jest w dniach: wtorek, œroda, czwartek,
pi¹tek, w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w soboty i
niedziele w godzinach od 12.00 do 16.00. W poniedzia³ki
Muzeum nieczynne.
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
biuro - ul. Jana Paw³a II 3
ekspozycja ul. Ogrodowa 3a
tel. (015) 872 46 79

Nowe w³adze janowskiej Ligi Polskich Rodzin(artyku³ sponsorowany)

12 czerwca w Janowie Lubelskim
odby³ siê Zjazd Powiatowy Ligi
Polskich Rodzin. Tematem spotkania
by³a analiza sytuacji spo³ecznopolitycznej Polski i regionu, wybór
w³adz szczebla powiatowego oraz
delegatów na Zjazd Wojewódzk i.
W ZjeŸdzie uczestniczy³ Krzysztof
Koz³owski, Wiceprezes Zarz¹du
Wo j e w ó d z k i e g o L P R . N o w y m
prezesem partii w powiecie janowskim
zosta³ Zbigniew Mucha, a w sk³ad
Zarz¹du powiatowego LPR weszli:
Zbigniew Wach z Janowa Lubelskiego,
Krzysztof Kamiñski z Wólki
Ratajskiej, Tomasz Rawski z Kocudzy
i Pawe³ Kliza z D¹bia. Powo³ano
Komisjê Rewizyjn¹ z Markiem
12.

R o d z i e w i c z e m j a k o
przewodnicz¹cym. Delegatami na
Zjazd Wojewódzki zostali: Zbigniew
Mucha, Pio tr Góra i Kr zysztof
Kamiñski.
Biuro Ligi Polskich Rodzin,
a jednoczeœnie biuro Senatora RP
profesora Ryszarda Bendera znajduje
siê przy ulicy Rynek 2 obok dworca
PKS. We wtorki, czwartki i pi¹tki
spo³ecznie, przez kilka godzin dziennie
dy¿uruj¹ tam cz³onkowie Zarz¹du
Powiatowego LPR. Udzielaj¹ porad,
pomagaj¹ wype³niaæ wnioski, pisaæ
podania. W przypadku spraw bardziej
skomplikowanych osoba
zainteresowana mo¿e liczyæ na pomoc
prawników.

Gazeta Janowska

Wiatr i woda - pierwsze spotkanie
2006

Liga Karate - pasmo sukcesów
janowskich karateków

W niedzielê drugiego lipca zosta³
rozpoczêty program wakacyjny dla
dzieci i m³odzie¿y „Wiatr i woda -

przyjemnoœci p³ywania pod ¿aglami.
Program tych wakacji skierowany jest
do dzi eci ze Pub lic zny ch Szk ó³

pi er ws ze sp ot ka ni e 2 00 6” na d
Zalewem w Janowie Lubelskim. Jest to
cykl szkoleñ prowadzonych Klub
¯eglarski „Zefir” maj¹cy na celu
pokazanie dzieciom uroków

Podstawowych z £¹¿ka Ordynackiego
i Momot Górnych. Szkolenie to jest
mo¿liwe do przeprowadzenia dziêki
realizacji zadania publicznego
„Wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y
lato 2006” w formie wspierania
wykonania zadania przez Burmistrza
Janowa Lubelskiego. Nie jest to
pierwszy program dla m³odzie¿y
realizowany przez Klub. W maju
i czerwcu trwa³ kurs dla m³odzie¿y
z Gimnazjum w Janowie. Ukoñczy³o
go 11 kursantów a na zakoñczeniu
kursu mogli siê pochwaliæ zdobytymi
umiejêtnoœciami min przed panem
v-ce burmistrzem Zenonem Sydorem
i panem dyrektorem biura poselskiego
Andrzejem Wojtanem. Kursy dla dzieci
bêd¹ trwa³y ca³e wakacje.

W dniu 07.05.06 r. w Janow ie
Lubelskim w Szkole Podstawowej nr. 3
odby³ siê III Turniej Lubelskiej Ligi
Kar ate . Do sta rtu w za wod ach
upowa¿nieni byli: czterech najlepszych

puchary. Wszyscy uczestnicy III
Tur nieju Lubelskiej Ligi Karate
otrzymali od organizatorów dyplomy
i nagrody rzeczowe. Kolejny IV
i ostatni ju¿ turniej odby³ siê 20 maja

za wo dn ik ów i cz te ry na jl ep sz e
zawodniczki województwa
lubelskiego wybranych przez Komisjê
Szkoleniow¹ Lubelskiego Zwi¹zku
Ka ra te Trad yc yj ne go . W su mi e
w turnieju bra³o udzia³ 48 uczestników.
Liga sk³ada siê z czterech turniejów,
podczas których zawodnicy gromadz¹
punkty. Nagradzani s¹ zwyciêzcy
poszczególnych turniejów
a triumfatorzy ca³ej edycji otrzymuj¹

w Zwierzyñcu i na nim, podobnie jak
w Janowie Lubelskim m³odzi
zawodnicy z janowskiego
Uczniowskiego Klubu Karate
Tradycyjnego odnieœli sukces zajmuj¹c
czo³owe miejsca. Wszystkim
zawodnikom i zawodniczkom
gratulujemy i ¿yczymy jeszcze wielu
tak spektakularnych zwyciêstw.
Redakcja

bezpiecznego przebywania nad wod¹.
W trakcie kursu dzieci poznaj¹ tajniki
u¿ywania sprzêtu ratowniczego
i p³ywaj¹cego. Maj¹ okazjê nauczyæ siê
p³ywaæ ³odziami wios³owymi,
J.Lalik
kajakami jak te¿ zasmakowaæ
OG£OSZENIE
PCPR w Janowie Lubelskim wynajmie lokal przy ul. Zamoyskiego 37
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
tel. (015) 8723-345 lub codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
8.00- 15.00

Informacja!
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim
informuje,¿e od miesi¹ca lipca przyjmowane s¹ wnioski na œwiadczenia
rodzinne na nowy okres zasi³kowy .
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej ul. Boh. Poryt.
Wzg. 23 w pokoju nr 5.
Kierownik OPS w Janowie Lub.
Anna Mazur

Gazeta Janowska

W dniu 17 maja 2006 r. minê³a 61 rocznica œlubu Marianny i Jana
Gwizdalów i z tej okazji najserdeczniejsze gratulacje oraz ¿yczenia spokoju,
pomyœlnoœci i du¿o, du¿o zdrowia na dalsze lata wspólnego ¿ycia sk³adaj¹
córki:
Czes³awa Sulowska z rodzin¹ i Krystyna Grzybowska z rodzin¹
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Trzecia edycja
programów stypendialnych

Rusza kolejna edycja programów
stypendialnych, finansowanych przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
i bud¿etu pañstwa w ramach Dzia³ania
2 . 2 Wy r ó w n y w a n i e s z a n s
ed uk ac yj ny ch po pr ze z pr og ra my
stypendialne Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Z uwagi na spadek
wartoœci euro w stosunku do roku 2004,
zmniejszeniu ulegn¹ kwoty dotacji,
przeznaczonych na realizacje w/w
projektów. I tak, zmniejszenie kwoty
dotacji dla studentów spowoduje
obni¿enie liczby studentów w ca³ym
wojewódz twie lube lskim z 19 79
w poprzedniej edycji, do zaledwie 892
w tej edycji (w powiecie janowskim
z 58 do 26 studentów). W przypadku
projektu uczniowskiego kwota

Nie wybierajcie szko³y
i zawodu dla swoich dzieci

dofinansowania dla naszego powiatu
z 527 219 z³ zmniejszona zostanie do
kwoty 356 114 z³. Kwoty te zosta³y
zm ni ej sz on e pr op or cj on al ni e dl a
ka¿dej jednostki samorz¹du
terytorialnego w województwie
lubelskim. Zmniejszenie kwoty dotacji
na realizacjê w/w projektów znacznie
utrudni dostêp do kszta³cenia na
poziomie ponadgimnazjalnym
i wy¿szym dla uczniów i studentów
z ob sz ar ów w ie js ki ch . Bl i¿ sz e
sz cz eg ó³ y ( wr az z i nf or ma cj ¹
o terminie naboru wniosków) uka¿¹ siê
w n as tê pn ym nu me rz e G az et y
Janowskiej. Informacje o programach
stypendialnych dostêpne bêd¹ na
stronie internetowej:
www.powatjanow.lubelskie.pl oraz
pod nr telefonu (015) 8720309.
Alina Boœ

Jackowi Kaczmarskiemu,
Który ju¿ po drugiej stronie têczy,
W odpowiedzi na Jego piosenkê
- pastisz ca³kiem niez³oœliwy.
Zjazd Kole¿eñski
Kto pozosta³ z naszej klasy?
Wzorem Mistrza siebie pytam,
Kiedy twórców tego zjazdu
Zaproszenie na bal czytam.
Czy naprawdê s¹ w Kanadzie?
Niemczech, Francji? Na Zachodzie?
Mo¿e jednak powrócili
Wszak powroty s¹ dziœ w modzie.
(........)
Co u Ciebie? Jak Ty ¿yjesz?
P³yn¹ d³ugie opowieœci!
Przecie¿ ten miniony okres
Wiele zdarzeñ w sobie mieœci³!
Mysza mieszka w województwie
Wojewodzie rad¹ s³u¿y;
Nasza Ewa pani doktor
Gdzieœ w szpitalu leczy ludzi.
(.........)
ZnaleŸliœmy nasz¹ klasê
Pozytywn¹ i dojrza³¹.
Zajrzeliœmy w m³odoœæ swoj¹.
Rzeczywiœcie nie bola³o!
Choæ ju¿ Panie, nie dziewczyny
I Panowie, nie ch³opaki....
Wspólna przesz³oœæ w naszych sercach
Trwa³e zostawi³a znaki!

Drodzy rodzice zakoñczy³ siê rok
szkolny 2005/2006 i wiêkszoœæ z Was
i Waszych pociech ( absolwentów
gimnazjum ) zastanawia
siê nad
wyborem szko³y, do której bêd¹
uczêszczaæ od 01 wrzeœnia 2006
roku. Jest to trudna decyzja nie tylko
dla Was ale tak¿e dla m³odych ludzi
, rzutuje ona bowiem na przysz³oœæ
Waszego dziecka i jego przysz³ej
rodziny. W tym trudnym nie tylko
dla Was okresie postarajcie siê
zaufaæ Swoim dzieciom ich wiedzy i
um ie jê tn oœ ci om
w
wy bo rz e
przysz³ego zawodu i szko³y , do
której chc¹ uczêszczaæ od nowego
roku szkolnego. Czêsto zdarza siê
bowiem , i¿ to rodzice decyduj¹ o
przysz³ej edukacji swojego dziecka, a
nie ono same. M³ody cz³owiek
koñcz¹cy gimnazjum ma ju¿ pewne
zainteresowania i predyspozycje do
wykonywania okreœlonego zawodu
wystarczy
je
zauwa¿yæ i
za ak ce pt ow aæ . Dl ac ze go
wi êc
zmuszaæ go do czegoœ , czego nie
lubi
i
nie
umie
robiæ?
Porozmawiajcie ze Swoimi dzieæmi
i pomó¿cie im w wyborze , ale nie
róbcie tego za nich. Wy jako rodzice
znacie swoje dzieci najlepiej - ich
zdolnoœci , zainteresowania ,
mo¿liwoœci umys³owe i manualne.
W mojej wieloletniej praktyce
pe da go gi cz ne j
ba rd zo
cz ês to
spotyka³em siê z sytuacjami gdzie to
rodzice wybierali szko³ê i zawód dla
Swoich
dzieci , które
po
krótkotrwa³ej fascynacji now¹ szko³¹
, przerywa³y naukê przenosz¹c siê do
innej szko³y, zmienia³y specjalnoœæ
zawodow¹ lub ca³kowicie z niej
rezygnowa³y. Czêsto zdarza siê, ¿e
uczniowie ci opuszczaj¹ zajêcia
lekcyjne , nie ucz¹ siê , co w efekcie
doprowadza do nie promowania ich
do nastêpnej klasy. Potwierdzaj¹ to
badania jakie przeprowadzi³em w
latach 2003 2005 wœród uczniów ZSZ.
Niektórzy uczniowie wype³niaj¹c

Bogus³aw Siemion

SPROSTOWANIE

(Wszystkie imiona i pseudonimy
s¹ oczywiœcie dzie³em przypadku.
Jeœli jednak Ktoœ rozpozna tu Siebie
Przypadek bêdzie szczêœliwy.)
Kole¿ankom i Kolegom
w tym Organizatorom Zjazdu
Serdecznie
Absolwent.ka
Wymyœli³o mi siê ciemn¹, deszczow¹ noc¹
3 czerwca 2006 r. nad Misztalcem

Redakcja „Gazety Janowskiej” przeprasza pana Mariana PATEJUKA
Ordynatora OITiA janowskiego szpitala za b³¹d w pisowni nazwiska
znajduj¹cy siê w artykule „Nowi ordynatorzy, nowe karetki i ma³e pieni¹dze”
w tegorocznym majowym numerze „GJ”.

w Janowie Lubelskim.

14.

anonimowe ankiety stwierdzili , ¿e
nie s¹ zadowoleni ze szko³y, w której
siê ucz¹ , bo wybrali im j¹ rodzice , a
nie oni sami. Uczeñ nawet ma³o
zdolny , ale
pracowity
i
zainteresowany zawodem wybranym
przez
siebie
mo¿e
osi¹gaæ
zadawalaj¹ce wyniki w nauce. W
zr ef or mo wa ne j
od
ni ed aw na
oœwiacie istniej¹ warunki ku temu ,
aby ka¿dy m³ody cz³owiek móg³
wybraæ taki kierunek kszta³cenia , z
którego bêdzie zadowolony , a
zdobyte kwalifikacje umo¿liwi¹ mu
pracê nie tylko na terenie Polski , ale
ta k¿ e
in ny ch
kr aj ów
Un ii
Europejskiej.
Pamiêtajcie wiêc drodzy rodzice ,
¿ e
o p r ó c z
L i c e ó w
Ogólnokszta³c¹cych istniej¹ tak¿e
szko³y œrednie takie jak : Licea
Profilowane
i
Technika
oraz
Za sa dn ic ze Sz ko ³y
Za wo do we
przygotowuj¹ce
przysz³ych
fachowców dla naszej gospodarki.
Kszta³cenie Waszych dzieci nie
musi koñczyæ siê na Zasadniczej
Szkole Zawodowej tak jak wielu z
Wa s
s¹dzi , poniewa¿
w
zreformowanej oœwiacie utworzone
s¹ Technika i Licea Uzupe³niaj¹ce
umo¿liwiaj¹ce dalsz¹ naukê na
poziomie
szko³y œredniej i
uzyskanie
matury, która
jest
niezbêdna do podjêcia studiów na
wy¿szych uczelniach. Nie chcê tutaj
odwodziæ nikogo od nauki w liceach
, a jedynie zwróciæ uwagê na fakt , ¿e
za lat kilka zabraknie w naszym
kraju fachowców takich jak np.
tokarz, œlusarz, mechanik itp. Warto
wiêc zdaæ siê na umiejêtnoœci i
zainteresowania Waszych dzieci , bo
przecie¿ to one kiedyœ bêd¹ podpor¹
Wasz¹ , swojej rodziny i naszego
Pañstwa.

Gazeta Janowska

Redakcja GJ

Gazeta Janowska
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Regulamin IV Konkursu
„Na potrawê regionaln¹”
odbywaj¹cego siê podczas
Festiwalu Kaszy GRYCZAKI 2006
w Janowie Lubelskim
Cel konkursu:
Ukazanie i promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych oraz estetycznych tradycyjnych potraw Regionu Janowskiego oraz
zachêcenie do wzbogacania o te smaki kuchni domowych, a zw³aszcza kuchni lokalnych restauratorów
Postanowienia ogólne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konkurs ma formê otwart¹.
Warunkiem przyst¹pienia jest telefoniczne, listowne lub osobiste potwierdzenie udzia³u w konkursie do dnia 12 sierpnia 2006r.
Z³oszenia przyjmuj¹ pracownicy Janowskiego Muzeum Regionalnego pod numerem telefonu (15) 87 24 679 lub w biurze Muzeum ,
ul. Jana Paw³a II 3, 23-300 Janów Lubelski, w godzinach 800 --1500.
Zg³oszenie potrawy do Konkursu obejmuje: podanie nazwy potrawy, imienia i nazwiska wykonawcy, przekazanie pisemnego przepisu
kulinarnego, podanie Ÿród³a przepisu.
Potrawy do oceny nale¿y dostarczyæ
w dniu 13 sierpnia 2006r. do Cukierni w Janowie Lubelskim ul. Sienkiewicza 1 (obok Parku
00
00
Miejskiego) w godzinach 14 - 15 .
Potrawy ocenione najwy¿ej w ka¿dej z kategorii otrzymaj¹ tytu³ ”Gryczak 2006”, wykonawcy potraw zostan¹ uhonorowani nagrodami
rzeczowymi.
Wyró¿niaj¹cy siê z poœród wszystkich kategorii produkt mo¿e otrzymaæ tytu³: ”Super Gryczak 2006”
Zg³oszone do konkursu potrawy oceni powo³ana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
00
Og³oszenie wyników Konkursu oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie Festiwalu Kaszy w dniu 13 sierpnia 2006 r. o godzinie 17 .
Potrawy po dokonaniu oceny zostan¹ podane do degustacji uczestnikom imprezy.
Kategorie konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

Gryczak (kaszak, piróg reczany, reczczak itp.)
Potrawy z kasz¹,
Wyroby wêdliniarskie,
Desery na bazie kasz (ciasta, leguminy),
Wina i nalewki regionalne (w tym miody, piwa, kwasy).

Regulamin I Konkursu
na „Janowsk¹ nalewkê ¿urawinow¹”
odbywaj¹cego siê podczas

Festiwalu Kaszy GRYCZAKI 2006 w Janowie Lubelskim
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Konkurs ma formê otwart¹.
Warunkiem przyst¹pienia jest telefoniczne, listowne lub osobiste potwierdzenie udzia³u w konkursie do dnia 12 sierpnia 2006r. Z³oszenia
przyjmuj¹ pracownicy Janowskiego Muzeum Regionalnego pod numerem telefonu (15) 87 24 679 lub w biurze Muzeum , ul. Jana Paw³a
00 00
II 3, 23-300 Janów Lubelski, w godzinach 8 -15 .
Zg³oszenie do Konkursu obejmuje: podanie imienia i nazwiska wykonawcy, przekazanie pisemnego przepisu, podanie Ÿród³a przepisu.
¯urawinwkê do oceny nale¿y dostarczyæ w dniu 13 sierpnia 2006r. do Cukierni w Janowie Lubelskim ul. Sienkiewicza 1 (obok Parku
00
00
Miejskiego) w godzinach 14 - 15 .
¯urawinówka oceniona najwy¿ej otrzyma tytu³ ”Janowska ¯urawinówka 2006”, wykonawca nalewki zostanie uhonorowany nagrod¹
rzeczow¹.
Zg³oszone do konkursu nalewki oceni powo³ana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
Ustalenia koñcowe
Uczestnicy konkursów wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursów oraz promocji
Miasta Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego.
Organizatorzy:

Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie, Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim, Janowski Oœrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lub.

8.
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