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Rozmowa z Marianem Urbanem kandydatem
na radnego
do Sejmiku Wojewódzkiego z listy Platformy Obywatelskiej

Najlepsi z najlepszych wrêczenie stypendium Prezesa
Rady Ministrów
Dnia 24 paŸdziernika 2006 roku
w Sali B³êkitnej Urzêdu
Wojewódzkiego w Lublinie odby³a siê
uroczysta gala wrêczenia najlepszym
uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych
z województwa stypendium Prezesa
Rady Ministrów.
Styp endi um Pr ezes a Rad y
Ministrów przyznawane jest
rokrocznie uczniom, którzy uzyskuj¹
w szkole najwy¿sze wyniki w nauce
i otrzymuj¹ œwiadectwo promocyjne
z wyró¿nieniem. Wœród tegorocznych
stypendystów znaleŸli siê uczniowie
szkó³ z terenu naszego powiatu, którzy
przyjechali do Lublina wraz
z wychowawcami opiekunami.
Okolicznoœciowe dyplomy i gratulacje
z r¹k Kuratora Oœwiaty Lecha Sprawki
i Senatora Krzysztofa Cugowskiego
otrzymali:
Magdalena Krzysztoñ, ucz. Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im Boh.
Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim
Monika Bielak, ucz. Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³
w Janowie Lubelskim

Micha³ Kuœmierz, ucz. Liceum
O g ó l n o k s z t a ³ c ¹ c e g o
w Modliborzycach
Natalia Zakoœcielna, ucz. Liceum
Profilowanego w Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim
Monika Myszak, ucz. Technikum
Ekonomicznego w Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim
A n e t a S t y k , u c z . Te c h n i k u m
Handlowego w Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim
Wiktor Albiniak, ucz. Technikum
Zawodowego w Zespole Szkó³ w
Janowie Lubelskim B a r t ³ o m i e j
Surtel, ucz. Technikum Agrobiznesu w
Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku
Do gratulacji i ¿yczeñ przy³¹czy³y
siê równie¿ w³adze Sejmiku
Wo j e w ó d z k i e g o o r a z w ³ a d z e
oœwiatowe Lublina. Przy tej wspania³ej
okazji wiele ciep³ych s³ów pad³o pod
adresem wyró¿nionych uczniów, ale
te ¿ i ch ro dz ic ów or az ka dr y
pedagogicznej szkó³.
Mariusz Wieleba

Zdecydowa³ siê Pan na kandydowanie do
sejmiku wojewódzkiego. Co by³o inspiracj¹ tej
decyzji?
Jestem zwi¹zany z Janowem od urodzenia, tj od
52 lat i myœlê, ¿e w zwi¹zku z tym znam
potrzeby tego miasta i powiatu. Lubiê ludzi, od
lat pracujê wœród nich, znam ich problemy i
oczekiwania. Mam doœwiadczenie w pracy
samorz¹dowej i spo³ecznej. By³em radnym
miejskim i powiatowym. Umiem rozmawiaæ z
ludŸmi, ³atwo nawi¹zujê kontakty.
Potrafiê za³atwiaæ sprawy, z którymi inni maj¹
powa¿ne problemy.
W wypadku Pana wygranej jakie sprawy bêd¹
dla Pana najwa¿niejsze w sejmiku
wojewódzkim?
Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê jak wielk¹ rolê w rozwoju regionu mo¿e pe³niæ
sprawny radny sejmiku wojewódzkiego. To w³aœnie na poziomie województwa
dokonuje siê podzia³u znacz¹cej czêœci œrodków. Efektywny radny potrafi sprawiæ
by udzia³ jego regionu by³ znacz¹cy. Chcia³bym wykorzystaæ swoje negocjacyjne
umiejêtnoœci w tworzeniu skutecznych mechanizmów wspierania rozwoju
Janowa i okolic.
Mówi¹c konkretnie w pierwszym rzêdzie chcê podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu
utworzenie w Janowie dobrej wy¿szej uczelni. Obecnie wielu m³odych ludzi musi
rezygnowaæ z kontynuowania nauki ze wzglêdu na wysokie koszty studiowania w
du¿ym mieœcie. Lokalna wy¿sza uczelnia da³aby mo¿liwoœæ podnoszenia
kwalifikacji w sposób ³atwiejszy do realizacji przez niezamo¿nych mieszkañców
naszego powiatu.
Aktualnie w polityce jest mnóstwo agresji. Czy nie s¹dzi Pan ¿e kampania
wyborcza zaostrzy antagonizmy miêdzy ludŸmi?
Absolutnie nie. Nie wyobra¿am sobie prowadzenia pe³nych nienawiœci walk
wyborczych w naszym powiecie. Miêdzy mn¹ a wieloma politycznymi
konkurentami np. z PiS istniej¹ poprawne relacje. Mam tam wielu przyjació³ i nie
zamierzam zwalczaæ konkurencji wszelkimi sposobami tylko dlatego ,¿e maj¹
nieco inne spojrzenie na pewne sprawy. Myœlê ,¿e tutaj w przeciwieñstwie do
polityków w Sejmie umiemy siê „ró¿niæ piêknie” i bez nienawiœci potrafimy ze
sob¹ wspó³pracowaæ.
Oby tak by³o. Dziêkujê Panu i ¿yczê powodzenia w wyborach
Myœlê ¿e mieszkañcy naszego powiatu zas³u¿yli na to, by nie drêczyæ ich
wzajemnymi walkami i agresj¹. Mam nadziejê, ¿e moi polityczni konkurenci
myœl¹ podobnie.
Alicja Dudzic

Podsumowanie Kadencji Rady Miejskiej 2002-2006
1. Zrealizowano ³¹cznie 41 inwestycji na
sumê ponad 36 mln z³., w tym kluczowe dla
rozwoju miasta i gminy przedsiêwziêcia :
- przeprowadzono rewaloryzacjê Starego
Rynku - centralnej przestrzeni miejskiej
oraz wizy tówk i mias ta; przy wo³u j¹c
klimat dawnego Janowa i stwarzaj¹c nowe
szanse dla rozwoju gastronomii i us³ug, wykonano kompleksow¹ modernizacjê
Zalewu Janowskiego,

Wybory samorz¹dowe
w Janowie Lubelskim
Na wybory do Rady Miejskiej zg³oszono 46 kandydatów na 15 mandatów.
W wyborach do Rady Powiatu zg³oszono 81 kandydatów na 6 mandatów.
Jedynym kandydatem na burmistrza jest Krzysztof Ko³tyœ. Aby nasz
kandydat zosta³ wybrany burmistrzem musi spoœród wa¿nie oddanych
g³osów uzyskaæ wiêcej ni¿ 50 % poparcia. Je¿eli kandydat nie uzyska
minimum 50 % + 1 g³os na TAK, wyboru burmistrza dokona nowa Rada
Miejska.
Redakcja

- objêto kanalizacj¹ deszczow¹ centrum
miasta,

3. Stworzono now¹ strefê gospodarcz¹ w
Borownicy.
4. Zintensyfikowano realizacjê zadañ z
zakresu pozyskania nowych inwestycji
go sp od ar cz yc h ta k, ab y za pe wn iæ
mieszkañcom Janowa nowe miejsca pracy.
5. Przygotowano solidn¹ bazê dla
ubiegania siê w latach nastêpnych
o œrodki zewnêtrzne w postaci: planów,
projektów i dokumentacji technicznych.

- wybudowano Zak³ad Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych.

6. U m o c n i o n o p o z y c j ê J a n o w a
Lubelskiego jako aktywnego oœrodka
rozwoju turystycznego, co potwierdzaj¹
liczne wyró¿nienia i publikacje prasowe.

2. Pozyskano ponad 30 mln z³. œrodków
zewnêtrznych z funduszy krajowych i
zagranicznych na inwestycje zrealizowane
i planowane.

7. Po zy sk an o œr od ki i ro zp oc zê to
inw est ycj ê bud owy k ryt ej p³y wal ni,
o której mieszkañcy naszej gminy i
powiatu marzyli od lat.

Gazeta Janowska

Wywiad ze Starost¹ Powiatu Janowskiego
Boles³awem Gzikiem
Czy obecna kadencja by³a pomyœlna
dla powiatu?
Tak.
Z jakich dokonañ jest Pan
najbardziej zadowolony?
W trakcie tej kadencji uda³o siê
utworzyæ now¹ jednostkê
organizacyjn¹ powiatu jak¹ jest
Wielofunkcyjna Placówka Opieki
nad Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk”,
w kt óre j dz iec iom naj bar dzi ej
potrzebuj¹cym pomocy placówka ta
w pewnym stopniu zastêpuje dom
rodzinny, a gdzie pracê znalaz³o
blisko 20 osób.
Uda³o siê równie¿ przyst¹piæ do
restrukturyzacji szpitala, co
spowodowa³o ustabilizowanie jego
sytuacji ekonomicznej.
Wspólnie z gmin¹ Janów Lubelski
rozpoczêl iœmy w koñcu prace
zwi¹zane z budow¹ basenu
p³ywackiego wraz z kompleksem
rekreacyjno wypoczynkowym.
Bezproblemowo realizowany jest
program naprawczy Domu Pomocy
Spo³ecznej zwi¹zany z
utrzymaniem wymaganych
standardów dla tego typu jednostek.
Czego nie uda³o siê zrealizowaæ i
jakie przeszkody by³y tego
powodem?
Przede wszystkim nie uda³o siê
utworzyæ szko³y wy¿szej na terenie
naszego powiatu. Nie uda³o siê
równie¿ utworzyæ oœrodka wsparcia
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, nad utworzeniem
którego prace by³y ju¿ bardzo
zaawansowane.
Jakie inwestycje zale¿ne od
starostwa powiatowego uda³o siê
zrealizowaæ w tej kadencji?
Do powa¿niejszych inwestycji,
które ukoñczono w okresie II
kadencji nale¿¹:
!Ukoñczenie budowy hali sportowej
przy Zespole Szkó³ Rolniczych
w Potoczku
ca³kowity koszt

2.

oko³o 5 000 000,00 z³
W szko³ach w zakresie remontów
!Pomoc finansowa bezzwrotna dla wykonano takie prace jak: adaptacje
SP ZZOZ w Janowie Lubelskim pomieszczeñ, remonty dachów i
na remonty i wyposa¿enie oko³o elewacji,
remonty pomieszczeñ
700 000,00 z³
dydaktycznych itp.
!Dokonano zmiany pokrycia dachu
Jakie przeszkody w swojej
oraz wykonano docieplenie dzia³alnoœci napotykaj¹ starostwa
budynku Powiatowego Centrum powiatowe w Polsce?
Pomocy Rodzinie w Janowie G ³ ó w n e z a d a n i a s t a r o s t w a
Lubelskim- wartoœæ oko³o 210 powiatowego, a szerzej bior¹c
000,00 z³.
pow iat u to opi eka zdr owo tna ,
!P o b u d o w a n o s i e d z i b ê d l a pomoc spo³eczna, remonty i budowa
Wi elofunkcyjnej Placówki d r ó g , a t a k ¿ e o œ w i a t a
Opiekuñczo - Wychowawczej ponad gim naz ja ln a. I w ty ch
„PROMYK” wartoœæ oko³o 1 d z i e d z i n a c h p o j a w i a j ¹ s i ê
000 0 00,0 0 z³ i zaku pion o najw iêks ze pr oble my.
Chod zi
s a m o c h ó d d l a o s ó b oczywiœcie o pieni¹dze.
niepe³nosprawnych o wartoœci W przypadku opieki zdrowotnej
120 000,00 z³
zad³u¿enie jakie powsta³o w latach
!Wa¿niejsze prace w „BARKA” ubieg³ych powoduje, i¿ rozwój
Domu Pomocy Spo³ecznej im. szpitala jest bardzo utrudniony.
Ja na Pa w³ a I I w Ja no wi e Jeœli chodzi o drogi powiatowe, to
Lubelskim
oprócz ograniczonej iloœci œrodków
!wymiana pokrycia dachowego na finansowych, pojawiaj¹ siê obecnie
budynkach 4,5,6
koszt 180 p r o b l e m y z e z n a l e z i e n i e m
347,00 z³
wykonawców na zadania, na które
! remont wszystkich podjazdów i s¹ ju¿ pieni¹dze. Z tego powodu
balkonów koszt 104 724,00 z³.
ni e d oj dz ie w t ym ro ku do
! w y k o n a n i e i n s t a l a c j i przebudowy drogi powiatowej
p r z e c i w p o ¿ a r o w e j i Wolica I - Branew, na odcinku
przyzywowej w budynku hotel Bilsko - Andrzejów.
koszt 82 960,30 z³.
Co do oœwiaty skalê problemu
! zamontowano dŸwig platformowy obrazuje poziom zmniejszenia
dla osób niepe³nosprawnych w subwencji oœwiatowej. W roku 2005
budynku hotel koszt 72 834,00 wynosi³a ona 9,6 mln z³, a w roku
z³.
2006 8,8 mln z³.
! wymiana pokrycia dachowego na Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ,
budynku nr 2-3 koszt 90 017,14 ¿e pieniêdzy ubywa, a liczba zadañ
z³.
wci¹¿ roœnie.
! ocieplenie i wykonanie elewacji na Co nale¿a³oby zmieniæ aby
wszystkich budynkach Domu (8 p o p r a w i æ f u n k c j o n o w a n i e
budynków) koszt 293 620,00 z³. powiatów?
! modernizacja parteru budynku nr 7 Na wstêpie trzeba stwierdziæ, i¿
na pokoje mieszkalne
133 wp ro wa dz en ie sa mo rz ¹d ow ej
868,00 z³.
ad mi ni st ra cj i
po wi at ow ej i
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych p r z e k a z a n i e p o w i a t o m
n a i n w e s t y c j e n a d r o g a c h odpowiedzialnoœci m.in. za ochronê
powiatowych siêgnê³a oko³o 7 100 zdrowia, opiekê spo³eczn¹, oœwiatê
000,00 z³.
ponadgimnazjaln¹ oraz
drogi
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publiczne by³o dobrym
rozwi¹zaniem. Bezpoœredni nadzór
sprawowany na szczeblu powiatu
powoduje, i¿ œrodki publiczne s¹
znacznie lepiej wydatkowane.
Aby odpowiedzieæ na pytanie co
nale¿a³oby zmieniæ aby poprawiæ
funkcjonowanie powiatów, trzeba
powróciæ do spraw finansowych
czyli do sposobu podzia³u œrodków
publicznych. Obecny ich podzia³
powoduje znaczne ograniczenie
sa mo dz ie ln oœ ci po wi at ów. W
zdecydowanej wiêkszoœci pieni¹dze
jakie otrzymuje powiat to tzw.
pieni¹dze znaczone czyli otrzymane
z obowi¹zkiem przeznaczenia ich na
okreœlone zadanie.
Czy nasz powiat ma szansê na
rozwój na miarê powiatów
zachodniej Polski?
Nale¿y stwierdziæ, i¿ obecnie
rozwój naszego powiatu nie odbiega
od rozwoju powiatów z innych
czêœci kraju. Realizowanych jest
szereg inwestycji, o których ju¿
wc ze œn ie j ws po mn ia no , kt ór e
powoduj¹, ¿e obecny poziom
po mo cy sp o³ ec zn ej , o pi ek i
zdrowotnej, dróg powiatowych czy
szkolnictwa ponadgimnazjalnego
jest niejednokrotnie wy¿szy ni¿ w
innych powiatach, w tym tak¿e z
zachodniej Polski.
Le ps za sy tu ac ja po wi at ów z
zachodniej czêœci kraju wynika z ich
po³o¿enia. Inwestorzy chêtniej
inwestuj¹ w tej czêœci kraju, co
przek³ada siê na iloœæ miejsc pracy i
ogólny poziom ¿ycia.
Co Pan doradzi³by Staroœcie
nastêpnej kadencji?
Mam wiele cennych rad, ale
zobaczymy kto nim bêdzie.
Jan Machulak

Podsumowanie kadencji
G.J. Panie burmistrzu. Dobiega koñca
Pañska kadencja. Jak Pan ocenia
minione 4 lata?
K.K. Minione cztery lata mo¿na
oceniaæ z kilku punktów widzenia.
Mo¿na je oceniaæ poprzez porównanie
do poprzednich kadencji, mo¿na je
porównywaæ do osi¹gniêæ podobnych
gmin w skali województwa i kraju oraz
mo¿na je oceniaæ bior¹c pod uwagê
stopieñ osi¹gniêcia za³o¿onych celów.
Sprawnoœæ i skutecznoœæ dzia³ania

Najwy¿szy skok w porównaniu do
2000 roku zanotowa³ Janów Lubelski
awansuj¹c o 4 pozycje i wyprzedzaj¹c
wi el e, wy da wa ³o by si ê, le pi ej
rozwiniêtych miast. Dodam, ¿e pod
wzglêdem dynamiki inwestycyjnej w
województwie lubelskim nie mieliœmy
sobie równych, a w kraju
uzyskiwaliœmy najlepsze wyniki z
miast na wschód od Wis³y. Wydaje siê
wiêc, ¿e mieliœmy do czynienia z
niezwykle udan¹ kadencj¹, choæ skala

w³adz gminnych ocenia siê g³ownie
poprzez porównywanie ich wydatków
inwestycyjnych, gdy¿ to one decyduj¹
o mo¿liwoœciach postêpu i rozwoju
danej gminy. Jeœli chodzi o porównanie
do poprzednich kadencji wyniki
inwestycyjne ostatnich czterech lat s¹
ponad dwukrotnie lepsze od
poprzedniej, udanej przecie¿ kadencji.
Œwiadczy to o ogromnym
zdynamizowaniu procesów
inwestycyjnych i rozwojowych naszej
gminy. Ju¿ w po³owie tej kadencji
znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w
opracowaniu Wojewódzkiego Urzêdu
Statystycznego, który bada³ potencja³
rozwojowy wszystkich miast
Lubelszczyzny. W tym¿e opracowaniu
porównano i zestawiono mnóstwo
ró¿nych danych. Okaza³o siê, ¿e w
ka te go ri i m ia st po wi at ow yc h
najwy¿szym potencja³em
ekonomicznym dysponuje Tomaszów
Lu be ls ki a n as tê pn ie Bi ³g or aj ,
L u ba r tó w i J a nó w Lu b el s ki .

oczekiwañ i potrzeb naszych
mieszkañców jest nadal ogromna.
Stworzyliœmy jednak solidne podstawy
do dalszego rozwoju naszej gminy i
s¹dzê, ¿e przy podobnie wzorowej jak
w tej kadencji - wspó³pracy burmistrza
z rad¹ miejsk¹ warunki ¿ycia w naszej
gminie ulegn¹ dalszej, znacz¹cej
poprawie.
G.J. Które ze zrealizowanych inwestycji
uwa¿a Pan za najwa¿niejsze?
K.K. W trakcie tej kadencji
zrealizowaliœmy 42 inwestycje o
³¹cznej wartoœci 37 milionów z³otych.
To o dwadzieœcia milionów wiêcej ni¿
w poprzedniej kadencji. Wszystkie
inwestycje by³y wa¿ne ale jeœli
mia³bym wskazaæ te najwa¿niejsze to
wymieni³bym te, które s³u¿¹
wszystkim mieszkañcom
i
przyczyniaj¹ siê, b¹dŸ bêd¹ siê
przycz yniaæ d o rozwo ju
gospodarczego naszej gminy. Do
takich zaliczy³bym budowê zak³adu
unieszkodliwiania odpadów

ko mu na ln yc h w Bo ro wn ic y,
modernizacjê zalewu, budowê
ka na li za cj i de sz cz ow ej wr az z
mo de rn iz ac j¹ ce nt ru m m ia st a.
Niezwykle wa¿n¹ inwestycj¹, s³u¿¹c¹
powstawaniu zak³adów pracy by³
zakup przez gminê 25 hektarów
gruntów pod strefê przedsiêbiorczoœci
w Borownicy. Na 10 hektarów gmina
pozyska³a inwestorów i powstaj¹ tam 3
zak³ady pracy 2 z bran¿y drzewnej i 1 z
bran¿y odzie¿owej. Zadeklarowano
powstanie 200 miejsc pracy. Pozosta³e
15 hektarów, przy pomocy naszego
pos³a, staramy siê w³¹czyæ do
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jeœli to siê nam
powiedzie atrakcyjnoœæ inwestowania
w Janowie bardzo istotnie wzroœnie, co
zwiêkszy nasze szanse na powstawanie
nowych miejsc pracy.
G.J. Czy ³atwiej by³o kierowaæ gmin¹ w
Pana pierwszej, czy drugiej kadencji?
K.K. Z racji wiêkszego doœwiadczenia
jak i ustawowego wzmocnienia pozycji
burmistrza ³atwiej by³o kierowaæ
gmin¹ w drugiej kadencji, natomiast
patrz¹c na iloœæ zrealizowanych zadañ
druga kadencja by³a trudniejsza. Jako
bu rm is tr z ni e oc ze ku jê ³a tw yc h
kadencji, gdy¿ stawiam sobie zawsze
ambitne zadania. Oczekujê jedynie
zgodnej wspó³pracy z rad¹ miejsk¹ i
wszystkimi aktywnymi œrodowiskami.
Chcia³bym, aby tak jak dotychczas, w
naszej pracy nie goœci³a ¿adna polityka.
Sukcesom naszej gminy w mijaj¹cych
kadencjach sprzyja³a m.in. zgodna
wspó³praca samorz¹dowców.
G.J. Czego nie uda³o siê zrealizowaæ?
K.K. To, co wspólnie z rad¹ miejsk¹
zak³adaliœmy, raczej realizowaliœmy.
Jeœli chodzi o mój program wyborczy,
to w ogromnej mierze zosta³ on
zrealizowany. Kilku
punktów
programu nie uda³o siê zrealizowaæ,
natomiast zosta³y zrealizowane inne
zadania, których program nie zawiera³.
Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e jeszcze
przez wiele lat bêdziemy mieli do
czynienia z ogromn¹ iloœci¹ potrzeb i
oczekiwañ naszych mieszkañców,
których nie da siê zrealizowaæ w kilka
lat. W ci¹gu kadencji dysponujemy
kwot¹ 5 czy 6 milionów z³, któr¹
mo¿emy finansowaæ inwestycje, a
potrzeby zg³oszone na dziœ przez
mieszkañców s¹ dwudziestokrotnie
wi êk sz e. Oc zy wi œc ie mo ¿e my
po si ad an e kw ot y zw ie lo kr ot ni æ
poprzez
zdobywanie pieniêdzy z
ró ¿n yc h f un du sz y i to ba rd zo
skutecznie czynimy. Zawsze jednak
bêdziemy mieli do rozstrzygniêcia
dylematy dotycz¹ce kolejnoœci
inwestowania. Staramy siê to robiæ jak
najbardziej obiektywnie i temu s³u¿y
procedura uchwalania Wieloletniego
Pro gra mu Inw est ycy jne go gmi ny.
Wracaj¹c wprost do Pañskiego pytania,
nie uda³o siê dostosowaæ gminnych
obiektów u¿ytecznoœci publicznej do
potrzeb osób niepe³nosprawnych. Sta³o
siê to z ró¿nych przyczyn. Podjazd do
Urzêdu Miejskiego nie zosta³ np.
wykonany z powodu braku deklaracji
wspó³finansowania ze strony
starostwa. Inne obiekty, jak chocia¿by
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budynek Janowskiego Oœrodka
Kultury bêd¹ gruntownie
modernizowane a dostosowanie do
potr zeb o sób n iepe ³nos praw nych
bêdzie elementem kompleksowej
modernizacji. Powiem tak: to co by³o
mo¿liwe zosta³o zrealizowane, a co nie
zosta³o zrealizowane jest na jakimœ
etapie realizacji. Generalnie nasz plan
w y k o n a l i œ m y, c h o æ o s o b i œ c i e
chc ia³ bym , aby nie któ re pro ces y
przebiega³y szybciej. Mam na myœli
zw ³a sz cz a po ws ta wa ni e no wy ch
miejsc pracy.
G.J. Jak Pan skomentuje fakt, ¿e jest
Pan jedynym kandydatem na
burmistrza?
K.K. Pomimo tego, i¿ jestem jedynym
kandydatem, to wybory na burmistrza
siê odbywaj¹ i abym zosta³
burmistrzem muszê uzyskaæ wiêcej ni¿
50 procent wa¿nie oddanych g³osów.
Cieszê siê
natomiast, ¿e moja
do ty ch cz as ow a dz ia ³a ln oœ æ je st
zgodnie i dobrze oceniana przez ró¿ne
œro dow isk a, w tym œro dow isk a
polityczne. Je¿eli nasi mieszkañcy
wybior¹ mnie ponownie na stanowisko
burmistrza postaram siê pok³adanego
we mnie zaufania nie zawieœæ. By³em i
bêdê zawsze otwarty na wspó³pracê ze
wszystkimi œrodowiskami i osobami,
którym le¿y na sercu dobro naszej
gminy
G.J. Na czym powinien skupiæ siê
burmistrz przysz³ej kadencji?
K.K. Burmistrz przysz³ej kadencji
powinien skupiæ siê na kontynuacji
dzia³añ rozpoczêtych w mijaj¹cej
kadencji. Powinien wdra¿aæ
opracowane programy. Powinien
umieæ pogodziæ koniecznoœæ mocnego
in we st ow an ia w pr zy go to wa ni e
uzbrojonych terenów dla potrzeb
zak³adów pracy z potrzebami
infrastrukturalnymi poszczególnych
osiedli i so³ectw. Myœlê, ¿e g³ównym
wyzwaniem nadchodz¹cej kadencji
bêdzie strefa gospodarcza w
Borownicy oraz Park Rekreacji nad
zalewem. To powinny byæ g³ówne
motory naszego rozwoju. Potrzebne s¹
ta k¿ e in we st yc je mo de rn iz uj ¹c e
oczyszczalniê œcieków, placówki
kulturalne, oœwiatowe czy te¿ obiekty
sportowe. Bior¹c pod uwagê skalê
potrzeb oraz uwzglêdniaj¹c to, ¿e
bêd zie bud owa na r ówn ie¿ kry ta
p³ywalnia trzeba stwierdziæ, ¿e
niezwykle trudno bêdzie to wszystko
pogodziæ i realizowaæ w tak krótkiej
perspektywie czasu. Zak³adam jednak,
¿e przy m¹drej strategii dzia³ania
mo¿liwa jest realizacja wielu zadañ.
Warunkiem niezbêdnym bêdzie
umiejêtne pozyskiwanie funduszy
zewnêtrznych oraz zdolnoœæ
wygenerowania niezbêdnego,
finansowego wk³adu w³asnego. Sadzê,
¿e
jesteœmy do tego dobrze
przygotowani i mam nadziejê, ¿e
bê dz ie my œw ia dk am i da ls ze go ,
dynamicznego rozwoju naszej ma³ej
ojczyzny.
G.J. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczymy
powodzenia.
Jan Machulak
3.

6060-lecia
- lecie janowskiej
szko³y
zawodowej
Jubileusz
Zespo³u
Szkó³
Zawodowych
w Janowie Lubelskim
W dniu 28 wrzeœnia 2006 roku odby³a
siê w Zespole Szkó³ Zawodowych w
Janowie Lubelskim wielka uroczystoœæ
jubileusz 60-lecia istnienia szko³y. Ta
pi êk na ro cz ni ca zg ro ma dz i³ a w
naszych murach obecnych i by³ych
nauczycieli, uczniów, wychowanków
oraz absolwentów.
Obecnych by³o tak¿e wiele zacnych
osobistoœci zwi¹zanych z
funkcjonowaniem naszej placówki:
w³adze samorz¹dowe na czele ze
Sta ros t¹ Pow iat u p. Bol es³ awe m

Gziki em, kiero wnicz ych jedno stek
organizacyjnych Starostwa, a tak¿e
przedstawiciele urzêdów i instytucji
dzia³aj¹cych na terenie powiatu oraz
przedstawiciel Lubelskiego
Kuratorium Oœwiaty.
Zaszczycili nas swoim uczestnictwem
ojcowie janowskich parafii: ks. infu³at
Edmund Markiewicz, ks. kanonik Jan
Sobczak oraz dyrektorzy innych szkó³
naszego miasta.
Obchody jubileuszu rozpoczêto

spotkaniem w szkole. O godz. 8.30
wyruszy³ pochód do koœcio³a œw.
Jadwigi na uroczyst¹ Mszê œw., na czele
którego sz³a orkiestra dêta „Olek
Orkiestra”, za ni¹ poczet sztandarowy,
grono pedagogiczne i zaproszeni
goœcie oraz uczniowie z
wychowawcami.
Msz ê œw. kon cel ebr owa li czt ere j
ksiê¿a: ks. infu³at Edmund
Markiewicz, ks. kanonik Jan Sobczak,

ks. Wac³aw Hapak, ks. Miros³aw
Ga je ws ki , a op ra wê li tu rg ic zn ¹
przygotowa³a nasza wspania³a
m³odzie¿. O godz. 10.30 po Mszy œw.
wszyscy przeszli na boisko szkolne,
gdzie mia³a miejsce dalsza czêœæ
uroczystoœci.
Organizator uroczystoœci
jubileuszowych dyrektor szko³y pan
Mariusz Wieleba wraz ze starost¹
panem Boles³awem Gzikiem oficjalnie
powitali wszystkich przyby³ych.
W dalszej czêœci p. Gra¿yna Pêzio³

przedstawi³a historiê szko³y, a po niej
wiele ciep³ych s³ów na temat naszej
szko³y wypowiedzieli szanowni goœcie
: Starosta Powiatu p. Boles³aw Gzik, ks.
infu³at Edmund Markiewicz oraz p.
Ewa Sêk dyrektor Katolickiego Domu
Kultury w Rac³awicach.
Konferansjerkê prowadzili nauczyciele
naszej szko³y: pp. Aldona Pituch, Jan
Papie¿ i Anna Szmidt.
S³owa Jana Paw³a II „Cz³owiek jest
wielki, nie przez to, co posiada, lecz

przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym siê dzieli z innymi”
by³y mottem podziêkowañ i wyró¿nieñ
dla by³ych dyrektorów szko³y: p.
Henryka Wujca (1963-1964), p. Leona
Be dn ar cz yk a ( 19 71 -1 98 1) i p .
Franciszka Roczniaka (1981-2000).
Nagrodzono równie¿ by³¹ kadrê
kierownicz¹ szko³y: p. Zofiê Widz, p.
J ó z e f a J u s z c za k a , p . J ó z e f a
Michalskiego, p. Miros³awa

N o w a k o w s k i e g o , p . Ta d e u s z a
Nowickiego, p. Czes³awa Skibê, p.
Romana Skrzata, p. Józefa Szewczaka,
P. Piotra Szkutnika. Pan dyrektor
wyró¿ni³ równie¿ nauczycieli, którzy
od wielu lat poœwiêcaj¹ siê szkole,
ucz¹c i wychowuj¹c kolejne pokolenia.
S¹ to: pañstwo Ewa i S³awomir

Po oficjalnej czêœci nast¹pi³a czêœæ
artystyczna, któr¹ przygotowa³a nasza
m³odzie¿. Nie zabrak³o
sentymentalnych piosenek, wierszy,
tañców narodowych i wspó³czesnych.
Du¿e wra¿enie zrobi³ wystêp naszego
mistrza pi³karskiego Rafa³a
Jakiemczuka, który zaprezentowa³

Butrynowie, p. Bogus³aw Dolecki, p.
Jerzy Go³da, p. Jolanta Kiszka, p.
Danuta Kurek, p. Urszula £ukasik, p.
Kazimiera £ukasz, p. Gra¿yna Pêzio³,
p. Jan Œwirgoñ.
Ni e z ap om ni an o t ak ¿e o
zas³ugach d³ugoletnich pracowników
administracji i obs³ugi: p. Wies³awie
Widz, p. Marii Gilas, p. Tadeuszu
Konwie, p. Ryszardzie Oleszce, p. Zofii
Spryszak.
Przy okazji jubileuszu podziêkowano
równie¿ osobom kieruj¹cym

¿onglerkê pi³k¹ no¿n¹.
Po z ak oñ cz on ej a ka de mi i
zaproszeni goœcie zwiedzili obiekty
szko³y. W celu upamiêtnienia
uroczystoœci jubileuszowych
wszystkim zgromadzonym wykonano
pami¹tkowe zdjêcie. Zwieñczeniem
tego szkolnego œwiêta, bo tak nale¿y
nazwaæ jubileusz szko³y, by³ uroczysty
obiad, na który zaproszono wszystkich
przyby³ych goœci, nauczycieli i
pracowników szko³y do restauracji
„Hetmañska”.

or ga ni za cj am i zw i¹ zk ow ym i: p.
Bogumile Kita - przewodnicz¹cej
ogniska szkolnego ZNP i p.
Bogus³awowi Siemionowi przewodnicz¹cemu komisji
zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”.
Dziêkuj¹c za owocn¹ wspó³pracê Pan
dyrektor wrêczy³ okolicznoœciowe
dyplomy wicedyrektor szko³y pani
Ja dw id ze Ch mi el , ki er ow ni ko wi
szkolenia praktycznego panu
Ry s z a r d o w i D y j a c h o w i o r a z
kierownikowi internatu pani Annie
Majdanik. Na zakoñczenie wyrazy
uznania od pana starosty otrzyma³ pan
dyrektor Mariusz Wieleba .

Ta uroczystoœæ podkreœli³a, ¿e w szkole
najwa¿niejszy jest uczeñ, dusz¹ szko³y
jest nauczyciel, ale dum¹ s¹ jej
absolwenci.
Jubileusz 60-lecia dowodzi, ¿e
mo¿liwe jest po³¹czenie tradycji z
nowoczesnoœci¹ i m³odoœci¹. Poprzez
tê uroczystoœæ chcieliœmy ocaliæ od
zapomnienia cz¹stkê historii naszej
szko³y, po³¹czyæ ró¿ne pokolenia ludzi
kreuj¹cych jej wizerunek, doceniæ
dorobek, a jednoczeœnie tworzyæ nowe
jej oblicze.
Andrzej Zezuliñski

Gazeta Janowska
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Nazywam siê Jan Machulak

Nagroda Kazimierza Wielkiego
dla Janowa Lubelskiego

Bezpartyjny, lat 55, wdowiec, troje doros³ych
dzieci. Pracujê w Urzêdzie Miejskim, na stanowisku
redaktora “Gazety Janowskiej”

Miasto i Gmina znalaz³y siê na dziewi¹tym miejscu w rankingu
przeprowadzonym wœród miast powiatowych przez pismo samorz¹du
Terytorialnego „Wspólnota”.
W latach 2003-2005 Janowie Lubelskim wydawano œrednio 413 z³
w przeliczeniu na jednego mieszkañca. W województwie lubelskim jesteœmy
zdecydowanym faworytem, nastêpne miast z lubelskiego zajê³o dopiero 25
miejsce Tomaszów Lubelski, na 79 miejscu £êczna a na 95 Pu³awy. Burmistrz
Krzysztof Ko³tyœ zapewnia, ¿e w kolejnym rankingu za rok mo¿emy wypaœæ
jeszcze lepiej, poniewa¿ 2006 rok jest rekordowym w inwestycjach janowskich.
J.M

Ocaliæ pamiêæ
67 lat temu 1 paŸdziernika
1939 roku pod Momotami
p o ³ ¹ c z o n e o d d z i a ³ y Wo j s k a
Polskiego pod dowództwem
pu³kownika Tadeusza
Zieleniewskiego z³o¿y³y broñ,

ksi¹dz Dariusz Socha przywitali
przyby³ych goœci. Uroczystoœæ
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Pose³
Na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki,
M a r s z a ³ e k Wo j e w ó d z t w a
Lubelskiego Pan Edward Wojtas,

Kandydujê do Rady Powiatu z listy
nr. 4, pozycja nr. 8

Je¿eli zostanê wybrany zajmê siê ludŸmi niepe³nosprawnymi, rencistami,
emerytami, ludŸmi samotnymi. Terapia zajêciowa dla niepe³nosprawnych bêdzie
standardem a nie ³ask¹.
Bêdê d¹¿y³ do powo³ania bezp³atnego biura prawno - informacyjnego przy
Starostwie Powiatowym, które pomagaæ bêdzie ludziom skrzywdzonym i
niedoinformowanym o posiadanych przez nich prawach. Wystêpowa³ bêdê w
obronie ludzi wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców zaanga¿ujê
do tego odpowiednie instytucje pañstwowe: Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy i
Prokuraturê. Czas upomnieæ siê o zaleg³e p³ace, nagrody jubileuszowe, o
polepszenie warunków pracy w niektórych zak³adach produkcyjnych i
us³ugowych!
Nie dopuszczê do likwidacji jakiejkolwiek szko³y œredniej w powiecie (by³y ju¿
takie zamiary).
Spowodujê rozbudowê Rejonu Dróg Powiatowych (koniunktura na rynku sprzyja
temu) - w wyniku czego pracê uzyska dodatkowo ponad 100 osób. Do³o¿ê
wszelkich starañ by janowskie ulice sta³y siê bezpieczniejsze! Wierzê g³êboko, i¿
osoby, które oddadz¹ na mnie g³os nie bêd¹ zawiedzione.

PORTRET
DZIECIÊCY
poddaj¹c siê Armii Czerwonej.
W niedzielê 8 paŸdziernika, przy
koœciele parafialnym w Momotach
Górnych, mia³a miejsce uroczystoœæ
poœwiêcona tym wydarzeniom.
Mszê Œwiêt¹ poprzedzi³ spektakl p.t.
„Ocaliæ pamiêæ” w wykonaniu
u c z n i ó w
L i c e u m
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza z Janowa
Lubelskiego. Spektakl w swojej
treœci nawi¹zywa³ do wydarzeñ
z tamtego okresu i spotka³ siê
z ciep³ym przyjêciem licznie
zebranych mieszkañców Momot

i okolic. Po spektaklu Starosta
Janowski Pan Boles³aw Gzik
i proboszcz Parafii w Momotach
6.

Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan
Krzysztof Ko³tyœ.
Mszê Œwiêt¹ koncelebrowan¹
odprawi³ ksi¹dz infu³at Edmund
Markiewicz. Homiliê wyg³osi³
ksi¹dz Tomasz Orze³. W homilii
nawi¹za³ do honoru ¿o³nierza
polskiego i bezprzyk³adnego
mêstwa w starciu z wrogiem.
Po Mszy Œwiêtej dalsze
uroczystoœci odby³y siê przy
pomniku poœwiêconym pamiêci
pu³kownika Zieleniewskiego g³os
zabra³ Starosta Janowski a po nim
M a r s z a l e k Wo j e w ó d z t w a
Lubelskiego, kapitan Zbigniew
Cholewa odczyta³ Apel Poleg³ych.
Nastêpnie kompania honorowa
wystawiona przez 3 Brygadê
Obrony Terytorialnej odda³a
trzykrotn¹ salwê honorow¹.
Oficjalne uroczystoœci zosta³y
zakoñczone z³o¿eniem wieñców
i wi¹zanek kwiatów przy pomniku
przez delegacjê urzêdów, partii
politycznych, zak³adów pracy
i kombatantów.
Ostatnim punktem uroczystoœci
by³ poczêstunek dla zaproszonych
goœci, m³odzie¿y bior¹cej udzia³
w spektaklu, ¿o³nierzy oraz osób
z obs³ugi.
L. Wronka

Gazeta Janowska

Dzieci w wieku 0-10 lat

Grudzieñ - styczeñ
Przyjmujemy zapisy w zak³adzie
fotograficznym “Foto Florczak”

Dla wszystkich dzieci
21 stycznia 2007, godz.15.00
zabawa z Miko³ajem
w restauracji “Hetmañska”
Zaprasza:
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Restauracja “Hetmañska”
FOTO FLORCZAK
Hurtownia “Polaris”
Patronat medialny “Dziennik Wschodni”
Og³oszenia drobne
Kupiê w Janowie Lubelskim dzia³kê budowlan¹
telefon 607 406 206
Kupiê olej opa³owy po umówionej cenie 1000 litrów
Kania Kazimierz £¹¿ek Ordynacki Przymiarki 6

Kandydat do Rady Powiatu

ZENON SYDOR
Lista Nr 4 Pozycja Nr 1
¯onaty, dwóch synów.
Absolwent Studium Budowlanego w Lublinie.
Wieloletni pracownik sektora komunalnego.
Z-ca Burmistrza Janowa Lubelskiego w latach 2002 - 2006
Moje atuty to:
- wra¿liwoœæ na ludzk¹ krzywdê;
- znajomoœæ potrzeb miasta i gmin;
- doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej.
Zaanga¿ujê siê w:
- wspieranie inicjatyw w utrzymaniu istniej¹cych i tworzenia
nowych miejsc pracy;
- koordynowanie prac na rzecz poprawy infrastruktury drogowej,
s³u¿by zdrowia, oœwiaty, ochrony œrodowiska;
- poprawê bezpieczeñstwa publicznego i socjalnego;
- propagowanie szerokiego dostêpu do informacji s³u¿¹cej
pozyskaniu funduszy Unii Europejskiej dla sektora publicznego
i prywatnego.

Dziecko w folklorze
To Og ól no po ls ki Fe st iw al
F o l k l o r y s t y c z n e j Tw ó r c z o œ c i
Dzieciêcej, który po raz czternasty
od by ³ s iê w M ie js ko -G mi nn ym
Oœrodku w Baranowie
Sandomierskim, 30 wrzeœnia 2006r.
G³ównym celem festiwalu jest ochrona
i popularyzacja zanikaj¹cych
gatunków f olkloru s ³ownomuzycznego zwi¹zanego z tematyk¹
dzieciêc¹, integracja m³odych
animatorów kultury z ca³ej Polski oraz
kultywowanie piêknych tradycji
polskiego folkloru.
W tym roku do Baranowa
Sandomierskiego przyjecha³o 45
najlepszych wykonawców (kapel
dzieciêcych, solistów, zespo³ów
œpiewaczych i obrzêdowych) z ca³ego
kraju.Województwo lubelskie od wielu
lat reprezentowane jest na tym
festiwalu przez m³odych artystów
ludowych z powiatu janowskiego.

Gdy nasze dziewczêta œpiewa³y
pieœni sieroce i ko³ysanki na sali
zapad³a cisza, komisja skrupulatnie
zapisywa³a swoje uwagi. Aplauz sali
by³ nagrod¹ za przepiêkny œpiew i
œwiadczy³ o tym, ¿e zostan¹ wysoko
ocenione.Tak te¿ siê sta³o - Ania
Chmiel z Wólki Ratajskiej (17 lat)
zosta³a laureatk¹ Nagrody G³ównej
"Drewnianego Klepoka", a Ania
Blacha z Bia³ej(13lat) zosta³a
wy ró ¿n io na . M³ od e œp ie wa cz ki
ot rz ym a³ y n ag ro dy rz ec zo we ,
pieniê¿ne i dyplomy za autentycznoœæ
wykonywanych pieœni, wyraz
artystyczny i piêkny g³os.
M³ode œpiewaczki od kilku lat
prezentuj¹ nasz Region na
ogólnopolskich festiwalach
folk lory styczny ch w Bukowsku i
Kazimierzu, promuj¹c autentyczny
folklor janowski. Pracuj¹ pod opiek¹
Janowskiego Oœrodka Kultury.

SKLEP MOTORYZACYJNY
- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE

Dziêkujê Wyborcom, którzy uznaj¹ ¿e ich
nie zawiodê i popr¹ moj¹ kandydaturê

- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.

Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Anio³ki Charlie’go
Jeszcze niedawno widok
ko bi et y za kó ³k ie m po li cy jn eg o
radiowozu by³ rzadkoœci¹. Jeszcze
wiêksze zdziwienie wywo³ywa³ widok
kobiety policjantki podczas interwencji
czy poœcigu za przestêpc¹. Uwa¿ano,
¿e to nie jest zawód odpowiedni dla
kobiet. Dlatego te¿ wielce zdziwieni
musieli byæ niektórzy mieszkañcy
Janowa, gdy po raz pierwszy ujrzeli
trzy panie policjantki w oddziale naszej
policji. Katarzyna Kata, Faustyna
£adzur i Ma³gorzata Cichocka s¹
m³odymi, inteligentnymi i
wykszta³conymi kobietami. Nale¿y
wspomnieæ jeszcze, ¿e s¹ ³adne i sama
widzia³am kierowcê, który zamiast
uwa¿aæ gdzie jedzie, podziwia³ nasze
panie. Pracê, jak¹ przysz³o im
wykonywaæ nie jest ³atwa, gdy¿ zosta³y
przydzielone do grupy interwencyjnej.
Co dzieñ musz¹ siê zmagaæ z
niepokornymi mieszkañcami naszego
miasta. Wszyscy powinniœmy byæ

wdziêczni naszym paniom za trud jaki
wk³adaj¹ aby dobrze wykonywaæ to
trudne zadanie. Obawiam siê tylko
jednego. Mianowicie, co siê stanie
je¿eli wszyscy ³otrzykowie bêd¹ chcieli
byæ zatrzymani w³aœnie przez panie
policjantki? Czy w takim przypadku
poziom przestêpczoœci wœród
mê¿czyzn gwa³townie nie wzroœnie?
Mam nadzieje, ¿e nie a nawet jeœli taki
plan zaœwita³ w g³owach niektórych
panów to ostrzegam, i¿ to nie s¹ s³odkie
kociaki tylko twarde dziewczyny, które
nie popuszcz¹ ¿adnemu bandziorowi.
Je¿eli zaj dzie taka p otrzeba, b ez
wahania u¿yj¹ umiejêtnoœci, jakie
posiadaj¹ i poka¿¹ ka¿demu draniowi
gdzie jego miejsce.
Czy¿b yœmy m ieli w ³asne
Anio³ki Charly'ego? Tak i to nawet
lepsze.
Karolina P.

23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861
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Andrzej

Gi¿ka
Szanowni Pañstwo !
Nadchodz¹ce lata dla naszego miasta mog¹ okazaæ siê
jeszcze bardziej korzystne. Lata 2007-2013 to history czny
moment dla Polski. Samorz¹dy nasze dostan¹ olbrzymie
wsparcie finansowe z UE, a ile z tych œrodków uda nam siê
wykorzystaæ zale¿y od tego jakich wybierzecie Pañstwo radnych.
Zdecydowa³em siê na kandydowanie do Rady Powiatu,
aby wspieraæ w rozwoju szko³y œrednie i zawodowe, a zw³aszcza
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boh. Poryt. Wzgórza, bo to ono
otwiera drogê naszym dzieciom do przysz³ych awansów ¿yciowych.
Liczê na Pañstwa udzia³ w tych, jak¿e wa¿nych wyborach.

Gazeta Janowska
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£ukasz

Drewniak

Prezes Komas Oy - FMJ
dotrzymuje s³owa
Fabryka Maszyn w Janowie
Lubelskim po wejœciu w sk³ad fiñskiej
firmy Komas Oy nabiera rozmachu w
pr od uk cj i i ro zw oj u. Po tr ze ch
mi es i¹ ca ch po d ki er ow ni ct we m
prezesa Jukki Somppi uzyskano
stabilizacjê finansow¹, firma
zanotowa³a wzrost zysków, które nie s¹
jeszcze zbyt wielkie, ale dobrze
prognozuj¹ na przysz³oœæ. Wzros³o
zatrudnienie do 520 osób, w
najbli¿szym czasie przewiduje siê
niew ielk i wzro st zatr udni enia . W
prognozach przewiduje siê stabilny
wzrost zatrudnienia i rozwoju firmy.
Poruszona sprawa zaleg³ych
nagród jubileuszowych spotka³a siê z
jednoznaczn¹ wypowiedzi¹ prezesa
Jukki Somppi, firma jest
odpowiedzialna i dotrzyma wczeœniej
zawartych zobowi¹zañ. Obok fabryki
ma powstaæ strefa ekonomiczna, w
FMJ nie rozpatrywano ewentualnoœci

przyst¹pienia do niej. Wymaga to
szczegó³owych analiz ekonomicznych.
Nied³ugo planowane jest
przeorganizowanie na terenie FMJ w
celu poprawy mo¿liwoœci parkowania
tak dla pracowników jak i dla goœci,
których przybywa do firmy coraz
wiêcej. Poprosi³em prezesa o opiniê na
temat Janowa Lubelskiego. Baza
hotelowa w mieœcie jest
niewystarczaj¹ca. W odrestaurowanym
rynku przyda³by siê niewielki hotel
kilku gwiazdkowy z dobr¹ restauracj¹.
Centrum wygl¹da zachêcaj¹co i wielu
goœci, równie¿ z zagranicy, chêtni
pr ow ad zi ³o by ta m r oz mo wy w
interesach. Komas Oy posiada dobr¹
reputacjê na rynku europejskim i FMJ
dostosowuje siê do zapewnienia
satysfakcji klienta.
Jan Machulak

Powiat Twojej Przysz³oœci
JESTEŒ WIDOCZNY
JESTEŒ BEZPIECZNY

Pod tym has³em janowska Policja od d³u¿szego czasu prowadzi na terenie
naszego powiatu dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia z naszych dróg
nieoœwietlonych rowerzystów. Dzia³ania te maj¹ na celu bezpoœredni¹ ochronê
¿ycia i zdrowia samych rowerzystów.
Jesieñ i zima to wed³ug statystyk okres najwiêkszej iloœci wypadków drogowych.
Z³e i stale pogarszaj¹ce siê warunki drogowe, póŸny œwit i szybko zapadaj¹cy
zmrok to g³ówne czynniki decyduj¹ce o tym stanie, jedn¹ z g³ównych grup
uczestników ruchu drogowego bior¹cych udzia³ w wypadkach to rowerzyœci i
piesi. O tak istotnym udziale rowerzystów w strukturze wypadków drogowych w
pierwszej kolejnoœci decyduje brak wymaganego oœwietlenia, dodatkowo nale¿y
podkreœliæ fakt ¿e rowerzysta w starciu z samochodem nie ma ¿adnych szans i w
najlepszym razie takie zdarzenie koñczy siê w³aœnie dla rowerzysty co najmniej
d³ugotrwa³ym leczeniem.
Jak wynika z obowi¹zuj¹cego w tym zakresie prawa, ka¿dy rower powinien byæ
wyposa¿ony w nastêpuj¹ce oœwietlenie:
-z przodu w lampkê koloru bia³ego lub ¿ó³tego
-z ty³u w œwiat³o pozycyjne barwy czerwonej / które mo¿e byæ migaj¹ce/.
Œwiat³o pozycyjne roweru, musi byæ widoczne w nocy z odleg³oœci co najmniej
150 m. i znajdowaæ siê co najmniej 35 cm powy¿ej poziomu jezdni, nie wiêcej
jednak ni¿ 90 cm. Bez tego wymaganego oœwietlenia ¿aden rower nie powinien
poruszaæ siê po drogach publicznych. Pomimo stosunkowo du¿ej œwiadomoœci
spo³ecznej w tym zakresie, wbrew prawu, logice i instynktowi
samozachowawczemu, takie rowery nie s¹ rzadkimi goœæmi na naszych drogach,
wiedz¹ o tym najlepiej kierowcy samochodów zmuszeni go gwa³townego, a tym
samym niebezpiecznego hamowania przed nieoœwietlonym rowerzyst¹ , ale
wiedz¹ o tym tak¿e rowerzyœci przesiadaj¹cy siê z dwóch na cztery kó³ka.
Rowerzysta nale¿y do grupy tzw. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW
RUCHU DROGOWEGO, a jedyn¹ jego ochron¹ w porze nocnej jest
posiadanie i u¿ywanie sprawnego i czystego oœwietlenia.W chwili obecnej
policjanci ruchu drogowego w wiêkszoœci przypadków jedynie pouczaj¹
rowerzystów naruszaj¹cych obowi¹zek u¿ywania oœwietlenia, jednak tacy
rowerzyœci powinni siê liczyæ ,¿e w wypadku ponownej kontroli mog¹ zostaæ
ukarani mandatem w wysokoœci 50 z³ lub mo¿e byæ na nich sporz¹dzony wniosek o
ukaranie do S¹du Grodzkiego. Czy nie lepiej w celu unikniêcia tych dolegliwoœci
za kilkanaœcie z³otych zakupiæ prawid³owe oœwietlenie i zamontowaæ je do roweru
którym poruszamy siê sami lub nasze dzieci. Uczestnictwo w ruchu drogowym to
wielka odpowiedzialnoœæ, nie tylko za siebie ale i za innych i wszyscy musimy j¹
na siebie przyj¹æ. Zrozumienie tego faktu pozwoli nam bezpiecznie wróciæ do
domu, zrealizowaæ swoje marzenia, uchroniæ przed tragedi¹ naszych
najbli¿szych..
Zastêpca Naczelnika
Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego
nadkom. mgr Rados³aw Czuba
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JAROS£AW JAN LENART
- lat 29
- wykszta³cenie wy¿sze
- pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Janowie Lubelskim
- bieg³y s¹dowy
- instruktor jiu jitsu

Komitet Wyborczy Wyborców STRA¯AK - POWIAT JANOWSKI

Gazeta Janowska

Wymiana ZSR w Potoczku

Kandydat do Rady Powiatu

Lista nr 4
Pozycja nr 2
Andrzej Majkowski - lat 48

Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Motto numeru
,,A na wiêcej tego strze¿, abyœ na urzêdy
³akomych ludzi nigdy nie sadza³, bo kêdy
sprawiedliwoœæ przedajna, tam przeklêctwo wielkie,
a u Boga niewinnych wa¿ne proœby wszelkie’’.
Jan Kochanowski (1530 - 1584)

FHU

RELAKS

ul.Wojska

Polskiego

16

Czynne 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00

Akwarystyka
- akwaria, wyposa¿enia
- du¿y wybór ryb i roœlin
Broñ pneumatyczna
- gazy obronne
- no¿e
Karmy dla zwierz¹t

Wêdkarstwo

Na ko³owrotki i wêdki
w listopadzie i grudniu
10 % rabatu !!!
Promocja do wyczerpania zapasów.

W zesz³ym roku uczniowie Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Potoczku wygrali
konkurs na najlepsz¹ prezentacjê
mu lt im ed ia ln ¹ mi êd zy na ro do we j
wy mi an y m³ od zi e¿ y. Na st êp ni e
w grudniu i sierpniu uczestniczyli
w szkoleniach przeprowadzonych
przez Fundacjê Nowy Staw
w Nasutowie ko³o Lublina. W ci¹gu
roku szkolnego kilkakrotnie spotkali
siê z pani¹ Urszul¹ Grabowsk¹
opiekunk¹ polskiej grupy. Tworzyli oni

organi zowan e wiecz ory narod owe.
Polski wieczór zorg anizowano
w Zespole Szkó³ Rolniczych
w Potoczku. Lecz najpierw uczestnicy
obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ na
temat szko³y i jej historii, przeszli
œcie¿k¹ przyrodniczo
edukacyjn¹
i pojechali do Zaklikowa zwiedzaæ
,,Zamek”. Po powrocie grali
z nauczycielami i uczniami w pi³kê
no¿n¹ i siatkow¹. Æwiczyli aerobik
w nowoczesnej hali sportowej, która

plan 10-cio dniowej wymiany.
W dn iach 13- 21.10.2006r taka
wymiana zosta³a zorga nizowana.
Uczniowie ZSR w Potoczku: Izabela
Bednarowska, Marcin Czosnyka, Anna
£apa, Agata Startek, Mateusz Lewko,
Pawe³ Wnuk wyjechali na te spotkania.
Oprócz nich przyjecha³a m³odzie¿
z zagranicy: 8 W³ochów, 15 Finów.
W grupie w³oskiej by³y osoby rodem
z Peru, Maroka, Brazylii, Algierii, oraz
ich opiekunowie razem 32 osoby. By³o
to spotkanie kulinarno-sportowe.
G³ównym celem by³o napisanie
miêdzynarodowej ksi¹¿ki kucharskiej.
Codziennie pracowali nad stworzeniem
tej ksi¹¿ki. Organizowali ró¿ne zabawy
oraz æwiczyli m. in. Kapueriê jednego
dnia zwiedzali w Lublinie zamek, stare
miasto, Majdanek oraz Grand Hotel.
W tym hotelu zobaczyli kuchnie i jej
wyposa¿enie, ró¿ne przepisy i sposoby
serwowania potraw. Codziennie by³y

jest baz¹ dydaktyczn¹ szko³y.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê
jazda konna. Na polskim wieczorze
obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ na
temat polskiej historii i s³ynnych
Polaków.
Obejrzeli tak¿e wystêp uczniów
w s tr oj ac h n ar od ow yc h, kt ór zy
zatañczyli staropolskiego poloneza.
Obcokrajowcy póŸniej zostali
zaproszeni do tego tañca, nastêpnie
poszli na ognisko i przy wtórze gitar
œpiewali piosenki. Spotkanie w ZSR
w Potoczku okaza³o siê bardzo
ciekawym doœwiadczeniem zarówno
dla uczniów szko³y jak i dla goœci
z Finlandii i W³och. Wszyscy maj¹
nadziejê, ¿e realizuj¹c nastêpny etap
projektu spotkaj¹ siê na terytorium
W³och.
Mgr Pachuta Marcin
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Gazeta Janowska
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Andrzej WA¯NE TERMINY!
Krawiec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, ¿e
do dnia 30 listopada bie¿¹cego roku w naszej siedzibie przy ulicy Zamoyskiego
37 w Janowie Lubelskim istnieje mo¿liwoœæ sk³adania wniosków o
dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ rehabilitacji spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych:
- dofinansowanie sportu, kultury, i turystyki osób
niepe³nosprawnych,
Bezpartyjny, zamieszka³y w
oraz
Janowie Lub., lat 37, leœnik.
- dofinansowanie zakupu sprzêtu rehabilitacyjnego.
Pracuje w Nadleœnictwie Janów Wnioski te stanowi¹ podstawê do przyznania dofinansowania na rok przysz³y.
Lub. Wykszta³cenie wy¿sze W obu przypadkach dofinansowaniem ze œrodków PFRON objêto rehabilitacjê
spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych nie jako indywidualnych wnioskodawców,
ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i
lecz rehabilitacjê zbiorow¹ organizowan¹ przez statutowo umocowane do takiej
Administracji Wy¿szej Szko³y
Administracji i Zarz¹dzania w dzia³alnoœci podmioty.
W przypadku zadania dofinansowania sportu, kultury, rekreacji
Rzeszowie. ¯onaty, dwoje
i turystyki o dofinansowanie ze œrodków Funduszu mog¹ ubiegaæ siê osoby
dzieci.
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, je¿eli:
1) prowadz¹ dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych przez okres co
najmniej 2 lat przed dniem z³o¿enia wniosku,
2) u d o k u m e n t u j ¹ z a p e w n i e n i e o d p o w i e d n i c h d o p o t r z e b o s ó b
Radny Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w latach 2002niepe³nosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
2006. W radzie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komisji
3) udokumentuj¹ posiadanie œrodków w³asnych lub pozyskanych z innych Ÿróde³
Rewizyjnej.
na sfinansowanie przedsiêwziêcia w wysokoœci nieobjêtej dofinansowaniem ze
œrodków Funduszu.
O dofinansowanie ze œrodków Funduszu zaopatrzenia w sprzêt
rehabilitacji mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ , osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci
prawnej, je¿eli prowadz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z rehabilitacj¹ osób
Trzeba broniæ samorz¹dy przed wp³ywem wielkiej a jak niepe³nosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem z³o¿enia wniosku
oraz udokumentuj¹ posiadania œrodków w³asnych lub pozyskanych z innych
obserwujemy, tak ma³ej polityki.
Prawdziwy, ambitny samorz¹d to taki, który nie traci czasu na Ÿróde³ na sfinansowanie przedsiêwziêcia w wysokoœci nie objêtej
dofinansowaniem z Funduszu.
narzekanie i swary polityczne, lecz dostêpnymi œrodkami dzia³a
Podstawê dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu stanowi umowa
na rzecz poprawy sytuacji materialnej swoich mieszkañców.
zawarta przez starostê z osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹
Dlatego trzeba do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby w nowym osobowoœci prawnej.

Lista Nr 4. Pozycja Nr 6.

spojrzeniu Rady Powiatu na miasto i gminê Janów Lubelski by³o
wiêcej ¿yczliwoœci i wspó³pracy, aby Janów, £¹¿ek, Momoty,
Kiszki, Ujœcie, Szewce, Zofianka i Szklarnia by³y dla nowych
w³adz powiatu tak samo wa¿ne jak Godziszów, Modliborzyce czy
Potok.

Szczegó³owych informacji na temat sk³adania wniosków, mo¿na
zasiêgn¹æ w siedzibie PCKR lub telefonicznie pod nr 015 8723-345.

AUTO-SERWIS

A U T O - S E R W IS
mgr in¿. Zbigniew GORZELEWSKI

ul. PARTYZANTÓW 71
i SKLEP ul. KILIÑSKIEGO 3
Poleca us³ugi:
BLACHARSTWO
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tel. sklep

Gazeta Janowska

siedziby NFZ w
Z ¿ycia janowskiego szpitala
Lublinie, pikieta
w Wa r s z a w i e Stowarzyszenie Aktywizacji
wszêdzie tam
Spo³ecznej
nieodp³atnie przekaza³o dla
byliœmy.

Nowy sprzêt ratowniczy w pogotowiu

Pogotowia Ratunkowego w Janowie
Lu be ls ki m s pr zê t p om oc ny w
prowadzeniu akcji ratunkowych.
Dziêki staraniom Zarz¹du SAS w tym
Lista nr. 4 pozycja 12
Przemys³awa Momota i W³odzimierza
Kostrzewy uda³o siê zakupiæ dwa
W 2003 roku zakoñczy³a siê specjalistyczne plecaki do ratownictwa
kadencja pracy Zarz¹du. W wyniku medycznego i specjalna matê do
wyborów powierzono mi funkcjê transportu rannych. Sprzêt natychmiast

Dlaczego pielêgniarstwo?
Zawsze fascynowa³o mnie
niesienie pomocy innym ludziom.
Realizacjê tych fascynacji
znalaz³am w pielêgniarstwie.
Pomagaæ nale¿y ludziom chorym,
cierpi¹cym, ale pomagaæ i chroniæ
trzeba równie¿ tych, którzy tê
pomoc nios¹.
Co to znaczy opiekowaæ siê tymi,
którzy nios¹ pomoc ?
Przed kilkoma laty, kiedy
sytuacja w polskiej ochronie
zdrowia zaczê³a siê dramatycznie
zmieniaæ, a pracownicy
pozostawieni zostali sami sobie w
wielu placówkach s³u¿by zdrowia,
w tym tak¿e w naszym szpitalu.
Grupa kilku pielêgniarek i
pielêgniarzy za³o¿y³a Organizacjê
Zak³adow¹ istniej¹cego ju¿
Ogólnopolskiego Zwi¹zku
Zawodowego Pielêgniarek i
Po³o¿nych (OZZPiP). Ja równie¿
uzna³am, ¿e ten zwi¹zek to bardzo
dobry znak dla naszego œrodowiska i
zg³osi³am swoja deklaracje
cz³onkowsk¹.
Kilka s³ów o Zwi¹zku
Zawodowym i jego dzia³alnoœci w
szpitalu.
Obecnie nasza organizacja
zwi¹zkowa zrzesza 124 osoby z 250
pielêgniarek, pielêgniarzy i
po³o¿nych tutaj zatrudnionych.
Bêd¹c cz³onkiem zwi¹zku
przygl¹da³am siê pracy zarz¹du, ich
osobistemu zaanga¿owaniu w
ludzkie sprawy.
Obecna sytuacja
w ochronie
zdrowia jest bardzo trudna. Strajki
na LubelszczyŸnie, okupacja

v-ce przewodnicz¹cej tego zwi¹zku.
Zwi¹zek zawodowy dzia³a na
rzecz pracownika, co nie zawsze
znajduje akceptacje u
pracodawcy.
Nie ma sytuacji, z których nie
ma wyjœcia. Wspó³praca z Dyrekcj¹
naszego szpitala uk³ada siê dobrze,
co nie znaczy, ¿e zawsze we
wszystkim siê zgadzamy. Nasze
dzia³ania w obronie praw
pracowniczych s¹ tak prowadzone,
aby nie dzia³aæ przeciwko dyrekcji,
ale by daæ jej dodatkowe argumenty
w walce o dobro ca³ego szpitala na
szczeblu powiatowym czy
krajowym.
Sk¹d pomys³ kandydowania do
Rady Powiatu?
Pomys³ wziêcia udzia³u w
wyborach samorz¹dowych zrodzi³
siê na spotkaniu Zarz¹du Regionu.
Uznaliœmy ,¿e zasadnym by³oby
znaleŸæ siê w strukturach naszych
organów za³o¿ycielskich.
Zasiadaj¹c w Radzie Powiatu jako
pielêgniarka i zwi¹zkowiec bêdê
mog³a s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹ i
doœwiadczeniem, które dla
decydentów mo¿e okazaæ siê cenne,
gdy bêdziemy walczyæ o nasz¹
przysz³oœæ, o nasze szpitalne
istnienie na krajowej mapie
powiatowych placówek
leczniczych.
Kandydujê z listy PiS
Jestem osoba bezpartyjn¹,
nigdy nie nale¿a³am do ¿adnej partii.
Bli¿sze mi s¹ jednak pogl¹dy
prawicowe. Zwróci³am siê wiêc z
proœb¹ do komitetu wyborczego
„Prawa i Sprawiedliwoœci Ziemi
Janowskiej” o wyra¿enie zgody na
kandydowania do rady Powiatu z
ich listy. Uzyska³am akceptacje.

wszed³ do u¿ytkowania w zespo³ach
wyjazdowych ratownictwa
medycznego i jest wykorzystywany we
wszystkich akcjach prowadzonych
przez pog otowie. K ierownic two
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego
sk³ada serdeczne podziêkowania za
okazana pomoc.
A.D

SLD-SDPL-UP-PD

PRZEMYS£AW MOMOT

KAPICA MACIEJ
KANDYDAT DO RADY
POWIATU

Komitet Wyborczy
„ZDROWA RODZINA”

Kandydujê do Rady Powiatu z Janowa Lubelskiego aby
móc pozytywnie wp³ywaæ na losy naszego miasta i regionu
oraz przyczyniaæ siê do jego rozwoju .
Dziœ proszê Was o zaufanie.
Oddaj¹c na mnie swój g³os w wyborach
samorz¹dowych wybieracie moj¹ wiedzê , energiê, i
zapa³.

Kandydat do Rady Gminy
Janów Lubelski

Okrêg Nr. 3

OSOBA
ZAGINIONA

Zaginiony: Jargi³o Stanis³aw s.
Adama ur. 27.11.1955 Jarocin,
zam. £¹¿ek Ordynacki nr 27 w
dniu 12.08.2006r. ok. godz. 18
wyszed³ z miejsca zamieszkania i do
chwili obecnej nie powróci³.
RYSOPIS:
wiek z wygl¹du - 50 lat wzrost- 161-165 cm budowa cia³a sylwetkaszczup³a, wysmuk³a waga: 50-69 kg w³osy-kolor- szpakowate,
d³ugoœæ: krótkie, kszta³t: proste zarost - .
twarz prostok¹tna oczy niebieskie naki szczególne brak
Zaginiony ubrany by³ w koszulê kol. zielonego z d³ugim
rêkawem, spodnie z materia³u kol. zielonego, pó³buty skórzane,
kol.br¹zowego.

Kampania medialna HIV/AIDS 29.09 - 1.12.2006r.
Dnia 26 wrzeœnia ruszy³a w ca³ym kraju kampania medialna profilaktyki
HIV/AIDS.
Has³o tegorocznej kampanii brzmi: ,,Rodzina razem przeciw AIDS: mi³oœæ ,
wiernoœæ, zaufanie”.
G³ównym tematem tegorocznej kampanii ma byæ promowanie wartoœci
rodzinnych w kontekœcie zapobiegania epidemii HIV/AIDS.
Istotnym elementem tegorocznych dzia³añ w ramach kampanii profilaktyki
przeciwko HIV/AIDS jest uœwiadomienie odbiorcom, ¿e problem HIV/AIDS
dotyczy wszystkich, ka¿dego z nas, tak¿e naszych rodzin. Naszym obowi¹zkiem
jest podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu edukacjê spo³eczn¹.W kampanii
promowany bêdzie model rodziny, w którym zwi¹zek dwojga ludzi oparty jest na
mi³oœci, wiernoœci i zaufaniu.. Zwi¹zek, w którym nie ma miejsca na ryzykowne
zachowania, a dobro drugiego cz³owieka jest najwa¿niejsze.
W dzia³aniach naszych chcemy zwróciæ uwagê na przygotowanie
i zaanga¿owania rodziców w proces edukacji dzieci w zakresie HIV/AIDS, gdy¿
bez w¹tpienia dom rodzinny jest najwa¿niejszym miejscem, gdzie kszta³tuje siê
osobowoœæ cz³owieka.
PSSE w Janowie Lub. jest koordynatorem dzia³añ profilaktyki HIV/AIDS w
powiecie janowskim, swoje dzia³ania prowadzi poprzez promowanie edukacji
m³odzie¿y szkolnej jak równie¿ dzia³ania informacyjne .

W województwie Lubelskim bezp³atny anonimowy punkt badania na obecnoœæ
wirusa HIV znajduje siê przy PSSE Lublin ul. Uniwersytecka 12 tel.
0815330061 .Punkt czynny jest we wtorki i czwartki od 16
do 18. Tu te¿ prowadzi siê poradnictwo potestowe.
Dane statystyczne w oparciu o WHO:
Liczba osób ¿yj¹cych z wirusem HIV na œwiecie wynosi ponad 40 mln.
W Polsce liczba osób ¿yj¹cych z wirusem HIV wynosi ok. 30 tys.
W województwie Lubelskim dotychczas wykryto wirusa HIV u 294 osób w tym u
16 osób rozwinê³a siê choroba AIDS .
Niepokoj¹ce informacje o sytuacji epidemiologicznej dotycz¹cej HIV/AIDS
nap³ywaj¹ z Ukrainy / 0,5 mln zaka¿onych wirusem HIV/ Rosja ma 2 mln
zaka¿onych wirusem HIV. W Federacji Rosyjskiej ka¿dego miesi¹ca rejestruje siê
ponad 5,5 tys. zaka¿eñ.
www.aids.gov.pl
ca³odobowy telefon zaufania - 0226928226 AIDS zielona linia -0226213367
Opracowa³a: K . £ukasik pracownik ds. Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska
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Wywiad z kandydatem na Radnego Miasta i Gminy z okrêgu
wyborczego nr 5 (osiedle Wschód, osiedle Rozwój, bloki szpitala, ul.
Kamienna), lek. Med. Romanem Kaproniem, Zastêpc¹ Dyrektora SP
1.
Dlaczego kandyduje Pan do Rady Miasta i Gminy?
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami moi koledzy, wspó³pracownicy, s¹siedzi
i znajomi, zachêcali mnie i przekonywali do reprezentowania naszego okrêgu i
kandydowania na radnego.
W ci¹gu wielu lat pracy zawodowej
pe³ni³em funkcje kierownicze (5 lat
kierownik Dzia³u Pogotowia
Ratunkowego, 5 lat kierownik SP ZOZ
w Polichnie, od ponad 3 lat z-ca
Dy re kt or a SP ZZ OZ w Ja no wi e
Lubelskim). Z racji pe³nionych funkcji,
wspó³pracowa³em z w³adzami
samorz¹dowymi wszystkich szczebli,
zdobywaj¹c jak s¹dzê, spore
doœwiadczenie w tym zakresie.
Ponadto jestem mieszkañcem tego rejonu miasta od 28 lat i sprawy, które s¹ istotne
dla tego obwodu wyborczego s¹ mi bardzo bliskie.
Chcia³bym, aby mieszkañcom mojego i s¹siednich osiedli, jak równie¿ ca³ego
miasta oraz gminy ¿y³o siê dobrze, zdrowo i bezpiecznie.
Przy pozytywnym dla mnie rozstrzygniêciu wyników wyborczych, jako radny,
chcia³bym zainicjowaæ kilka dzia³añ, wspieraæ ju¿ rozpoczête, w³¹czyæ siê
aktywnie w pracê na rzecz miasta i gminy.
Maj¹c na uwadze zdrowie i bezpieczeñstwo zamierzam:
- d¹¿yæ do wprowadzenia opieki lekarskiej w szko³ach
- d¹¿yæ do powo³ania Konsorcjum Zdrowia realizuj¹cego idee Zdrowego
Miasta, które stawia problemy zdrowia na nale¿nym
im miejscu i d¹¿y do poprawy warunków ¿ycia i œrodowiska w szerokim
zakresie. Idea Zdrowego Miasta doskonale wpisuje siê w przedsiêwziêcia
realizowane dotychczas na terenie miasta i gminy, szczególnie w zakresie
turystyki , wypoczynku, rekreacji, ochrony œrodowiska naturalnego,
ekologii itp.
- d¹¿yæ do wydzielenia na ka¿dym osiedlu terenów przeznaczonych na
tworzenie i budowê placów zabaw oraz boisk dla naszych dzieci i
m³odzie¿y
- d¹¿yæ do wprowadzenia ograniczników prêdkoœci na drogach
osiedlowych
- d¹¿yæ do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich
rejonach miasta i gminy
- d¹¿yæ do jak najszybszego dokoñczenia budowy chodników
i oœwietlenia na osiedlach okrêgu wyborczego nr 5
2. Czy jeszcze coœ chcia³by pan zmieniæ w mieœcie?
W ostatnich latach w czasie trwania kadencji obecnego burmistrza Pana
Krzysztofa Ko³tysia zrobiono dla Janowa bardzo du¿o, co nie znaczy, ¿e nie
mo¿na dokonaæ jeszcze wiêcej.

Jako radny chcia³bym wspieraæ Pana burmistrza w dzia³aniach
zmierzaj¹cych do wykorzystania pojawiaj¹cych siê szans na rozwój naszego
miasta, szczególnie jeœli chodzi o aplikowanie o œrodki unijne.
Chcia³bym pracowaæ na rzecz zwiêkszenia bezpieczeñstwa mieszkañców
np. poprzez d¹¿enie do wprowadzenia w niektórych newralgicznych rejonach
miasta, sta³ego, szeroko rozumianego monitoringu bezpieczeñstwa ludnoœci, a
szczególnie dzieci i m³odzie¿y.
Chcia³bym czynnie w³¹czyæ siê w dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie
bezrobocia, które jak dotychczas nie maleje i dotkliwie dotyka nasz rejon. W
zwi¹zku tym, chcia³bym w³¹czyæ siê w starania o utworzenie na terenie Janowa
specjalnej strefy ekonomicznej.
Natomiast moje starania o doskonalenie jakoœci opieki zdrowotnej s¹
spraw¹ oczywist¹ i bêdê to kontynuowa³ równie¿ jako radny.
Nadal bêdê zabiega³ o zakup specjalistycznego sprzêtu medycznego
i dalszy rozwój szpitala. Mam nadziejê, ¿e odbywaæ siê to bêdzie w du¿ej mierze z
udzia³em œrodków unijnych, których pozyskiwanie zamierzam dynamicznie
wspieraæ.
3. Czy by³ Pan dzia³aczem samorz¹dowym?
Dotychczas nie pe³ni³em funkcji radnego, niemniej jednak, jak wspomina³em
wczeœniej, wspó³pracowa³em z samorz¹dami wszystkich szczebli i
uczestniczy³em w ich pracach z racji zajmowanych stanowisk.
4. Czy nie obni¿y siê jakoœæ pracy Pana zastêpcy, jeœli zostanie Radnym Miasta i
Gminy?
( Z pytaniem zwracam siê do Dyrektora SP ZZOZ w Janowie Lubelskim)
Na pewno osobie tak aktywnej, jak¹ jest mój zastêpca Pan Roman Kaproñ,
piastowanie funkcji radnego nie przeszkodzi w doskona³ym wywi¹zywaniu siê z
obowi¹zków, a wrêcz jeszcze bardziej zmobilizuje.Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e Pan
Roman Kaproñ jest mocno zaanga¿owany w prace na rzecz szpitala. Dobro ca³ej
jednostki stawia jako zadanie priorytetowe. Nie liczy godzin pracy, a wrêcz szereg
dzia³añ przeprowadza kosztem czasu prywatnego. Swoj¹ odpowiedzialnoœci¹ i
zaanga¿owaniem przyczyni³ siê do pozytywnego przeprowadzenia szeregu zadañ
dotycz¹cych naszej jednostki.
W czasie pracy na stanowisku Z-cy Dyrektora wykaza³ siê zdolnoœciami
organizacyjnymi, stawiaj¹c wysokie wymagania w stosunku do siebie oraz
podleg³ych pracowników.
5. Z jakiego ugrupowania Pan kandyduje?

Kandydujê z Komitetu Wyborczego „ Ochrona i Bezpieczeñstwo
Zdrowotne” z okrêgu wyborczego nr 5

Gazeta Janowska

Jan Machulak
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Narciarski Raj ,,SKA£A’’ u Rzetelskiego w CHRZANOWIE
Na zaproszenie pana Piotra
Rzetelskiego pojechaliœmy zobaczyæ
koñcowe prace przy budowie wyci¹gu
narciarskiego w Chrzanowie. Piêkne
pagórkowate tereny zaczynaj¹ siê ju¿
za Branewk¹. Przejechaliœmy kilka

miejsca graniczy³o z cudem. Wiele
godzin pan Piotr spêdzi³ w
samochodzie z mapami
wysokoœciowymi i kompasem w rêce.
Kilkakrotnie te¿ wynajmowa³ samolot i
tak szuka³ idealnej góry.

k i l o m e t r ó w, a b y o s i ¹ g n a æ
najpiêkniejsze wzniesienia, sk¹d
rozci¹ga siê przepiêkna panorama
Chrzanowa i okolic. Minêliœmy Urz¹d
Gminy i wjechaliœmy na drogê, która
wij¹c siê obok zbocza góry, prowadzi
nas na teren budowy. Imponuj¹cy
wi do k, gó ra , na kt ór ej tr wa j¹
poœpieszne prace ziemne jest wysoka
na ponad 68 m. Wœród pracuj¹cych
maszyn krz¹ta siê w³aœciciel tego
obiektu-inwestor pan Piotr Rzetelski.
Jesteœmy z £ukaszem Spryszakiem pod
wra¿eniem, padaj¹ pytania trochê
chaotycznie, dowiadujemy siê wielu
szczegó³ów nas interesuj¹cych. Pan
Piotr
pochodzi z Baranowa nad
Wi e p r z e m p o w. P u ³ a w y. J e s t
pasjonatem jazdy na nartach, uprawia
sno wbo ard , la ta p ara lot ni¹ . St ok
znajduje siê na pó³nocnym zboczu, co
pozwoli na d³ugi sezon narciarski.
Kierunek pó³nocny interesuje tak¿e

Góra w Chrzanowie od razu
wpad³a mu w oko, by³a idealna. Po
rozmowach z w³aœcicielami gruntów,
dowiedzia³ siê, ¿e mog¹ sprzedaæ
trochê ziemi. W rozmowie z Wójtem
Cze s³a wem Jaw ors kim pan Pio tr
dowiedzia³ siê, ¿e droga, która
przebiega u podnó¿a góry, jest drog¹
gminn¹ i ³¹czy Chrzanów z Tokarami
gm. Turobin i w przysz³oœci bêdzie
utwardzona. Bez chwili namys³u,
zachwycony gór¹ a tak¿e przyjaznym
poparciem Wójta i Radnych gminy
or az mi es zk añ có w C hr za no wa ,
przyst¹pi³ do dzia³ania. Uda³o siê
pozyskaæ teren o powierzchni blisko
dziesiêciu hektarów.
Na stoku bêdzie trzy trasy
zjazdowe, najd³u¿sza czerwona 500
metrowa dla œrednio zaawansowanych,
4230 metrowa czarna dla
zaawansowanych oraz dla
pocz¹tkuj¹cych do nauki o d³ugoœci 80
metrów. Planowana jest jeszcze jedna
trasa dla pocz¹tkuj¹cych d³ugoœci 650
metrów, która bêdzie otwarta w
przysz³ym sezonie. Trasê czerwon¹ i
czarn¹ obs³ugiwa³y bêd¹ dwa wyci¹gi
podpórowe talerzykowe o
przepustowoœci 950 osób/h- ka¿dy.
Trasa dla pocz¹tkuj¹cych równie¿
bêdzie obs³ugiwana przez dwa
wyci¹gi. Trasy bêd¹ sztucznie
naœnie¿ane, ubijane ratrakiem.
Zamontowano takie oœwietlenie co

paralotniarzy, bo w okolicy brakuje
góry do latania. O tym kierunku
inwestor kilka lat temu wpad³ na
pomys³ i zamarzy³, aby wybudowaæ
stok narciarski. Przez kilka lat by³y to
jednak tylko marzenia. Trzy lata temu,
widz¹c zapotrzebowanie na tego typu
obiekt, zawin¹³ rêkawy i wzi¹³ siê do
pracy. Na pocz¹tku nale¿a³o znaleŸæ
teren, a to nie by³o ³atwe, gdy¿ takie
miejsce musia³o spe³niaæ wiele
wymogów: bezwzglêdnie góra musia³a
mieæ zbocze na pó³noc i byæ jak
najwy¿sze, ponadto powinna
znajdowaæ siê blisko energii i wody, a
jeœli jeszcze by³aby tam dobra droga
dojazdowa, to by³oby wspaniale. I
najwa¿niejszy punkt, ¿eby teren ten by³
do sprzedania. Te wszystkie czynniki
powodowa³y, ¿e znalezienie takiego
18.

pozwoli korzystaæ ze stoku do 2200
ka¿dego dnia.
W niedalekich planach bêdzie
te¿ wyci¹g krzese³kowy, co pozwoli na
wjazdy w okresie letnim. Przewiduje
siê tam œcie¿ki do zjazdów
ekstremalnych na rowerach.

Wybudowana tam zostanie kawiarnia z
tarasem widokowym. Po obydwu
st ro na ch st ok u j es t l as , k tó ry
uzupe³niany zosta³ nowymi
nasadzeniami drzew iglastych.
W przysz³ym sezonie zamierza siê
uruchomiæ so³tbing (coœ w rodzaju
dêtki obci¹gniêtej cerat¹ do zje¿d¿ania
w rynnach œniegowych).
Bêdzie te¿ tam wypo¿yczalnie i
serwis sprzêtu narciarskiego, który ju¿
zosta³ zakupiony.
W bie¿¹cym sezonie bêdzie
mo¿na korzystaæ z grilla i ciep³ych
napojów w drewnianej chacie
wybudowanej na dole stoku. Bêd¹ te¿
tymczasowe pomieszczenia
kontenerowe dla goœci obok budynku z
wypo¿yczalni¹ sprzêtu. Pod
wierzbami, która jest du¿a drewniana
karczma, która jest jeszcze w budowie.
Pan Piotr ma nadziejê, ¿e zd¹¿y
ukoñczyæ i uruchomiæ j¹ przed
sezonem. Karczma ta bêdzie wygodn¹
baz¹ wypoczynkowo-noclegow¹.
Trasy zjazdowe bêd¹ gotowe
przed sezonem. Zadbaj¹ o to te¿
pracownicy zatrudnieni przy
budowaniu, którzy chwal¹ sobie dobre
zarobki. W sezonie zatrudnienie przy
obs³udze goœci znajdzie oko³o
trzydziesty osób. Dla mieszkañców

dopiero pocz¹tek inwestowania w
gminie Chrzanów. To kwestia czasu,
kiedy kolejni inwestorzy tu siê zjawi¹.
Obok wyci¹gu przebiega droga
z Chrzanowa IV do Tokar w gminie
Turobin. W planach droga bêdzie w
ca ³o œc i wy as fa lt ow an a, ob ec ni e
wykonano nawierzchnie na odcinku
1300 m. Droga ta po³o¿ona jest u
podnó¿a góry „Ska³a”, tak miejscowi j¹
nazywaj¹. Teren jest przepiêkny: las,
góra, œwie¿e powietrze, piêkne widoki,
idealny do budowy domków
wypoczynkowych.
Pan Piotr pragnie propagowaæ
sp or ty zi mo we wœ ró d dz ie ci i
m³odzie¿y. Zapewnia, ¿e udostêpni dla
dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy
s pr zê t i wy ci ¹g na le kc je w- f
Ca³kowicie bezp³atnie. Co do dzieci z
innych gmin naszego powiatu oraz
przyje¿d¿aj¹cych grup
zorganizowanych na ferie do tutejszej
szko³y-ceny bêd¹ preferencyjne.
Pan Piotr jest wizjonerem i ju¿
widzi rozwój turystyki w naszym
powiecie. Ma nadzieje, ¿e
gospodarstwa agroturystyczne i hotele
w Janowie bêd¹ pe³ne goœci. Powstan¹
nowe miejsca pracy.
W niedalekiej przysz³oœci
planuje przenieœæ siê do Chrzanowa,

Chrzanowa pojawi³ siê dogodny czas
do or ga ni zo wa ni a go sp od ar st w
agroturystycznych. Niektórzy
mieszkañcy ju¿ przygotowuj¹ ró¿nego
rodzaju atrakcje np. wyci¹gaj¹ stare
zakurzone sanie konne, odnawiaj¹ je i
ciesz¹ siê, ¿e na te piêkne tereny znów
powróc¹ kuligi.
Przewiduje siê, ¿e w naszym
pow iec ie mo¿ e pow sta æ cen tru m
narciarstwa zjazdowego na
LubelszczyŸnie, Wieœæ gminna niesie,
¿e znalaz³ siê kolejny biznesmen, który
myœli o budowie wyci¹gu w Otroczu.
Wójt Gminy Chrzanów
Czes³aw Jaworski wypowiada siê w
samych superlatywach na temat
wyci¹gów. W imieniu Urzêdu Gminy i
Rady Gminy sk³ada podziêkowania
panu Piotrowi Rzetelskiemu. Jak
mówi, powstanie oœrodka
agroturystycznego z wyci¹gami jest dla
gminy wielk¹ szans¹. Ju¿ jest du¿e
zainteresowanie rolników
powstawaniem gospodarstw
agroturystycznych. Mamy nadziejê, ¿e
inwestycja Piotra Rzetelskiego to

aby móg³ jeszcze bardziej pracowaæ
nad rozwojem powiatu janowskiego.
Nastêpna inwestycj¹, jaka widzi w tym
re gi on ie , je st bu do wa za k³ ad u
przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Kilku przedsiêbiorców, znajomych p.
Piotra, z bran¿y przetwórczej
zainteresowa³o siê tym pomys³em.
Chc¹c mieæ wp³yw na politykê
dotycz¹c¹ regionów wiejskich, a tak¿e
powalczyæ o fundusze unijne, które s¹
niezbêdne dla naszego regionu, startuje
w wyborach do Sejmiku
Wojewódzkiego. Nie nale¿y do ¿adnej
partii, jest sympatykiem PSL i dlatego
startuje z listy PSL nr 1 pozycja 12.
Pochodzi ze wsi tam tez mieszka wraz z
¿on¹ i dwójk¹ wspania³ych dzieci.
Nasz pobyt w Chrzanowie
zakoñczyliœmy spotkaniem z wójtem
Chrzanowa Czes³awem Jaworskim .

Gazeta Janowska

Zapraszam
WWW.NARTRAJ.PL
Jan Machulak

Foto: £ukasz Spryszak
Artyku³ sponsorowany

Wmurowanie kamienia wêgielnego
pod kryt¹ p³ywalniê
Ob ie kt kr yt ej p³ yw al ni zo st an ie
wybudowany obok szko³y
podstawowej w Janowie Lubelskim.
Poœwiêcenie i wmurowanie kamienia
wêgielnego odby³o siê 16 paŸdziernika.
Uroczy stoœæ r ozpocz ê³a siê Msz¹

Lubelskiego, Jerzy Bielecki pose³ na
Sejm RP, k s. Infu³at Edmund
Ma rk ie wi cz , dy re kt or zy sz kó ³ i
instytucji z terenu miasta. Po mszy œw.
od by ³a si ê ak ad em ia w sz ko le
podstawowej poœwiêcona szóstemu

œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym p. w.
œw. Jadwigi Królowej Polski. We mszy
uczestniczy³a m³odzie¿ ze szko³y
podstawowej, przyby³a te¿ du¿a grupa
rodziców oraz goœcie zaproszeni.

Dniu Papieskiemu.
Pani dyrektor
Krystyna Æwiek odczyta³a dokument
erekcyjny, na którym z³o¿yli podpisy
wybrani goœcie oraz burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ tak¿e

Wœród zaproszonych goœci by³ Edward
Wo jt as Ma rs za ³e k Wo je wó dz tw a

starosta powiatu Boles³aw Gzik. Oko³o
godziny szesnastej nast¹pi³o

poœwiêcenie i wmurowanie kamienia
wêgielnego. Poœwiecenia dokona³ ks.
kanonik Jan Sobczak. Wmurowania
dokonali zaproszeni do tego aktu
znakomici goœcie zwieñczeniem dzie³a
by³o w³o¿enie aktu w mur przez
Krzysztofa Ko³tysia burmistrza
Janowa Lubelskiego.
W informacji przekazanej prze
Burmistrza czytamy:
„Budowa krytej p³ywalni zostanie
rozpoczêta wiosn¹ 2007 roku i bêdzie
tr wa ³a do cz er wc a 2 00 8 ro ku .

Zarz¹d Województwa Lubelskiego.
Kryta p³ywalnia bêdzie pe³ni³a
wiele funkcji. Bêdzie s³u¿y³a
prowadzeniu zajêæ szkolnych, bêdzie
pozwala³a na rozgrywanie zawodów
sportowych(zgodnie z normami FINA i
wymogami Polskiego Zwi¹zku
P³ywackiego), jak równie¿ bêdzie
pe³ni³a funkcje sportowo- rekreacyjn¹
dla mieszkañców gminy i powiatu oraz
coraz liczniej odwiedzaj¹cych nas
turystów. Kryta p³ywalnia bêdzie
zarazem zak³adem pracy daj¹cym

Budowany obiekt bêdzie nale¿a³ do
na jb ard zi ej no wo cz es ny ch w
po³udniowo- wschodniej Polsce.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi
nie mal 15 m ili onó w z³ oty ch. To
zdecydowanie najwiêksza z inwestycji
zrealizowanych kiedykolwiek przez

pracê ponad dwudziestu osobom.
Spe³nienie wieloletnich marzeñ
janowian to efekt bardzo dobrze
opracowanych przez pracowników
Urzêdu Miejskiego dokumentacji i
wniosków o dofinansowanie, to efekt
odwa¿nych decyzji i dynamicznego
dzia³ania w³adz gminnych, to efekt
zaanga¿owania i wspó³pracy z gmina
w³adz powiatowych oraz to efekt
¿yczliwoœci w³adz województwa
lubelskiego.
Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób
przys³u¿yli siê realizacji tej inwestycji
sk³adam wyrazy wdziêcznoœci.
Wszystkim przysz³ym u¿ytkownikom
p³ywalni ¿yczê dobrego zdrowia i
wspania³ego relaksu”

gminê. Sta³o siê to mo¿liwe jedynie
dziêki zdobyciu prawie 11 milionów
z³otych dofinansowania z funduszy
Unii Europejskiej w drodze konkursu
og³oszonego i rozstrzygniêtego przez

Pechowa znajomoœæ
12.09.2006 okaza³ siê
pechowym dniem dla Waldemara M.
Pan Waldemar nocowa³ owego dnia w
Hotelu F. gdzie pozna³ dwie m³ode,
³adne dziewczyny Monikê M. lat 21 i
Agnieszkê L. lat 19. Damy okaza³y siê
bardzo mi³ymi towarzyszkami, dlatego
te¿ zosta³y zaproszone do pokoju pana
M. gdzie we troje raczyli siê
alkoholem. A raczej dwie panie udaj¹c,
¿e pij¹, dolewa³y coraz to wiêksze
iloœci alkoholu niczego nie
podejrzewaj¹cemu mê¿czyŸnie. Gdy
pan Waldemar usn¹³ zmo¿ony znaczn¹
iloœci¹ trunku, dziewczyny ukrad³y mu
wszystkie pieni¹dze oraz kluczyki do
samochodu. Na zewn¹trz tymczasem
czekali na nie dwaj mê¿czyŸni:

Jan Machulak
Foto: £ukasz Spryszak

Fabryka falsów

Jaros³aw B. lat 25 i £ukasz B. lat 24,
którzy jak wykaza³o œledztwo, okazali
siê wspólnikami m³odych dam. Ukradli
samochód i we czworo odjechali. Gdy
poszkodowany ockn¹³ siê i zorientowa³
co siê sta³o, niezw³ocznie powiadomi³
policjê o pope³nionym przestêpstwie.
Be z pr ob le mu zi de nt yf ik ow an o,
zlokalizowano miejsce pobytu
i zatrzymano z³odziejsk¹ szajkê. Teraz
ca³ej czwórce grozi kara pozbawienia
wolnoœci do lat 12. Wartoœæ ³upu
szacuje siê na 50 tys. z³. Jeden ze
wspólników to notowany przestêpca.
By³ ju¿ karany za podobne
przestêpstwa i odsiedzia³ kilka lat w
wiêzieniu.
Karolina Pada³a

Zbigniew J. bezrobotny oraz
student Mi³osz K. znaleŸli nietypowy
sposób na zarabianie pieniêdzy.
Mianowicie przy pomocy komputera
i d r u k a r k i w c z e r w c u b r.
„produkowali” pieni¹dze o nominale
20 z³. Falsyfikaty by³y tak dobrze
zr ob io ne , ¿ e p an om ud a³ o s iê
wprowadziæ w obieg kilka
banknotów. Jednak komuœ siê nie
spodoba³y pieni¹dze
i Komenda Powiatowa Policji w
Janowie Lubelskim wszczê³a
œledztwo. Przeprowadzona
ekspertyza zabezpieczonych
banknotów przez NBP potwierdzi³a
fakt, i¿ s¹ to falsyfikaty. Po dwóch
miesi¹cach intensywnego œledztwa

Gazeta Janowska

podejrzanych aresztowano i
zastosowano wobec nich œrodek
zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres
3 miesiêcy. Podczas przeszukañ,
zna lez ion o kom put ery i res ztk i
f a l s y f i k a t ó w. W s z y s t k o
zarekwirowano. Istniej¹ podejrzenia,
i¿ mê¿czyŸni wprowadzali banknoty
ni e ty lk o na te re ni e po wi at y
janowskiego.
Karolina Pada³a
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