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Komentarz do Ligi Halowej
WSPÓLNY
PROBLEM
po I Rundzie obserwowany z górnego balkonu,
Mamy piêkne tereny leœne, mamy Starostwem nad wspólnym opracowaniem
te¿ wstydliwy problem z tym zwi¹zany. W projektu oczyszczenia lasów. Prace winny
sk¹d nie wszystko widaæ.
rozmowie z Nadleœniczym Lucjanem rozpocz¹æ siê od zinwentaryzowania
Od razu zaznaczam i to na samym
wstêpie, ¿e jest to komentarz bardzo
subiektywny, dlatego postaram siê oddaæ
wszystko to, co dzia³o siê w I rundzie naszej
(u¿ywam tego s³owa, gdy¿ liga stajê siê
powoli w³asnoœci¹ publiczn¹) Amatorskiej
Ligi Halowej w Pi³ce No¿nej
Piêcioosobowej o Puchar Burmistrza
Janowa Lubelskiego. Za s³owo i ocenê,
(Ligi i nie tylko) ponoszê ca³kowit¹
odpowiedzialnoœæ.
Nie mo¿na inaczej zacz¹æ jak od
ostatniej kolejki. To, co wydawa³o siê
niemo¿liwe, sta³o siê faktem.
„POGROMCY” (ju¿ sama nazwa mówi, ¿e
to oni gromi¹ innych - i tak by³o do ostatniej
kolejki), zostali ujarzmieni przez
„KABARET STARSZYCH PANÓW” a to
w znacznym stopniu powywraca³o nasz¹
tabelê. TEAM CAPRI® pokona³ zbyt
³atwo, (na ten dzieñ) STRA¯AKA, który
uchodzi³ za faworyta, a HALNI, co by³o
wyraŸnym zaskoczeniem ulegli
TECHNIKOWI. Jak na jedn¹ kolejkê i to
ostatni¹, zaskoczeñ i niespodzianek
mieliœmy doœæ. Na dodatek podczas meczu
Dariusz Brytan zdoby³ tylko jedn¹ bramkê.
Fani rozczarowani?
Mo¿e zacznijmy od pocz¹tku. Przed
ro ze gr an ie m pi er ws zy ch sp ot ka ñ w
kuluarach hali sportowej mówi³o siê, ¿e
„Kabaret Starszych Panów”, „Pogromcy”,
„Team Capri®”, to zdecydowani faworyci.
Mówi³o siê równie¿ o nierównych szansach
poszczególnych zespo³ów, ¿e np. po
pierwsze „Pogromcy” to sama m³odzie¿ i na
nasz¹ Ligê za m³odzi, po drugie „Kabaret”
ma zawodników z IV ligi, którzy nie
powinni braæ udzia³u, po trzecie sêdziowie
bêd¹ ma³o obiektywni, po czwarte to…ble,
ble, ble. Po trzech rozegranych kolejkach,
kuluarowe przepowiednie nieco siê nie
sprawdzi³y.
„Stra¿ak” zaskakuje bardzo dobr¹ gr¹.
Bramkarz Jan Bia³y jest fantastyczny, nie

puszcza bramek… do ostatniej kolejki.
Œ w i e t n i e z o rg a n i z o w a n i w g r z e ,
ni es am ow it a ko nd yc ja . Tro ch ê zb yt
nerwowi gdy coœ nie uk³ada³o siê po ich
myœli. Na wysokim poziomie grali ca³¹
kolejkê (oprócz bramkarza) Piotr Nosal i z
ma³ymi przerwami Marcin Zybel oraz
Wojciech Tylus. Swoje umiejêtnoœci i
zaanga¿ow anie pokazali równie¿ poza
boiskiem, kiedy udzielili poszkodowanemu
zawodnikowi pierwszej pomocy i
zaopiekowali siê nim do przyjazdu karetki
pogotowia. Brawo!!!
„Technik”-mieszanka m³odoœci i
rutyny. Zagran ia Ryszarda
Ma³ka i
Dariusza Gawrona, którym to z
powodzeniem wtórowa³ S³a womir
Skrzypek. (Gdyby jeszcze Pan S³awomir te
ko me nt ar ze po zo st aw i³ w sz at ni .. .)
Przypomnia³y mi siê najlepsze czasy
„JANOWIANKI” z dawnych, dobrych lat.
Kto nie wierzy niech zapyta ludzi, którzy
pamiêtaj¹ „Janowiankê” gdy gra³a tylko
ogrodzonym boisku bez trybun i bie¿ni. Do
tego trzeba dodaæ dobr¹ grê Wies³awa
Kiszki. Reszta “m³odzie¿y” z „Technika”:
Jan Papierz, i Maciej Widz równie¿ wydaje
siê byæ obiecuj¹ca.
„Krasnale”- typowa dru¿yna
podwórkowa, ale za to kto stoi w bramce? S³ aw ek Bu tr yn !! ! Ch ci a³ o by si ê
pow ied zie æ… g dzi e ci bra mka rze z
dawnych lat... No niestety, sam bramkarz
meczy nie wygrywa, ktoœ musi strzelaæ.
Dru¿yna jednej po³owy.
„Th e Mom ots ”- ci nie ust ras zen i
„Ch³opcy” doje¿d¿ali na nasz¹ Ligê z
Momot. C o za p oœwiêcenie i c hêæ
pokazania siê. Pamiêtajmy, ¿e wspiera³ ich
nie tylko duchowo, ale i wspania³¹ gr¹ ( o ile
…. czas pozwoli³ ) na boisku sam ks. Darek.
Wspania³a dru¿yna. Przyk³ad dla innych,
choæ na boisku nie wszystko uk³ada³o siê po
ich myœli.
Cd str. 4

Sprawa ci¹gle siê rozwija...
W st ycz nio wym num erz e
Gazety Janowskiej informowaliœmy
Pañstwa o wielkim sukcesie janowskich
policjantów. Sprawa narkotykowa sta³a
siê g³oœna nie tylko w Janowie, ale
równie¿ poza jego granicami. Œledztwo
trwa nadal, dlatego te¿ dla jego dobra
ci¹gle nie mo¿emy udzieliæ informacji
na pytania, na które Pañstwo
chcielibyœcie znaæ odpowiedŸ. Mo¿emy
jednak powiedzieæ, i¿ aresztowania
odby³y siê tak¿e m.in. w Kraœniku i
Lublinie. Powi¹zania pomiêdzy spraw¹

janowsk¹ a sprawami w innych
miastach s¹ bardzo silne, dlatego te¿
Komenda Woje wódzka Policji w
Lublinie rozwa¿a mo¿liwoœæ
utworzenia specjalnej grupy œledczej
maj¹cej na celu sprawowanie
bezpoœredniego nadzoru nad prac¹
Powiatowych Komend Policji.
Aresztowano i przes³uchano kolejne
osoby. Sprawa ci¹gle siê rozwija.
Karolina Pada³a

Bednarzem dowiedzia³em siê, ¿e problem
œmieci zalegaj¹cy w lasach jest du¿y szc zeg óln ie w las ach pañ stw owy ch.
Oczywiœcie za lasy pañstwowe odpowiada
Nadleœnictwo, ale przez lasy przebiegaj¹
drogi gminne i powiatowe a
odpowiedzialnoœæ za porz¹dkowanie pasa
drogowego spoczywa na w³aœcicielach
dróg. Najgorzej przedstawia siê sytuacja w
lasach prywatnych. Prowadzone bêd¹
rozmowy z Urzêdem Miejskim i

dzikich wysypisk, oraz z³o¿enia wniosku
unijnego, (je¿eli bêd¹ takie mo¿liwoœci).
Nie mo¿na pozwoliæ na przysypywanie
œmieci ziemi¹. Zebranie œmieci i wywóz na
wysypisko poci¹gnie za sob¹ znaczne
koszty (wg szacunków red. kilkaset tysiêcy
z³ ot yc h) . Is tn ie je ró wn ie ¿ po tr ze ba
opracowania jakiejœ metody
zapobiegaj¹cej powstaniu w przysz³oœci
podobnej sytuacji.
Jan Machulak

OJEJKU! CO SIÊ DZIEJE?
Problemy z narkotykami by³y,
s¹ i bêd¹. Nie ma sensu chowaæ g³owy w
piasek i udawaæ, ¿e problemu nie ma.
Wzi¹wszy pod uwagê ostatnie
wydarzenia oraz ich wysok¹ skalê,
niektórzy pewnie ³api¹ siê za g³owê
krzycz¹c „ojejku! Co siê dzieje?”
Janów Lubelski, ma³e spokojne (mo¿na
powiedzieæ „leniwe”) miasteczko.
Niekiedy wieje nud¹, a¿ tu nagle…
BUM! Taka afera ujrza³a œwiat³o
dzienne. Najbardziej zadziwiaj¹cy (i
przera¿aj¹cy) jest fakt, i¿ coraz wiêksz¹
grupê „amatorów odlotów” stanowi¹…
uczniowie szkó³ ponadpodstawowych.
Liczba osób zamieszanych w „sprawê
narkotykow¹” na terenie Janowa wœród
tej grupy wiekowej, mo¿e siêgaæ a¿ 60
osób. Nie mówiê ju¿ o starszych. Póki
co, tylko „Podstawówka” wydaje siê
byæ wolna od owego problemu.
Chocia¿ kto wie? Mo¿e nied³ugo na
wierzch wyp³yn¹ nowe, nieznane dot¹d
fakty, a „trójka” wcale nie oka¿e siê taka
„czysta” jak dot¹d twierdzono? Oby
nie. Proszê pamiêtaæ, ¿e jeszcze rok
temu niektórzy upierali siê, i¿ „ten
problem” Janowa nie dotyczy. Gdy ju¿
d³u¿ej nie mo¿na zaprzeczaæ, nagle
wszyscy staraj¹ siê znaleŸæ winnych.
Pod ostrza³ id¹ dyrektorzy, rodzice,
policja i oczywiœcie sama m³odzie¿.
Widaæ, i¿ dotychczasowe dzia³ania
maj¹ce zmniejszyæ zagro¿enie
narkomanii wœród dzieci i m³odzie¿y
nie przynios³y po¿¹danych rezultatów.
Liczba za¿ywaj¹cych narkotyki (nie
mówiê tu o ludziach „tylko”
posiadaj¹cych) zamiast spaœæ-wzros³a.
Pogadanki w szko³ach nic nie pomog³y,
rozmowy z rodzicami równie¿. Owoc
zakazany smakuje najlepiej… „Czas
siêgn¹æ po bardziej stanowcze œrodki”do takich wniosków dosz³a nie tylko
ja no ws ka po li cj a, le cz ró wn ie ¿
dyrektorzy szkó³. 5 lutego 2007r.
odby³a siê narada dyrektorów jednostek

Gazeta Janowska

oœwiatowych, podlegaj¹cych gminie
Janów Lubelski. Udzia³ w niej wzi¹³
ró wn ie ¿ Pa n Ra do s³ aw Cz ub anadkom isarz K PP w Janowi e.
„P rz ed st aw ia j¹ c sk al ê pr ob le mu
narkomanii w szko³ach poinformowa³,
i¿ policjanci zaanga¿owali s¹ w
kontrolowanie wagarowiczów. Policja
powiadamia szko³y o wagarowiczach,
na dyrektorach i nauczycielach
natomiast ci¹¿y obowi¹zek
zapobiegania nie spe³niania obowi¹zku
szkolnego. Poinformowa³ tak¿e o
przeprowadzonej przez policjê akcji
œci gan ia i are szt owa nia dea ler ów
narkotykowych. Zjawisko narkomanii
istnieje w Janowie mimo, ¿e z ¿adnej
sz ko ³y ni e wp ³y wa j¹ do po li cj i
informacje o u¿ywaniu przez uczniów
narkotyków lub alkoholu. Zwróci³ siê
do dyrektorów, by nie bali siê zg³aszaæ
takich przypadków, tym bardziej, ¿e
dzieci powiedzia³yby od kogo
narkotyki maj¹. Ponadto policja w
ka ¿d ej ch wi li mo ¿e pr ow ad zi æ
pogadanki w szko³ach i wspó³pracowaæ
z ka¿d¹ z nich.”( fragment protoko³u z
n a r a d y d n . 5 l u t e g o 2 0 0 7 r. )
Dowiedzia³am siê tak¿e, ¿e w Szkole
Podstawowej wprowadzono
monitoring , po do bn y zamiar ma
Dyrek tor Gimnazjum. Ale czy to
wystarczy? Wydaje mi siê, ¿e nie. Tak
naprawdê to nie dyrektorzy szkó³
odpowiadaj¹ za takie postêpowanie
m³odych ludzi tylko ich rodzice i
oczywiœcie oni sami. Równie¿ policja
w br ew po zo ro m s am a z w³ as ne j
ini cja tyw y ni e mo ¿e z rob iæ n ic.
Sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co. Dopóki
do dyrekcji nie dotr¹ informacje od
rodziców b¹dŸ uczniów o
wystêpowaniu narkotyków na terenie
sz ko ³y, do t¹ d dy re kc ja ni e ma
rzetelnych podstaw, aby poinformowaæ
policjê.
Cd. Str 3

OG£OSZENIE
Janów Lubelski 2007.02.12
Gmina Janów Lubelski og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w
Janowie Lubelskim na terenie oœrodka
wypoczynkowego „Zalew” w obrêbie
ewidencyjnym Janów Lub. III, stanowi¹cej
dzia³kê nr 2112 o powierzchni ogólnej
1,0322 ha.
Nieruchomoœæ powy¿sza stanowi
w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski.
Dla nieruchomoœci tej prowadzona jest
przez S¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wydzi a³ Ks i¹ g Wie cz ys ty ch ks iê ga
wieczysta Nr 40631.
Nieruchomoœæ zabudowana jest
budynkami rekreacyjno
wypoczynkowymi.
Przedmiotowa nieruchomoœæ nie jest
obci¹¿ona prawami osób trzecich.
Na tym terenie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego w
zwi¹zku z czym, wszelkie zmiany sposobu
zagospodarowania nieruchomoœci w
ro zu mi en iu pr ze pi só w u st aw y o
zagospodarowaniu przestrzennym, musz¹
byæ zgodne z decyzj¹ Burmistrza Janowa
Lubelskiego znak: PG.I.7331/105/2003 z
dnia 31.12.2003 r. o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu dla
inwestycji: przekszta³cenia i rozbudowy
bazy turystycznej w Park Rekreacji nad
zalewem w Janowie Lubelskim.
Uzbrojenie: Szczegó³owe warunki
pod³¹czenia d o s ieci u zbrojenia
technicznego oraz obs³ugi
komunikacyjnej, nabywca zobowi¹zany

bêdzie uzyskaæ u gestorów tych sieci i
zarz¹dcy drogi.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y wynosi 129
050,00 z³.
Wadium wynosi 25 000,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi 1 300,00
z³.
Podane ceny nie obejmuj¹ podatku od
towarów i us³ug, który bêdzie naliczony
wed³ug zasad i stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy z nabywc¹.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby,
którym przys³ uguje pierws zeñstw o w
nabyciu nieruchomoœci na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
up³yn¹³ w dniu 24.01.2007 r. Gmina
Janów Lubelski zastrzega sobie prawo
pierwokupu przedmiotowej
nieruchomoœci w przypadku jej
sprzeda¿y przez nabywcê.
Prawo to zostanie wprowadzone do aktu
nota rial nego i uja wnio ne w k siêd ze
wieczystej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby
fizyczne i prawne, które terminowo wp³ac¹
wadium. Wadium powinno byæ
wniesione na rachunek bankowy Gminy
Ja nó w Lu be ls ki -P ow sz ec hn a Ka sa
Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. Oddzia³ w
Janowie Lubelskim Nr 74 10203235 0000
5602 0007 4369. najpóŸniej do dnia 23
marca 2007 r.
Za datê wp³acenia wadium uwa¿a siê
wp³yw wymaganej kwoty na w/w rachunek
bankowy.

Epoka “Leœnych Stworów”Pocz¹tek

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Sporz. I.W.
Spr. 19.02.2007 r. E.M.

mgr in¿. Zbigniew GORZELEWSKI

ul. PARTYZANTÓW 71
i SKLEP ul. KILIÑSKIEGO 3
Poleca us³ugi:
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Damian Surowski
Waldemar Futa

stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i
terminie podanym nabywcy przez
zbywaj¹cego w celu podpisania umowy,
Gmina mo¿e odst¹piæ od jej zawarcia.
Wp³acone wadium nie podlega wówczas
zwrotowi.
Nabycie nieruchomoœci przez
cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, je¿eli
wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z póŸn..
zmianami).
Wadium zwraca siê niezw³ocznie (jednak
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni) po
zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa¿nieniu lub
zakoñczeniu przetargu wynikiem
negatywnym. Wadium wp³acone przez
uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza
siê na poczet ceny nieruchomoœci.
Dodatkowych informacji o nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki
Prz est rze nne j i G run tam i Ur zêd u
Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr
22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w
00
30
godzinach od 8 - 14 , w okresie od
ukazania siê og³oszenia do up³ywu terminu
wnoszenia wadium.
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Ze swej strony, gmina deklaruje
pomoc pot encjalnemu na bywcy w
wyborze w³asnej koncepcji
zagospodarowania terenu. Dodatkow¹
zalet¹ bêd¹ zwolnienia w podatkach od
nieruchomoœci dla podmiotów
inwestuj¹cych i tworz¹cych nowe
miejsca pracy.
Dzia³ka bêd¹ca przedmiotem
przetargu posiada atrakcyjn¹ lokalizacjê
w s¹siedztwie planowanej do budowy w
ramach koncepcji Parku Rekreacji
strzelnicy, maj¹cej atrakcyjn¹ formê
raka. Mo¿e stanowiæ doskona³¹ bazê
noclegow¹ pod rozwój turystyki
kwalifikowanej (survival), jak równie¿
pe³niæ rolê ogólnodostêpnego oœrodka
wypoczynkowego.
Na kolejne tereny trzeba bêdzie
poczekaæ do po³owy bie¿¹cego roku.
Gmina planuje wówczas sprzeda¿ w
formie przetargu 70-arowej dzia³ki pod
tz w. Ko lo ni ê Œl im ak ów. Wed ³u g
koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej ma tam powstaæ
oœrodek wypoczynkowy z wygodnymi
d o m k a m i , z w y g l ¹ d u
przypominaj¹cymi œlimaki.
Kolejne tereny nad Zalewem
Ja no ws ki m bê d¹ wy st aw io ne na
sprzeda¿ w drugiej po³owie bie¿¹cego
roku.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z Urzêdem Miejskim
w J anowie L ubelskim. Wi êcej
in fo rm ac ji mo ¿n a u zy sk aæ po d
numerem tel. 015 87 24 313.

Re

Janów Lubelski jest piêknie
po³o¿on¹ gmin¹ na granicy Lasów
Janowskich i pierwszych wzniesieñ
Roztocza. Ze wzglêdu na swoje
naturalne walory okreœlana jest jako
„Leœny Skarbiec”. Do najwa¿niejszych
kierunków rozwoju gminy zaliczana
jest turystyka. Jej centrum stanowi
Zalew Janowski urokliwy zbiornik
wodny, otoczony lasami i piaszczystymi
pla¿ami.
Aby sprostaæ trendom
wspó³czesnej turystyki, gmina Janów
Lubelski przygotowa³a koncepcjê
zagospodarowania Zalewu
Janowskiego. Przewiduje ona budowê
„Rodzinnej Wy spy Katarzyny”
po³o¿onej na wyspie osady Wellness &
SPA oraz lokalizacjê wokó³ Zalewu
Ja no ws ki eg o Pa rk u Re kr ea cj i z
oryginaln¹, wkomponowan¹ w teren
architektur¹ „leœnych stworów”.
Wstêpem do realizacji Parku
Rekreacji ma byæ sprzeda¿ terenów nie
ob jê ty ch be zp oœ re dn io pl an am i
koncepcji. Nast¹pi to ju¿ niebawem. 29
marca bie¿¹cego roku odbêdzie siê
przetarg dzia³ki Oœrodka
Wypoczynkowego po Fabryce Maszyn,
o powierzchni 1,03 ha. Sprzeda¿ tej
dzia³ki otwiera d³ugofalowy proces
udostêpniania na korzystnych
warunkach wolnych terenów
inwestycyjnych na realizacjê Parku
Rekreacji przez inwestorów. Gmina
Janów Lubelski bêdzie stara³a siê
sprzedawaæ wolne tereny inwestycyjne
nad Zalewem Janowskim, gdy¿ nie jest
podmiotem, który bêdzie realizowa³
wy¿ej wymienion¹ koncepcjê.
2.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 marca
2007 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim /sala nr 1/.
Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne:
- legitymowaæ siê dowodem osobistym lub
paszportem,
- posiadaæ pe³nomocnictwo w formie
przewidzianej prawem w przypadku, gdy
wystêpuj¹ jako pe³nomocnicy uczestnika
przetargu,
- posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej w przypadku, gdy uczestnik
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
- posiadaæ aktualny odpis z Krajowego
Rejestru S¹dowego oraz zgodê organów
statutowych na nabycie w/w
nieruchomoœci w przypadku, gdy uczestnik
jest osob¹ prawn¹,
- posiadaæ dowód wp³aty wadium.
W/w dokumenty podlegaj¹ przed³o¿eniu
komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci zobowi¹zana jest do
wniesienia nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed
podpisaniem umowy, kwotê równ¹ 100%
ceny netto nieruchomoœci osi¹gniêtej w
przetargu powiêkszonej o podatek VAT a
pomniejszonej o kwotê wadium. Za datê
wp³aty tej kwoty uwa¿a siê wp³yw
wymaganej nale¿noœci na rachunek
bankowy Gminy Janów Lubelski.
Wszelkie koszty zwi¹zane ze spisaniem
umowy notarialnej oraz wyznaczaniem
granic dzia³ki ponosi kupuj¹cy.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie

tel. sklep

015 8720 124

OLEJE FILTRY T£UMIKI AKUMULATORY
WYMIANA GRATIS !!!

Co s³ychaæ u stra¿aków
W okresie od 13 stycznia do 11
lutego b.r. we wszystkich 8 jednostkach
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych gminy
Janów Lubelski zosta³y
przeprowadzone jak co roku zebrania
sprawozdawcze, na których dokonano
podsumowania dzia³alnoœci w 2006
roku.
W ze braniach brali udzia³
Burmistrzowie, Starostowie,
prz eds taw ici ele Zar z¹d u Odd zia ³u
Mi ej sk o- Gm in ne go ZO SP RP w
Janowie Lubelskim, przedstawiciele
Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w
Jan owi e Lu bel ski m, r adn i Ra dy
Miejskiej i Rady Powiatu,
przedstawiciele Komendy Powiatowej
PSP w Janowie Lubelskim. Zebranie
OSP Bia³a zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
tak¿e pose³ Jerzy Bielecki oraz ksi¹dz
infu³at Edmund Markiewicz, który w
niezwykle interesuj¹cy sposób
przedstawi³ historiê wsi Bia³a oraz
wielce szlachetn¹ rolê stra¿aków w
¿yciu spo³ecznym. We wszystkich
jednostkach zarz¹dom udzielono
absolutorium i zaprezentowano plan
zamierzeñ na 2007 rok. W trakcie
zebrañ czêsto poruszane by³y nie tylko
sprawy dotycz¹ce dzia³alnoœci OSP, ale
tak¿e inne tematy dotycz¹ce ¿ycia i
rozwoju gminy.
W zakresie realizacji
wa¿niejszych zadañ w ubieg³ym roku
nale¿y wymieniæ przede wszystkim
rozpoczêcie budowy remizy w OSP
Momoty Dolne. Bêdzie to pierwszy
obiekt u¿ytecznoœci publicznej w tej
miejscowoœci. Budowla realizowana
jest czêœciowo ze œrodków so³eckich,
gminy a tak¿e ze wsparcia ludnoœci
Momot Dolnych w postaci drewna,
piasku. Du¿¹ pomoc¹ by³ gest
Nadleœnictwa Janów Lubelski, które to
ofiarowa³o drewno na wykonanie
wiêŸby dachowej. Bardzo du¿y wk³ad
pracy w realizacji budowy wnieœli
cz³on kowie miejs cowej OSP i
mieszkañcy Momot Dolnych, którzy do
tej pory w ramach czynu spo³ecznego
poœwiêcili wiele w³asnego czasu.

Ob ec ni e bu dy ne k je st w st an ie
surowym.
W roku bie¿¹cym planuje siê
oddanie do u¿ytku gara¿u, pod³¹czenie
in st al ac ji el ek tr yc zn ej , in st al ac ji
wodno-kanalizacyjnej oraz
zamontowanie okien i drzwi.
W budynku znajdowaæ siê
bêdzie znacznych rozmiarów œwietlica,
pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz
gara¿ na samochód po¿arniczy. Obiekt
bêdzie s³u¿yæ nie tylko stra¿akom.
Dostêpny bêdzie równie¿ dla ogó³u
spo³ecznoœci na organizacjê ró¿nego
rodzaju spotkañ, dyskotek, wesel.
Mo¿na te¿ bêdzie popracowaæ nad
podniesieniem sprawnoœci fizycznej,
bowiem przed rozpoczêciem ferii
zimowych dla wszystkich OSP zosta³y
zakupione sto³y do gry w tenisa
sto³owego.
W jednostkach OSP dokonano
uzupe³nienia sprzêtu po¿arniczego jak
wê¿e, pr¹downice grzejniki itp. oraz
umundurowania. Ponadto w niektórych
remizach wyremontowano
po mi es zc ze ni a ta ki e ja k ga ra ¿e ,
suszarnie na wê¿e i pomieszczenia
socjalne.
W bie¿¹cym roku planuje siê
zakup lekkiego samochodu
po¿arniczego dla OSP Bia³a,
dokoñczenie budowy remizy w
Momotach Górnych, remont remizy w
£¹¿ku Ordynackim oraz opracowanie
dokumentacji na modernizacjê remiz w
Bia³ej, Zofiance Górnej. Realizacja tych
zam ier zeñ bêd zie mo¿ liw a dzi êki
wyd zie len iu p rze z Ra dê M iej sk¹
wiêkszych œrodków /234,5 tys.z³./ na
ochronê p.po¿. w gminie. W
poprzednich latach œrodki na ten cel
wynosi³y oko³o 100 tys.z³.
Ponadto na zebraniach w OSP
£¹¿ek Ordynacki, Momoty Górne i
Ujœcie podjêto inicjatywê
zorganizowania w 2008 roku
uroczystych obchodów 50-lecia
istnienia jednostek.
Henryk Golik

OJEJKU! CO SIÊ DZIEJE? cd.
Wi a d o m o , ¿ e s o l i d a r n o œ æ
uczniowska jest bardzo du¿a, dlatego te¿
¿adne sygna³y ostrzegawcze do dyrekcji nie
dotr¹. Uczniowie wol¹ przemilczeæ pewne
rzeczy, aby nie narobiæ sobie wrogów
(czytaj-nie oberwaæ). Je¿eli policja nie
otrzyma sygna³ów od dyrekcji nie mo¿e
interweniowaæ (czyli tak jakby problemu
nie by³o). Je¿eli nie interweniuje, nie
wykryje dealerów. A je¿eli nie wykryje
dealerów- narkotyki w szkole bêd¹ nadal
szeroko dostêpne. A rodzice? I tu pojawia
siê nastêpny problem. Wiêkszoœæ rodziców
jest œwiêcie przekonana o niewinnoœci
swoich pociech. Nie widz¹ potrzeby
rozmawiaæ z nimi na ten temat. To od ich
wychowania, wpojenia pewnych zasad
moralnych i pokazania wzorców
postêpowania tak naprawdê zale¿y
najwiêcej. Nie widz¹ b¹dŸ nie chc¹ dostrzec
problemu narkomanii argumentuj¹c, i¿ na
pewno ich dzieci nie maj¹ z tym nic
wspólnego. I tak oto b³êdne ko³o siê
za my ka . Wys ta rc zy do da æ do te go
informacjê o mo¿liwoœci kupna
narkotyków na terenie szko³y nie tylko od
uczniów, ale równie¿ od…pracownika

“Mój pierwszy raz”,
“Uwierz w siebie”.
„ Pomoc w rozwoju zatrudnienia
poprzez promowanie mo¿liwoœci
z a t r u d n i e n i a , d u c h a
przedsiêbiorczoœci, równych szans oraz
inwestowania w zasoby ludzkie”
Powi atow y Urz¹ d Prac y w
Janow ie Lub elski m info rmuje , i¿
zakontraktowane zosta³y œrodki na
realizacjê projektów rozpoczêtych w
2006r. wspó³finansowanych ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
pt.„ Mój pierwszy raz” Dzia³anie 1.2
oraz „ Uwierz w siebie” Dzia³anie 1.3
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich.
Kontynuacja w/w projektów w 2007 r.
w ramach otrzymanych œrodków
umo¿liwi aktywizacjê zawodow¹
ponad 250 bezrobotnych
Beneficjentów. W sumie w ramach
realizowanych projektów wsparciem
objêtych zostanie 500 osób.
KTO MO¯E SKORZYSTAÆ
W ramach projektu „ Mój pierwszy
raz” Dzia³anie 1.2 ze wsparcia mog¹
skorzystaæ nastêpuj¹ce osoby:
- m³odzie¿ poni¿ej 25 roku ¿ycia,
bezrobotna przez okres do 6 miesiêcy,
- m³odzie¿ poni¿ej 25 roku ¿ycia,
bezrobotna przez okres od 6 do 24
miesiêcy,
- bezrobotni absolwenci wszystkich
typów szkó³ w okresie do up³ywu 12
miesiêcy od dnia okreœlonego w
dyplomie, œwiadectwie lub innym
dokumencie potwierdzaj¹cym
ukoñczenie szko³y,
- osoby poni¿ej 25 roku ¿ycia,
zarejestrowane jako bezrobotne przez
okres do 24 miesiêcy, chc¹ce rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Realizacja projektu zakoñczy siê z
dniem 30.06.2007r.
Rodzaje oferowanego wsparcia:
poradnictwo zawodowe oraz
poœrednictwo pracy, szkolenia
( „Spawacz w os³onie CO2”, „Jêz.
angielski w praktyce na europejskim
rynku pracy”), sta¿e, jednorazowe
œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej.
W ramach projektu „ Uwierz w siebie”
Dzi a³a nie 1.3 ze wsp arc ia mog ¹
skorzystaæ nastêpuj¹ce osoby:
- osoby powy¿ej 25 roku ¿ycia,
bezrobotne przez okres do 12 miesiêcy,
z w y³ ¹c ze ni em be zr ob ot ny ch
absolwentów,
- osoby powy¿ej 25 roku ¿ycia,
d³ugotrwale bezrobotne ( przez okres od
12 do 24 miesiêcy)
z wy³¹czeniem bezrobotnych
absolwentów.
Ro dz aj e of er ow an eg o ws pa rc ia :
poradnictwo zawodowe oraz
poœrednictwo pracy, szkolenia
( „Spawacz w os³onie CO2”, „Podstawy
ksiêgowoœci z obs³uga komputera”, „
Sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej i
ko mp ut er a” ), p rz yg ot ow an ie d o
wykonywania zawodu, jednorazowe
œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Realizacja projektu zakoñczy siê z
dniem 30.09.2007r.
Wszystkich zainteresowanych
przyst¹pieniem do projektu zapraszamy
do siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy
w Janowie Lubelskim; ul. Zamoyskiego
70 ( pok. nr 3).
Specjalista ds. promocji i programów
Anna Wojtan

UWAGA RODZICE!!! meningokoki
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Janowie
Lu be ls ki m i nf or mu je , ¿ e w zr os t
zachorowañ na inwazyjn¹ chorobê
meningokokow¹ nasila siê zim¹ i
wiosn¹ ze wzglêdu na masowe infekcje
górnych dróg oddechowych i
przenoszenie zarazków. Do zaka¿enia
mo¿e dojœæ na skutek kontaktu z osob¹
chor¹ lub bezobjawowym nosicielem
drog¹ kropelkow¹ w trakcie kichania i
kaszlu, przez kontakt bezpoœredni, np.
podczas poca³unku oraz poœrednio, np.
picie ze wspólnego naczynia.
Meningokoki to bakterie zwane
dwoinkami zapalenia opon
mózgowych, które mog¹ spowodowaæ
wiele groŸnych chorób, m.in.
posocznicê, czyli sepsê, zapalenie opon
mózgowo
rdzeniowych, zapalenie
gard³a, p³uc, ucha œrodkowego,
osierdzia, stawów i inne. Zaka¿enie
wywo³ane przez meningokoki grupy C
jest bardzo niebezpieczne dla ¿ycia i
zdrowia. Pierwsze objawy tej choroby
przypominaj¹ rozpoczynaj¹c¹ siê

grypê: wysoka gor¹czka, bóle g³owy i
koñczyn.
Aby zapobiec powik³aniom, leczenie
musi byæ rozpoczête natychmiastowo.
Do zaka¿enia meningokokami
mo¿e dojœæ w ka¿dym wieku, jednak
szczególnie nara¿onymi grupami s¹
dzieci ze wzglêdu na kszta³tuj¹cy siê
jeszcze system odpornoœciowy oraz
m³odzie¿ ze wzglêdu na typowe dla tej
grupy zachowania, jak picie z jednego
naczynia oraz czêste przebywanie w
grupie.
Przeciw meningokokom grupy
C dostêpna jest szczepionka
koniugowana, któr¹ mo¿na szczepiæ
dzieci po ukoñczeniu 2 miesi¹ca ¿ycia
oraz osoby doros³e.
Ka¿dorazowo o potrzebie szczepieñ
powinien decydowaæ lekarz rodzinny.

(proszê pamiêtaæ, i¿ pracownikiem szko³y
s¹ nie tylko nauczyciele). Zastanawiam siê
jeszcze nad wynikami kontroli szkó³ przez
tzw. „Trójki Giertycha”, które to maja za
zadanie okreœliæ stan polskich placówek
oœw iat y. O sta tni o odw ied zi³ y szk o³y
janowskie. I jakie informacje uzyska³y?
Nauczyciele i uczniowie stwierdzili, ¿e w
szko³ach wystêpuj¹ na szczêœcie bardzo
rzadko- przypadki u¿ywania narkotyków.
Wyra¿enie „bardzo rzadko” nijak siê ma do
wysokiej liczby osób przes³uchiwanych
przez policje.
Powiem szczerze, ¿e trochê siê w
tym wszystkim pogubi³am. Kto ponosi
p.o.Pañstwowy Powiatowy Inspektor
odpowiedzialnoœæ za zaistnia³¹ sytuacjê?
Sanitarny w Janowie
Ws zy sc y? A mo¿e ty lk o r od zi ce i
Lubelskim
u c z n i o w i e ? A m o ¿ e m ³ od z i e ñ c z a
mgr
Ryszard
Wilczek
ciekawoœæ, która czasami wkracza na
granicê g³upoty? Powiem szczerze, ¿e
wiêkszoœæ z domniemanych narkomanów
spróbowa³a „trawkê” pierwszy i ostatni raz
w ¿yciu. Z ciekawoœci. A to, ¿e spróbowali
Przepraszamy Bart³omieja Ruszeckiego i Dariusza Radomskiego za
nie oznacza, i¿ s¹ uzale¿nieni. Mo¿e nie jest
pomówienia kierowane pod ich adresem.
a¿ tak Ÿle...
Dariusz Stanis³aw Wojciechowski
Karolina Pada³a

Przepraszamy

Ma³gorzata Kozak

3.

Komentarz do Ligi Halowej po I Rundzie obserwowany z górnego balkonu
sk¹d nie wszystko widaæ.
„FC Kapkaz”- dru¿yna z osiedla Bia³a.
Panowie nie szukali posi³ków wœród innych,
zebrali i zorganizowali siê sami, na tyle dobrze,
¿e niektóre zespo³y z czo³ówki musia³y siê
ciê¿ko napracow aæ aby osi¹gn¹æ sukces.
Zespó³ ten z meczu na mecz gra³ coraz lepiej, a
Bogus³aw Mucha w bramce, Piotr Pniak czy
Rados³aw J arosz t o b ardzo d obrze
zapowiadaj¹cy siê zawodnicy. Uwa¿am, ¿e w II
rundzie sprawi niejedn¹ niespodziankê. Oby
tak by³o.
„Halni”- zespó³ bardzo
perspektywiczny, ale graj¹cy bardzo nierówno,
mo¿na rzec: wygrywa³ z klas¹ i przegrywa³ bez
niej. Bra k mobiliz acji, a ba rdziej ch yba
zaanga¿owania we wszystkie mecze plasuje ten
zespó³ na niezbyt wysokim miejscu tabeli.
Osobiœcie stawia³em wy¿ej na nich. Mo¿e II
runda ich obudz i. Tomasz Rz¹d, Pawe³
Wójto wicz, Krzys ztof K ulpa i pozos tali
Panowie w tej dru¿ynie, naprawdê potrafi¹ graæ
w pi³kê, z tym, ¿e nie zawsze im siê chce, a to
niestety z trybuny widaæ. Na razie, (choæ nie
wys têp owa ³ we wsz yst kic h sp otk ani ach
najlepszy Wojciech Szymoñczuk w bramce),
choæ Toma sz Rz¹ d jest kandy datem na
wicelidera króla strzelców.
„Pog romc y”- eksp lozj a t alen tów,
du¿ych umiejêtnoœci i mo¿liwoœci. Przez I
rundê przeszli jak burza…..a¿ do ostatniej
kolejki. Po drodze remis z Team Capri®, trochê
chyba odpuszczony przez dwa zespo³y. (Dwie
dru¿yny biega³y tylko po boisku nie robi¹c
so bi e kr zy wd y.) T¹ dr u¿ yn ê ró wn ie ¿
przeœladowa³ pech, kontuzjê wyeliminowa³y z
ostatnich ko lejek Sylwes tra Strêciwi lka i
Marcina Misia (obok Mariusza Majdanikapodstawowych zawodników tego zespo³u). Ale
dotar li do k oñca i chyba s¹ g³ó wnymi
fa wo ry ta mi do od ni es ie ni a ko ñc ow eg o
sukcesu.
“Team Capri®”- bez w¹tpienia zespó³
du¿ych indywidualnoœci i osobowoœci ,(a mo¿e
osobliwoœci). Mózgiem i konstruktorem
dru¿yn y jest b ramkar z Krzys ztof Ko ³tyœ
(zbie¿noœæ nazwisk jak najbardziej
przypadkowa). Szkoda tylko, ¿e czasem ma
gorszy dzieñ i dyskusja z sêdziami, (co jest
równie¿ domen¹ pozosta³ych zawodników),
niepotrzebnie podnosi u wszystkich adrenalinê,
lecz nie w wymiarze sportowym. Zespó³ bardzo
wyrównany, praktycznie bez s³abych punktów.
Na wy ró ¿n ie ni e zd ec yd ow an ie je dn ak
zas³uguj¹, oprócz bramkarza, (Wojtek Tokarz,
to kolejny wspania³y bramkarz graj¹cy tym

razem w polu,-chodz¹ pog³oski ¿e ma wróciæ
do „Janowianki”), Marek Krzysztoñ, Patryk
Sadowski, i Zbyszek Prejs. Pozostali niewiele
im ustêpuj¹. Je¿eli zespó³ siê zmobilizuje to
potrafi zagraæ naprawdê bardzo dobry mecz.
„Kabaret Starszych Panów” - zespó³
g w i a z d y, g w i a z d s a m o r z ¹ d o w y c h i
politycznych (tych drugich jest zdecydowanie
wiêcej). Burmistrz miasta, cz³onkowie Zarz¹du
Po wi at ow eg o i gw ia zd a w wy mi ar ze
sportowym-Darek Brytan (38 bramek w 9
meczach) mówi samo za siebie. W podwójnej
roli gwiazdy wystêpuje Krzysztof Ko³tyœ
(zbie¿noœæ nazwisk jak najbardziej
zamierzona) Burmistrz Janowa Lubelskiego.
Dobrze radzi sobie w zarz¹dzaniu gmin¹ i
wcale nie gorzej zarz¹dza na boisku. Niektóre
zagrania z „klepki” w wykonaniu Ko³tyœ Brytan - Prymaka to po prostu klasa. Wielki
harownik boiska Jerzy Prymaka, praktycznie
jest wszêdzie. Gdyby tak jeszcze wyregulowaæ
celownik, to by by³o wspaniale. Pech!Andrzeja
Wo jt an a, ko nt uz ja wy el im in ow a³ a z
rozgrywek, ale to co pokaza³ w paru meczach,
by³o na najwy¿szym poziomie. Jego nastêpca
Artur Pizoñ, te¿ poczyna sobie nie najgorzej.
Trzecie miejsce po I Rundzie jak najbardziej
zas³u¿one i zobowi¹zuj¹ce.
Nie bez kozery na koniec zostawi³em
zespól „HURAGAN”, bez w¹tpienia moi
najwi êksi ulubi eñcy. Ambic ja, chêæ gry,
zaanga¿owanie. Z drugiej strony rekreacja i
pe³ny relaks, gra dla czystej przyjemnoœci.
100% zespo³u to typowi Amatorzy, dru¿yna
wywodz¹ca siê z jednego zak³adu Starostwa
Powiatowego. Gdyby pozosta³e zespo³y, (co
nie jest z mojej strony absolutnie nawet
najmn iejsz ym zar zutem ), tak jak ze spó³
„Huragan”, wnosi³y wiêcej luzu i zabawy, byæ
mo¿e mniej by by³o nerwów, ¿ó³tych kartek i
kontuzj i. Panow ie z „HUR AGANU” t ak
trzymaæ do koñca rozgrywek, gdy¿ nikt poza
Wami nie potrafi czerpaæ tyle radoœci z gry.
Zamiast podsumowañ
indywidualnych, poszczególnych zawodników,
pokuszê siê o zestawienie dru¿yn:
DRU¯YNA OPEN.
W bramce: Krzysztof Ko³tyœ - Team Capri® i
równorzêdnie Jan Bia³y - Stra¿ak
Linia obrony: Piotr Nosal - Stra¿ak ; Wojciech
Tokarz - Team Capri®
Linia ataku: Dariusz Brytan - Kabaret Starszych
Panów ; Mariusz Majdanik - Pogromcy
DRU¯YNA REZERW:
W bramce: Micha³ Szymoñczyk - Halni

W polu: Sylwester Strêciwilk - Pogromcy;
Tomasz Rz¹d - Halni; Zbigniew Prejs - Team
Capri®; Jerzy Prymaka - Kabaret Starszych
Panów.
DRU¯YNA OLD BOYÓW
W bramce: S£AWOMIR BUTRYN - Krasnale
W pol u: TADEUS Z WID Z - Hur aga n;
RYSZARD MA£EK - Technik;S£AWOMIR
SKRZYPEK - Technik; ZBIGNIEW KUSY Stra¿ak; WIES£AW KISZKA - Technik,
DRU¯YNA PRZYSZ£OŒCI:
W bramce: Marcin Krochmalski - Pogromcy
W polu: Marcin Miœ - Pogromcy; Piotr Pniak FC Kapkaz; Pawe³ Wójtowicz - Halni; Patryk
Sadowski - Team Capri®
Koñ cz¹ c pod sum owa nia , dod am
jeszcze kilka ciekawostek i jedno szczególne
wyró¿n ienie. Nasza Liga spotka ³a siê z
ni eb yw a³ ym za in te re so wa ni em wœ ró d
mi es zk añ có w J an ow a L ub el sk ie go . N a
try bun ach zas iad a³o wie lu sym pat ykó w,
wielbicielek œwietnie graj¹cych Panów i fanów
poszczególnych zawodników.
Widy wa³ o si ê Po s³ó w, Rad nyc h
S e j m i k u Wo j e w ó d z k i e g o , S t a r o s t ó w
Powiatowych, Burmi strzów (nie tylko na
trybunach) i V-ce Burmistrzów. Co prawda
tylko w osobach pojedynczych ale za to
kilkakrotnie, co œwiadczy o zainteresowaniu
tych Panów nasz¹ Liga. A mo¿e podpatrywali
jak zarz¹dza Burmistrz Janowa Lubelskiego na
boisku, wspania³¹ organizacjê rozgrywek i
œwietn¹ grê wszystkich zespo³ów? Panowie nie
ma sprawy. Podpowiemy jak to siê robi.
Z informacji zbli¿onych do krêgów
pr ok ur at or sk ic h d ow ie dz ia ³e m s iê , ¿ e
sêdziowie naszej Ligi nie rezerwowali w
naj bli ¿sz ym c zas ie m iej sc n ocl ego wyc h
krótkoterminowego zakwaterowania na koszt
podatnika we Wroc³awiu. Liga dotrwa do
koñca.
Dru¿yny by³y tak zaanga¿owane w
grê, ¿e miêdzy poszczególnymi spotkaniami
organizowa³y w Krzemieniu i Potoczku
dodatkowe zgrupowania, gdzie bez kibiców
wszechobecnej Prasy i TV opracowywano
strategiê i szlifowano formê. Praktycznie we
wszystkich dru¿ynach przez ca³y czas trwa³
okres transferowy. Co najzdolniejsi „kopacze”,
byli wyszukiwani, pozyskiwani i w ró¿nych
okolicznoœciach doprowadzani do zespo³ów.
Mo¿liwoœci dodatkowych akredytacji
dla dziennikarzy i komentatorów wyczerpa³y
siê ju¿ po trzeciej kolejce. Dziêkujemy i
zapraszamy na II RUNDÊ.

A teraz szczególne wyró¿nienie i
NAG ROD A FAIR PLAY. Ja nie mam
w¹tpliwoœci, a Pañstwo jak myœl¹ komu siê to
wyró¿nienie nale¿y? Bez w¹tpienia nale¿y siê
W S PA N I A £ E J , K O C H A N E J
PUBLICZNOŒCI, KTÓRA PRZYCHODZI
OGL¥DAÆ NASZ¥ LIGÊ, i jest obecna na
ka¿dym spotkaniu. Do tego wykazuje siê
wielkim znawstwem z zakresu halowej pi³ki
no¿nej piêcioosobowej, ale co jest
najwa¿n iejsze. .. dopingo wali i kibicow ali
swoim dru¿ynom z zapa³em i zaanga¿owaniem,
którego mog¹ pozazdroœciæ niejedne œwiatowe
trybun y. Równie ¿ wspani a³e okaza³ o siê
za ch ow an ie pu bl ic zn oœ ci gd y j ed en z
za wo dn ik ów ul eg ³ ko nt uz ji . Na pr aw dê
jesteœcie wspaniali. Mo¿e tak w II rundzie czas
pomyœleæ o lepszej trybunie? By³a by to
najlepsza nagroda i wyró¿nienie dla kibiców.
A lokalna w³adza, nie musia³aby
stawaæ na palcach, ¿eby zobaczyæ co siê dzieje
na boisku, bo z drugiego rzêdu niewiele widaæ,
( pierwszy zajêty przez kibiców).
Œwiad omie p omin¹ ³em st atyst ykê
Ligi. To Pañstwo znajdujecie na bie¿¹co na
stronie internetowej Urzêdu Miasta i Gminy
Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl
I jeszcze s³owo o g³ównym aktorze
naszej Ligi - Krzysztofie Ko³tysiu, Burmistrzu
Janowa Lubelskiego, pomys³odawcy i twórcy
tej Ligi. Jest to zawodnik graj¹cy naprawdê na
wysokim sportowym poziomie. Dziêki niemu
mamy wspania³¹ imprezê i antidotum na nie
zawsze ciekawe wieczory jesienno zimowe w
naszym mieœcie. Pan Krzysztof, chyba sam nie
przypuszcza³, ¿e sta³ siê twórc¹ wspania³ego
pomys³u, który przyniós³ tak dobre rezultaty,
gdy¿ Liga opró cz wy miar u spo rtow ego
osi¹gnê³a wymiar socjologiczny. Efektem tego
jest wielkie zainteresowanie i zadowolenie
spo³eczeñstwa janowskiego.
Ja natomiast wykona³em zabieg czysto
socjotechniczny. Co prawda nie na miarê N.
Machi avell ego, n ie umi eszcz aj¹c P ana
Krzysztofa w ¿adnym „zestawie
dr u¿ yn ow ym ”, ch oc ia ¿ m oi m z da ni em
przynajmniej swoj¹ gr¹, na to wyró¿nienie
zas³u¿y³.
¯yczê Pañstwu i sobie, aby II runda
by³a tak samo (a mo¿e i bardziej) udana.
Ze sportowym pozdrowieniembalkonowy obserwator Ligi
Andrzej Majkowski.

Najlepsi strzelcy po IX kolejce IX Miêdzynarodowy Przegl¹d
1. Brytan Dariusz
2. Strêciwilk Sylwester
3. Majdanik Mariusz
4. Rz¹d Tomasz
5. Krzysztoñ Marek
6. Prejs Zbigniew
7. Sadowski Patryk
8. Tylus Wojciech
9. Nosal Piotr
10. Wójtowicz Pawe³
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Tradycyjnych Kolêd i Pastora³ek
Dnia 21 stycznia 2007 roku w
Gminnym Oœrodku Kultury w
Modliborzycach odby³ siê IX

Razem-409 bramek w tym:
Walkower - 5 bramek
Samobójcze - 8 bramek
409:45=9,0888 œr na mecz
4.

Miêdzypowiatowy Przegl¹d
Tradycyjnych Kolêd i Pastora³ek.
Celem Przegl¹du jest
prezentacja ludowych kolêd i
pastora³ek oraz ich popularyzacja w

spo³eczeñstwie. Uczestnicy wykonuj¹
starannie przygotowane i oryginalne
prezentacje. Jak co roku Przegl¹d sta³
siê okazj¹ do spotkania artystów
l
u
d
o
w
y
c
h
i wspólnego kolêdowania.
W konkursie wziê³o udzia³ 11
zespo³ów i 14 solistów. Komisja w
sk³adzie: Pani Janina Biegalska
Dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka
Kultury w Lublinie, Pani Barbara
Nazarewicz Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim
oraz Pan Andrzej Sar z Wojewódzkiego
Oœrodka Kultury w Lublinie po
wys³uchaniu prezentacji przyzna³a
uczestnikom nagrody i wyró¿nienia.

Rada Spo³eczna rozpoczyna dzia³alnoœæ
Na II Sesji Rady Powiatu w
Janowie Lubelskim powo³ano now¹
Radê Spo³eczn¹ przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. W
sk³ad rady weszli: Przewodnicz¹cy
Rady P iotr G óra, P rzeds tawic iel
Woj ew od y K rz ys zt of Tyr a,
Cz³onkowie: Krystyna Æwiek,
W³odzimierz Gomó³ka, Antoni Kulpa,
Janusz Lewandowski, Henryk Podpora,
Stanis³aw Rawski, Józef Wieleba, Józef
Zbytniewski.
Dnia 5 lutego 2006 r. w œwietlicy
SP ZZOZ w Janowie Lubelskim odby³o
si ê p ie rw sz e w no we j k ad en cj i
posiedzenie Rady Spo³ecznej.
Posiedzenie otworzy³ Starosta Janowski
Zenon Sydor, który nastêpnie powierzy³
prowadzenie obrad Przewodnicz¹cemu
Rady Piotrowi Górze.
N ow o p ow o³ an a R ad a
rozpoczê³a swoj¹ pracê od zapoznania
siê z dzia³alnoœci¹ statutow¹ szpitala,
jego sytuacj¹ finansow¹ i
realizowanymi kierunkami
naprawczymi. Nastêpnie podjêto
uc hw a³ ê w sp ra wi e u ch wa le ni a
Regulaminu Dzia³alnoœci Rady
S p o ³ e c z n e j . Wa ¿ n y m p u n k t e m
posiedzenia by³o rozpatrzenie wniosku
Dyrektora SP ZZOZ o wydanie decyzji
w sprawie przygotowywania projektów,
dokumentacji i wniosków w celu
apl iko wan ia o dof ina nso wan ie z e
œrodków unijnych planowanych przez
SP ZZOZ inwestycji w latach 20072013. Rada wstêpnie zapozna³a siê z
wszystkimi projektami SP ZZOZ i
poleci³a przygotowaæ na nastêpne
posiedzenie Rady jeden lub dwa

uszczegó³owione wnioski na kwotê
ponad 6 mln z³ wraz z konkretn¹
propozycj¹ finansowania. Nastêpnie
podjêto uchwa³ê pozytywnie opiniuj¹c¹
wniosek Dyrektora SP ZZOZ w sprawie
zakupu œrodków trwa³ych. Uchwa³a
dotyczy³a najbardziej potrzebnego
sprzêtu. Jej realizacja bêdzie
nastêpowa³a sukcesywnie w ci¹gu roku,
w miarê posiadanych przez szpital
œrodków.
W ostatnim punkcie posiedzenia
Rada Spo³eczna zapozna³a siê z opini¹
zwi¹zków zawodowych na temat
funduszu socjalnego na rok 2007 oraz
realizacji zobowi¹zañ pracowniczych z
tytu³u „ustawy 203”. Przewodnicz¹cy
Rad y Sp o³e czn ej p rzy SP ZZ OZ
zaproponowa³ dyrekcji szpitala
za wi es ze ni e w yp ³a t z fu nd us zu
socjalnego z przeznaczeniem ich na
dofinansowanie projektu
termomodernizacji budynku szpitala
jako œrodki w³asne argumentuj¹c, i¿
odd³u¿enie szpitala, jak i wyposa¿enie
go w nowoczesn¹ aparaturê jest
zadaniem dla wszystkich, w tym
równie¿ dla pracowników szpitala.
Dyrekcji SP ZZOZ nie uda³o siê
przekonaæ zwi¹zków zawodowych o
koniecznoœci czasowego zawieszenia
funduszu œwiadczeñ socjalnych, jak i
czêœciowej rezygnacji z odsetek z tytu³u
nie wyp³acenia wynagrodzenia z
„ustawy 203”. Wed³ug posiadanych
informacji, Dyrekcja SP ZZOZ po
wyp³aceniu zaleg³ych wynagrodzeñ
pracowniczych zamierza podj¹æ dalsze
rozmowy ze zwi¹zkami zawodowymi w
przedmiotowej sprawie.
A.M.S.

Nie bêdzie podzia³u ZSR w Potoczku
W sierpniu ubieg³ego roku Rada
Powiatu podjê³a uchwa³ê w sprawie
przekazania Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w Potoczku Ministerstwu Rolnictwa.
Tamta decyzja mia³a spowodowaæ
oszczêdnoœci w bud¿ecie powiatu oraz
wzmocniæ sytuacjê finansow¹.
Sytuacja jednak skomplikowa³a siê,
poniewa¿ ministerstwo by³o sk³onne
przej¹æ jedynie kierunki typowo
rolnicze. Pozosta³e musia³by
utrzymywaæ powiat na
dotychczasowych warunkach. Podzia³
administracyjny oraz podzia³
maj¹tkowy pomiêdzy dwie niezale¿ne
szko³y os³abi³by obydwie a byæ mo¿e
nawet przyczyni³by siê w przysz³oœci
do ich likwidacji.

W tej sytuacji Rada Powiatu po
przeanalizowaniu argumentów
przemawiaj¹cych za podzia³em szko³y
lub utrzymaniem w dotychczasowym
kszta³cie podjê³a decyzje o anulowaniu
zesz³orocznej uchwa³y.
Starostwo mo¿e powróciæ do
tego tematu w sytuacji, kiedy
Ministerstwo Rolnictwa przejê³oby
szko³ê w ca³oœci z jednoczesnym
zapewnieniem jej utrzymania i rozwoju.
Jan Machulak

Obozy sportowe w Potoczku
Jak co roku w okresie ferii
szkolnych Zespó³ Szkó³ Rolniczych w
Potoczku goœci zawodników na obozach i
zgrupowaniach sportowych. Bazê
szkoleniow¹ stanowi oddana do u¿ytku w
styczniu 2005r, nowoczesna Hala
Sportowa. Budynek w bie¿¹cym roku
zosta³ wyposa¿ony w profesjonalny system
nag³aœniaj¹cy oraz tablicê wyników.
Podnosi to standard Hali Sportowej oraz
umo¿liwia organizacjê profesjonalnych
imprez sportowych. Bazê noclegow¹ dla 90
osób stan owi Inte rnat . Zape wnia on
trzyosobowe pokoje z pe³nym
wyposa¿eniem oraz sto³ówkê i kuchniê
równie¿ z pe³nym wyposa¿eniem.
To ju¿ trzeci rok jak Lubelska Unia
Sportu organizuje w Potoczku obozy
sportowe dla zawodników pi³ki rêcznej.
Uczestnicz¹ w nich dzieci i m³odzie¿ z
klubów sportowych z terenu województwa
lubelskiego. Pracuj¹
pod nadzorem
trenerów kadry wojewódzkiej i co wiêcej

Wies³awa Zienkiewicza, oraz Wojewódzka
Kadra M³odzików pod kierunkiem
trenerów Janusza Gieracha i Wies³awa
Zienkiewicza.
Hala Sportowa w Potoczku cieszy
siê równie¿ zainteresowaniem Miejskiego
Klubu Sportowego ,, Janowianka”. Tak jak
w poprzednim roku klub ten zorganizowa³
w³aœnie tu zgrupowanie
szkoleniowe
prz ygo tow uj¹ ce pi³ kar zy do now ego
sezonu. Treningi prowadzi nowy trener
Jaros³aw Góra, który wczeœniej prowadzi³
Uniê Be³¿yce. Uczestniczy w nich 24
zawodników, wœród nich nowi pi³karze
klubu Dominik Pietras (Unia Be³¿yce),
Pawe³ Sroka i Karol Rychel (T³oki
Gorzyce). Podczas zgrupowania
zawodnicy rozgrywaj¹ sparingi miêdzy
innymi z POM Piotrowice, Wis³¹ Pu³awy
o r a z S t a l ¹ S t a l o w a Wo l a .
Zd an ie m tr en er a ,, Potoczek
stwarza doskona³e warunki do treningu
zarówno na hali sportowej jak i w terenie.

osi¹gaj¹ sukcesy. W ubieg³ym roku
szczypiornistki ukierunkowane przez
trenerkê Iwonê Gajowiak zajê³y czwarte
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y. W tym roku tak¿e w Potoczku
przygotowuj¹ siê do osi¹gniêcia sukcesu w
Mistrzostwach Polski w Pi³ce Rêcznej.
Rafa³ W³osek trener zawodników Unii
Lublin przygotowuje ich do udzia³u w
dr ug ie j r un dz ie wo je wó dz ki ej li gi
m³odzików. W zgrupowaniu uczestniczy
te¿ Kadra Wojewódzka Juniorów
M³odszych pod kierunkiem trenera

Zajêcia prowadzone s¹ trzy razy dziennie.
Æwiczona jest przede wszystkim
wytrzyma³oœæ i si³a, ale nie zapominane s¹
równie¿ zajêcia taktyczne i techniczne.
Mamy nadzieje praca wykonana na tym
zgrupowaniu bêdzie procentowa³a w
meczach mistrzowskich”.
Jak widaæ ³adna oko lica oraz
profesjonalna hala sportowa przyci¹ga do
Potoczka sportowców reprezentuj¹cych
ró¿ne dyscypliny.
red.

Og³oszenia drobne
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 11,5 ara w
Janowie Lubelskim na Przyborowiu
Telefon 601636145
Kupiê mieszkanie do 50 m 2 w Janowie
Lubelskim. Telefon 697 748 444 .
Poszukujê do wynajêcia w dobrym punkcie
miasta lokalu handlowego o powierzchni
od 100 do 150 m2. Wiadomoœæ: Tel.50626
00
0216 lub (081) 8259809 po godz. 19 .
Poszukujê lokal do wynajêcia na biuro w
2
centrum miasta o powierzchni 10-12 m .
Tel. 0601917065
5.

PODZIÊKOWANIE ZA CHWILE RADOŒCI
„BARKA” Dom Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim sk³ada serdeczne
podziêkowanie Wszystkim Goœciom,
którzy odwiedzili nasz Dom w ci¹gu
ost atn ieg o mi esi ¹ca i Wszys tki m

Gospodarzom, którzy zaprosili i goœcili
nas z otwartym sercem. Dziêkujemy za
ka¿dy uœmiech, gest ¿yczliwoœci,
dobroci i serdecznoœci skierowany do
naszych Mieszkañców.
W szczególnoœci podziêkowania

kierujemy do:
-Uczniów i Nauczycieli Publicznej
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
za prezentacjê ,,Jase³ek”;
-Uczniów i Nauczycieli Zespo³u Szkó³
w Janowie Lubelskim za program
artystyczny z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku;
-Pracowników Domu Kultury w
Modliborzycach za zaproszenie
naszego zespo³u ,,Echo Jesieni” do
udzia³u w IX Miêdzypowiatowym
Przegl¹dzie Tradycyjnych Kolêd i
Pastora³ek;
-Uczniów i Nauczycieli Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku za ,,Jase³ka”;
-Dzieci, M³odzie¿y i Opiekunów z
Parafii p.w. Œw. Maksymiliana Marii
Kolbe w Krzemieniu za ,,Jase³ka
Bo¿onarodzeniowe”;
-Pracowników DPS za zorganizowanie
zabawy karnawa³owej dla

IV POWIATOWY PRZEGL¥D CHÓRÓW
Dnia 21 stycznia w Koœciele œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus w Godziszowie,
odby³ siê czwarty Powiatowy Przegl¹d
Chórów. Zadaniem uczestników by³o
zaprezentowanie trzech kolêd. Uroczystoœæ,
sw ¹ ob ec no œc i¹ uœ wi et ni li St ar os ta
Ja no ws ki Pa n Z en on Sy do r, R ad ni
Powia towi P anowi e Bole s³aw G zik i
Miros³aw G¹ska.
W przegl¹dzie wziê³y udzia³ chóry
z terenu powiatu janowskiego: Chór
Parafialny z Godziszowa; Chór Parafialny
ze Zdzi³owic; Chór Parafialny
z Wierzchowisk; Chór Parafialny z Janowa
Lubelskiego oraz Chór Nauczycielski
z Janowa Lubelskiego. Nale¿y podkreœliæ,

i¿ Przegl¹d nie mia³ formy konkursu
lecz by³a to prezentacja. Zwieñczeniem
koncertu by³ wspólny wystêp chórów, pod
kierunkiem Pana Miros³awa Maksima,
zaœpiewano wówczas kolêdy
pt. „W górê serca” oraz „Radoœnie dzisiaj”.
Podczas przerwy zagra³a orkiestra dêta
„Olek Orkiestra”, pod kierunkiem pana
Aleksandra Krzosa.
Po zakoñczeniu prezentacji
Starosta Janowski wrêczy³ wszystkim
ucz est nik om pam i¹t kow e dyp lom y i
wyrazi³ uznanie dla tego rodzaju twórczoœci
artystycznej, która ubogaca kulturê naszego
powiatu.

Mieszkañców;
-Gospodarzy Domu Ludowego w

Kocud zy za z apros zenie nasze go
zespo³u ,,Echo jesieni” na Wieczór
Kolêd i Pastora³ek;
-Pracowników Janowskiego Oœrodka
Kultury za zaproszenie na wernisa¿
wystawy pt. ,,Kwiaty”;
-M³odzie¿y z Internatu przy Zespole
Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim za Koncert Pieœni
Religijnych;

-Spo³ecznoœci Gimnazjum w Janowie
Lubelskim za zaproszenie do udzia³u w
Warsztatach Twórczych;
-Biskupa oraz Ksiê¿y z Sanktuarium
Maryjnego za uroczyst¹ Mszê Œw.,
koncelebrowan¹ z okazji XV
Œwiatowego Dnia Chorego;
-Powiatowej Orkiestry Dêtej za koncert
po dc za s Za ba wy Ka rn aw a³ ow ej
Walentynki 2007.

WALENTYNKI 2007
w „BARKA” Dom Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim
fot. Marta Startek

Powoli tracê cierpliwoœæ
Cme nta rze to mie jsc a œwi ête w
cy wi li zo wa ny m œw ie ci e. Tak by ³o w
staro¿ytnoœci i w okresie nowo¿ytnym. W
wiêkszoœci pañstw tereny po zapomnianych
cmentarzach nawet z poprzednich stuleci nie
mog¹ byæ zabudowywane. To œwiadczy o
kulturze, szacunku do istoty ludzkiej. Tak jest w
Afryce i Ameryce jak œwiat d³ugi i szeroki.
Oczywiœcie zdarzaj¹ siê profanacje grobów,
krzy¿y itd. Nie ma jednak takiej sytuacji, aby na
cmentarze wywo¿ono œmiecie zamiast na
wysypiska œmieci czy do zak³adów
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Od
opisanej sytuacji jest jednak wyj¹tek, niestety
jest nim Janów Lubelski. Ka¿dy z nas ma kogoœ
bliskiego na cmentarzu. Dbamy o groby:

sprz¹tamy i czyœcimy grobowce. Jednak¿e s¹
przypadki, wywo¿enia œmieci na cmentarz.
Mo¿na tam znaleŸæ wszystko, przez pampersy
po odpadki spo¿ywcze. Pisanie o tym jest
¿enuj¹cym zajêciem, ale jak nazwaæ takie
po st êp ow an ie , d o j ak ic h u cz uæ si ê t u
odwo³ywaæ, jakich u¿yæ argumentów. Rêce
opadaj¹. S³u¿by sprz¹taj¹ce wywioz¹ œmiecie,
ludzie posprz¹taj¹, ale godnoœci ludzkiej nikt
nie prz ywr óci . Mie jsc e poœ wiê con e dla
wierz¹cych powinno byæ œwiête, dla innych
powinno budziæ szacunek. Niech te kilka s³ów
bêdzie krzykiem, mo¿e dotrze do tych ludzi i
wróci, chocia¿ szeptem, tak jak bym tego
pragn¹³.
Jan Machulak

Szansa na licencjat w Janowie?
Starosta Janowski, Burmistrz
Janowa Lub. Pose³ na Sejm RP Pan Jerzy
Bielecki, Radny Sejmiku U.M. Pan Jan
Frania podjêli inicjatywê zmierzaj¹c¹ do
utworzenia 3-letnich studiów licencjackich
pielêgniarskich.
Aby przybli¿yæ czytelnikom
wiêcej
szczegó³ów przedstawiamy wyst¹pienie do
Pani Jadwigi Peret Dyrektor Medycznego
Studium Zawodowego im. Stefanii Wo³ynki
w Janowie Lubelskim w ca³oœci.
Podnoszenie poziomu nauczania
stanowi jeden z istotniejszych czynników,
które mog¹ zwiêkszyæ szansê m³odych
ludzi na znalezienie dobrej pracy.
Z rozeznania przeprowadzonego w
naszym powiecie, wynika, ¿e spora czêœæ
m³odzie¿y - absolwentów szkó³
ponadgimnazjalnych, nie ma mo¿liwoœci
po dj êc ia na uk i w sz ko le wy ¿s ze j.
Decyduj¹c¹ przeszkod¹ s¹ tutaj trudne
warunki ekonomiczne zainteresowanej
m³odzie¿y.
Z informacji, uzyskiwanych w
ci¹gu ostatnich trzech lat, bezpoœrednio od
st ud en tó w, s k³ ad aj ¹c yc h w ni os ki o
pr zy zn an ie st yp en di um (w ra ma ch
Dzia³ania 2.2 „Wyrówn ywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego),
wynika, ¿e w naszym powiecie jest bardzo
wi el u s tu de nt ów , k tó rz y s tu di uj ¹
pielêgniarstwo, np. w Lublinie, Rzeszowie
czy Bia³ej Podlaski ej. W zwi¹zku z
po wy ¿s zy m mo ¿n a po ku si æ si ê o
stwier dzenie , ¿e na dzieñ dzisie jszy,
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na jb ar dz ie j p o¿ ¹d an ym ki er un ki em
kszt a³ ce nia na pozi omi e stu dió w
licencjackich w Powiecie Janowskim
by³oby pielêgniarstwo, kszta³c¹ce - rzecz
bardzo wa¿na - w systemie dziennym.
Studia koñczy³yby siê uzyskaniem tytu³u
li ce nc ja ta , a po te m, na ni ek tó ry ch
uczelniach akademii medycznej, mo¿na by
by³o kontynuowaæ naukê na 2 letnich
magisterskich studiach uzupe³niaj¹cych na
kierunku „pielêgniarstwo”.
Dzisiaj m³odzi ludzie ucz¹ siê nie
„dla papierka”, ale dla w³asnego rozwoju, a
tym samym i zmiany oblicza polskiego
pielêgniarstwa.
Zapyta ktoœ, dlaczego
pielêgniarstwo? Otó¿, rozwój techniki i jej
rosn¹cy wp³yw na cz³owieka, jak równie¿
tru dno œæ p ogo dze nia tej tec hni ki z
humanitaryzmem - ludzkim podejœciem do
pacjenta - daje nam du¿o do myœlenia.
¯adne u rz¹dze nie nie zdo³a z ast¹pi æ
troskliwoœci, dobroci i wspó³czucia dla
drugiego cz³owieka, dlatego te¿
pielêgn iarstwo bêdzie i stnieæ z awsze,
dok¹d bêd¹ istnieli ludzie, bo zawsze
bê dz ie im po tr ze bn e z ro zu mi en ie ,
wspó³czucie i opieka. Zawód pielêgniarki
wymaga dziœ coraz wiêkszej wiedzy
fachowej oraz mobilnoœci, dlatego s¹ one
jedn¹ z najbardziej kszta³c¹cych siê grup
zawodowych.
Dl a n as ze go po wi at u - co
zdecydowanie podkreœlamy, jest to sprawa
bardzo wa¿na, poniewa¿ studia te by³yby
szans¹ dla wielu m³odych ludzi, chocia¿by
ze wzglêdu na ni¿sze koszty kszta³cenia

czy ³a twy do jazd d o szko ³y. Mamy
nadziejê, ¿e powstanie powy¿szej szko³y w
Powiecie Janowskim w praktyce przyczyni
siê do znacznego zwiêkszenia siê liczby
osób studiuj¹cych z naszego powiatu, jak
równie¿ z powiatów oœciennych.
Utworzenie w/w szko³y pozwoli
naszej m³odzie¿y zdobyæ wykszta³cenie
wy ¿s ze , a ty m sa my m zw iê ks zy æ
mo¿liwoœci znalezienia dobrej pracy. Mo¿e
tym sposobem uda nam siê choæ trochê
zmniejszyæ utrzymuj¹ce siê bezrobocie takie studia by³yby szans¹ dla tych, których
nie staæ na studia poza powiatem, szans¹
niema³¹, zarówno na zachodzie Europy jak
i w Polsce zapotrzebowanie na te zawody
jest du¿e.
K o r o n n y m a rg u m e n t e m z a
powo³aniem tej szko³y jest koniecznoœæ
dostosowania polskiego szkolnictwa do
wymogów rynku pracy w Polsce i Unii
Europejskiej, zgodnie z którymi œredni
personel medyczny musi legitymowaæ siê
wykszta³ceniem co najmniej na poziomie
licencjackim. Myœlê równie¿, ¿e
utwo rzen ie po wy¿s zej s zko³ y, dziêki
dobrej reklamie, stworzy mo¿liwoœci nauki
dla m³odzie¿y z okolicznych powiatów
oœc ien nyc h: s tal owo wol ski ego ,
ni¿añskiego, kraœnickiego czy
bi³gorajskiego.
Dlatego te¿ - maj¹c powy¿sze na
uwadze, wychodz¹c naprzeciw potrzebom
edukacyjnym m³odych ludzi, wyst¹piliœmy
z inicjatyw¹ utworzenia takiej szko³y„na
miejscu”. Nale¿y tutaj zaznaczyæ rzecz
bardzo wa¿na, ¿e idea utworzenia 3-letnich

studiów licencjackich pielêgniarskich na
terenie Janowa Lubelskiego, spotka³a siê z
po pa rc ie m Ma rs za ³k a Woje wó dz tw a
Lubelskiego
Pana Jaros³awa
Zdrojkowskiego, a to oznacza, ¿e jest
zgoda na utworzenie tej szko³y ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie jako
organu prowadz¹cego. Tak wiêc je¿eli
„mamy” poparcie Pana Marsza³ka, oraz
sygna³y o zapotrzebowaniu na rynku pracy
na kszta³cenie m³odych ludzi w tego typu
zawodach, to nie rozumiem powodów, dla
których nie jest mo¿liwe utworzenie
studiów licencjackich od nowego roku
akademickiego, czyli od paŸdziernika 2007
roku. Tym bardziej ¿e, posiadamy bazê
lokalow¹ i kadrow¹, oraz zaplecze, gdzie
mo¿na kszta³ciæ m³odzie¿ równie¿ od
strony praktycznej.
W zwi¹zku z powy¿szym - w
na wi ¹z an iu do ro zm ów w sp ra wi e
utworzenia na terenie Janowa Lubelskiego
3-letnich studiów licencjackich, uprzejmie
proszê o informacje, na jakim etapie prac
znajduje siê idea utworzenia powy¿szej
szko³y na terenie Powiatu Janowskiego.
Ma j¹ c p ow y¿ sz e n a u wa dz e
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wnikliwe
pr ze an al iz ow an ie te j s pr aw y,
ustosunkowanie siê do niej i o odpowiedŸ
w zakresie nas interesuj¹cym, w terminie
jak najszybszym.
Z powa¿aniem
Zenon Sydor
Starosta powiatu janowskiego

OFERTA INWESTYCYJNA
OŒRODKA WYPOCZYNKOWEGO
PO FABRYCE MASZYN
LOKALIZACJA: Dzia³ka po³o¿ona
jest w Janowie Lubelskim na terenie
Oœ ro dk a S po rt u i Re kr ea cj i n ad
„Zalewem”. Nieruchomoœæ znajduje siê
w peryferyjnej strefie miasta, przy ulicy
Tury sty czn ej i wch odz i w s k³a d
kompleksu by³ego Oœrodka
Wypoczynkowego Fabryki Maszyn.
Teren ten objêty jest koncepcj¹
urbanistyczno-architektoniczn¹ Parku
Rekreacji. Dzia³ka posiada bardzo
ciekawe po³o¿enie w otulinie Parku
Krajobrazowego Lasy Janowskie.
OTOCZENIE TERENU:
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w
odleg³oœci 300 m od Zalewu
Janowskiego, zbiornika wodnego o
powierzchni ok. 30 ha. Otoczenie
st an ow i k om pl ek s o œr od kó w
wypoczynkowych i domków
letniskowych. Ca³y teren na którym
znajduje siê dzia³ka poroœniêty jest lasem
iglastym
sosnowym, stanowi¹cym
fragment Lasów Janowskich.
PRZEZNACZENIE: Zgodnie z
decyzj¹ o warunkach zabudowy ca³ego
Parku Rekreacji, teren ten przeznaczony
jest pod koncentracjê obs³ugi rekreacji i
ruchu turystycznego.
FORMA ZBYCIA: Przetarg
nieograniczony-29 marzec 2007r.
POWIERZCHNIA: 10 322 m2 (1,03
ha)
LICZBA DZIA£EK: 1
NUMERY DZIA£EK: 2112
KSIÊGA WIECZYSTA: Kw Nr 40631
DOSTÊPNOŒÆ TERENU:
Bezpoœredni dojazd do dzia³ki odbywa
siê z ulicy Turystycznej drog¹ asfaltow¹,
a nastêpnie krótkim odcinkiem drogi
wewnêtrznej o nawierzchni utwardzonej
t³uczniem. Przy nieruchomoœci znajduj¹
siê miejsca parkingowe. Ulica
Turystyczna skomunikowana jest z ul.
Ulanowsk¹, która posiada bardzo
dogodne po³¹czenie z pozosta³ymi
ulicami miasta. Dzia³ka znajduje siê:
- w odleg³oœci 1,5 km od drogi krajowej
nr 19 Lublin Rzeszów (ul. Ulanowska)
- w odleg³oœci 77 km od lotniska
- w odleg³oœci 15 km od stacji PKP
- w odleg³oœci 2 km od dworca PKS
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Teren Oœrodka Wypoczynkowego po
Fabryce Maszyn ma kszta³t kwadratu i
zabudowany jest budynkami
letniskowymi. Znajduje siê tam 5 sztuk
domków jednorodzinnych
typu
Miroszów III oraz 1 domek letniskowy
typu C 35. Domki letniskowe typu
Miroszów III to budynki wolnostoj¹ce,
jednokondygnacyjne, bez
2
podpiwniczenia. Powierzchnia 30 m .
Konstrukcja noœna
drewniana z
pre fab ryk ató w wie lko wym iar owy ch
³awy fundamentowe betonowe, strop
ocieplany styropianem, pod³oga
drewniana. Dach dwuspadowy p³ytowy
o konstrukcji p³atwiowo-kleszczowej.
Œciany z desek impregnowane, w
sanitariatach glazura. Pod³ogi w
sypialniach z desek sosnowych, w
sanitariatach terakota. Budynek
wyposa¿ony jest w instalacjê:
elektryczn¹, wodno kanalizacyjn¹.
Domek letniskowy typu C 35 jest
budynkiem gastronomiczno us³ugowym
2
o powierzchni 130 m . Jest to budynek
wolnostoj¹cy. Konstrukcja parteru i
poddasza noœna
drewniana z

prefabrykatów wielkowymiarowych,
stropy p³ytowe o konstrukcji belkowej,
³awy fundamentowe betonowe, œciany
piwnic z ceg³y silikatowej o gruboœci 40
cm. Dach dwuspadowy p³ytowy o
konstrukcji p³atwiowo kleszczowej,
kryty blach¹ falist¹. Pod³ogi w salach
konsumpcyjnych i sypialnianych z desek
sosn owyc h. W pom iesz czen iach
po mo cn ic zy ch te ra ko ta . B ud yn ek
wy po sa ¿o ny je st w i ns ta la cj ê:
elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹,
centralne ogrzewanie.
Wszystkie budynki zosta³y wybudowane
w 1978 r. Stopieñ zu¿ycia technicznego i
funkcjonalnego ocenia siê na oko³o 75%.
Powierzchnia dzia³ki wokó³ budynków
jest atrakcyjnie zagospodarowana.
Porobione s¹ chodniki (z p³yt
chodnikowych i krawê¿ników) o
d³ugoœci 70 m i szerokoœci 1,45 m.
Dzia³ka jest ogrodzona. Ogrodzenie
wykonane zosta³o z siatki ocynkowanej
na s³ up ac h s ta lo wy ch w c ok ol e
betonowym. D³ugoœæ ogrodzenia 404
m.b., wysokoœæ 1,5 m. Na dzia³ce
zn aj du je si ê ró wn ie ¿ œm ie tn ik o
konstrukcji wiaty. Jest on ulokowany
przy bramie wjazdowej do oœrodka.
Wiata ma wymiary 7,60 m x 6,60 m i
wysokoœci 2,30 m. Jest ona zadaszona z
boksami oddzielonymi ekranami z
blachy falistej. Na dzia³ce znajduje siê
te¿ osadnik œcieków zbiornik stalowy o
pojemnoœci 30 m3. Jest on
bezodp³ywowy i pokryty blach¹
betonow¹.
Obok g³ównego budynku C 35, znajduje
siê plac zabaw dla dzieci.
Stop ieñ zu¿y cia tech nicz nego w/w
obiektów ocenia siê na ok. 60-80 %.
INFRASTRUKTURA DZIA£KI:
1). Sieæ elektryczna przy³¹cze
elektryczne zewnêtrzne, linia kablowa
YAKY 4 x 120 mm, d³ugoœæ 120 m.b. ze
z³¹czem ZK 30. S ieæ elektryczn a
oœwietlenia parkowego, linia kablowa
YAKY 4 x 16 mm, d³ugoœæ 120 m.b. Iloœæ
lamp parkowych 12 szt.
2). Sieæ wodoci¹gowa (sezonowa) woda doprowadzona do wszystkich
do mk ów le tn is ko wyc h, œre dn ic a
przy³¹czy-2”, d³ugoœæ 150 mb.
3). Sieæ kanalizacyjna kanalizacja
pod³¹czona do wszystkich domków
l et ni sk ow yc h. Wy ko na na z r ur
¿eliwnych o œrednicy 150 mm. D³ugoœæ
100 m.b.
Szacunkowo przyjêto stopieñ zu¿ycia
technicznego w/w infrastruktury na
ok.70%.
Realizacja pe³nej infrastruktury
(kanalizacja miejska, woda
wielosezonowa) w ramach realizacji
ca³ego kompleksu Parku Rekreacji 2009
r.
W£AŒCICIEL:
Gmina Janów Lubelski
ADRES:
Urz¹d Miejski, ul. J. Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski
OSOBY DO KONTAKTU: Waldemar
Futa; Damian Surowski
TELEFON: +48 15 87 24 313
FAX: +48 15 87 24 670
E-MAIL: janowlub_pm@woi.lublin.pl
S T R O N A I N T E R N E T O WA :
www.janowlubelski.pl

Z ziemi w³oskiej do Polski
Przy krajowej 19 w miejscowoœci
Borownica umiejscowiona jest „ strefa
akt ywn oœc i gos pod arc zej ”. Str efa ta
powsta³a obok amerykañskiego
Caterpillara i fiñskiej firmy Komas. W jej
obrêbie now¹ hale wybudowa³a w³oska
firma WATERFASHION.
Firma ta funkcjonuje na naszym terenie ju¿
od 13 lat pod ró¿nymi nazwami.
Na uroczystoœæ otwarcia z W³och
przybyli liczni przedstawiciele rodziny
Brunello z g³ow¹ rodu i szefem firmy
Panem Corrado.

Przeciêcia wstêgi dokonali
wspó³w³aœciciele Corrado i Sergio Anzini
oraz burmistrz Krzysztof Ko³tyœ i starosta
powiatu Zenon Sydor. Natomiast ksi¹dz Jan
Sobczak dokona³ poœwiecenia hali. Podczas
krótkich przemówieñ przewija³y siê
¿yczenia dla w³aœcicieli i pracowników „dobrej pracy, godnej p³acy”. Starosta
Zenon Sydor zapowiada³, ¿e samorz¹d
powiatu do³o¿y starañ, aby podleg³e mu
szko³y zawodowe kszta³ci³y m³odzie¿ i
przygotowywa³y do zawodów niezbêdnych
w firmach dzia³aj¹cych na terenie powiatu.
Pomimo tego, i¿ jak na janowskie warunki
pracownicy „nieŸle” zarabiaj¹ (od 700 do

1000 z³), Sergio Anzini widzi problemy z
naborem chêtnyc h do prac y. Z kolei
burmistrz Krzysztof Ko³tyœ raczej nie widzi
takiego problemu. Jak sam twierdzi, je¿eli
pracownicy otrzymaj¹ godziw¹ zap³atê to
przyjd¹ i bêd¹ pracowaæ.
Fabryka kierowana przez
wspó³w³aœciciela Sergio Anzini zatrudniaæ
bêdzie oko³o stu osób. Równoczeœnie
funkcjonowa³ bêdzie nadal zak³ad
produkcyjny przy ulicy Wa³owej. Firma
zajmuje siê produkcj¹ odzie¿y sportowej
pod w³asn¹ mark¹ SCUBA OXIGENE oraz
na zlecenie renomowanych marek jak Puma
czy Diesel. Wyprodukowane wyroby
kierowane s¹ do macierzystego zak³adu we
W³oszech a stamt¹d do odbiorców w ca³ej
Europie.
Nale¿y jeszcze wspomnieæ, i¿ firma
obok hali ma inne tereny przeznaczone pod
rozbudowê. Na dziœ, jednak nie ma potrzeby
budowaæ kolejnych hal. S¹ natomiast
problemy z pozyskaniem inwestorów.
Sytuacja mo¿e siê diametralnie zmieniæ,
je¿eli na tym terenie powstanie
Tarnobrzeska Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Prace nad otrzymaniem
uprawnieñ strefy s¹ mocno zaawansowane i
mog¹ zakoñczyæ siê jeszcze w bie¿¹cym
roku.
Uroczystoœæ zakoñczy³y
podziêkowania skierowane przez Sergia
Anzini do pracowników, których
wychwala³ równie¿ przed dziennikarzami
przyby³ymi na ta skromna uroczystoœæ.
Jan Machulak

Wstydliwy temat
Do sezonu turystycznego jeszcze
parê miesiêcy, ale przygotowania ju¿
trwaj¹. Na jednym ze spotkañ do tycz¹cych
planowanych imprez kulturalnych w 2007
roku w³aœciciel oœrodków wczasowych nad
zalewem poruszyli temat istniej¹cych tam
toalet. W³aœciwie temat dotyczy³ tych
nieistniej¹cych, bo jest ich zdecydowanie
za ma³o. Wbrew pozorom nie jest to temat
prosty do rozwi¹zania. Prawdopodobnie
trzeba obecne dwa punkty sanitarne

rozbudowaæ i dostosowaæ je do wy¿szych
standardów. W tych standardach mieœci siê
podstawowy pakiet us³ug. Konieczne jest
stworzenie kilku dodatkowych
san ita ria tów. Jak zaz nac zy³ jed en z
uczestników nie jest to dotychczasowe
zaniedbanie. Rozwój turystyki w Janowie
Lub. i nad Zalewem wymusza kolejne
zadania do spe³nienia.
J.M

Szko³a jak nowa
M³odzie¿ i dzieci w Momotach
Górnych doczeka³y siê zakoñczenia
rozbudowy i modernizacji Szko³y
Podstawowej.
W oddanym segmencie
dydaktycznym i ³¹czniku znajduj¹ siê
sale lekcyjne, pracownie, biblioteka,
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora,
sanitariaty i szatnie dla uczniów.
Budowa trwa³a oko³o trzech lat i
wykonywana by³a etapami. Wyd³u¿ony
cykl inwestycyjny spowodowany by³
brakiem œrodków inwestycyjnych,
które w ca³oœci pochodzi³y z bud¿etu

gminy. Ca³kowity koszt wyniós³ ok
1mln z³. Rozbudowê szko³y rozpoczêto
w 2003 roku poprzez wykonanie
segmentu w stanie surowym.
Wykonawc¹ by³a firma LUBPOL
Œwidnik. Roboty wykoñczeniowe
zosta³y z kolei wykonane przez
Przedsiêbiorstwo BudowlanoMonta¿owe „FLISBUD”.
Prace objê³y tak¿e modernizacje
kot³owni, wymianê instalacji c.o. oraz
stolarki okiennej i drzwiowej w starej
czêœci szko³y.
B.M

Og³oszenie-Powiatowy Urz¹d Pracy
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim prowadzi nabór na szkolenie
„Jêzyk angielski w praktyce na
europejskim rynku pracy” w ramach
projektu „ Mój pierwszy raz” Dzia³anie 1.2
wspó³finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Wymagane kryteria kwalifikacyjne:
- m³odzie¿ poni¿ej 25 roku ¿ycia,

bezrobotna przez okres do 6 miesiêcy,
- m³ odz ie¿ pon i¿e j 25 rok u ¿y cia ,
bezrobotna przez okres od 6 do 24 miesiêcy,
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy
o zg³oszenie siê do Powiatowego Urzêdu
P ra cy w J an ow ie Lu be ls ki m , ul .
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Co dalej z Systemem Zarz¹dzania Jakoœc¹ w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim?
Rozmawiam z pe³nomocnikiem
do Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
Sekretarz Gminy Bo¿en¹ Czajkowsk¹.
Min¹³ rok od uzyskania certyfikatu
jakoœci ISO 9001 : 200 przez Urz¹d
Miejski w Janowie Lubelskim. Po roku
pracy nad doskonaleniem systemu
mo¿emy zadaæ sobie kilka pytañ: Czy
prawid³owo funkcjonuje ten system?
Czy potrzebny jest nam ten system?
Ja ki e k or zy œc i p rz yn os i s ys te m
pracownikom Urzêdu i mieszkañcom
nasz ej gminy? Z tymi pytaniami
zwracam siê do pe³nomocnika SZJ.
Zanim przyst¹pimy do
odpowiedzi na te pytania proszê nam
przypomnieæ, co w³aœciwie oznacza
pojêcie ISO?
Pojêcie to w potocznym rozumieniu
oznacza normy, które opisuj¹ system
jak oœc i fir my. Pod sta w¹ sys tem u
jakoœci s¹ procedury i instrukcje, czyli
opisane czynnoœci i procesy
zachodz¹ce w firmie czy organizacji.
Nad procedurami i instrukcjami wznosi
siê Ksiêga Jakoœci, która ma pe³niæ rolê
mapy systemu jakoœci. Najwy¿szym
rang¹ aktem jest Polityka Jakoœci,
bêd¹ca swego rodzaju zobowi¹zaniem
kierownictwa Urzêdu dotycz¹cym
jakoœci. Jej istot¹ jest okreœlenie celów
dla firmy. Cele okreœlamy na dany rok
p r a c y i j e s p r a w d z a m y.
Nasz system zak³ada, ¿e czynnoœci
wykonywane w urzêdzie stanowi¹
swoiste procesy, których efektem
finalnym s¹ wyroby urzêdu tzn: decyzja
ad mi ni st ra cy jn a, za œw ia dc ze ni e,
poœwiadczenie, umowa, dotacja, us³uga
... itp. Ka¿dy z tych procesów podlega
mierzeniu i porównywany jest z
wyznaczonym wczeœniej dla niego
miernikiem. Wszystkie referaty urzêdu
pod daw ane s¹ ci¹ g³y m aud yto m,

kontrolom i pomiarom, które maj¹ za
zadanie wykryæ ewentualne
nieprawid³owoœci, a nastêpnie
prowadzone s¹ dzia³ania koryguj¹ce i
za po bi eg aw cz e ma j¹ ce na ce lu
wyeliminowanie ich w przysz³oœci.
Czy prawid³owo funkcjonuje
ten system?
Tak, system dzia³a prawid³owo. 22
stycznia 2007 roku w Urzêdzie
Miejskim zosta³ przeprowadzony, po
ro ku pr ac y na d do sk on al en ie m
systemu, pierwszy audyt nadzoruj¹cy,
który potwierdzi³ zgodnoœæ pracy
urzêdu z wymaganiami okreœlonymi
przez normê ISO 9001:2000. Audyt
przeprowadzi³a firma certyfikuj¹ca
TÜV
Rheinland Polska. Audytor
zewnêtrzny dokona³ sprawdzenia i
oc en y fu nk cj on uj ¹c eg o sy st em u
jakoœci oraz potwierdzi³, ¿e system
zarz¹dzania jakoœci¹ w Urzêdzie dzia³a
i jest skuteczny.
Z jakimi korzyœciami ³¹czy siê
posiadanie certyfikatu jakoœci?
Korzyœci mog¹ byæ zewnêtrzne i
wewnêtrzne. Wewnêtrzne korzyœci to
przejrzystoœæ, uregulowanie wielu
nowych kwestii org anizacyjnych,
system ci¹g³ych audytów i dzia³añ
poaudytowych, który daje poczucie
sprawdzenia i ulepszania us³ug, do
kt ór yc h œ wi ad cz en ia ur z¹ d j es t
po wo ³a ny, po pr aw ê we wn êt rz ne j
atmosfery w urzêdzie i sprawnoœci jego
funkcjonowania, zwiêkszenie
efektywnoœci wykorzystywania
œrodków finansowych, umo¿liwienie
po dn os ze ni a kw al if ik ac ji pr ze z
p r a c o w n i k ó w, w r e s z c i e j a s n e
okreœlenie podzia³u odpowiedzialnoœci
i kompetencji poszczególnych
pracowników i stworzenie podstaw do
obiektywnej oceny pracy urzêdników.

Praca zespo³owa nad doskonaleniem
systemu powoduje, i¿ pracownicy
chêtniej identyfikuj¹ siê z urzêdem,
stawiaj¹ sobie wysok¹ poprzeczkê i
maj¹ poczucie przynale¿noœci do
zespo³u.
Korzyœci zewnêtrzne to miêdzy innymi
lepszy obraz urzêdu w oczach naszych
partnerów w innych instytucjach, oraz
lepszy wizerunek w oczach
p o t e n c j a l n y c h i n w e s t o r ó w.
Potwierdzenie jakoœci certyfikatem o
miêdzynarodowym znaczeniu, stanowi
dla naszego Urzêdu równie¿ wielki
presti¿. Dotychczas liczba gmin w
Polsce, które z powodzeniem
wpr owa dzi ³y s yst em z arz ¹dz ani a
jakoœci¹ jest jeszcze niewielka.
Uz ys ka ni e c er ty fi ka tu je st wi êc
niew¹tpliwie elementem promuj¹cym
gminê Janów Lubelski.
Czy fakt posiadania
certyfikatu wp³ywa na poprawê
jakoœci funkcjonowania Urzêdu?
Uwa¿am, ¿e tak. Jednak nie sam
certyfikat powoduje poprawê pracy.
Aby us³ugi urzêdu œwiadczone by³y na
najwy¿szym poziomie potrzebne jest
zaanga¿owanie wszystkich
p r a c o w n i k ó w. S y s t e m k t ó r y
stworzyliœmy wyznacza standardy, a
my te ra z mu si my we d³ ug ty ch
standardów pracowaæ, wtedy jakoœæ
bêdzie na pewno wysoka.
Czy system ten jest
kosztowny?
Z pun ktu wid zen ia pra cow nik ów
Urzêdu na pewno tak, gdy¿ musz¹
w³o¿yæ du¿o pracy, twórczej pracy,
du ¿o wy si ³k u, ta k ab y sy st em
prawid³owo funkcjonowa³. System ten
wymaga bogatej dokumentacji, analiz,
ankiet, kart informacyjnych, instrukcji,
procedur, ale system ten ma s³u¿yæ

przede wszystkim klientom naszego
Urzêdu. Za audyt kontroluj¹cy i
potwierdzaj¹cy poziom jakoœci pracy
Urz¹d zap³aci³ 5 000 z³. Uwa¿amy, ¿e
kwota ta nie jest wysoka w stosunku do
jakoœci œwiadczonych us³ug.
Rozmawia³ Jan Machulak
LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA

“Dzieñ Bobra”
z Leœnym Krêgiem
Spotkajmy siê nad
zalewem 4 marca 2007
Szczegó³y na http://lesnykrag.prv.pl
I wkrótce na plakatach

WAWRZYNKOWA ZABAWA CHOINKOWA

Na to spotkanie wiele dzieci
czeka³o z ogromn¹ niecierpliwoœci¹. Ju¿ od
tygodni uczy³y siê wierszyków i piosenek,
¿eby jak najlepiej zaprezentowaæ siê przed
Miko³ajem i otrzymaæ s³odki upominek.
Mamy szykowa³y piêkne sukienki, piek³y
pyszne ciastka. Zabawa zapowiada³a siê
wspaniale - i taka w³aœnie by³a!
Choinkê dla dzieci
nie pe³ nos pra wny ch w dn. 8 lu teg o
zorganizowa³o Stowarzyszenie Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej, które zrzesza ponad 60
rodzin z janowskiego powiatu.
Zabawê choinkow¹ poprzedzi³o spotkanie
z zaproszonymi goœæmi i przyjació³mi

Stowarzyszenia: Burmistrzem Janowa
Lub. p.Krzysztofem Ko³tysiem, Ks.
Infu³atem Edmundem Markiewiczem, Ks.
Proboszczem Janem Sobczakiem, dyr.
PCPR p.Ann¹ Œmit, dyr. Gimnazjum p.
Andrzejem Tomczykiem, dyr. „Promyka”
p Lucyn¹ Czarn¹, dyr. szko³y podstawowej
p. Krystyn¹ Æwiek.

8.

Pre zes Sto war zys zen ia, p.A gni esz ka
Ku li ñs ka , se rd ec zn ie po dz iê ko wa ³a
ws zy st ki m pr zy by ³y m go œc io m za
sp ot ka ni e i ws pa rc ie dz ia ³a ln oœ ci
prowadzonej na rzecz dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej.
Uczestnicy zabawy z
zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli
przedstawienie w wykonaniu uczniów
najm³odszych klas szko³y podstawowej, w
tym równie¿ z klasy integracyjnej, w której
ucz¹ siê dzieci niepe³nosprawne. W
przygotowanie przedstawienia
zaanga¿owa³y siê nauczycielki klas I-III:
p. T.M ai ³o , p. A. So kó ³, p. I. La se k,
p.A.Banasiak-Wisniewska, p.A.Kwiecieñ,
p.A.Bielecka, p. A.Trytek.
Spotkania w takim gronie s¹
niezwykle cenne s³u¿¹ aktywizacji dzieci
niepe³nosprawnych, umo¿liwiaj¹ dzieciom
zaprezentowanie swoich talentów,
mobilizuj¹ do wiêkszej samodzielnoœci.
Uœwiadamiaj¹ nam, ¿e niepe³nosprawni
powinni wejœæ w centrum naszego ¿ycia, a
my powinniœmy uczyæ siê od nich radoœci i
¿yczliwoœci. Tañce, zabawy i konkursy
odbywa³y siê pod opiek¹ wolontariuszy z
Ko³a Wolontariatu Gimnazjum, którzy
dbali, aby na twarzy ka¿dego dziecka ca³y
czas goœci³ uœmiech.
Wolontariusze równie¿ w³¹czyli
siê w zbiórkê pieniêdzy przeprowadzon¹
wczeœniej wœród mieszkañców Janowa.
Bezinteresowna pomoc wielu
mieszkañców naszego miasta, wsparcie

finansowe i rzeczowe jest dowodem na
wa¿noœæ s³ów Jana Paw³a II; „Kimkolwiek
jesteœ, jesteœ kochany”.

Po dz iê ko wa ni a s k³ ad am y r ów ni e¿
p.Bonifacemu Dawidczykowi,
p.Maciejowi Bielówce,
p.Andrzejowi

Œwiadczy o tym sukces akcji
„Dziesiêæ Groszy Od Serca”
przeprowadzonej w janowskich szko³ach.
Dziêki ¿yczliwoœci Dyrektorów szkó³:
p.Kr ysty nie Æ wiek , p.E wie G arba cz,
p.Alinie Szczepanik, p.Mariuszowi
Wielebie, p.Andrzejowi Tomczykowi,
p.Adamowi Œciborkowi Stowarzyszenie
zebra³o œrodki przeznaczone na nagrody za
wystêpy dzieci niepe³nosprawnych.

Banasikowi, p.Stanis³awowi Mrowcy, p.
Przemys³awowi Momot w³aœcicielom
janowskich firm, na których wsparcie i
zrozumienie potrzeb osób
niepe³nosprawnych zawsze mo¿na liczyæ.

A. Targoñskaopiekunka Wolontariatu.

Jarmark Janowski

XIII Ogólnopolskie

3 albo 5 maja
janów Lubelski
Rynek Nowego Miasta

Zawody Konne
Impreza prezentuj¹ca bogactwo kultury ludowej
Ziemi Janowskiej- kapele ludowe zespo³y œpiewacze,
instrumentaliœci, w trakcie prowadzone s¹
eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dln.
Przeprowadzone s¹ równie¿ eliminacje
do Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tañca
Ludowego w Rzeszowie. Imprezie towarzyszy wiosenna
wystawa kwiatów i sadzonek, promowane s¹ produkty
lokalne z bran¿y przetwórczej,
rzemios³a artystycznego oraz sektora turystycznego.

w Skokach przez
Przeszkody
13-15 lipca 2007
Hipodrom nad
Zalewem Janowskim

Podczas zawodów przeprowadzanych jest
kilkanaœcie konkursów w skokach przez
przeszkody i pokazy koni hodowlanych.
W zawodach bierze udzia³
ok. 100 koni z 30 klubów z ca³ej Polski.
Mo¿na równie¿ nabyæ ciekawe wyroby
rzemios³a artystycznego,
Swoist¹ atrakcj¹ dla dzieci jest tak¿e
przeprowadzany konkurs “Moje zwierz¹tko”.
W rym roku zawody bêd¹ mia³y
rangê miêdzynarodow¹.

V Nocny Maraton Do udzia³u w nocnym maratonie
P-5 zapraszamy wszystkich
Szachowy w szachach
pasjonatów szachowych. Swoje
29 wrzeœnia
Janów Lubelski

Info-”Pegaz”

umiejêtnoœci bêdzie mo¿na sprawdziæ
graj¹c z najlepszymi zawodnikami.
W ubieg³orocznym maratonie
wziê³o udzia³ trzech arcymistrzówKamil Mitoñ z P³ocka, Nazar Firman
i Andrey Maksymenko ze Lwowa
i dziewiêciu mistrzów.

info-JOK

Info-”Pegaz”

III Lubelski Rajd
www.rajdlubelski.pl

Weteranów Szos
”Rajd Partyzancki 2007”

Rajd motocykli zabytkowych odbywa siê
na trasie Lublin-Janów Lubelski,
startuje w nim od 70 do 80 maszyn
-najstarsze z lat dwudziestych XX wieku.
Jest to impreza organizowana przez
Klub Motocykli Dawnych “Partyzant”
z Janowa Lubelskiego oraz Mi³oœników
motocykli zabytkowych lubelszczyzny.

8-10 czerwca
Rynek Nowego Miasta

Podczas 6 dni trwania imprezy
przedstawiane s¹ zarówno najnowsze
tendencje œwiatowej kinematografii,
jak równie¿ kino offowe dla koneserów
i dobre kino dla dzieci. Projekcje
dobywaj¹ siê w ci¹gu dnia w kinie
“Jutrzenka”, zaœ wieczory i póŸne godziny
nocne to kino w plenerze, dostêpne dla
bardzo szerokiej rzeszy widzów
(wstêp wolny). Ka¿dy znajdzie tu coœ
dla siebie. Doœwiadczenia lat ubieg³ych
pokazuj¹, i¿ kino plenerowe cieszy siê
znakomit¹ frekwencj¹. Dodatkow¹ atrakcj¹
s¹ spotkania z gwiazdami kina i telewizji,
wieczory kabaretowe i koncerty.

Festiwal Filmowy

“FART 2007”
23-29 lipca
Janów Lubelski
Kino Jutrzenka
Park Misztalec

Garncarskie
Wrzesieñ
Janów Lubelski

Festiwal Kaszy

V Grand Prix Województwa

Motywem przewodnim imprezy
jest kasza, jako symbol tradycyjnego,
polskiego produktu o wysokich
walorach od¿ywczych i zdrowotnych.
II Lubelska Wystawa
Jest to festyn rodzinny,
podczas którego przeprowadzane
Certyfikowanych
s¹ pokazy i konkursy kulinarne,
oraz konkursy etnograficzne.
Produktów
Atutem s¹ równie¿ wizyty znanych osób,
Ekologicznych
które przygotowuj¹ w trakcie imprezy
11-12 sierpnia
smaczne potrawy, w³asnego autorstwa.
Goœciliœmy ju¿ m.in.:Macieja Kuronia,
Janów Lubelski
Bo¿enê Dykiel, Karola Okrasê,
Rynek Nowego Miasta
Leszka Grykê.

Mistrzostwa
Polski Seniorów

“Gryczaki 2007”

Szachach

17 czerwca
Janów Lubelski

Otwarte zawody ogólnopolskie,
udzia³ bierze 70-100 zawodników
w tym mistrzowie
i arcymistrzowie miêdzynarodowi.
InfO-”Pegaz”

w

Zapasach

Leœny Skarbiec
Dni Lasów
Janowskich
23-24 czerwca
Janów Lubelski
Park Misztalec

Mistrzostwa
Województwa

Impreza promuj¹ca Lasy Janowskie,
po³¹czona z zawodami konnymi
w skokach i uje¿d¿aniu o randze
wojewódzkiej. Grzybobranie
gromadzi mi³oœników zbierania grzybów,
ma charakter konkursowy, Wybierany
jest najlepszy grzybiarz. Imprezê koñczy
wspólna zabawa przy ognisku.

Info-JOK
Info-JOK

Skokach
i Uje¿d¿aniu.
w

VII Mistrzostwa
Województwa
Lubelskiego

w

Grzybobraniu

Styl

Klasyczny
6-7 paŸdziernika
Janów Lubelski
Hala Sportowa
przy SP

W Mistrzostwach startowaæ
bêdzie ca³a czo³ówka krajowa
z medalistami Mistrzostw
Œwiata i Europy. Zawody s¹
kwalifikacj¹ do kadry
narodowej na Igrzyska
Olimpijskie Pekin 2008.
Walki fina³owe o z³oty medal
zostan¹ rozegrane na
Rynku Starego Miasta.

info- klub Sportowy “Olimp”

Info-JOK

Jest to lokalne œwiêto, organizowane
cyklicznie od kilkunastu lat.Celem imprezy
jest promowanie walorów turystycznych
Janowa Lubelskiego-:Leœnego Skarbca”
. Imprezie towarzysz¹ targi
wystawiennicze. W czasie imprezy przewidziane
s¹ atrakcje takie jak: pokazy sokolnicze,
koncerty sygnalistów, wystawa leœna czy
pokaz mody ekologicznej, oraz konkurs
jedzenia pierogów ruskich, mecz pi³karskigmina kontra starostwo, rodzinny konkurs drwali,
a dla dzieci konkurs piosenki, wiedzy o lesie
oraz zawody wêdkarskie. Podczas
imprezy organizowane s¹ tak¿e koncerty gwiazd,
w roku 2006 wyst¹pi³ Robert Janowski.
Wrêczane s¹ równie¿ wyró¿nienia “Antek”
za osi¹gniêcia w pracy spo³ecznej, profesjonalizm
oraz promocjê Janowa Lubelskiego.

Ogólnopolskie
Spotkania

info-Muzeum Regionalne

Info-JOK

Lubelskiego w

Swoista promocja garncarstwa i jego
tradycji. W “Spotkaniach” zaplanowany
jest udzia³ 20 garncarzy z terenu
ca³ej Polski, prezentuj¹cych ró¿ne
oœrodki garncarstwa, ró¿ne
metody wyrabiania i zdobienia
ceramiki. Zaproszeni te¿ zostan¹
zaprzyjaŸnieni z Muzeum Regionalnym
w Janowie Lubelskim
rzemieœlnicy z Ukrainy, Wêgier i Litwy
uczestnicz¹cy dotychczas w innych
imprezach plenerowych organizowanych
na terenie Janowa Lubelskiego.

Muzeum Regionalne
w Janowie Lubelskim
wybrane wystawy 2007
“ZAPLUTE KAR£Y REAKCJI”
Polskie podziemie niepodleg³oœciowe
1944-1956
Kwiecieñ-Maj 2007
”Z najwiêksz¹ brutalnoœci¹...
Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce,
wrzesieñ-pa¿dziernik 1939r”
Wrzesieñ 2007

1-2 wrzeœnia,
Hipondrom nad
Zalewem Janowskim

“Ludowe szopki bo¿onarodzeniowe”
Grudzieñ 2007/Styczeñ 2008

Jiu jitsu i narty w Chrzanowie
W dn. 11-17 luty Bractwo
Sztuk Walki „Deus Vult” Jiu Jitsu z
Janowa Lub. zorganizowa³o
regionalne zgrupowanie jiu jitsu w
Chrzanowie. By³o to po³¹czenie
treningów na macie z nauk¹ i
doskonaleniem jazdy na nartach. W
zgrupowaniu brali udzia³ uczniowie i
mistrzowie sekcji jiu jitsu z Kraœnika,
Lu bl in a i Ja no wa Lu b. Pr ze d
zgrupowaniem, rodzice

najm³odszych pociech zastanawiali
„Czy sobie poradz¹ z dala od mamy i
taty?” (dla wiêkszoœci najm³odszych
by³o to pierwsze d³u¿sze rozstanie z
rodzicami).
Przez ten tydzieñ uczestnicy
poznawali i doskonalili techniki

ob ro nn e o ra z p op ra wi al i s w¹
wytrzyma³oœæ fizyczn¹ i akrobatykê
na sali gimnastycznej, jednoczeœnie
³¹cz¹c to wszystko z „szusowaniem”
na stoku narciarskim. Wyœmienite a
zarazem energetyczne posi³ki nad
którymi czuwa³a p. El¿bieta Sowa
daw a³y ca³ ej gru pie mo¿ liw oœæ
intensywnego wysi³ku fizycznego.
Dzieñ rozpoczyna³ siê
porann¹ pobudk¹, po której

nastêpowa³ tzw. poranny rozruch
czyli krótka rozgrzewka na macie. Po
15-minutowych æwiczeniach
wszyscy szli na œniadanie, po którym
na st êp ow a³ o p rz yg ot ow an ie do
wyjœcia na stok narciarski. Po krótkim
marszu wszyscy stali ju¿ na stoku

go to wi zm ie rz yæ si ê z bi a³ ym
puchem, w³asnymi s³aboœciami,
lêkiem, ale tak¿e z du¿¹ dawk¹ energii
na przezwyciê¿anie tych trudnoœci.
Na stoku „Narciarski Raj u
Rzetelskiego”, pod okiem
instruktorów,
wiêkszoœæ stawia
pierwsze kroki na nartach na „oœlej
³¹czce”. Jak zwykle nie mo¿e siê obyæ
bez upadków oraz zw¹tpieñ we
w³asne si³y. Jednak po krótkich
odpoczynkach zaczyna wszystko
powoli wychodziæ. W kolejnych
dniach by³o tylko lepiej i wiêkszoœæ
osób przesz³a na du¿y stok
doskonal¹c swe umiejêtnoœci. Po
nauce czas wracaæ na obiad, nastêpnie
odpoczynek i czas na codzienny
trening pt. „doskonalenie padów i
przewrotów”. Nastêpuje 10 min.
przerwy i zaczyna siê trening grupy
m³odszej.W tym samym czasie grupa
starsza ogl¹da³a filmy z gatunku sztuk
walki. Gdy koñczy³ siê jeden trening
na matê wkracza³a grupa starsza
zamieniaj¹c siê rolami. Wieczorem
wszyscy szli na kolacjê. Nastêpnie
wolny czas przeznaczony by³ na gry i
zabawy. Czêœæ osób doskonali³a
akrobatykê, czêœæ gra³a w hokeja,
pi ³k ê s ia tk ow ¹, no ¿n ¹, te ni sa
sto³owego itp. PóŸniej nastêpowa³a
cisza nocna i tak do rana.
Jednego dnia znalaz³ siê czas
na rozegranie turnieju w tenisie
sto³owym. I tak w grupie dziewcz¹t:
I miejsce zajê³a Wioletta Mrozowska,

w grupie m³odszej ch³opców:
I miejsce zaj¹³ £ukasz Mrozowski,
w grupie starszej ch³opców:
I miejsce zaj¹³ Marek Kozyra.
Szeroka gama zajêæ i tematów

treningów przez ten tydzieñ
pozwala³a uczyniæ to zgrupowanie
ciekawym i myœlê, ¿e wszyscy
uczestnicy wyjechali z niego bogatsi
w wiele nowych doœwiadczeñ a
zarazem umiejêtnoœci obronnych.
Dzieci mia³y zapewnion¹ opiekê
swych instruktorów a rodzice mogli
spokojnie odpoczywaæ w domu.
Sk³adamy serdeczne
podziêkowania Dyrektorowi Zespo³u
Szkó³ w Chrzanowie p. mgr
W³adys³awowi Sowie za mo¿liwoœæ
organizacji zgrupowania oraz za
wszelk¹ okazan¹ pomoc oraz
w³aœcicielowi stoku Narciarski Raj
„SKA£A” u Rzetelskiego” za pomoc i
u³atwienia dla naszej grupy.
Jaros³aw Lenart

9.

“Krwiopijcy” daj¹ czadu
Ponad 80 litrów krwi odda³o 179
stra¿aków z woj. lubelskiego w ci¹gu 1
miesi¹ca. (jeden miesi¹c! nie ¿artuje).
Spróbujcie sobie wyobraziæ tak¹ iloœæ krwi.
Hm… Mo¿e ci wszyscy, którzy mdlej¹ na
je j w id ok , n ie ch so bi e j ed na k n ie
wyobra¿aj¹…ale ca³a reszta obowi¹zkowo.
Ile istnieñ ludzkich ona uratuje? Chyba

w Tomaszowie Lubelskim
W kategorii OSPI-OSP Krasnobród
II-OSP Modliborzyce
III-OSP Wierzchowiska I
W kategorii stra¿ak indywidualnieDruh Adam ¯uk- OSP Krasnobród (³¹cznie
odda³ 90 litrów krwi!!!).

wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e
naprawdê du¿o.
80.780 ml krwi-dok³adnie taki jest
wynik I edycji programu stra¿acy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w
Honorowym Krwiodawstwie pod has³em
O G N I S T Y R AT O W N I K - G O R ¥ C A
KREW. W numerze grudniowym (2006r.)
Gazety Janowskiej ukaza³ siê artyku³
opisuj¹cy ideê i przebieg w/w akcji na
terenie naszego powiatu. Je¿eli ktoœ nie wie
o czym tutaj piszê, polecam powrót do
lektury wczeœniejszego numeru.
7 lutego 2007r. w Sali Kolumnowej
Lubelskiego Urz¹du Wojewódzkiego
odby³o siê uroczyste podsumowanie
wyników I edycji w 3 kategoriach: PSP,
OSP, i stra¿ak indywidualnie. OSP
Modliborzyce i OSP Wierzchowiska I
wziê³y udzia³ w tej drugiej i zajê³y II oraz III
miejsce w województwie. Gratulujemy!
Dok³adne wyniki przedstawiam poni¿ej:

Wyniki s¹ fantastyczne. Ludzie
oraz sama atmosfera wrêczenia pucharówrównie¿. Druhny i Druhowie w
umundurowaniu galowym, prasa, telewizja,
b³yski fleszy. Wszystko uroczyste i
dostojne. Sk¹d to wiem? Wiem, poniewa¿
nasi laureaci zaprosili mnie do wspólnego
uczestnictwa , za co jeszcze raz gor¹co
dziêkujê. Najmilszym momentem
oczywiœcie by³ odbiór dyplomów i
pucharów. (Tak miêdzy nami, zastanawiam
siê jaka jest ich pojemnoœæ. Podobno
zwyciêzcy maj¹ wed³ug tradycji wypiæ
pe³en puchar…hmm…soku? herbaty? Nie
pamiêtam). W imieniu swoich jednostek
OSP nagrody odebrali ich Naczelnicy tj.
Adam ¯uk-Krasnobród, Tomasz TaradyœModliborzyce, Micha³ KuŸnickiWierzchowiska I. Wszystko piêkne,
wszystko „fajne”, ale jak to siê tak¿e mówi,
„wszystko co dobre szybko siê koñczy”.
Nadszed³ czas powrotu do domu. Nie
mówiê, ¿e by³ on smutny, czy nudny. O nie!
Ale mo¿e jego ju¿ opisywaæ nie bêdê
(Kalina Malina). Podsumowuj¹c: piêkna
akcja i jeszcze piêkniejsze wyniki. Ju¿
nied³ugo (prawdopodobnie w marcu)
odbêdzie siê nastêpna akcja pobierania
krwi. Na 100% mogê powiedzieæ, i¿ nie
odbêdzie siê w Janowie tylko w
Modliborzycach. Dok³adniejsze informacje
dotycz¹ce OSP Modliborzyce znajdziecie
na stronie www.ospmodliborzyce.friko.pl
(adres mo¿e ulec zmianie). Z
niecierpliwoœci¹ czekam na to, co bêdzie
dalej....

W kategorii PSPI-Komenda Powiatowa PSP
w Bi³goraju
II- Komenda Powiatowa PSP
w Kraœniku
III- Komenda Powiatowa PSP

“Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
W dniach od 17 do 29 stycznia 2007
roku w szko³ach ponadgimnazjalnych, dla
których powiat janowski jest organem
prowadz¹cym, odby³y siê przegl¹dy szkó³
tzw. „Trójki Giertycha”. W sk³ad takiego
ze sp o³ u w ch od zi li : p rz ed st aw ic ie l
Komendy Powiatowej Policji w Janowie
Lubelskim, reprezentowanym przez st.
post. Pani¹ Faustynê £azur, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Janowie
L u b e l s k i m L e c h Wr o n k a o r a z
przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w
Lublinie. Kuratorium reprezentowali: w I
Liceum Ogólnokszta³c¹cym Pani Barbara
Bakuniak, w Zespole Szkó³ Zawodowych
Pan Marek Tomczak, w Zespole Szkó³ Pan
Janusz Chojnowski i w Zespole Szkó³
Rolniczych w Potoczku Pan Krzysztof
Grudzieñ.
Zespo³y spotyka³y siê z m³odzie¿¹
oraz z gronem pedagogicznym i rodzicami
uczniów. Na wstêpie ka¿dego spotkania
Pani st. post. Faustyna £azur zapoznawa³a
zebranych z procedurami jakie obowi¹zuj¹
policjantów w stosunku do nieletnich,
którzy weszli w konflikt z prawem. Po tym
wyst¹pieniu i dyskusji przedstawiciel
Kuratorium Oœwiaty zbiera³ informacje o
stanie bezpieczeñstwa w danej szkole.
Polega³o to na odpowiedziach uczniów na
zadawane pytania z ró¿nych obszarów
zagro¿eñ jakie mog³y wyst¹piæ w szkole.
Ankieta zawiera³a 7 takich obszarów
za gr o¿ eñ : od wy kr oc ze ñ, po pr ze z
przestêpstwa, a¿ do ciê¿kich przestêpstw.
Ka¿de z pytañ by³o oceniane przez
zebranych w skali 1 do 5. I tak: 1 takie
zdarzenie nigdy nie wystêpowa³o, 2 bardzo
rzadko, 3 rzadko, 4 czêsto i 5 bardzo czêsto.
Na t aki e sa me p yta nia odp owi ada li
nauczyciele i rodzice.
Ana liz uj¹ c odp owi edz i mo¿ na
stwi erdz iæ, ¿ e w na szyc h szk o³ac h
najwiêkszym problemem jest plaga palenia
papierosów oraz spo¿ywanie alkoholu.
Alkohol najczêœciej uczniowie spo¿ywaj¹
podczas imprez szkolnych takich jak:

dyskoteki, wycieczki szkolne. Innym
zagro¿eniem, wed³ug ankietowanych, s¹
wykroczenia przeciwko mieniu, czyli:
kradzie¿e, niszczenie sprzêtu prywatnego i
szkolnego itp. do wartoœci nie
przekraczaj¹cej 250 z³. Nauczyciele i
uczniowie stwierdzili, ¿e w szko³ach
wystêpuj¹ na szczêœcie bardzo rzadko
p r z y p a d k i u ¿ y w a n i a n a r k o t y k ó w.
Odp owi edz i uc zni ów i dor os³ ych
praktycznie siê pokrywaj¹, znaczy to, ¿e w
sz ko ³a ch je st do br e r oz ez na ni e o
wy st êp uj ¹c yc h b¹ dŸ po te nc ja ln yc h
zagro¿eniach.
Po zebraniu informacji o
za gr o¿ en ia ch , uc zn io wi e i do ro œl i
proponowali rozwi¹zania w tych obszarach,
w k tórych w ystêpuj¹ zagro¿enia. D o
najczêœciej zg³aszanych propozycji
nale¿a³o:
1.wprowadzenie monitoringu w szko³ach
lub zat rud nie nie wyk wal ifi kow any ch
ochraniarzy,
2.wprowadzenie identyfikatorów dla
uczniów,
3.zatrudnienie w szatniach szkolnych osoby
doros³ej jako szatniarza,
4.zwiêkszenie iloœci dy¿urów
nauczycielskich na przerwach oraz wspólne
dy¿ury nauczycieli i uczniów,
5.nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy szko³y z
policj¹ i prokuratur¹,
6.postulowanie do centralnych w³adz
oœwiatowych o zwiêkszenie iloœci godzin
do dyspozycji wychowawcy klasy.
Podsumowuj¹c, przeprowadzony
przegl¹d wykaza³, ¿e nasze szko³y s¹
bezpieczne dla uczniów i nauczycieli. S¹
jednak obszary, w których mog¹ i wystêpuj¹
zagro¿enia, mo¿na te zagro¿enia radykalnie
zmniejszyæ bez wiêkszych nak³adów
finansowych. Nale¿y poprawiæ organizacjê
pracy szko³y. Uczniowie sceptycznie
odnieœli siê do pomys³u wprowadzenia
mundurków szkolnych, proponuj¹ strój
dowolny, lecz skromny, czysty i schludny.

PROTEST STAROSTÓW

W dniu 8 lutego 2007 r. w
Bi³goraju obradowa³ Konwent
Starostów Powiatów Województwa
Lubelskiego. Powiat janowski
reprezentowa³ na Konwencie Starosta
Zenon Sydor. Konwent zaj¹³ siê spraw¹
koncepcji funkcjonowania i
f i na n so w an i a p u bl i cz n ej s ³u ¿ by
zdrowia oraz zagadnieniem
mechanizmów wspólnej polityki rolnej
administrowanej przez Agencjê Rynku
Rolnego.
Starostowie stanowczo
sprzeciwili siê równie¿ rz¹dowemu
projektowi likwidacji powiatowych
inspektoratów budowlanych i
rozszerzenia ich w³aœciwoœci
Pozdrawiam wszystkich „krwiopijców” terytorialnej na kilka powiatów. W
Karolina Pada³a przypadku powiatu janowskiego
nastêpstwem tego rozwi¹zania bêdzie

przeniesienie nadzoru budowlanego do
Kraœnika. Projekt ten wyd³u¿y czas
re ak cj i i ns pe kt or at ów w r az ie
wyst¹pienia katastrofy budowlanej,
zdecydowanie pogorszy wspó³pracê z
powiatowymi zespo³ami reagowania
kry zys owe go i wyd zia ³am i
architektoniczno-budowlanymi
s ta ro st w o ra z u tr ud ni do st êp
interesantów do urzêdu. Jednoczeœnie
Starostowie wyrazili sprzeciw wobec
likwidacji czêœci powiatów, który
przyniesie wiele negatywnych skutków
dla spo³ecznoœci lokalnych. O
stanowisku konwentu w powy¿szych
sprawach poinformowano Rz¹d RP
oraz Parlamentarzystów Województwa
Lubelskiego.
A.M.S.

Podziêkowania
Lekarzom i ca³emu personelowi medycznemu z oddzia³u
wewnêtrznego janowskiego szpitala wyrazy wdziêcznoœci
za okazan¹ pomoc i opiekê nad naszym chorym ojcem
przekazuj¹ Sulowscy z dzieæmi.
10.

Przyjacio³om, kole¿ankom i kolegom, pracownikom,
znajomym, s¹siadom oraz wszystkim, którzy okazali nam
wsparcie i wziêli udzia³ w pogrzebie naszego Taty ŒwP
Jana Gwizdala serdeczne podziêkowania sk³adaj¹ córki
Krystyna Grzybowska i Czes³awa Sulowska z rodzinami.

BOMBA+TELEFON=K£OPOTY Historia pod tytu³em “Newsweek”

20 lutego przed godz. 20:00
Dy¿urny Komendy Powiatowej Policji
w Janowie Lubelskim odebra³ telefon.
Dzwoni³a jedna z mieszkanek miasta.
Zdenerwowana kobieta
poin form owa³ a, ¿e prze d kilk oma
minutami na jej numer zadzwoni³
anonimowy mê¿czyzna, informuj¹c o
rzekomo pod³o¿onej bombie w jej
mieszkaniu. ¯¹da³ 10.tys z³., które w
przeci¹gu 10 minut kobieta mia³a
wynieœæ przed budynek. (Ciekawe czy
pomyœla³ o tym, ¿e takiej sumy
pieniêdzy owa pani mo¿e nie mieæ przy
sobie. „Takie” pieni¹dze trzyma siê
za zw yc za j w ba nk u a ni e p od
poduszk¹). Po tych s³owach mê¿czyzna
roz³¹czy³ siê.
Natychmiast na miejsce wys³ani
zostali policjanci, powiadomiono tak¿e
Pogotowie Ratunkowe, Stra¿ Po¿arn¹,
Pogotowie Energetyczne i Gazowe.
Przyst¹piono do poszukiwania ³adunku.
Tak jak podejrzewano, alarm okaza³ siê
fa³szywy. Aby nie marnowaæ czasu
równolegle z akcj¹ poszukiwawcz¹
policjanci przyst¹pili do ustalania
sprawców. Jak siê póŸniej okaza³o,
sprawcami zamieszania byli dwaj
uczniowie jednej z miejscowych szkó³
œrednich w wieku 17 i 18 lat. ( Tak dla
ciekawoœci wspomnê, ¿e 18 lat mia³
tak¿e Micha³ M., który to trochê
wczeœniej zas³yn¹³ z podobnego

wyczynu) Obaj s¹ mieszkañcami gm.
Dzwola.
17-latek znany jest janowskim
policjantom. W przesz³oœci by³ ju¿
karany za posiadanie grzybków
halucynogennych. (I jak tu bez strachu
puœciæ dziecko na grzyby...).Teraz
razem z koleg¹ odpowie przed s¹dem za
wymuszenie rozbójnicze. Grozi im do
10 lat pozbawienia wolnoœci. Pomimo
tego, i¿ ca³kiem niedawno podobna
historia w Janowie mia³a miejsce i
wszyscy powinni wyci¹gn¹æ z niej
nale¿yte wnioski, tak siê nie sta³o. I
znowu musze powiedzieæ, ¿e g³upota
ludzka nie zna granic. Ciekawe czy
zdawali sobie sprawê z tego co robi¹.
Sama mam dopiero 19 lat, lecz nie
wy ob ra ¿a m so bi e, i¿ mo g³ ab ym
„odstawiæ taki numer”.

70 lat historii œwiata widzianego
o c z y m a d z i e n n i k a r z y
i fotoreporterów Newsweeka.
Ju¿ w marcu w Muzeum Regionalnym w
Janowie Lubelskim zagoœci wystawa
fotograficzna „Historia pod tytu³em
Newsweek”. Jej premiera mia³a miejsce w
Warszawie we wrzeœniu 2002 r. w rocznicê

Policja apeluje!
Przy tej okazji kolejny raz
ostrzegamy! W zdecydowanej
wiêkszoœci jesteœmy w stanie w
bardzo szybkim czasie wykryæ
sprawców podobnych zachowañ.
Ka¿da tego rodzaju informacja jest
natychmiast bardzo dok³adnie
sprawdzana przez Policjê. W ¿adnym
przypadku nie mo¿emy pozwoliæ
sobie na zbagatelizowanie
jakiegokolwiek sygna³u.

obecnoœci tygodnika na polskim rynku
prasowym. Na œwiecie Newsweek znany
jest od 1933 r. i cieszy siê opini¹ bardzo
obiektywnego tygodnika. Na przestrzeni
ponad siedemdziesiêciu lat jago
dziennikarze i fotoreporterzy œledzili
Karolina Pada³a wszelkie wydarzenia miêdzynarodowe,
równie¿ te w naszym kraju.
Wystawa jest przegl¹dem
historycznych wydarzeñ i zjawisk, które
sta³y siê tematami ok³adek (cover stories)
Newsweeka. Wybór obejmuje blisko 70
tematów i ponad 300 zdjêæ z lat 1933-2001.
Uwzglêdniono nie tylko problematykê
polityczn¹, ale tak¿e spo³eczn¹ i kulturaln¹.
Na wystawie znajduj¹ siê plansze
poœwiêcone zarówno podbojom Hitlera czy
wojnie w Wietnamie jak i upowszechnianiu
siê tabletki antykoncepcyjnej oraz karierze

Beatlesów. Oprócz podpisów pod
fotografiami, ka¿dy w¹tek opatrzony zosta³
krótkim komentarzem, objaœniaj¹cym t³o
wydarzenia zgodnie z duchem
towarzysz¹cego mu artyku³u. Ekspozycja
³¹czy w sobie walor edukacyjny i Ÿród³owy.
Widz ogl¹da historiê nie z naukowego
dystansu, lecz oczami ówczesnych
dziennikarzy, na gor¹co relacjonuj¹cych
wydarzenia. Wystawa ukazuje ponadto
amerykañsk¹ perspektywê widzenia
dziejów, w której np. szczególn¹ uwagê
poœwiêca siê sytuacji na Dalekim
Wschodzie.
W doborze materia³u
uwzglêdniony zosta³ równie¿ temat Polski
w oczach reporterów Newsweek'a. Na
pierwszej ok³adce miêdzynarodowego
Newsweeka znalaz³y siê takie wydarzenia
jak choæby pierwsza pielgrzymka Papie¿a
Jana Paw³a II do Polski (1979),
wprowadzenie Stanu Wojennego (1981),
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Refleksje rodzica
Rodzina daje podstawy
wychowania dziecka i wytycza drogê
ca³emu procesowi wychowawczemu. Jest
ona wsp arc iem i po mos tem miê dzy
dzieckiem, a spo³eczeñstwem. Rodzina
polska przez wieki dawa³a swoim cz³onkom
bezpieczne schronienie. Tak by³o w czasach
minionych, gdy rodzina podtrzymywa³a
tradycje polskie, obrzêdy rodzinne,
wartoœci ogólnoludzkie oraz jêzyk ojczysty.
Obecny czas jest czasem chaosu w
oddzia³ywaniach wychowawczych,
prezentowaniu wzorów ¿ycia rodzinnego.
Do Polski przenikaj¹ wzorce i style ¿ycia z
krajów zachodnich. Œcieranie siê
elementów wzorów i wzorców, norm
spo³ecznych oraz uznawanych wartoœci
etycznych przyjmowanych z krajów
zachodnich z rodzinnymi tradycjami,
obrzêdami i zwyczajami powoduj¹ sytuacje
kr yz ys ow e, ni ek or zy st ne cz ês to dl a
wspó³czesnych rodzin polskich.
To rodzice s¹ odpowiedzialni za to,
jak bêdzie siê rozwija³o ich dziecko, jakim
bê dz ie cz ³o wi ek ie m w pr zy sz ³o œc i.
Odgrywaj¹ w ¿yciu dzieci najwa¿niejsz¹
rol ê, daj ¹c swo im dzi eci om wzo rce
pier wszy ch kont aktó w spo³ eczn ych z
przyjêtymi normami, prawami. Reguluj¹
zachowania dzieci porz¹dkuj¹c ich wiedzê
o otac zaj¹cym œwie cie i zjaw iska ch.
Œwi ado me i m¹d re rod zic iel stw o to
ogromna odpowiedzialnoœæ, ale to tak¿e
trud wzbogacania wiedzy na temat dziecka,
jego potrzeb i praw rz¹dz¹cych jego

rozwojem fizycznym i psychicznym.
Dzisiejsi rodzice s¹ w trudnej
sy tu ac ji . Sz uk aj ¹ no we go mo de lu
wychowawczego, odcinaj¹ siê od pogl¹dów
swoich rodziców jako przestarza³ych, a
nawet szkodliwych. S¹ oczytani, ale
niepewni i zestresowani, analizuj¹ sk¹d siê
wziê³o takie, a nie inne zachowanie dziecka.
Skarciæ czy nie?
Pow inn i kie row aæ siê prz ede
wszystkim zdrowym rozs¹dkiem i nie baæ
siê wyznaczaæ granic swojemu dziecku. Nie
mo¿e ono czuæ siê wszechmocne, bo nie
tyl ko sta je siê tyr ane m, ale prz ede
wszystkim traci poczucie bezpieczeñstwa.
Wa¿ne jest zaspakajanie potrzeb
biologicznych, a le p rzede w szystkim
ps yc hi cz ny ch . R od zi ce po wi nn i
uœwiadomiæ sobie, ¿e wychowanie jest
procesem, nie mo¿na go zaczynaæ od
dowolnego momentu- „najpierw zbudujê
dom, kupiê samochód i dopiero zajmê siê
dzieckiem”. Nale¿y towarzyszyæ swoim
dzieciom w ich rozwoju od
najwczeœniejszych lat, cieszyæ siê ich
zaletami, poœwiêcaæ im czas, uwagê i
okazywaæ mi³oœæ. Nasze rodziny s¹ coraz
ubo¿sze w mi³oœæ, czu³e s³owa, a w ogóle
ma³o rozmawiamy.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w
¿adnej epoce nie potrzebowano tak bardzo
m¹drych i œwiadomych swej wielkiej roli
rodziców jak obecnie.
Pracownik PPP

nagroda Nobla dla Lecha Wa³êsy (1983).
Wystawa „Historia pod tytu³em
Newsweek” prezentowana by³a z
sukcesami w wielu oœrodkach kulturalnych
Polski.
Piotr Widz

Janów zaprasza do wspó³pracy
Now e w³ adz e sa mor z¹d owe
powiatu zachêcaj¹ gminy oœcienne do
podjêcia szerokiej wspó³pracy. Starosta
Zeno n Syd or wy st¹p i³ z p ropo zycj a
wspó³pracy do radnych Gminy Szastarka.
Na pocz¹tku dotyczy³aby ona
opracowywania jej dalszych planów,
odpowiedniej reklamy regionu, promocji
przedsiêwziêæ. Ju¿ w tym roku mo¿na
realizowaæ program pomocy dla
najubo¿szych dzieci w szko³ach zawody
sportowe i zawody po¿arnicze.
Starosta Zenon Sydor w
przes³anym piœmie deklaruje „dzia³ania
maj¹ce na celu u³atwienie korzystania
przez miesz kañcó w gmin y Szas tarka
instytucji powiatowych takich jak: szko³y
ponadgimnazjalne, Szpital powiatowy,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Urz¹d Pracy, Sanepid. Mo¿ecie tez
Pañstwo liczyæ na przychylnoœæ innych
instytucji dzia³aj¹cych na terenie naszego
powiatu, takich jak: Urz¹d Skarbowy,
Rejon Energetyczny, Komenda powiatowa
Policji, Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej ZUS itd.”. W piœmie
czytamy równie¿ o gospodarce i jej
rozwoju na terenie Miasta i powiatu.
Podobne propozycje wspó³pracy
otr zym aj¹ rad ni i mie szk añc y gmi n
Zaklików, Goraj i Frampol. Wymaga³aby
ona od naszych w³adz wzmo¿onych dzia³añ
szczególnie w sferze kultury. Pal ¹c¹
potrzeb¹ jest poprawa komunikacji z
w/wymienionymi gminami. By³aby to
wyraŸna zachêta do konsolidacji z naszym
powiatem.
Jan Machulak

Bezpieczeñstwo na k¹pieliskach
No wy ch r oz wi ¹z añ w ym ag a
zapewnienie bezpieczeñstwa k¹pi¹cych siê
turystów na poszczególnych k¹pieliskach.
W³aœciciele domagaj¹ siê zapewnienia dla
grupowych turystów bezp³atnej opieki
ratowników wodnych na k¹pielisku
g³ównym. Pozornie temat prosty, jednak
prawo zabrania wycieczkom grupowym
korzystania z k¹pielisk ogólnych. Aby nie

³amaæ prawa k¹pieliska dla tych grup
musz¹ byæ one wydzielone. Stwarza to
pr ob le m, kt o p ow in ie n p ³a ci æ z a
u t r z y m a n i e t y c h r a t o w n i k ó w.
Restauratorzy twierdz¹, i¿ je¿eli p³ac¹
podatki nawet kilkudziesiêciotysiêczne ta
us³uga powinna byæ bezp³atna.
Jan Machulak
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Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) Janowa Lubelskiego
Aktualnie opracowany program inwestycyjny
obejmuje najwiêksze inwestycje gminne, które
s¹ planowane do realizacji w latach 2007-2014.
Program stanowi aktualiza cjê poprzedni ej
edycji obejmuj¹cej lata 2006-2013. Czêœæ
zadañ inwestycyjnych z poprzedniej edycji
pl an u zr ea li zo wa no , po zo st a³ e zo st a³ y
umieszczone w aktualnym materiale. W roku
20 06 mi es zk añ cy zg ³o si li 69 no wy ch
wniosków, które zosta³y zgodnie z procedur¹
oc en io ne pr ze z z es pó ³ p ow o³ an y d o
przygotowania WPI i w³¹czone do planu.
Przedstawiamy Pañstwu WPI bêd¹cy obrazem
maksymalnych mo¿liwoœci in westycyjnych
gminy. Zak³ada on, ¿e na wszystkie programy i
zadania gmina uzyska dofinansowanie, co
jednak mo¿e byæ niemo¿liwe do osi¹gniêcia.
Ponadto zarówno programy finansowe gminy
na 7 kolejnych lat, jak i koszty inwestycji mog¹
ulegaæ trudnym do przewidzenia zmianom.
Dlatego WPI wymaga aktualizacji, za dwa lata
przedstawimy Pañstwu jego kolejn¹ wersjê.
Wnioski inwestycyjne zg³oszone w 2006 roku
zosta³y ocenione przez zespó³ ds. WPI oraz
wycenione. Przy ocenie wniosków kierowano
siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
1.Czy i nwest ycja ma wp³yw n a rozwó j
gospodarczy?
2.Jak wielu mieszkañcom inwestycja bêdzie
s³u¿y³a?
3.Czy inwestycja przyniesie nowe wp³ywy do
bud¿etu?
4.Czy inwestycja mo¿e przyci¹gn¹æ nowe
fundusze zewnêtrzne?
5.Czy inwestycja ju¿ zosta³a rozpoczêta?
6.Czy inwestycja w efekcie zmniejszy wydatki
bud¿etowe?
7. Cz y i nw es ty cj a ³ ¹c zy ju ¿ i st ni ej ¹c ¹
infrastrukturê?
8.Cz y inw esty cja j est p rzyj azna dla
œrodowiska?
Nastêpnie zadania podzielono na programu
realizacyjne, tak by mo¿na by³o na ich bazie
przygotowaæ wnioski do funduszy unijnych.
Wszystkie zadania zg³oszone przez
mieszkañców, które nale¿¹ do kompetencji
samorz¹du i by³y mo¿liwe do po³¹czenia w
programy realizacyjne na kwotê powy¿ej 50
tys. z³ znalaz³y siê w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym.
Szacunkowa wartoœæ zadañ inwestycyjnych
³¹cznie wynosi a¿ 113 mln877 tys. z³. Za³o¿ono,
¿e wszystkie programy uzyskaj¹
dofi nans owan ie zewn êtrz ne. Maks ymal ne
dofinansowanie wyszacowano na 95 mln 755
tys. z³, œrodki pochodziæ bêd¹ g³ównie z
Reg ion aln ego Pro gra mu O per acy jne go
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Przy uzyskaniu maksymalnego dofinansowania
zewnêtrznego WPI uda siê zrealizowaæ przy
udziale œrodków w³asnych w wysokoœci 17 mln
821 tys. z³ w latach 2007-2014. Taki wydatek
inwestycyjny bêdzie mo¿liwy do udŸwigniêcia
przez gminê przy za³o¿eniu dodatkowych
kredytów i po¿yczek, czy te¿ emisji obligacji.
Poni¿ej przedstawiono zadania inwestycyjne w
programach realizacyjnych wchodz¹ce do
aktua lnej wersj i Wielol etnie go Progr amu
Inwestycyjnego oraz ich planowane wykonanie
w poszczególnych latach.
I Rozwój gospodarczy
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e warunki ¿ycia
mieszkañców zale¿¹ przede wszystkim od
mo¿liwoœci zdobycia przez nich pracy zak³ada
siê realizacjê programów ukierunkowanych na
rozwój gospodarczy. Programy, których celem
jest rozwój gospodarczy, a poprzez to poprawa
warunków pracy i tworzenie nowych miejsc to:
1.Program - Janowska Strefa Inwestycyjna
(Borownica)
2.Programy turystyczne - Park Rekreacji nad
Zalewem, Rozbudowa Zalewu - I etap (obszar
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stanowi¹cy teren gminy), Wyspa, Oœrodki
Wypoczynkowe nad Zalewem - Infrastruktura
Podstawowa
3.Program - Utworzenie Placu Targowego
1.Program - Janowska Strefa Inwestycyjna
Program realizowany bêdzie etapami zgodnie z
potrzebami zwi¹zanymi z rozwojem kolejnych
inwestycji.
2007 - zakup gruntów i dokumentacja /461
tys.z³/,
2008 - zakup gruntów i drogi dojazdowe,
kanalizacja sanitarna i sieæ wodoci¹gowa / 850
tys.z³, udzia³ w³asny 198 tys.z³/,
2010 - zakup gruntów, drogi dojazdowe,
kanalizacja sanitarna i sieæ wodoci¹gowa / 1
mln 200 tys.z³, udzia³ w³asny 390 tys.z³/,
20 12 - za ku p gr un tó w, bu do wa dr óg
dojazdowych, sieæ kanalizacji sanitarnej /1 mln
765 tys. z³, udzia³ w³asny 265 tys.z³/.
2.Programy turystyczne - Park Rekreacji
nad Zalewem, Rozbudowa Zalewu - I etap
(obszar stanowi¹cy teren gminy), Wyspa,
Oœrodki Wypoczynkowe nad Zalewem Infrastruktura Podstawowa
2007 - dokumentacja na ca³oœæ programu /290
tys.z³/,
2009 - budowa sieci dróg dojazdowych i
parkingów, poszerzenie zbiornika wodnego (I
etap), powiêkszenie pla¿y, urz¹dzenie pla¿
piaszczystych, latarnia, budowa sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, urz¹dzenie
zieleni parkowej, oœwietlenie, sieæ gazowa,
przeniesienie hipodromu /12 mln 099 tys.z³,
udzia³ w³asny 1 mln 814 tys.z³ /,
2010 - budowa ma³ej architektury, urz¹dzenie
szaty roœlinnej /43 tys., udzia³ w³asny 7 tys./.
2011 - drogi dojazdowe, budowa kompleksu
parking ów, promenada piesza, urz¹dze nie
grobli, trasy narciarstwa biegowego, sieæ
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacja
deszczowa, modernizacja zasilania
energetycznego /5 mln 106 tys.z³, udzia³ w³asny
766 tys.z³/,
2012 - zielony wachlarz us³ug (przygotowanie
ter enu pod us³ ugi rek rea cyj ne) , œc ie¿ ki
rowerowe i konne, amfiteatr, laguna wêdkarska
/2 mln 659 tys.z³, udzia³ w³asny 399 tys.z³/,
2014 - budowa zespo³u k¹pielisk otwartych,
ze sp o³ u sp or to wo -r ek re ac yj ne go , bo is k
wielofunkcyjnych, centrum zabaw i rekreacji
rodzinnej /5 mln 831 tys.z³, udzia³ w³asny 874
tys.z³./.
3.Program - Utworzenie Placu Targowego
2012 - urz¹dzenie placu targowego /480 tys.z³,
udzia³ w³asny 72 tys.z³/.
II Infrastruktura techniczna podstawowa
Infrastruktura podstawowa pod potrzeby
mieszkañców zwi¹zana z uk³adem drogowym,
dostêpnoœci¹ mediów, takich jak wodoci¹gi czy
sieci kanalizacyjne, stanowi bazowy zakres
dzia³alnoœci gminy. Programy, które znalaz³y
siê w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
na lata 2007-2014 w tym zakresie to:
1.Program Komunikacji - Obszar Miejski
2.Program Komunikacji - Obszar Wiejski
3.Program - Gospodarka Wodna i Kanalizacja
Sanitarna - Obszar Miejski
4.Program - Gospodarka Wodna i Kanalizacja
Sanitarna - Obszar Wiejski
5.Program - Oœwietlenie
1.Program Komunikacji - Obszar Miejski
20 07 - pr og ra m ko mu ni ka cj i I et ap
dokumentacja /70 tys.z³/,
2008 - przebudowa ulic: Sienkiewicza, Prostej,
Su ki en ni cz ej , 3 Ma ja , Pi ³s ud sk ie go ,
Porzec znej, Kiliñs kiego, Armii Krajow ej,
Ko³³¹taja, Szewskiej, 14 Czerwca, Krótkiej,
Weso ³e j, Kr zy we j, Wie js ki ej , Ni ec a³ ej ,
Spadowej, Rybnej, Kopernika, Wyszyñkiego,
Pr us a, Ró ¿a ne j, Li li ow ej , 8 Wrz eœ ni a,
Bohaterów Porytowego Wzgórza, przebudowa
parkingu przy JOK / 8 mln 777 tys.z³ , udzia³

w³asny 1 mln 316 tys.z³ /,
2012 - przebudowa ulic: boczna Reja, 11
Listopada, Cicha, Spokojna, Wa³owa, Szkolna,
Partyzantów, przed³u¿enie Partyzantów, Rydza
Œm ig ³e go , be z na zw y- pr os to pa d³ a do
Œwierdzowej, wykonanie drogi dojazdowej do
gara¿y (ks. Skorupki) /2 mln 160 tys.z³, udzia³
w³asny 324 tys.z³/.
2.Program Komunikacji - Obszar Wiejski
2007 - budowa drogi Ujœcie-Bukowa /300
tys.z³, udzia³ w³asny 150 tys.z³/, dokoñczenie
remontu drogi £¹¿ek Garncarski /100 tys.z³,
udzia³ w³asny 50 tys.z³/
2009 - budowa dalszego odcinka drogi £¹¿ek
Nowa Wieœ /430 tys,z³, udzia³ w³asny 64 tys.z³/,
2012 - budowa mostu na rzece Bia³ce w £¹¿ku
Garncarskim / 420 tys.z³, udzia³ w³asny 63
tys.z³/.
3.Program - Gospodarka Wodna i
Kanalizacja Sanitarna - Obszar Miejski
2008 - modernizacja ujêæ wody w Janowie I
etap /900 tys., bez udzia³u w³asnego/,
2009 - modernizacja ujêæ wody w Janowie II
etap, budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych
uli ce: Boh ate rów Por yto weg o Wzg órz a,
Partyzantów, Ochotników Wêgierskich, Cicha,
od Partyzantów do bocznej Reymonta, od
Œwierdzowej do Ochotników Wêgierskich,
Reymonta, S³owackiego, Spokojna, £¹kowa,
Korc zaka , Œwi erdz owa, Ocho tnik ów
Wêgierskich, Szkolna, Korczaka, S³owackiego,
K a s z t a n o w a , Wi e r z b o w a , A k a c j o w a ,
Jarzêbinowa, Bukowa, Klonowa, Dêbowa,
Mo dr ze wi ow a, Kl on ow a, Ki li ñs ki eg o,
Ulanowska / 10 mln 519 tys.z³, udzia³ w³asny 1
mln 442 tys.z³/,
2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ulice:
Podlipie, Kamienna, Stokowa /1 mln 101 tys.z³,
udzia³ w³asny 165 tys.z³/.
4.Program - Gospodarka Wodna i
Kanalizacja Sanitarna - Obszar Wiejski
2008 - modernizacja ujêæ wody w Zofiance I
etap /100 tys., bez udzia³u w³asnego/,
2009 - modernizacja ujêæ wody w Zofiance II
etap /100 tys., bez udzia³u w³asnego/,
2010 - kanalizacja sanitarna Bia³a II /2 mln,
udzia³ w³asny 300 tys./,
2011 - kanalizacja sanitarna Bia³a I /1 mln 500
tys., udzia³ w³asny 225 tys./,
2013 - budowa wodoci¹gu Borownica-Podlaski
/ 1 mln 426 tys.z³, udzia³ w³asny 213 tys.z³/.
5.Program - Oœwietlenie
2008 - oœwietlenie ul.Jana Paw³a II / 57 tys.
udzia³ w³asny 9 tys./,
2011 - wymiana oœwietlenia na
energooszczêdne /900 tys., udzia³ w³asny 135
tys./,
2012 - wykonanie brakuj¹cego oœwietlenia
ulice: Mieczykowa, Tulipanowa, Hiacyntowa,
Ko nw al io wa , Wr zo so wa , S to rc zy ko wa ,
Sasankowa, Szarotkowa, Krokusowa, Irysowa,
Liliowa, Jaœminow a, Ró¿ana, Kaktusow a,
Ru mi an ko wa , B³ aw at ko wa , Br at ko wa ,
Makowa, Daliowa, Cicha, ks, Skorupki. / 849
tys.z³, udzia³ w³asny 127 tys.z³/.
III.Rewitalizacja, kultura i ochrona
dziedzictwa kulturowego
£a d pr ze st rz en ny , za go sp od ar ow an ie
przestrzeni publicznych w sposób funkcjonalny
i estetyczny zarazem stanowi¹ od lat wa¿n¹
dziedzinê dzia³alnoœci samorz¹du Janowa
Lubelskiego. Istotna jest szczególnie dba³oœæ o
ni el ic zn e ob ie kt y po si ad aj ¹c e wa lo ry
historyczne i zabytkowe, a tak¿e pe³ni¹ce
funkcje kulturalne. Do tego typu programów
nale¿y zaliczyæ:
1.Prog ram - Rewita lizacj a Histor yczneg o
Centrum Miasta
2.Program - Przeniesienie Dworca PKS
3.Program - Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
4.Program - Administracja Publiczna

5.Program - Park Misztalec
1.Program - Rewitalizacja Historycznego
Centrum Miasta
2008 - Rewaloryzacja Rynku Starego Miasta
ma³a infrastruktura, /10 tys.z³, udzia³ w³asny 2
tys.z³/
Re wa lo ry za cj a Ryn ku No we go Mi as ta
przebu dowa chodni ków i jezdni , ci¹gów
pieszych, alejek i placów, parking, oœwietlenie,
rewal oryza cja pomni ka Koœci uszki , ma³a
architektura wraz z infrastruktur¹
in fo rm ac yj n¹ , st wo rz en ie mo ni to ri ng u
wizyjnego dla centrum miasta
/1 mln 692 tys.z³, udzia³ w³asny 253 tys.z³/,
2010 - przebudowa placu rynkowego - IV skwer
Starego Rynku /1mln z³, udzia³ w³asny 150
tys.z³/,
2011 - budowa drogi miejskiej
³¹cznik
Sienkiewicza Okopowa /512 tys.z³, udzia³
w³asny 77 tys.z³/,
2013 - budowa parkingu na ul. Zamoyskiego
(plac za star¹ poczt¹) /140 tys.z³, udzia³ w³asny
21 tys.z³/.
2.Program - Przeniesienie Dworca PKS
2010 - dro gi do jazd owe, park ing, lini a
wodoci¹gowa i kanalizacyjna, oœwietlenie ,
infrastruktura, plac manewrowy, / 924 tys.z³,
udzia³ w³asny 139 tys.z³/.
3.Program - Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
2007 - modernizacja Remizy w Zofiance
Górnej dokumentacja /12 tys. z³/, przebudowa
Remizy w Bia³ej II dokumentacja /37 tys.z³/,
rewaloryzacja budynku Muzeum Regionalnego
I etap z dokumentacj¹ /1 mln 880 tys.z³, udzia³
w³asny 80 tys.z³/,
2008 - przebudowa Remizy w Bia³ej II /650
tys.z³, udzia³ w³asny 150 tys.z³/, przebudowa
budynku JOK dokumentacja /50 tys.z³,/,
2009 - modernizacja Remizy w Zofiance /300
tys.z³, udzia³ w³asny 100 tys.z³/ przebudowa
budynku JOK /1 mln 258 tys.z³, udzia³ w³asny
189 tys.z³/,
20 14 - pr ze bu do wa bu dy nk u Mu ze um
Regionalnego II etap /1 mln 200 tys.z³, udzia³
w³asny 180 tys.z³/.
4.Program - Administracja Publiczna
2009 - budowa parkingu i ogrodzenia budynku
Urzêdu Miejskiego /473 tys.z³, udzia³ w³asny
71 tys.z³/.
5.Program - Park Misztalec
2012 - ci¹gi piesze i spacerowe, parking, ma³a
architektura, urz¹dzenie zieleni parkowej,
budowa muszli koncertowej, plac zabaw i
rekreacji dla dzieci /617 tys.z³, udzia³ w³asny 92
tys.z³/.
IV.Infrastruktura spo³eczna
Istotn¹ dziedzin ¹ dzia³aln oœci gminy jest
zaspokajanie potrzeb spo³ecznoœci lokalnej w
zak res ie e duk acj i, s por tu o raz pom ocy
spo³ecznej. Programy, które dotycz¹ tej sfery
dzia³alnoœci to:
1.Program - Oœwiata i Obiekty Sportowe
2.Program - Lokale Socjalne
1.Program - Oœwiata i Obiekty Sportowe
2007 - kryta p³ywalnia /6 mln 994 tys.z³, udzia³
w³asny 874 tys.z³/ kompleks boisk przy PSP
Janów wraz z zagospodarowaniem otoczenia
/438 tys.z³, udzia³ w³asny 238 tys.z³/,
2008 - kryta p³ywalnia kontynuacja /6 mln 994
tys.z³, udzia³ w³asny 874 tys./,
2010 - modernizacja kot³owni szkó³ /200 tys.z³,
udzia³ w³asny 30 tys.z³/, termomodernizacja
PSP Janów/1 mln 435 tys.z³, udzia³ w³asny 215
tys.z³/, zagospodarowanie otoczenia i remont
ogrodzenia gimnazjum /1 mln 400 tys. z³, udzia³
w³asny 210 tys.z³/, zespó³ boisk rekreacyjno
sportowych w Momotach Górnych /500 tys.z³,
udzia³ w³asny 100 tys.z³/,
2011 - remont gimnazjum /782 tys.z³, udzia³
w³asny 117 tys.z³/, budowa sali gimnastycznej
przy gimnazjum w Janowie / 3 mln z³, udzia³

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) Janowa Lubelskiego cd.
w³asny 450 tys.z³/, parking samochodowy przy
PSP Janów /210 tys.z³, udzia³ w³asny 31 tys.z³ /,
2013 - budowa sali gimnastycznej przy PSP w
Bia³ej / 2 mln. z³, udzia³ w³asny 300 tys.z³/
ut wo rz en ie gm in ne go ce nt ru m
konferencyjnego przy ZOSIP /900 tys.z³, udzia³
w³asny135 tys.z³/,
2014 - budowa sali gimnastycznej przy PSP w
Momotach /2 mln. z³, udzia³ w³asny 300 tys.z³/
modernizacja budynku Przedszkola nr 1 /400
tys.z³, udzia³ w³asny 60 tys.z³/.
2.Program - Lokale Socjalne
2007 - remont budynku socjalnego w £¹¿ku - I
etap /100 tys.z³/
2013 - budowa lub adaptacja budynku na lokale
socjalne - II etap /620 tys.z³, udzia³ w³asny 93
tys.z³/.
V.Ochrona œrodowiska naturalnego
Programy z zakresu ochrony œ rodowisk a
naturalnego, które znalaz³y siê w WPI to:
1.Program - Gospodarka Odpadami
2.Progr am - Wymiana Rur Azbesto wych
Wodoci¹gowych
1.Program - Gospodarka Odpadami

2008 - gospodarka osadowa na oczyszczalni
œcieków /940 tys., udzia³ w³asny 141 tys./,
20 11 - re ku lt yw ac ja wy ³¹ cz on eg o z
eksploatacji sk³adowiska odpadów oraz drugi
etap realizacji inwestycji zak³adu
unieszkodliwiania odpadów w Borownicy /4
mln 937 tys.z³, udzia³ w³asny 740 tys.z³/.
2.Program - Wymiana Rur Azbestowych
Wodoci¹gowych
2013 - wymia na rur azbes towyc h ulic e
Su ki en ni cz a, Ko œc iu sz ki , B oh at er ów
Poryto wego Wzg órza, Wojska Polski ego,
Wiejska, Partyzantów, Ko³³¹taja, Ulanowska,
14-C zerw ca, Pi³s udsk iego , Sien kiew icza ,
Ogrodowa, Zak¹tna, Okopowa, 8-go Wrzeœnia,
Kono pnic kiej , Poln a, Roln a, Kope rnik a,
Targowa, Bia³a II, Armii Krajowej, Szewska, 3go Maja, Ochotników Wêgierskich, Prosta,
Gen.Maczka, Ojca Jana, Rydza Œmig³ego,
Sowiakowskiego, wymiana rur azbestowych na
ujêciu wody, wymiana rur azbestowych wodoci¹g na oczyszczalni /6 mln 278 tys.z³,
udzia³ w³asny 942 tys.z³/.

VI.Inne
Jeden ze zg³oszonym wniosków
inwestycyjnych dotyczy budowy lokalnego
schroniska dla zwierz¹t bezdomnych.
1.Program - Schroniska Dla Zwierz¹t
2014 - wybudowanie schroniska dla zwierz¹t
/500 tys.z³, udzia³ w³asny 75 tys.z³/.
Powy¿sze zadania uzyska³y miejsce w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i
poprzez to maj¹ sza nse na realizacjê w
najbli¿szych latach. Zgodnie z za³o¿on¹
strategi¹ w pr ogramie repre zentowane s¹
wszystkie dziedziny dzia³alnoœci gminy i
g³ówne programy realizacyjne istotne z punktu
widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkañców
jak i wykorzystania szans rozwojowych.
Nale¿y jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e zrealizowanie
zaplanowanych inwestycji bêdzie mo¿liwe
tylko przy pozyskaniu maksymalnej iloœci
œrodków zewnêtrznych. Niezwykle wa¿ne jest
tak¿e odpowiednie przygotowanie projektów.
Gminy wykazuj¹ coraz wy¿szy profesjonalizm
w pozyskiwaniu funduszy zewnêtrznych, a
konkurencja w staraniu siê o œrodki z

programów pomocowych roœnie z roku na rok.
Warun kie m rea liz acj i zad añ ujê tyc h w
programie jest ponadto utrzymanie za³o¿onego
poziomu dochodów w³asnych gminy.
Aktualnie prowadzone s¹ koñcowe konsultacje
odn oœn ie dan ego mat eri a³u cel em jeg o
weryfikacji i walidacji zgodnie z wymogami
ISO. W marcu 2007 r. planowane jest
przedstawienie projektu Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Radzie Miejskiej
ce le m p od jê ci a s to so wn ej uc hw a³ y
przyjmuj¹cej plan jako aktualny do wdra¿ania.
Osoby zainteresowane informujemy, ¿e z
ca³oœci¹ materia³u mo¿na siê zapoznaæ w
Urzêdzie Miejskim /pokój nr 26/. Serdecznie
zapraszamy osoby, którym zale¿y na rozwoju
miasta i gminy Janów Lubelski do zg³aszania
swoic h opin ii i uw ag do Wie lolet niego
Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2014.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

NADLEŒNICTWO DLA TURYSTYKI
W marcu up³ywa rok od chwili
objêcia stanowiska Nadleœniczego przez
Lucjana Bednarza. Pan Nadleœniczy
chw ali sob ie d obr ¹ ws pó³ pra cê z
w³adzami samorz¹dowymi. Mo¿na ju¿
odnotowaæ jej pierwsze efekty. Przy
wzajemnym wsparciu wybudowano
cztery mosty na drogach powiatowych i
gminnych, które przebiegaj¹ przez lasy.
Nadleœnictwo Janów Lubelski jest
naj wiê ksz ym na Lub els zcz yŸn ie i
pi¹tym, co do wielkoœci w Polsce. Taki
du¿y obszar wymaga wielu prac
modernizacyjnych infrastruktury leœnej.
Takie prace wykonywane by³y ju¿
je si en i¹ w k ie ru nk u P or yt ow eg o
Wzg órz a wr az z Zar z¹d em D róg
Po wi at ow yc h. Wi os n¹
le œn ic y
przyst¹pi¹ do porz¹dkowania pasów
dro gow ych po miê dzy œr ódl eœn ymi
miejscowoœciami. Trwaj¹ rozmowy ze

OG£OSZENIE

Gazeta Janowska

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim z dnia 22.02.2007r. w sprawie
sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do wydzier¿awienia. Dzia³aj¹c na
podstawie art. 35 ust.1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomoœciami ( Dz. U. z
2004r. Nr 261 , poz. 2603 ze zm.)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Janowie Lubelskim og³asza , co nastêpuje:
I
Przeznacza siê do wydzier¿awienia nastêpuj¹ce
nieruchomoœci:
1.Oznaczenie nieruchomoœci wed³ug ksiêgi
wieczystej: KW 48141
2.Powierzchnia nieruchomoœci: 16,80 m2
3.Opis nieruchomoœci: pomieszczenie w budynku
przy ul. Zamoyskiego 37, I piêtro od ulicy
4.Przeznaczenie nieruchomoœci w planie

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

Starostwem powiatowym na temat
udro¿nienia Goœciñca Bi³gorajskiego
(jest to droga powiatowa). W pierwszej
kolejnoœci przejezdnoœæ bêdzie
zapewniona na odcinku FlisyW³adys³awów dla ruchu lokalnego i
turystycznego.
Oddzielnym zagadnieniem jest
pomys³ udostêpnienia trasy po by³ej
kolejce w¹sko torowej dla po trzeb
turystyki. Na tej trasie trzeba odtworzyæ
ki lk a m os tk ów, oc zy œc iæ na sy p,
wykonaæ podsypki w wyrwach itd.
By³aby t o t rasa t urystyczna,
ogólnodostêpna dla ruchu pieszego
rowerowego i na niektórych odcinkach
dla samochodów osobowych.
Kolejne zadanie, jakie nakreœli³
Nadleœniczy jest stworzenie Arboretum,
które powstanie przy Nadleœnictwie.
Przy Centrum Edukacji Ekologicznej

powstanie leœny park skupiaj¹cy drzewa
i krzewy pochodz¹ce z terenu Polski.
Natomiast za budynkiem Nadleœnictwa,
umiejscowione bêd¹ drzewa i krzewy
gatunków obcych. Prace adaptacyjne
tych terenów rozpoczn¹ siê ju¿ w
bie¿¹cym roku. Arboretum planuje siê
udostêpniæ dla ogó³u spo³eczeñstwa.
Bêdzie to dodatkowa atrakcja dla
turys tów i m ieszk añców powia tu
janowskiego oraz miejsce edukacji dla
dzieci i m³odzie¿y.
Bogate zasoby przyrodnicze s¹
zas³ug¹ wieloletniej dzia³alnoœci ludzi tu
mieszkaj¹cych. Dzia³alnoœæ
nadleœnictwa ma sprzyjaæ rozwojowi
mia sta i po wia tu. Jak pow ied zia ³
Nadleœniczy:„Dziêki rozwadze,
rozs¹dkowi i racjonalnemu
gospodarowaniu mamy cenne zasoby
przyrodnicze”. Dlatego te¿ te cenne

zasoby przyrodnicze s¹ szans¹ a nie
barier¹ rozwoju ca³ego obszaru „Lasy
Janowski”.
Na ostatnie pytanie dotycz¹ce
miejscowoœci Szklarnia otrzyma³em
zapewnienie, ¿e ludzie tam mieszkaj¹cy
mog¹ byæ spokojni o swoja przysz³oœæ.
Nale¿y nadmie niæ, ¿e tereny ca³ej
Szklarni s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa i
podlega j¹ pod Na dleœnic two. Nie
planuje siê zmiany charakteru zabudowy
tej miejscowoœci. Nale¿y ubolewaæ
jednak, i¿ wybudowano tam bloki, które
w ¿aden sposób nie harmonizuj¹ z
oto cze nie m. Tru dno , je ¿el i s¹ to
pozostan¹. W najbli¿szym czasie z
mieszkañcami Szklarni planowane jest
spotkanie Burmistrza i Nadleœniczego.
Jan Machulak

miejscowym i sposób jej zagospodarowania: lokal
u¿ytkowy
5.Termin zagospodarowania nieruchomoœci: od daty
umowy
6.Cena nieruchomoœci: - nie dotyczy
7.Wysokoœæ stawek procentowych op³at z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego: -nie dotyczy
8.Wysokoœæ op³at z tytu³u u¿ytkowania najmu lub
dzier¿awy: zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta
9.Terminy wnoszenia op³at: miesiêczne
10.Zasady aktualizacji i op³at: - zgodnie z umow¹
11.Informacje o przeznaczeniu do sprzeda¿y do
oddania w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie
najem, lub dzier¿awê: dzier¿awa przeznaczony do
wydzier¿awienia
12.Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym
przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci
na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn.
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami: nie dotyczy

Do cen reklam i og³oszeñ
prosimy doliczyæ 22%VAT

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.
Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
Numer redagowany przez zespó³:
- 1/2 strony - 200 z³;
red. nacz. Jan Machulak,
- 1/4 strony - 100 z³;
Wydawcy: Urz¹d Miejski,
- 1/8 strony - 50 z³;
Starostwo Powiatowe
- 1/16 strony - 25 z³;
Druk: Helvetica Bi³goraj
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Fot., Rys.: Archiwum, Internet.
Reklama na pierwszej stronie Sk³ad i korekta: Karolina Pada³a
powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.

Blacha z drewutni
Pewien mieszkaniec Janowa Lubelskiego zosta³ przy³apany na tym, jak z
budynku miejscowej suszarni drewna wynosi³ blachê aluminiow¹. Policjanci
ustalili, ¿e mê¿czyzna ju¿ wczeœniej krad³ stamt¹d materia³y. Suma strat wynosi
ok. 500z³.
red.
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Kwiaty w malarstwie Heleny Fiut
Pani Helena Fiut jest mi³¹,
pogodn¹ osob¹. O swojej twórczoœci
wypowiada siê skromnie, z pokor¹. Nie
uwa¿a siê za artystkê. Mówi, ¿e

malowanie to po prostu jej pasja.
Poœwiêci³a mu prawie ca³e ¿ycie.
Powiem Pañstwu, ¿e zdziwi³am
siê widz¹c obrazy pani Heleny. Nie
spodziewa³am siê, ¿e w Janowie jest
osoba potrafi¹ca tak wspaniale ukazaæ
za pomoc¹ farb martw¹ naturê. Gdy
wesz³am do „Sali kameralnej”
Janowskiego Oœrodka Kultury,
zewsz¹d otoczy³y mnie obrazy
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kwiatów. Wiêksz e, mniejsze i te
ca³kiem malutkie. Wszystkie kolorowe
i zachwycaj¹ce. Barwy wyraziste,
wspaniale oddaj¹ce piêkno roœlin. Nie
znam siê ani na technikach malarskich,
ani na wykorzystywaniu w tym celu
œwiat³a. Ale nawet taki laik jak ja,
musia³ dostrzec ich urok.
Moje spotkanie z twórczoœci¹
pani Heleny, mia³o miejsce podczas
otwarcia jej pierwszej wystawy.
Przysz³o du¿o osób z janowskiego
„œwiata kultury”, oraz inni nie zwi¹zani
z nim. Wszyscy z nieukrywanym

podziwem przygl¹dali siê obrazom.
Wystawê mo¿na podziwiaæ przez ca³y

luty i marzec. Na nastêpne miesi¹ce
zaplanowano jeszcze dwie wystawy
pani Heleny Fiut. Jedna bêdzie
dotyczyæ pejza¿y a nastêpna haftów.
Wiele jej prac znajduje siê w domach
Jankowiaków i nie tylko. Pewnie nawet
wiêkszoœæ sobie nie zdaje z tego
sprawy. Nie wiem czy Pañstwo wiecie,
ale w 1995r. Krajowa Komisja
Artystyczna i Etnograficzna Fundacji
„Cepelia” Polska Sztuka i Rêkodzie³o
wyda³a pani Helenie atest i pozwolenie

na sprzeda¿ obrazów i wazonów.
Wydanie pozwolenia jeszcze mocniej
podkreœla fakt, i¿ twórczoœæ ta jest na
wysokim poziomie.
Przedstawiam kilka zdjêæ, które
(mam nadzieje) w jakimœ stopniu s¹ w
st an ie od da æ au te nt yc zn y wy ra z
obrazów. Serdecznie zapraszam na
odwiedzanie wystawy teraŸniejszej jak
i t yc h m aj ¹c yc h u ka za æ s iê w
przysz³oœci.
Karolina Pada³a

Kasa na kulturê fizyczn¹ i sport BIA£KA PRZED UJARZMIENIEM
W Urzêdzie Miejskim
rozstrzygniêto konkurs na propagowanie i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wœ ró d m ie sz ka ñc ów gm in y J an ów
Lubelski, poprzez organizacjê zajêæ i
imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie miasta i gminy
Janów Lubelski, oraz imprez wyjazdowych.
Do konkursu zg³oszono czternaœcie ofert. W
wyn iku prz epr owa dzo nej wer yfi kac ji
zg od ni e z za sa da mi za wa rt ym i w
Regu lami nie Komi sji Opin iuj¹ cej, do
realizacji przyjêto nastêpuj¹ce projekty:
1.Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe
„Pe gaz ” -„ Gra nd P rix Wojewó dzt wa
Lubelskiego w Szachach - 2000 z³. oraz
Miêdzynarodowy Nocny Maraton
Szachowy 2007 3000 z³.
2.Miejski Klub Sportowy „Janowainka”
Programowanie, organizowanie kultury
fizycznej i sportu w zakresie pi³ki no¿nej
168 000 z³.
3.Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA

„Propagowanie i upowszechnianie kultury
fizy czne j (kar ate trad ycyj ne) popr zez
organizacjê zajêæ sportowych oraz udzia³ w
imprezach wyjazdowych” 7000 z³.
4.Publiczna szko³a Podstawowa Momoty
Górne- „XI Regionalny Turniej Pi³ki
No¿nej im. Ks. Kazimierza Pinciurka”
5.Janowski Ludowy Klub Sportowy
„Olimp” „ Popularyzacja i rozwój sportu
zapaœniczego wœród dzieci i m³odzie¿y na
obszarze Ziemi Janowskiej” 45 000 z³
Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach
styl klasyczny 6400 z³.
6. Ag en cj a W sp ó³ pr ac y i Ro zw oj u,
Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej
„SAS” „Zawody w sportach obronnych na
szczeblu gminnym, regionalnym,
ogólnopolskim 4000 z³.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania
„Lesny Kr¹g” „ Zimowy bieg Bobra” 7000
z³. Rozdysponowano 245 000 z³ tzn.
wszystkie œrodki przeznaczone na rozwój
kultury i sportu w 2007 r.

Og³oszenie

Lokalna G rupa D zia³ania
„Leœny Kr¹g” z siedz¹ w Janowie
Lubelskim poszukuje pracowników do
obs³ugi Projektu z programu Leader+.
Wymagane kwalifikacje:
- Kier owni k Biur a- wyks zta³ ceni e
wy¿sze lub œrednie, doœwiadczenie w
prowadzeniu du¿ych projektów
„miêkkich” (formu³owanie, realizacja i
ro zl ic ze ni e pr zy na jm ni ej je dn eg o
projektu z dziedziny: szkolenia,
promocja- w szczególnoœci imprezy i
materia³y promocyjne, budowa strategii

rozwoju, analizy i raporty, budowa
partnerstwa, itp);
- Pracowni k Biura- wyks zta³cenie
wy¿sze lub œrednie, doœwiadczenie w
prowadzeniu projektów „miêkkich”
(wspó³praca przy realizacji i rozliczeniu
przynajmniej jednego projektu).
List motywacyjny i CV nale¿y sk³adaæ
do siedziby LGD „Leœny Kr¹g” przy ul.
Jana Paw³a II 5 (Biuro Stowarzyszenia
„SAS” w budynku NZOZ „Zdrowie”)
do dnia 9 marca b.r. do godz. 12.00.
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SKLEP MOTORYZACYJNY
UNI - MOT
- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.
23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

Tel. 015/ 8723100
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