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,,Sztubak”

Najwiêksza
inwestycja

ocaliæ od zapomnienia
W artykule o „Sztubaku” chcemy
opowiedzieæ historiê gimnazjalnego klubu
pi³karskiego o tej nazwie za³o¿onego w roku
1946 przy janowskim gimnazjum i
dzia³aj¹cego do roku 1951.

ogólnokszta³c¹ce i szko³ê powszechn¹, do
których m ³odzie¿ m og³a uczê szczaæ be z
przeszkód (w czasie okupacji nie
funkcjonowa³a ¿adna szko³a œrednia). W tym
czasie, wychowania fizycznego i

Ruszy³a budowa basenu rekreacyjnego w
Janowie Lubelskim. Spe³niaj¹ siê marzenia
mieszkañ ców oraz w³adz samorz¹d owych
mi as ta i p ow ia tu . M ie sz ka ñc y m ia st a
przyzwyczaili siê, ¿e w ostatnich latach
powstaj¹ kolejne inwestycje. Jest to znaczny
wysi³ek i umiejêtnoœæ pozyskiwania funduszy
europejskich przez pracowników Urzêdu
Miejskiego pod kierownictwem burmistrza
Krzysztofa Ko³tysia. Podpisanie umowy na
budowê obiektu nast¹pi³o 11 kwietnia. Mia³a
ona uroczysty charakter w obecnoœci

Zdjêcie wykonane w roku 1949
Bohaterem tej historii jest pokolenie
m³o dyc h lu dzi uro dzo nyc h w o kre sie
mi êd zy wo je nn ym . Dz ie ci êc e la ta ty ch
ch³opców przypad³y na okres drugiej wojny
œwiatowej i okupacji hitlerowskiej, która to
bezpowrotnie zabra³a im najpiêkniejszy okres
dzieciñstwa. Zaraz po wojnie, gdy kraj z
mozo³em dŸwiga³ siê z ruin i zgliszcz, wœród
mieszkañców Janowa budzi³o siê na nowo
¿ycie. Szczególnie m³odzie¿ entuzjazmowa³a
siê wolnoœci¹. W naszym mieœcie ponownie
otworzono gimnazjum, liceum

przysposobienia wojskowego w szkole uczy³
porucznik profesor Zbigniew ¯elaŸnicki,
wielki entuzjasta i propagator sportu, a w
szczególnoœci pi³ki no¿nej.
Bardzo szybko zgromadzi³ on wokó³
swojej osoby du¿e grono m³odych ch³opców
chêtnych do gry w pi³kê no¿n¹.
Zaanga¿owanie m³odych pi³karzy do
gry przeros³o jego najœmielsze oczekiwania, a
wœród janowskiej ludnoœci wzbudzi³o szybko
podziw i uznanie.
Cd. str.4

Gimnazjum
jak nowe
Najnowsze informacje dotycz¹ce
proj ektu pt. „ REWALORYZA CJA
PRZESTRZENI WOKÓ£
GIMNAZJUM PRZY UL.
OGRODOWEJ W JANOWIE
LUBELSKIM - etap III rewitalizacji
miasta Janów Lubelski”- tchnê³y
wiosennym optymizmem. Okazuje siê,
i¿ zg od ni e z Uc hw a³ ¹ Z ar z¹ du
Woj ew ód zt wa Lu be ls ki eg o n r.
XXXVIII/344/07 z dnia 25 kwietnia
2007 roku projekt otrzyma³
dof ina nso wan ie we wni osk owa nej
kwocie: ca³kowity koszt tej inwestycji
wynosi 1398 338,00 z³. Unijne œrodki na
budowê tej inwestycji wynosz¹: 1 048
753,50 z³, z bud¿etu pañstwa zosta³a
przeznaczona kwota 349 584,50 z³, a z
gminy Janów Lubelski 209 750, 70 z³.
W ramach prac ma byæ wykonane
boisko sportowe- wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy syntetycznej z
ogrodzeniem. Przeprowadzony bêdzie
tak¿e remont boiska do koszykówki.
Przewiduje siê wykonanie kanalizacji

telewizyjnych kamer i fleszy aparatów
dziennikarzy, którzy przybyli relacjonowaæ to
wydarzenie. STALPRZEM ze Stalowej Woli
wybuduje basen do wakacji przysz³ego roku.
Umowa ze strony inwestora zosta³a
podpisana
przez burmistrza
Krzysztofa
Ko³tysia i skarbnika Bogumi³ê Szewc, a ze
strony wykonawcy przez Mariana Dejwóra i

Unia Europejska

g³ówn¹ ksiêgow¹ Agnieszkê Konopkê. Kryta
p³ywalnia s³u¿yæ bêdzie g³ownie m³odzie¿y
szkolnej, bêdzie te¿ pe³niæ rolê sportowoturystyczn¹, dla mieszkañców i turystów.

Kryta p³ywalnia bêdzie mia³a powierzchniê
3826 metrów kwadratowych. W obiekcie
znajd¹ siê: basen sportowy, basen do
hydromasa¿y do zabiegów rehabilitacyjnych,
brodzik dla dzieci, zje¿d¿alnia rurowa, sauny,
zaplecze szatniowo- natryskowe, widownia,
krêgielnia i kawiarenka.
Koszt budowy wyniesie oko³o 15
milionów z³otych. Ponad 70 % (10871729 z³.)
funduszy pochodzi ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
zintegrowanego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego.
J.M

Informujemy Pañstwa, i¿ nast¹pi³a zmiana daty III Lubelskiego

Rajdu Weteranów Szos „Rajd Partyzancki 2007”. Odbêdzie siê on
15-17 czerwca a nie jak wczeœniej planowano 8-10 czerwca.
Unia Europejska

deszczowej i sanitarnej, izolacjê piwnic,
przebudowê schodów wejœciowych,
budowê nowego ogrodzenia
z trzema
Zdjêcie
wykonane w roku 1949
bramami wjazdowymi, oraz rozbiórkê
budynku gospodarczego, a tak¿e
na sa dz en ie dr ze w. Pr oj ek to wa na
rewaloryzacja przestrzeni wokó³
Gimnazjum poprawi dostêpnoœæ dla
osób niepe³nosprawnych, tj: wykonanie
podjazdu do sali gimnastycznej.
W czerwcu 2007 roku planowany jest
przetarg na wykonanie tej inwestycji.
Zakoñczenie budowy, a raczej odnowy
Gimnazjum przewiduje siê oko³o 30
wrzeœnia 2008 roku, chocia¿ byæ mo¿e
prace zakoñcz¹ siê wczeœniej.
Ma my na dz ie jê , ¿e wy ¿e j
wymienione cele projektu oka¿¹ siê dla
wszystkich bardzo wa¿ne i zostan¹
pozytywnie przyjête przez
mieszkañców naszego miasta. Przecie¿
wszyscy chcemy, by nasza m³odzie¿
mia ³a d obr e wa run ki d o na uki i
rozwijania w³asnych umiejêtnoœci.
M.D.

Gazeta Janowska

“Polsko-Ukraiñskie Centrum Inicjatyw”
Wdra¿an ie nowo czesny ch
ro zw i¹ za ñ or ga ni za cy jn yc h or az
aktywne korzystanie z funduszy
strukturalnych UE sta³o siê przyczyn¹
zainteresowania polskimi dokonaniami
samorz¹dowców z Ukrainy. Goœcie ze
Wschodu chcieliby przenieœæ nasze
doœwiadczenia na swój teren. Dlatego
te¿ w dniu 25 kwietnia Gminê Janów
Lubelski i Powiat Janowski odwiedzi³a

Celem wizyty by³a prezentacja
dokonañ polskich samorz¹dów, zasad
ich funkcjonowania oraz nawi¹zanie
kontaktów partnerskich. Goœci powitali
i zaprosili do wspó³pracy Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ
oraz Starosta Janowski Zenon Sydor.
Delegaci spotkali siê z
przedstawicielami ró¿nych œrodowisk:
pr ze ds ta wi ci el am i gm in Po wi at u

Hej ho, hej ho
do pracy by siê sz³o...
Mieszkañcy Janowa
Lubelskiego czêsto narzekaj¹, ¿e nie ma
tu pracy, a to nie do koñca prawda… Bo
wystarczy siê przejœæ do Powiatowego
Urzêdu Pracy, ¿eby znaleŸæ og³oszenia
oferuj¹ce pracê, a jest ich wcale nie tak
ma³o. Oczywiœcie wiêkszoœæ z nich,
dotyczy pracy fizycznej na stanowisku
ba rm an a, sp rz ed aw cy, fr yz je ra ,
szwaczki, betoniarza i itp. Szkopu³ tkwi
w tym, ¿e wiêkszoœæ z tych ludzi
szukaj¹cych zatrudnienia to osoby
m³ode z wy¿szym wykszta³ceniem. A
przecie¿ taki magister nie po to
studiowa³ 5 lat, ¿eby teraz za lad¹
siedzieæ, czy hamburgery w barze
podawaæ. Mo¿e po czêœci ma racjê, ale
myœlê, ¿e problem polega na
zrozumieniu istoty pracy. Bo praca to
nie tylko wykonywane czynnoœci i
za ro bk i. Pr ac a to je dn oc ze œn ie
doskonalenie i nauka. Ka¿da praca coœ
daje na przyk³ad. doœwiadczenie,
pozwala zdobywaæ ró¿ne umiejêtnoœci,
kszta³tuje cz³owieka. I za to nale¿y
pracê szanowaæ. Wiêc jeœli taki

potencjalny magister nie mo¿e znaleŸæ
zatrudnienia w wyuczonym zawodzie,
to ma szansê wyboru z ofert pracy PUP.
A w miêdzyczasie mo¿e szukaæ czegoœ
co bardziej odpowiada jego aspiracjom.
Na pewno umiejêtnoœci zdobyte w
poprzedniej pracy docenione bêd¹
przez nastêpnego pracodawcê. A ju¿
cenn¹ informacj¹ o cz³owieku jest to, ¿e
posiadaj¹c tytu³ magistra nie uwa¿a siê
za nie wiadomo kogo i nie bêdzie mia³
on wygórowanych oczekiwañ. Taka
osoba do pracy, nawet dobrze p³atnej,
zostanie prêdzej przyjêta ni¿ ktoœ, kto
nie pracowa³ nigdy i nigdzie, a ma du¿e
wymagania.
Prawda o naszym rynku pracy
jest taka, ¿e koñcz¹c ornitologiê mo¿na
byæ pewnym, ¿e prêdzej zostanie siê
elektrykiem na policyjnej strzelnicy
kulowej ni¿ badaczem kuku³czych jaj.
No ale je¿eli s¹ to etaty p³atne 600 z³.
miesiêcznie, to pracodawcy jeszcze
sobie trochê poczekaj¹ na chêtnych do
pracy.
£ukasz Spryszak

Pomaganie to wyzwanie
grupa oko³o dwudziestu
przedstawicieli Obwodu
Z a k ar p a ck i e go o r az O b wo d u
Lwowskiego z Ukrainy. Nasi goœcie
odwiedzili nas na zaproszenie Gminy
Janów Lubelski oraz Europejskiego
Centrum Integracji i Wspó³pracy
Sam orz ¹do wej “Do m Eur opy ” w
ramach projektu “Polsko-Ukraiñskie
Centrum Inicjatyw” finansowanego z
programu TACIS.
Pr oj ek t r oz po cz ¹³ si ê w
paŸdzierniku 2006 roku, a dotyczy
dwustronnej wspó³pracy w³adz
samorz¹dowych, instytucji
pozarz¹dowych i przedsiêbiorców.

Janowskiego, Muzeum Regionalnego,
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz
organizacji pozarz¹dowych.
Zap rez ent owa no gmi nê, mia sto i
powiat oraz mo¿liwoœci wspó³pracy
spo³ecznej i gospodarczej, a tak¿e
przedstawiono doœwiadczenia
zwi¹zane z korzystaniem z Funduszy
Str ukt ura lny ch Uni i Eur ope jsk iej .
Wspó³praca nie zakoñczy³a siê na
jednorazowej wizycie i pró¿nych
s³owach. Wizyta zaowocowa³a ju¿
zaproszeniem dwóch polskich malarzy
na miêdzynarodowy plener malarski
Ukraina-Wêgry-Niemcy.
A.M.S.

Pomaganie to wyzwanie, zamieñ
chêci w dzia³anie.
CENTRUM WOLONTARIATU W
JANOWIE LUBELSKIM
Pracownicy Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lu belskim
wyszli z propozycj¹ utworzenia przy
OPS Janowskiego Centrum
Wolontariatu. Dzia³aj¹ce centrum
mia³oby na celu koordynowanie pracy
wolontariuszy, nabór osób chêtnych do
pracy jako wolontariusz,
przeprowadzanie szkoleñ, a tak¿e
pozyskiwanie nowych partnerów, z
którymi wolontariusz móg³by
wspó³pracowaæ. Dlatego serdecznie
zapraszamy mieszkañców miasta i

gminy do wspó³pracy, którzy czuj¹ chêæ
i potrzebê bycia wolontariuszem i
niesienia pomocy potrzebuj¹cym.
Oczekujemy równie¿ na osoby, rodziny
czy instytucje, które chcia³yby
wspó³pracowaæ z wolontariuszami.
Liczymy tak¿e na aktywn¹ wspó³pracê
ze szkolnymi ko³ami wolontariatu.
Zainteresowanych zapraszamy do OPS
w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza 23 lub
telefonicznie pod nr 015 8724 676
CHESZ POMÓC? ZG£OŒ SIÊ DO
NAS!
Koordynatorzy wolontariatu w OPS

6-13 maja - Tydzieñ Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Miêdzynarodowy Ruch
Cz er wo ne go Kr zy ¿a i C ze rw on eg o
Pó³ksiê¿yca, zrodzony z troski o niesienie
pom ocy ran nym na p olu bit wy b ez
czynienia jakiejkolwiek miêdzy nimi
r ó ¿ n i c y, p o d e j m u j e z a r ó w n o n a
p³a szc zyŸ nie miê dzy nar odo wej jak i
krajowej wysi³ki w kierunku zapobiegania
we wszelkich okolicznoœciach cierpieniom
ludzkim i ich ³agodzeniu. Zmierza do
ochrony ¿ycia i zdrowia oraz zapewnienia
po sz an ow an ia go dn oœ ci cz ³o wi ek a.
Przyczynia siê do wzajemnego
zrozumienia, przyjaŸni i wspó³pracy oraz
do trwa³ego pokoju miêdzy wszystkimi
narodami. W 1918 roku, po odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³oœci, z inicjatywy
St ow ar zy sz en ia Sa ma ry ta ni n P ol sk i
zwo³ano 18 stycznia 1919 roku naradê
wszystkich istniej¹cych na ziemiach
polskich organizacji kieruj¹cych siê w
dzia³aniu idea³ami Czerwonego Krzy¿a.
O r g a n i z a c j e t e p o d c z a s n a r a d y,
odbywaj¹cej siê pod patronatem Heleny
Paderewskiej utworzy³y Polskie
Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a.
Zarz¹d Rejonowy PCK dzia³a na
terenie Janowa Lubelskiego ju¿ od lat
powojennych. W latach 70-tych szczególnie

2.

prê¿nie rozwija³o siê Honorowe
Krwiodawstwo. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê
dawców krwi, powsta³o na terenie Janowa
wiele klubów Honorowych Dawców Krwi.
Ze wzglêdu na to 27 paŸdziernika 1982r.
Zar z¹d G³ó wny PCK pow o³a ³ Ra dê
Honorowego Krwiodawstwa. Jej celem
by³o podnoszenie rangi Honorowego
Krwiodawstwa oraz jego dzia³alnoœci
organizacyjnej i propagandowej na coraz
wy¿szy poziom, a co za tym idzie ca³kowite
zabezpieczenie w krew potrzeb lecznictwa.
Razem ze zmianami
go sp od ar cz ym i i zm ia n¹ po dz ia ³u
terytorialnego PCK zaprzesta³ dzia³alnoœci
na terenie nowego powiatu janowskiego do
2003 roku, kiedy to 10 grudnia powo³ano
Zarz¹d Powiatowy w Janowie Lubelskim.
Utworzono biuro Zarz¹du, najpierw w
Zarz¹dzie Dróg, póŸniej w obiektach
szpitalnych przy ul. Zamoyskiego 149.
Zarówno obecnie jak i w
poprzednich latach Zarz¹d Rejonowy PCK
w Janowie realizuje programy
czerwonokrzyskie, maj¹ce na uwadze
ró¿norak¹ pomoc dla ¿ycia ludzkiego. W
tym celu organizowane s¹ akcje realizuj¹ce
has³a takie jak : „bezpieczeñstwo na
drod ze”, „letn ie wyja zdy dla dzie ci,

„programy pomocy socjalnej„- czyli zbiórki
artyku³ów szkolnych i ¿ywnoœci.
Realizowane s¹ tak¿e has³a „Ratowanie
ludzkiego ¿ycia''. W tym celu odbywaj¹ siê
''Œwiatowe dni pierwszej pomocy'' oraz
''Prawda o AIDS- przeka¿ j¹ dalej''.
Wœród dzieci ze szkó³
podstawowych, realizowane by³y konkursy
na n ajl eps ze
tea trz yki o te mat yce
czerwonokrzyskiej. C elem t akich
konkursów jest kszta³towanie wra¿liwoœci
dz ie ci na lo s d ru gi eg o c z³ ow ie ka ,
krzewienie idei Czerwonego Krzy¿a oraz
upowszechnianie wartoœci humanitarnych i
propagowanie wolontariatu wœród dzieci.
W konkursie, dzieci z powiatu janowskiego
zajê ³y pier wsze miej sce na szcz eblu
krajow ym. Rea lizowa ne by³y równie ¿
programy takie jak: wigilia dla samotnych i
c h o i n k a
d l a
d z i e c i .
W ramac h ak cji „wa lka z g³ ode m„
organizowane by³y zbiórki ¿ywnoœci w
sz ko ³a ch i w yd aw an ie da ró w d la
najubo¿szej ludnoœci powiatu.
Za rz ¹d Re jo no wy pr ow ad zi
równ ie¿ dzia ³aln oœæ, maj¹ c¹ na celu
propagowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz
postaw i zachowañ prozdrowotnych
g³ównie wœród dzieci i m³odzie¿y. Na

Gazeta Janowska

specjalnych kursach szkoli te¿ uczniów
s z k ó ³ p o d s t a w o w y c h i
ponadpodstawowych oraz osoby doros³e w
ce lu na by ci a u mi ej êt no œc i n ie si en ia
pierwszej pomocy przed medycznej. Przez
spotkania z m³odzie¿¹ organizowane s¹
równie¿ otwarte akcje pobierania krwi.
Zarz¹d Rejonowy PCK w Janowie
ma równie¿ w planach poruszenie kwestii,
dotycz¹cej problemu osób starszych i ich
wyob cowa nia w dzis iejs zym œwie cie.
Chc¹c pokazaæ, ¿e nie musz¹ czuæ siê
osamotnieni i odseparowani od reszty
spo³eczeñstwa Zarz¹d Rejonowy ma w
planach utworzenie klubu seniora pod
nazw¹ ''STOKROTKA'', gdzie
organizowane bêd¹ spotkania dla osób
sta rsz ych z za pew nie nie m ro zry wek ,
rozwijaniem nowych zainteresowañ oraz
mi³ego spêdzania wolnego czasu.
Wszystkim darczyñcom,
sponsorom, dzia³aczom i ludziom dobrej
woli bardzo serdecznie dziêkujemy i
¿yczymy jak najwiêcej uœmiechu i
zadowolenia w ¿yciu osobistym i
zawodowym.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
ZR PCK w Janowie Lubelskim

“Kolorowych jarmarków...”
Sobota i Niedziela (5 i 6 maja)
up³ynê³a pod znakiem Jarmarku Janowskiego,
któr y by³ pods umow anie m ca³o rocz nego
dorobku artystycznego kapel, œpiewaków i
inst rume ntal istó w lud owyc h z po wiat ów
janowskiego, bi³gorajskiego i kraœnickiego.
Impreza odby³a siê w Parku Miejskim pod
Patronatem Pos³a RP Jerzego Bieleckiego. Z
racji obchodz onego jubileu szu Pan Jerzy

Bi el ec ki ,
se rd ec zn ie po gr at ul ow a³ i
podziêkowa³ w imieniu wszystkich
mieszkañców Ziemi Janowskiej cz³onkom
Kapeli Ludowej "Dudków" i Pani Janinie
Chmiel za wk³ad w krzewienie kultury ludowej
i podtrzymywanie miejscowej tradycji.

Podczas Jarmarku Janowskiego
odby³ siê korowód festiwalowy zespo³u i kapel
ludowych a tak¿e XXXII edycja Festiwalu
Fo lk lo ru
el im in ac je re gi on al ne do
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i
Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego
Tañca Ludowego w Rzeszowie w ramach
kt ór yc h w ys t¹ pi ³y ze sp o³ y œ pi ew ac ze ,

instrumentaliœci, pary taneczne i kapele a tak¿e
seminarium pt. „Tradycje Ludowe Ziemi
Janowskiej”.W pi erwszym dniu Ja rmarku
za pr ez en to wa ³a s wó j wy st êp K ap el a
Podwórkowa „Wygibasy” z Bi³goraja oraz
gw ia zd y Ka pe li Gó ra ls ki ej „K ry wa ñ”

,,Antek Roku”

Jak co roku podczas imprezy Leœny
Skarbiec-Dni Lasów Janowskich (23-24 czerwca)
organizowanej w Parku Misztalec, wrêczane s¹
wyró¿nienia w kilku kategoriach (dla firm i osób
fizycznych) za osi¹gniêcia w pracy spo³ecznej,
profesjonalizm oraz promocjê Janowa
Lubelskiego. W tym roku równie¿ maj¹ pañstwo

szansê otrzymaæ Antka. Trzeba tylko oczywiœcie
zas³u¿yæ siê dla naszego piêknego miasta.
Do 31 maja nale¿y z³o¿yæ druki, które s¹ do
pobrania na stronie internetowej:
www.janowlubelski.pl
Red.

Nominacje na eliminacje wojewódzkie do
OFKiŒL otrzymali:
-w kategorii Du¿y-Ma³y -Janina Oleszak i Ola
Papierzañska;
-w kategorii solistów instrumentalistów- Leon
Krzos ze Zdzi³owic;
-w kategorii kapel - kapela ze Zdzi³owic;
-w kategorii zespo³ów œpiewaczych - Zespó³
Œpiewaczy ze Zdzi³owic, Zespó³ "Jarzêbina" z
Kocudzy, Zespó³ Œpiewaczy "Zamszanki" z
Obszy powiat bi³gorajski.
-w kategorii solistów œpiewaków -Stanis³aw
Fija³kowski z Chrzanowa.
W niedziele Kapela Ludowa „Dudkó w”
obchodzi³a 30 lecie pracy artystycznej. Kapela
ju¿ kilkakrotnie zostawa³a laureatem
presti¿owych nagród na Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu.
Jubileusz swój - 15 lecia pracy
artystycznej - œwiêtowa³a równie¿ pani Janina
Chmiel z Wólki Ratajskiej, laureatka Nagrody
im. Oskara Kolberga „Za Zas³ugi dla Kultury
Ludowej”.
Wszystkim uczestnikom Festiwalu
Folkloru oraz jubilatom wrêczone zosta³y
dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody
pieniê¿ne ufundowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Na Jarmarku prezentowane by³y
tak¿e:
Pokazy rêkodzie³a ludowego i artystycznego:
-wyroby z rogo¿yny Pani Stanis³awa Suchora,
-toczenie garnków na kole Pan Adam ¯ytko,
-wyroby z bibu³y Pani Aniela Jargie³o.

Dla w ystawców o rganizatorzy
przygotowali kramy dominikañskie i promocjê
oraz nagrodê "za naj³adniejszy kram".
Na zakoñczenie Festiwalu Odby³a siê
„Majówka” zabawa ludowa podczas której
wyst¹pi³y: Zespó³ Obrzêdowy z Rudy Solskiej
z widowiskiem "Pieczenie Korowala", Kapela
Krakowska oraz zespó³ country "KONWÓJ".
Ca³oœæ imprezy prowadzi³ znany z roli Zenka w
serialu „Plebania” rodowity góral
STANIS£AW JASKÓ£KA, który od lat
prowadzi Festiwal w Kazimierzu. Jarmark
doskonale integruje spo³ecznoœæ
ma³omiasteczkow¹ i wiejsk¹. Zarówno ludzie
starsi jak i m³odzie¿ mogli znaleŸæ coœ dla
siebie podczas trwania imprezy.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do zorganizowania imprezy, a
zw³aszcza sponsorom: Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim, Salon Urody "Vis a
Vis", Radio Lublin, TVM Stalowa Wola,
Kurier Lubelski.
Jarmark Janowski zosta³ dofinansowany
ze œrodków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Kokoszka Jolanta

Zajazd, motel, dom weselny
O tym, ¿e turystyka w naszym regionie
si ê r oz wi ja wi ad om o j u¿ od da wn a.
Najnowszym przyk³adem tego stwierdzenia
mo¿e byæ w³aœnie powstaj¹cy
dwukondygnacyjny budynek w £¹¿ku,
spe³niaj¹cy w przysz³oœci funkcjê zarówno

zajazdu jak i motelu oraz domu weselnego.
Gabaryty (ok. 54m x37m x10m, kubatura10500m3) mówi¹ same za siebie. Zapowiada
siê, i¿ bêdzie on doskona³ym miejscem do
organizowania ró¿nego typu imprez.
Red.

Og³oszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 8 maja 2007r.
Zgodnie z art.11ust.1-3 i 13 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku
Nr 96 poz. 873) oraz Uchwa³y Nr XXXVII/261/06
z dnia 02 czerwca 2006 roku w sprawie Programu
Ws pó ³p ra cy Gm in y J an ów Lu be ls ki z
org ani zac jam i po zar z¹d owy mi i inn ymi
uprawnionymi podmiotami na rok 2006.
BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z zakresu:
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y poprzez:
prowadzenie na terenie szkó³ programów
profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych
na wsparcie realizacji zadania wynosi 15.000 z³.
Wysokoœæ dofinansowania jednego programu do
3.000 z³.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych
na dofinansowanie zadania w roku 2005 wynosi³a
22.500 z³.
Termin realizacji zadania : wrzesieñ - listopad
2007.
Miejsce realizacji zadania: szko³y podstawowe,
gimnazja i szko³y ponad gimnazjalne z terenu
Gminy Janów Lubelski.

R E G U LA M I N
§1
Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym
Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e dotacjê
na realiza cjê zadañ publicz nych Gminy w
dziedzinie organizacji i prowadzenia na terenie
szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i
m³odzie¿y, zgodnie ze z³o¿on¹ przez te podmioty
ofert¹ konkursow¹.
§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003
r., poz. 873),
b/ osoby pr awne i jedn ostki organ izacyjne
dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o
stos unku Pañs twa do inny ch koœc io³ó w i
zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoœ ci sumi enia i w yznani a, je¿e li cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie po¿ytku
publicznego,
c/ sto warzy szeni a jedn ostek samor z¹du
terytorialnego,
d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom
ad mi ni st ra cj i pu bl ic zn ej lu b pr ze z ni e
nadzorowane.
§3
1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie
ofer ty zgod nej ze wzor em okre œlon ym w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w
sp ra wi e w zo ru of er ty re al iz ac ji za da ni a
pub lic zne go, ram owe go wzo ru umo wy o
wyk ona nie zad ani a pu bli czn ego i wz oru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264 p oz.220 7) w Sek retari acie Ur zêdu
Mi ej sk ie go w J an ow ie Lu be ls ki m u l.
Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i
opisanej kopercie z napisem “Konkurs ofert
prowadzenie na terenie szkó³ programów
profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y”.
2.Termin z³o¿enia oferty do dnia 8 czerwca 2007 r.
do godz. 14.00. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr
23).
3. Of er ty ni ek om pl et ne i n ie pr aw id ³o wo
wype³nione albo z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo¿liwoœci
uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o¿ona w stanie
niekompletnym.
4.Z³o¿e nie ofer ty nie je st równo znaczne z
przyznaniem dotacji.
5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od
okreœlonej w ofercie.
6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE
OBS£UGI INTERESANTAUrzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub
stronie internetowej: www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹.
Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin
oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Gazeta Janowska

2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu
dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego
po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej.
3.O po djêty ch dec yzjac h sk³a daj¹c y ofer ty
powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu
podane bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w
lokalnej prasie i stronie internetowej. Od
podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
§5
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego
dla przyjêcia dotacji,
b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci
innej ni¿ wnioskowana - korekta kosztorysu
projektu,
c/ do³¹czenie do oferty programu profilaktycznego
oraz harmonogramu dzia³añ,
d/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji
projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w
Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki ,Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publi czneg o , ramow ego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264 poz. 2207).
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Opr. P. Kusz
Spr. B. £ukasik
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,,Sztubak”-ocaliæ
W roku 1946 zespó³ przyj¹³ nazwê obroñca, W³odzimierz Olszówka - pomocnik,
„Sztubak”. Geneza tej nazwy wywodzi siê od
S³ aw om ir Jo ce k - po mo cn ik , A da m
uczniów gimnazjalnych, których w tamtych
Gorzelewski - pomocnik, Janusz Michalczyk czasa ch nazyw ano sztub akami . Pierw sze
pomocnik, Mieczys³aw Tomczyk - ³¹cznik,
sukcesy, jakie zacz¹³ odnosiæ m³ody zespó³
Marian Sowa (Sawa) - ³¹cznik, Zygmunt
doœæ szybko pozwoli³y mu pozyskaæ na swoich Wybrañski - lewoskrzyd³owy ataku, Jerzy
meczach spore rzesze kibiców, siêgaj¹ce nawet Czekryszew - prawoskrzyd³owy ataku, Marian
trzech tysiêcy osób.
Moszczyñski - atak oraz Roman Æwiek,
Na mecze przychodzi³y ca³e rodziny a
Zbigniew Siedlaczek, Antoni Kuœmierczyk i
nawet ludnoœæ z okolicznych miejscowoœci jak:
inni.
Kawêczyn, Krzemieñ, Modliborzyce, Bia³a,
Andrzejów, Ruda itp. Równie¿ na mecze
wyjazdowe za dru¿yn¹ pod¹¿a³o spore grono
wiernych kibiców. Na mecze wyjazdowe,
zawodników „Sztubaka” przewozi³ samochód
o nazwie „£om”, u¿yczany przez browar a
ki er ow an y p rz ez St an is ³a wa Ko wa la .
Pocz¹tkowo klub boryka³ siê z trudnoœciami
takimi jak: brak strojów, butów pi³karskich a
nawet profesjonalnej pi³ki do gry. Wtedy z
Zdjêcie wykonano 8 maja 1950 r.
pomoc¹ klubowi przyszli przyjaciele. Zaczêli
ich wspomagaæ finansowo i materialnie. Na
Górny rz¹d od lewej stoj¹: profesor Zbigniew
szczególn¹ pamiêæ zas³uguj¹ panowie: Alojzy
¯elaŸnicki, Jerzy Czekryszew, Marian
Szopk a - sekre tarz gimna zjum, Wac³aw
Sowa(Sawa), Tadeusz Zagórowski, Janusz
Batorski - pierwszy po wojnie dyrektor szko³y
Michalczyk, Zygmunt Wybrañski, Alojzy
oraz niezwi¹zani bezpoœrednio ze szko³¹:
Szopka sekretarz gimnazjum.
mecenas Szpyt czy w³aœciciel restauracji
Œrodkowy rz¹d od lewej: S³awomir Jocek,
Zdjêcie wykonane
8 maja
1950r. Mieczys³aw Tomczyk,
Witold Chmielewski, który to bezinteresownie
Adam
Gorzelewski,
organizowa³ posi³ki dla zawodników. Na
Dolny rz¹d od lewej: W³odzimierz Olszówka,
podkreœlenie zas³uguje rola Feliksa Ma³ka, Leon Mêdrek, Kazimierz Czapla.
który w swoim warsztacie szewskim na ulicy
Stroje, w jakich wystêpowa³ zespó³ to
Zamoyskiej, przerabia³ kamaszki \ na
bia³e spodenki, zielone koszulki (na nich
pi³karskie buty. M³odym sportowcom sprzyjali widnia³ ówczesny herb janowa) oraz getry w
równie¿ póŸniejsi dyrektorzy szko³y, panowie
bia³o czarne pasy. W tych czasach dru¿yna
Rollinger, Jan Daca i Salwator Mydlewski. rozgrywa³a mecze z takimi klubami jak: £ada
Wielki m mi³o œnik iem spor tu okaz a³ siê
Bi³goraj, Stal Kraœnik, WKS Gwardia Lublin,
równie¿ prefekt szko³y, ksi¹dz Kieszek, który Hetman Zamoœæ, Awia Œwidnik, Têcza Kraœnik
zachêca³ podczas odprawiany ch mszy do
oraz dru¿ynami z Niska, Ulanowa,
kibicowania zespo³owi, a nawet dostosowywa³
Zwierzyñca, Szczebrzeszyna i dru¿yn¹
godziny nabo¿eñstw popo³udniowych do
gimnazjum im. Staszica z Lublina. Wiêkszoœæ z
godzin rozgrywanych przez dru¿ynê meczy. tych meczy dru¿yna Sztubaka wygra³a. Oto
Swoistym elementem niejednego meczu by³a
kilka wyników: z £ad¹ Bi³goraj 3:0,
gra orkies try, któr¹ zawsze organi zowa³
Zwierzyñcem 7:1, WKS Gwardi¹ Lublin 2:1
Edward Gi¿ka.
oraz rekordowe zwyciêstwo, bo a¿ 21:1 z Têcza
Pierwsz¹ dru¿ynê tworzyli: Leon Kraœnik. Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e wiêksza
Mêdrek - bramkarz, Kazimierz Czapla - czêœæ meczu, bramkarz Sztubaka przesiedzia³
obroñca, Czes³aw Olech - obroñca, Edward
bezczynnie na poprzeczce bramki, a jedyna
Sowa - obroñca, Tadeusz Zagórowski - bramka pad³a tylko dlatego, i¿ nie zd¹¿y³ na

od zapomnienia

czas zeskoczyæ. Zespó³ przegra³ nieliczne tylko
spotkania. Klub rozegra³ te¿ mecz
charytatywny z mieszkañcami miasta Janowa,
z którego dochód przeznaczono na szczytny
cel, jakim by³a odbudowa Warszawy.

Zdjêcie przedstawia dru¿ynê “Sztubaka”
wspólnie z dru¿yn¹ WKS Gwardia Lublin-rok 1949

Z klubem Sztubak zwi¹zane by³y
historie œmieszne i dramatyczne. Do
zabawniejszych nale¿y zaliczyæ pêkniecie pi³ki
w powietrzu kopniêtej przez obroñcê Edwarda
Sowê, albo rozbicie bramki po strzale
lewoskrzyd³owego Zygmunta Wybrañskiego
(nale¿y zaznaczyæ, ¿e bramki w tych czasach
by³y drewniane i zbijane na gwoŸdzie).
Dramatycznym zdarzeniem by³o z³amanie nogi
przez pomocnika Janusza Michalczyka po
faulu podczas wygranego meczu z £ad¹
Bi³goraj 3:0.
Przy okazji pisania tego artyku³u
chcemy przypomnieæ i ocaliæ od zapomnienia
niektóre wyra¿enia zwi¹zane z pi³k¹ no¿n¹ np.
Futbolówka - pi³ka no¿na, gra na beku - gra w
obronie, napad - atak, ³¹cznik- zawodnik
miêdzy skrzyd³owym i œrodkowym ataku,
meczówki czyli buty pi³karskie. Wiêkszoœæ z
tych pojêæ przesta³a ju¿ dziœ funkcjonowaæ w
s³ownictwie pi³karskim.
By³y to ciê¿kie czasy. Graj¹cy nie
mieli takich komfortowych warunków jak
dzisiejsi zawodnicy. Niejednokrotnie dru¿yna
goœci rozbiera³a siê pod mostem na rzece
Bia³ka lub w samochodzie. Nasi zawodnicy
przebierali siê w domu Zygmunta
Wybrañskiego. Prawdziwe buty pi³karskiekorki, nazywane wtedy meczówkami posiadali
nieliczni. Wiêkszoœæ gra³a w przerabianych

butach. Dla dzisiejszego pokolenia m³odych
lud zi z daw aæ s iê t o mo ¿e œ mie szn e i
absurdalne, ale wtedy niewielu staæ by³o na
prawdziwe buty. Funkcjonuje te¿ takie piêkne
stare pi³karskie porzekad³o: nie buty graj¹, ale
talent ich w³aœciciela, a tego tym ch³opcom nie
mo¿na by³o odmówiæ. Niektórzy z nich zrobili
póŸniej udane pi³karskie kariery: miêdzy
innymi Tadeusz Zagórowski, który gra³ w Stali
Kraœnik w trzeciej lidze i by³ kapitanem
dru¿yny. Równie¿ w Stali Kraœnik gra³ Jerzy
Czekryszew a nastêpnie w jednej z radomskich
dru¿yn, zaœ S³awomir Jocek z powodzeniem
gra³, a póŸniej równie¿ trenowa³ trzecioligow¹
Wiktoriê Bartoszyce. Pozostali zawodnicy
zrobili kariery zawodowe i naukowe. W
osi¹gniêciu tych sukcesów z pewnoœci¹
pomog³a im gra w „Sztubaku”, która za
po œr ed ni ct we m pr of es or a Zb ig ni ew a
¯elaŸnickiego nauczy³a tych m³odych ludzi
sz ac un ku do ci ê¿ ki ej pr ac y, po ko ry,
wytrwa³oœci, skromnoœci oraz poszanowania
drugiego cz³owieka. W naszym odczuciu ta
m³odzie¿ nie zmarnowa³a ¿yciowej szansy,
jaka by³a im dana w tym czasie, a wrêcz
przeciwnie, wykorzystali j¹ w stu procentach.
Ostatni mecz zespó³ ,,Sztubaka'' rozegra³ w
strugach ulewnego deszczu w przeddzieñ
matury zawodników w maju 1951 roku w
Szczebrzeszynie.
Pisz¹c ten artyku³ jesteœmy
zaszczyceni, i¿ mogliœmy skorzystaæ ze
wspomnieñ by³ych pi³karzy Sztubaka, panów
Leona Mêdrka i Czes³awa Olecha, wspomnieñ
owianych nutk¹ nostalgii, opowiadanych z
rozrzewnieniem i ³ezk¹ w oku, za co im bardzo
serdecznie dziêkujemy.
Do napisania tej historii pos³u¿y³y
nam równie¿ wspomnienia kibiców panów
Euzebiusza Woszczyñskiego, Mieczys³awa
¯ytki oraz Sztubaka Janowskiego Gimnazjum,
Klemensa Dziadosza. Zdjêcia wykorzystane w
tym artykule pochodz¹ z prywatnych albumów
pana Czes³awa Olecha i Zbigniewa Sawy.
Opracowanie
Przemys³aw Woszczyñski, Zbigniew Sawa

Otwarcie Oœrodka Edukacji Ekologicznej Prywatne wysypisko
Do 198 0r. znajd owa³ s iê w ty m
budynku internat szko³y zawodowej. Po 1980r.
siedziba Lasów Doœwiadczalnych IBL. Ju¿ rok
póŸniej utworz ono w tym miejsc u Leœny
Oœrodek Szkoleniowy, natomiast w 1997r.-

Oœrodek Edukacji Ekologicznej jako placówki
realizuj¹cej zadania edukacyjne stawiane przed
Leœny mi Kompl eksam i Promo cyjny mi (w
199 4r. pow o³a no w Pol sce 19 Leœ nyc h
Kompleksów Promocyjnych w tym LKP Lasy
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Janowskie). Praktycznie od utworzenia OEE
trwa³ remont jego budynków. Jednak¿e w
znacz¹cy sposób nie podniós³ rangi janowskiego
oœrodka. Dopiero w styczniu ubieg³ego roku
dziêki uzyskaniu kwoty 2mln 300 tys. z³. (z

czego 75% sfinansowa³ Europejski Fundusz
Rozwoju regionalnego i fundusz TACIS. Lasy
Pañstwowe przeznaczy³y na ten cel 300 tys. z³.)
rozpoczê³y siê prace budowlane maj¹ce na celu
pop raw ê sta nda rdu mie jsc noc leg owy ch,

likwidacjê barier dla niepe³nosprawnych,
dostosowanie formy architektonicznej do
funkcji i otoczenia oœrodka oraz koncentracjê
wszystkich zadañ edukacyjnych w jednym
obiekcie. Rok póŸniej, czyli 20.04.2007r.
nast¹pi³o uroczyste otwarcie Oœrodka.
Kompleks edukacyjno-konferencyjny i
hotelowo-wypoczynkowy zosta³ uznany za
jeden z najnowoczeœniejszych tego typu
oœrodków w Polsce.
W uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in.
pracownicy lasów pañstwowych,
przedstawiciele okolicznych gmin, delegacja
leœników bia³oruskich. Gospodarze imprezy
bêd¹cy równoczeœnie wspó³twórcami OEEnadleœniczy Lucjan Bednarz i jego zastêpca
Miros³aw Waniewski zapewniaj¹, ¿e oœrodek
bêdzie s³u¿y³ nie tylko edukacji ekologicznej,
lecz równie¿ turystom, którzy bêd¹ mogli
spêdziæ urlop w piêknym i ciekawym miejscu.
Karolina Pada³a

Gazeta Janowska

Stra¿ Miejska czuwa nad spokojem i
bezpieczeñstwem mieszkañców Janowa
Lubelskiego. Posiada uprawnienia do
wystawiania mandatów m. in. za zak³ócanie
porz¹dku, zanieczyszczanie chodników,
niszczenie mienia spo³ecznego, a tak¿e za
œmiecenie. W³aœnie to ostatnie wykroczenie
zmusi³o Janowskich Stra¿ników Miejskich do
interwencji, która mia³a miejsce na pocz¹tku
kwietnia b.r. Wtedy to pe³ni¹cy s³u¿bê
stra¿nicy zauwa¿yli œmiecie, które ktoœ
wysypa³ na polu. Dziêki ich sprytowi i
dociekliwoœci uda³o siê wykryæ sprawcê tego
wystêpku. Szukaæ nie trzeba by³o daleko,
okaza³o siê bowiem, ¿e by³ nim w³aœciciel pola,
który postanowi³ sobie urz¹dziæ na nim
prywatne wysypisko. T³umaczy³ siê, ¿e nie
wiedzia³, i¿ nie mo¿e sk³adowaæ odpadów na
swojej ziemi. Wykaza³ skruchê i uprz¹tn¹³ owe
odpady. To ju¿ kolejna zakoñczona sukcesem
interwencja Janowskiej Stra¿y Miejskiej. Oby
tak dalej!
£ukasz Spryszak

Motto numeru
Dwie rzeczy nie maj¹
granic:
wszechœwiat i ludzka
g³upota.
Albert Einstein

Dzieñ stra¿aka
Zgodnie z wol¹ stra¿aków, obchody
Dnia Stra¿aka co roku odbywaj¹ siê w ró¿nych
miejs cowoœ ciach gminy Janów Lubel ski.
Tegoroczne obchody odby³y siê tym razem w

radni pan Krzysztof Bi¿ek i Bogdan Startek,
Po krótkim przemarszu, punktualnie o godzinie
10:00 kolumna stra¿aków wesz³a do kaplicy w
Ujœciu gdzie odby³a siê uroczysta msza œwiêta z

M³odzi, przedsiêbiorczy
Przemiany gospodarcze i
spo³eczno-kulturowe ostatnich kilkunastu
lat spowodowa³y, i¿ wchodzimy jako
spo³ecznoœæ lokalna Janowa w fazê rozwoju
typow¹ dla pañstw wysoko rozwiniêtych ze
ws zy st ki mi je j d ob ro dz ie js tw am i i
negatywnymi skutkami ubocznymi.
Bie¿¹ce wydarzenia w ekonomii i polityce
naszego kraju i regionu powoduj¹, ¿e
niestety synonimem „przedsiêbiorczoœci”
staj¹ siê negatywne zjawiska: cwaniactwa,
nepotyzmu, krêtactwa, korupcji itp. Tak byæ
nie mo¿e. Jako pañstwo z m³od¹ demokracj¹
i wolnorynkow¹ gospodark¹ nie mamy
tradycji i uformowanych wzorców w

NZOZ ,,Zdrowie’’
dr I. Anasiewicz - Kostrzewa prezentuje technikê badania USG

Ujœciu w niedzielê 6 maja.
Uro czy sto œci roz poc zê³ y siê od
wymarszu sprzed remizy w Ujœciu z Janowsk¹
Orkiestr¹ Dêt¹ na czele, a nastêpnie poczty
sztandarowe i kompania ubranych na galowo
stra¿aków ze wszystkich 8 jednostek OSP z
gminy i goœcinnie OSP Zofianka Dolna.
Kompaniê prowadzi³ komendant gminny
Grz ego rz Kwi eci eñ. W uro czy sto œci ach
uczestniczyli: pose³ na sejm RP pan Jerzy
Bielecki, pan Krzysztof Ko³tyœ wystêpuj¹c w
podwójnej roli, burmistrza i prezesa Zarz¹du
Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP RP, pan
kpt Tomasz Serwatka zastêpca Komendanta
Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim, oraz

udzia³em licznych mieszkañców okolicznych
wiosek. Mszê odprawili ksi¹dz proboszcz
Dariusz Socha i ksi¹dz Krzysztof Lipski.
Po zakoñczeniu mszy, stra¿acy znów
przy dŸwiêkach orkiestry odmaszerowali pod
remizê, gdzie odczytano list okolicznoœciowy
pr ez es a Z ar z¹ du G³ ów ne go ZO SP R P
Waldemara Pawlaka. Nastêpnie zaproszeni
goœcie z³o¿yli ¿yczenia dla stra¿aków i ich
rodzin. Potem odby³o siê wrêczenie odznaczeñ
dla zas³u¿onych stra¿aków i zakoñczenie
uroczystoœci przy smacznej grochówce.
Hg
Foto Krzysztof Bi¿ek

S³onko przygrzewa, wietrzyk powiewa
S³ on ko pr zy gr ze wa , wi et rz yk
powiewa… W taka pogodê wspaniale jest
spêdziæ wolny czas z rodzin¹ spaceruj¹c po
lesie. S³uchaæ treli ptaszków i obserwowaæ ca³¹
przyrodê budz¹c¹ siê do ¿ycia. Jednak¿e po
mi³o spêdzonych chwilach w lesie, niektórzy
spêdzaj¹ niemi³e chwile u lekarza. Powód?
Ma³a bestia zwana kleszczem. Czym jest
kleszcz wie ka¿dy. Ale nie ka¿dy wie, czym
grozi uk¹szenie tego paskudztwa.
Bo re li oz a t o g ro Ÿn a c ho ro ba
przenoszona przez kleszcze. Z roku na rok
liczba zachorowañ na LubelszczyŸnie wzrasta.
Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, poniewa¿
wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z
konsekwencji ugryzienia przez kleszcza i
zachorowania na Boreliozê. A jej nastêpstwa
mog¹ doprowadziæ w ostatecznoœci nawet do

œmier ci. Objaw y s¹ tak ró¿no rodne , ¿e
wielokrotnie jest ona mylona z innymi, mniej
niebezpiecznymi chorobami. Je¿eli
zauwa¿ycie u siebie kleszcza, pamiêtajcie, ¿e
nie mo¿na go niczym smarowaæ ani drapaæ czy
parzyæ! Zabawa w znachora mo¿e siê przykro

skoñczyæ. W reakcji obronnej ten ma³y paso¿yt
„zwraca” swoj¹ œlinê, która dostaje siê do
organizmu ¿ywiciela. Je¿eli zawiera wirusa
chorobotwórczego, bêdzie z nami kiepsko… W
takim przypadku nale¿y pojechaæ do lekarza,
który usunie kleszcza specjalnymi szczypcami.
Mo¿e przez przypadek wyrwaæ kawa³ skóry,
ale kto by siê tam przejmowa³. Wa¿ne, ¿e
kleszcza ju¿ nie bêdzie he he. Pierwszymi
objawami boreliozy s¹ np.: gor¹czka, dreszcze,
zmêczenie, bezsennoœæ, wypadanie w³osów,
drêtwie nie koñczyn , jêzyka, bóle g³owy,
bioder, gard³a, kurcze miêœni i co chyba
najgorsze k³opoty ze sprawnoœci¹ seksualn¹!
Nie mo¿na bagatelizowaæ ¿adnych „dziwnych”
objawów. Aby unikn¹æ ugryzienia najlepiej
by³oby nie wychodziæ z domu. Oczywiœcie jest
to ma³o prawdopodobne. Ugryzienie mo¿e
nast¹piæ w lesie, parku
miejskim, na ³¹ce czy
podwórku. Mo¿na u¿ywaæ
specjalnych preparatów
przeciwko kleszczom. Nie
maj¹ one 100%
skutecznoœci, ale jak to
mówi¹- lepszy rydz ni¿
nic…Nale¿y równie¿ po
powrocie do domu
dok³adnie obejrzeæ ca³e
cia³o.
Lato w tym roku
zapowiada siê tak samo upalnie jak w roku
poprzednim. Taka pogoda sprzyja ma³ym
g ad zi no m. A pe lu jê o o st ro ¿n oœ æ. Pr os zê
uwa¿aæ na siebie i swoje rodziny.
Karolina Pada³a

wychowywaniu ku przedsiêbiorczoœci .
Postawê tak¹ kszta³tuje siê przez
pozytywne doœwiadczenie i odpowiedni¹
edukacjê.
Te funkcjê pe³ni edukacja ekonomiczna
prowadzona w ramach „m³odego”
przedmiotu jakim s¹ >podstawy
przedsiêbiorczoœci<
Jest on realizowany od kilku lat w naszym
LO i nakierowany na kszta³towanie
umiejêtnoœci kluczowych takich jak:
! znajomoœæ i korzystanie z
praw
konsumenta
! skuteczne komunikowanie siê i
autoprezentacja
! formy inwestowania kapita³u w tym
podstawy funkcjonowania Gie³dy Papierów
Wartoœciowych
! zak³adanie w³asnej firmy oraz podstawowe
zapisy prawa pracy dot. obowi¹zków
pracodawcy i pracownika
! znajomoœæ aktywnych sposobów
poszukiwania pracy oraz rodzajów
zawieranych umów
! dostosowanie w³asnej œcie¿ki rozwoju do
kierunków zmian na wspó³czesnym rynku
pracy
! Konstrukcja systemu emerytalnego i
optymalny wybór OFE
! zasady funkcjonowania mechanizmu
rynkowego
! konstrukcja, rodzaje i koniecznoœæ p³acenia
podatków
! koniecznoœæ etycznych postaw w biznesie i
¿yciu codziennym,

Uczniowie kl. II G reprezentuj¹cy swoj¹ szko³ê
w konkursie ,, Z klasy do klasy’’Zajeli I miejsce w woj. i IV w Polsce

czyli, te obszary, które u³atwiaj¹ skuteczn¹
realizacjê osobistych i zawodowych ambicji
uczniów i stwarzaj¹ szersze mo¿liwoœci
naszym absolwentom.
Moje osobiste spostrze¿enia oparte
o doœwiadczenie zawodowe wskazuj¹ na
du¿y potencja³ przedsiêbiorczy tkwi¹cy w
m³odych ludziach i chêæ jego realizacji.
Stanowi to Ÿród³o wielkiej satysfakcji z
nauczania tego przedmiotu
i tworzy

Gazeta Janowska

przestrzeñ do przekazywania i wpajania
cennych spo³ecznie wartoœci jak: uczciwoœæ,
kreatywnoœæ, asertywnoœæ,
odpowiedzialnoœæ, sumiennoœæ itp.
Potencja³ ten manifestuje siê na wiele
sposobów pocz¹wszy od aktywnego i
twórczego zaanga¿owania na lekcjach
podstaw przedsiêbiorczoœci, przez czynne
uczestnictwo w ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêciach org anizowanych pod
kierunkiem nauczycieli tego przedmiotu w
naszej szkole: mgr B. Wieleba, mgr I. Dycha
mgr B. Czapla- pedagoga szkolnego oraz
mgr J. Bañkê nauczyciela geografii i podst.
przedsiêbiorczoœci.
Do bardziej znacz¹cych dzia³añ i sukcesów
naszej pracy zaliczyæ nale¿y m.in.:
! Udzia³ w Dniu Przedsiêbiorczoœci (15
marca) - ogólnopolskim przedsiêwziêciu
maj¹cym charakter praktyki zawodowej, w
której uczestniczy³o 137 uczniów naszej
Szko³y „rozsianych” po 35 firmach ró¿nego
profilu z terenu powiatu janowskiego.
Za ¿yczliwe i profesjonalne potraktowanie
naszej m³odzie¿y, jako opiekunowie
przedsiêwziêcia serdecznie Pañstwu
dziêkujemy!
Organizacja etapu szkolnego
Olimpiady Przedsiêbiorczoœci.
Uczniowie naszej szko³y dwukrotnie
zakwalifikowali siê do etapu okrêgowego w
Krakowie
! Udzia³ zespo³u uczniów kl. II G w
konkursie „Z klasy do klasy”, w którym
reprezentowali z du¿ym sukcesem woj.
lubelskie w finale krajowym.

Apteka - uczennice otoczone ¿yczliw¹ opiek¹ personelu

! Sta³a wspó³praca z przedstawicielami
lokalnego biznesu, banków, doradcami
podatkowymi, Rejonowym Urzêdem Pracy,
S¹dem Rejonowym, Stowarzyszeniem
Aktywnoœci Spo³ecznej „SAS” przy NZOZ
”Zdrowie”, Poradni¹ PsychologicznoPedagogiczn¹ i innymi instytucjami
wspieraj¹cymi w charakterze konsultantów.
Organizacja wycieczek do janowskich
zak³adów pracy w celu prezentacji sposobu
dzia³ania firm w warunkach wolnego rynku
Stowarzyszenie programu i uaktywnienie
Szkolnego Klubu Karier, którego celem jest
wsparcie uczniów i absolwentów w
orientacji zawodowej i doradztwie dot.
Rynku pracy i planowania przysz³ej œcie¿ki
zawodowej.
! Dzia³alnoœæ Szkolnego Klubu
Przedsiêbiorczoœci
w ramach którego
realizowane s¹ projekty edukacyjne NBP
! Zg³oszenie szko³y do programu
Certyfikatu Jakoœci SZKO£A
! PRZEDSIEBIORCZOŒCI jako formy
promocji naszego LO i nauczania
przedsiêbiorczoœci, jednego ze wskaŸników
jakoœci pracy szko³y.
! Regularne uczestnictwo nauczycieli
przedmiotu w modu³ach edukacyjnych
Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci i
NBP
Skutecznoœæ naszych dzia³añ wi¹¿e siê w
du¿ej mierze z ¿yczliwym wsparciem
Dyrektor Szko³y - mgr Ewy Garbacz.
Józef Bañka
LO im. Boh. Porytowego Wzgórza
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63 Rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu
17 czerwca 2007 r.
9 0 0 - Rozpoczêcie uroczystoœci: Pr og ra m
artystyczny upamiêtniaj¹cy 63 rocznicê bitwy na
Po ry to wy m Wz gó rz u: Wej œc ie Ko mp an ii
Hon oro wej 3 Za moj ski ej B ryg ady Obr ony
Terytorialnej, Wejœcie pocztów sztandar owych,
Podniesienie flagi pañstwowej i hymn pañstwowy
1000 Msza œwiêta . Po Mszy Œwiêtej: Przywitanie
goœci, Wyst¹pienia okolicznoœciowe: Starosty
Janowskiego, Zaproszonych goœci, Apel Poleg³ych,

Salwa honorowa, Sk³adanie wieñców i wi¹zanek,
Defila da Kompan ii Honoro wej 3 Zamojs kiej
Brygady Obrony Terytorialnej, Zakoñczenie „XI
wyœcigu Porytowe Wzgórze 2007”, Rozdanie
nagród uczestnikom I Biegu Partyzanckiego i
Harcerskiego Biegu Patrolowego
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Starosta Janowski i
ORGANIZATORZY

Druga wystawa obrazów
Pani Heleny Fiut
Pr ze z os ta tn ie dw a mi es i¹ ce
mieliœmy okazje podziwiaæ twórczoœæ Pani

zwiedzaj¹cych przez dwa miesi¹ce. Pani
Helena planuje równie¿ zaprezentowaæ
swoje dzie³a w Ulanowie (miejscowoœæ z
której pochodzi) oraz w Stalowej Woli. W
trudach pracy twórczej i codziennym ¿yciu
zawsze wiernie wspiera j¹ m¹¿ Stanis³aw.
Dowiedzia³am siê, i¿ dzieci Pañstwa

Og³oszenia drobne
Sprzedam dom w Gwizdowie.
Tel 601322084

Znaleziono aparat fotograficzny. Nr. tel.
(015) 8721580

,,Mosty zamiast murów’’
Praca korekcyjno - edukacyjna ze sprawcami
przemocy wrodzinie
Kompleksowy program korekcyjno
edukacyjny „MOSTY ZAMIAST MURÓW”
sk³ada siê z zamkniêtego krótkoterminowego
programu korekcyjno
edukacyjnego dla
spr awc ów prz emo cy dom owe j. Pro gra m
skierowany do sprawców przemocy w rodzinie
jest kompatybilny z Powiatow¹ Strategi¹
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych.
Pomys³ powstania grupy wsparcia dla
sprawców przemocy w rodzinie zrodzi³ siê w
wyniku obserw acji da nych st atysty cznych
prowadzonych na u¿ytek Powiatowego
Ce nt ru m P om oc y R od zi ni e. Da ne te
uwidaczniaj¹ rozleg³oœæ zjawiska przemocy
domowej. Analizuj¹c przeprowadzane
interwencje, dostrzegamy, i¿ wiêkszoœæ z nich
zwi¹zana jest z problemem przemocy, co
dodatkowo pokazuje koniecznoœæ rozpoczêcia
dzia³añ korekcyjno-kompensacyjnych na rzecz
ofiar. Istotne znaczenie ma tak¿e fakt w³asnych
doœw iadc zeñ wyni kaj¹ cych z prac y oraz
kontakty z pracownikami innych placówek
pomocowych, zw³aszcza z Oœrodkami Pomocy
Spo³ecznej oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji.
Wymiana spostrz e¿eñ dotycz¹ cych
sposobów i mo¿liwoœci pomocy zarówno
ofiarom jak i sprawcom przemocy w rodzinie
potwierdza trudnoœæ pracy z tymi osobami oraz
ma³¹ skutecznoœæ oddzia³ywañ
in dy wi du al ny ch . Je st to uw ar un ko wa ne
specyfik¹ interakcji pomiêdzy sprawca a ofiar¹,
nosz¹cych u ofiar znamiona wspó³uzale¿nienia
od toksycznych relacji. Wzajemna pomoc jest w
tym przypadku jedna z najbardziej skutecznych
form oddzia³ywañ. Dodatkowym argumentem
jest ograniczone spektrum form pomocy
ofiarom oraz sprawcom przemocy domowej na
terenie miasta, gminy, a nawet powiatu.
G³ównym celem funkcjonowania grup
wsparcia jest zmiana dotychczasowej sytuacji
rodzin dotkniêtych problemem przemocy
do mo we j po pr ze z pr ac ê ko re kc yj no kompensacyjn¹ ze sprawcami przemocy
domowej. Grupa pozwala na spotkanie osób
doœwiadczaj¹cych podobnych trudnoœci,
wzajemne udzielenie sobie wsparcia, dzielenie
siê doœwia dczenia mi, szukani e wspóln ych
rozwi¹zañ, doskonalenie swojego psychicznego
funkcjonowania i zwiêkszenie skutecznoœci
swoich dzia³añ dla zrozumienia przyczyn
w³asnych dzia³añ. •ród³em tej pomocy jest
wzajemny wysi³ek cz³onków grup wsparcia.
Realizowane cele zamykaj¹ siê w
trzech podstawowych zagadnieniach:
profilaktyce, wczesnej interwencji i likwidacji
skutków.
Celem profilaktyki jest uœwiadomienie
problemów ¿yciowych, wywo³uj¹cych stres i
frustracjê oraz dostarczenie narzêdzi radzenia
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s obie z nimi, tak¿e trening umiejêtnoœci
interpersonalnych (dzia³alnoœæ edukacyjna).
Zadaniem wczesnej interwencji jest
oprac owanie indywi dualny ch prog ramów
pomocy osobom uczestnicz¹cym w grupach i
ich rodzinom.
Likw idacj a skut ków ko ncent ruje s iê na
oddzia³ywaniach terapeutycznych
korekcyjnych, obejmuj¹cej pomoc przy
za st os ow an iu me to d i fo rm ws pa rc ia
indywidualnego (konsultacje, krótkoterminowa
terapia indywidualna i rodzinna) oraz
grupowego (grupy wsparcia dla sprawców
p rzemocy oraz praca korekcyjnokompensacyjna z ofiarami przemocy w
odmiennym miejscu).
Grupa wsparcia przeznaczona jest dla
sprawców osób stosuj¹cych przemoc wobec
cz³onków rodziny lub bliskich, bez okreœlonej
granicy wieku. Z za³o¿enia grupa sk³ada siê z 10
osób. Spotkania odbywaj¹ siê co dwa tygodnie
(planowany czas spotkania 1,5 2 godziny).
Uczestnicy programu bêd¹ kierowani w ramach
nawi¹zanej wspó³pracy pomiêdzy instytucjami
tworz¹cymi na terenie powiatu lokalny system
pom ocy r odz ini e (ki ero wan i prz ez S¹d
Rej ono wy, Kom end ê Pow iat ow¹ Pol icj i,
Po ra dn iê Le cz en ia Uz al e¿ ni eñ , Pu nk t
Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Klub Integracji
Spo³eczne j, Oœrodek Pomocy Spo³eczne j).
Uczestnikami programu bêd¹ tak¿e mogli byæ
wszyscy chêtni zg³aszaj¹cy gotowoœæ w jego
ucze stni ctwi e niez ale¿ nie od dzia ³aln oœci
instytucji pomocowych na terenie powiatu.
Nabór do grupy odbywa siê po uprzednim
spotkaniu z osob¹, ustaleniu motywacji do
udzia³u w grupie oraz sytuacji ¿yciowej. Ka¿da
osoba przed uczestniczeniem w grupach
wsparcia jest zapoznawana z celami i zadaniami
grupy, prz edstaw iane s¹ jej inf ormacj e
dotycz¹ce istnienia grupy, g³ównych tematów,
czêstotliwoœci i miejsca spotkañ.
Je dn oc ze œn ie bê d¹ pr ow ad zo ne
konsultacje indywidualne i rodzinne
w
wyz nac zon ych
god zin ach dy¿ uro wan ia
specjalistów dla uczestników programu i dla
ws zy st ki ch po tr ze bu j¹ cy ch do tk ni êt yc h
kryzysem rodzinnym w tym równie¿ przemoc¹
domow¹.
Prowa dzone dy¿ur y konsu ltacy jne
bêd¹ s³u¿y³y pozyskiwaniu nowych
uczestników kolejnych cyklów programu
„MOSTY ZAMIAST MURÓW”.
Program jest mo¿liwy do realizacji
dziêki finansowym wsparciu Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
Pracownicy PCPR w Janowie Lub.

Heleny Fiut, prezentowan¹ w „Sali
Kameralnej” Janowskiego Oœrodka
Kultury. By³y to obrazy przedstawiaj¹ce
piêkne bukiety kwiatów. Ich kolorystyka i
ró¿norodnoœæ zachwyci³y wiele osób.
13 kwietnia 2007r Pani Helena
zaprezentowa³a nam swoje kolejne dzie³a.
Druga wystawa jest bardziej ró¿norodna.

Mamy okazje ogl¹daæ nie tylko martw¹
naturê, lecz równie¿ wspania³e pejza¿e
greckie. Obrazy s¹ niezwykle barwne.
Popularnoœci¹ wœród odwiedzaj¹cych
wystawê, ciesz¹ siê malutkie obrazy, na
których widniej¹ zamki i ich ruiny.
Wystawa bêdzie dostêpna dla

Fiutów tak¿e maj¹ uzdolnienia plastyczne.
Ciekawostk¹ jest to, i¿ wiele osób nie zdaje
sobie nawet sprawy, ¿e obrazy wisz¹ce u
nich na œcianie s¹ obrazami autorstwa
mieszkanki naszego miasta. Wiele z nich
,,wywêdrowa³o” poza Janów a nawet za
granicê na przyk³ad do Kanady.
Wszelkie fachowe informacje na
temat technik malowania obrazów Pani
Heleny Fiut oraz samych obrazów, mog¹
Pañstwo uzyskaæ bezpoœrednio u autorki
jak i Pana Leszka Waberskiego- Instruktora
ds. plastyki. Czeka nas jeszcze jedna
wystawa. Tym razem bêdziemy mogli
podziwiaæ piêkne hafty oraz inne, dot¹d nie
pokazywane obrazy. Gor¹co zachêcam do
odwiedzania wystawy.
Karolina Pada³a

Wypadek to nie przypadek
Wspólne dzia³ania pracowników
Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
przedstawicieli Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji, Medycznego
S t u d i u m
Z a w o d o w e g o
i Internatu Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim na rzecz Œwiatowego Dnia Zdrowia i
Miesi¹ca Kultury Zdrowotnej.
W dniach 23 .04. 29 .04.2007 r. odby³ siê
,,Pierwszy Œwiatowy Tydzieñ Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego” pod has³em: ,,Wypadek to nie
przypadek”. W ty ch d ni ac h ws pó ln ie z
przedstawicielem ruchu drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
zorganizowano spotkania z m³odzie¿¹ szkó³
ponadgimnazjalnych w powiecie Janów Lubelski.
Celem tych spotkañ by³o podniesienie œwiadomoœci o
przyczynach i skutkach wypadków drogowych
uczestników ruchu drogowego, szczególnie wœród
osób do 25 roku ¿ycia, promowanie bezpiecznych
zachowañ w ruchu drogowym oraz rozwi¹zañ
poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo w pojeŸdzie i poza
nim.
Realizowano wówczas nastêpuj¹ce formy
oœwiatowo - zdrowotne wœród m³odzie¿y:
-pogadanki
-projekcja filmu z p³yty CD pt. ,,Masz jedno ¿ycie”
-rozdawnictwo ulotek i broszurek dla ka¿dego ucznia
,,Bezpieczeñstwo na drodze” .
W zajêciach uczestniczy³o 275 uczniów
oraz 10 nauczycieli /opiekunów m³odzie¿y/.
Inicjatywy podejmowane w ramach
Tygodnia podnios³y œwiadomoœæ m³odzie¿y na temat
skutków niebezpiecznych zachowañ podczas jazdy.
Projekcja filmu pt. ,,Masz jedno ¿ycie” by³a równie¿
dobr¹ form¹ oœwiatowo-zdrowotn¹, aby uwra¿liwiæ
m³odych ludzi przed tragicznymi skutkami
brawurowej jazdy nie przestrzegaj¹c przepisów
ruchu drogowego.
W ramach ,,Œwiatowego Dnia Zdrowia”

Gazeta Janowska

s³uchacze Medycznego Studium Zawodowego w
Janowie Lubelskim przeprowadzili zajêcia wœród
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych na terenie
Janowa Lubelskiego z zakresu ratownictwa
przedmedycznego /pokaz z u¿yciem fantomów do
nauki ratownictwa, æwiczenia praktyczne/ oraz dzieci
przedszkolnych tematyka: ,,Zdrowe ¿ywienie dzieci
w wieku przedszkolnym” w formie takich zajêæ jak:
teatrzyk, inscenizacja J. Brzechwy: ,,Na Straganie”,
krzy¿ówka ,,Jedz owoce”, pogadanka ,,Zdrowe
od¿ywianie”. Na przeprowadzenie zajêæ
przeznaczono 37 godzin lekcyjnych .Uczestniczy³o w
nich 794 uczniów/dzieci i m³odzie¿/. Zajêcia
prowadzone by³y pod nadzorem nauczycieli
Medycznego Studium Zawodowego w Janowie
Lubelskim.
W obchodach „Œwiatowego Dnia Zdrowia”
aktyw nie uczes tnicz yli tak¿e wycho wanko wie
Internatu Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim, bior¹c udzia³ w konkursie na plakat i
wiersz. Nagrody za najlepsze prace ufundowa³o
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Dyrekcja i pracownice Oœwiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Janowie
Lubelskim sk³adaj¹ podziêkowanie wszystkim
zaanga¿owanym pracownikom placówek s³u¿by
zdrowia i oœwiatowo-wychowawczych za
wspó³pracê w realizacji zadañ oœwiatowo
zdrowotnych, a szczególnie dyrekcji,
nauczycielom Medycznego Studium
Zawodowego, kierownictwu Internatu Zespo³u
Szkó³ Zawodowych, Komendantowi
i przedstawicielom Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Janowie Lubelskim.
Opracowa³y: pracownice Oœwiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Janowie Lub.

Wywiad z Eurodeputowanym
prof. Miros³awem Piotrowskim
Panie Profesorze, czy móg³by Pan przybli¿yæ
swoj¹ osobê mieszkañcom Ziemi Janowskiej?
Mam 41 jeden lat, jestem ¿onaty, mam czworo
dzieci. Pracujê w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, gdzie kierujê Katedr¹ Historii
Najnowszej. W 2001 r. uzyska³em habilitacjê
w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w
Toruniu, a w 2003 r. tytu³ profesora KUL.
Obszar moich zainteresowañ naukowych to
stosunki polsko-niemieckie w XX wieku,
Chrzeœcijañska Demokracja w Europie,
historia najnowsza Polski ze szczególnym
uwzglêdnieniem stosunków Pañstwo - Koœció³
oraz problematyki dzia³ania s³u¿b
bezpieczeñstwa w PRL. Jestem te¿
wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szkole Kultury
Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu.
Czym Pan Profesor zajmuje siê w
Parlamencie Europejskim?
Pracujê w dwóch komisjach parlamentarnych:
w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji
Rozwoju Regionalnego oraz jestem cz³onkiem
tzw. delegacji ds. kontaktów
miêdzyparlamentarnych: UE - Australia i
Nowa Zelandia, w której notabene jestem
wiceprzewodnicz¹cym.
Praca w komisjach, to udzia³ w przygotowaniu
sprawozdañ na konkretne tematy, zg³aszanie
poprawek, udzia³ w debatach. Idzie przede
w
s
z
y
s
t
k
i
m
o obronê polskiego interesu, w zakresie
polityki regionalnej UE,
podzia³u funduszy unijnych dla
poszczególnych krajów i regionów, oraz w
najwa¿niejszych dla nas kwestiach polityki
zagranicznej, takich jak: stosunki Unii z Rosj¹,
z Ukrain¹, czy te¿ z USA, bezpieczeñstwo
energetyczne w Europie. Warto podkreœliæ, ¿e
pos³owie polscy bardzo czêsto jednocz¹ siê,
bez wzglêdu na reprezentowane przekonania
polityczne, aby przeprowadziæ dogodne dla
Polski rozwi¹zania. Tak by³o np. w przypadku
dyrektywy o liberalizacji us³ug w UE, czyli
swobodnego, konkurencyjnego przep³ywu
pracowników na terytorium Unii przyjêtej
przez PE w listopadzie ubieg³ego roku.
Podobnie jest równie¿ podczas bie¿¹cej debaty
na temat bezpieczeñstwa energetycznego czy
zmiany europejskiego prawa w zakresie
definicji napojów alkoholowych, czy wreszcie
problemu tarczy antyrakietowej. Widaæ to w
pracach komisji, ale przede wszystkich
podczas posiedzeñ plenarnych w PE. Podobne
cele - obrona interesu Polski - s¹ równie¿
przedmiotem interwencji w organach Komisji
Europejskiej. Dotycz¹ równie¿ konkretnych
spraw zg³aszanych mi przez instytucje z
Lublina i województwa lubelskiego
Cz³onkostwo w delegacjach
miêdzyparlamentarnych natomiast s³u¿by
bardziej poznawaniu systemów
demokratycznych innych krajów oraz
nawi¹zywaniu po¿ytecznych kontaktów.
Pos³owie mog¹ dzia³aæ
indywidualnie i za poœrednictwem swoich
grup politycznych. Obecnie jestem cz³onkiem
grupy Unia na rzecz Europy Narodów. Jest to
czwarta, co do wielkoœci,
grupa
parlamentarna. Pos³ów polskich jest w niej 20.
Staramy siê budowaæ sojusze z
przedstawicielami tzw. nowych krajów
cz³onkowskich dla rozwi¹zania
poszczególnych spraw w obrêbie w³asnej
grupy, a tak¿e poza ni¹. Osobn¹ form¹
dzia³alnoœci s¹ spotkania z wyborcami w
okrêgach wyborczych. Odbywam wiele takich
spotkañ, jak tylko mi czas pozwala, s³u¿¹ one
przede wszystkich informowaniu o tym, co
dzieje siê w Parlamencie, jakie regulacje

unijne s¹ korzystne, a jakie niekorzystne dla
Polski i oczywiœcie o mojej pracy, jako pos³a.
3. Co Pan s¹dzi o Unii Europejskiej oraz o
rachunku zysków i strat Polski w UE?
Na p odstawie m oich o bserwacji i
doœwiadczeñ, po trzech latach obecnoœci i
pracy w PE, mogê tylko potwierdziæ moje
wczeœniejsze przekonanie, ¿e jest to przede

wszystkich ogromna zbiurokratyzowana
machina rzadko s³u¿¹ca spo³eczeñstwom
poszczególnych krajów cz³onkowskich.
Marnuje siê ogromne pieni¹dze podatników
utrzymuj¹c np. dwie siedziby Parlamentu - w
Brukseli i w Strasburgu. Same wyjazdy do
Strasburga na sesje plenarne kosztuj¹ rocznie
ok. 250 mln euro. UE to równie¿ setki tysiêcy
stron regulacji unijnych tworzonych przez
anonimowych urzêdników
i bardzo czêsto po prostu absurdalnych, brak
przejrzystoœci dzia³ania, brak
odpowiedzialnoœci demokratycznej. Stara
"piêtnastka" broni swoich pozycji, nie pozwala
na liberalizacjê rynku europejskiego,
ograniczenie biurokracji, zapewnia sobie
korzystne regulacje prawne. Dawna
dziesi¹tka, obecnie, z Bu³gari¹ i Rumuni¹,
dwunastka nowych krajów ma o wiele s³absz¹
pozycjê przetargow¹. S³ynna zasada
solidarnoœci nie jest w ¿aden sposób
respektowana. Ka¿dy walczy o swój interes
narodowy, a mocniejsi forsuj¹ go kosztem
s³abszych. Jeœli idzie o rachunek zysków i
strat, nie przeprowadzono do tej pory
powa¿nego i rzetelnego badania na ten temat.
Obawiam siê jednak, ¿e Polska, jako p³atnik
pe³nej sk³adki do kasy unijnej, wychodzi w
najlepszym razie na zero. Byæ mo¿e jest to te¿
w pewnej mierze zwi¹zane z naszym brakiem
drapie¿noœci i si³y przebicia. Mo¿e nie
wystarczaj¹co potrafimy walczyæ o swoje.
Myœlê jednak, ¿e w ogólnym rachunku,
przynale¿noœæ do UE nie sprawia, ¿e zanikaj¹
ró¿nice miêdzy krajami i regionami dobrze i
s³abo rozwiniêtymi, a to by³ jeden z g³ównych
argumentów, poza politycznymi, na rzecz
naszego wejœcia do UE.
4. Jakie ma Pan hobby?
Lubiê graæ w koszykówkê, p³ywaæ, w³aœciwie
wszelk¹ aktywnoœæ sportow¹. Niestety muszê
przyznaæ, ¿e godzenie moich obowi¹zków
zawodowych i pracy parlamentarzysty, a tak¿e
oczywiœcie obowi¹zków rodzinnych, nie
pozostawia zbyt wiele czasu.
5. Czy odwiedza Pan Janów Lubelski, co
mo¿na powiedzieæ o naszej Janowskiej
Ziemi?
Jestem u Pañstwa czêstym goœciem z rodzin¹,
zarówno w samym mieœcie, jak i w regionie.
Utrzymuje sta³y kontakt z Burmistrzem
Janowa Lubelskiego, wiêc wszelkie problemy
spo³eczno - gospodarcze s¹ mi dobrze znane. O
Ziemi Janowskiej, mo¿na bez najmniejszej
w¹tpliwoœci, powiedzieæ jedno: jest piêkna,
zas³uguje na szerok¹ promocjê turystyczn¹ i
ma wszelkie atuty na pomyœlny
i satysfakcjonuj¹cy rozwój. Serdecznie tego
¿yczê wszystkim mieszkañcom Ziemi
Janowskiej.
Red.

Bilard w Janowie
Z pewnoœci¹ niewielu mieszkañców
naszego miasta wie, ¿e w Janowie dzia³a klub
bilardowy „Black Bill” z siedzib¹ w
Restauracji Hetmañska, przy ulicy
Zamoyskiego. Obecnie do klubu nale¿y 25
osób, które ju¿ mog¹ pochwaliæ siê swoimi
sukcesami. „Black Bill” ma na swoim koncie
kilka pucharów a w planach do³¹czenie do ligi
bilarda organizowanej przez Polski Zwi¹zek
Bilardowy. Dla osób nale¿¹cych do klubu
istnieje mo¿liwoœæ wyjazdów na zawody. W
klubie mo¿na pograæ na czterech sto³ach, w
tym na dwóch pe³nowymiarowych.
Cz³onkowie „Black Bill-a” informuj¹ o
mo¿liwoœci zapisania siê do klubu (zni¿ki dla
chêtnych) oraz zapraszaj¹ wszystkich
sympatyków do kibicowania zawodnikom.

Gor¹co namawiamy do tego typu aktywnoœci
sportowej. Mamy nadziejê, ¿e dzia³alnoœæ

janowskiego klubu bilardowego „Black Bill”
przyczyni siê do promocji naszego miasta nie
tylko w naszym regionie ale i w ca³ym kraju.
D. S.

Nowy dyrektor
oczyszczalni œcieków
Tomasz Pietras lat 51 zosta³ nowym
dyrektorem Janowskiej Oczyszczalni Œcieków.
Od 1984 r. mieszka wraz z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci
w Janowie Lubelskim. ¯ona Jadwiga pracuje w
Zespole Szkó³ jako nauczycielka. Syn (23 lata)
jest studentem Politechniki Lubelskiej a córka
Marta doktorantk¹ KULu. Pan Tomasz w latach
1982-2004 pracowa³ w FMJ na stanowiskach
od technologa do dyrektora ds/produkcji. Z
kolei od wrzeœnia 2004r do wrzeœnia 2007r by³
dyrektorem produkcji cywilnej w Œwidniku.
Teraz jako nowy dyrektor oczyszczalni œcieków

zapewnia, ¿e doskonale zdaje sobie sprawê z
problemów ci¹¿¹cych nad oczyszczalni¹. Jest
jednak przekonany, i¿ znajd¹ siê pieni¹dze
zarówno z gminy jak i Unii na rozwi¹zanie ich
wszystkich. My równie¿ mamy nadziejê, i¿
problemy uda siê w nied³ugim czasie rozwi¹zaæ
i wszyscy bêdziemy mogli odetchn¹æ œwie¿ym
powietrzem bez obawy o nasze delikatne
zmys³y powonienia. W obietnice wierzymy i
czekamy na realizacjê.
Redakcja

30 groszy podwy¿ki dla rencisty chaos w g³owie rencisty
Kraj siê rozwija, PKB roœnie,
politycy bior¹ siê za ³by, ³ apówkarzy
aresztuj¹, winni uciekaj¹ za granice. Jednym
s³owem dobrobyt i sprawiedliwoœæ. A w tle
renciœci i emeryci krwiopijcy zdrowego
spo³eczeñstwa. Potrzebni tylko przed
wyborami. Pañstwo wprowadza porz¹dek w
op³atach abonamentowych TV. Wiêc
wz yw aj ¹ do ap el u ni e¿ yj ¹c yc h ab y
udokumentowali, ¿e maj¹ uprawnienia do
bez p³a tne go abo nam ent u. Bez myœ lno œæ
decydentów boli, och jak boli. Obecnie
uprawnieni do bez p³atnych abonamentów
radiowo - telewizyjnych renciœci i ludzie po
75 roku ¿ycia te¿ wzywani aby udowodniæ, ¿e
nie stali siê m³odszymi, irytuje oj irytuje .
Pozostali ci zdrowi i mocni oni robi¹ jak
uwa¿aj¹ p³ac¹ jak chc¹, ich nikt nie niepokoi,
a lata p³yn¹ i p³yn¹. Janowski rencista
powinien byæ zadowolony, s¹ ju¿ ³awki
których kiedyœ brakowa³o, s¹ chodniki na
których nie musz¹ siê przewracaæ. By³oby
fajnie ale, brak podjazdów do sklepów, wind
w niektórych, dwupoziomowych sklepach i
urzêdach, w których te¿ jakby zapomnieli.
Cieszy wiosna, cieszy kapka si³, które
p o z o s t a ³ y. K w i e c i e ñ , p a ñ s t w o , i
parlamentarzyœci zafundowali niektórym
rencistom zapomogê, zasi³ek a mo¿e och³ap?
Rewaloryzacji nie bêdzie wiêc jeden rencista
dosta³ 400 z³ inny 200, a inny nic a dobrze im
tak . Jednak s¹ jakieœ podwy¿ki rent,

przychodz¹ kwity z Bi³goraja s¹ paragrafy,
kilkanaœcie, nie wiadomo czy wstrzymali
rentê czy dali podwy¿kê. Jest podwy¿ka!
Krystyna dosta³a 2 z³ miesiêcznie, Jan dosta³
4 z³ a matka Grzeœka 30 groszy. Czy tym
ludziom decydentom Bozia odebra³a, rozum
czy ja za du¿o oczekujê po 30 latach pracy
przy budowie Polski, nie wa¿ne czy
socjalistycznej IV RP. Có¿ czeka³em na t¹
woln¹ Polskê, idê na obchody 3 maja w
Janowie Lubelskim. Pogoda piêkna, msza w
koœciele, poczty sztandarowe, orkiestra,
wieñce, delegacje. No w³aœnie delegacje,
gdzieœ jakby nie widaæ dyrektorów szkó³ z
m³o dzi e¿¹ wys têp uj¹ c¹ w
ofi cja lne j
delegacji , (jeden wyj¹tek potwierdza regu³ê)
a i frekwencja jakby za ma³a, oprócz delegacji
jaki eœ sto osób na dwan aœci e tysi êcy
mieszkañców Janowa.
No có¿ my wolimy patrzeæ z jak¹
dum¹ o swojej ojczyŸnie mówi¹ Niemcy czy
Rosjanie. By³y kwiaty, chocia¿ zabrak³o
delegacji partii rz¹dz¹cej. Kwiaty by³y, w
nocy bezmyœlni wandale porozrzucali wieñce
po ca³ym parku, po prostu zbezczeœcili nasz¹
ma³¹ ojczyznê, i nie by³y to inne grupy
etniczne czy innowiercy. To nasi potomkowie
lu dz ie pr aw ic y i le wi cy. Tak so bi e
pomyœla³em, dreptaj sobie do domu mo¿e
ktoœ tym siê zajmie.
Jot

OG£OSZENIE
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego informuje, i¿ wzorem roku
poprzedniego, organizuje obóz integracyjny w Zespole Szkó³ Rolniczych w
Potoczku dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych z terenu powiatu.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie dzieci w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie przy ul. Zamoyskiego 37 w pokoju nr 8.
Jednoczeœnie prosimy o przynoszenie wa¿nych orzeczeñ o
niepe³nosprawnoœci dzieci.

Gazeta Janowska

7.

Chcesz aktywnie szukaæ pracy?
Wst¹p do Klubu Pracy!

,,Dzieñ Bobra’’
Konkurs wiedzy o bobrach i Lasach
Janowskich, konkurs plastyczny, biegi
prze³ajowe, cross rowerowy oraz zawody
strzeleckie. To wszystko czeka³o 22 kwietnia
przede wszystkim na dzieci i m³odzie¿ podczas

problemy z odró¿nieniem bobra od kuropatwy,
ale kto by siê tym przejmowa³. Obrazy
pierwsza klasa. Zawody strzeleckie jak siê
okaza³o przyci¹ga³y spor¹ uwagê dziewczyn.
By³am œwiadkiem jak jedna z nich (na snajpera

„Dnia Bobra”- imprezy zorganizowanej przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ani a „Leœny Kr¹g”.
Ponadto mo¿na by³o wybraæ siê na wycieczkê
terenow¹ Hagglundem i przeja¿d¿kê konn¹.
Zabawê umila³y wystêpy zespo³ów Axel i
Gomachine. Pomimo tego, i¿ impreza nosi³a
nazwê „Dzieñ Bobra” nikomu nie uda³o siê
owego zwierza w naturalnym œrodowisku
zobaczyæ. Mo¿na za to by³o podziwiaæ jego
podobizny stworzone przez najm³odszych
uczestników zabawy. Wprawdzie czasami by³y

nie wygl¹daj¹ca) mia³a celne wszystkie strza³y
pomimo tego, i¿ pierwszy raz w ¿yciu trzyma³a
broñ w rêkach . Podsum owuj¹c : by³a to
pierwsza impreza tego typu na œwie¿ym
powietrzu w tym roku. Pogoda dopisa³a, a
uczestnicy dobrze siê bawili. Czekamy na
nastêpn¹ imprezê organizowan¹ przez LGD
„Leœny Kr¹g”.
Wiêcej zdjêæ na stronie www.lesnykrag.prv.pl
K.Pada³a

Bezdomne Psy
„Zwierzêta bezdomne” rozumie siê
przez to zwierzêta domowe lub gospodarskie,
które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y
por zuc one prz ez c z³o wie ka, a ni e ma
mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej
oso by, po d kt óre j op iek ¹ tr wal e do t¹d
pozostawa³y (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t).
Wa³êsaj¹ce siê bezdomne psy jak i te
œwiadomie pozostawione bez dozoru przez ich
w³aœcicieli stanowi¹ problem dla
bezpieczeñstwa /w szczególnoœci dla dzieci
id¹cych do szko³y/ i higieny naszego miasta. W
wyniku wielokrotnych monitów mieszkañców
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
postanowi³ ten problem rozwi¹zaæ, poniewa¿
„zapewnianie opieki bezdomnym zwierzêtom
oraz ich wy³apywanie nale¿y do zadañ
w³asnych gmin” (art. 11, ust. 1 Ustawy). W dniu
12 maja br. zosta³a przeprowadzona akcja
wy³apywania bezdomnych psów przez
specjalistyczn¹ firmê z Zamoœcia.
Wy³apywanie polega³o na pneumatycznym
wystrzeleniu w stronê zwierzêcia strzykawki ze
œrodkiem usypiaj¹cym, po którym pies budzi³

siê po oko³o 1-2 godzinach. Po zakoñczeniu
akcji psy zosta³y przewiezione do schroniska
dla psów w Zamoœciu. W dniu tym zosta³o
z³apanych 8 bezdomnych psów, w czterech
przypadkach psy zosta³y pozostawione ich
w³aœcicielom którzy siê do nich przyznali. Tak
jak ka¿de przedsiêwziêcie tak i to spotka³o siê z
aprobat¹ wielu mieszkañców a tak¿e z
dezaprobat¹ nielicznych, którzy w wyniku
w³asnej beztroski psa utracili. Po swojego psa
mo¿na siê zwróciæ w terminie 14 dni do Ogrodu
Zoologicznego im. Stefana Milera, Schronisko
dla bezdomnych psów, ul. Braterstwa Broni
161, 22-400 Zamoœæ, tel. 084 64 11 286.
Informuje siê, ¿e akcja wy³apywania
bezdomn ych psów bêdzie systema tycznie
prowadzona w obecnoœci pracowników Stra¿y
Mie jsk iej , kt órz y bê d¹ r ówn ie¿ kar aæ
mandatami w³aœcicieli psów pozostawiaj¹cych
je bez opieki. Jest to trudny problem dla miasta
z którym musimy siê zmierzyæ.

Se rd ec zn ie za pr as za my os ob y
bezrobotne jak i poszukuj¹ce pracy do
udzia³u w szkoleniu Klub Aktywnego
Poszukiwania Pracy, organizowanym przez
Po wi at ow y U rz ¹d Pr ac y w Ja no wi e
Lubelskim. Szkolenie KAPP przeznaczone
jest zarówno dla osób, które nie maj¹
doœ wia dcz eni a w pos zuk iwa niu pra cy
(absolwenci), jak i dla tych, którzy nie s¹
zadowoleni z efektu swoich poszukiwañ,
b¹dŸ nie znaj¹ lokalnego rynku pracy.Klub
Aktywnego Poszukiwania Pracy to zajêcia
szkoleniowe, w ramach których uczestnicy
przez 2 tygodnie ucz¹ siê, a nastêpnie przez
ty dz ie ñ w pr ak ty ce st os uj ¹ na by te
umiejêtnoœci poszukiwania i uzyskiwania
pracy.
Uczestnictwo w szkoleniu KAPP pomaga
osobom bezrobotnym zmieniæ swoj¹ postawê
i zachêciæ do aktywnego, samodzielnego i
systematycznego poszukiwania pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy:
-udoskonalaj¹ umiejêtnoœci podejmowania
decyzji
-u cz ¹ si ê te ch ni k: au to pr ez en ta cj i,
kreatywnoœci, asertywnoœci
-analizuj¹ swoje niepowodzenia w szukaniu
pracy
-uzmys³awiaj¹ sobie jak wa¿n¹ rolê w
procesie poszukiwania pracy odgrywaj¹
umiejêtnoœci interpersonalne (komunikacja
werbalna i niewerbalna), szczególnie w

relacjach pracownik-pracodawca
-poznaj¹ podstawowe zagadnienia dotycz¹ce
lokalnego rynku pracy
-p op rz ez ok re œl en ie sw oj ej sy lw et ki
zawodowej dopasowuj¹ swoje kwalifikacje,
umiejêtnoœci oraz predyspozycje do rynku
pracy
-ucz¹ siê jak prawid³owo napisaæ dokumenty
apl ika cyj ne (CV, lis t mot ywa cyj ny) i
przygotowaæ siê do rozmowy
kwalifikacyjnej
Wie lu uc ze st ni kó w KA PP po
zakoñczeniu lub w trakcie jego trwania,
podjê³o pracê, zosta³o skierowanych na
szkolenia lub inne formy zatrudnienia (sta¿e,
przygotowania z awodowe, p race
interwencyjne) lub zdecydowa³o siê na
rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy
zwro t kos ztów doja zdu, doda tki b ¹dŸ
stypendia szkoleniowe oraz mi³¹ i ¿yczliw¹
atmosferê.
Szczegó³owych informacji
dotycz¹cych szkolenia mo¿na uzyskaæ w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie
Lubelskim w pokojach 6 lub 7 (tel.0158720240, 8722534 wew.22 lub 23)
Serdecznie zapraszamy!
D. Bielecka
A. G³¹b

EUTRAPELIA W JANOWIE LUBELSKIM
XI Ed yc ja Fe st iw al u K ul tu ry
Chrzeœcijañskiej EUTRAPELIA 2007 odby³a
siê 20 kwietnia 2007 roku w janowskim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza.

Na pocz¹tku dyrektor szko³y Ewa
Garbacz przywita³a zacnych goœci, a
szczególnie cz³onków kapitu³y festiwalu
Eutrapelia.
Pierwsza sztuka pt. „Moje
Westerplatte dziœ, nie wolno mi
zdezerterowaæ”, przedstawi³a rozterki
wspó³czesnego licealisty w kwestii wyboru
dobra i z³a. W dzisiejszym œwiecie,

W drugiej czêœci zatytu³owanej „
Otwórz swój skarbiec- modlitwy za Ojczyznê”,
m³o dzi e¿ rec yto wa³ a tek sty mod lit w za
Ojczyznê i rz¹dz¹cych, które zosta³y napisane
przez uczniów na katechezie.
W trzeciej czêœci zosta³a przybli¿ona
postaæ S³ugi Bo¿ego kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, szczególnie jego ogromny
wk³ad w obronê wiary i koœcio³a w czasie, gdy
w Polsce panowa³ system komunistyczny. Ta
czêœæ zosta³a zatytu³owana „ Stefan Kardyna³
Wyszyñski
Wychowawca Narodu”.
Prezentowane teksty by³y przeplatane
pieœniami, wykonywanymi przez szkolny chór,
pod kierunkiem pani Urszuli Wiechnik.
Goœæmi specjalnymi Eutrapeliów by³y
siostry Natalia i Iryna Jewtuszok z Ukrainy,
które œpiewa³y polskie pieœni patriotyczne przy
akompaniamencie bandur.
Na zakoñczenie kapitu³a festiwalu
pogratulowa³a uczestnikom oraz osobom
ucz¹cym religii: s. Aurelii Leszczyñskiej, pani
El¿biecie Tylus i ks. Grzegorzowi Marzec,
którzy po raz kolejny przygotowali janowskie

Refe rat Gosp odar ki K omun alne j,
Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim

Stra¿acy nie pró¿nuj¹
W sali narad Urzêdu Gminy w
Modliborzycach w dniu 28.05.2007 r.
odbêdzie siê druga akcja oddawania krwi
zorg anizowana przez stra¿aków
ochotników z terenu gminy w ramach II
edycji programu "Ognisty ratownik gor¹ca krew" . Zapraszamy wszystkich
chêtnych do przy³¹czenia siê i wsparcia
akcji. Pamiêtajcie, ¿e Wasza krew mo¿e
uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
W tym samym czasie w Janowiena
stadionie MKS Janowianka o godzinie 10
rozpoczn¹ Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego w Sporcie Po¿arniczym.
8

Rozegrane zostan¹ konkurencje
dru¿ynowe (sztafeta po¿arnicza 4 x 100m
z przeszkodami oraz æwiczenie bojowe)
stra¿aków zawodowych. Gospodarzem
drugiego dnia Mistrzostw Województwa
jest Komenda Powiatowa PSP w Janowie
Lubelskim. Pierwszy dzieñ Mistrzostw,
czyli konkurencje indywidualne ( bieg
100 m z przeszkodami oraz wspinanie
przy pomocy drabiny hakowej) odbêd¹
siê 22.05.2007 r. o godz 10 - tej w
Pu ³a wa ch . Se rd ec zn ie za pr as za my
kibiców i sympatyków po¿arnictwa.

przepe³nio nym mnóstwem atrakcji, m³ody
cz³owiek musi ci¹gle dokonywaæ wyborów.
Punktem kulminacyjnym by³o zwyciêstwo nad
z³em i wybór najwy¿szego dobra, którym jest
Bóg.

Gazeta Janowska

Eutrapelia, ¿ycz¹c im równoczeœnie sukcesów
w nastêpnych edycjach.
Ks. Grzegorz Marzec wikariusz w Sanktuarium
Janowskim

Dymy nad Janowem
Prawie tydzieñ stra¿e po¿arne z
Janowa i okolic gasi³y po¿ary, jakie mia³y
miejsce w d³ugi weekend majowy. W pi¹tek 4

maja p³onê³y lasy w gminie Dzwola, gasi³o
je kilkanaœcie ochotniczych stra¿y oraz
jednostki zawodowe z Janowa Lubelskiego.
Tam p³onê³y lasy w godzinach
popo³udniowych wybuch³ po¿ar w hotelu
Quarto (dawny Flisak), Pomimo os³abionych
si³ do gaszenia tego po¿aru skierowano 4
zastêpy PSP oraz 11 jednostek OSP. Gaszenie
po¿aru trwa³o ponad 20 godzin. Akcja
gaœnica by³a utrudniona z powodu
³atwopalnych materia³ów, jakie zosta³y u¿yte
do budowy tego budynku. Konstrukcja

budynku grozi³a zawaleniem, dlatego
gaszenia mo¿na by³o dokonaæ tylko z
podnoœników. Wielkim szczêœciem jest
fakt, ¿e nikt z pracowników hotelu nie zosta³

poszkodowany. W akcji uczestniczy³y tak¿e
PSP z s¹siednich powiatów.
Straty szacowane s¹ na oko³o 700
000z³. Nie s¹ znane przyczyny powstania
po¿aru. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi
janowska policja pod nadzorem tutejszej
prokuratury.
Dymi³y jeszcze zgliszcza dawnego
hotelu wybuch³ po¿ar w lasach ko³o Pikul.
Ten po¿ar z ca³¹ pewnoœci¹ by³ wynikiem
podpalenia. Po¿ar rozprzestrzenia³ siê na
terenach trudno dostêpnych, dlatego te¿ do
gaszenia zosta³o u¿yte lotnictwo. Samolot

Wymieniamy dowody osobiste

Ju¿ tylko do koñca tego roku
mamy czas na wymianê
ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych
na nowe. Dotychczas od 01.01.2001 r. z
planowanych do wymiany 12 300
wydanych zosta³o 9 600 dowodów,
czyli ok. 78 %. Znaczy to, ¿e przez
pozosta³e 7 miesiêcy pozosta³o do
wymiany jeszcze 2 700 dowodów.
Mimo obowi¹zuj¹cego harmonogramu,
wiele osób postanowi³o od³o¿yæ
wymianê na dalszy termin. Obecnie na
wymianê dowodu trzeba poczekaæ do
30 dni. S¹ jednak sytuacje, kiedy czas
wymiany mo¿e siê nieco wyd³u¿yæ tj.
np. w przypadku zmiany nazwiska po
zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, lub
awarii systemu wydawania dowodów
osobistych. Nie odk³adajmy, wiêc tego
obowi¹zku na ostatni¹ chwilê.
Od 01.01.2008 r. stare dowody
trac¹ wa¿noœæ i mo¿emy spotkaæ siê z
gaœniczy „Dromader” piêciokrotnie zrzuca³ sytuacj¹, ¿e nie bêdziemy mogli
dwutonowe ³adunki wody. W godzinach za³atwiæ wielu spraw np. w bankach, na
nocnych 11 jednostek OSP oraz 2 zastêpy poczcie czy w innych instytucjach.
PSP opanowa³y po¿ar. Jak okreœla te
zdarzenia , zastêpca komendanta PSP w
Janowie Lubelskim kpt. Tomasz Serwatka,
by³a to najtrudniejsza i najwiêksza akcja
gaœnicza jak¹ przeprowadzono w ostatnich
latach w powiecie janowskim. Susza w
lasach stwarza du¿e zagro¿enie po¿arowe.
Sprawnoœæ wszystkich stra¿y po¿arnych jest
wysoka pomimo tego, ¿e nie uda³o siê
uratowaæ hotelu przed ca³kowitym
spaleniem.
Jan Machulak

Obowi¹zek posiadania aktualnego
dowodu osobistego wynika z Ustawy z
dnia 10 kwietnia1974 r. o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych /tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz.
960 z póŸn. zmianami/.
Obecny system wydawania dowodów
nie p ozwala na skró cenie okr esu
oczekiwania zw³aszcza, ¿e ostateczna
produkcja dowodów odbywa siê w
Warszawie.
¯eby wyrobiæ dowód, osobiœcie
sk³adamy prawid³owo wype³niony i
podpisany wniosek, do³¹czamy 2
aktualne fotografie z lewym profilem i
widocznym lewym uchem bez ¿adnych
kolczyków, op³atê 30 z³. i w razie
potrzeby skrócony odpis aktu urodzenia
lub aktu ma³¿eñstwa.
Od bi or u do wo du ró wn ie ¿
do ko nu je my os ob iœ ci e. Ni e ma
mo¿liwoœci upowa¿nienia innej osoby
do odbioru.
H.G.

Obchody rocznicy uchwalenia
konstytucji 3-go maja

TEGOROCZNE ZAMIERZENIA
W POMOCY SPO£ECZNEJ

Gazeta Janowska

Na terenie powiatu
janowskiego dotychczas nie
funkcjonuje ¿adna placówka wsparcia
osób niepe³nosprawnych. Dlatego te¿
powsta³ zamiar utworzenia dwóch tego
typu placówek, tj. warsztatu terapii
zajêciowej i œrodowiskowego domu
s a m o p o m o c y. I c h u t w o r z e n i e
stanowi³oby wartoœciowe uzupe³nienie
z³o¿onego systemu rehabilitacji du¿ej
grupy osób niepe³nosprawnych ze
wskazaniem do tego typu terapii.
Na po tr ze by pr oj ek tu
dokonana bêdzie adaptacja budynku
administarcyjno -gospodarczego RTG
SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Z
dzia³añ, które podejmuje Warsztat
Terapii Zajêciowej bêdzie mog³o
s k o r z y s t a æ 4 5 o s ó b
niepe³nosprawnych, kierowanych na
podstawie orzeczenia zespo³u do spraw
o r z e k a n i a o s t o p n i u
ni ep e³ no sp ra wn oœ ci . P ro ce s
terapeutyczny w WTZ prowadzony
bêdzie poprzez terapiê uwzglêdnij¹c¹
mo¿liwoœci psychofizyczne ka¿dego
uczestnika, a przebiegaæ bêdzie pod
okiem wyspecjalizowanej i
przygotowanej kadry instruktorskiej w
pracowniach terapeutycznych.

Poradnia Zdrowia
Psychicznego, Oddzia³ Nerwicowo Psy chi atr ycz ny nas taw ion e s¹ na
prowadzenie terapii farmakologicznej,
a nie na organi zowanie wsparcia
œrodowiskowego. Wœród spo³ecznoœci
Janowa Lubelskiego brak jest placówek
, które organizuj¹ pomoc w formie
wsparcia dla osób chorych psychicznie
i upoœledzonych umys³owo. T¹ lukê
ju ¿ n ie d³ ug o b êd zi e w yp e³ ni a³
Œrodowiskowy Dom Samopomocy.
Dzia³alnoœæ placówki skierowana jest
na zaspokojenie potrzeb bytowych,
zdrowotnych i spo³ecznych tych osób,
które z racji choroby, ogólnej
niespr awnoœc i ¿ycio wej i tr udnej
sytuacji nie s¹ w stanie same zaspokoiæ
podstawowych potrzeb warunkuj¹cych
ich egzystencjê na poziomie godnym
cz³owieka. ŒDS zmierza do integracji
osoby na trzech p³aszczyznach
wzajemnie siê warunkuj¹cych:
integracja psychiczna, spo³eczna i
dzia³añ samopomocowych. O
postêpach przy realizacji projektów
bedziemy informowaæ w nastêpnych
numerach Gazety.

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
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Starostwo Powiatowe
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Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie publikujemy.
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Gazeta Janowska

Cennik reklam i og³oszeñ:
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- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.

wszystkich urzêdów i instytucji oraz
mieszkañcy Janowa Lubelskiego. Po
mszy, nast¹pi³ uroczysty przemarsz
delegacji ze sztandarami przez miasto.
Wydarzenie to obserwowa³y t³umy
ludzi. Pod pomnikiem Tadeusza
Koœciuszki z³o¿ono wieñce kwiatów. W
miêdzy czasie dzieci z Publicznej
Szko³y Podstawowej z Janowa
zaprezentowa³y program artystyczny
przygotowany specjalnie na tê okazjê.
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ wyg³osi³
krótkie przemówienie mówi¹ce o
znaczeniu konstytucji dla Polski,
Europy i demokracji we wspó³czesnym
œwiecie. Nastêpnie odby³ siê wystêp
Orkiestry Pana Aleksandra Krzosa,
który by³ uwieñczeniem obchodów
rocznicy.
Karolina Pada³a

Do cen reklam i og³oszeñ
prosimy doliczyæ 22%VAT
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KULEJ¥CY HANDEL
Z przykro œci¹ nale¿y stwierd ziæ, ¿e
janowski handel nie zawsze spe³nia oczekiwania
klienta. Ma³e rodzime sklepiki spo¿ywcze, powinny
znajdowaæ siê najbli¿ej klienta. Klient jest dla
sklepików a nie odwrotnie. Niedzielny poranek,
czasem zapomni siê zakupiæ chleb czy mleko na
niedziele, wczeœniej wiêc wizyta w osiedlowym
sklepiku a tam zaskoczenie ekspedientki, chleb i to
jeszcze œwie¿y dziœ przecie¿ niedziela, bu³eczki
œwie¿e chyba klient nie zna realiów. Przepraszam
klient wie czego chce to w³aœciciel sklepu nastawi³
siê na zysk a nie na us³ugi. To po co ten sklep otwarty
w niedzielê? Drugi przyk³ad, sobota godzina 8 rano
chce kupiæ dro¿d¿ówki, ju¿ wysz³y, ja tez wychodzê
z siebie wypowiadam siê g³oœno, ¿e chyba jestem
nawiedzony, ¿e tak póŸno chcê kupiæ dro¿d¿ówkê
jedna z klientek potwierdza, ¿e chyba jestem
nawiedzony bo to przecie¿ sobota. Sobota no tak, a

czy to czasy kartkowe to przecie¿ jest ranek gdybym
poszed³ o godz. 18 no jeszcze by³oby to zrozumia³e
chocia¿ szanuj¹ce siê sklepy i œwie¿e pieczywo
mo¿na zakupiæ. A uprzejmoœæ? Proszê podró¿ny
czeka na odjazd busa przypomnia³a sobie, ¿e mo¿e
mam¹ kanapkê zjad³by biega po rynku no nie ma
¿adnego lokalu gastronomicznego, jest wyjœcie
zakupi³ parê plasterków wêdliny w miêsnym
sklepie. Obok spo¿ywczy „Tosiek”, kupuje bu³eczkê
sporych rozmiarów, a ¿e nie ma klientów dodatkowo
prosi o rozkrojenie, sprzedawca chêtnie kroi i
jednoc zeœnie propon uje a mo¿e posmar owaæ
mase³kiem, mi³e zaskoczenie, ale to by³o tylko
szyderstwo sprzedawcy, a po mase³ko wysy³a
cz³ owi eka do gar ma¿ ery jne go pun ktu . Tak
potraktowano starszego cz³owieka. Co o tych
sprawach sadziæ pozostawiam Pañstwu.
Jot

Umowy na odbiór odpadów komunalnych
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
przy pomi na w³aœ cici elom nier ucho moœc i
o
koniecznoœci zawierania umów na odbiór odpadów
komunalnych.
Obowi¹zek taki nak³ada na w³aœcicieli
nieruchomoœci art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13
wrze œnia 1996 r. (Dz. U. 05.2 36.2 008 t.j. ) o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, oraz
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku w

gminie Janów Lubelski § 6 pkt 1(Uchwa³a Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XXV/250/06 z
dnia 10 kwietnia 2006 roku, za niedope³nienie
obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisów ustawy grozi
k ar a g rz yw ny.
Informuje siê równie¿ mieszkañców gminy Janów
Lubelski, ¿e z koñcem roku 2007 nie bêd¹ odbierane
odpady komunalne od osób prywatnych.

,,Zaplute kar³y reakcji’’
Polskie podziemie niepodleg³oœciowe
1944-1956
Wystawê „Za plute k ar³y re akcji”
poœwiêcon¹ polskiemu podziemiu
niepodleg³oœciowemu w latach 1944-1956
otwarto 8 stycznia w Instytucie Pamiêci
Narodowej w Lublinie. Przedstawia ona losy
ludzi, którzy wybrali drogê walki zbrojnej z
w³adzami komunistycznymi.
Na wystawie mo¿na zobaczyæ m.in.
wykonane przez UB zdjêcia ¿o³nierzy
podzie mia sch wytany ch oraz zabity ch;
fotografie partyzantów AK internowanych w
obozie NKWD na Majdanku, zdjêcia z procesu
przywódców Polski Podziemnej. S¹ te¿
fotografie leœnych oddzia³ów wykonane przez
partyzantów; zdjêcia ziemianek i bunkrów, w
których siê ukrywali czy mapy pokazuj¹ce
dzia³alnoœæ oddzia³ów podziemia.
Za pr ez en to wa no ró wn ie ¿ ko pi e
ulicznych plakatów wymierzonych w
podziemie niepodleg³oœciowe, a w tym

Wizyta w Sejmie
Ten wyjazd pozostanie na d³ugo w
pamiêci jego uczestników. Dnia 27 marca 2007
r. na za pr os ze ni e P an a P os ³a Je rz eg o
Bieleckiego uczniowie klasy VI e i V c
Publicznej Szko³y Podstawowej w Janowie

Je¿d¿¹ jak nale¿y!!!
Z inicjatywy Pos³a na Sejm RP Jerzego
Bieleckiego w ostatnich dniach, wraz z nim do
Warszawy, wyruszy li przedst awiciel e naszych
w³adz samorz¹dowych. Pierwsze spotkanie- z
wiceministrem finansów dotyczy³o organizacji
urz êdó w s kar bow ych . N asi pr zed sta wic iel e
us³yszeli zapewnienie, ¿e nasz urz¹d skarbowy nie
bêdzie ani likwidowany, ani redukowany. Nastêpnie
p. pose³, starosta i burmistrz interweniowali w
Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie w
sprawie utrzymania grupy obs³ugi technicznej w
Zak³ adzi e Gaz owni czym . Kon tynu uj¹c swój
interwencyjny wyjazd spotkali siê z G³ównym
Konserwatorem Przyrody w sprawie obszarów
objêtych programem NATURA 2000 i problemów,
jakie mog¹ z tego powodu zaistnieæ przy realizacji
wa¿nych dla miasta inwestycji-takich jak np.
budowa obwodnicy. Wnioski z³o¿one przez nasz¹
delegacjê zosta³y uwzglêdnione. Wydaje siê, ¿e
przedstawienie racji i argumentów, które w sposób
jasny i jednoznaczny pokaza³y, i¿ nasze w³adze nie
bêd¹ siê bezczynnie przygl¹daæ pojawiaj¹cym siê
zapêdom, maj¹cym na celu przenoszenie lub
ograniczenie dzia³alnoœci instytucji dzia³aj¹cych na
terenie naszego miasta i powiatu, odnios³y skutek.
Inn ym cel em wsp omn ian ego wyj azd u by³ o
przedstawienie planów i pozyskanie sojuszników,
jak c hoæ by Dyr ekt ora G ene ral neg o Las ów
Pañstwowych, który móg³by finansowo wspomóc
nasze nad leœnictw o przy bud owie arbo retum.
Wspomniane arboretum kompleks o powierzchni
kilkudziesiêciu hektarów, w którym znajdowaæ siê
bêd¹ setki, je¿eli nie tysi¹ce ró¿nego rodzaju
gatu nków roœl in, nie tylk o z nasz ej stre fy
geograficznej - bêdzie magnesem przyci¹gaj¹cym
turystów do naszego miasta.
Potr zebn a nam jest równ ie¿ zgod a
Generalnego Dyrektora Lasów Pañstwowych na
pozyskanie terenów, nale¿¹cych obecnie do Lasów
Pañstwowych, które potrzebne s¹ do realizacji Parku
Rekreacji nad zalewem. I w tym przypadku zosta³y
z³o ¿on e ws têp ne o bie tni ce. Po r az k ole jny
nieocenione wrêcz okaza³y siê umiejêtnoœci i
wynikaj¹ce z pe³nionych obowi¹zków mo¿liwoœci
Pos³a Jerzego Bielskiego. Wielokrotnie otwiera³ on
pr zy s³ ow io we dr zw i do wy so ki ch ra ng ¹
pracowników ró¿nego rodzaju urzêdów, ministerstw
jak i samych ministrów. Wielokrotnie z mo¿liwoœci
takiej, korzysta³y w³adze samorz¹dowe tak Janowa
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Lubelskiego jak i gmin naszego powiatu. Z takich
mo¿liwoœci, jak i skutecznoœci dzia³ania nale¿y siê
tylko cieszyæ i w jak najszerszym stopniu staraæ siê
wy kor zys tyw aæ. Wzb udz aj¹ , za tem oba wy
populistyczne zapêdy niektórych dziennikarzy prasy
regionalnej, którzy bez zadawania sobie trudu
zbadania i dotarcia do sedna sprawy, przytaczaj¹
dane, które sugeruj¹, np. rozrzutnoœæ w wydawaniu
publicznych pieniêdzy.
Artyku³ z dnia 12.04.2007 r. w dzienniku,
który ukazuje siê na naszym terenie, wymienia kilku
pos³ów, m. in. PiS-u, równie¿ Pos³a Jerzego
Bieleckiego, wyszczególniaj¹c kwoty i wydatki
zwi¹zane z rozliczeniem nale¿noœci za dojazdy w
zwi¹zku z u¿ywaniem samochodu prywatnego do
dzia³alnoœci publicznej. Nie padaj¹ pytania ile
kosz tuje sam s amoc hód i jego utrz yman ie:
ubezpieczenie, naprawy, utrzymanie bie¿¹ce, nie
wspo mina j¹c o samy m pali wie. Samo chod u
prywatnego a wykorzystywanego do wyjazdów
zwi¹zanych z pe³nionymi obowi¹zkami. Nie padaj¹
pytania o mo¿liwoœci dojazdu do Warszawy innymi
œrodkami lokomocji z Janowa Lubelskiego, bo i
jakimi poci¹giem? Czy autobusami, których do
stolicy odje¿d¿a „trzy a na krzy¿”? Nie padaj¹ w
koñcu, pytania o odleg³oœci, jakie trzeba pokonywaæ
by dotrzeæ do Sejmu i uczestniczyæ w jego pracach.
Odleg³oœci, które s¹ wiêksze nawet o kilkaset
kilometrów od tych, jakie pokonuj¹
parlamentarzyœci naszego regionu, chocia¿by z
Lublina, Pu³aw czy Ryk. Nie padaj¹, równie¿ pytania
o ak ty wn oœ æ po sz cz eg ól ny ch po s³ ów w
rozwi¹zywaniu spraw lokalnych spo³ecznoœci, czyli
nas wszystkich, tych którzy oddali g³osy na swoich
przedstawicieli, którzy ich reprezentuj¹ i którzy
maj¹ im s³u¿yæ. Natomiast ww. spotkania to pok³osie
niektórych tylko dzia³añ z jednego tygodnia pracy
Pos³a Jerzego Bieleckiego. A przecie¿, by te
wszystkie nasze sprawy ”popychaæ do przodu”
trzeba dojechaæ, w jednych przypadkach do urzêdów
wojewódzkich znajduj¹cych siê w Lublinie a w
innych do urzêdów centralnych czyli do Warszawy,
nie zapominaj¹c tak¿e o koniecznych i czêstych
spotkaniach na terenie naszego powiatu. W ocenie
niektórych osób, Ÿle jest jak pose³ tyle jeŸdzi. Jakby
nie jeŸdzi³ te¿ by³oby Ÿle. O interesy naszego
powiatu trzeba jednak mocno zabiegaæ a trudno to
czyniæ nie u¿ywaj¹c samochodu.
A.P

obwieszczenia informuj¹ce o skazaniu na
œmieræ ¿o³nierzy podziemia oraz protoko³y
wyroków œmierci.
Osobno przedstawiono dzia³alnoœæ
m³odzie¿owych, szkolnych i harcerskich grup
oporu oraz losy ostatniego ¿o³nierza podziemia,
Józefa Franczaka pseudonim „Laluœ", który
zosta³ zastrzelony przez grupê operacyjn¹ SB w
1963 r. na LubelszczyŸnie.
Wszystkie materia³y zaprezentowane na
wystawie pochodz¹ ze zbioru przygotowanego
do publikacji IPN „Atlas polskiego podziemia
ni ep od le g³ oœ ci ow eg o 1 94 4 - 19 56 ”.
W Janowie wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca
maja. Muzeum Regionalne czynne jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 9.00 do
14.00 a tak¿e w niedzielê i sobotê: 21 i 22
kwietnia, 5 i 6 oraz 19 i 20 maja w godz. od
12.00 do 16.00.

Lubelskim udali siê na wycieczkê do
Warszawy. Jej g³ównym punktem by³o
zwiedzanie Gmachu Sejmu i
Senatu.Zwiedzanie Sejmu rozpoczêliœmy od
sali posiedzeñ. Poniewa¿ Sejm nie obradowa³
w tym dniu grupa mog³a wejœæ i zobaczyæ jak ta
sala wygl¹da „na ¿ywo”. Tam, podczas
spotkania z przewodnikiem pracownikiem
Wszechnicy Sejmowej uczniowie wys³uchali
prelekcji na temat historii parlamentaryzmu w
Polsce.
Z galerii dla publicznoœci (obok której
po prawej znajduje siê lo¿a prasowa, a po lewej
lo¿a prezydencka) uczniowie obejrzeli salê

posiedzeñ, a w niej prezydium z miejscami dla
marsza³ka i wicemarsza³ków, miejsca dla
pos³ów poszczególnych ugrupowañ partii oraz
znajduj¹c¹ siê w centralnym punkcie mównicê.
W drodze do sali posiedzeñ Senatu
uczniowie podziwiali trójbarwn¹ bia³o, szaro,
czarn¹ marmurow¹ posadzkê hollu g³ównego.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y schody z
ozdobn¹ a¿urow¹ balustrad¹ (w któr¹
wmontowane s¹ z³ociste p³askorzeŸby g³ówek
dziewczêcych) i zwieñczaj¹ca je mosiê¿na
porêcz w kszta³cie wê¿a. U szczytu schodów
odbywaj¹ siê konferencje prasowe, tam mo¿na
spotkaæ osoby z pierwszych stron gazet i
telewizyjnych programów publicystycznych.
Id¹c korytarzami mijaliœmy gabinety
marsza³ka i wicemarsza³ków, prezydenta,
premiera i pomieszczenia klubów partyjnych.
Podczas ca³ej wycieczki po Sejmie
towarzyszy³ nam Pose³ Ziemi Janowskiej Jerzy
Bielecki, który odpowiada³ na dociekliwe
pytania dzieci, a tak¿e zrobi³ z nami
pami¹tkowe zdjêcie. Za umo¿liwienie nam
pobytu w Gmachu Sejmu i nietypow¹ lekcjê
historii serdecznie dziêkuj¹ uczniowie w/w klas
i nauczyciele opiekunowie wycieczki
Krystyna Æwiek, Agnieszka Trytek, Bo¿ena
Kapica i W³odzimierz Kulpa.

,,Projekt-Serwice’’ i ,,BUDUS-SW’’
oferuj¹ now¹ us³ugê
na rynku budowlanym
Kompleksow¹ obs³ugê dowolnej inwestycji
budowlanej-od zakupu dzia³ki poprzez
wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na
budowê, wykonanie „pod klucz” ³¹cznie z
ogrodzeniem i urz¹dzeniem posesji, nadzór
inwestorski, skredytowanie ca³ego
przedsiêwziêcia zarówno mieszkaniowego jak i
przemys³owego czy us³ugowego a¿ do
zezwolenia na u¿ywanie-oferuj¹ wspó³pracuj¹ce
firmy „Projekt-Serwice” i „BUDUS-SW” z
Lipy i Zaklikowa: tel.0605555594 i 0508076012

Gazeta Janowska

OG£OSZENIE z dnia 8 maja 2007 r.
BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO Z
DZIEDZINY:
WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I M£ODZIE¯Y
LATO 2007.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póŸn. zm.)
oraz Uchwa³y Nr XXXVII/261/06 z dnia 02 czerwca
2006 roku w sprawie Programu Wspó³pracy Gminy
Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi i
innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2007.
og³aszam otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania
publicznego:
Wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y LATO 2007
Ko nk ur s j es t a dr es ow an y d o p od mi ot ów
wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. Ustawy.
Wysokoœæ œrodków przeznaczona na zadanie w roku
2006 -15 000 PLN
Wy s o k o œ æ œ r o d k ó w p r z e z n a c z o n a n a
dofinansowanie zadania w roku 2007- 12 000 PLN
Dofinansowanie jednego programu nie bêdzie
przekraczaæ 6 000 PLN
A. PODSTAWOWE DANE DOTYCZ¥CE
ZADANIA.
1.Cel zadania:organizacja wypoczynku dla dzieci z
rodzin alkoholowych i gdzie wystêpuje przemoc
domowa po³¹czona z programem profilaktycznoterapeutycznym.
2.Przedsiêwziêcia realizowane poprzez:
kol oni e i p ó³k olo nie z wy kor zys tan iem
odpowiedniej bazy realizowane przez
wykwalifikowan¹ kadrê.
3.Beneficjenci zadania: dzieci i m³odzie¿ szkolna z
terenu Gminy Janów Lubelski.

4. Termin realizacji zadania: 23 czerwca
31sierpnia 2007.
B. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA
DOTACJI:
1.Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym konkursie
ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacjê na realizacjê zadañ
powinny spe³niaæ warunki ogólne:
1)posiadaæ osobowoœæ prawn¹ lub upowa¿nienie
jedno stki nadrz êdnej posia daj¹c ej osobo woœæ
prawn¹ do: z³o¿enia oferty, podpisania umowy,
dysponowania œrodkami finansowymi i rozliczenia
umowy;
2)z³o¿yæ w terminie, poprawnie i w sposób czytelny
wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w
spo sób efe kty wny, rac jon aln y, osz czê dny i
terminowy;
3)wykazaæ posiadanie: doœwiadczenia,
wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza
lokalowego do realizacji konkretnego
przedsiêwziêcia.
2.Termin i sposób sk³adania ofert:
1)kompletn¹ ofertê, wraz z za³¹cznikami, nale¿y
z³o¿yæ w zamkniêtej i opieczêtowanej kopercie z
dopiskiem „Konkurs ofert - LATO 2007” w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2007 r.,
do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300
Janów Lubelski, pok. 23, lub nades³aæ drog¹
pocztow¹ na ww. adres (oferta z³o¿ona w terminie to
taka, która wp³ynie do Sekretariatu do godz. 15.00 w
dn. 08.06.2007 r.).
2)podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko 1 ofertê;
3)oferta powinna byæ podpisana przez osobê(y)
uprawnion¹(e); uprawnienie to powinno byæ
ud ok um en to wa ne s to so wn ¹ uc hw a³ ¹ lu b

Wspólna akcja ,,WIELKANOC 2007’’
“Byæ mo¿e dla œwiata jesteœ tylko cz³owiekiem,
ale dla niektórych ludzi jesteœ ca³ym œwiatem”
/ Gabriel Garcia Marqez/
Oœr ode k Pom ocy Spo ³ec zne j w
Janowie Lubelskim wspólnie ze szkolnym
ko ³e m w ol on ta ri at u d zi a³ aj ¹c ym pr zy
Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim
zorganizowali akcjê WIELKANOC 2007 ,
która mia³a na celu dotarcie z ¿yczeniami do
samotnych i starszych mieszkañców naszego
miasta. W Wielkim Tygodniu wolontariusze
odwiedzili osoby samotne ofiaruj¹c im stroiki i
kartki ze œwi¹tecznymi ¿yczeniami
przygotowane na zajêciach szkolnych . Szczera

radoœci i ³zy wzruszenia pokaza³y, ¿e podobne
akcje maj¹ sens. OPS serdecznie dziêkuje
wolontariuszom a szczególnie Pani A.
Targoñskiej opiekuj¹cej siê wolontariatem za
chêtne w³¹czenie siê do akcji i ma nadziejê na
dalsz¹ szeroko zakrojon¹ wspó³pracê ze
szkolnymi ko³ami wolontariatu w Janowie Lub.
Liczy my, ¿e owocn a wspó³ praca
przyniesie wiele dobrego, a tak¿e otworzy serca
inn ym mie szk añc om na pot rze by osó b
starszych, samotnych i los drugiego cz³owieka,
niekiedy bliskiego s¹siada.
B. N.

upowa¿nieniem w³aœciwego organu lub zapisem w
Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS);
4)ofertê mog¹ sk³adaæ podmioty samodzielnie lub
wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie nale¿y
wskazaæ podm iot ubiegaj¹ cy siê o dotac jê i
odpowiedzialny za wykonanie zadania;
5)do oferty nale¿y do³¹czyæ wymagane za³¹czniki:
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status
pr aw ny of er en ta i u mo co wa ni e o só b g o
reprez entuj¹ cych,s prawoz danie meryto ryczne i
finansowe za ostatni rok dzia³alnoœci tego
podmiotu,statut organizacji, w przypadku z³o¿enia
innego dokumentu ni¿ odpis z KRS, oœwiadczenie o
nie zaleganiu z p³atnoœciami na rzecz Gminy Janów
Lubelski lub jednostek organizacyjnych.
6)Ka¿da strona kopii dokumentów winna byæ
poœwiadczona za zgodnoœæ z orygina³em przez
osobê upowa¿nion¹ do podpisywania oferty.
3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1)rozpatrzenie ofert nast¹pi w terminie do dnia 20
czerwca 2007 r.;
2)oferty spe³niaj¹ce wymogi formalne, oceniane
bêd¹ przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez
Burmistrza Janowa Lubelskiego;
3)decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz
Janowa Lubelskiego, po zapoznaniu siê z opini¹
Komisji Konkursowej;
4)o po djê tyc h d ecy zja ch sk³ ada j¹c y o fer tê
powiadamiani s¹ pisemnie;
5)od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie;
6)z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z
przyznaniem dotacji;
7)kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od
wnioskowanej (czêœæ wk³adu w³asnego mo¿e
stanowiæ tzw. wk³ad pozafinansowy, np. praca

wolontariuszy, ale tylko na podstawie pisemnego
porozumienia);
4.Postanowienia koñcowe.
1)Zastrzega siê mo¿liwoœæ nie rozstrzygniêcia
konkursu, bez prawa odwo³ania.
2)Warunkiem przekazania dotacji jest posiadanie
wyodrêbnionego rachunku bankowego
przeznaczonego wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z
realizacj¹ okreœlonego w ofercie projektu oraz
podp isan ie um owy p omiê dzy G min¹ Janó w
Lubelski a podmiotem sk³adaj¹cym ofertê.
3)Warunkiem zawarcia umowy jest do³¹czenie
do oferty programu profilaktycznoterapeutycznego oraz z³o¿enie zaktualizowanego
harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania w
razie przyznania kwoty innej ni¿ zawarta w ofercie.
Dodatkowych informacji na temat warunków i
mo¿liwoœci uzyskania dotacji udziela Punkt Obs³ugi
Int ere san ta Urz êdu Mie jsk ieg o w Jan owi e
Lubelskim.
Obowi¹zuj¹cy formularz oferty
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2005 r nr
264 poz.2207 (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
i Polityki Spo³ecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania ).
Formularz oferty dostêpny jest równie¿ na stronie
internetowej Gminy Janów Lubelski:
www.janowlubelski.pl
Burmistrz
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Wyk. P. Kusz
Spr. B. £ukasik

Na³êczowski s³owik
Dnia 4 kwietnia w sali koncertowej
Janowskiego Oœrodka Kultury odby³y siê
Eliminacj e Powiatowe Festiwalu Piosenki

kategoria III 14 16 lat, kategoria IV zespo³y.
Komisja w sk³adzie: Pani Monika
Kaliñska - muzyk z Wojewódzkiego Oœrodka

Dziec iêcej i M³odz ie¿ow ej ”Na³ê czows ki
S³owik”.
Dz ie ci z po wi at u ja no ws ki eg o
wyst¹pi³y z prezentacj¹ w czterech kategoriach:
kategoria I 6 - 10 lat, kategoria II 11 13 lat,

Kultury w Lublinie i Pani Anna Jargi³o muzyk z
Janowa Lubelskiego, po wys³uchaniu
prezentacji 20 solistów i 4 zespo³ów wrêczy³a
wyró¿nienia, dyplomy i upominki rzeczowe.
M.S.

OG£OSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Janowa Lubelskiego
og³asza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkó³:
Publicznej Szko³y Podstawowej w Momotach Górnych,
Publicznej Szko³y Podstawowej w £¹¿ku Ordynackim i
Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Szczegó³y na stronie internetowej www.janowlubelski.pl

Miód gryczany Godziszowski
produkt tradycyjny
W poniedzia³ek, 7 maja 2007 roku, na
"Gali Produktów Tradycyjnych Województwa

Lubelskiego" w Sali Kolumnowej Urzêdu
Marsza³kowskiego w Lublinie, zosta³y
wrêczone wyró¿nienia dla producentów

produktów wpisanych na Listê Produktów
Tr a d y c y j n y c h . M a r s z a ³ e k J a r o s ³ a w
Zdrojkowski wrêczy³ producentom "Laury
Promocyjne" w dowód uznania dla
niepowtarzalnych cech i walorów smakowych
wszystkich prezentowanych wyrobów. Z
powiatu janowskiego taki zaszczytny tytu³
otrzyma³ "Miód gryczany godziszowski".
„Miód gryczany godziszowski" zosta³ wpisany
na Listê Produktów Tradycyjnych 9 lutego
2007 roku. Produkty takie s¹ promowane nie
tylko regionalnie, ale równie¿ w ca³ym kraju
oraz na ró¿nych targach i wystawach
miêdzynarodowych.

Tydzieñ kultury chrzeœcijañskiej
Od 3 do 10 czerwca w Janowie organizowany
jest Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej. W jego
ramach 9 czerwca zespo³y scholastyczne bêd¹
mia³y okazjê przedstawiæ swój repertuar
podczas I Janowskego Przegl¹du Piosenki

Maryjnej Janów Lubelski 2007. Wszelkie
informacje o Przegl¹dzie mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej:
www.sanktuarium.sandomierz.opoka.org.pl
Serdecznie zapraszamy.

Wyrazy g³êbokiego ¿alu lek. med. Mariuszowi Bartyzelowi z
powodu œmierci ojca sk³adaj¹ Dyrekcja i pracownicy SPZZOZ w
Janowie Lubelskim.

Gazeta Janowska
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W trosce
o naszych najm³odszych
Uczestnictwo w ruchu drogowym to
wielka odpowiedzialnoœæ, ale nie wszyscy chc¹ j¹
na siebie przyj¹æ. Zrozumienie tego faktu
pozwoli nam bezpiecznie wróciæ do domu,
zrealizowaæ swoje marzenia, uchroniæ przed
tragedi¹ naszych najbli¿szych. W ruchu
dro gow ym b ior ¹ ud zia ³ ws zys tki e gr upy
wiekowe, a edukacja dzieci i m³odzie¿y jest
jednym z najwa¿niejszych, wrêcz priorytetowych
dzia³añ Policji Ruchu Drogowego.

Nowi So³tysi

Nie daw no wyb ier ali œmy now ych
So³tysów. W Gminie Janów Lubelski jest ich 11.
Znajduje siê wœród nich tylko jedna kobieta Pani
Te re sa Ty lu s. Fu nk cj ê so ³t ys a pe ³n i
Paw³a Flis, Zenona Papierz i Rafa³a Krzos, nieprzerwanie od 1982 roku! Wskazuje to na

których przygotowa³ nauczyciel tamtej szko³y
mgr Henryk Kulasza.
Ogólnopolski M³odzie¿owy Turniej
Motoryzacyjny sprawdzaj¹cy wiedzê z zakresu
ruchu drogowego i umiejêtnoœci m³odych
kierowców w kierowaniu pojazdami, zakoñczy³
siê fina³em przeprowadzonym Zespole Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim, a jazda
sprawnoœciowa odby³a siê na placu manewrowym

du¿e zaufanie i poparcie mieszkañców wsi

Ruda. Syn W³adys³aw i jego ¿ona mieszkaj¹
razem z trójk¹ dzieci w jednym domu wraz z
Pani¹ Teres¹. Pozos tali so³ty si nie maj¹
wprawdzie tak d³ugiego sta¿u pracy, jednak¿e
ciesz¹ siê równie du¿ym zaufaniem wœród
mieszkañców poszczególnych wsi.
So³tysi Gminy Janów Lubelski: Bia³a
I- Mucha Stanis³aw, Bia³a II- Florek Bronis³aw,
Borownica, Kopce i Podlaski- Góra Czes³aw,
Kiszki, Szewce i Ujœcie- Pawlos Henryk, £¹¿ek
Ordynacki- Powêzka Zenon, Momoty DolneSokal Mieczys³aw, Momoty Górne- Bielak
Józef, Pikule- Matysek Antoni, Szklarnia
Smutek Zbigniew, Zofianka Górna- Krzos
Adam
Red.

NOWY DYREKTOR ZOSIPu
Zbigniew Flis, lat 48, urodzi³ siê i
mieszka w Janowie Lubelskim. Absolwent
Politechniki Rzeszowskiej. Pracê rozpocz¹³ w
Zespole Opieki Zdrowotnej w 1983 r. jako
sta¿ysta, a zakoñczy³ bêd¹c z/c¹ dyrektora ds.
ekonomiczno eksploatacyjnych w 1989 r. W
latach 1989- 2002 by³ z/c¹ burmistrza w
Janowie Lubelskim w zakresie czynnoœci
wdra¿ania reformy oœwiatowej. Nastêpnie piêæ
Wiosn¹ 2007 roku, Komenda Powiatowa
Policji w Janowie Lubelskim ju¿ po raz 30 by³a
wspó³organizatorem turniejów motoryzacyjnych
na szczeblu powiatowym, w których wziê³o udzia³
wiêkszoœæ naszych szkó³.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym -adresowany by³ do
uczniów szkó³ podstawo wych i gimnazjó w.
Wziê³o w nich udzia³ 16 gimnazjów i 29 szkó³
podstawowych z terenu powiatu janowskiego,
eliminacje gminne wy³oni³y 7 dru¿yn szkól
podstawowych i 6 dru¿yn szkó³ Gimnazjalnych.
Zm ag an ia dz ie ci za ko ñc zy ³y si ê fi na ³e m
powiatowym, który odby³ siê 20 kwietnia 2007 w
Zespole Szkó³ w Kocudzy. Uczniowie musieli
wykazaæ siê znajomoœci¹ przepisów ruchu
drogowego, sprawdzanej metod¹ testów a tak¿e
znakomit¹ jazd¹ rowerem, na specjalnie

wyznaczonym torze przeszkód.
W zmaganiach najlepsi okazali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej w Kocudzy
Rados³aw Dycha, £ukasz Krzos, Rados³aw
Rutkowski. Najlepszym gimnazjum by³o tak¿e
Gimnazjum w Kocudzy, reprezentowane przez

Ligi Obrony Kraju. Do fina³u zakwalifikowa³o siê
5 dru¿yn. Najlepszymi okazali siê: Jaros³aw
Urban, Piotr Mierzwa i Karol Sowa z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,
którzy zostali przygotowani przez
mgr.Cezarego Nafalskiego.
Zwyciêskie dru¿yny bêd¹ reprezentowa³y nasz
powiat na szczeblu wojewódzkim. Trzymamy za
nich kciuki i dziêkujemy wszystkim uczestnikom
za udz ia³ w t urnie jach a naucz yciel om z
pr zy go to wa ni e uc zn ió w. Po zo st aj ¹c w
przekonaniu, ¿e zdobyta wiedza i umiejêtnoœci
przydadz¹ siê w ich doros³ym ¿yciu.
Szc zeg óln e pod ziê kow ani a nal e¿y
w³o¿yæ, Staroœcie Powiatowemu w Janowie
Lubelskim, Burmistrzowi Janowa Lubelskiego,
Wójtom Gmin, którzy finansowali zakup nagród, a
tak¿e firmom: Auto-Serwice Andrzej Wojtan,
który ufundowa³ puchary i Panu Antoniemu
Floczak, który ju¿ po raz kolejny sponsorowa³
dyplomy wszystkim uczestnikom bior¹cym udzia³
w turnieju, a tak¿e Panu Andrzejowi Kiszka z LOK
w Janowie Lubelskim-Stowarzyszenie w
Warszawie za u¿yczenie placu manewrowego i
pojazdów do przeprowadzenia eliminacji
sprawnoœciowych.
Turniej w ca³oœci organizowany by³,
przez asystenta Zespo³u Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Janowie lubelskim
st. asp. Krzysztofa Dziurdê, inicjuj¹cego i
koordynuj¹cego ca³oœæ prac zwi¹zanych z
organizacj¹ konkursów.
nadkom. mgr Rados³aw Czuba

Jednomyœlne absolutorium
Krzysztof Ko³tyœ otrzyma³
jednomyœlne poparcie Rady Miejskiej podczas
g³osowania nad absolutorium dla burmistrza
Janowa Lubelskiego. Na sesji w dniu 27
kw ie tn ia 20 07 r. R ad a M ie js ka zo st a³ a
zapozna na z zasadam i bezpiec zeñstwa w
mieœcie przez Bogumi³a Polikarskiego,
komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Janowie Lubelskim.Natomiast Grzegorz
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Pazdrak, komendant Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej poda³ informacje dotycz¹ce
funkcjo nowania systemu ratowni czego na
obszarze gminy. Z t¹ tematyk¹, na powy¿sze
tematy zapoznaliœmy w poprzednim wydaniu
GJ. W sesji uczestniczyli nowo wybrani so³tysi
z naszej gminy.
Redakcja

,,Promyk’’

Je st eœ my wy ch ow an ka mi
Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad
Dzieckiem i Rodzin¹ „Promyk” w Janowie
Lubelskim. Tworzymy grupê m³odych ludzi,
którzy ze wzglêdu na pochodzenie i zdarzenia
losowe s¹ mniej atrakcyjni spo³ecznie.
Je dn ak ¿e , t ak ja k n as i r ów ie œn ic y z
prawdziwych domów mamy swoje marzenia i
plany. Tak samo chcemy ¿yæ i pracowaæ
uczciwe, rozwijaæ siebie i zak³adaæ rodziny.
Nasza Placó wka stwarza nam
optymalne warunki rozwoju, przygotowuje nas
do samodzielnego ¿ycia, wspiera w trudnych
sytuacjach, daje namiastkê ciep³a rodzinnego,
którego wiêkszoœæ z nas nie zazna³a. Równie¿
wa¿nym elementem naszego ¿ycia jest
rozwijanie naszych zainteresowañ. Zbli¿aj¹cy
siê okres wakacyjny sprzyja spacerom i
wycieczkom w plener. Niestety zasób bud¿etu
Placówki czêsto utrudnia lub uniemo¿liwia
inwestowanie
w nasze hobby. Dlatego te¿,
W fina³ach XIII O.O.M walczyli jeszcze
zwracamy
siê
do
Pañstwa z proœb¹ o zakupienie
Kania Dawid VII m kat. 58
lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z
kg
zakupem
rowerów, które moglibyœmy
Fryc Marcin VIII m kat 46
kg
Kêdra Ka mil XIV m
kat.76kg
£ukasiewicz Pawe³ XV m
kat.42 kg
Z³oty medal Grzegorza
Ruszyliœmy! W dniu 27 kwietnia 2007
Króla jest trzecim tytu³em
roku, uruchomiliœmy now¹ stronê internetow¹
Mistrza Polski w kategorii
w miejsce dotychczasowej. Portal jest w
wiekowej junior m³odszy
dalszym ci¹gu rozbudowywany i jeœli wg Ciebie
zawodnika J.L.K.S „
czegoœ brakuje - zaproponuj nam to, lub
Olimp” Janów Lubelski.
odwiedŸ nas wkrótce, byæ mo¿e w³aœnie nad
tym pracujemy. Oddaliœmy tak¿e now¹,

Kolejny tytu³ Mistrza Polski
W Krapkowicach woj. opolskie w dn.
5-8. 05.07 r. odby³y siê fina³y
XIII Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y ( Mistrzostwa Polski
juniorów M³odszych w
zapasach) Król Grzegorz
zawodnik J.L.K.S Olimp okaza³
siê królem zdobywaj¹c z³oty
medal w kat. wag. 100 kg.
Grzegorz Król zdobywaj¹c
tytu³ Mistrza Polski zapewni³
sobie start w reprezentacji Polski
na Mistrzostwa Europy które
odbêd¹ siê w naszym kraju w dn.
28-30. 07. 2007 r. na
warszawskim Torwarze.

lat zajmowa³ kierownicze stanowisko w
Zak³adzi e Gosp odarki Komunaln ej (20 022007). W kwietniu 2007r wygra³ konkurs na
stanowisko dyrektora ZOSIP- Zak³ad Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli. Jego ¿ona Ma³gorzataana lit yk med ycy ny, pra cuj e w szp ita lu
ja no ws ki m. C ór ka E we li na - st ud en tk a
medycyny na Uniwersytecie im. Miko³aja
Kopernika w Toruniu.

wykorzystaæ na wyjazdy w piêkne okolice
naszego miasta.
Pañstwa ¿yczliwoœæ bêdzie
dowodem na to, ¿e s¹ jeszcze ludzie, którzy chc¹
bezinteresownie pomagaæ innym, co pozwoli
nam patrzeæ w przysz³oœæ z nadziej¹ i
optymizmem. Wszystkim, którym nie jest
obo jêt ny los dzi eck a a czu j¹ pot rze bê
podzielenia siê swoim sercem z
innymi, prosimy o kontakt osobisty lub
telefoniczny. Jednoczeœnie serdecznie
dziêkujemy Pañstwu za okaza³¹ pomoc.
Z powa¿aniem
Samorz¹d Wychowanków
Placówki „Promyk”
Nasz adres:
Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹
„Promyk”
ul. Jana Paw³a II 10
23-300 Janów Lubelski
Tel.015/8717427 fax. 015/8717438
Nr.konta 22 1020 3235 0000 5102 0032 81 38
BANK PKO S.A O/JANÓW LUBELSKI

NOWA STRONA INTERNETOWA
POWIATU JANOWSKIEGO
powiatjanowski.pl

Gazeta Janowska

ciekaw¹ funkcjê - ka¿dy, kto chce zostaæ
autorem i samodzielnie pisaæ artyku³y do
serwisu Powiatu Janowskiego mo¿e w ka¿dej
chwili zalogowaæ siê do serwisu i tworzyæ coœ,
co prz eci e¿ rów nie ¿ d o n ieg o n ale ¿y!
Zapraszamy do czêstego odwiedzania
naszego serwisu!

Rekonstrukcja bitwy pod Dzwol¹ Obchody uroczystoœci 45 - lecia powstania

Zespo³u Szkó³ w Potoczku

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„Wilki” dzia³aj¹ca przy parafii w Osinach (Powiat
Pu³awski), przygotowa³a rekonstrukcjê tej bitwy.
Krótko przybli¿ymy t³o historyczne: w

dzia³aniach wojennych uczestniczy Grupa p³k
Zieleniewskiego, która 29.09.1939 r. atakuje
Niemców stacjonuj¹cych w Dzwoli, starcie
wygrywa. Zwyciêstwo nie przynosi wolnoœci. Dnia
01.10.1939 r. w Momotach, Grupa podpisuje

kapitulujê przed Sowietami.
W rekonstrukcji wziê³o udzia³ oko³o 80
osób z ca³ej Polski. Widoczne by³o znakomite
przygotowanie bitwy pod wzglêdem naukowym
przez Pana Tomasza Bordzania. Podziwiaæ mo¿na
by³o efekty pirotechniczne, narracjê i muzykê, które
sw¹ wymow¹ przybli¿y³y widzom dramatyczne
chwile.

Leœny Skarbiec- ZAPRASZAMY!
Z ap ra sz am y P añ st wa na
imprezê ,,Leœny Skarbiec” S³oñce
Wschodu która odbêdzie siê 23-24
czerwca 2007 r. w Parku Misztalec w
naszym mieœcie. Program przewiduje
m.in. pokazy alpinistyczne- bicie
rekordu ,,Po linie na skrzynie”, zawody
sportowe dla dzieci, konkursy Radia
Lublin, wystêpy zespo³ów JOK,

KABARET, wystêp zespo³u
,,Czerwony jak ceg³a”-D¿em i inne
st an da rd y, Mi st rz os tw a Ja no wa
Lubelskiego w jedzeniu pierogów
ruskich, wrêczenie wyró¿nieñ „Antek
Roku”, wystêp zespo³u ,,£zy” oraz
pokazy sztucznych ogni. Serdecznie
zapraszamy!
Red.

Odg³osy z sesji
Podczas ostatniej sesji Rady Powiaty
(30.04.2007r.) podjêto uchwa³ê w sprawie udzielenia
absolutorium Zarz¹dowi Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim. Wszyscy obecni radni byli „za”. Teraz

mo¿emy mieæ tylko nadziejê, ¿e „w³adza
wykonawcza”, nale¿ycie zajmie siê wype³nianiem
swoich obowi¹zków i nie bêdziemy musieli czekaæ w
nieskoñczonoœæ na zmianê ró¿norakich przepisów.

W dniu 27.04.2007 r w
Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku
odby³y siê obchody 45-lecia istnienia
szko³y.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
Msz¹ Œw. Nastêpnie odby³y siê pokazy i
wystêpy uczniów Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku. Przedstawiona
zo st a³ a h is to ri a s zk o³ y. N aj le ps i
uczniowie klas maturalnych otrzymali
œwiadectwa z wyró¿nieniem oraz nagrody
za osi¹gniêcia dydaktyczne i sportowe.
Uroczystoœæ zaszczycili
sw oj ¹ ob ec no œc i¹ pr ze ds ta wi ci el e
lokalnej w³adzy na czele z Janem Frani¹
R a d n y m S e j m i k u Wo j e w ó d z t w a
Lubelskiego, Zenonem Sydorem Starost¹
Powiatu Janowskiego oraz Józefem

Gazeta Janowska

Wieleb¹ Przewodnicz¹cym Rady
Powiatu. W obchodach uczestniczyli
równie¿ dyrektorzy szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz emerytowani
nauczyciele i pracownicy szko³y a w
szczególnoœci absolwenci.
Podczas trwania
uroczystoœci zorganizowano wystawê
tematyczno-historyczn¹, gdzie mo¿na
by³o obejrzeæ modele dawnych maszyn
rolniczych, jak równie¿ pami¹tki z historii
szko³y.
Ca³a uroczystoœæ mia³a
podnios³y i jednoczeœnie ciep³y charakter.
Po je j za ko ñc ze ni u od by wa ³y si ê
spotkania absolwentów z nauczycielami i
pracownikami szko³y.
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Wspólnie uratowali cz³owieka
Miêdzy godz. 19.00 a 20.00 do Komendy
Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim 15 maja
2007 r. zadzwoni³a kobieta, której m¹¿ z przyczyn
nieznanych usi³owa³ pope³niæ samobójstwo przez
powie szeni e. Polic janci zawia domil i od razu
Pogotowie Ratunkowe. Okaza³o siê, i¿ wszystkie
karetki by³y poza Janowem (Otrocz i Kocudza),
dlatego te¿ p owiadomion o stra¿ o zais tnia³ej
sytuacji, która natychmiast poœpieszy³a z pomoc¹.
Razem z lekarzem i pielêgniark¹, stra¿ackim
samochodem udali siê ratowaæ niedosz³ego
samobójcê. W tym samym czasie dwaj policjanci
ratowali niedosz³ego samobójcê, odciêli go od
sznura i u³o¿yli jego cia³o w odpowiedniej pozycji,
która umo¿liwi³a oddychanie. Zaraz potem
nadje cha³a pomoc . Do ra towan ia mê¿ czyzn y
stra¿ acy u¿yli swoje go sprzê tu medyc znego .
Dodam, ¿e przez ca³y czas trwania akcji by³a wielka
burza z gradem. Warunki polowe nie u³atwia³y

zadania a na dodatek podczas przejazdu do szpitala
nie zmieœcili siê wszyscy w samochodzie. Aby tego
by³o ma³o, ranny le¿¹cy na noszach nie mieœci³ siê w
kabinie dlatego te¿ nie domkniêto drzwi. Trzyma³ je
Dr Krzysztof Kalita, który bra³ udzia³ w akcji. Od
nie go te¿ us³ ysz eli œmy s³o wa uzn ani a dla
ws pó ³p ra cy po mi êd zy ja no ws k¹ st ra ¿¹ a
pogotowiem ratunkowym. Przebiega ona bardzo
sprawnie i w razie nag³ego wypadku zawsze mog¹ na
siebie nawzajem liczyæ. Ta akcja nie jest wyj¹tkiem.
Wielokrotnie dochodzi³o ju¿ do podobnych
przypadków gdzie zaufanie i wspania³a wspó³praca
uratowa³a ludzkie ¿ycie.
W tym roku pogotowie ratunkowe w Janowie
Lubelskim obchodzi swoje 50-lecie. Obszerniejszy
materia³ na ten temat w nastêpnym wydaniu GJ.
Red.

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
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