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ARCYBISKUP Z JANOWSKIEJ ZIEMI
Bi sk up St an is ³a w Wie lg us
urodzi³ siê 1939r. w Wierzchowiskach
ko ³o Ja no wa Lu be ls ki eg o w
wielodzietnej rodzinie rolniczej. O
swojej rodzinnej ziemi mówi, ¿e „by³a
zawsze ojczyzn¹ ludzi niezamo¿nych i
bardzo ciê¿ko pracuj¹cych, g³êboko
zw i¹ za ny ch z w ia r¹ ka to li ck ¹,
pa tr io ty cz ny ch i w ra ¿l iw yc h n a
wartoœci”. Rodzice mieli dwóch synów
i cztery córki . Jego dzieciêce lata nie
by³y ³atwe. Dosyæ czêsto odczuwa³
niedostatek materialny, ale jak sam
wspomina, ten niedostatek rodzinnego
domu jeszcze bardziej umocni³ w nim
przekonanie, ¿e wiara jest
najcenniejszym maj¹tkiem, a ¿ycie
powinno byæ uczciwe i pracowite.
Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w
Lublinie w 1962r.z r¹k bp. Piotra
Ka³wy.
W 1991r. papie¿ Jan Pawe³ II
powo³a³ go na uczestnika Synodu
Biskupów Europejskich. Jest
specjalist¹ w dziedzinie filozofii
œredniowiecznej, autorem ponad 300
publikacji naukowych. Do dziœ jest
wyk³adowc¹ Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Bi sk up St an is ³a w Wie lg us
przemawia w sposób bardzo
zrozumia³y, jednoznaczny.

Jego ostre i zdecydowane wypowiedzi
s¹ n adz iej ¹ na uni kni êci e wi elu
nieporozumieñ i konfliktów w
Koœciele.
6 grudnia 2006 r. biskup
Stanis³aw Wielgus zosta³ nominowany
na arcybiskupa
metropolii
warszawskiej. Nominacji towarzyszy³o
wielkie zadowolenie i zachwycenie
szczególnie wœród przyjació³. Wed³ug
nich i wielu innych to cz³owiek, który
d z i ê k i s w o j e j o d d a n e j p r a c y,
poœwiêceniu dla ludzi i koœcio³a w
szczególnoœci, zas³u¿y³ na tak wielkie
uznanie. To cz³owiek wielkiego serca i
dobroci. Bardzo mocno zwi¹zany z
m³odzie¿¹.
Zr ob i³ d la u cz el ni w ie le
dobrego, unormowa³ status prawny
KUL i doprowadzi³ do stabilizacji
ekonomicznej. Wówczas wzros³a
liczba studentów, a uczelnia nawi¹za³a
sta³¹ wspó³pracê z uniwersytetami na
ca³ym œwiecie i rozpoczê³a wymianê
studentów.
Abp Stanis³aw Wielgus to
cz³owiek , który zawsze ma na uwadze
dobro koœcio³a i ca³ej Polski. Powo³any
do s³u¿by duszpasterskiej kieruje siê w
¿yciu wielk¹ i gor¹c¹ Mi³oœci¹.
M. D

Drodzy Pañstwo!
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w tym wyj¹tkowym
czasie radoœci i spokoju, wszystkim mieszkañcom naszego powiatu i gminy,
sk³adamy najserdeczniejsze i najgorêtsze ¿yczenia zdrowia oraz osobistej i
zawodowej pomyœlnoœci.
Niech te najpiêkniejsze w roku Œwiêta up³yn¹ Wam w ciep³ej rodzinnej
atmosferze, w gronie rodziny i przyjació³.
Niech bêd¹ pogodne, refleksyjne i szczêœliwe, a Nowy 2007 Rok spe³ni
wszystkie pragnienia, zamys³y i oczekiwania.
Zenon Sydor
Krzysztof Ko³tyœ
Starosta Powiatu Janowskiego
Burmistrz Janowa Lubelskiego
¿yczy
Weso³ych, spokojnych i rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
wielu radosnych prze¿yæ,
Jan Frania
a w nadchodz¹cym Nowym Roku
Radny Sejmiku
licznych sukcesów oraz wszelkiej
Województwa
pomyœlnoœci
Lubelskiego
Czytelnikom "Gazety Janowskiej"

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adam wszystkim Mieszkañcom serdeczne ¿yczenia.
Niech te œwiêta, przynios¹ Wam odrobinê ciep³a, mi³oœci, ludzkiej
¿yczliwoœci oraz wszelkiego dobra, p³yn¹cego od ¿³óbka Bo¿ej
Dzieciny.
Niech przyjdzie Pan i umocni nas Swoim
pokojem, byœmy go mogli rozdawaæ wszêdzie tam, gdzie niepokój.
Nadziei, radoœci i szczêœcia w Nowym Roku 2007
Jerzy Bielecki

Szanowni wyborcy! Drodzy Mieszkañcy Powiatu Janowskiego
W imieniu Komitetu
Wyborczego „Prawo i
Sprawiedliwoœæ”, sk³adam
na js er de cz ni ej sz e po dz iê ko wa ni a
wszystkim, którzy uczestniczyli w
wyborach samorz¹dowych,
szczególnie gor¹co dziêkujê wszystkim
tym spoœród Pañstwa, którzy oddali
g³osy obdarzaj¹c nas swoim zaufaniem.
Jestem o gromnie wdziêcz ny, za
zdecydowane poparcie i wybranie
kandydatów z Komitetu Wyborczego

„Prawo i Sprawiedliwoœæ”.
W wiêkszoœci s¹ to osoby sprawdzone
w dzia³aniu, które da³y siê ju¿ poznaæ z
najlepszej strony w poprzednich latach,
jako bardzo odpowiedzialni i skuteczni.
Mam œwiadomoœæ, ¿e taki wybór
zobowi¹zuje, dlatego zapewniam, ¿e
zrobimy wszystko aby nie zawieœæ
Pa ñs tw a oc ze ki wa ñ i za uf an ia .
Po st ar am y s iê , g od ni e s ³u ¿y æ
mieszkañcom i kontynuowaæ rozwój
naszego powiatu.

Z ca³ego serca dziêkujê równie¿
ws zy st ki m, kt ór zy po ma ga li w
kampanii wyborczej, jednoczeœnie
chcê podziêkowaæ w³aœcicielom lokali,
którzy prezentowali nasze materia³y
wyborcze.
Gratulujê wszystkim radnym, tak¿e
tym, którzy startowali w wyborach z
ró¿nych ugrupowañ i uzyskali poparcie
mieszkañców. Gratuluje naszemu
radnemu w Sejmiku Województwa
Lubelskiego, Panu Janowi Frani.

Gazeta Janowska

Zdaje sobie sprawê, ¿e najbli¿szy okres
bêdzie okresem ciê¿kiej i wytê¿onej
pracy, dlatego jeszcze raz podkreœlam,
¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, by w
p e ³ n i w y w i ¹ z a æ s i ê
z przedwyborczych obietnic.
Wszystkim przekazujê
najserdeczniejsze ¿yczenia, zdrowia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci na dalsze
lata.
£¹czê wyrazy szacunku
Jerzy Bielecki Pose³ na Sejm RP.

Wywiad ze Starost¹ Powiatu Janowskiego
Zenonem Sydorem
G.J. Dlaczego kandydowa³ Pan do
Rady Powiatu?
Starosta: Kandydowa³em do rady
powiatu, gdy¿ chcê, aby nasz powiat
zacz¹³ ³¹czyæ poszczególne gminy a
nie dzieliæ oraz, ¿eby miasto by³o
dostrzegane jako centrum
administracyjne i kulturalne.
Najwa¿niejsze jednak jest poprawienie
jakoœci ¿ycia naszych mieszkañców.
G.J. Dosta³ Pan jakieœ dobre rady od
Pana Boles³awa Gzika-poprzedniego
Starosty?
Starosta: Na pewno wszystkie rady
mojego poprzednika Pana Starosty
Boles³awa Gzika nie zosta³y mi jeszcze
w ca³oœci udzielone. Nie mniej jednak
Pan Gzik deklaruje wszelk¹ pomoc w
rozwi¹zywaniu trudnych spraw, z
czego oczywiœcie skorzystam.
G.J. Jakie ma Pan obawy zwi¹zane z
pe³nieniem nowej funkcji?
Starosta: Najbardziej obawiam siê,

Po wyborach w dniu 12
listopada 2006 roku do Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim
wesz³y nastêpuj¹ce osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

Adamek Jan
Æwiek Krystyna
Duda Jerzy
G¹ska Miros³aw
Gomó³ka W³odzimierz
Góra Piotr

czy poradzê sobie ze zjednaniem
wszystkich radnych w celu osi¹gniêcia
wyznaczonych zadañ gdy¿, rozwój
gospodarczy naszego regionu jest
n a j w a ¿ n i e j s z y. M u s i m y s o b i e
uœwiadomiæ, i¿ nasz Powiat jest ma³y.
S¹siadujemy z Powiatem Bi³gorajskim
oraz Powiatem Kraœnickim, które
dwukrotnie przewy¿szaj¹ nas
liczebnoœci¹ i rozwojem
gospodarczym. Chc¹c siê w pe³ni
rozwin¹æ powinniœmy skupiæ siê na
rozwoju i jakoœci kszta³cenia. Dobre
wykszta³cenie spo³eczeñstwa zarówno
doros³ego jak i naszej m³odzie¿y jest
rzecz¹ priorytetow¹.
G.J . W jak im kie run ku zos tan ie
skierowana polityka powiatu? Tak jak
dotychczas na turystykê, czy mo¿e
nast¹pi diametralna zmiana np. w
kierunku przemys³u b¹dŸ rolnictwa?
Starosta: Powiat Janowski ma bardzo
dobre warunki turystyczne i z tego

7. Gzik Boles³aw
8. Kulpa Antoni
9. Lewandowski Janusz
10. Mazur Krzysztof
11. Pyrzyna Grzegorz
12. Rawski Stanis³aw
13. Sowa W³adys³aw
14. Sydor Zenon
15. Wasilewski Zygmunt
16. Wieleba Józef'
17. Zbytniewski Józef

bêdziemy ca³y czas korzystaæ. Musimy
siê jednak przede wszystkim skupiæ na
rozwoju gospodarczym. Stawiamy na
rozwój ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw lecz nie zapominamy
oczywiœcie równie¿ o wspó³pracy z
naszymi du¿ymi przedsiêbiorstwami
jakimi s¹ KOMAS Sp. z o.o. (obecnie z
kapita³em fiñskim) czy Caterpillar. W
szko³ach bêdziemy tworzyæ klasy o
ró¿nych profilach kszta³cenia aby
nasza m³odzie¿ mia³a na miejscu
mo¿liwoœæ podjêcia pracy.
G.J. Czy uwa¿a Pan, ¿e nale¿y
poprawiæ coœ w funkcjonowaniu
Starostwa Powiatowego oraz Rady
Powiatu?
Starosta: Na pewno s¹ jakieœ
niedoci¹gniêcia organizacyjne , nie
mniej jednak takiego du¿ego
rozeznania na chwilê obecn¹ jeszcze
nie mam i nie jestem w stanie
odpowiedzieæ na to pytanie.

W dniu 27 listopada 2006 roku
odby³a siê inauguracyjna sesja
Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim, na której radni
dokonali wyboru w³adz
samorz¹du powiatowego.
Starosta - Sydor Zenon
Wicestarosta - Góra Piotr
Cz³onkowie Zarz¹du:
G¹ska Miros³aw
Pyrzyna Grzegorz

Gazeta Janowska

G.J. S¹dzi Pan, ¿e wspó³praca z
Urzêdem Miejskim zmieni siê (stosunki
ulegn¹ ociepleniu b¹dŸ och³odzeniu) a
mo¿e pozostanie taka jak dotychczas?
Starosta: Na pewno stosunki siê
zmieni¹, nie tylko z Urzêdem Miejskim
ale równie¿ z pozosta³ymi gminami.
Planujemy wspólne przedsiêwziêcia w
zakresie naprawy dróg powiatowych.
Bêdziemy starali siê wykonaæ wspólnie
jeden wieloletni plan naprawy ulic i
systematycznie go realizowaæ przy
udziale œrodków unijnych. Pierwsze
takie spotkanie ju¿ siê odby³o wspólnie
z Burmistrzem Janowa Lubelskiego i
wójtami.
G.J. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
powodzenia w realizacji zamierzonych
celów.
l
Karolina Pada³a

Sowa W³adys³aw
Przewodnicz¹cy Rady PowiatuWieleba Józef
Wi ce pr ze wo dn ic z¹ cy Ra dy
PowiatuKulpa Antoni
Zbytniewski Józef

,,...uroczyœcie œlubujê...’’ - wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego
„Obejmuj¹c urz¹d Burmistrza Janowa
Lub els kie go, uro czy œci e œlu buj ê, ¿e
dochowam wiernoœci prawu, a powierzony
mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra
publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców
gminy. Tak mi dopomó¿ Bóg” Œlubowanie
z³o¿y³ Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ w dniu 05.12.2006 roku,
przed Rad¹ Miejsk¹ w obecnoœci
zaproszonych goœci, przedstawicieli prasy
i TV.
Red. Zapyta³em Burmistrza, dziêki czemu i
komu uzyska³ tak du¿e zaufanie spo³eczne
mieszkañców?
Burmistrz: Na pocz¹tku chcia³bym
podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom,
którzy g³osowali na mnie i tym samym
obdarzyli mnie tak du¿ym zaufaniem
spo³ecznym. Jest ono jeszcze wiêksze ni¿ 4
lata temu. Odczuwam, i¿ ta kadencja
stawia przede mn¹ wiêksze wymagania ni¿
dotychczas. Tak du¿e poparcie spo³eczne
uzyska³em, dziêki bardzo intensywnej i
ciê¿kiej pracy zarówno mojej jak i moich
wszystkich wspó³pracowników. Suma tej
owocnej pracy zespo³owej prze³o¿y³a siê
na wyniki, których podsumowanie w skali
województwa odbêdzie siê 14 grudnia

27.11.2006 r. w Urzêdzie Miasta i
Gminy w Janowie Lubelskim, odby³a siê
pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej naszego
miasta. Zgodnie z uchwa³¹ Nr. I/1/06 na
przewodnicz¹cego Rady wybrano Pana Marka
Tomczyka. Natomiast wiceprzewodnicz¹cym
zosta³ Pan Lech Wronka (uchwa³a Nr. I/2/06).
Rada powo³a³a równie¿ 4 komisje maj¹ce na
celu usprawniæ jej funkcjonowanie.
W sk³ad pierwszej- Komisji Rewizyjnej
wchodz¹:
1.Bi¿ek Krzysztof
2.Janus Ewa
3.Kaproñ Roman
4.Krochmalski Stanis³aw

podsumowanie kadencji ró¿nych
samorz¹dów. Mam nadziejê, ¿e nasi
mieszkañcy dostrzegli nie tylko bardzo
dobr¹ pracê, lecz zauwa¿yli te¿, we mnie
zwyczajnego, dobrego cz³owieka, co jest
dla mnie równie¿ bardzo istotne.

Red. Jakie zadania zostan¹ zrealizowane w
najbli¿szej kadencji?
Burmi strz: Reali zacja zadañ podcz as
obecnej kadencji nie zale¿y tylko ode
mnie, ale równie¿ od Rady Miejskiej, z
któr¹ muszê ustaliæ jakiœ konsensus,
umo¿liwiaj¹cy wypracowanie
najwa¿niejszych zadañ przeznaczonych do
realizacji przez nasz¹ gminê. Oprócz krytej
p³ywalni, której budowa bêdzie trwa³a
przez najbli¿sze pó³tora roku uwa¿am, ¿e
najwa¿niejsze dla przysz³oœci i perspektyw
gminy bêd¹ programy gospodarcze
do ty cz ¹c e tw or ze ni a no we j st re fy
inwestycyjnej w Borownicy. Chcemy
rów nie ¿ za gos pod aro waæ nie zwy kle
atrakcyjne tereny wokó³ Janowskiego
Zalewu poprzez budowê parku rekreacji
Oz na cz a to ni e ty lk o st wo rz en ie
odpowiednich warunków
umo¿liwiaj¹cych powstawanie nowych
miejsc pracy, lecz przyci¹gnie do nas
innych, nowych inwestorów. Je¿eli uda siê
nam zrealizowaæ te dwa niezwykle istotne
pr og ra my z p ew no œc i¹ ok a¿ ¹ s iê
lokomotyw¹ naszego przysz³ego rozwoju.
Przyczyni siê to do wzrostu wp³ywów do
bud¿etu gminy, co wi¹¿e siê z szybszym

zaspokajaniem bie¿¹cych potrzeb naszych
mieszkañców. Poza tym istniej¹ sprawy
wymagaj¹ce niezw³ocznej realizacji m.in.
mo de rn iz ac ja wi el u u li c, kt ór yc h
nawierzchnia w chwili obecnej jest w
stanie zdegradowanym, prac wodnokan ali zac yjn ych i da lsz ych pla nów
rewitalizacji miasta jak równie¿
modernizacji obiektów kulturalnooœwiatowych.
Red. Co chcia³by Pan powiedzieæ
mieszkañcom miasta i gminy na najbli¿sze
miesi¹ce i lata?
Burmistrz: Bêdziemy nadal bardzo ciê¿ko
pracowaæ. S¹dzê, ¿e mo¿e z jeszcze
le ps zy mi ef ek ta mi ni ¿ d ot yc hc za s.
Zape wnia m, i¿ bêdz iemy siê s tara li
prowadziæ nasz¹ politykê tak jak to
czyniliœmy podczas poprzedniej kadencji.
Stawiamy na pe³n¹ otwartoœæ wobec
nowych inicjatyw, wszystkich aktywnych
œrodowisk i ludzi. Postaramy siê pracowaæ
w zgodzie, w sposób przejrzysty, uczciwy i
zaanga¿owany. Mamy nadzieje, ¿e za kilka
lat mieszkañcy naszej gminy odczuj¹
poprawê jakoœci ¿ycia.
Jan Machulak

5.£ukasik Andrzej
6.Majkowski Ryszard
Dr ug ¹ K om is jê Fi na ns ów i R oz wo ju
Gospodarczego tworz¹:
1.Czaja Joanna
2.Grzegórski Marian
3.Janus Ewa
4.Kaproñ Tomasz
5.£ukasik Andrzej
6.Miœ Eugeniusz
7.Startek Bogdan
8.Szczecki Maciej
Komisjê Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i
Leœnictwa powo³ano w nastêpuj¹cym sk³adzie:

1.Grzegórski Marian
2.Kaproñ Tomasz
3.Miœ Eugeniusz
4.Startek Bogdan
5.Szczecki Maciej
6.Wasilewski Ryszard
Czwart¹ i ostatni¹ Komisjê Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Spraw Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa
Publicznego tworz¹:
1.Bi¿ek Krzysztof
2.Czaja Joanna
3.Kaproñ Roman
4.Krochmalski Stanis³aw
5.Majkowski Ryszard
6.Wasilewski Ryszard

(uchwa³a Nr. I/3/06)
Wszystkie uchwa³y wesz³y w ¿ycie w dniu ich
podj êcia (27. 11.20 06 r) . Pie rwsz a ses ja
przebieg³a w mi³ej atmosferze. Mamy nadziejê,
¿e tak bêdzie zawsze. Przy wyborze do
po sz cz eg ól ny ch ko mi sj i k ie ro wa no si ê
pr ed ys po zy cj am i ka nd yd at ów. Ws zy sc y
¿yczymy Nowej Radzie Miejskiej owocnej
pracy oraz udanej wspó³pr acy pomiêdz y
komisjami. Mamy równie¿ nadziejê, i¿
podejmowane przez ni¹ decyzjê pozytywnie
wp³yn¹ na rozwój Janowa oraz u³atwi¹ i
uprzyjemni¹ ¿ycie mieszkañcom miasta.

2006 (czwartek). W efekcie nasz wysi³ek
przyniós³ bardzo dobre wyniki, najlepsze
w skali województwa i jedne z najlepszych
w s ka li kr aj u b io r¹ c p od uw ag ê

Gazeta Janowska

3.

Techniki Minimalnie Inwazyjne Videochirurgia
W dniu 09-11.2006 w Janowie
Lub. odby³a siê konferencja naukowoszkoleniowa pt. Techniki Minimalnie
Inwazyjne Videochirurgia.
W t rakcie konferencji zosta³y
wy g³ os zo ne re fe ra ty do ty cz ¹c e
wykorzystania nowoczesnych metod
leczenia w chirurg ii, ortopedii i
ginekologii .
Laparoskopia zosta³a po raz pierwszy
wykonana przez Kellinga w roku 1901.
Dopiero w latach piêædziesi¹tych w
Europie i póŸnych szeœædziesi¹tych w
Zjednoczonym Królestwie technika ta
zyska³a na popularnoœci. Od tej pory
laparoskopia sta³a siê diagnostycznym
narzêdziem . Natomiast w ostatnim
pi êc io le ci u ob se rw ow an o is tn ¹
eksplozjê zastosowañ technik
laparoskopowych w chirurgii ogólnej,
ortopedii i ich ekspansjê na szeroki
zakres zabiegów w ginekologii.
Techniki Minimalnie Inwazyjne w
dzisiejszych czasach nie s¹ fascynacj¹.
Znalaz³y sobie wa¿ne miejsce , ju¿ nie
do zast¹pienia.
W zale¿noœci od jamy cia³a której
dotyczy videochirurgia stosujemy
odp owi edn ie n aze wni ctw o. G dy
dotyczy to stawu mówimy o
artroskopii,
jamy brzusznej mówimy o
laparoskopii, a gdy dotyczy to jamy
op³u cnej mówi my o t orak osko pii
.Dziêki technice video mo¿emy nie
tylko obserwowaæ wnêtrze jamy jamy

brzusznej, czy klatki piersiowej ale te¿
przy pomocy specjalnych narzêdzi
usuwaæ chore czêœci. Dostêp do jam
c i a ³ a j e s t d u ¿ o ³ a t w i e j s z y.
Powiêkszenie przy pomocy technik
video znacznie wiêksze. Operacje staj¹
siê bardziej precyzyjne. Co to oznacza
dla pacjenta ?
Mniejszy ból , mniejsze cierpienie.
Wszystkie mierniki jakoœci ¿ycia,
kt ór e s¹ ok re œl on e me dy cz ny m
terminem Quality of Life wskazuj¹ , ¿e
jakoœæ ¿ycia po laparoskopii czy
artroskopii jest wiêksza ni¿ po operacji
klasycznej otwartej. Pacjenci mniej
cierpi¹, mniej œrodków
pr ze ci wb ól ow yc h, le ps zy ef ek t
kosmetyczny, szybciej id¹ do domu.
Laparoskopia w mniejszym stopniu
upoœledza system odpornoœciowy, jest
mniej zaka¿eñ. W klasycznej chirurgii
w ja ki mœ pr oc en ci e wy st êp uj ¹
przepukliny pooperacyjne, po
laparoskopii praktycznie nie
wy st êp uj ¹. Po la pa ro sk op ii je st
trzykrotnie mniej zrostów
pooperacyjnych.
Na jp op ul ar ni ej sz ym za bi eg ie m
wykonywanym metod¹
laparoskopow¹ jest cholecystektomia
laparoskopowa, czyli usuniêcie
pêcherzyka ¿ó³ciowego z powodu
kamicy ¿ó³ciowej. Dziêki rezygnacji z
tradycyjnego du¿ego ciêcia pow³ok
jamy brzusznej laparoskopia ogranicza
Maksymalnie uraz operacyjny, skraca

Pobyt pacjenta w szpitalu z 9 i wiêcej
dni do 48 godzin, a powrót do pe³nego
zdrowia i kondycji z 38 (œrednio) do 10
dni.

Jak siê szacuje -ok. 90% przypadków
chorych wymagaj¹cych usuniêcia
pêcherzyka ¿ó³ciowego nadaje siê do
leczenia chirurgicznego t¹ metod¹.
Usuniêcie laparoskopowe pêcherzyka
¿ó³ciowego polega na wprowadzeniu
przez naciêcie d³ugoœci 1 cm kamery
oraz przez 2-3 dodatkowe naciêcia
(0,5cm) specjalnych narzêdzi..
operacyjnych. Uzyskany obraz
telewizyjny umo¿liwia precyzyjne

wykonanie zabiegu przy pomocy
in st ru me nt ów wy ko rz ys tu j¹ cy ch
œwiat³o laserowe lub pr¹d elektryczny
do ci êc ia tk an ek i h am ow an ia
krwawienia. Usuniêty pêcherzyk
¿ó³ciowy wyjmuje siê przez jedno z
wy¿ ej wym ien ion ych nac iêæ (w
przypadku kamieni wiêkszych po ich
zmia¿d¿eniu) obserwuj¹c wnêtrze
jamy brzusznej na ekranie monitora.
W Oddziale Chirurgii SP ZZOZ
w Janowie Lubelskim od 2 lat
wykonywane s¹ cholecystectomie
laparoskopowe. Chirurdzy
W³o dzi mie rz Kos trz ewa i Pio tr
Ha³abis przeprowadzili t¹ technik¹ 54
operacje, bez powik³añ. Najm³odsza
operowana pacjentka ma 22 lata ,
najstarsza 82.
W Oddziale Ortopedii i Traumatologii
SPZZOZ w Janowie Lubelskim od
ponad roku wykonywane s¹ operacje
artroskopii diagnostyczno-leczniczej
stawu kolanowego. Ortopedzi Zenon
Góra i Micha³ Kalita wykonuj¹
diagnostykê urazów kolana oraz
ope rac je usu wan ia usz kod zon ych
³¹ko tek i lecz enie nawy kowe go
zwichniêcia rzepki.W najbli¿szym
czasie planowane jest poszerzenie
spektrum zabiegów wykonywanych
technikami minimalnie
inwazyjnymi.
spec. chirurg
W³odzimierz Kostrzewa

Samorz¹d XXI wieku
W b³êdzie s¹ ci, którzy myœl¹,
¿e Janów Lubelski jest ma³ym, s³abo
rozwiniêtym, prowincjonalnym
miasteczkiem ze kiepskim aparatem
administracyjnym. Bardzo siê myl¹.
Mo¿e nasze miasto mo¿e i nie jest
metropoli¹ jednak¿e takich urzêdów i
urzêdników mo¿e pozazdroœciæ nam
niejedna du¿o wiêksza kropka na

mapie. Przekonali siê o tym Panowie
Kyry³o A. Be³tek- Zastêpca
Przewodnicz¹cego, p.o. Naczelnika
Urzêdu Rozwoju oraz Grigorij
Michnijczenko „Deputat” Rady
Rejonowej w Bo³gradzie (Ukraina). W
ramach projektu „Samorz¹d XXI

wieku” mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ
ich przez trzy dni, podczas których,
Panowie poznawali zasady
funkcjonowania Janowskich urzêdów
oraz sposobu rozwi¹zywania
problemów. Zdobyt¹ wiedzê chc¹
przenieœæ na swój grunt. Podziwiali
bardzo dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy
urzêdami Powiatowym oraz zgodnoœæ
podczas podejmowania trudnych
decyzji. Porównuj¹c stopieñ rozwoju
pomiêdzy nasz¹ gmin¹ a Ba³gradem,
dowiedzieliœmy siê, ¿e wyprzedzamy
ich jakieœ 15-20 lat. (Brak reformy
administracyjnej i niewystarczaj¹cy
bud¿et nie pozwalaj¹ na realizacjê
wiêkszych inwestycji). Panowie maja
nadziejê, i¿ w nied³ugim czasie
przyjad¹ jeszcze raz i znowu
„podpatrz¹” jakieœ ciekawe
rozwi¹zania spraw urzêdowych. My
równie¿ jesteœmy zadowoleni mog¹c
pomóc i udzieliæ wskazówek.
Karolina Pada³a

Wakuj¹cy fotel Wicestarosty
Rada Powiatu powo³a³a na
stanowisko Wicestarosty pana Piotra
Górê. Wyboru dokonano 27.11.2006r.
Fotel w starostwie d³ugo jednak by³
p u s t y. P e ³ n i o n a f u n k c j a w
Nadleœnictwie wymaga³a rzetelnego
przygotowania siê do rozliczenia siê z
zak³adem pracy. Jak poinformowa³
mnie Nadleœniczy Lucjan Bednarz
4.

urlopowanie Pana góry uzale¿nione
by³o jednanie od rozliczenia siê z
zak³adem pracy jak równie¿
wykorzystaniem urlopu przez pana
Górê. Nie potwierdzi³y siê pog³oski, ¿e
Nadleœnictwo chcia³o niejako wymusiæ
na Wicestaroœcie zwolnienie siê z pracy
zak³adzie macierzystym.
Jan Machulak

Nowe maszyny rolnicze w
Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w
Potoczku systematycznie d¹¿y do
unowoczeœnienia bazy kszta³cenia
praktycznego korzystaj¹c ze œrodków
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
W si , k tó re ju ¿ p o r az dr ug i
przeznaczy³o dla szkó³ rolniczych
do ta cj e n a z ad an ia z z ak re su
stosowania nowoczesnych technik i
technologii w ramach praktycznej
nauki zawodu. W 2006 roku z czterech
z³o¿onych wniosków, trzy zosta³y
rozpatrzone pozytywnie, dziêki czemu
Szko³a pozyska³a znaczne œrodki
finansowe na zakup sprzêtu
rolniczego. Zakupiono m.in. prasê
zwijaj¹c¹, p³ug obracalny, agregat
uprawowo-siewny, agregat
podorywkowy z siewnikiem
po pl on ów, ko si ar kê bi ja ko w¹ i
rotacyjn¹ oraz silosokombajn do
z b i o r u k u k u r y d z y. Wa r t o œ æ
zakupionych maszyn wynios³a 154 tys.
z³, w tym z dotacji Ministerstwa
uzyskano 144 tys., a ze œrodków
w³asnych 10 tys. z³. W ubieg³ym roku,
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równie¿ przy znacznym udziale
finansowym MRiRW uda³o siê zakupiæ
za kwotê 55 tys. z³. wóz asenizacyjny i
siewnik punktowy do kukurydzy .
Nowoczesne maszyny wzbogacaj¹c
istniej¹c¹ bazê kszta³cenia
praktycznego w ZSR w Potoczku
usprawni¹ pracê w przyszkolnym
gosp odar stwi e pomo cnic zym oraz
przez wiele lat bêd¹ wykorzystywane
przez uczniów podczas zajêæ
praktycznych i praktyk zawodowych.
Potrzeby Szko³y w zakresie sprzêtu
rolniczego s¹ jeszcze du¿e.
Najpilniejszy zakup to nowy ci¹gnik
du¿ej mocy. Mamy jednak nadziejê, ¿e
dziêki wsparciu Ministra Rolnictwa i
R o z w o j u Ws i o r a z S t a r o s t w a
Powiatowego w Janowie Lubelskim w
przysz³ym roku uda siê pozyskaæ
kolejne maszyny i pojazdy rolnicze
unowoczeœniaj¹c w ten sposób
warsztaty szkolne i park maszynowy.
Marek Ho³ody

Solidarnoœæ Nauczycielska 1980 - 1981 r. /cz. II/
„Który skrzywdzi³eœ
cz³owieka prostego; [...]
Œmiechem nad krzywd¹ jego
wybuchaj¹c NIE B¥D•
BEZPIECZNY
poeta pamiêta;
Mo¿esz go zabiæ narodzi siê nowy;
Spisane bêd¹ czyny i rozmowy”.
Czes³aw Mi³osz
Z racji obchodów 25 rocznicy
powstania NSSZ „SOLIDARNOŒÆ”
ci¹g dalszy wspomnieñ, które
pomimo up³ywu lat s¹ nadal tak ¿ywe
i aktualne.
„O roku ów, kto Ciebie widzia³ w
naszym kraju!”
/A. Mickiewicz/
W ci¹gu szesnastu miesiêcy
wolnoœci, zaanga¿owanie
zwi¹zkowców by³o bardzo du¿e.
W placówkach oœwiatowowychowawczych, to jest szko³ach i
przedszkolach na terenie by³ego
powiatu janowskiego powstawa³y
nowe ogniska zwi¹zkowe, do czego
przyczyniali siê cz³onkowie
Miêdzyszkolnego Zarz¹du NSZZ
„S OL ID AR NO ŒÆ ” w Ja no wi e,
uczestnicz¹c w zebraniach
za³o¿ycielskich.
14 X 1981 roku, w
Sanktuarium Maki Bo¿ej £askawej w
Janowie Lub. cz³onkowie
„S ol id ar no œc i” Na uc zy ci el sk ie j
zorganizowali uroczyste obchody
Œwiêta Edukacji Narodowej. Pragnêli
bowiem, sw¹ odpowiedzialn¹ i trudn¹
pracê oprzeæ na fundamencie wiary i z
Bo¿¹ pomoc¹ kontynuowaæ zadania
dydaktyczno-wychowawcze. Bo tak,
jak mówi³ Jan Zamoyski: „Takie bêd¹
Rze czp osp oli te, jak ie m³o dzi e¿y
chowanie”.
Na wstêpie by³ monta¿ s³owno
muzyczny w wykonaniu dzieci i
m³odzie¿y z janowskich szkó³,[udzia³
brali m.in: Ania Kwiecieñ, Mariolka
Kawêcka, Krysia £ukasiewicz, Ewa
Rabiñska, Leszek Pachuta, Wojtek
Peret, Grzesio, Jurek Rz¹d i inni].
P³ynê³y s³owa czasem bardzo rzewne,
a chwilami mocne jak granit. Po
krótkiej lekcji patriotyzmu, zosta³a
odprawiona Msza Œw. P³omienne i
g³êbokie w treœci kazanie wyg³osi³ ks.
kanonik R. Kwieciñski ówczesny
proboszcz parafii, nawi¹zuj¹c do
historii, podkreœla³ religijny,
patriotyczny i spo³eczny charakter
œwiêta.. Zwieñczeniem uroczystoœci
by³o zawierzenie Maryi
Matce
£askawej. Aktu Oddania w imieniu

m³odzie¿y, rodziców i nauczycieli,
dokonali: E. Rabiñska, L. Pachuta,
pp.H. Nosal,.G. Gabiñska,
A. Zezuliñski, A. Drewnikowski i T.
Duda. Podnios³¹ uroczystoœæ
zakoñczy³o odœpiewanie hymnu
„Bo¿e coœ Polskê...” i patriotycznej
pieœni „Jak d³ugo na Wawelu...”,a z
ram Cudownego Obrazu Matka Bo¿a ,
jakby w zadumie odczytywa³a strofy
Konopnickiej, Mickiewicza,
ws³uchana w dŸwiêki s³ów:
„...zwyciê¿y Orze³ Bia³y, zwyciê¿y
wolny lud...”.
Dla upamiêtnienia tej podnios³ej
uroczystoœci, ju¿ w stanie wojennym
w wielkiej konspiracji,
wygrawerowano w Lublinie tablicê z
tekstem Aktu Oddania , która
wmu row ana zos ta³ a w kru chc ie
koœcielnej. Uroczystego poœwiêcenia
tej tablicy dokona³ ks. prof. Walerian
S³omka, wyk³adowca z KUL.
Tu warto przypomnieæ, ¿e za
zorganizowanie, a nawet za udzia³ w
tego typu uroczystoœci
w tym czasie, grozi³y ró¿ne sankcje,
jak: przes³uchania, internowanie, a
nawet utrata pracy. Na przyk³ad, jeden
z nauczycieli janowskiej szko³y
œredniej, zosta³ zwolniony z zawodu
nauczycielskiego.
Bardzo wa¿nym by³ dla mnie
wyjazd, zorg anizowany przez
kolejarzy ze zwi¹zku „Solidarnoœæ” z
Lublina, na poœwiêcenie „Pomników
Stoczniowców” w Gdañsku i Gdyni.
Dzia³o siê to w X rocznicê wydarzeñ z
1970 roku, kiedy to na rozkaz tzw.
„w³adzy ludowej” strzelano do
robotników udaj¹cych siê do pracy, [
wtedy zginê³o wielu, m. in. Janek
Wiœniewski pad³].
W dniu 16 grudnia 1980 roku
w Gdañsku, a 17 grudnia 1980 roku w
Gdyni, tam gdzie wia³ wiatr od morza
z nowymi nadziejami, zgromadzi³a
siê ca³a „wolna” Polska, z flagami i
tr an sp ar en ta mi „S ol id ar no œc i” .
Czuliœmy siê autentycznie wolni i
s z c z ê œ l i w i . Wy d a r z e n i a t e
transmitowa³a TP. „na ¿ywo”. Jednak
16 XII, po zakoñczeniu uroczystoœci
pod pomnikiem w Gdañsku, po
dojœciu do noclegu ok. 3 km., [a
trwa³o to dosyæ d³ugo ze wzglêdu na
udzia³ tysiêcy uczestników], w TP.
zobaczyliœmy moment konsekracji ze
Mszy Œw. By³o to dowodem, jak¹
„prawdê” w mediach w³adza dalej
przekazuje spo³eczeñstwu, pomimo
deklaracji o zniesieniu cenzury.
Fragment wiersza Cz. Mi³osza wyryty
na p³ycie pomnika dope³nia³

wyzwanie: „Który skrzywdzi³eœ
cz³owieka prostego...”.
W okresie dzia³alnoœci
zwi¹ zkow ej, zost a³am obda rzon a
zaufaniem i wybrana przez Zarz¹d,
delegatem na zjazdy oraz ³¹cznikiem
pomiêdzy Miêdzyszkolnym NSZZ
„Solidarnoœæ” na terenie powiatu
janowskiego a Sekcj¹ Pracowników
Oœ wi at y i Wyc ho wa ni a NS ZZ
„Solidarnoœæ” Regionu ŒrodkowoWschodniego w Lublinie. Bra³am
udzia³ w zebraniach Zarz¹du
Regionu, uczestniczy³am
w comiesiêcznych wyk³adach
„Wszechnicy Polskiej” w Lublinie,
które prowadzili wybitni historycy
polscy, m.in. dr Z .£upina, a ich
wypowiedzi nagrywaliœmy, by
póŸniej odtwarzaæ na spotkaniach
w terenie.
Braliœmy udzia³ w akcjach
wspieraj¹cych Zwi¹zek
„Solidarnoœæ”, m.in. w batalii o
rejestracjê naszego zwi¹zku - poprzez
wy wi es za ni e f la g n ar od ow yc h,
rozkl ejani e plaka tów, które by³y
nis zcz one , zam alo wyw ane prz ez
przeciwników. Rozprowadzaliœmy
materia³y zwi¹zkowe powielane na
prymitywnych powielaczach, które
wy ma ga ³y cz as u i og ro mn eg o
nak³adu pracy.
Do organizowanej
zwi¹zkowej biblioteki kupowane by³y
ksi¹¿ki, wydawane przez niezale¿ne,
tajne oficyny wydawnicze a
drukowane w podziemnych
drukarniach. Mówi³y one o
dotychczas zakazanych,
a tym samym nieznanych sprawach z
historii Polski, jak np.: Katyñ, Gu³agiobozy na Syberii, Ja³ta, emigracja
polityczna itd. Ksiêgozbiór w tak
krótkim czasie trwania „Solidarnoœci”
liczy³ kilkaset woluminów, które by³y
w ci¹g³ym czytaniu, co œwiadczy³o o
du¿ym zapotrzebowaniu na
PRAWDÊ. Czuliœmy siê wreszcie
wolni: mogliœmy poznawaæ
prawdziw¹ historiê Polski, mogliœmy
o niej czytaæ, s³uchaæ, mówiæ i
œpiewaæ.
Ka¿de wa¿niejsze zebranie
zaczyna³o siê od hymnu „Jeszcze
Polska nie zginê³a” lub „Roty”! Nigdy
wczeœniej i nigdy potem te s³owa nie
znaczy³y dla nas tak wiele. To by³a po
prostu inna, nowa rzeczywistoœæ, w
której nie byliœmy ju¿ pionkami,
przedmiotami, lecz podmiotami. Etos
„So lid arn oœc i” b y³ d la n as j ak
Dekalog. Pamiêtam jednego z lekarzy
janowskich, który na fakt wrêczenia

mu przez pacjenta „wyrazu
wdziêcznoœci” odpowiedzia³: „Pan
mnie obra¿a. Ja jestem cz³onkiem
„Solidarnoœci”.
Pamiêtam te¿, jedno z zebrañ
zwi¹zkowych w sali konferencyjnej w
Do mu Na uc zy ci el a, na kt ór ym
odwa¿nie skierowano g³osy krytyki
przedstawicielowi w³adz
wojewódzkich, kilkadziesi¹t osób
uczestnicz¹cych w tym spotkaniu
najpierw „zamar³o” z wra¿enia, a
potem rozleg³y siê potê¿ne brawa.
W tamtych czasach zniewolenia,
takie zachowanie szarych
pracowników wobec prze³o¿onego
gr an ic zy ³o z b oh at er st we m, a
konsekwencj¹ mog³o byæ zwolnienie
z pracy.
Z dum¹ nosiliœmy znaczki
zwi¹zkowe z napisem
„S OL ID AR NO ŒÆ ” za ró wn o w
miejscu pracy, jak i na ulicy.
Wierzyliœmy w zwyciêstwo, choæ
je sz cz e w ³a dz ê w kr aj u m ie li
„towarzysze” i esbecja.
Trwaliœmy pe³ni nadziei do 13
grudnia 1981 roku do tej pamiêtnej
niedzieli; dnia grozy, przera¿enia,
niepewnoœci jutra. Potem trzeba by³o
ukrywaæ bibliotekê zwi¹zkow¹,
nas³uchiwaæ kogo intrernowano, w
którym wiêzieniu przebywa,
próbowaæ ratowaæ wyrzuconych z
pracy kolegów
[np. p. A Drewnikowskiego]. Trzeba
by³o pomagaæ rodzinom
rep res jon owa nyc h, str ajk uj¹ cyc h,
pr ze œl ad ow an yc h. Tr ze ba by ³o
wspieraæ dzia³aj¹c¹ w podziemiu „S”.
I to robiliœmy. Zbieraliœmy
pieni¹dze, czasami by³y to regularnie
wp³acane comiesiêczne sk³adki i
przekazywali je tajnym kurierom.
”Solidarnoœæ” nie umar³a....
Na zakoñczenie ponawiam
apel: Zachêcamy cz³onków Zwi¹zku
„S ” i sy mp at yk ów, z t am ty ch
wspania³ych 16 miesiêcy, a tak¿e i z
czasu stanu wojennego, do
podzielenia siê swymi
wspomnieniami. Wszak to 25- lecie, a
wi êc „s re br ne we se le ” n as ze j
„Solidarnoœci”. Spróbujmy ocaliæ od
zapomnienia tamte piêkne, ale i
tragiczne dni.
Teksty mo¿ na sk³ ada æ w
redakcji „Gazety Janowskiej” w
Urzêdzie Miasta.
Teresa Duda

Œwi¹teczny dylemat konsumenta
Nie ka¿dy z nas zdajê sobie
sprawê, ¿e po dokonaniu zakupu, bez
dob row oln ej z god y sp rze daw cy, ni e
bêdziemy mogli tej rzeczy zwróciæ czy te¿
wymieniæ na inn¹. Ta zasada dotyczy
towarów, z którymi „nic siê nie dzieje”, a
po prostu przesta³y nam siê podobaæ po
przyniesieniu do domu lub co zdarza siê w
ok re si e œw i¹ te cz ny m, ok az a³ y si ê
nietrafionymi prezentami.
Inn¹ sytuacj¹ jest gdy towar jest niezgodny
z umow¹. Pojêcie to jest szersze ni¿ wada,
bo produkt, który kupiliœmy nie musi byæ
niesprawny, mo¿e kazaæ siê, ¿e

zam ówi liœ my c oœ w ed³ ug w zor u, a
wykonano nam coœ innego. Jest dobry, bez
wad, ale… w³aœnie niezgodny z umow¹. W
ta ki m wy pa dk u na le ¿y zw yc za jn ie
reklamowaæ towar, podobnie jak ten w
którym ujawni³y siê wady, domagaj¹c siê w
pi er ws ze j ko le jn oœ ci na pr aw y lu b
wymiany wybór sposobu za³atwienia
reklamacji nale¿y do konsumenta.
Je¿eli mamy w¹tpliwoœci co do np. koloru
czy rozmiaru, ustalmy czy jesteœmy w
sklepie gdzie bêdziemy mogli
przestrze gaj¹c ustalonyc h przez sklep
zasad ewentualnie zwróciæ lub wymieniæ

towar, je¿eli nie spodoba siê osobie, której
chcieliœmy zrobiæ prezent.
Mo ¿e my us ta li æ i nd yw id ua ln ie ze
sprzedawc¹ jakieœ satysfakcjonuj¹ce dla
obu stron rozwi ¹zani e. Stara jmy siê
negocjowaæ ze sprzedawc¹ ewentualn¹
mo ¿l iw oœ æ do ko na ni a zw ro tu lu b
wym ian y. Ust alm y ter min w jak im
bêdziemy mogli zwróciæ towar, je¿eli nie
bêd zie mia ³a n ajm nie jsz ych œla dów
u¿ytkowania. Takie potwierdzenie zawsze
nale¿y uzyskaæ na piœmie, mo¿e to byæ na
odwrocie paragonu. Takie postêpowanie,
w razie ewentualnego sporu pomo¿e nam
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potwierdziæ zawarcie szczególnej umowy
ze sprzedawc¹.
Pamiêtajmy o tym, ¿e bez dobrowolnej
zgody sprzedawcy nie mo¿emy zwróciæ
pe³nowartoœciowego towaru zgodnego z
umow¹, ani te¿ wymieniæ go na inny.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, wszystkim
konsumentom ¿yczê zdrowych,
pogod nych i spoko jnych Œwi¹t oraz
szczêœliwego Nowego Roku.
Joanna G³ód
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NIETRZE•WI KIEROWCY
zagro¿eniem bezpieczeñstwa ruchu drogowego
Od kilku lat powoli i
systematycznie zmniejsza siê
zagro¿enie zwi¹zane z udzia³em w
ruchu nietrzeŸwych u¿ytkowników
dróg . Jest to najp rawd opod obni ej
konsekwencja przemian kulturowych,
jakie zasz³y w spo³eczeñstwie w ci¹gu
ostatniej dekady. Zmiana struktury
spo¿ycia alkoholu powoduje wzrost
konsumpcji a lkoholów l ekkich
(g³ównie piwa) oraz zmniejszenie
konsumpcji napojów spirytusowych.
Dodatkowo policja znacz¹co
usprawni³a system kontroli trzeŸwoœci
kierowców.
Liczba nietrzeŸwych
kierowców w Polsce jest w dalszym
ci¹gu bardzo du¿a. W 2001r. ukarano
145 431 kierowców za jazdê pod
wp³y wem a lkoh olu. Niet rzeŸ wi
kierowcy spowodowali co dziesi¹ty
wypadek (dok³adnie 6230), osoby
znajduj¹ce siê pod wp³ywem alkoholu
br a³ y u dz ia ³ w 17 % w yp ad kó w
drogowych.
B a d a n i a w y k a z a ³ y, ¿ e
pr aw do po do bi eñ st wo za is tn ie ni a
wypadku jest piêciokrotnie wiêksze,
kiedy poziom alkoholu we krwi wzrasta
z 0,5 do 1 promila. Przy 1,5 promila
prawdopodobieñstwo zwiêksza siê
je szc ze piê ci okrotn ie . Ry zy ko
wyp adk u wz ras ta, bo n iet rze Ÿwy
ki er ow ca ma mn ie js z¹ zd ol no œæ
podejmowania decyzji a jego reakcje
ul eg aj ¹ s po wo ln ie ni u. St ê¿ en ie
alkoholu we krwi zale¿y od jego iloœci i
rodzaju, czasu picia, wagi, budowy
cia³a i p³ci osoby pij¹cej.
Polskie przepisy dopuszczaj¹
do 0,19 promila alkoholu we krwi
kierowcy (tyle ma 0,25 litra piwa).

Kierowanie pojazdem po
przekroczeniu granicy 0,2 promila jest
wykroczeniem karnym i grozi
zatrzymaniem prawa jazdy a zawartoœæ
alkoholu we krwi kierowcy wiêksza od
0,5 promila jest przestêpstwem.
Niebezpieczeñstwa, jakie niesie
alkohol dla kierowcy, to:
zmniejszenie szybkoœci reakcji,
- ograniczenie pola widzenia,
- b³ êd na oc en a o dl eg ³o œc i,
szybkoœci,
- pogorszenie wzroku,
- pogorszenie koordynacji
ruchów,
- obni¿enie koncentracji,
- obni¿enie samokontroli.
Dlatego jedn¹ z istotnych
przes³anek sprzyjaj¹cych
niebezpiecznym zachowaniom w ruchu
drogowym jest nietrzeŸwoœæ
kie row ców i in nyc h uc zes tni ków
ruchu. W roku 2005 œrednio, co 12
wy pa de k p ow od ow a³ ni et rz eŸ wy
kierowca. Dzia³aniu alkoholu mo¿na
przypisaæ obni¿enie krytycyzmu,
os³abienie zdolnoœci do koncentracji
uwagi, zaburzenie czynnoœci
psychomotorycznych i konsekwencj¹
tego jest znacznie wiêksza
czêstotliwoœæ b³êdów wystêpuj¹cych w
kierowaniu pojazdem przez osobê
nietrzeŸw¹ w porównaniu z trzeŸwymi
partnerami. Wprawdzie na przestrzeni
10 lat udzia³ nietrzeŸwych uczestników
ruchu drogowego wœród sprawców
wypadków wykazuje tendencjê
spadkow¹, jednak w roku 2005
odnotowano ponowny wzrost. Nie
mo¿na równie¿ zapominaæ, ¿e
nietrzeŸwi uczestnicy ruchu nadal
stanowi¹ jedno z g³ównych zagro¿eñ

dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
W Polsce corocznie ponosi œmieræ
oko³o 700 osób w wyniku wypadków
spowodowanych przez nietrzeŸwych
uczestników ruchu. Ponadto policja
ujawnia oko³o 170 000 osób
prowadz¹cych pojazdy pod wp³ywem
alkoholu (w stanie po u¿yciu alkoholu
oraz w stanie nietrzeŸwoœci). Nastêpuje
ci¹g³a nowelizacja aktów prawnych
zwi¹zanych z zagadnieniem trzeŸwoœci
w ruchu drogowym i inne dzia³ania
zmierzaj¹ce do zmniejszenia liczby
uczestników ruchu drogowego pod
wp³ywem alkoholu. W Polsce zakaz
kierowania pojazdami orzeka s¹d jako
dodatkowy œrodek karny, obok kary
zasadniczej. Przy wykroczeniach jest
on stosowany obligatoryjnie (za
kierowanie pojazdem po u¿yciu
alkoholu). Czasokres zakazu wynosi od
6 miesiêcy do 3 lat. Je¿eli kierowca
znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci
lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego
dopuœci³ siê przestêpstwa i zakaz
kie row ani a po jaz dam i or zek a si ê
obligatoryjnie na czas od 1 roku do 10
lat. W razie spowodowania przez
takiego kierowcê wypadku z ofiarami
w ludziach roœnie dolegliwoœæ kar
zasadniczych, a s¹d ma mo¿liwoœæ
or ze cz en ia za ka zu
ki er ow an ia
pojazdem nawet na zawsze.
Ponadto kieruj¹cy pojazdem w
stanie nietrzeŸwoœci lub po u¿yciu
œro dka odu rza j¹c ego dzi a³a j¹c ego
podobnie do alkoholu podlega badaniu
lekarskiemu przeprowadzanemu w celu
stw ier dze nia ist nie nia lub bra ku
przeciwwskazañ zdrowotnych do
kierowania pojazdem (art. 122 ust. 1
pkt. 3 lit. a ustawy Prawo o ruchu

drogowym). Na w/w badania kieruje
orga n kontroli ruchu drogowego.
Kieruj¹cych pojazdem silnikowym w
stanie nietrzeŸwoœci organ kontroli
ruchu drogowego kieruje dodatkowo na
badania psychologiczne (art. 124 ust. 1
pkt. 2 lit. a w/w ustawy). W przypadku
stwierdzenia, na podstawie badania
lekarskiego, istnienia przeciwwskazañ
zdrowotnych do kierowania pojazdami
czy te¿ stwierdzenia na podstawie
orzeczenia psychologicznego istnienia
pr ze ci ww sk az añ do ki er ow an ia
pojazdem, starosta na podstawie art.
140 ust. 1 pkt. 1 i 1a wydaje decyzjê o
cofniêciu prawa jazdy do czasu ustania
przyczyn, które spowodowa³y jego
cofniêcie.
Nie poddanie siê badaniom
lekarskim i psychologicznym w
wyznaczonym przez organ kontroli
ruchu drogowego skutkuje równie¿
cofniêciem prawa jazdy w trybie
decyzji administracyjnej wydanej przez
st ar os tê . O so by, kt ór ym zo st a³ y
cofniête lub zatrzymane prawa jazdy na
okres przekraczaj¹cy 1 rok podlegaj¹
kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji
(egzaminowi kontrolnemu) na
podstawie art. 114 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo tak
restrykcyjnego prawa wobec
nietrzeŸwych kierowców iloœæ osób
kieruj¹cych w stanie po u¿yciu
alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) i osób
w stanie nietrzeŸwoœci (powy¿ej 0,5
promila) jest w dalszym ci¹gu zbyt
du¿a.
Boles³aw Radzik

Budujemy mosty
Wszystkich kierowców, którymi
wst rz¹ sa dre szc z gro zy na myœ l o
pr ze je Ÿd zi e od ci nk a z Mo mo t do
Porytowego Wzgórza (droga powiatowa
Jarocin-W³adys³awów) informujemy, i¿ na
rzece Bukowa wybudowany jest nowy
most, który umo¿liwia bezproblemowo
przedostaæ siê z jednego brzegu na drugi.
In fo rm ac je ta ki e uz ys ka li œm y od
Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych,
Pana Witolda KuŸnickiego. Most pomimo

tego, ¿e drewniany, wykonany jest solidnie
i przez d³ugie lata mo¿e byæ intensywnie
eksploatowany. Na uroczystym otwarciu
no we go ob ie kt u u cz es tn ic zy ³ P an
Burmistrz, Wiceburmistrz (obecny Pan
Starosta) oraz Dyrektor Nadleœnictwa.
Rynkowa cena budowy mostu wynosi ok.
50 tyœ z³, jednak¿e dziêki pokryciu czêœci
kosztów przez Urz¹d Miejski (przetarcie
drewna) oraz Nadleœnictwo (nasycenie
dr ew na i j eg o z as po ns or ow an ie ),

ca³kowity koszt budowy wyniós³ 6 tyœ z³.
W przysz³ym roku zaplanowano oddanie
do u¿ytku publicznego drugi most w tym
samym ci¹gu drogi oraz nastêpnie
utwardzenie jej i uruchomienie dla potrzeb
turystycznych i nadleœnictwa. Teraz z
dum¹ mo¿emy zaœpiewaæ, ¿e „budujemy
mosty dla Pana….” cdn…
Karolina Pada³a

Chodnik
Zakoñczono roboty drogowe
zwi¹zane z budow¹ chodnika na Bia³ej.
Nareszcie odcinek pomiêdzy Szko³¹ a
gminn¹ drog¹ (ok. 100 m) nie stanowi
ju¿ niebezpieczeñstwa dla dzieci i
m³odzie¿y uczêszczaj¹cych na zajêcia
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lekcyjne, gdy¿ zlikwidowano
kolizyjnoœæ owego odcinka. Teraz ju¿
¿aden uczeñ nie bêdzie móg³ u¿ywaæ
jako wymówki tego, i¿ boi siê chodziæ
do szko³y, gdy¿ nie ma po czym.
Karolina Pada³a

BOMBOWA AFERA
Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Przez wiêkszoœæ uwa¿ane
za najpiêkniejsze, najwspanialsze i
najbardziej rodzinne œwiêta w roku.
Do da m j es zc ze , ¿ e n aj ba rd zi ej
bombowe (bior¹c pod uwagê iloœæ
bomb a raczej bombek wisz¹cych na
ch oi nk ac h) . N as tr ój ty ch ja k¿ e
bombowych œwi¹t udziela siê
wsz yst kim i to na d ³ug o pr zed
terminem. Prawdopodobnie udzieli³ siê
równie¿ Micha³owi M. jeszcze do
niedawna uczêszczaj¹cemu do trzeciej
(maturalnej) klasy L.O. im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim. Szkoda tylko, i¿ skupi³ siê
on na aspekcie bomb(ek) a nie mi³oœci i
chêci niesienia pomocy bliŸnim. Owy
ch³opiec wpad³ na pomys³
urozmaicenia ¿ycia innym
trzecioklasistom. W dniu w którym
wszyscy jego rówieœnicy ³¹cznie z nim
samym, mieli w skupieniu i spokoju
sprawdziæ swoj¹ wiedzê podczas
próbnej matury z wybranego
przedmiotu obowi¹zkowego, Micha³
zadzwoni³ na Komendê Powiatow¹
Policji w Janowie Lubelskim
informuj¹c policjanta dy¿urnego o 4
³adunkach wybuchowych (potocznie
zwanych bombami) znajduj¹cych siê
na terenie szko³y a œciœlej mówi¹c we
wnêtrzu budynku. Telefon ten wykona³
o 7.59, czyli minutê przed godzin¹
r o z p o c z ê c i a p i s a n i a m a t u r y.
Oczywiœcie nie przedstawi³ siê, tylko
jak na „profesjonalistê” przysta³o,
zachowa³ swoj¹ anonimowoœæ, co i tak
nie przeszkodzi³o funkcjonariuszom
policji sprawnie i bezb³êdnie
zidentyfikowaæ sprawcê tego g³upiego
i bezmyœlnego „¿artu”, za który
przysz³o cierpieæ wszystkim
maturzystom. U¿y³am s³owa „¿art”,
gdy¿ jak siê póŸniej okaza³o, by³ to

„tylko” szczeniacki wybryk.
Funkcjonariusze policji informacji nie
zbagatelizowali i niezw³ocznie podjêli
czynnoœci maj¹ce zapobiec rzekomej
tr ag ed ii . Z aw ia do mi li sz ko ³ê o
gro¿¹cym niebezpieczeñstwie, oraz
pozosta³e s³u¿by ratownicze, których
obecnoœæ w takiej sytuacji jest
niezbêdna. Tymczasem niczego nie
podejrzewaj¹cy uczniowie,
zapoznawali siê z pytaniami
testowymi, z którymi mieli siê za

chwilê zmierzyæ. Jednak chwila ta nie
nadesz³a. Oko³o godziny 8.10 wszyscy
nauczyciele bêd¹cy w komisjach
egzaminacyjnych, zostali
poinformowani o owym
niebezpieczeñstwie. Zarz¹dzono
natychmiastow¹ ewakuacjê.
Uczniowie w pierwszej chwili myœleli,
¿e to jakiœ ¿art, jednak zdenerwowanie
komisji nie wskazywa³o na to.
Ewakuacja odby³a siê bardzo sprawnie
(tak jak uczono nas na lekcjach
przysposobienia obronnego). Tak
sprawna, ¿e nikt nie mia³ szansy pójœæ
do szatni po kurtkê. Podczas gdy
uczniowie czekali przed szko³¹
marzn¹c i denerwuj¹c siê, s³u¿by
ratownicze rozpoczê³y swoje dzia³ania.
Sala po sali, korytarz po korytarzu
przeszukana zosta³a ca³a szko³a. Bomb
nie znaleziono. Detonacja ich wed³ug
anonimowego informatora mia³a siê

odbyæ 15 min po godzinie 8. Gdy do
niej nie dosz³o o wyznaczonym czasie
ani póŸniej wszystkim „spad³ kamieñ z
serca”. Pomimo tego, ¿e prawie
wszyscy bior¹cy udzia³ w akcji mieli
przeczucie, i¿ jest to tylko g³upi ¿art
wiedzieli równie¿, ¿e „nawet podczas
najbardziej niemo¿liwych do zrobienia
czynów istnieje pewne
prawdopodobieñstwo ich realizacji”.
Ucz nio wie na c zas akc ji z ost ali
rozdzieleni i zaprowadzeni m.in. do
Zespo³u Szkó³ czy internatu przy
Ze sp ol e S zk ó³ Za wo do wy ch . O
godzinie 11.00 wszyscy wrócili do
szko³y. Maturzyœci zziêbniêci i Ÿli nie
skorzystali z mo¿liwoœci
kontynuowania pisania egzaminu.
Policja maj¹c dostêp do wszystkich
telefonów komórkowych m³odzie¿y,
sprawdzi³a czy s¹ wy³¹czone
(wymaganie egzaminacyjne) i czy nikt
nie mia³ mo¿liwoœci skorzystania z
nich. Po standardowych
przes³uchaniach i wykluczeniu z krêgu
podejrzanych czêœci osób, przysz³a
kolej na zlokalizowanie telefonu z
którego dzwoniono. Gdy namierzono
telefon i zidentyfikowano sprawcê
ca³ego zamieszania, policja
aresztowa³a ¿artownisia, poprzedzaj¹c
to przeszukaniem jego domu. Okaza³o
siê, ¿e Micha³ jest równie¿ zamieszany
w sprawê kradzie¿y 2 dzienników
(kwiecieñ 2006) dokonanej w L.O. do
którego uczêszcza³. Przyzna³ siê do
wykonania telefonu na policjê. Na
razie nie wiadomo dlaczego to zrobi³
oraz to co chcia³ osi¹gn¹æ poprzez tak
be zm yœ ln e za ch ow an ie . Wi em y
natomiast, ¿e ju¿ nie wchodzi w sk³ad
szkolnej spo³ecznoœci i grozi mu kara
pozbawienia wolnoœci do 10 lat. (Jest
wszak osob¹ pe³noletni¹). Ch³opiec
znany by³ ju¿ policji z wczeœniejszych

wybryków. Podczas przes³uchania nie
okaza³ skruchy. Mam nadziejê, ¿e jego
los bêdzie przestrog¹ dla innych.
Swoim zachowaniem zaszkodzi³ nie
tylko sobie, lecz równie¿ kolegom i
kole¿ankom, którym uniemo¿liwi³
sprawdzenie wiedzy oraz sprawi³
wielk¹ przykroœæ rodzinie, na której to
czêœciowo odbij¹ siê konsekwencjê
jego czynów. Strach pomyœleæ, co by
by³o gdyby na „bombowy” pomys³
wpad³ w maju podczas prawdziwej
m a t u r y. N a j p r a w d o p o d o b n i e j
zafundowa³by wszystkim „rok w
plecy”. Mam nadziejê, ¿e wszyscy
wyci¹gn¹ naukê na przysz³oœæ. Bardzo
³a tw o je st sw oi m za ch ow an ie m
wyrz¹dziæ wiele z³a. Trudniej jest je
natomiast naprawiæ i stawiæ czo³a
ko ns ek we nc jo m. Ma m r ów ni e¿
nadziejê, ¿e zbli¿aj¹ce siê œwiêta z
bo mb am i bê d¹ mi a³ y ni ew ie le
wspólnego (nie licz¹c oczywiœcie
choinek i ich ozdób).
Karolina Pada³a
„Ludzka rasa jest niezmienna,
nigdy nie uczy siê na w³asnych
b³êdach. Wiêc konkluzja musi byæ
smutna, kara za grzechy bêdzie
okrutna.”
(Atak Anio³ów, Dezerter)
P.S. Pomimo afery i k³opotów z
ni¹ zwi¹zanych, uczniowie przyst¹pili
do matu ry prób nej 22 list opad a.
Odby³a siê miedzy godzin¹ 9 a 12.
Okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ z nich nie
skusi³a siê aby zobaczyæ odpowiedzi w
Internecie.

,,Dziadku odejdŸcie’’
„C hc ia ³ we jœ æ do sk le pu .
Us³ysza³ g³os:
- A do kolejki to nie ³aska?
- Jestem niewidomy.
- Przecie on udajezawyrokowa³a kobieta.
- Jestem inwalid¹ wojennymusi³owa³ siê broniæ
- Toœ ty ³adn¹ Polskê nam
wywalczy³!-krzykn¹³ ktoœ.
- I dlatego do ¿³obu pierwszy.
Zawróci³ bez s³owa i oddali³ siê
macaj¹c bia³¹ lask¹.”
Prozaiczna sytuacja, jakich, na
co dzieñ nie brakuje, tylko trochê inne
s³owa…inny rodzaj ludzkiej
s³aboœci.…
Strasznie chropowaty wyszed³
nam ten œwiat, uczyniliœmy go sobie
piek³em, i coraz trudniej ¿yæ.
Ale przecie¿ wiemy, ¿e oblicze
dzisiejszego œwiata, jak ka¿dej epoki,
kszta³tuje osobowoœæ cz³owieka, który
w niej ¿yje. Nie znaczy to, ¿e jesteœmy
jedynie Ÿli, tylko gdzieœ siê zasypa³o w
nas dobro, to co ludzkie. I trzeba je
odzyskaæ…

I by tak siê sta³o, musi siê ono
staæ ¿yciem DLA… Tak, moje ¿ycie
mo¿e byæ przygod¹ mimo trudnoœci i
k³opotów, o ile stanie siê ¿yciem
DLA… Jak ¿ycie Chrystusa by³o
nieustannie DLA: Ojca, dla drugiego
cz³owieka…
„Zanim w proch siê zmieniê,
chcê byæ wielkim p³omieniem”, œpiewa
E. Górniak.
I d la te go tr ze ba na m n a n ow o
przemyœleæ ¿ycie…
Czas Adwentu to okres, kiedy nieco
czêœciej s³yszymy zachêtê do
czuwania, bo nasz jest blisko. I jest to
chwila, by tê czujnoœæ w³aœciw¹
ca³emu ¿yciu chrzeœcijañskiemu na
nowo rozpaliæ.
Minê³a jesieñ, nadesz³a zima. Rodz¹ siê
niepokoje. Mo¿e to drzewa, które
zamieraj¹ stoj¹c, mo¿e kurcz¹ce siê,
mokre i ch³odne dni powoduj¹ taki stan
d u c h a . Tr o c h ê s k u l e n i e p r z y
pierwszych przymrozkach, patrzymy
jak œwiat przemija. Nadesz³y d³ugie
wieczory i czasu na zamyœlenia jakby
wiêcej. Tylko ¿eby nie strawiæ tego

ws zy st ki eg o pr ze d ek ra ne m, bo
szkoda. Naprawdê szkoda tych chwil,
które mog¹ okazaæ siê
b³ogos³awieñstwem dla naszego ducha,
jeœli porozmawiamy z Panem Jezusem
o naszych biedach i niepokojach.
Przecie¿ prze¿ywamy takie zwyk³e
cz³owiecze niepokoje, owszem, nawet
ich przybywa. I wracamy pamiêci¹ do
dzieciñstwa, jak patrzyliœmy wtedy na
mamê, jak siê modli³a na kolanach.
Pamiêtam jak dziwi³em siê, czemu
dziadek modli³ siê na kolanach, k³osy
ca³owa³ w podziêce Bogu, ¿e tak
cudownie chleb rozmno¿y³. To by³
œwiat i prostszy, i pobo¿niejszy. Wiele
siê zmieni³o, czasu brakuje. Z modlitw¹
coraz trudniej. „ Czuwajcie…” mówi
Jezus. Zdarzy siê przejœæ ko³o koœcio³a i
us³yszeæ: Có¿ ci pomo¿e, choæbyœ ca³y
œwiat zyska³, a na duszy szkodê
poniós³…Mo¿e przypomni siê coœ z
Tuwima: jeszcze siê kiedyœ rozsmucê,
jeszcze do Ciebie powrócê,
Chrystusie…i duch mój przed Tob¹
klêknie…Chyba dobrze mieæ takie
s³owa gdzieœ w g³êbi duszy…

Gazeta Janowska

W okresie Adwentu
chrzeœcijanie podejmuj¹ æwiczenia
duchowne, nazywane rekolekcjami.
Stanowi¹ one okazjê do spojrzenia na
swoje ¿ycie z innej perspektywy, o
któr¹ trudniej w codziennym poœpiechu
i zabieganiu. Daj¹ one mo¿liwoœæ
wytyczenia drogi na przysz³oœæ. Choæ
nie wszystko da siê zmieniæ, to jednak
wiele mo¿e ulec zmianie….Trzeb siê
tylko zastanowiæ: co usun¹æ, co
zmieniæ, czego unikaæ, co dodaæ, na
czym siê skupiæ, a wszystko z proœb¹ do
Boga o œwiat³o i o moc wytrwania.
W tych dniach nale¿a³oby
tr oc hê wi êc ej mi lc ze æ, by mó c
pomyœleæ o tym, kim naprawdê jestem.
To czas szamotania siê ze sob¹,
poznawania siebie; to powrót do pracy
nad sob¹; to czas, by spotkaæ i prze¿yæ
bliskoœæ Boga.
Czy potrafimy jeszcze
uwierzyæ, ¿e Bóg w tych dniach potrafi
zmieniæ nasze ¿ycie?
Ks. Skrzypek
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Poœwiêcone autka
W pi¹tek dnia 24.11.2006r. w
Wielofunkcyjnej Placówce Opieki nad
Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk” w Janowie

Lubelskim odby³o siê uroczyste
poœwiecenie nowo zakupionych
samochodów: b usa Reno Traffic i
osobowego Skoda Fabia.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
zaproszeni goœcie: Starosta JanowskiB o l e s ³ a w G z i k , Wi c e s t a r o s t a -

W³odzimierz Gomó³ka, Skarbnik Powiatu
Janowskiego- Barbara Fuszara, Dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej „Barka”
Mariola Surtel oraz Dyrektor, pracownicy

Janem Chrzcicielem jak wiadomo
powsta³ bardzo mi³y zielony zak¹tek, w
którego centrum znajduje siê owa
ozdoba. Ró¿ni siê jednak znacz¹co od
innych fontann, gdy¿ nie jest tylko
„sikawk¹”, lecz prawdziwym dzie³em
sztuki przedstawiaj¹cym poprzez
symbole, kulturê naszego regionu,
Cztery kamienne naczynia tworz¹

Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim. Niejednokrotnie kolidowa³o to

z koniecznoœci¹ nag³ego wyjazdu w
wa¿nej sprawie z wychowankiem i
uniemo¿liwia³o natychmiastow¹
interwencjê.
Czêœæ œrodków (50%) na zakup
samochodów zosta³a pozyskana z
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, pozosta³e to
œrodki w³asne Powiatu. Ponadto bus Reno
Traffic zosta³ ca³kowicie przystosowany
do przewozu osób niepe³nosprawnych.
Pozostaje tylko ¿yczyæ nam szerokiej i
bezpiecznej drogi!!!
Dyrekcja i pracownicy

Niedosyt niepe³nosprawnego sportowca

Nietypowa fontanna
Po d³ugim remoncie, rynek w
naszym mieœcie wróci³ do ¿ycia. Ku
uciesze wszystkich ( a zw³aszcza matek
z ma³ymi dzieæmi) jest ju¿ czynna
„nowa fontanna”. Na skwerze ze Œw.

i samorz¹d wychowanków placówki
Pr om yk . U ro cz ys te go po œw iê ce ni a
dokona³ proboszcz parafii pod wezwaniem
Œw. Jadwigi Jan Sobczak.
Po krótkiej czêœci oficjalnej
przybyli goœcie zostali zaproszeni na kawê
i ciasto przygotowany przez pracowników
placówki. Ta uroczysta dla wszystkich
chwila zosta³a upamiêtniona na licznych
fotografiach oraz wpisem do kroniki.
Tocz¹ca siê rozmowa przeplatana by³a
ogl¹daniem pami¹tkowych zdjêæ i
fotografii przedstawiaj¹cych
najwa¿niejsze momenty z ¿ycia i
dzia³alnoœci Promyka. G³os zabierali nie
tylko zaproszeni goœcie ale równie¿
przedstawiciele samorz¹du
wychowanków. Nie oby³o siê bez rozmów
dotycz¹cych ¿ycia codziennego
wychowanków, nauki szkolnej i planów na
przysz³oœæ. W trakcie wspólnej pogawêdki
znalaz³ siê równie¿ czas na podziêkowania
ze strony w³adz Powiatu Janowskiego,
Ksiêdza Proboszcza i Pani Dyrektor
Lucyny Czarnej.
Trudno nie wspomnieæ o tym, ¿e
do tej pory placówka Promyk nie mia³a
w³asnego samochodu i ka¿dy wyjazd
³¹czy³ siê z wypo¿yczeniem samochodu ze

kwadrat w œrodku, którego znajduje siê
podœwietlenie. RzeŸby z piaskowca,
symbolizuj¹ zajêcia, którymi trudnili
siê lu dz ie , mi es zk aj ¹c y tu na

przestrzeni wieków. Dzban nawi¹zuje
do rzemios³a Gancarskiego, beczka do
przemys³u browarowego, maœniczka
przypomina o rolniczym charakterze
regionu oraz misa z wod¹ do picia
przypominaj¹ca o wartoœci naszej
wspania³ej wody. Fontanna (tak
nietypowa) na pewno stanie siê jednym
z symboli Janowa. Dodam jeszcze, ¿e
serdecznie zapraszam do odwiedzania
s t r o n y i n t e r n e t o w e j
www.janowlubelski.pl ,na której to
mo¿na obejrzeæ galeriê zdjêæ,
ukazuj¹cych rynek w ca³ej okaza³oœci.
Karolina Pada³a

ZAPRASZAMY
Pañstwo Zbigniew i Iwona Rz¹dowie, w³aœciciele hotelu DUO Centrum
szkoleniowo-wypoczynkowego w Janowie Lubelskim, serdecznie zapraszaj¹ na
Wigiliê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, która odbêdzie siê 24.12.2006 przy ul.
Zamoyskiego (obok sklepu “Biedronka”). Oferuj¹ smaczne, tradycyjne wigilijne
dania i mi³¹ atmosferê. Ponadto najbardziej potrzebuj¹cy otrzymaj¹ œwi¹teczne
paczki.

Kariera Grzegorza Kordowicza
rozpoczê³a siê od kontuzji w 1987 roku
na boisku pi³karskim. Przejœcie na rentê
zmieni³o ca³kowicie jego sytuacjê
¿yciow¹. Jako niepe³nosprawny zacz¹³
intensywnie æwiczyæ grê w tenisa
sto³owego. Sukcesy przysz³y szybko,
kilkakrotne mistrzostwo Polski w grze
indywidualnej i dru¿ynowej.
Niezmienny grad medali, tak mo¿na
nazwaæ 15 kr¹¿ków, jakie posiada pan
Grzegorz. Nasz sportowiec oczekuje
oficjalnego uznania sukcesu przez
w³adze samorz¹dów; Urzêdu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego w
Janowie Lubelskim. Jak mówi,
doceniony zosta³ jedynie przez
burmistrza naszego miasta. Trzeba
dodaæ, ¿e uznanie to zosta³o poparte
przez Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie
pewn¹ sum¹ pieniê¿n¹ wyasygnowan¹
na wniosek Urzêdu Miejskiego. Jak
widaæ oprócz s³awy potrzebne by³y

pieni¹dze dla naszego sportowca.
Gazeta Janowska do³¹cza siê do
gratulacji i ¿yczy jak najwiêkszej kasy
panu Kordowiczowi.
Jan Machulak

Nowy szef ARiMR
Pa n J óz ef Zb yt ni ew sk i ( 47 la t)
pracowa³ w doradztwie rolniczym na
stanowisku Kierownika Powiatowego
Zespo³u Doradztwa Rolniczego w
Janowie Lubelskim. W chwili obecnej
jest kierownikiem ARiMR (Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa). ¯onaty, ma dwójkê dzieci i
mieszka w Rataju Ordynackim. Jest
absolwentem Akademii Rolniczej w
Lublinie (wykszta³cenie wy¿sze
zootechniczne). Na stanowisko zosta³
wybrany drog¹ konkursu. Pracuje od
16.10.2006. G³ównym zadaniem Pana

Józefa, jest decydowanie o wydawaniu
p³atnoœci bezpoœrednich rolnikom. Na
chwilê obecn¹ 2/3dotacji trafi³y ju¿ do
odbiorców. Dalsze wyp³aty planowane
s¹ od 1 grudnia do czerwca przysz³ego
roku. Kierownik apeluje do wszystkich
zainteresowanych, aby œledzili na
bie¿¹co dalsze poczynania,
dowiadywali siê i interesowali polityk¹
rol nic z¹. Ser dec zni e za pra sza do
odbywania konsultacji.
Karolina Pada³a

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim zaprasza
do indywidualnej konsultacji, dotycz¹cej wymagañ sanitarnych i higienicznych dla
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ us³ugow¹ polegaj¹c¹ na wykonywaniu
us³ugi fryzjerskiej w domu klienta.
Kontaktowe nr telefonów: (015) 87 25 400 sekretariat, (015) 87 24 418 (015) 87 25 419
Sekcja HK

Gazeta Janowska
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TRZECH TENORÓW Z JANOWA
Zamilk³ przedwyborczy gwar,
znik³y ze skrzynek na listy ostatnie
ulotki, sztaby wyborcze zakoñczy³y
swoj¹ pracê, tylko w mieœcie, gdzie
niegdzie zosta³y jeszcze pojedyncze,
zapomniane plakaty. Jednym s³owem
wybory, wyb ory i po wybora ch.
Po pa tr zm y te ra z sp ok oj ni e ja k
uk sz ta ³t ow a³ y on e sa mo rz ¹d , a
jednoczeœnie miejscow¹ scenê
polityczn¹ i co zapowiadaj¹ na
najbli¿sze lata mieszkañcom Janowa
Lub. i powiatu.
W ca³ym naszym powiecie wybory
zakoñczy³y siê sprawnie i szybko bo
wszystko rozstrzygnê³o siê ju¿ w
pierwszej turze. Wielki osobisty sukces
odniós³ Pan Burmistrz
Krzysztof
Ko³tyœ, który w mocno zró¿nicowanym
po li ty cz ni e m ie œc ie , s ta rt uj ¹c z
poparciem PiS, wynikiem ponad 80%
udowodni³, ¿e jest poza wszelk¹
konkurencj¹ a w³aœciwie przed ni¹ i to
wiele lat œwiet lnych. W naszym
mieœcie i gminie szczególnie zaciêta
konkurencja by³a przy wyborach do
Rady Powiatu gdy¿ na jeden mandat
przypada³o ponad 12 kandydatów.
Tutaj bezkonkurencyjny by³ PiS
wprowadzaj¹c 3 radnych. Chocia¿ w
tym wypadku mo¿na mówiæ o pewnym
zaskoczeniu bo okaza³o siê, ¿e w PiS
dosz³a do decyduj¹cego g³osu grupa
p o l i t y k ó w, s a m o r z ¹ d o w c ó w i
sympatyków o krótszym sta¿u w tym
ugrupowaniu i to ona przygotowa³a i
wygra³a ca³¹ kampaniê wyborcz¹.

Obserwatorom ¿ycia politycznego
najwiêcej emocji dostarczy³a jednak
walka o to kto bêdzie rz¹dzi³ w
powiecie. Dosz³o do sytuacji, w której
miejscowi, wp³ywowi dzia³acze PSL
wspólnie z niektórymi ustêpuj¹cymi
powiatowymi radnymi i wybranymi
urzêdnikami utworzyli ad hoc i tylko na
potrzeby kampanii wyborczej Komitet
Wyborczy „Stra¿ak” i tak razem
zblokowani praktycznie rzucili
rê ka wi cê ws zy st ki m po zo st a³ ym
partiom politycznym, mo¿e poza SLD.
Tym postêpowaniem, ale równie¿ i
we rb al ny m pr ze ka ze m od rz uc il i
mo¿liwoœæ utworzenia jakiejkolwiek
du¿ej koalicji np. z PiS. Postêpowanie
tych panów wynika³o
najprawdopodobniej g³ównie z obawy
o swoje funkcje, stanowiska i chêæ
zachowania wp³ywów w powiecie i
rodzimych gminach. Jednak, jak to
czêsto w ¿yciu bywa, po wyborach
okaza ³o siê , ¿e co mo¿na by³o
spokojnie przeforsowaæ w PSL, to w
„Stra¿aku” napotka³o na opór i
sprzeciw. Niektórzy z radnych tego
komitetu, z pocz¹tku nie znaj¹cy
kontekstu ca³ej sprawy, nie chcieli byæ
pr ze dm io te m g ry po li ty cz ne j i
bi er ny mi wy ko na wc am i z gó ry
napisanych dla nich ról, a swoje idee,
program i wybór potraktowali jak
najbardziej serio. To w³aœnie dziêki
temu dosz³o do powstania szerokiej
koalicji PiS, LPR i „Stra¿aka”, a na
Starostê zosta³ wybrany Pan Zenon

Syd or, d oty chc zas owy Zas têp ca
Burmistrza, startuj¹cy z listy PiS.
Postawa PSL z jednej strony
powoduj¹ca silne upolitycznienie OSP
(a wiemy, ¿e nie do akcji wyborczych
zosta³a ta formacja utworzona) z
drugiej podporz¹dkowuj¹ca interes
ogó³u, ale i w³asny interes partyjny,
interesowi prominentnych,
pojedynczych osób zosta³a ukarana
odes³aniem do opozycji. Cza s
potrzebny na refleksjê w tej partii,
oczekiwanie na opamiêtanie i powrót
do szerokiej koalicji w powiecie,
cz³onkom PSL mo¿e jedynie umilaæ
myœl o niez³ym wyniku tej partii w skali
kraju. Trzecim wielkim wygranym jest
Pan Jan Frania, który z wynikiem sporo
ponad 7 tys. g³osów zosta³ radnym
S e j m i k u Wo j e w ó d z k i e g o .
Niebagatelny wp³yw na ten sukces,
oprócz g³osów zebranych w Janowie
Lub., mia³o bardzo du¿e poparcie jego
oso by w gmi nac h wi ejs kic h, a
zw³aszcza w rodzinnym Godziszowie,
gdzie towarzyszy³a temu równie¿
bardzo wysoka frekwencja. Z takiej
postawy powinni braæ przyk³ad
mieszkañcy Janowa i w przysz³oœci w
podobnie masowy sposób popieraæ
swojego, janowskiego kandydata, ale
takiego, który ma realne szanse na
odn ies ien ie suk ces u. Szc zeg óln ie
nieobecnoœæ przy urnach, b¹dŸ co b¹dŸ
w ma³ym powiecie lub mno¿enie
kandydatów, nieraz osób zacnych, lecz
be z s ze rs ze go po pa rc ia dz ia ³a

pr ze ci wk o n as ze mu ws pó ln em u
interesowi, naszej wspólnocie i miastu.
Pozostaje jeszcze odpowiedŸ na
pytanie, co nas mieszkañców bêdzie
czekaæ w najbli¿szych latach? Maj¹c
tak znamienit¹ trójkê „samorz¹dowych
tenorów” i patrz¹c na ich
dotychczasowe dokonania na pewno
mo¿emy oczekiwaæ na znacznie lepsz¹
koordynacjê planów i wspó³pracê
poszczególnych jednostek
samorz¹dowych, wspólne
podejmowanie ciekawych projektów i
korzystnych programów
in we st yc yj ny ch . Po wi nn o to w
ostatecznoœci zaowocowaæ znacz¹cym
nap³ywem funduszy europejskich dla
ca³ego powiatu, wzrostem
zatrudnienia, ci¹g³ym powstawaniem
n o w y c h m i e j s c p r a c y, a w
kon sek wen cji ogó lny m wzr ost em
poziomu i komfortu naszego ¿ycia i
at ra kc yj no œc i zi em i ja no ws ki ej .
Mo¿na powiedzieæ, korzystaj¹c z
analogii do Starego Testamentu, ¿e
czekaj¹ nas przynajmniej cztery lata
t³uste, ale gor¹co wierzê, ¿e bêdzie ich
siedem, 2007-13. Na koniec gor¹co
przy³¹czam siê do gratulacji wszystkim
nowo wybranym w³adzom
samorz¹dowym w naszym powiecie,
¿yczê du¿o wytrwa³oœci, inwencji i
sukcesów.
Andrzej Maksanty

Wyszkolone pielêgniarki
Ci¹g³e doskonalenie kadry
pielêgniarskiej zagoœci³o na dobre w SP
ZZOZ w Janowie Lubelskim. Ju¿ drugi
rok trw aj¹ obs zer ne t ema tyc zni e
szkolenia dla pielêgniarek prowadzone,
w ramach programów
ws pó ³f in an so wa ny ch pr ze z U ni ê

Gazeta Janowska

Europejsk¹. Aby to by³o mo¿liwe,
szpital nawi¹za³ wspó³pracê z
jednostkami, które w ramach projektów
unijnych realizuj¹ szkolenia. Zajêcia, w
wyniku naszych starañ, odbywaj¹ siê w
du¿ej mierze na terenie macierzystego
zak³adu. Jest to bardzo korzystne
rozwi¹zanie ze wzglêdów
finansowych, a szczególnie ze wzglêdu

na szkol¹cy siê personel, który nie musi
po dr ó¿ ow aæ po mi êd zy ró ¿n ym i
jednostkami dydaktycznymi. Wyk³ady,
obejmuj¹ce szeroki zakres wiedzy,
prowadz¹ przyje¿d¿aj ¹cy d o nas
specjaliœci wielu dziedzin medycznych.
Czêœæ zajêæ prowadz¹ równie¿ lekarze
specjaliœci z naszego szpitala.
Celem obecnego intensywnego
szkolenia, obejmuj¹cego 80 osobow¹
grupê pielêgniarek, jest w³asny rozwój
zawodowy, podnoszenie kwalifikacji,
d¹¿enie do zmiany postawy wobec
pacjentów i innych pracowników
ochrony zdrowia oraz szeroko
rozumiana aktywizacja zawodowa.
Pra cow nic y, któ rzy zg³ osi li chê æ
uc ze st ni ct wa w pr op on ow an yc h
dziedzinach programu zostali
za kw al if ik ow an i d o u dz ia ³u w
projekcie. Szczególnie cenne okaza³o
siê podnoszenie kwalifikacji
zawodowych dziêki którym Panie
pielêgniarki uzyska³y wymagane,
potwierdzone dyplomem uprawnienia
zawodowe. S¹ to modu³y programowe
w zakresie:

Adres redakcji: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_gj@woi.lublin.pl;
janowlub_m@woi.lublin.pl
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie publikujemy.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów.

-Resuscytacji kr¹¿eniowo odd ech owe j or az p ods taw opi eki
paliatywnej
-Wykonywania i interpretacji zapisu
EKG oraz metodyki standardów w
zapewnieniu jakoœci opieki
pielêgniarskiej
Uczestnicy zostali objêci jeszcze
innymi dzia³aniami tj. kurs jêzyka
angielskiego i kurs obs³ugi komputera.
Równie wa¿ne okaza³o siê
szkolenie w dziedzinie jakoœci i

miêdzy innymi nauki zasad
komunikacji personalnej,
ase rty wno œci , nau ki pok ony wan ia
stresu, tak przecie¿ czêsto obecnego w
pracy pielêgniarek.
Panie pielêgniarki podnosz¹c
kwalifikacje stawiaj¹ na w³asny
rozwój, aby wykonywaæ swój zawód
profesjonalnie, pielêgnowaæ chorych
najlepiej jak jest to mo¿liwe w naszym
systemie, oraz aby zdobywaæ zaufanie
pa cj en tó w, a pr ze z t o b ud ow aæ
pozytywny wizerunek naszego
szpitala.
W d zi si ej sz ym sz yb ko
zmieniaj¹cym siê œwiecie, podnoszenie
kwalifikacji w tak intensywny sposób
jak w naszym szpitalu, jest sygna³em,
¿e pielêgniarstwo i rozwój opieki
pielêgniarskiej, miejmy nadziejê, czeka
dobra przysz³oœæ.
mgr Gra¿yna Szabat
SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

efektywnoœci w ochronie zdrowia,
zawieraj¹ce bardzo ciekawe warsztaty
psychologiczne. Warsztaty dotyczy³y

Numer redagowany przez zespó³:
red. nacz. Jan Machulak,
Wydawcy: Urz¹d Miejski,
Starostwo Powiatowe
Druk: Helvetica Bi³goraj
Fot., Rys.: Archiwum, Internet.
Sk³ad: £ukasz Spryszak
Korekta: Karolina Pada³a

Gazeta Janowska
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Cz³owiek wobec utraty
Œmieræ to nie jest chwytliwy temat.
Dla wiêkszoœci z nas mówienie o
umieraniu to wielki nietakt. Uciekamy
od œm ie rc i, od wr ac aj ¹c wz ro k,
zakrywaj¹c oczy d³oñmi, nawet kiedy
jest daleka i nie dotyka bezpoœrednio
nas samych lub naszych najbli¿szych.
Broni¹c siê przed ni¹ obojêtniejemy.
Boimy siê kontaktu z umieraj¹cymi, tak
jakbyœmy mieli zaraziæ siê œmierci¹.
Zmaganie siê z odejœciem jest jednak
nieuchronne. Stanowi bowiem
nieroz³¹czn¹ czêœæ ¿ycia, etap oddalany
w czasie, zaskakuj¹cy, zdejmuj¹cy z
ludzkich twarzy maski, pokazuj¹cy,
pr ze de ws zy st ki m na m sa my m
prawdziwoœæ swojego „ja”. Mówienie
o œmierci jest wiêc tak naprawdê
oswajaniem ¿ycia.
Œmieræ jest to¿sama z
poczuciem utraty, wywo³uj¹cym w
psychice cz³owieka najwiêkszy z
mo¿liwych kryzysów. Wprowadza w
uporz¹dkowan¹ codziennoœæ chaos,
narusza równowagê, czêsto zmuszaj¹c

do przewartoœciowania podwalin
naszego funkcjonowania.
Naturaln¹ konsekwencj¹ utraty jest
cierpienie wpisane na sta³e w czas
¿a ³o by. Ci er pi en ie mi en i¹ ce si ê
ró¿norodnymi uczuciami:
osamotnieniem, pustk¹, ¿alem, z³oœci¹,
rozpacz¹ oraz smutkiem, zalewa ca³e
nasze dotychczasowe ¿ycie,
przyæmiewaj¹c pozytywne jego strony.
Towa rz ys ze ni e w od ej œc iu
osobie bliskiej mo¿e, pomimo bólu,
staæ siê doœwiadczeniem nios¹cym
zyski, a nie tylko wielk¹ utratê.
Przejœcie tej ostatniej drogi z bliskim
cz³owiekiem mo¿e byæ dla nas lekcj¹
akceptacji, puszczenia tego, czego siê
kurcz owo tr zymam y, przewr otnie
mo¿e otworzyæ nam nowe horyzonty,
nowe sposoby prze¿ywania. Godna
œmieræ to umieranie bez lêku.
Na tu ra ln a k on se kw en cj a
kryzysu, jakim jest utrata osoby bliskiej
jest doznanie szoku emocjonalnego.
Odrywamy siê wtedy od

rzeczywistoœci, zaprzeczaj¹c œmierci.
Stajemy siê bezradni, czêsto wrêcz
niezdolni do samodzielnego
funkcjonowania, wype³niaj¹c
co dz ie nn oœ æ pó ³a ut om at yc zn ym i
czynnoœciami. To jest czas potrzebny
naszemu organizmowi do
przygotowania siê na przyjêcie i
do st os ow an ie si ê d o z ai st ni a³ ej
sytuacji. PóŸniej czêsto prze¿ywamy
wiele z przesz³oœci jeszcze raz,
wspominaj¹c, odwiedzaj¹c koœció³ i
cmentarz. Potrzebujemy rozmowy,
porz¹dkuj¹cej bolesna codziennoœæ,
daj¹cej mo¿liwoœæ u³o¿enia jej na
nowo. W umownym rocznym czasie
¿a³oby doœwiadczamy tych samych
wydarzeñ na nowo. U czymy siê
pr ze ¿y wa æ pi er ws ze œw iê ta be z
ukochanego mê¿a, spêdzaæ urodziny i
inne rocznice w gronie pozbawionym
bl is ki ej na m o so by. Z cz as em
odnajdujemy w rzeczywistoœci nowe
ce le i m o¿ li wo œc i, a p am iê æ o
utraconym cz³owieku wywo³uje w nas

poczucie ciep³a i wdziêcznoœci za
mo¿liwoœæ przejœcia kawa³ka swojej
drogi u jego boku.
W doœwiadczaniu odejœcia
niezwykle istotne jest po¿egnanie i
szacunek dla potrzeb umieraj¹cego.
Nie wszyscy odchodz¹cy chc¹, by
trzymaæ ich za rêkê, niektórzy pragn¹
byæ sami i trzeba to uszanowaæ.
Cz³owiek, który umiera ¿egna siê ze
œwiatem, z najbli¿szymi. Porz¹dkuje
swoje sprawy, zamyka ¿ycie, godzi siê
ze strat¹. Je¿eli umieraniu towarzyszy
akceptacja wtedy œmieræ jest
³atwiejsza, zarówno dla odchodz¹cego
jak i dla jego bliskich.
Pomimo bólu, trudów czasu
¿a³oby œmieræ, bêd¹c nieod³¹czn¹
czêœci¹ ¿ycia, tak jak ono, mo¿e byæ
piêkna, godna i zaspakajaj¹c¹ potrzeby
doœwiadczaj¹cych jej ludzi.
Anna Szalast

Nowe karetki Ratownictwa Medycznego SP ZZOZ
w Janowie Lubelskim
Dnia 8/11/2006 odby³a siê
uroczystoœæ przekazania i poœwiêcenia
now ych amb ula nsó w po got owi a
ratunkowego. Wi elomiesiêczne
starania dyrekcji SPZZOZ w Janowie
Lubelskim da³y efekt w postaci zakupu
2 nowych karetek marki Mercedes
Sprinter 315 CDI. Przy zakupie tego
bardzo drogiego sprzêtu( 585 999 z³)
wykorzystano dotacjê funduszy
unijnych.
Zakupione ambulanse nale¿¹
do najnowoczeœniejszej linii
samochodów tego typu. Sprzêtem tego
rodzaju mo¿e siê pochwaliæ jedynie
kilka stacji pogotowia w kraju. W
województwie lubelskim jest to
pierwszy zakup tego typu
samochodów.
Nowe karetki s¹ doskonale
wyposa¿one. Oprócz rutynowo

montowanego sprzêtu samochody maj¹
czujniki GPS, dziêki temu ich pozycja

mo¿e byæ obserwowana na cyfrowej
mapie w zintegrowanym stanowisku
kierowania s³u¿b ratunkowych. Maj¹
tak¿e m o¿liwo œæ prze kazywa nia

kr zy we j E KG , d zi êk i ³ ¹c zn oœ ci
tele foni i komó rkow ej do oœro dka

kardiologii interwencyjnej w
Zamoœciu. Wnêtrze karetek ³¹cznie z
przedzia³em medycznym posiada
cyfrowo sterowan¹ klimatyzacjê.

Podwójne burty samochodu stwarzaj¹
mo¿liwoœæ przewo¿enia du¿ej iloœci
sprzêtu s³u¿¹cego ratownictwu w
sposób uporz¹dkowany. Sprzêt nale¿y
do najnowszej generacji wyrobów tego
rodzaju. Same nosze do transportu
chorych kosztowa³y 23 tysi¹ce z³otych.
Na le ¿y st wi er dz iæ , ¿e po
ostatnich zakupach pogotowie
ratunkowe w Janowie Lubelskim
nale¿y z pewnoœci¹ do najlepiej
wyposa¿onych w województwie.
Kierownik / ordynator Dzia³u Pomocy
DoraŸnej
SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
Lek. med. Zdzis³aw Sa³danspecjalista med. ratunkowej

,,Czterech wspania³ych’’

Myœla³am, ¿ e g ³upota i
bezmyœlnoœæ janowskiej m³odzie¿y ma
jakieœ granice. Myœla³am, ¿e po jak¿e
„niezwykle” interesuj¹cych i
wzbudzaj¹cych „zachwyt” popisach
niektórych m³odych mieszkañców
naszego miasta, przyjdzie czas refleksji
i owi delikwenci pójd¹ po rozum do
g ³ o w y. M y œ l a ³ a m , ¿ e z a c z n ¹
zachowywaæ siê jak na ludzi przysta³o.
Wszak podobno rozum przychodzi z
wiekiem. Myœla³am... ooo w³aœnie myœla³am. Mogê myœleæ sobie dalej a
rozum jak nie przyszed³ tak go na
horyzoncie nie widaæ. Mo¿e stwierdzi³,
¿e nie ma, do kogo przychodziæ?
Mi el iœ my ju ¿ w Ja no wi e
porwanie dla okupu (prawie jak w
filmie produkcji Hoolywood'skiej),
jazdê samochodem po schodach
naszego piêknego Liceum
Og ól no ks zt a³ c¹ ce go (p ra wi e j ak
wystêp kaskaderski) a nawet wybuch
prawdziwej bomby zdetonowanej przy
u¿yciu telefonu komórkowego ( prawie
jak „Matrix”) Nie zapominajmy tylko,
¿e „prawie” robi wielk¹ ró¿nicê. Chyba
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jeszcze tylko œmigania autkiem po
pijaku bez prawa jazdy nie by³o( prawie
jak Formu³a 1). Oj... to te¿ by³o Zadam
pytanie. Jaki wyczyn wci¹¿ stanowi
nieodgadnion¹ tajemnicê dla naszych
m³odych amatorów wra¿eñ??? Nie
mieliœmy jeszcze do czynienia z
pijanymi “mi³oœnikami roœlin”. A¿ do
10.10.2006 roku. Owego pamiêtnego
dnia czterech ch³opców: Jaros³aw P.
Andrzej Cz. Patryk S. Daniel S. bawi³o
siê na imprezie urodzinowej.( Aby nie
wymieniaæ za ka¿dym razem
wszystkich delikwentów zwijmy ich
umownie OGRODNIKAMI). I to nie
byle jakiej imprezie tylko 18-ce!!! (Tak
w ogóle redakcja ¿yczy solenizantowi
powodzenia w pe³noletnim ¿yciu). A
jak wszystkim wiadomo ( a jak nie
wiadomo to ju¿ wiadomo), impreza
taka nie mo¿e odbyæ siê bez znacznych
il oœ ci „w ys ko ko wy ch ” t ru nk ów.
Wszystko by³oby dobrze, gdyby
imprezowicze nie wpadli na jak¿e
inteligentny pomys³ walki z krzakami(
nie myliæ z rodzin¹ mieszkaj¹c¹ w
Janowie). A wygl¹da³o to mniej wiêcej

tak. Czterej OGRODNICY bêd¹cy w
stanie „wskazuj¹cym”, postanowili ok.
pó³nocy przejœæ siê po ulicy
Zamoyskiego. Czy wracali do domu,
czy zwiedzali okolice , jest w tej chwili
ma³o istotne. Wa¿ne jest to, i¿ ch³opcy
widz¹c Bogu ducha winne drzewka i
kwiatki w jak¿e brutalny sposób,
postanowili pokazaæ, kto tu rz¹dzi. I
pokazali... Czy drzewka stanê³y
bezczelnie im na drodze, czy te¿
kwiatki z³oœliwie uœmiecha³y siê do
grzecznych dzieci? tego nie wiemy.
Wiemy wszak, ¿e równie wredne
okaza³y siê klomby, które swoim
niew³aœciwym wygl¹dem zas³u¿y³y
sobie na ukaranie przez twardych
OGRODNIKÓW. Mo¿liwe, ¿e roœlinki
by³y niew³aœciwie zasadzone i szpeci³y
nasze piêkne miasto. Je¿eli tak, to
chyba powinniœmy okazaæ
wdziêcznoœæ naszym ch³opcom. Wszak
uratowali roœlinki przed niechybnym
cierpieniem a i nas mieszkañców
miasta przed przymusowym
patrzeniem na ten okropny widok.
Uff... Na szczêœcie walka z krzakami

Gazeta Janowska

zakoñczy³a siê interwencj¹ janowskiej
policji ok. godziny 0.15. Policjanci
pr zy ³a pa li wa nd al i na go r¹ cy m
uczynku. I dobrze, bo w takim tempie,
nied³ugo okaza³oby siê, ¿e to ju¿ nie
Janów tylko Sahara! Policjanci musieli
pewnie przecieraæ oczy ze zdumienia
widz¹c ten „mêski box”. Dwóch
wojowników uciek³o, lecz okaza³o siê,
¿e to nie takie proste, poniewa¿ nogi
jakoœ tak dziwnie zaczê³y siê im pl¹taæ.
Tym razem iloœæ procentów w ich
g³owach pozytywnie wp³ynê³a na
dzia³anie policji. A nale¿y wspomnieæ,
¿e iloœæ ta waha³a siê od 0.7 do 1.5o/oo
alkoholu w wydychanym powietrzu. Oj
oj... M³odzi Gniewni na pewno
odpowiedz¹ przed s¹dem za
zniszczenie mienia publicznego i
zak³ócanie ciszy nocnej. G³upota
ludzka jednak chyba naprawdê nie zna
granic...
Karolina Pada³¹

Ognisty ratownik - gor¹ca krew
By³a kiedyœ taka bajka „Stra¿ak
Sam ”. O pow iad a³a prz ygo dy o weg o
stra¿aka, który to jak na porz¹dnego ch³opa
przysta³o, pomaga³ ka¿demu we
wszystkim. Raz œci¹gn¹³ kota z drzewa,
kiedy indziej zaœ pomóg³ staruszce przejœæ
przez ulicê. Ot, facet jak marzenie. My te¿
mamy takich Sam'ów. Mo¿e nie tak
„idealnych”, ale za to robi¹cych coœ, czego
nigdy nie zrobi³ bajkowy bohater, a czego
móg³by siê od nich uczyæ. Nasi stra¿acy nie
tylko pomag aj¹, lecz równi e¿ ratuj ¹
ludzkie ¿ycie. I nie mówiê tu o ich
codziennych zajêciach, lecz o akcjach
„ponadprogramowych”, których wcale nie
maj¹ obowi¹zku organizowaæ.
5 grudnia 2006r. w budynku, w
którym znajduje siê „medycyna pracy” w
Janowie Lubelskim, odby³a siê akcja
„O gn is ty ra to wn ik -g or ¹c a k re w” ,
polegaj¹ca na honorowym oddawaniu
krwi. Moje bojowe zadanie, polega³o na
uzyskaniu informacji zwi¹zanych z akcj¹.
Szczerze mówi¹c, ma³o mnie to
interesowa³o. Strasznie nie chcia³o mi siê
iœæ, a¿ pod „nowy szpital”, a ju¿ tym
bardziej byæ œwiadkiem, jak pielêgniarka
wk³uwa w czyj¹œ rêkê ig³ê grub¹ jak
zapa³ka. (Nie przesadzam). Zrobi³am
jednak dobr¹ minê do z³ej gry i posz³am.
Oczami wyobraŸni widzia³am
mêczenników, którzy z grymasem bólu na
twarzach „mê¿nie” znosz¹ cierpienie, oraz
ci a³ a o md la ³y ch s¹ wy no sz on e i
sk³adowane na stosie gdzieœ w ciemnym
k¹ ci e. Gd y do ta r³ am na mi ej sc e,
przekona³am siê, ¿e prawda nijak siê ma do
moich wyobra¿eñ. Nikt nie cierpia³, nikt
nie mdla³ a krew nie „sika³a” po œcianach.
Zo ba cz y³ am sp or ¹ g ru pê m³ od yc h
mê¿czyzn (hmm...) cierpliwie czekaj¹cych
w kolejce do lekarza. Wszyscy byli
uœmiechniêci i rozmawiali miêdzy sob¹.

A¿ mi rumieñce wyskoczy³y na twarzy. Z
z a p a ³ e m p r z y s t ¹ p i ³ a m d o p r a c y.
Rozmawiaj¹c z Pani¹ pielêgniark¹, Panem
Andrzejem Ma³kiem- zastêpc¹ naczelnika
OSP w Modliborzycach oraz krwiopijcami
(ojojoj!) tzn. krwiodawcami,
dowiedzia³am siê wielu ciekawych rzeczy
(np. proces krzepniêcia krwi trwa oko³o 10
minut), lecz najwa¿niejsze informacje

uzyska³am od Pana Tomasza Taradyœkoordynatora akcji, na co dzieñ pe³ni¹cego
funkcjê Naczelnika OSP w
Modliborzycach, oraz bêd¹cego
pracownikiem KP PSP w Janowie
Lubelskim. Akcjê zorganizowa³y jednostki
OSP w Modliborzycach, Wierzchowiskach
I i II, oraz KP PSP w Janowie Lubelskim i
Zarz¹d Rejonowy PCK równie¿ w
Janowie. W jej ramach wziê³o udzia³ 43
osoby. Krew odda³o 38 osób (reszta z
ró¿nych przyczyn nie mog³a). Najwiêcej,
bo a¿ 22 (razem 9900 ml) z jednostki OSP
w Modliborzycach, 11 osób (4950 ml) z
jednostki OSP w Wierzchowiskach I, 4
osoby (1800ml) z jednostki OSP w
Wierzchowiskach II, no i jeszcze jedna, na
pocz¹tki ca³kowiecie nie brana pod uwagê,
czyli ja. £¹cznie w akcji oddano 17100 ml
tj. 17,1 litra. Naprawdê wspania³y wynik.
W Janowie odby³a siê ona w takiej
formie po raz pierwszy. Na terenie ca³ej

Mistrzostwa Polski Seniorów 2007 w zapasach styl klasyczny
w Janowie Lubelskim
Polski Zwi¹zek zapaœniczy w
Warszawie doceniaj¹c profesjonaln¹
organizacjê imprez zapaœniczych przez
JLKS ,,Olimp,, od 2000r przyzna³ naszemu
klubowi organizacjê Mistrzostw Polski
Seniorów w zapasach styl klasyczny, które
odbêd¹ siê w dn. 26-27.10.07.
W Mistrzostwach
walczyæ bêdzie ca³a
czo³ówka k rajowastanowiæ bêd¹
kwalifikacjê do
Kadry Narodowej na
Igrzyska Olimpijskie
Pekin 2008.
Przyznanie tak
du¿ej rangi zawodów
jest bardzo du¿ym
wyró¿nieniem naszego miasta Janowa
Lubelskiego oraz wielk¹ promocj¹.
Zawody bêd¹ obs³ugiwane przez telewizjê
i media ogólnopolskie.
Kolejne medale zapaœników JLKS
,,Olimp'' Janów Lubelski:
W dn. 6-7.10.06 w Pabianicach odby³y siê
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w
zapasach styl klasyczny- zapaœnik Olimpu
Kulik Marcin wywalczy³ br¹zowy medal
w kat. 55kg.
Pozosta³e miejsca:
-Tomusiak Pawe³ V m kat 55kg

-£ukasik Jerzy V m kat 60kg
-Szewczyk Rafa³ VI m kat 55kg
-P¹k Pawe³ VII m kat 60kg
W punktacji klubowej Olimp zaj¹³ IV
miejsce.
W dn. 20-22.10.06r w Radomiu
na Miêdzynarodowym Pucharze Polski
Kadetów Król Grzegorz kat 100kg
wywalczy³ br¹zowy medal zapewniaj¹c
sobie miejsce w Kadrze Polski na
Mistrzostwa Europy Kadetów, które
odbêd¹ siê w lipcu 2007r na Warszawskim
Torwarze. Ponadto w Kadrze Narodowej
Juniorów na przysz³oroczne Mistrzostwa
Œwiata jest Kowal
£ukasz kat. 60kg.
Zapaœnicy Olimpu
wa lc zy li ju ¿ w
Mistrzostwach
Polski Seniorów 1213.05.06r w
Katow icach gdzie
Kulik Marcin by³ o
krok od medalu
zajmuj¹c V miejsce
w kat. 55kg.
JLKS Olimp,, w 2006r zdoby³ 123pkt. we
wspó³zawodnictwie dzieci i m³odzie¿y co
da³o Klubowi miejsce VIII w kraju na 90
klubów zapaœniczych ( w 2005r 106pkt.).

DAEWOO TICO
ROK 1996 STAN BARDZO DOBRY TANIO
SPRZEDAM
TEL. 509-748-005

Polski, trwa ju¿ od 2 paŸdziernika a na
szczeblu wojewódzkim od 27 paŸdziernika
(szkoda, ¿e do nas dotar³a z takim
opóŸnieniem). Honorowi krwiodawcy nie
otrzymuj¹ ¿adnych pieni¹¿ków ani nagród
rzeczowych (nie biorê pod uwagê 8
czekolad, które pokrzepiaj¹ dawców).
Krew pobierana jest zarówno od mê¿czyzn
jak i od kobiet. Najczêœciej, co 8 tygodni.
Dzieñ przed planowan¹ wizyt¹, nie mo¿na
spo¿ywaæ alkoholu. Nie chcemy przecie¿,
aby pacjent, któremu przetoczono nasza
krew obudzi³ siê po operacji na kacu... Na
co dzieñ w naszym mieœcie nie mo¿na
o d d a æ k r w i . Tr z e b a c z e k a æ n a
zorg anizowanie akcji, b¹dŸ samemu
poj ech aæ do Reg ion aln ego Cen tru m
krwiodawstwa w Lublinie, lub do oddzia³u
w Kraœniku. (Ju¿ nied³ugo
prawdopodobnie w Modliborzycach).
Osoby doje¿d¿aj¹ce, maj¹ pokryte koszty
podró¿y w obydwie strony. Oprócz
os ob is te j sa ty sf ak cj i (i cz ek ol ad ),
honorowi krwiodawcy maj¹ robione za
darmo, robione badania na ¿ó³taczkê, wirus
HIV i inne choroby wartoœci 60 z³. Na
rekordzistów (tzn. tych, którzy oddali 18 l i
wiêcej) czekaj¹ np. zni¿ki na bilety w
transporcie komunikacji publicznej. Myœlê
jednak, ¿e myœl, i¿ ratuje siê czyjeœ ¿ycie
jest najwa¿niejsza. ¯e nasz krew kr¹¿y w u
kogoœ w ¿y³ach.
Rozmawiaj¹c z krwiodawcami,
pozna³am dwie dziewczyny. Jakie¿ by³o
moje zdziwienie, gdy ujrza³am je w trakcie
pobierania krwi. Nic a nic siê nie ba³y.
Wywar³o to na mnie piorunuj¹ce wra¿enie.
Zrobi³o mi siê strasznie g³upio, na myœl, ¿e
chodzi³am i panikowa³am na sam widok
igie³. Jeszcze g³upiej siê poczu³am widz¹c
je dowcipkuj¹ce ze znajomymi.
Nas³ucha³am siê tylu pozytywnych rzeczy
o honorowym krwiodawstwie, pozna³am

fajnych ludzi, których zjednoczy³ wspólny
cel, ¿e zaczê³am im zazdroœciæ. Nagle
wydali mi siê elitarn¹ grup¹, której czêœci¹
zapragnê³am siê staæ. Podjê³am decyzjê.
Zosta³am przepuszczona w kolejce na sam
pocz¹tek (chyba po to abym siê nie
rozmyœli³a i nie uciek³a), a co by³o póŸniej
widaæ na zdjêciu. Chcê jeszcze tylko
dodaæ, ¿e ci, co strasz¹, i¿ uk³ucie jest
ba rd zo bo le sn e, to al bo s¹ ja cy œ
nadwra¿liwi na ból, albo nas³uchali siê
legend rodem z PRLu. Ca³y ten proces nie
ró¿ni siê praktycznie niczym od zwyk³ego
badania krwi. Gor¹co zachêcam w imieniu
wszystkich „ognistych ratowników”, o
aktywny udzia³ w akcji. Nic siê nie traci a
wiele zyskuje.
Mo¿ e za jak iœ cza s, us³ ysz ¹
Pañstwo podczas „Wieczorynki” wo³anie
ukochanej pociechy: ”mamo, tato! A
Stra¿ak Sam to dzisiaj krewkê oddawa³
¿eby uratowaæ czyjeœ ¿ycie”.
Karolina Pada³a
P.S. Informacje o mo¿liwoœci
zorganizowania akcji dosta³y wszystkie
jednostki na terenie powiatu, jednak¿e nikt
jakoœ siê nie kwapi³ do dzia³ania. Na
wysokoœci zadania stan¹³ tylko Pan Tomek
z kolegami i jak sam mówi: „jakoœ
wysz³o”. Moim zdaniem, nie „jakoœ” tylko
wspa nial e. W rama ch akcj i pows ta³
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi
z sie dzib ¹ prz y OSP M odli borz yce.
Zrzesza wszystkie jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy. Pan
Tomasz nie wie jeszcze jak nazywaæ siê
bêdzie klub, poniewa¿ nie weryfikowa³
nazwy z pozosta³ymi kolegami, ale nazwa
„O GN IO OD PO RN I” je st tr af na i
prawdopodobnie zostanie zatwierdzona.

Wszystko co wielkie
Jest wielkie przez serce
Wielofunkcyjna Placówka
Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹
„Promyk” w Janowie Lubelskim jest
placówk¹ przeznaczon¹ dla dzieci i
m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia. G³ównym
jej zadaniem jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju
wychowanków oraz przygotowanie do
samodzielnego, godnego ¿ycia.
Zadanie to jest realizowane poprzez
umo¿liwienie naszym podopiecznym
zdobycia wykszta³cenia, przyuczenia
do zawodu, rehabilitacjê oraz
zapewnienie alternatywnego sposobu
spêdzania czasu wolego.
Oczekujemy wsparcia
rzeczowego oraz materialnego.
Marzeniem naszym jest by stworzyæ
naszym wychowankom jak najlepsze
warunki rozwoju, gdzie bêd¹ mog³y
doœwiadczyæ atmosfery prawdziwego
domu rodzinnego pe³nego ciep³a,
serdecznoœci i mi³oœci. Chcielibyœmy
poprawiæ komfort ¿ycia w placówce.
Brakuje nam œrodków na zakup
odzie¿y, obuwia, przyborów szkolnych
i innych niezbêdnych rzeczy.
Zaczyna siê okres
przedœwi¹teczny - Miko³aj i Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Wówczas ciep³o
rodzinne i obecnoœæ bliskich jest
wyj¹tkowo cenna. Równie wa¿ne
wydaje siê rekompensowanie braku
bliskoœci rodziny i tak umiejêtne

Gazeta Janowska

zorganizowanie okresu Miko³ajek i
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia by nie
poczuli siê odrzuceni i samotni. Ka¿dy
podarunek, ka¿dy ¿yczliwy gest z
Pañstwa strony jest wyrazem troski,
zainteresowania i okazaniem
wielskiego serca w kierunku naszych
wychowanków oraz œwiadectwem
pamiêci o nich.
Poszukujemy sponsorów dla
ca³ej naszej dzia³alnoœci a tak¿e w
indywidualnych przypadkach
dotycz¹cych naszych dzieci . Mile
widziane by³oby objêcie przez Pañstwa
patronatu nad jednym z naszych
wychowanków.
KA¯DA POMOC JEST
CENNA! Dlatego zwracamy siê z
gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich osób
dobrej woli. Prosimy Was niech los tych
opuszczonych nie bêdzie dla Was
obojêtny.
Dyrektor Lucyna Czarna
Nasz adres:
Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad
Dzieckiem i Rodzin¹ „PROMYK”
Ul. Jana Paw³a II 10
23-300 Janów Lubelski
tel.015/ 8717427 fax. 015/8717438
Nr konta 22 1020 3235 0000 5102 0032
8138
BANK PKO S.A. O/ JANÓW
LUBELSKI
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Zasady wspó³pracy Gminy Janów Lubelski
z organizacjami pozarz¹dowymi
Silne, œwiadome swej roli i mo¿liwoœci,
spo³eczeñstwo obywatelskie jest
jednym z najistotniejszych czynników
rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Jednym z filarów takiego
spo³eczeñstwa s¹ niezale¿ne
organizacje pozarz¹dowe. Na terenie
Gminy Janów Lubelski aktywnie dzia³a
kilkanaœcie tego typu organizacji
skupiaj¹cych dziesi¹tki najbardziej
aktywnych, otwartych na problemy
innych, mieszkañców gminy. Sektor
pozarz¹dowy rozumiany jako ogó³
organizacji pozarz¹dowych jest jednak
jeszcze s³aby i wymaga wsparcia ze
strony administracji samorz¹dowej.
Wsparcie to, okreœlone w „Programie
Wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z
Organizacjami Pozarz¹dowymi i
Innymi Organizacjami w roku 2007”,
opieraæ siê bêdzie na poszanowaniu
wszystkich przejawów zorganizowanej
aktywnoœci obywatelskiej skierowanej
na rzecz wspólnego dobra, jednak z
racji swoich zadañ skupiæ siê bêdzie na
wspó³pracy z organizacjami
dzia³aj¹cymi w obszarach po¿ytku
publicznego okreœlonych w ustawie o

dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie.
Ab y ws pó ³p ra ca ta mi a³ a
charakter partnerski i przejrzysty,
w y k o r z y s t u j ¹ c y
w jak najwiêkszym stopniu zasoby
zarówno samorz¹du, jak i sektora
pozarz¹dowego, wszystkim
zai nte res owa nym pod daj emy do
weryfikacji i wprowadzenia
ew en tu al ny ch z mi an , „P ro gr am
Wspó³pracy” obowi¹zuj¹cy w 2006
roku, który po aktualizacji
przedstawiony bêdzie do uchwalenia
Ra dz ie Mi ej sk ie j. Pr og ra m te n
udostêpniony na stronie internetowej
U r z ê d u M i e j s k i e g o :
www.janowlubelski.pl.

Mosty cd
Nowe mosty wybudowane zosta³y
równie¿ w Pikulach i Bia³ej I (po 1
moscie), oraz miejscowoœci Zajemie (2
mosty). Ca³kowity koszt wynosi 40 tyœ
z³. Pieni¹dze na inwestycjê przekaza³a
gmina. Mieszkañcy i wszyscy
zainteresowani samodzielnie i zapa³em
zajêli siê budowl¹. Drzewo wczeœniej
przesz³o ca³a obróbkê (impregnowanie,
przetarcie itp.). Radoœæ
zainteresowanych jest tym wiêksza,
gdy¿ wczeœniej musieli poruszaæ siê na
improwizowanych k³adkach, które
czêœciej siê rozpada³y ni¿ by³y

u¿ywane. Proszê tylko, aby nie braæ
dos³ownie do serca s³ów (ani tym
bardziej ich realizowaæ) „paliæ za sob¹
mosty”.
Równie¿ na ulicy Wiejskiej zakoñczy³a
siê budowa parkingów
samochodowych. W miejscach, w
których zbiera³a siê woda i nie chcia³a
odp³ywaæ, podwy¿szono i poszerzono
teren. Za remont tego odcinka drogi i za
wy³o¿enie parkingów kostk¹, gmina
zap³aci³a 80 tyœ z³.
Karolina Pada³a

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszystkim naszym Odbiorcom i Wspó³pracownikom
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, pogody ducha i samych radosnych chwil,
by w atmosferze ciep³a i porozumienia
Wigilijnego Wieczoru up³ynê³y wszystkie dni
nadchodz¹cego Nowego Roku.

Wnioski i propozycje zmian
prosimy sk³adaæ osobiœcie w Punkcie
Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego
59, lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
janow.lub_zp@woi.lublin.pl do dnia
30 grudnia 2006 roku.

Dyrekcja i Pracownicy
Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim

Opracowa³ Pawe³ Kusz

Stypendia unijne przyznane

„Ruszy³a” trzecia edycja programów
stypendialnych, wspó³finansowanych
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i
bud¿etu pañstwa w ramach Dzia³ania
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
który jest jednym z siedmiu programów
operacyjnych, s³u¿¹cych do realizacji
Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw
Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006
(NPR/PWW ). Okreœl a on cele i
kierunki oraz wysokoœæ œrodków na
realizacjê polityki regionalnej pañstwa
z udzia³em funduszy strukturalnych:
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
W tym roku kwoty dofinansowania na realizowane przez Powiat Janowski,
dwa projekty stypendialne, zosta³y
zmniejszone, o czym informowano w
czerwcowym wydaniu Gazety
Janowskiej.
W roku szkolnym 2006/2007 stypendia
- w ramach realizowanego projektu, Nr
Z/2.06/II/2.2/90/06, pn.: Program

st yp en di al ny dl a u cz ni ów sz kó ³
po na dg im na zj al ny ch z Po wi at u
Janowskiego - edycja 2006”, zosta³y
przyznane 345 uczniom, spo œró d
których 156 ma sprawowanie
wzorowe, natomiast 189 bardzo dobre.
Projekt jest zgodny z polityk¹ równych
szans w dostêpie do edukacji kobiet i
mê ¿c zy zn , p on ie wa ¿ w œr ód 34 5
uczniów - stypendystów jest 278 kobiet
(67 mê¿czyzn).
W tym roku g³ównym i
najwa¿niejszym kryterium,
wp³ywaj¹cym na fakt przyznania
stypendium, by³a ocena ze
sprawowania, nastêpnie œrednia ocen
ucznia, a dopiero na trzecim miejscu
brano pod uwagê dochód ucznia w
przeliczeniu na jednego cz³onka
rodziny. Kwota przyznanego uczniowi
stypendium wynosi 1 000 z³ w skali
roku szkolnego (po 100 z³ miesiêcznie).
W ty m r ok u o bo wi ¹z uj e f or ma
finansowa wyp³aty stypendium jest to
nowoœæ w stosunku do poprzednich
edycji, gdzie stypendium wyp³acane
by³ o na zas adz ie r efu nda cji czy
dofinansowania. Jednak¿e warunkiem
skorzystania z formy finansowej

stypendium jest posiadanie
odpowiedniej frekwencji na zajêciach
szkolnych. Wysokoœæ limitu godzin
ni eu sp ra wi ed li wi on yc h, kt ór eg o
przekroczenie powoduje utratê
stypendium, ustalono na 10 godzin w
semestrze. W sytuacji przekroczenia
tego¿ limitu, uczeñ traci prawo do
otrzymywania stypendium, a
niewykorzystan¹ kwotê stypendium
otr zym uje kol ejn a os oba z li sty
rezerwowej. Jednoczeœnie uczeñ sk³ada
oœwiadczenie o przeznaczeniu
stypendium na cele edukacyjne. Z
informacji, uzyskanych od
pracowników szkó³, zajmuj¹cych siê
realizacj¹ i wdra¿aniem programów
stypendialnych w szko³ach, wynika, ¿e
zale¿noœæ otrzymywania stypendium
od nale¿ytej frekwencji, motywuje
m³odzie¿ do uczêszczania na zajêcia
szkolne, a tym samym do nauki. Poza
ty m, ja k w yn ik a z uz ys ka ny ch
in fo rm ac ji , w pr ze ci ¹g u tr ze ch
miesiêcy, tj. we wrzeœniu, paŸdzierniku
i listopadzie br. ¿ aden uczeñ stypendysta nie przekroczy³ limitu
godzin nieusprawiedliwionych. Jeœli
zaœ chodzi o stronê finansow¹, to

,,Byæ zwyciê¿onym
i nie ulec to
zwyciêstwo,
zwyciê¿yæ i spocz¹æ
na laurach - to
klêska’’.
16.

Gazeta Janowska

prawdopodobnie w II po³owie grudnia
ka¿dy uczeñ - stypendysta dostanie w
gotówce pieni¹dze w wysokoœci 400,00
z³ z wyrównaniem od wrzeœnia br. (pod
wa ru nk ie m o tr zy ma ni a œ ro dk ów
finansowych na ten cel z Instytucji
Wdra¿aj¹cej).
Powiat Janowski realizuje równie¿
pr oj ek t, pn .: „E UR OS TU DE NT
program stypendialny dla
Województwa Lubelskiego
edycja
2006”, w ramach, którego stypendia - w
wysokoœci 1500 z³ w skali roku
ak ad em ic ki eg o, pr zy zn an o 2 6
studentom (w tym:17 kobietom).
Ka ¿d y st ud en t
st yp en dy st a na
pocz¹tku grudnia br. otrzyma³ kwotê
450 z³ - za okres 3 miesiêcy.
W dzisiejszych czasach w Polsce spora
czêœæ m³odych ludzi po maturze i po
studiach ma problemy ze znalezieniem
dobrej pracy. Miejmy nadziejê, ¿e
realizowane wsparcie stypendialne
wp³ynie pozytywnie na Ich przysz³oœæ,
w kszta³towaniu, której pomo¿e Im
dyplom dobrej szko³y czy uczelni.
Alina Boœ

