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Czas na zmiany Przyœpieszenie w Urzêdzie Miejskim
W czterech szko³ach (LO, ZSZ, ZS i
ZSR w Potoczku) oraz poradni psychologiczno
- pedagog icznej jest wed³ug danych ze
Starostwa 59,88 etatów administracji i obs³ugi.
Sk³adaj¹ siê na to: g³ówny ksiêgowy(5),
ksiêgowy(1), starszy ksiêgowy(1), referent(3),
samodzielny referent(2), starszy referent(2,5),
kierownik gospodarczy(1,5), kierownik
obiektów sportowych(0,5),
konserwator(1,25), kucharka(4), lekarz(0,13),
palacz(2), pomoc kuchenna(1,5), robotnik do
prac lekkich(0,5), robotnik gospodarczy(1),
starszy rzemieœlnik (2), starszy woŸny(1),
sz at ni ar z( 1) , se kr et ar ka (1 ), se kr et ar z
szko³y(4), sprz¹taczka(14), starszy
intendent(1), woŸna oddzia³owa(2),
woŸny(3,5), dozorca(3), magazynier(0,5).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kierownictwo szko³y, tj.
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy
internatu, kierownik warsztatów itp. spe³niaj¹
równie¿ zadania administracyjne. Gdyby tak
dobrze policzyæ to administracj¹ i obs³ug¹
czterech szkó³ i jednej poradni zajmuje siê
ponad 70 osób. Natomiast, wed³ug tego
samego Ÿród³a , jest t am 192, 24 etat ów
nauczycielskich. S¹ w tej liczbie równie¿
nauczyciele nie prowadz¹cy zajêæ
dydaktycznych tj. wychowawcy w internacie,
w œwietlicy, pedagodzy szkolni, bibliotekarze.
Ka¿da ze szkó³ ma swojego ksiêgowego. Tak
dla przyk³adu w poradni psychologicznopedagog icznej zatrudn ionych jest: trzech
pedagogów, cztere ch psycholo gów, jeden
logopeda, dyrektor, sekretarka i g³ówny
ksiêgowy.
Ponoæ nie da siê inaczej jak „co szko³a
to ksiêgowy albo i dwóch (w ZSZ i w LO)”. Ja
w to nie wierzê. Wystarczy popatrzeæ na szko³y
gminne. ¯adna z nich nie ma odrêbnej
ksiêgowoœci. W Gminie Janów Zak³ad Obs³ugi

Szkó³ i Przedszkoli zatrudnia kilka osób i
prowadzi pod wzglêdem merytorycznym i
finansowym 5 szkó³ i przedszkola. Ma³o tego
Gmina Godziszów nie ma nawet czegoœ na
ks zt a³ t j an ow sk ie go ZO Si P- u. Na dz ór
mer yto ryc zny nad sze œci oma szk o³a mi
spraw uje Kie row nik Ref era tu Ogóln oAdministracyjnego Gminy, a nad sprawami
finansowymi Skarbnik Gminy.
S³aboœæ ekonomiczna szkó³
podleg³ych Starostwu nie wynika tylko z za
ma³ej su bwencji oœwiato wej, ale przede
wszystkim z przerostu administracyjnego,
który ci¹gnie siê od niepamiêtnych czasów. Na
dodatek, mimo ogromnego sztabu ludzi, nie
m a ko m u p r ze p ro w ad z aæ p rz e ta r gó w,
po zy sk iw aæ fu nd us zy ze wn êt rz ny ch ,
zajmowaæ siê inwestycjami.
Wobec pog³êbiaj¹cej siê zapaœci
oœwiaty ponadgimnazjalnej Zarz¹d Powiatu
Janowskiego, po konsultacjach z dyrektorami
szkó³, zamierza utworzyæ Zak³ad Obs³ugi
Szkó³. Przej¹³by on wszystkich pracowników
administracyjnych ze szkó³ oraz z poradni
psychologiczno pedagogicznej pozostawiaj¹c
tam jedynie sekretariaty. Pragnê podkreœliæ, ¿e
nie bêdzie zwolnieñ z pracy. Ka¿dy pracownik
bêdzie efektywnie zagospodarowany.
Po co wiêc tworzyæ tak¹ komórkê?
1. Zak³ad Obs³ugi Szkó³ odci¹¿y dyrektorów
od spraw inwestycji i remontów.
2. Bêd¹ tam osoby zajmuj¹ce siê przetargami i
pozyskiwaniem funduszy strukturalnych.
3. Bêdzie osoba zajmuj¹ca siê bhp.
4. Liczymy na oszczêdnoœci powsta³e w
wyniku przejœcia na emeryturê kilku osób i
likwidacji ich stanowisk.
Podsumowuj¹c, ma powstaæ struktura
sprawna i oszczêdna.
M.G¹ska

,,100 kamienic na 100 lecie
niepodleg³oœci’’
Zdjêcie

W dniu 25 stycznia Rada Miejska w
Janowie Lubelskim przyjê³a jednog³oœni e
anonsowany wczeœniej program rewaloryzacji
zabudowy historycznego centrum miasta „100
kamien ic na 100-Le cie Niepod leg³oœ ci’’.

Program 100 Kamienic zaprezentowa³a radnym architekt miejski Jolanta Zezuliñska

Samorz¹d bêdzie promowa³ odnawianie fasad

Wywiad z burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem

G.J.: Na jednej z narad dokona³ Pan podsumowania
dzia³alnoœci referatów Urzêdu Miejskiego.
Brzmia³o ona tak: „ubieg³y rok wypad³ dobrze, ale nie
by³ b³yskotliwy”. Zwiêkszone zostan¹ zadania i cele
stoj¹ce przed wszystkimi pracownikami. Na czym
maj¹ polegaæ dzia³ania, które bêd¹ widoczne i
b³yskotliwe?
Burmistrz: Ubieg³y rok by³ dla nas bardzo udany. Po
pierwsze-rozpoczêliœmy budowê krytej p³ywalni, na
któr¹ wszyscy czekaliœmy od wielu lat. Przy okazji
rozwiewam pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce
terminu oddania do u¿ytku obiektu. Prace zostan¹
zakoñczone w lipcu b¹dŸ sierpniu bie¿¹cego roku. Po
drugie-powsta³a u nas podstrefa tarnobrzeskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, co z punktu widzenia
perspektyw rozwoju gospodarczego naszej gminy jest
wydarzeniem o znaczeniu historycznym. W lutym i
marcu zostan¹ og³oszone przetargi na dzia³alnoœæ w
naszej strefie dwóch pierwszych firm. Ambitny cel,
jaki w tym roku postawiliœmy sobie, to pozyskanie do
naszej strefy inwestorów, którzy zadeklaruj¹
utworzenie 150 miejsc pracy. Wracaj¹c do roku
ubieg³ego wspomnê o sporej inwestycji dotycz¹cej
zagospodarowania terenów wokó³ janowskiego
gimnazjum, gdzie miêdzy innymi powstanie drugie
ju¿ boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni
umo¿liwiaj¹ce oprócz gry w pi³kê rêczn¹, no¿n¹,
koszykówkê, siatkówkê, równie¿ grê w tenisa
ziemnego. Na uwagê zas³uguje wykonanie
modernizacji wielu najbardziej zdegradowanych
odcinków dróg na obrze¿ach miasta i na terenach
wiejskich jak te¿ rozpoczêcie termomodernizacji
szko³y podstawowej w Janowie Lubelskim. W
ubieg³ym roku opracowaliœmy najwa¿niejszy
dokument na nadchodz¹ce lata tj. ”Strategiê Rozwoju
Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2008-2015”
oraz Program Rewaloryzacji janowskich kamienic.
Opracowaliœmy te¿ lub zaczêliœmy opracowywaæ
wiele dokumentacji technicznych dla
najwa¿niejszych do wykonania w nadchodz¹cych
latach inwestycji. Dodajmy do tego regulacjê rzeki
Bia³a i modernizacjê ul. Lubelskiej. Wprawdzie nie s¹
to inwestycje gminne, ale realizowane s¹ dziêki
naszemu zaanga¿owaniu.
Przechodz¹c
nieco innej dziedziny uwa¿am, ¿e pod
wykonane
w roku do
1949
wzglêdem promocyjnym ubieg³y rok by³ najlepszy w
historii gminy. Oprócz naszych cyklicznych,

sztandarowych imprez goœci³ u nas bardzo popularny
ogólnopolski program „Kawa czy herbata”. Po raz
pierwszy byliœmy te¿ gospodarzami do¿ynek
wojewódzkich. Udanie w promocjê naszej gminy
wpisa³o siê powsta³e z naszej inspiracji
stowarzyszenie „Leœny Kr¹g”. Wspaniale uaktywnili
siê mieszkañcy £¹¿ka organizuj¹c œwietny „Jarmark
Ga rn ca rs ki ”, kt ór y ot rz ym a³ ty tu ³ „P er e³ ki
Lubelszczyzny” w kategorii promocji. Wymieni³em
tylko sprawy najwa¿niejsze a przy okazji pragnê
podziêkowaæ pracownikom jednostek gminnych,
rad nym , org ani zac jom poz arz ¹do wym i tym

wszystkim osobom, dziêki którym tyle dobra
powsta³o.
Tak wiêc, ubieg³y rok by³ bardzo udany. Mówi¹c o
tym, ¿e nie by³o „fajerwerków” mia³em na myœli
zdobywanie nowych funduszy na nowe inwestycje co by³o niemo¿liwe w roku ubieg³ym, ale w tym roku
bêdzie nie tylko mo¿liwe, lecz wrêcz konieczne.
G.J.: Co dzieje siê z budow¹ naszej obwodnicy?
Burmistrz: Prace nad nasz¹ obwodnic¹ uleg³y
wyd³u¿eniu, gdy¿ lasy janowskie zosta³y w³¹czone w
europejsk¹ sieæ obszarów chronionych „Natura
2000”. Cd str.5

Strategia rozwoju lokalnego Gminy
Janów Lubelski przyjêta

poprzez ulgê podatkow¹ dla w³aœcicieli, którzy
wykonaj¹ renowacjê zgodnie z projektem, a
spoœród odnowionych budynków, corocznie z
okazji Dni Lasów Janowskich mieszkañcy
W trakcie posiedzenia Rady Miejskiej w
Janowa bêd¹ wybieraæ „Ulubion¹ Kamienicê
dniu
25
stycznia
2008 roku podjêto jednog³oœnie
Janowa”. Wysokoœæ umorzenia ostatecznie ma
wynosiæ do po³owy poniesionych kosztów oraz
nie wiêcej ni¿ podatek od nieruchomoœci
nale¿ny za dwa kolejne lata. Projekt
rewaloryzacji zapewni Gmina, bêdzie on
uzgadniany z zainteresowanymi uczestnikami.
Konsultacje robocze trwaj¹, nabór chêtnych do
pierwszej pilota¿owej edycji bêdzie zamkniêty
z koñcem lutego.
Pe³ny tekst programu jest
zamieszczony na stronie internetowej gminy.
J.M
Koordynator opracowania Beata Staszewska
uchwa³ê o przyjêciu „Strategii Rozwoju

Gazeta Janowska

Lokalnego Gminy Janów Lubelski” na lata 2008 20 15 . Je st to na jw a¿ ni ej sz y do ku me nt
planistyczny dla Janowa Lubelskiego na
najbli¿sze lata 2008-2015. Po uzyskaniu
akceptacji przez Urz¹d Marsza³kowski stanowiæ
bêdzie wymagany za³¹cznik do projektów
finansowanych ze œrodków unijnych, o jakie
ubiegaæ siê bêdzie gmina.
Osoby zainteresowane strategi¹
informujemy, ¿e pe³ny zakres materia³u jest
dostêpny na stronie internetowej
www.janowlubelski. pl oraz w Referacie
Promocji i Rozwoju.
Beata Staszewska

W szpitalu protestuj¹ - czyli
ze szpitalem jest jak z rodzin¹
Zgodnie z zapowiedzi¹ przeprowadzono
dwu-godzinn¹ akcjê protestacyjn¹, w akcji
udzia³ wziêli przedstawiciele wszystkich
grup zawodowych (za wyj¹tkiem lekarzy).
G³ównym organizatorem protestu by³
Ogólnopolski Zwi¹zek zawodowy
Pielêgniarek i Po³o¿nych, NSZZ

ta broñ pozwoli³a tej grupie wystêpowaæ z
¿¹daniami podwy¿ek. Jednoczeœnie ani Sejm
ani Rz¹d nie zapewni³ dop³ywu pieniêdzy na
wprowadzenie nowego systemu pracy. Wielk¹
nieodpowiedzialnoœci¹ by³o wyst¹pienie
minister zdrowia pani Kopacz z zapowiedzi¹,
¿e pensja lekarzy wynosiæ bêdzie 11 tysiêcy

Uzdrawiaj¹ chorych
Oddzia³ ortopedii janowskiego szpitala mo¿e
poszczyciæ siê znacznym wzrostem iloœci
przeprowadzonych operacji. W ubieg³ym roku
przeprowadzono 503 zabiegi operacyjne w tym
wszczepiono 115 endoprotez stawu biodrowego.
Przy tej okazji trzeba wspomnieæ, ¿e w kolejce
oczekuje 153 osoby na tego typu operacjê.
Zespo³y operacyjne, którymi dysponuje
ordynator oddzia³u s¹ w stanie wykonaæ tych
operacji znacznie wiêcej. S¹ jednak przeszkody,
bl ok op er ac yj ny je st za ma ³y, br ak uj e
odpowiedniego wyposa¿enia sali operacyjnej,
brak te¿ odpowiedniego ortopedycznego sto³u
operacyjnego. To tyle strona techniczna. Kolejn¹
przeszkod¹ s¹ zbyt ma³e kontrakty z NFZ. Na
ka¿d¹ operacjê przewidziana jest odpowiednia
iloœæ punktów, za ka¿dy punkt NFZ p³aci³
dotychczas 10, z³ od nowego roku bêdzie 11 z³.
Wartoœæ punktu jest jednak za ma³a.. W 2007 roku
na ortopediê szpital zakontraktowa³ 160 000 pkt a
wykonano zabiegi na 241445 pkt. czyli 151%
za³o¿onych zabiegów i us³ug. Za nad wykonanie,
bo tak okreœla siê us³ugi medyczne powy¿ej
kontraktu, zostanie zap³acone, zapewnia ordynator
oddzia³u Krzysztof Kalita. W wypowiedzi na
temat pracy oddzia³u z wielkim uznaniem mówi o
pracy pielêgniarek, które czêsto pracuj¹ ponad

si³y. Praca na tym oddziale jest ciê¿k¹ prac¹, tak¿e
fizyczn¹. Bywa, ¿e na oddziale jest po oœmiu
pacjentów wymagaj¹cych bezpoœredniej
pielêgnacji. Na zmianach nocnych dwie
pielêgniarki musz¹ pacjentów przekrêcaæ,
podnosiæ itd.. Wed³ug ordynatora zas³uguj¹ na
wiêksze wynagrodzenie jak równie¿ na
zwiêkszenie obsady pielêgniarskiej na oddziale.
Zn ac zn ym os i¹ gn iê ci em , ni ej ak o
zwieñcze niem dokonañ roku, by³a operacja
wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego 64
letniej kobiecie. By³ to pierwszy tak rozleg³y
zabieg ortope dyczny wykona ny w Janowi e
Lubelskim 11.12. 2007 roku. Pod nadzorem dr
Romana Gawêdy, operowali lekarze Krzysztof
Kalita , Micha³ Kalita, w operacji uczestniczy³a
instrumentariuszka Bo¿ena Gilas, znieczulenia
dokona³a anestezjolog Henryka Kura. Operacja
przeb ieg³a zgodn ie z plane m, rehab ilita cja
przebiega prawid³owo. Nale¿y wspomnieæ, ¿e po
piêciu tygodniach po zabiegu pacjentka chodzi ju¿
bez kul. Pacjentka wyrazi³a zgodê na wykonanie
wszczepienia endoprotezy w drug¹ nogê. W
kolejce jest nastêpny pacjent. Taka operacja
podnosi presti¿ naszej ortopedii i szpitala.
Gratulujemy.
Jan Machulak

Sportowe spotkanie w Dzwoli
Pielêgniarki i pracownicy techniczni podczas akcji protestacyjnej

„S ol id ar no œæ ’’ So li da rn oœ æ 80 ” or az
OZZTMiE Jak okreœli³a t¹ akcjê Alicja Dudzic,
szefowa zwi¹zku „Solidarnoœæ”, pikieta jest
wyr aze m pop arc ia dla ogó lno pol ski ego
protestu jak równie¿ protestem przeciw
niesprawiedliwemu traktowaniu pracowników
szpitala przez dyr ekcjê. Wszy scy którz y
zabierali g³os , jednomyœlnie twierdzili ¿e nie
chodzi o podwy¿ki po równo dla wszystkich. „
Zdajemy sobie sprawê, ¿e jest gradacja
stanowisk pracy i lekarze powinni zarabiaæ
stosunkowo wiêcej ni¿ pozosta³y personel”
mówi³a jedna z protestuj¹cych. Dyrektorzy
szpitala zwrócili siê z apelem do
protestuj¹cych o rozwagê i poczekanie z
eskalacj¹ ¿¹dañ do wyraŸniejszych
rozstrzygniêæ na szczeblu krajowym. Obecna
sytuacja jest skomplikowana i be¿ pomocy w
postaci zwiêkszonych iloœci pieniêdzy w
systemie nie mo¿e byæ rozwi¹zana. Za obecn¹
sytuacjê odpowiada Sejm, który jednog³oœnie
popar³ ustawê o skróceniu czasu pracy lekarzy,

miesiêcznie dla lekarza. Spotkanie dyrektorów
szpitali z przedstawicielami Ministers twa
Zdrowia nic nie wyjaœni³o, a odpowiedzialnoœæ
za rozwi¹zanie problemów zosta³ zrzucona na
barki dyrektorów szpitali.
Ze szpita lem jest j ak z rodzi n¹
…takiego okreœlenia u¿y³ Zbigniew Widomski
dyrektor SPZOZ na okreœlenie obecnej sytuacji
finansowej w szpitalu. Trzeba tak dzieliæ
œrodki, aby starczy³o ich na najbardziej
niezbêdne potrzeby rodziny. Je¿eli nie ma
pie niê dzy trz eba rez ygn owa æ z czê œci
wydatków. To okreœlenie podchwyci³a jedna z
oddzia³owych i stwierdzi³a, ¿e to piêknie
brzmi, ale sytuacjê szpitaln¹ przek³adaj¹c na
sytuacjê rodzinn¹ to wychodzi, ¿e jedno
dziecko dosta³o mercedesa a dla innych brak³o
nawet na resoraczka.
OZZ PiP do celo wo d omag a si ê 60 0 z³
podwy¿ki dla pielêgniarki.
Ci¹g dalszy nast¹pi .
Jan Machulak

Zmiana zasad funkcjonowania
pogotowia ratunkowego
Pacjenci wzywaj¹cy pogotowie ratunkowe
po 1-wszym styczniu 2008 mog¹ siê czuæ
zaskoczeni. Janowska stacja pogotowia
ratunkowego dostosowuje siê do zmienionej
ustawy o ratownictwie medycznym i nowej
umowy z NFZ zmieniaj¹c formê
œwiadczonych us³ug.
Ju¿ wkr ótce of iarom w ypadkó w
kom uni kac yjn ych , ura zów, pac jen tom z
gwa³townym pogorszeniem stanu zdrowia
pomagaæ bêdzie dwa zespo³y wyjazdowe
ratownictwa medycznego: „specjalistyczny” z
lekarzem, 2-ma pielêgniarzami lub
ratownikami i kierowc¹ lub „podstawowy” z
dwoma ratownikami medycznymi. Zespó³
„podstawowy” zast¹pi dawn¹ ratownikami
medyczny mi. Zespó³ podstawo wy zast¹pi
dawn¹ karetkê wypadkow¹ i ró¿niæ siê bêdzie
od niej tym, ¿e nie bêdzie zatrudniaæ lekarzy.
Kons ekwe ncj¹ tego rozw i¹za nia j est
koniecznoœæ odpowiedniej selekcji wezwañ
gdy¿, z przyczyn oczywistych ratownik nie
bêdzie móg³ wypisaæ recept czy podj¹æ leczenia
ambulatoryjnego pacjenta.
Czêœciowo niedogodnoœæ
powy¿sz¹ rekompensowaæ mo¿e nowa us³uga

2.

której organizacji podj¹³ siê SPZZOZwyjazdowa nocna i œwi¹teczna pomoc lekarska.
Osoby, które w godzinach nocnych czy w
œwiêta bêd¹ musia³y skorzystaæ z pomocy
lekarza a ich stan nie wymaga natychmiastowej
pomocy ratownictwa medycznego bêd¹ mog³y
wezwaæ lekarza, który na miejscu zdarzenia
zostanie dowieziony przez zatrudnionego
kierowcê. Nale¿y podkreœliæ jednak fakt, ¿e ten
zespó³ kierowcy i lekarza nie bêdzie zajmowa³
siê transportem chorego do szpitala, a wiêc jest
zarezerwowany do obs³ugi przypadków, które
nie stanowi¹ zagro¿enia dla ¿ycia pacjenta.
Informujemy o powy¿szych zmianach, aby
unikn¹æ nieporozumieñ, jakie mog¹ wynikn¹æ z
realizacji nowej ustawy.
Podkreœliæ i przypomnieæ nale¿y, ¿e
ogromna wiêkszoœæ przypadków zachorowañ
pow inn a byæ za³ atw ian a prz ez lek arz y
rodzinnych. Stosowane obecnie próby
wykorz ystani a system u tj nieuza sadnio ne
wezwanie karetki pogotowia w 2007 roku z
pewnoœci¹ ulegnie drastycznemu ograniczeniu.
Ordynator Oddzia³u Ratunkowego
Lek. med. Z. Sa³dan

Uroczyste powiatowe podsumowanie
sportowego roku 2007 odby³o siê w Zespole Szkó³
w Dzw oli . Uro czy sto œæ uœw iet nil i swo j¹
obecnoœci¹ nauczyciele wychowania fizycznego i
dyrektorzy wszystkich szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych z obszaru powiatu janowskiego.

podstawowych i gimnazjalnych. Nastêpnie odby³o
siê uroczyste wrêczenie pucharów przez starostê i
wójta gminy Dzwola. Jan Frania wrêczy³ UKS
Spartakusowi Dzwola puchar dla najlepszego
klubu w powiecie Janów Lubelski. Zwróci³
rów nie ¿ uwa gê na osi ¹gn iêc ia ten isi stó w

Na zaproszenie organizatorów przyby³ równie¿
radny sejmiku wojewódzkiego Jan Frania, starosta
Zenon Sydor oraz proboszcz parafii Piotr Kubicz.
Imp rez a roz poc zê³ a siê o d prz emó wie nia
dyrektora szko³y Stanis³awa Rawskiego, póŸniej
g³os zabra³ W³adys³aw Matwiej wiceprezes
Zarz¹du Powiatowego SZZ ,,Ziemia Janowska''.
Przedstawi³ on wyniki wspó³zawodnictwa szkó³

sto³owych. Na zakoñczenie spotkania prezes
L O Z T S Z d z i s ³ a w Wa ³ k o w s k i w r ê c z y ³
pami¹tkow¹ plakietkê dyrektorowi Zespo³u Szkó³
w Kocudzy Bo¿enie Dubiel. Natomiast wójt
gm in y Ma re k Pi et ch se rd ec zn ie za pr os i³
wszystkich zebranych uczestników na kolejne
spotkanie w Dzwoli.
Red.

Wzloty i upadki naszej agroturystyki
Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne w
naszym powiecie powsta³y wiele lat temu.
Pomimo sprzyjaj¹cych warunków
przyrodniczych oraz wsparciu w³adz
samorz¹dowych nie rozwijaj¹ siê w
zadawalaj¹cym stopniu.
W Momotach kilka gospodarstwa
ag ro tu ry st yc zn yc h zl ik wi do wa ³o sw oj a
dzia³alnoœæ. W³aœciciele nadal dzia³aj¹cych nie
mog¹ nawet wskazaæ przyczyn takiej sytuacji.
Informacja o gospodarstwach, cenach i rodzajach
us³ug jest praktycznie dla klienta z zewn¹trz prawie
niedostêpna. Z ca³ym szacunkiem dla organizacji
zajmuj¹cych siê t¹ dzia³alnoœci¹, ale ta sfera mocno
kuleje. Piêæ czy szeœæ gospodarstw w janowskiej
gminie trudno nazwaæ zag³êbiem
agrot uryst yczny m. W³aœc iciel e, którz y chc¹
uruchomiæ nowe gospodarstwa napotykaj¹ na
pewne opory materii i przepisów. GJ przeœledzi

Gazeta Janowska

powstawanie takiego gospodarstwa w Momotach.
Pan Miros³aw Powêzka lat 22 postanowi³
dostosowaæ posiadany dom dla potrzeb
agroturystyki, bêdzie tam dwie ³azienki, dostêp do
internetu W budynku bêdzie mog³o zamieszkaæ 12
goœci. Gospodarz zapewni pe³ne wy¿ywienie na
terenie gospodarstwa (7 ha) mo¿liwoœæ
grillowania, wêdkowania na terenie dzia³ki (z kart¹
wêdkarsk¹) W zacisznej dolince znajduje siê
przytulna altanka. W zagrodzie znajduj¹ siê
zwierzêta gospodarskie, w przysz³oœci bêd¹ konie.
Pierw sze próby pozys kania prefe rency jnego
kredytu na ten cel nie powiod³y siê. Pan Mirek
ukoñczy³ szko³ê œredni¹, podj¹³ studia i nie musia³
byæ ubezpieczony w KRUS, w zwi¹zku z tym
podejœcie o kredyt nie powiod³o siê. Pan Mirek
zapewnia, ¿e poradzi sobie i w maju gospodarstwo
bêdzie mog³o przyj¹æ pierwszych goœci.
Jan Machulak

Udana wizyta w Mielcu
W œrodê 23 stycznia2007 Burmistrz Janowa
Lubelskiego wraz z pracownikami Wydzia³u
promocji Urzêdu Miejskiego przebywali z wizyt¹
w Mielcu.
Delegacjê powita³ Naczelnik Promocji i
Informacji Józef Witek. Po zwiedzeniu urzêdu
nast¹pi³o spotkanie z prezydentem Mielca Januszem
Chodorowskim, jego zastêpc¹ Bogdanem Bieñkiem
oraz sekretarzem miasta W³adys³aw¹ Kozak. Nasi
przedstawiciele zapoznali siê z histori¹ powstawania
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Jak siê
póŸniej okaza³o trafiliœmy na bardzo dobre Ÿród³o
informacji. Prezydent Chodorowski by³ wspó³twórc¹

my uczyniliœmy równie¿. Przy okazji zobaczyliœmy,
jaki poziom edycyjny powinny mieæ albumy i
materia³y promocyjne. Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
zaprosi³ przedstawicieli w³adz na imprezy
organizowane w naszym mieœcie. Po serdecznym
po¿egnaniu z w³adzami wraz z panem Józefem
Witkiem i Krzysztofem Urbañskim udaliœmy siê do
Zak³adów Elektroniki i Mechaniki precyzyjnej R & G
w Mielcu . Przyjê li nas: p rzedsta wiciel f irmy
Mi ec zy s³ aw Le na rt za st êp ca Pr ez es a ds .
Finansowych, Janusz Mroczka Dyrektor Handlowy
oraz Leszek Kasprzak.
Nowoczesnoœæ, technika, elektronika i

Janowiacy w Tarnogrodzie
W niedzielê, 27 stycznia w œwietlicy w Sp³awach
II, gmina Kraœnik odby³ siê Miêdzypowiatowy
Przegl¹d Teatrów Wiejskich, organizowany
przez Wojewódzki Oœrodek Kultury w Lublinie,
Urz¹d Gminy Kraœnik, Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim i Starostwo Powiatowe w
Kraœniku.
Przegl¹d by³ konkursem, w którym jury w
sk³a dzie : Iwon a Niew czas i Andr zej Sar z
Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Lublinie oraz
Barbara Nazarewicz, dyrektor Muzeum
Regionalne go w Janowie Lubelskim ocenia³o
wartoœci artystyczne i poznawcze prezentowanych 6
spektakli i widowisk. Jednoczeœnie wytypowa³o
zespo³y na XXXIII Miêdzywojewódzki Sejmik
Wiejskich Zespo³ów Teatralnych w Tarnogrodzie,
który odbywa³ siê w dniach 1-3 lutego 2008 roku.

strefy i to ju¿ na etapie opracowywania ustaw o
tworzeniu stref. Nasza delegacja chcia³a uzyskaæ jak
najwi êcej i nform acji n a tema t pozy skiwa nia
inwestorów do strefy. Jakie zachêty stosowa³o
miasto. Mielec pozyska³ ponad 130 inwestorów do
stref y, w któr ej zat rudni enie z nalaz ³o pon ad
dwanaœcie tysiêcy pracowników. B³yskawiczny
rozwój przemys³u znalaz³ swe prze³o¿enie w rozwoju
miasta. Miasto inwestuje du¿e pieni¹dze w rozwój

Prezydent Mielca Janusz Chodorowski i Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ

infrastruktury powstaj¹ nowe drogi, linie
autobusowe, chodniki, itd. W bie¿¹cym roku
rozpocznie siê rewitalizacja rynku. Wielk¹ zas³ug¹
dla rozwoju jest zgodne dzia³anie w³adz UM z
samorz¹dem.
Z mojej obserwacji mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e prezesi firm i dyrektorzy podlegaj¹cy i
wspó³pracuj¹cy w mieœcie wychodz¹ z w³asnymi
inicjatywami rozwojowymi firm kierowanych przez
siebie. Na zakoñczenie spotkania w magistracie
obdarowano nas materia³ami promocyjnymi, co te¿

informatyka, jednym s³owem firma robi wra¿enie.
Aby to uzmys³owiæ wspomnê, ¿e wœród trzystu
zatrudnionych pracowników pracuje oko³o stu
informatyków. Produkcja to kasowniki bilet ów
komunik acji, tablice informa cyjne, sterown iki,
automaty biletowe, oprogramowania i wiele, wiele
innych wyrobów. Byæ mo¿e, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci u nas te¿ wprowadzimy elektroniczne
bilety na wejœcie na basen stadion, czy na tereny
rekreacyjne, które powstan¹ nad zalewem.
Po tym spotkaniu udaliœmy siê do Agencji
Rozwoju Regionalnego. Ta wizyta, chocia¿ w tej
strefie pierwsza, przekszta³ci³a siê wrêcz w spotkanie
robocze. Pani Danuta Borowiec - kierownik Biura
Obs³ugi Administracyjnej Strefy, s³u¿y³a fachowym
doradztwem. Dowiedzieliœmy siê wiele o zasadach
funkcjonowania strefy w zmieniaj¹cych siê
warunkach rynkowych i prawnych. Pan Józef Witek
pilnuj¹cy harmonogramu spotkañ poprowadzi³ nasz¹
delegacjê do Inkubatora Przedsiêbiorczoœci INMARR, gdzie spotkaliœmy siê z zastêpc¹ Prezesa
Ireneuszem Drzewieckim oraz Dyrektorem Jerzym
Bajorkiem. Ten kontakt z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie mia³
dalsze konsekwencje w postaci opracowania planów
utworzenia Inkubatora Przedsiêbiorczoœci.
Wizyta przynios³a nowe doœwiadczenia
spotka³a siê z serdecznym przyjêciem. Nasza
redakcja nawi¹¿e bli¿sz¹ wspó³pracê wymiany
doœwiadczeñ na szczeblu wydzia³ów promocji.
Dziêkujemy Mielcowi.
Jan Machulak

Krótko i na temat...-inwestycji

,,Rózgowiny’’ widowisko przygotowane przez Zespó³ Obrzêdowy ,,Janowiacy’’

Jury najwy¿ej oceni³o zespó³ „Janowiacy”.
Zespó³ Obrzêdowy „Janowiacy”
dzia³a przy Janowskim Oœrodku Kultury od 1988
roku. W tym roku przypada 20- lecie pracy
artystycznej tego zespo³u. Do 1991 roku zespo³em
kierowa³a Pani Alina Dudzic, od 1991 do chwili
obecnej zespo³em kieruje Lidia Tryka. Zespó³ skupia
artystów ludowych nie tylko z Janowa, ale te¿ i
okolic. Zespó³ na prze³omie ostatnich 10 lat

przeprowadzenie przetargu na Wykonawcê
i nadzór inwestorski, rozpoczêcie inwestycji we
wrzesniu. Inwestycja jest kontynuowana i bêdzie
zakoñczona w III kwartale 2008 r.
c) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy szkole podstawowej zakoñczenie robót maj
2007, rozliczenie i przekazanie do u¿ytkowania.
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
- Projekt „Uk³ad transportowy miasta” wykonanie
dokumentacji
- Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
Borownicy” wykonanie dokumentacji.
Wykaz inwestycji nie obejmuje inwestycji
i remontu dróg, poniewa¿ ten zakres prac realizuje
Ref era t Gos pod ark i Kom una lne j Rol nic twa
Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Red.

Wiejskich w Sp³awach II i Tarnogrodzi e to
„Rózgowiny”- opracowane wed³ug tradycji wsi
Momoty ko³o Janowa Lubelskiego. Jest to wieczór
wi cia ró zg i w es eln ej, wi an kó w, b uk iet ów,
szykowania wesela, wiana dla panny m³odej.
Wa¿nym elementem pracy tego¿ zespo³u
jest udzia³ dz ieci i m³odzie ¿y, która chêtnie
uczestniczy w przedstawieniach i dobrze siê bawi.
Red.

P.P.H.U DIAMENT
Zak³ad obróbki szk³a i luster

Podajemy najwa¿niejsze inwestycje podjête w 2007 roku przez Gminê Janów Lubelski
Referat Inwestycji Urzêdu Miejskiego w
sprawozdaniu ze swej dzia³alnoœci za rok 2007 uj¹³
najwa¿niejsze prace, którymi siê zajmowa³.
Inwestycje dofinansowane z Europejskiego
Fund uszu Rozw oju R egio naln ego w rama ch
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
a) „Rozwój produktu turystycznego gminy Janów
Lubelski i powiatu janowskiego poprzez
budowê krytej p³ywalni w Janowie Lubelski”
przeprowadzenie przetargu na Wykonawcê i nadzór
inwestorski, rozpoczêcie inwestycji w kwietniu.
Inwestycja jest kontynuowana i bêdzie zakoñczona
w II kwartale 2008 r.
b) Rewaloryzacja przestrzeni wokó³ Gimnazjum
przy ul. Ogrodowej w Janowie Lubelskim etap III
Rewitalizacji Miasta Janów Lubelski” -

opracowa³ i wystawi³ kilka widowisk: „Kusaki”,
„Zmówiny”, „Ze Œwiecokiem”, „U garncarza
Jadamka”, „Poœnik”. Najwiêkszy sukces przynios³o
zespo³owi widowisko „U garncarza Jadamka”Nagroda na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi
Polskiej w Tarnogrodzie (2004r), by³o kilkakrotnie
prezentowane na terenie woj. lubelskiego i
po dk ar pa ck ie go . Do wi êk sz oœ ci wi do wi sk
scenariusze pisane s¹ wspólnie z cz³onkami zespo³u
w oparciu o przekazy autentycznych wiejskich
m i e s z ka ñ c ó w. W id o w i s ka t e s ¹ ró w n i e ¿
prezentowane w Janowskim Oœrodku Kultury dla
dzieci i m³odzie¿y szkó³ janowskich w ramach
warsztatów folklorystycznych organizowanych od 5
lat.
Widowisko, które zosta³o zaprezentowane
na Miêd zypo wiat owym Prze gl¹d zie Teatr ów

Oferuje:
- lustra ³azienkowe, przedpokojowe, stoliki szklane;
- szk³o ornamentowe, piaskowane
- locomaty

Fazowanie, szlifowanie szk³a, hartowanie
szk³a. Prowadzimy sprzeda¿ hurtow¹ oraz
detaliczn¹. Zapraszamy do
wspó³pracy zak³ady meblowe.

Gazeta Janowska

23-200 Kraœnik ul. Obwodowa 9
Tel./fax 0-81 825-10-76,
Kom. 607 922 163
3.

Sport

Sport

Sport

Sport

Sekcja strzelecka w Zespole Szkó³ Sporty obronne
w Janowie Lubelskim

pneumatycznej w roku 2006 Bartek Bieniek
zaj¹³ miejsce III, Tomek Pikula miejsce IV
(bardzo dobre miejsce zaj¹³ te¿ Damian
Kañczukowski, strzelaj¹c z karabinu
pneumatycznego). W tym samym roku
wicemistrzostwo Województwa Lubelskiego w
kategorii pistoletu sportowego zdobywa Bieniek
Barto sz na Wojewó dzkic h Mist rzost wach
M³ od zi kó w i Ju ni or ów, a Mi st rz os tw o
Województwa
zdobywa w roku 2007
w
F i n a l e
Wojewódzkim
Szkolnej Ligi
Strzeleckiej z broni
kulowej. Osi¹gniêcia
m³odzie¿y Zespo³u
Szkó³ to nie tylko
sukcesy indywidualne
- to tak¿e miejsce II w
2 0 0 6 r .
w
Wojewódzkich
Mistrzostwach
M³odzików i
Juniorów w strzelaniu
Zdjêcie wykonane 8 maja 1950r.
z broni kulowej
Mistrzostwa województwa z broni kulowej
d r u ¿ y n y
w
s¹ te¿ odpowiednie cechy psychofizyczne oraz
nastêpuj¹cym sk³adnie: Szmidt Sylwester,
w³aœciwe podejœcie do procesu treningu.
Wiciñski Pawe³, Jachymek £ukasz, Bieniek
Doskonalenie powtarzalnoœci ruchu i
Bartosz. Dnia 28 listopada 2007 roku, na
statecznoœci broni oraz œwiadomoœci
Mistrzostwach Województwa M³odzików i
wykonywanego ruchu czyni zajêcia niekiedy
Juniorów w broni kulowej, dru¿yna zajê³a V
monotonnymi - i tu odgrywa du¿¹ rolê praca nad
miejsce w klasyfikacji generalnej, a uczeñ Pawe³
sob¹ i cierpliwoœæ, bo efekty potrafi¹ przyjœæ w
Miazga indywidualnie w strzelaniu z pistoletem
ró¿nym okresie treningu. Dlatego te¿ osoby,
zdoby³ miejsce III. Jak co roku, z m³odzie¿y,
maj¹ce dar bardzo ³atwego uczenia siê postaw i
wyra¿aj¹cej chêæ nauki w Zespole Szkó³,
techniki samego strzelania, a niepotrafi¹ce
wy³oni³a siê grupa m³odych ludzi, uczestnicz¹ca
nauczyæ siê systematycznoœci, bardzo czêsto
szybko siê zniechêcaj¹ (jest to najczêstszy
powód rezygnacji z uczêszczania na zajêcia).
Rzadkoœci¹ jest, aby ju¿ w pierwszym roku
treningu, któryœ z zawodników osi¹gn¹³ jakieœ
znacz¹ce miejsce w zawodach wojewódzkich.
Dopiero po rocznej pracy przychodz¹ pierwsze
efekty - przyk³adami mog¹ tu byæ Tomasz Pikula
i Bartosz Bieniek, strzelaj¹cy z pistoletu
pneumatycznego i sportowego. Pikula Tomasz
swój pierwszy sukces odniós³ w Wojewódzkich
Trening na strzelnicy w Bychawie
Zawodach M³odzików i Juniorów w 2004r.,
w treningach na strzelnicy, pragn¹ca spêdziæ
zdobywaj¹c tytu³ wicemistrza w pistolecie
wolny czas, ucz¹c siê czegoœ nowego. I w tej
pneumatycznym. W roku nastêpnym, w
grupie ju¿ widaæ osoby, które maj¹
Wojewódzkich Mistrzostwach M³odzików i
predyspozycje do uprawiania tego sportu;
Juniorów w strzelaniu z broni kulowej w
pytanie brzmi
czy bêd¹ mia³y na tyle
kategorii pistoletu sportowego, Mistrzostwo
samodyscypliny i cierpliwoœci, aby poczekaæ na
Województwa Lubelskiego wywalczy³ Pikula
wynik?
Tomasz, a wicemistrzostwo Bartosz Bieniek. W
Cezary Dobrowolski
tych¿e Mistrzostwach w strzelaniu z broni
Pocz¹tki systematycznego treningu
rozpoczê³y siê w 2002 roku, kiedy przy
wspó³pracy z Zarz¹dem Powiatowym LOK,
w Zespole Szkó³ powsta³a strzelnica
pneumatyczna. Da³a ona mo¿liwoœæ
rekrutacji grupy m³odzie¿y, chêtnej do
uprawiania tego sportu.
Poznanie i nauczenie siê techniki
strzelania nie daje gwarancji sukcesu - potrzebne

II edycja ligi gminnej
halowej pi³ki no¿nej
Rozpoczê³y siê spotkania II edycji
Ligi Gminnej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar
Burmistrza Janowa Lubelskiego. W

Mecz Wojtex - Ognioodporni fot. £.S

rozgrywkach bra³o udzia³ osiem zespo³ów. Po
pierwszej rundzie, która zakoñczy³a siê 25
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stycznia 2007 roku, wycofa³ siê Kabaret
Starszych Panów, by³ to jedyny zespó³ graj¹cy
w ubieg³orocznych rozgrywkach. Pozosta³e 7
dru¿yn to nowe teamy. Mecze rozgrywane s¹ w
sali sportowej szko³y podstawowej przy ulicy
ks. Skorupki, przewa¿nie w godzinach 19 - 21.
Kibiców i sympatyków serdecznie zapraszamy.
Ranking po pierwszej kolejce:
1 FC CATERPILLAR - 18
2 OGNIOODPORNI - 13
3 FC TECHNIK - 13
4 KOMAS - 12
5 WOJTEX - 4
6 PAKARABAN - 3
7 KP POLICJA - 1
£ukasz S.

Dyscyplina ciekawa, niekonwencjonalna
sk³adaj¹ca siê z czterech konkurencji: biegu na
orientacjê z wykonywaniem zadañ na punktach
kontrolnych, strzelania dok³adnego, biegu po
wojskowym „Oœrodku Sprawnoœci Fizycznej” i
p³ywania z przeszkodami. Skierowana do
m³odych ludzi, którzy s¹ gotowi na ekstremalny
wysi³ek, zdobywanie niekonwencjonalnych
umiejêtnoœci i potrafi¹cych nauczyæ siê
podporz¹dkowania grupie i pracy w niej.
Ksz ta³ tuj e u m³o dzi e¿y odp orn oœæ
ps yc hi cz n¹ , fi zy cz n¹ or az dy sc yp li nê i
umie jêtn oœæ kier owan ia zesp o³em . Zawo dy
„Sportowo Obronne” i biwaki szkoleniowe s³u¿¹
sprawdzeniu sprawnoœci fizycznej umiejêtnoœci
specjalnych oraz umiejêtnoœci racjonalnego
zachowania w sytuacjach zagro¿enia i stresu.
M³odzie¿ mo¿e jednoczeœnie sprawdziæ swoj¹
predyspozycjê do s³u¿by wojskowej lub innych
formacji mundurowych. Szkolenie prowadzone
jest przez ca³y rok gdzie m³odzi ludzie ucz¹ siê nie
tylko strzelaæ ale tak¿e: udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej, topografii i
terenoznawstwa, ubierania OP1, pokonywania
przeszkód terenowych przy pomocy lin, szkolenia
logistycznego, ratownictwa wodnego, szkolenia
przeciwpo¿arowego i wielu innych umiejêtnoœci.
Pierwsze próby upowszechnienia tej dyscypliny
wœród m³odzie¿y prowadzi³ Zarz¹d Powiatowy
LOK Janów Lubelski w latach
dziewiêædziesi¹tych. Wtedy to po raz pierwszy
m³odzie¿ z terenu miasta zakwalifikowa³a siê do
Mistrzostw Polski LOK w Zegrzu. Jednak
nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy Zespo³em Szkó³ i
Zarz¹dem Powiatowym LOK; zbudowanie
strzelnicy pneumatycznej da³o podstawê do
wiêkszego zaanga¿owania siê we wprowadzenie
tej dyscypliny. Dodatkowym bodŸcem by³a
decyzja ZW LOK, ¿e Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego w „Letnich Sportach Obronnych”
bêd¹ siê odbywaæ w Janowie. W 2005 roku dziêki
inicjatywie pani Janiny Skubik w pomoc w
szkoleniu w³¹czy³o siê „Stowarzyszenie
Aktywizacji Spo³ecznej” - SAS udzielaj¹c bardzo
szerokiego wsparcia poprzez prowadzenie
projektu wspieraj¹cego dzia³ania prowadz¹ce do
podniesienia umiejêtnoœci i wiadomoœci
m³odzie¿y. Sukcesem naszych uczniów jest to ¿e
od kilku lat kwalifikuj¹ siê do fina³ów
ogólnopolskich a jednym z najwiêkszych jest
zdobycie V miejsca w Ogólnopolskich
Mistrzostwach LOK w „Sportach

Obronnych”.(2004) /Albiniak M., Bieniek K.,
Tyra A., Abram £., Skubik S./ na tych samych
mistrzostwach tytu³ wice mistrza w strzelaniu
zdoby³ Albiniak Micha³. Najwiêkszy presti¿ wœród
uprawiaj¹cych t¹ dyscyplinê maj¹ zawody
organizowane przez Ministerstwo Obrony
Narodowej, „Mistrzostwa Sportowo-Obronne
Stowarzyszeñ o Puchar Ministra Obrony
Narodowej”. Nasi uczniowie reprezentuj¹c SAS
Janów Lubelski (Szmidt S., Wicinski P., Mazur D.,
Skubik S., Pikula T.) w roku 2006 zajêli w ogólnej
klasyfikacji miejsce VIII, w biegu na Oœrodku
Sprawnoœci Fizycznej miejsce II i indywidualnie w
strzelaniu miejsce III Tomasz Pikula. W 2007 roku
formu³a zawodów zmieni³a siê z ogólnopolskich

Otwarte Mistrzostwa Polski LOK - Weso³a 2007

na miêdzynarodowe gdzie startowa³o 35 dru¿yn a
w klasyfikacji koñcowej zajêliœmy IX miejsce
dru¿yn¹ w sk³adzie: Szmidt Sylwester, Gawron
Mateusz, Siek Sebastian, Wicinski Pawe³, Pikula
Tomasz. Jednak najwiêksz¹ satysfakcj¹ dla
prowadz¹cego grupê i dla Szko³y jest to, ¿e nasi
uczniowie potrafi¹ zapracowaæ na swój sukces.
Przyk³adem mo¿e byæ Pawe³ Wiciñski, student
Wojskowej Akademii Technicznej z drugim
wynikiem w grupie, w czasie przysiêgi rodzicom
list z gratulacjami wrêcza³ Minister Obrony
Narodowej i to na pewno jest sukces.
Dodaæ trzeba te¿, ¿e dziêki naszym
staraniom otrzymaliœmy w tym roku dotacjê z
MEN i Starostwa Janowskiego w ramach projektu
„Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego
i organizacji pozarz¹dowych”. Dziêki tej dotacji
m³odzie¿ mog³a wyjechaæ na trening w Oœrodku
Sprawnoœci Fizycznej w 3 Zamojskiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej i na strzelnicê kulow¹ do
Bychawy. W ramach projektu odbyliœmy trzy
dniowy Biwak Szkoleniowy oraz zakupiliœmy
sprzêt do si³owni. Daje nam to nowe mo¿liwoœci
treningu i poszerza bazê sportow¹ szko³y.

II miejsce Cezarego Osie³a w Pucharze Polski
Dzieci w Karate Tradycyjnym!
W dniach 27-28 paŸdziernika 2007 r. w
rzeszowskiej hali Podpromie odby³ siê VII
Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym. W

Puchar Polski dzieci Rzeszów 2007

zawodach, rozegranych w mieœcie silnie
zwi¹zanym z karate tradycyjnym, startowa³o
blisko 500 najm³odszych zawodników z
klubów zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku
Karate Tradycyjnego. Organizatorem, wspólnie
z PZKT, by³a Akademia Karate Tradycyjnego z
Rzeszowa.
Uczniowski Klub Karate

Gazeta Janowska

Tradycyjnego reprezentowa³o szeœcioro
za wo dn ik ów : Am an da Ca nn av ac ci uo lo ,
Miko³aj Osie³, Cezary Osie³, Dawid Ma³ek,
Patryk Rawski oraz Kacper Dyjach. Najlepiej z
ca³ej szóstki zaprezentowa³ siê Cezary Osie³,
który w swojej grupie stopni do 7 kyu (wiek 1213 lat) zaj¹³ drugie miejsce nieznacznie ulegaj¹c
Krzysztofowi Dankowskiemu zawodnikowi
UKS KT "Orze³" Wrzeœnia. Pozostali
zawodnicy równie¿ spisali siê dobrze, poniewa¿
wszyscy zajmowali miejsca 5-8 co przy tak
licznej grupie zawodników nie by³o rzecz¹
³atw¹. Na uwagê zas³uguje równie¿ start naszej
dru¿yny w kata zespo³owym (D.Ma³ek, M.
Osie³, C. Osie³), której zabrak³o zaledwie pó³
punktu, aby zakwalifikowaæ siê do pó³fina³u. To
bardzo dobry wynik, poniewa¿ w tej
konkurencji startowa³o a¿ 70 dru¿yn! Podczas
pucharu odby³ siê pokaz sprawnoœci karateków
z Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie,
rozstrzygniêto równie¿ konkurs plastyczny
"Mistrz Karate".

Solidarni

Rankingów nie bêdzie
Bezpieczeñstwo
„Szefostwo Policji zapowiada, ¿e od 1 stycznia
nie bêdzie ju¿ wymuszania na policjantach
wykonywania norm w ró¿nych kategoriach
wykroczeñ czy legitymowania „na iloœæ”.
Typowa statystyka ma byæ tylko po³ow¹
podstawy oceny jednostki, 30 procent ma
stanowiæ odbiór spo³eczny, a 20 procent- ocena
policjantów przez… policjantów.” Tak
informuje „Policja miesiêcznik KGP''.
Ty m c z a s e m o p i e r a j ¹ c s i ê n a
st at ys ty ka ch za ro k ub ie g³ y, Ko me nd a

Taki policyjny patrol jest czêsto widziany na janowskich ulicach

Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim zajmuje
jedno z czo³owych miejsc w województwie pod
wzglêdem utrzymania bezpieczeñstwa na terenie
miasta i naszego powiatu. Jesteœmy
najbezpieczniejszym powiatem. Wykrywalnoœæ
przestêpstw jest tak¿e dobra, zajmujemy czwarte
miejsce. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wskaŸniki
oblicza siê w przeliczeniu na 10 tysiêcy
mieszkañców. Rozboje i wymuszenia, których
by³o w ubieg³ym roku osiem, zakoñczy³y siê w

Cz³ onk owi e zwi ¹zk u zaw odo weg o
NSZZ „Solidarnoœæ” tradycyjnie przybyli na
siedmiu przypadkach wykryciem. Nadal
noworoczne spotkanie „Solidarnoœci”. Wœród
przestêpstwa drogowe zajmuj¹ czo³owe miejsce
zaproszonych goœci przybyli Pose³ na Sejm RP
wœród innych przestêpstw, je¿eli chodzi o iloœæ.
Przestêpstwa te pope³niali kierowcy
samochodów oraz rowerzyœci mniej wiêcej w
równych iloœciach.
S¹dy w trybie doraŸnym
przeprowadzi³y na wniosek policji 39 spraw,
wœród których znacz¹ca iloœæ dotyczy³a
kierowców. Wykrywalnoœæ kradzie¿y wynosi
oko³o 59 procent nie jest to imponuj¹cy wynik.
W ci¹gu roku zg³oszono 66 kradzie¿e.
Czêœæ z nich znajdzie swój fina³ ju¿ w roku
bie¿¹cym. Wykryto sprawców piêciu w³amañ do
sklepów, jakie mia³y miejsce na pocz¹tku
Jaros³aw Stawiarski, Radny Sejmiku
stycznia. Niejako przy okazji znaleŸli siê
Wojewódzkiego Jan Frania, Wies³aw Siembida
sprawcy szeœciu w³amañ z ubieg³ego roku.
starosta stalowowolski, Henryk Szostek z HSW
Dochodzenie prowadzone jest intensywnie.
reprezentuj¹cy najwiêksz¹ organizacjê
Chocia¿ jest utrudnione przyczynami
zwi¹zkow¹ w Polsce.
formalnymi, poniewa¿ wœród sprawców s¹
Na spotkanie przybyli tak¿e
równie¿ ma³oletni. Postawienie w stan
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z Janowa
oskar¿enia niejako poprawi wykrywalnoœæ za
ubieg³y rok. Najwa¿niejsze, ¿e w³aœciciele
sklepów poczuj¹ siê bezpieczniej.
Na ulicach czêsto pojawia siê patrol
policyjny z psem - zwierzak bardzo sympatyczny
jak widaæ na zdjêciu, Policjant te¿ przyjaŸnie W zwi¹zku z tym konieczne by³o wykonanie
nastawiony do otoczenia, jak widaæ na zdjêciu.
dodatkowych opracowañ. Na dzieñ dzisiejszy
Odczucia spo³eczne bêd¹ najwa¿niejsze stan prac jest taki, ¿e zosta³y wykupione
w kryteriach oceny dzia³alnoœci jak zacytowa³em wszystkie nieruchomoœci oraz jest opracowana
na wstêpie.
dokumentacja budowlana. Za trzy miesi¹ce ma
Jan Machulak byæ opracowany raport oddzia³ywania na

Przyœpieszenie w Urzêdzie Miejskim - cd. ze str.1
Wywiad z burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem

Kierowco w Janowie zwalniamy
Policja sukcesywnie wyposa¿ana jest w
narzêdzia pracy, bo tak nale¿y okreœliæ ostatni
nabytek, jakim s¹ dwa nowe samochody marki
Kia.
Now ocz esn e poj azd y w uni jny ch

Janowska policja podczas patrolu nowym samochodem

kolorach, jednym s³owem Europa. Znacznym

wk³adem w zakup samochodów by³a dotacja
Zarz¹du Powiatu, który do³o¿y³ 30 tysiêcy
z³otych, jak równie¿ Urzêdu Miejskiego z
udzia³em 26 tysiêcy z³otych.
Tymi narzêdziami jest te¿ dwa radary,
które usytuowane s¹ na drodze nr 19 w
Modliborzycach i w Janowie Lubelskim przy
wjeŸdzie do miasta od strony Lublina. Niestety,
kierowcy lubi¹cy szybk¹ jazdê maj¹ nowy
„zgryz”. Oprócz radarów stacjonarnych policja
wyposa¿ona jest w fotoradary przewoŸne. Na
domiar tego dosyæ czêsto po naszym terenie
jeŸdzi dwa nie oznakowane policyjne samochody
z fotoradarami. Niektórzy przezorni kierowcy ju¿
znaj¹ marki i kolor tych samochodów.
Jan Machulak

,,Bank moich marzeñ’’
W sobotê 2 lutego Oddzia³ Banku PEKAO
SA w Janowie Lubelskim goœci³ przysz³ych
potentatów finansowych i biznesmenów. Tak mo¿ne
okreœliæ przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli,
którzy w ramach konkursu „Bank moich marzeñ”

Pracownicy banku

zadowolone, bo to przecie¿ pierwsze dobytki
zarobione w³asn¹ prac¹. Myœlê, ¿e próba

Dzieci nagrodzone w konkursie ,,Bank moich marzeñ’’

odwiedzili siedzibê banku..
Konkurs przeprowadzony przy du¿ym
zaanga¿owaniu pañ przedszkolanek i dyrektorów
przedszkoli przeprowadzono wed³ug propozycji
dyrektora Janowskiego Oddzia³u PEKAO SA pana
Janusza Zalewskiego. Dzieci wykona³y ponad 150
plakatów - rysunków o tematyce zwi¹zanej z
bankiem. Ponad 80 dzieciaków zwiedza³o skarbiec,
sejfy itd., co by³o tam, my starsi nie widzieliœmy, nie
mo¿na tam wchodziæ z uwagi na bezpieczeñstwo
banku. Wszystkie dzieciaki dosta³y prezenty i by³y

Lubelskiego w osobach, starosty Zenona Sydora,
oraz burmistrza Krzysztofa Ko³tysia. Pierwsze
takie spotkanie na terenie Janowa Lubelskiego
odby³o siê w 1998 r. Koszty zorganizowania
imprezy pokryli sponsorzy. Na spotkaniu
dyskutowano o obecnej sytuacji na rynku pracy, o
zarobkach sytuacji w s³u¿bie zdrowia itd.
Wœród wielu tematów poruszanych
podczas spotkania by³a sytuacja ubo¿enia
spo³eczeñstwa i z³ego stanu materialnego
niektórych rodzin. Zwi¹zkowcy wspomagaj¹
swoim dzia³aniem rodziny najbardziej
potrzebuj¹ce na terenie powiatu. Pomoc ta nie jest
uzale¿niona przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹.
Wspó³pracê z Bankiem Gospodarki
¯ywnoœciowej rozpoczê³a organizacja zwi¹zkowa
naszego szpitala kierowana przez Alicjê Dudzic.
Pomoc organizowana jest systematycznie,
ka¿dorazowo rozdawane jest kilka ton ¿ywnoœci.
Spotkanie zorganizowane przez Józefa
Wielebê w przyjaznej atmosferze przeci¹gnê³o siê
do godzin nocnych.
J.M

Praca wykonana przez szeœcioletni¹ Kamilê Plachê

przybli¿enia pracy banku jak i promocja wypad³y
œwietnie.
J.M

œrodowisko, który bêdzie podstaw¹ do ubiegania
siê o wydanie pozwolenia œrodowiskowego na
budowê obwodnicy. Po uzyskaniu pozwolenia
œrodowiskowego mo¿liwe bêdzie ubieganie siê o
pozwolenie na budowê. Wed³ug zapewnieñ
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddzia³ w
Lub lin ie i nwe sty cja bêd zie got owa do
uruchomienia w drugiej po³owie przysz³ego roku.
Oczywiœcie wszystko bêdzie zale¿a³o od decyzji
finansowej, która zapadnie w Warszawie. Wierzê,
¿e w przysz³ym roku bêdziemy siê cieszyæ z
roz poc zêc ia pra c prz y obw odn icy. Nas za
obwodnica bêdzie fragmentem drogi ekspresowej
S19, co, do której nowy rz¹d nie zmieni³
harmo nogra mu prac przyg otowa nego przez
poprzedników, droga ta ma byæ gotowa do roku
2013. Dodam, ¿e przebieg tej drogi nie pokrywa
siê z obecnym. S19 bêdzie omijaæ na swej trasie
wszystkie miejscowoœci, gdy¿ ma byæ drog¹
ekspresow¹.
G.J.: Dworzec PKS oraz dom towarowy nie
przydaj¹ piêkna naszemu rynkowi, kiedy mo¿emy
spodziewaæ siê ostatecznego zakoñczenia
rewitalizacji?
Burmistrz: Jeœli chodzi dworzec PKS, to myœlê, ¿e
jesteœmy zdolni ten temat rozwi¹zaæ w przeci¹gu
3 lat pod warunkiem zdobycia funduszy na
urz¹dzenie nowego dworca. Podejmujemy w tym
zakresie stosowne dzia³ania, ale zapewniam, ¿e
temat ten nie nale¿y do ³atwych. Co do domu
towarowego sytuacja jest jeszcze bardziej
skomplikowana. Ten obiekt jest miejscem pracy
dla oko³o 60 osób oraz Ÿród³em utrzymania dla
wielu rodzin. Nie mo¿na, wiêc bez zapewnienia
tym ludziom innych miejsc handlowych mówiæ o
likwidacji, b¹dŸ przekszta³ceniu tego obiektu.
W³aœciciel domu towarowego, czyli Gminna
Spó³dzielnia nie jest w tak korzystnej sytuacji
finansowej, aby podj¹æ siê dziœ takiego dzia³ania.
Pomiêdzy gmin¹ a GS jest taka umowa, ¿e gdzieœ
oko³o roku 2015, kiedy rozpoczn¹ siê prace przy
obw odn icy na Fra mpo l bud yne k ule gni e
przekszta³ceniu b¹dŸ likwidacji. Do tego czasu
konieczne s¹ prace, które poprawi¹ estetykê tego
obi ekt u. J ako gmi na p rze dst awi liœ my G S
koncepcjê poprawy estetyki tego budynku wraz z
wizualizacj¹. Jeœli GS podejmie siê tych prac
obiekt mo¿e siê prezentowaæ naprawdê

Gazeta Janowska

korzystnie. Myœlê, ¿e naszemu GS równie¿ zale¿y
na wizerunku i szybko przyst¹pi do zalecanych
prac.
G.J. :Zosta³ pan wybrany do zespo³u sk³adaj¹cego
siê z piêciu wójtów i burmistrzów Lubelszczyzny
którzy bêd¹ kontrolowaæ wydatki œrodków
unijnych. Co to za komisja i czemu ma s³u¿yæ?
Bu rm is tr z: Wyb ór mo je j os ob y do ta k
presti¿owego komitetu jest na pewno sporym
wyró¿nieniem, ale muszê podkreœliæ, ¿e ten
komitet ni e bêdzie de cydowa³ o w yborze
projektów do dofinansowania, lecz monitorowa³
prawid³owoœæ realizacji programu. Oprócz
przedstawicieli samorz¹dów w komitecie udzia³
bior¹ przedstawiciele najwiêkszych lubelskich
uc ze ln i or az pr ze ds ta wi ci el e org an iz ac ji
poza rz¹d owyc h. Obec nie komi tet opin iuje
kryteria, wed³ug których bêd¹ oceniane wnioski o
dofinansowanie. Moim zdaniem zaproponowane
kryteria s¹ bardzo wymagaj¹ce a tym samym
premiuj¹ce projekty z du¿ych miast. Mniejszym
miastom i gminom bêdzie trudniej siêgn¹æ po
dof ina nso wan ie ni¿ w lat ach 200 4-2 006 .
Oczywiœcie zg³osi³em swoje uwagi i propozycje,
ale, ile z nich zostanie uwzglêdnionych, trudno
przewidzieæ. W ka¿dym b¹dŸ razie czeka nas
bardzo trudna rywalizacja. Przygotowane przez
nas projekty s¹ naprawdê bardzo ciekawe, dlatego
liczymy, ¿e uda nam siê coœ wygraæ, ale bardzo
wiele ciekawych projektów w skali województwa
nie uzyska dofinansow ania. Pula pieniêdzy
przeznaczona dla samorz¹dów jest co najmniej
kilkakrotnie za ma³a.
G.J. Jakie dwie nowe inwestycje zostan¹
rozpoczête w 2008 roku i czy bêd¹ to du¿e
inwestycje.
Bu rm is tr z: Na jw a¿ ni ej sz ym i c el am i d o
osi¹gniêcia w tym roku s¹:
-po zys kan ie inw est oró w do pod str efy w
Borownicy oraz do oœrodków nad zalewem,
zdobycie dofinansowania, dla co najmniej 2
nowych inwestycji gminnych, uruchomieni e
nowych t erenów p od b udownictwo
wielorodz inne (bloki) i jednorodz inne oraz
przyst¹pienie do opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta.
Plan naszych dzia³añ jest bardzo ambitny i
znacznie bogatszy. Jeœli uda nam siê zrealizowaæ
go w 90%, to bêdziemy mogli mówiæ o kolejnym
bardzo dobrym roku. Do³o¿ymy oczywiœcie
wszelkich starañ, aby dynamika pozytywnych
zmian nie s³ab³a.
G.J. Dziêkujê za rozmowê.
JM

5.

Wawrzynkowe ferie zimowe 2008
Ka¿de dziecko ma prawo do szczêœcia

niepe³nosprawnych zorganizowana przez Stowarzyszenie

i swego miejsca w spo³eczeñstwie

„Wawrzynek”. Uczestnicy zabawy z zaciekawieniem

/Maria Grzegorzewska /

obejrzeli przedstawienie pt. „Jak karnawa³ to karnawa³” w

Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia „Wawrzynek”

wykonaniu uczniów klas integracyjnych przygotowanym

pani Agnieszki Kuliñskiej w naszym mieœcie po raz

pod kierunkiem: I. Walas, G. Kaproñ. Uczniowie z klasy

pierwszy w dniach 14 - 18. 01. 2008r. w Publicznej

IV „a” pod opiek¹ p. D. Styk rozbawili uczestników

Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w

zabawy skeczami. Nastêpnie dzieci uda³y siê na

Janowie Lubelskim odby³y siê integracyjne ferie

poczêstunek przygotowany przez rodziców. W trakcie

zimowe.

zabawy przyby³ Miko³aj obdarowuj¹c prezentami.
Uc ze st ni ka mi fe ri i by ³y dz ie ci ze

Zarówno w czasie ferii jak i podczas zabawy

Stowarzyszenia Rodziców Opiekunów i Przyjació³ Dzieci

choinkowej swoj¹ pomoc ofiarowali wolontariusze z Ko³a

i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej oraz uczniowie z klas

Wolontariatu Gimnazjum pod opiek¹ p. A. Targoñskiej.

integ racyj nych. Zajêc ia odbyw a³y siê zgodn ie z

Wolontariusze w³¹czyli siê równie¿ w zbiórkê pieniêdzy

Sekretarz Generalny SLD z wizyt¹
w Janowie Lubelskim
Sekretarz Generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski, przyby³ do
Janowa Lubelskiego na zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej SLD Stanis³awa
Mazura.
Na spotkanie, które odby³o siê w zdaje sobie sprawê, ¿e Lubelszczyzna jest ostoj¹
restauracji „Myœliwska” - w dniu 17.01.2007 organizac ji prawico wych i trudno bêdzie
przyby³o 86 osób. Wœród zaproszonych goœci odwróciæ t¹ sytuacjê.
by³ Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
Wizytê t¹ nale¿y odnotowaæ w œwietle
Lubelskiego a jednoczeœnie Sekretarz Rady wypowiedzi pana Kalisza, który stwierdzi³, ¿e

przeprowadzon¹ wczeœniej wœród obu parafii.
Ka¿dy dzieñ dokumentowany by³ wykonaniem zdjêæ
przez pana A. Kokoszkê. Zdjêcia te zosta³y wykorzystane
m.in. do oprawy graficznej „Wawrzynkowego”
kalendarza na rok 2008.
Dziêki ofiarnoœci parafian i sponsorów
uczestnicy ferii otrzymali liczne nagrody rzeczowe za
organizowane konkursy oraz codziennie korzystali z
obiadów przygotowywanych na sto³ówce szkolnej.
Wawrzynkowe ferie by³y doskona³¹ form¹ integracji
Uczestników Wawrzynkowych feri zimowych odwiedzi³ Miko³aj

dzieci niepe³nosprawnych z pe³nosprawnymi. Dzieci

ustalonym wczeœniej programem przygotowanym przez

niepe³nosprawne obserwuj¹c na co dzieñ pe³nosprawnych

nauczycieli z Zespo³u do Spraw Integracji PSPzOI T.

rówieœników stara³y siê dorównaæ im mobilizuj¹c siê do

Mai³o, G. Kaproñ, A. Sokó³, J. Wieleba, A. Kokoszka, I.

wiêkszego wysi³ku, nabiera³y wiêkszej pewnoœci siebie,

Tatar, I. Walas, G. Chmiel. Program powsta³ z uwagi na

zapomina³y o swoich u³omnoœciach. Natomiast dzieci

bardzo wa¿n¹ rolê jak¹ w procesie dydaktyczno-

pe³nosprawne w obcowaniu z pe³nosprawnymi

wychowawczym spe³niaj¹ pozalekcyjne formy spêdzania

rówieœnikami uczy³y siê: wiêkszej tolerancji wobec

wolnego czasu oraz z potrzeby integracji dzieci

kolegów, akceptowania niepe³nosprawnoœci, otwartoœci,

niepe³nosprawnych z rówieœnikami.

Wojewódzkiej SLD Jacek Czerniak, Burmistrz
Bi³goraja Janusz Ros³an, Przewodnicz¹cy Rady
samodzielnoœci swoich kolegów i s³u¿y³y im pomoc¹.
Miasta Kraœnika Tadeusz Cz³onka, Wójt Gminy
Zespó³ do Spraw Integracji P o t o k J e r z y P i e t r z y k , Wó j t G m i n y
PSPzOI w Janowie Lubelskim Mo dl ib or zy ce Wi to ld Ko wa li k P rz ed
Rodzice dzieci niepe³nosprawnych ze Stowarzyszenia rozpoczêciem obrad uzyskaliœmy kilka
wypowiedzi na temat oceny obecnej sytuacji w
kraju. Powa¿nej krytyce poddano obecne rz¹dy
Pla tfo rmy Oby wat els kie j. Wed³ ug pan a
Napieralskiego obecnemu Rz¹dowi brak
pomys³u na rozwi¹zanie sytuacji strajkowej w
s³u¿bie zdrowia jak i w szkolnictwie. Nie
us³ysza³em natomiast krytyki w stosunku do
Prawa i Sprawiedliwoœci. Sekretarz nie
wskaza³, kto jest licz¹cym siê przywódc¹ na
na sz ym te re ni e, a sw oj e wi zy ty na
LubelszczyŸnie traktuje jako próbê odzyskania
wp³ywów i umocnienie SLD. Pan Napieralski
œwiadomoœci tego ¿e nie wszyscy s¹ jednakowi co nie

Program ferii obejmowa³ m.in.: zajêcia tematyczne,
artystyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze œpiewem,
konkursy; plastyczny, techniczny i biblijny, za które
dzieci otrzymywa³y nagrody rzeczowe.
Ka¿dy dzieñ przebiega³ pod innym has³em.

znaczy, ¿e s¹ przez to gorsi, dostrzega³y ograniczenia w

pan Napieralski podczas majowych wyborów w
SLD bêdz ie kont rkan dyda tem Wojciec ha
Olejniczaka na stanowisko szefa partii. Wed³ug
sonda¿y partia ta obecnie ma niewielkie
poparcie, czym nie nale¿y siê sugerowaæ
stwierdzi³ pan Napieralski., po wyborach
odbuduje siê struktury i poparcie wzroœnie.
Sekretarz wyrazi³ uznanie dla janowskiej
organizacji, która skupia 267 cz³onków i jest
jedn¹ z najwiêksz ych w województwi e
lubelskim. Podczas zebrania, które trwa³o
ponad cztery godziny wœród innych spraw
por usz ono tem at utr zym ani a wsz yst kic h
dotychczasowych powiatów
Pan Napieralski by³ ju¿ w naszym
mieœcie drugi raz Janów spodoba³ mu siê jako
³adne miasteczko i zamierza tu czêsto wracaæ.
Jan Machulak

Fragment: ,,Tr¹ba powietrzna nad Godziszowem’’Joanna Beksiak

,,Przewodnik po Godziszowie’’

Odby³o siê spotkanie z krasnoludkami, z aktorami, z

„Wawrzynek” sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie za

Bib li¹ i z b oha ter ami ksi ¹¿e k dl a dz iec i. W

pomoc w zorganizowaniu ferii zimowych i zabawy

poszczególnych dniach dzieci wykonywa³y ró¿norodne

choinkowej dla dzieci niepe³nosprawnych:

prace plastyczno-techniczne. W pierwszym dniu ferii,

- ks. Infu³atowi Edmundowi Markiewiczowi,

dzieci po wzajemnym zapoznaniu siê i po wys³uchaniu

- ks. Proboszczowi Janowi Sobczakowi,

gawêdy o przygodach krasnali przyst¹pi³y do pracy w

- pani Dyrektor PCPR Annie Œmit,

grupach i wykona³y postacie krasnali wykorzystuj¹c

- pani Dyrektor PSPzOI Krystynie Æwiek,

nietypowe materia³y. Prace zosta³y zamieszczone na

- nauczycielom PSPzOI w Janowie Lubelskim,

wystawie szkolnej. Dzieci nie zapomnia³y równie¿ o

- pani Renacie Ciupak,

zbli¿aj¹cym siê Œwiêcie Babci i Dziadka

wykona³y

kolorowe laurki technik¹ origami p³askie z ko³a.
Uczestnicy ferii z zainteresowaniem obejrzeli

- panu Dyrektorowi Generalnemu Caterpillar Poland
Krzysztofowi Be³dykowi,
- opieku nce Ko³a Wolontaria tu przy Public znym

spektakl pod tytu³em „¯ó³w i zaj¹c” w wykonaniu

Gimnazjum pani Annie Targoñskiej i wolontariuszom,

aktorów ze Studia Ma³ych Form Teatralnych ART-RE z

- Agencji Wspó³pracy i Rozwoju „Stowarzyszenie

Krakowa. Po zakoñczonym spektaklu zosta³o zrobione

Aktywizacji Spo³ecznej” w Janowie Lubelskim,

pami¹tkowe zdjêcie z aktorami, do którego dzieci

- Zespo³owi muzycznemu „Labirynt” z Wiejskiego Domu

wykona³y ramkê. Spektakl ten by³ inspiracj¹ do

Kultury w Zdzi³owicach,

samodzielnego wykonania kukie³ek i inscenizacji bajki.
Wypoczywaj¹cych odwiedzili koledzy wraz z
opiekunami z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej prezentuj¹c
przedstawienie pt. „Zaj¹czek”.
W d niu 15 stycznia w godzinach
popo³udniowych odby³a siê zabawa choinkowa dla dzieci
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- pani Dyrektor OPS Annie Mazur,
- nauczycielom i uczniom z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej:p. E.
Jargi³o, p.D. Nafalskiej, p. M. Sulowskiemu,
- ks. Tomaszowi Kwaœnikowi i m³odzie¿y ze
stowarzyszenia „Pokolenie Jana Paw³a II”.

„Proszê ksiêdza, tutaj nikt nie widzia³ tego, co
siê dzia³o. W niedzielê 31 lipca wieczorem po
godz. 22.00 nagle œwiat³o zgas³o, a szum taki
okropny siê zrobi³, jakby samoloty nad
samym dachem lecia³y. I deszcz mocny. I grad
jak kurze jajka pada³. Dopiero rano mo¿na
by³o zobaczyæ jak œwiat wygl¹da. Oj, rozpacz.
Strach!”. W ten sposób opisuje jedna z
mieszkanek wsi to co siê dzia³o, tej¿e nocy.
Cz y ty Tur ys to po tr af is z so bi e
wyobraziæ co oni prze¿yli?! Pewnie nie, ale
przynajmniej spróbuj czytaj¹c ten artyku³
zapoznaæ siê z ich doznaniami... Najstarsi
mieszkañcy Godziszowa nie pamiêtali takiej
tragedii. Po tej burzy nie by³o praktycznie
¿adnego gospodarstwa, które w jakikolwiek
sposób, by nie ucierpia³o. Pola wygl¹da³y jakby
by³o po ¿niwach, chocia¿ ich jeszcze nie by³o...
Jeden z mieszkañców o tym wydarzeniu mówi:
„Dobrze, ¿e to noc¹ siê wydarzy³o, bo w dzieñ to
pogrzebów mielibyœmy jeszcze masê. Ka¿dy by
przecie¿ lecia³ coœ ratowaæ. A tutaj dachami
rzuca³o jak kapeluszami. Niech ksi¹dz patrzy: z
kaplicy cmentarnej dach zerwa³o zupe³nie i
ponios³o daleko, daleko. S³upy linii elektrycznej
po³ama³o. Drzewa na domy siê przewraca³y i
mia ¿d¿ y³y swo im c iê¿ are m ws zys tko ... ”
Bezradnoœæ w za³zawionych oczach sta³a siê
czymœ, co zaobserwowaæ mo¿na by³o u ka¿dego
mieszkañca, a w ko³o wszystko do remontu.

Gazeta Janowska

Pozawalane stropy, podziurawione dachy.
„Godziszów zawsze pomaga³ wszystkim
dooko³a nie zostawia nas bez pomocy” g³os
ksiêdza proboszcza na niedzielnej Sumie,
odprawianej przez bp. Edwarda Frankowskiego,
brzmi jak balsam poranionych serc. Potrzeba
pomocy w Godziszowie jest nagl¹ca, na wielkich
tego œwiata ogl¹daæ siê nie mog¹, bo pewnie
znowu ktoœ z nich powie: „niechby siê
ubezpieczyli”. Ks. proboszcz Józef Krawczyk z
podziwem patrzy na swoich parafian: „Byli
bardzo solidarni, ca³e rodziny pra cowa³y,
pomagaj¹c sobie nawzajem. Jak komuœ niewiele
szkód wyrz¹dzi³o to pomaga³ s¹siadom.” By³a
jeszcze jedna rodzina, która w pi¹tek przed burz¹
koñczy³a pracê przed wprowadzeniem siê do
nowego domu. Wydawa³o im siê, ze to ju¿
ostatnie wykoñczenia, malowanie, ale jednak
siê... Owoc ich wieloletniej pracy zosta³ zalany,
musieli robiæ wszystko od nowa, poniewa¿ w
nocy zerwa³ siê dach. Takich rodzin by³o wiêcej.
Wójt Andrzej Olech wyznaczy³ swoje s³u¿by,
udziela³ informac ji, co trzeba zrobiæ, jak
przygotowaæ szacunki strat. Pierwszego dnia
nikt s iê nie zg³os i³, bo ka¿dy zaj¹³ siê
naprawianiem szkód. Dopiero póŸniej zaczêto
gromadziæ dokumentacjê. TURYSTO!!! warto
jest tutaj przyjechaæ, zobaczyæ jak solidarni ze
so b¹ mi es zk añ cy ws zy st ko od no wi li i
odbudowali.”

Bardzo dobry sezon zapaœników Œwietlica Œrodowiskowa ,,Stokrotka’’
JLKS ,,Olimp’’ Janów Lubelski

Sport

W dniu 28.XI 2007r. odby³o siê
podsumowanie sezonu zapaœniczego JLKS
„Olimp” Janów Lubelski nagrody dla
najlepszych zawodników wrêczali obecni na
spotkaniu Starosta Powiatu Janowskiego p.

Zapaœnicy ,,Olimpu’’

Zenon Sydor, Sekretarz miasta Janowa Bo¿ena
Czajkowska, Prezes JLKS „Olimp” Gra¿yna
£ysiak, Sekretarz Klubu Stanis³aw Mazur.
Zapaœnicy „Olimpu” w 2007r.
wywalczyli 5 medali Mistrzostw Polski i zdobyli
129 pkt we wspó³zawodnictwie sportowym, co
da³o klubowi VIII miejsce w kraju w zapasach
styl klasyczny na 84 punktuj¹cych klubów
(najlepszy wynik w historii janowskich zapasów
w 2006 123 pkt).
Najlepsze wyniki:
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
Janów Lub. Regionu „C”, województwa
bior¹ce udzia³: lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie,
œwiêtokrzyskie;
- Wojtan Marcin - III m - br¹zowy medal, kat. 35
kg
- Ma³ek Kamil - II m - srebrny medal, kat. 38 kg
- Cyran Patryk - III m - br¹zowy medal,

kat.42kg
- Wojciechowski Sebastian - III m - br¹zowy
medal, kat. 53 kg
- Szwedo Pawe³ - V m, kat. - 53 kg
- Kochan Krzysztof - VI m - kat. 66 kg
- Dudzic Karol - VII m - kat. 73 kg
- Kowalczyk Przemys³aw - VII m - kat. 73 kg
JLKS „Olimp” Janów Lubelski - III m w
punktacji klubowej.
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
(M.P.Kadetów) Kêdzierzyn KoŸle.
Król Grzegorz -I m - z³oty medal - kat. 100 kg
Reprezentant Polski IX m Mistrzostwa
Europy Kadetów.
-Fryc Marcin - VII m, kat. 46 kg
-Kania Dawid - IX m, kat. 54 kg
-Kêdra Kamil - XIV m, kat. 69 kg
-£ukasiewicz Pawe³ - XVI m, kat. 42 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów ¯ary
-£ukasik Kamil - II m - srebrny medal, kat. 50 kg
-£ukasiewicz Andrzej - III m, br¹zowy medal,
kat. 50 kg
-Kowal £ukasz - V m, kat. 60 kg
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski - Wa³brzych
-Zió³kowski Dariusz - III m, br¹zowy medal,
kat. 55 kg
-Szewczyk Rafa³ - V m, kat. 60 kg
Mistrzostwa Polski Seniorów Janów Lubelski
-Kulig Marcin - VII m, kat. 55 kg
-Kowal £ukasz - VII m, kat. 60 kg
Miêdzynarodowy Turniej Barbórkowy Katowice
-Niœciór Wojciech - I m, kat. 73 kg
4 zawodników JLKS „Olimp” jest w Kadrze
Narodowej Juniorów na 2008r.
Spotkanie odby³o siê w sali JOK,
któr¹
nieodp³atnie u¿ycza od kilku lat Dyrektor £ukasz
Drewniak - Dziêkujemy.

Sposób na ferie
Jedn¹ z atrakcji, jakie szko³a zaoferowa³a
uczniom podczas ferii by³o Zimowisko
dziennikarskie. Zajêcia odbywa³y siê w
dniach 21-24 stycznia w Publicznym
Gimnazjum im. Ksiêdza Jana
Twardowskiego w Krzemieniu i by³y czêœci¹
projektu G³os Krzemienia Duchem twórczym
wsi - realizowanego w ramach Programu
Rzeczpospolita Internetowa
organizowanego przez Fundacjê Grupy TP i
UNDP.
Celem warsztatów, prowadzonych
przez pani¹ Edytê Krzysztoñ, by³o pokazanie
m³odzie¿y, w jaki sposób funkcjonuje prasa,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
„Humanus” podejmuje szereg dzia³añ z zakresu
pomocy spo³ecznej na terenie gminy Janów
Lubelski i aktywnie w³¹cza siê w dzia³ania
maj¹ce na celu pomoc najubo¿szym
mieszkañcom gminy. Celem Stowarzyszenia
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb
¿yciowych osobom wymagaj¹cym wsparcia
oraz promocja dzia³añ profilaktycznych w
œrodowisku dzieci i m³odzie¿y.
Dziêki partnerstwu Stowarzyszenia z
Gmin¹ Janów Lubelski, Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej i Klubem Integracji Spo³ecznej zosta³a
doposa¿ona Œwietlica Œrodowiskowa „Stokrotka”.
Na dz ia ³a ln oœ æ Œw ie tl ic y St ow ar zy sz en ie
„Humanus” otrzyma³o dotacjê z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej w wys. 10.000 z³.
Œwietlica swoj¹ ofertê kieruje do dzieci
pochodz¹cych z najubo¿szych rodzin z terenu
gminy. S¹ to g³ównie dzieci maj¹ce problemy w
nauce i nie radz¹ce sobie w trudnych sytuacjach
¿yciowych. Dzieci w Œwietlicy maj¹ mo¿liwoœæ
odrabiania lekcji, ale tak¿e uczestnicz¹ w zajêciach
socjoterapeutycznych. W Œwietlicy prowadzone s¹
ró wn ie ¿ z aj êc ia ma j¹ ce na ce lu ro zw ój

zainteresowañ oraz ró¿norodne zajêcia sportowe i
zabawy. Dzieci korzystaj¹ce ze Œwietlicy objête s¹
tak¿e pomoc¹ w formie do¿ywiania. W zajêciach
Œwietlicy uczestniczy 15 dzieci.
Dziêki otrzymanej dotacji z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej zosta³a wzbogacona
oferta Œwietlicy Œrodowiskowej „ Stokrotka”.
Stowarzyszenie zakupi³o przenoœny komputer,
który cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród dzieci
oraz materia³y, które pomagaj¹ urozmaiciæ ofertê
Œwietlicy. Zakupiono min. materia³y biurowe, gry
towarzyskie tj. Pi³karzyki i Bilard oraz gry i
zabawy edukacyjne dla dzieci na p³ytach CD.

informacje i zapowiedzi, poznali tajniki
reporta¿u i wywiadu.
Dzieñ czwarty w ca³oœci zosta³
poœwiêcony fotografii. Prowadz¹cy, pan
Antonii Florczak zapozna³ uczestników z
histori¹ fotografii oraz zasadami
fotografowania. Udzieli³ praktycznych porad
niezbêdnych w pracy z aparatem cyfrowym i
programami komputerowymi do obróbki
zdjêæ.
W Zimowisku oprócz beneficjentów Sport
Sta ros two Pow iat owe roz poc zê³ o
przygotowania do budowy hali widowiskowo sportowej przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z
wyborem projektu. Hala ma byæ nowoczesnym
obiektem o atrakcyjnej architekturze, o
wielkoœci, która zapewni prowadzenie zajêæ
wychowania fizycznego w bardzo dobrych
warunkach. Przewiduje siê równie¿ trybuny dla
Beneficjenci na warsztatach dziennikarskich
kibiców. Planuj¹c rozmiar obiektu trzeba
uczestniczyli inni uczniowie gimnazjum. Pod
kierunkiem nauczycieli odbywa³y siê zajêcia
komputerowe i sportowe.
M³odzie¿ wykaza³a du¿e
W ubieg³ym roku przekazaliœmy ponad
zaanga¿owanie, bardzo chêtnie pracowa³a w
g r u p a c h i c e c h o w a ³ a s i ê o g r o m n ¹ 120 informacji pisemnych do gazet, miedzy innymi
pomys³owoœci¹.
do Dziennika Wschodniego, Kuriera Lubelskiego i
Nad ca³oœci¹ czuwa³ Kierownik projektu dyr Tygodnika Nadwiœlañskiego.
szko³y pan Wies³aw Kiszka.
Blisko 600 informacji i galerii zdjêciowej
Urszula WoŸnica

Dzieci bardzo chêtnie siêgaj¹ do tego typu gier.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla dzieci by³
wyjazd na jednodniow¹ wycieczkê do Warszawy.
Wycieczka zorganizowana by³a w dn.14.12.2007r.
Na wycieczkê pojecha³y dzieci wspólnie ze
swoimi rodzicami. Rodzice tych dzieci s¹
uczestnikami Klubu Integracji Spo³ecznej
funkcjonuj¹cego przy Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej.
Stowarzyszenie zadba³o o ró¿ne atrakcje
w czasie wycieczki. Pierwsz¹ z nich by³o œniadanie
w at rak cyj nym mie jsc u na tra sie Lub lin
Warszawa. Uczestn icy spo¿ywa li posi³ek w
karczmie BIDA. Dla naszych dzieci i ich rodziców
by³o to du¿e prze¿ycie. Wiele spoœród nich by³o
pierwszy raz w ¿yciu w tego typu restauracji i
nigdy mo¿e siê to ju¿ nie powtórzyæ. Ogromnym
prze¿yciem by³o zwiedzanie samej Warszawy.
Dzieci na wycieczce zwiedza³y: Stare Miasto,
£azienki, Port Lotniczy oraz ogl¹da³y film w kinie
trójwymiarowym AIMAX. Jednak
najwa¿niejszym wydarzeniem by³a wizyta w
Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Dzieci
w Ministerstwie spotka³y siê z Pani¹ Krystyn¹
Wyrwick¹ w Departamencie Pomocy i Integracji
Spo³ecznej oraz Pani¹ Jolant¹ Fedak Ministrem
Pracyi Polityki Spo³ecznej. Pani Minister J. Fedak
obdarowa³a dzieci upominkami. Dzieci i ich
rodzice s¹ zauroczeni wizyt¹ u Pani Minister i
zachwyceni pobytem w stolicy. Dla wielu dzieci
ju¿ od d³u¿szego czasu marzeniem by³ wyjazd na
wycieczkê, a szczególnie do Warszawy, poniewa¿
to nasza stolica. Wiele rodzin nie staæ na pokrycie
kosztu wycieczek szkolnych i najczêœciej bywa
tak, ¿e dzieci nie je¿d¿¹ na nie.
Œwietlica Œrodowiskowa „Stokrotka”
stanowi uzupe³nienie dzia³añ podejmowanych na
terenie Gminy Janów Lubelski w zakresie
promowania polityki spo³ecznej. Dzia³ania
profilaktyczne kierowane do dzieci powinny byæ
prowadzone od jak najm³odszych lat i w jak
najwiêkszym zakresie. A takie w³aœnie dzia³ania
podejmuje Janowskie Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy „ Humanus”.
Serdecznie zapraszamy chêtne dzieci do
uczestnictwa w zajêciach Œwietlicy
œrodowiskowej. Œwietlica mieœci siê w budynku
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej ul. Boh. Poryt. Wzg.
23 i czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 12.00 18.00.

Hala sportowa dla LO
jednak braæ równie¿ pod uwagê koszty jakie
bêd¹ siê wi¹za³y z póŸniejszym utrzymaniem
obiektu.
Œrodki finansowe na t¹ inwestycjê s¹
przewidziane w bud¿ecie powiatu (tzw. wk³ad
w³asny).
Obec nie prow adzo ne s¹ równ ie¿
dzi a³a nia maj ¹ce na c elu poz ysk ani e
dofinansowania ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
Wiêcej informacji nt. inwestycji bêdziemy na
bie¿¹co przedstawiaæ na ³amach gazety.
red.

Komunikacja

Nagrodzeni uczestnicy balu przebierañców

Gazeta Janowska

nazywana dumnie IV w³adz¹ oraz proces
wydawania gazety. Podczas trzydniowych
zajêæ beneficjenci pisali felietony, recenzje
ulubionych ksi¹¿ek, formu³owali krótkie
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Konkurs krajoznawczy ,,Pod niebem rodzinnym nasze dziedzictwo’’ rozstrzygniêty
W czerwcu 2007 roku Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim og³osi³o konkurs
krajoznawczy „Pod niebem rodzinnym Nasze dziedzictwo”. Celem konkursu jest:
rozwijanie wœród m³odzie¿y zainteresowania
kultur¹ i walorami krajoznawczymi naszego
regionu, poznawanie przesz³oœci i
teraŸniejszoœci Ziemi Ojczystej, pog³êbianie
wiadomoœci o miejscu zamieszkania,
dokumentowanie poznanych obiektów przy
pomocy fotografii, rysunku, nagrañ
filmowych, stron internetowych, prezentacji
na CD i innych.
W konkursie udzia³ wziêli uczniowie ze
szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych z
powiatu janowskiego i powiatów oœciennych.
Komisja konkursowa po wnikliwym
przeanalizowaniu nades³anych prac wy³oni³a
zwyciêzców:
- w kategorii szkó³ podstawowych „Historia Ziemi Rodzinnej (zabytki, miejsca
pa mi êc i) ” au to rs tw a: Ga br ie li Ka pr oñ ,
Katarzyny Kêd ry, Urszuli Moskal, Igi
Nowakowskiej z Publicznej Szko³y

Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Janowie Lubelskim;
- w katego rii szkó³ gimnazja lnych „Przewodnik po Godziszowie” autorstwa
Joanny Beksiak z Publicznego Gimnazjum im.
Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w
Godziszowie Pierwszym;
- w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych „Mój dom rodzinny, moja miejscowoœæ, jej
po³o¿enie i krajobraz” autorstwa Joanny Ro¿ek z
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim;
- w kategorii prac multimedialnych „Nasza szko³a - historia i tradycja” autorstwa
Izabeli Bednarowskej, Jolanty Wolan, Anny
£apy, Tomasza Dêbickiego z Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim Pan Józef Wieleba przyzna³
wyró¿nienie dla Iwony Czajki z Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim za pracê pod
tytu³em: „Mój dom rodzinny, moja miejscowoœæ,
jej po³o¿enie i krajobraz”. Pozosta³ym
uczestnikom przyznano wyró¿nienia.

Wystawa w janowskiej bibliotece publicznej
8 listopada 2007 r. w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie
Lubelskim odby³o siê otwarcie wystawy „100lecie urodzin Astrid Lindgren”. Wystawa ma na

Fragment wystawy przygotowanej z okazji 100 rocznicy urodzin Astrid Lindgren

celu zapoznanie z ¿yciem i twórczoœci¹ s³ynnej
na ca³ym œwiecie pisarki dla dzieci. W zwi¹zku
z obchodzon¹ rocznic¹ urodzin pisarki odby³y
siê tak¿e liczne konkursy plastyczne: „Moja

ilustracja do ksi¹¿ki Dzieci z Bullerbyn, „Podró¿
do œwiata ksi¹¿ek Astrid Lindgren” oraz
konkurs manualny „Pippi w oczach dziecka”. W
konkursach wziê³o udzia³ 156 uczniów ze
szko³y podstawowej. Mi³ym akcentem
wystawy by³o czytanie uczniom fragmentów
ksi¹¿ek Astrid Lindgren m.in. „Pippi
Poñczoszanka”, „Emil ze Smallandii”i „Ronja
córka zbójnika”
Wystawê obejrza³o 332 uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum, grupa osób
niepe³nosprawnych ze Œrodowiskowego Domu
Samopomocy oraz czytelnicy doroœli.
Wystawê mo¿na obejrzeæ w Oddziale
dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Janowie Lubelskim do koñca
marca 2008 codziennie w godzinach 9.00 -18.00
J.O.

O gospodarce odpadami prawie wszystko
Szum medialny o gospodarce odpadami, tak
zwanej œmieciowej w warunkach naszej gminy
przedstawia siê zgo³a inaczej! Ukazuj¹ce siê
artyku³y w prasie jak i informacje podawane w
radiu czy telewizji, a zw³aszcza jeœli idzie o ceny,
równie¿ niewiele maj¹ wspólnego z
rzeczywistoœci¹.
Us³yszane informacje o 5-cio krotnym
wzroœcie ce ny za œmieci nale¿y rozu mieæ w
nastêpuj¹cy sposób Otó¿ dotychczasowa op³ata to
znaczy do 31 grudnia 2007 roku do Urzêdu
Wojewódzkiego za jedn¹ tonê sk³adowanych
odpadów w niecce na Sk³ adowisku Odpadów
wynosi³a 15,71 z³ za jedn¹ tonê. Natomiast od 1-go
stycznia bie¿¹cego roku ta op³ata wynosi 75z³/tonê
sk³adowanych odpadów. I tu rzeczywiœcie ró¿nica
wynosi prawie piêciokrotnie, bo 4,77 razy.. Ale tak
naprawdê to ta ró¿nica nie przenosi siê bezpoœrednio
na op³aty, jakie bêdziemy ponosiæ za oddawane
odpady /œmieci/ w 2008 roku jak i latach nastêpnych.
Przy czym ta op³ata jest zmienna i zale¿na od rodzaju
odpadu. Mówimy tu o najczêœciej oddawanych
odpadach w grupie 20.03.01 tak zwanych nie
segregowanych (zmieszanych) odpadach
komunalnych.. By³o nic prostszego jak do koñca
grudniowej ceny to jest 114,05z³ za jedn¹ tonê
sk³adowanych odpadów, bo takie pieni¹dze
p³aciliœmy za oddawane odpady, dodaæ ró¿nicê do
75z³/tonê, czyli 59,29z³, aby przyjmowaæ te odpady
w cenie 173,34z³/za tonê. W³adze Gminy Janów
Lubelski postanowi³y, aby nie przenosiæ w ca³oœci tej
podwy¿ki na spo³ecznoœæ - mieszkañców gminy
Janów Lub i Modliborzyc i zobowi¹za³y Zak³ad
Gospodarki Komunalnej do wnikliwej analizy
ko sz tó w sk ³a do wa ni a ni e se gr eg ow an yc h
zmieszanych odpadów komunalnych i przedstawiæ
optymaln¹ cenê. W wyniku czego wyliczono, ¿e

ekonomicznie uzasadniona cena sk³adowanych
wy¿ej wymienionych odpadów wynosiæ bêdzie
162z³/tonê Jest to cena brutto, co w przeliczeniu na
jeden pojemnik 110 litrów stanowiæ bêdzie 10,70z³. A
wiêc wzrost ceny nast¹pi o 1,70z³ na jeden pojemnik.
Ponadto nale¿y dodaæ, ¿e “gospodarka œmieciowa”
zosta³a uregulowana Uchwa³¹ Nr XVII/107/08 z dnia
25.01.2008roku Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim, która okreœla w swoim za³¹czniku górne
stawki za us³ugi w zakresie sk³adowania odpadów,
jak równie¿ okreœla górn¹ granicê za jeden pojemnik
110 litrów oddawanych odpadów,
Nale¿y rozumieæ, ¿e podnoszone stawki
przez ustawodawcê za tak zwane korzystanie ze
œrodowiska wymuszaæ bêdzie na Samorz¹dach
terytorialnych rozwi¹zañ zwi¹zanych z segregacj¹ i
utylizacj¹ odpadów./ odzyskiem / Ponadto wa¿n¹
informacj¹ jest to, ¿e za segregowane odpady np..
szk³o kolorowe , bia³e, tworzywa sztuczne , papier
itd. nie bêd¹ obci¹¿aæ finansowo jego wytwórcê a
wiêc nas, nie bêdziemy za to p³aciæ ani za oddawanie
na sk³adowisko ani ZGK nie bêdzie odprowadza³
stosownych kwot do Urzêdu Wojewódzkiego. Te
s p r a wy z o s ta n ¹ u re g u l ow a n e st o s o wn y m i
Za rz ¹d ze ni am i Pa na Bu rm is tr za Ja no wa
Lubelskiego.
Zmieniaj¹ce siê przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska nak³adaj¹ równie¿ na nas szereg
obowi¹zków i tak:od maj¹ zabronione bêdzie
dostarczanie œmieci na Sk³adowisko Odpadów
podmiotom nieposiadaj¹cym stosownych zezwoleñ.
Prosi siê ta drog¹ szanownych pañstwa o zawieranie
umów z PGKiM na odbiór nieczystoœci. Wystarczy
skorzystaæ z telefonu 015 8721282 i naprawdê
rozwi¹¿emy nasz jak¿e istotny problem œmieciowy!
mgr.in¿. Tomasz Pietras
Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przejmie ZSR w potoczku?
Zarz¹d Powiatu poprzez Uchwa³ê nr
XVIII/99/08 Rady Powiatu zosta³ zobligowany do
przekazania szko³y rolniczej (ZSR) w Potoczku
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed
samym aktem przekazania bêdzie negocjowane
porozumienie. Trzeba ustaliæ warunki przekazania
szko³y z uwzglêdnieniem mienia bêd¹cego we
w³adaniu szko³y a tak¿e zasady finansowania.
Cz³onkowie rady przed podjêciem decyzji zadawali
wiele pytañ dotycz¹cych celowoœci takiego

rozwi¹zania. Najbardziej zasadnym wydaje siê fakt,
¿e szko³a jest zaniedbana, jeœli chodzi o stan
bu dy nk ów i in fr as tr uk tu rê . Ni ez bê dn e s¹
wielomilionowe nak³ady na modernizacjê i remonty.
Powiatu nie staæ na takie wydatki, dlatego taka
decyzja. Co do zainwestowanych tam wczeœniej
pieniêdzy na budowê sali gimnastycznej, to hala
s³u¿yæ bêdzie naszym dzieciom, wiêc nie s¹ to
stracone pieni¹dze.
Jan Machulak

Stypendia Starosty Janowskiego
Rada powiatu podjê³a uchwa³ê w sprawie
utworzenia stypendium Starosty Janowskiego dla
najbardziej zdolnych uczniów. Zatwierdzono tak¿e
regulamin przyznawania stypendium. Regulamin jest
szczegó³owy, najwa¿niejsze zasady: Stypendia
przyznaje Starosta Janowski z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Stypendium wynosiæ bêdzie 200 z³ miesiêcznie na okres
nie d³u¿szy ni¿ na rok; stypendia przyznawane s¹ za
szczególne osi¹gniêcia w nauce, laureaci olimpiad,
prymusi szkó³.
Za osi¹gniêcia sportowe i artystyczne. Uczeñ
spe³niaj¹cy warunki regulaminy mo¿e otrzymaæ
stypendium pod warunkiem, ¿e nie otrzymuje innego
stypendium za wy¿ej wymienione osi¹gniêcia.
Jan Machulak

Cztery szko³y do likwidacji
Rada Powiatu podczas ostatniej sesji w dniu
18.01.2008 podjê³a uchwa³ê w sprawie zamiaru
likwidacji czterech szkó³. Likwidowane szko³y
wchodz¹ w sk³ad Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku.
W zwi¹zku z zamiarem przekazania Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Potoczku Ministerstwu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, z dniem 31 sierpnia2008 r. zostan¹
zlikwidowane szko³y, które nie mog¹ byæ przejête
przez ministerstwo: Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne. Nie
by³o tam naboru uczniów. Z dniem 31 sierpnia
zamierza te¿ zlikwidowaæ Technikum Ochrony
Œrodowiska, gdzie jesieni¹ nie bêdzie naboru uczniów.
Szko³a wygaœnie z dniem 1 wrzeœnia 2009 roku.
Jan Machulak

8.

Gazeta Janowska

Informacja Starosty Janowskiego w sprawie koniecznoœci sprawdzania
ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
W dniu 19 listopada 2007r. wesz³a w ¿ycie ustawa z
dnia 7 wrzeœnia 2007r. o ujawnieniu w ksiêgach
wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365).
Celem ustawy jest potrzeba
uporz¹dkowania stanu prawnego nieruchomoœci w
kraju, przez wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci.
W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi koniecznoœæ
pilnego sprawdzenia przez ka¿dego w³aœciciela
wpisów w ksiêdze wieczystej, czy odnoœnie jego
nieruchomoœci nie wystêpuj¹ rozbie¿noœci miêdzy
danymi wynikaj¹cymi z ksiêgi wieczystej, a danymi
zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. W
niektórych przypadkach mo¿e wyst¹piæ brak ksiêgi
wieczy stej lu b istni ej¹ce w pisy do tycz¹c e w
szczególnoœci dzia³u I i II tej ksiêgi nie s¹ aktualne.
Wypisy z prowadzonej ewidencji gruntów i
bu dy nk ów, in fo rm ac je do ty cz ¹c e nu me ró w
posiadanych przez w³aœciciela ksi¹g wieczystych
oraz inne informacje w zakresie danych zawartych w
rejestrze gruntów, mo¿na uzyskaæ u pracowników
prowadz¹cych tê ewidencjê w Wydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul.
Wiejskiej 3, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 7:30 do 15:00. W wymienionym wydziale mo¿na
równie¿ uzyskaæ wszelkie inne informacje zwi¹zane
z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomoœci.
Informacje dotycz¹ce istniej¹cych wpisów
w ksiêgach wieczystych mo¿na uzyskaæ w S¹dzie
Rejonowym w Janowie Lubelskim Wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych, ul. Zamoyskiego 94, tel. (015) 870-20449 w.106. Podstawê oznaczenia nieruchomoœci w
dziale I ksiêgi wieczystej stanowi¹ dane z ewidencji
gruntów.
Stan prawny nieruchomoœci jest to stan
ujawniony w ksiêdze wieczystej. Na stan prawny
nieruchomoœci sk³ada siê treœæ wpisów w ksiêdze
wieczystej dotycz¹cych praw na nieruchomoœci praw rzeczowych oraz tych praw osobistych i
roszczeñ, które mog¹ byæ wpisane do ksiêgi
wieczystej.
Mo¿e zdarz yæ siê sytua cja, ¿e stan
ujawniony w ksiêdze wieczystej jest niezgodny z
rzeczywistoœci¹.
Rzeczywisty stan prawny nieruchomoœci
jest to stan zgodny z prawem materialnym, czyli stan
prawdziwy.
Stane m prawn ym nie jest natom iast
dokonane na podstawie danych z ewidencji gruntów i
bud ynk ów ozn acz eni e nie ruc hom oœc i. Je¿ eli
oznaczenie nieruchomoœci zamieszczone w ksiêdze
wieczystej jest niezgodne z ewidencj¹ gruntów i
bu dy nk ów (w pr zy sz ³o œc i - z ka ta st re m
nieruchomoœci), s¹d dokonuje na wniosek lub z
ur zê du je go sp ro st ow an ia . Sp ro st ow an ie
dokonywane jest w postêpowaniu nieprocesowym
zakoñczonym postanowieniem.
Rzeczy wisty stan prawn y mo¿e byæ
potw ierd zony akte m w³as noœc i ziem i, akte m
notarialnym, orzeczeniem s¹dowym.
Dzia³ II ksiêgi wieczystej obejmuje wpisy

dotycz¹ce w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego.
Akta ksiêgi wieczystej mo¿e przegl¹daæ ka¿da
osoba, maj¹ca w tym interes prawny w obecnoœci
pracownika s¹du.
Dla ustalenia, czy wpis w ksiêdze wieczystej dotyczy
ca³oœci nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ osoby
ujêtej w dziale II ksiêgi wieczystej, nale¿y porównaæ
wpis w ksiêdze wieczystej z danymi zawartymi w
ewidencji gruntów tj. wypisem z rejestru gruntów,
wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku, gdy
ni er uc ho mo œæ sk ³a da si ê z ki lk u dz ia ³e k
ewidencyjnych - w ten sposób sprawdzimy czy
wszystkie z nich s¹ wpisane w ksiêdze wieczystej.
Wyró¿niæ mo¿na dwa typy sytuacji, w
których zachodzi niezgodnoœæ pomiêdzy stanem
prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze
wiec zyst ej a rzec zywi stym stan em praw nym
nieruchomoœci:
gdy niezgodnoœæ wynika z zaistnia³ej zmiany stanu
prawnego nieruchomoœci, w zwi¹zku z czym stan
ujawniony w ksiêdze wieczystej utraci³ aktualnoœæ.
Przyk³adowo - w³aœciciel ujawniony w ksiêdze
wieczystej zmar³ lub zby³ nieruchomoœæ. W takim
wypadku usuniêc ie niezgod noœci nastêpu je w
zwyk³ym postêpowaniu wieczystoksiêgowym o
wpis tocz ¹cym siê prze d s¹de m rejo nowy m
prowadz¹cym ksiêgê wieczyst¹. Osoba uprawniona
sk³ada wniosek o wpis w ksiêdze wieczystej i jako
podstawê wpisu przedk³ada orzeczenie s¹du lub inny
dokument, który stanowi podstawê wpisu i z którego
wyn ika , ¿e zas z³a zmi ana sta nu pra wne go
ujawnionego w ksiêdze wieczystej, a s¹d dokonuje
wpisu.
Niezgodnoœæ mo¿e równie¿ nie wynikaæ ze zmiany
stanu prawnego nieruchomoœci, ale z wadliwoœci
dokonanego wpisu, polegaj¹cej na tym, i¿ od
pocz¹tku nie odzwierciedla³ on rzeczywistego stanu
prawnego nieruchomoœci.
Ustawodawca daje w takim przypadku mo¿liwoœæ
¿¹dania uzgodnienia treœci ksiêgi wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnym. Niezgodnoœæ mo¿e
byæ wynikiem tego, ¿e okreœlone prawo nie zosta³o
wpisane do ksiêgi wieczystej, ¿e zosta³o wpisane
b³êdnie albo te¿, ¿e wpisane prawo jest dotkniête
wpisem nie istniej¹cego obci¹¿enia lub ograniczenia.
Sprawy o usuniêcie niezgodnoœci rozpatruje s¹d
re jo no wy w³ aœ ci wy do mi ej sc a p o³ o¿ en ia
nieruchomoœci. Z pozwem mo¿e wyst¹piæ zarówno
osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane
b³êdnie albo jest dotkniête wpisem nie istniej¹cego
obci¹¿enia lub ograniczenia, nastêpcy prawni takiej
osoby jak równie¿ ka¿dy, kto ma w ¿¹daniu usuniêcia
niezgodnoœci interes prawny.
Pozwanym jest osoba, której prawo zosta³o
ujawnione w ksiêdze wieczystej w sposób niezgodny
z rzeczywistym stanem prawnym.
W pozwie nale¿y wskazaæ - poza wype³nieniem
wymogów wynikaj¹cych z art. 187 w zwi¹zku z art.
126 kodeksu postêpowania cywilnego - na czym
polegaæ ma usuniêcie niezgodnoœci - mo¿e to byæ np.
¿¹danie usuniêcia okreœlonego wpisu czy ¿¹danie
dokonania wpisu o okreœlonej treœci.
Janów Lubelski, dnia 14 styczeñ 2008

Turniej tenisowy w Kocudzy

Sport

W Zespole Szkó³ w Kocudzy odby³y siê
zawody sportowe w dru¿ynowym tenisie sto³owym
o puchar Starosty Powiatu Janowskiego Zenona
Sydora. Turniej przyci¹gn¹³ ponad 100 m³odych
tenisistów i tenisistek ze szkó³ podstawowych z
terenu ca³ego powiatu. Dla najlepszych

Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski
Rada Miejska w Janowie Lubelskim
ustanowi³a tytu³,,Honorowy Obywatel
Gminy Janów Lubelski”. Uchwa³a nr
XI/70/70 zosta³a opublikowana w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Lubelskiego i
sta³a siê aktem prawny.
Zg³aszaæ kandydatów do tytu³u mog¹:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, co najmniej
piêciu radnych, Burmistrz Janowa Lubelskiego,
jednostki organizacyjne gminy, organizacje
spo³eczne, polityczne stowarzyszenia
posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹, dzia³aj¹ce na
terenie Gminy Janów Lubelski oraz Komisja
Oœwiaty, Kultury i Sportu, Spraw Spo³ecznych i
Bezpieczeñstwa Publicznego.
Tytu³ ten, nadawany jest osobom
niebêd¹cym mieszkañcami Gminy Janów
Lubelski, szczególnie zas³u¿onym dla Gminy,

jej rozwoju, ratowania pami¹tek kultury
narodowej, popularyzacji wiedzy o Janowie
Lubelskim i jego historii, których dzia³alnoœæ
przyczyni³a siê do wzrostu promocji gminy w
dziedzinie ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego
nauki i kultury”
Os ob om wy ró ¿n io ny m ty tu ³e m
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce przywileje
- prawo u¿ywania tytu³u „ Honorowy Obywatel
Gminy Janów Lubelski”,
- uczestniczenia na prawach Honorowego
Goœcia we wszystkich sesjach Rady oraz w
uroczystoœciach o charakterze gminnym,
- bezp³atnego wstêpu na imprezy kulturalne,
sportowe i rekreacyjne organizowane przez
Urz¹d Miejski oraz gminne jednostki
organizacyjne”.
Red.

Zas³u¿ony dla Gminy Janów Lubelski
Tytu³ „Zas³u¿ony dla Gminy Janów
Lubelski'' jest wyrazem wyró¿nienia i uznania.
Nadawany jest za wybitne zas³ugi dla rozwoju
Gminy osobom fizycznym organizacjom i
instytucjom, które w sposób widoczny i nie
podwa¿alny przyczyni³y siê do zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej,
sw¹ dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹ i spo³eczn¹
szczególnie zas³u¿y³y siê Gminie,
przyczyniaj¹c siê do jej rozwoju, pomno¿enia
dobrobytu lub popularyzowania osi¹gniêæ.
Tytu³,,Zas³u¿ony dla Gminy Janów Lubelski''
mo¿e byæ nadawany poœmiertnie.

O s o b i e w y r ó ¿ n i o n e j
tytu³em,,Zas³u¿ony dla Janowa Lubelskiego''
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce przywileje:
- prawo u¿ywania tytu³u,,Zas³u¿ony dla Gminy
Janów Lubelski,
- uczestniczenie na prawach honorowego
goœcia we wszystkich sesjach Rady Miejskiej
oraz w uroczystoœciach o charakterze miejskim,
- bezp³atny wstêp na imprezy kulturalne,
sportowe i rekreacyjne, organizowane przez
Urz¹d Miejski i gminne jednostki
organizacyjne.
Red.

Jest nas mniej
Wed³ug ostatnich danych liczba mieszkañców Polski zmniejszy³a siê o 10 000 obywateli.
Tendencja spadkowa, aczkolwiek niewielka, nie ominê³a tak¿e naszej gminy.
Na koniec 2006 roku nasza gmina
liczy³a 16 656 mieszkañców, a na koniec 2007
roku 16 655. Tak wiêc jest nas mniej o 1 osobê.
Statystyki wykazuj¹, i¿ w mieœcie zamieszkuje
6073 mê¿czyzn i 6282 kobiety ³¹cznie 12 355
osób. Na terenie gminy poza miastem
zameldowanych jest 2153 mê¿czyzn i 2147
kobiet razem 4300 osób.
Wed ³u g da ny ch uz ys ka ny ch w
Referacie Spraw Obywatelskich w ostatnim
roku odnotowano 156 urodzeñ i 140 zgonów.
Zameldowano na pobyt sta³y (migracja
zewnêtrzna) 180 osób i wymeldowano z pobytu
sta³ego (emigracja) 202 osoby. W zesz³ym roku
na œlubnym kobiercu stanê³y 192 ma³¿eñstwa,
natomiast 35 rozwodów mia³o swój fina³ w
s¹dzie.
Bardzo pracowity rok mieli
pracownicy Urzêdu Stanu Cywilnego.
Sporz¹dzono 367 aktów urodzenia, w tym
dokonano 23 transkrypcji aktów zagranicznych.
Wnikliwy czytelnik zauwa¿y ró¿nicê w liczbie
urodzeñ. Nale¿y wyjaœniæ, ¿e s¹ to akty urodzeñ
wszystkich dzieci, które urodzi³y siê w Janowie,
ale miejsce ich sta³ego pobytu jest inne.
Sporz¹dzono 146 aktów ma³¿eñstw, w tym: 26
œlubów cywilnych, 12 transkrypcji aktów

reprezentacji starostwo ufundowa³o puchary i
pa mi ¹t ko we dy pl om y. Wœ ró d st ar tu j¹ cy ch
reprezentacji bardzo dobrze wypad³a reprezentacja
Dzwoli zdobywaj¹c a¿ trzy z szeœciu pierwszych
Stowarzyszenie kulturalno sportowe
miejsc.
,,Pegaz'' najbardziej znane jest z organizacji
Red.
zawodów konnych w Janowie Lubelskim. Ale nie
Fragment pracy - Joanny Ro¿ek
ty lk o im pr ez y s¹ pr ze dm io te m na sz ej
dzia³al noœci. J esteœmy Organiza cj¹ Po¿y tku
Publ iczn ego. Pro wadz imy równ ie¿ miêd zy
„Zespó³ Szkó³ w Krzemieniu. Szko³a
kroniki nast¹pi³o w dniu 20 czerwca 1964r. W latach innymi zajêcia sportowe dla dzieci.
Przekazany przez pañstwa 1% podatku
Podstawowa w Krzemieniu siêga swoj¹ histori¹
1939-1964 zasz³y w szkole olbrzymie zmiany. Przede
przeznaczymy
na organizacjê zajêæ sportowych
koñca ubie g³ego wiek u. Stara cz êœæ budynk u
wszystkim budynek szkolny zbudowany przy du¿ym
pochodzi z okresu miêdzywojennego. Kronika
wysi³ku ówczesn ego kier ownika s zko³y pa na dl a d zi ec i z ro dz in pa to lo gi cz ny ch i
Szko³y Podstawowej w Krzemieniu zosta³a za³o¿ona
Franciszka Cygana w roku 1938, zosta³ wykoñczony podlegaj¹cych wykluczeniu spo³ecznemu oraz na
w dniu 1 stycznia 1918r. tj. w dniu powstania szko³y
w latach 1941-42. W 1944r. szko³a by³a czynna, zajêcia hipoterapii dla dzieci niepe³nosprawnych.
W jaki sposób mo¿na nam pomóc? Od
w Krzemieniu i by³a prowadzona systematycznie do
poziom organizacyjny obejmowa³ 6 klas, by³o
odliczonego podatku nale¿nego Urzêdowi
dnia 31 lipca 1939r. Wznowienie prowadzenia
zatrudnionych dwóch nauczycieli.”

zagranicznych, 108 œlubów konkordatowych.
Sporz¹dzono 375 aktów zgonu, w tym 2
transkrypcje aktu zagranicznego.
Wydano 105 zaœwiadczeñ o braku
przeszkód do zawarcia ma³¿eñstwa w formie
wyznan iowej. W ostatni m czasi e nasi
janowiacy czêsto zawieraj¹ zwi¹zki ma³¿eñskie
poza krajem, czego dowodem jest wydanie 6
zaœwiadczeñ o zdolnoœci prawnej do zawarcia
ma³¿eñstwa za granic¹ oraz wydano 37 decyzji
o wpisaniu do polskich ksi¹g stanu cywilnego
zagranicznych aktów ma³¿eñstwa.
Coraz czêœciej, z ró¿nych powodów,
stajemy przed potrzeb¹ zmiany imienia lub
nazwiska. Wydano 5 decyzji o zmianie imion i 5
decyzji o zmianie nazwiska.
W ci¹gu ca³ego roku wydano z aktów
stanu cywilnego 12 550 odpisów skróconych i
300 zupe³nych.
Po koniec roku mieszkañcy naszej
gminy otrzymali sprawdzone i potwierdzone
dane na 3800 wnioskach o wydanie dowodu
osobistego. W 2007 roku pracownicy UCS w
Janowie Lubelskim zorganizowali uroczystoœæ
wrêczenia medali „Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie" dla 39 par.
mw

Podaruj 1% podatku

,,Mój dom rodzinny moja miejscowoœæ,
jej po³o¿enie i krajobraz’’

Gazeta Janowska

Skarbowemu trzeba odliczyæ 1%. Wype³niaj¹c
odpowiedni dla siebie formularz PIT w czêœci
zaty tu³o wane j ,,Wn iose k o prze kaza nie1 %
podatku nale¿nego na rzecz Organizacji Po¿ytku
Publicznego, nale¿y wpisaæ ,,Stowarzyszenie
Kulturalno Sportowe ,,Pegaz'' numer KRS
0000003409 oraz kwotê obliczonego 1% podatku.
Uwaga! Nale¿y wpisaæ kwotê z zaokr¹gleniem do
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.
Z góry serdecznie dziêkujemy za ka¿d¹
przekazan¹ kwotê. Obiecujemy pod koniec roku
2008 poinformowaæ Pañstwa na ³amach Gazety
Janowskiej ile otrzymaliœmy pieniêdzy i jak zosta³
wydatkowane.
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Zintegrowane Stanowisko Kierowania
S³u¿b Ratowniczych
Po raz pierwszy myœl o utworzeniu
Zintegrowanego Stanowiska Kierowania
S³u¿b Ratowniczych powsta³a w 1999 roku.
W tym samym roku podpisano trójstronne
porozumienie pomiêdzy Starostwem
Powiatowym, Komendantem Powiatowym
PSP oraz Dyrektorem szpitala w Janowie
Lubelskim. W za³o¿eniach Zintegrowane
Stanowisko Kierowania S³u¿b Ratowniczych
mia³o powstaæ na bazie lokalowo sprzêtowej
Powiatowego Stanowiska Kierowania
Komendy Powiatowej PSP w Janowie
Lubelskim. Dyspozytorzy Pogotowia
Ratunkowego wraz z dy¿urnymi Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej mieli wspólnie pe³niæ s³u¿bê
wykorzystuj¹c jeden system
teleinformatyczny.
Brak œrodków finansowych na ten cel
uniemo¿liwia³ realizacjê tego przedsiêwziêcia.
Prze³omowym sta³ siê rok 2005, gdy¿ pojawi³a
siê mo¿liwoœæ pozyskania na ten cel œrodków
finansowych w Unii Europejskiej w ramach
ZPORR w ramach dzia³ania 1.5 Spo³eczeñstwo
Informacyjne.
Korzystaj¹c z okazji Komenda
Pow iat owa PSP w Jan owi e Lu bel ski m
opracowa³a i z³o¿y³a wniosek na realizacjê
projektu „ Budowa platformy elektronicznej do

obs³ugi telefonu ratunkowego 112”, który to
zosta³ pozytywnie zaopiniowany. W ramach
projektu pozyskano œrodki finansowe w
wysokoœci 115 tys. z³. By³y to œrodki tylko na
rozbudowê systemu teleinformatycznego PSP.
Starostwo Powiatowe dostrzegaj¹c
potrzebê szybkiego utworzenia
Zintegrowanego Stanowiska Kierowania s³u¿b
Ratowniczych dofinansowa³o projekt ze
œrodków Powiatu w wysokoœci 40 tys. z³.co
pozwoli³o na budowê nowoczesnego systemu
teleinformatycznego na potrzeby PSP oraz
Pogotowia Ratunkowego.
W sierpniu 2006 roku zosta³y
ukoñczone prace techniczne i rozpoczê³o siê
testowanie systemu. Pozosta³y do rozwi¹zania
sprawy organizacyjno prawne zwi¹zane z
funkcjonowaniem ZSKSR. W IV kwartale 2007
roku Starostwo Powiatowe przekaza³o œrodki
finansowe na remont pomieszczenia dla
dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego.
Po zakoñczeniu prac remontowych w dniu 21
stycznia podpisana zosta³a umowa pomiêdzy
Komend¹ Powiatow¹ PSP a Starostwem
Powiatowym w sprawie funkcjonowania oraz
finansowania dzia³alnoœci ZSKSR.
Dzieñ 22 stycznia 2008 r. to dzieñ
faktycznego uruchomienia. Od tego dnia
dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego wraz z
dy¿urnymi PSP pe³ni¹ s³u¿bê w dwóch salach
dyspozytorskich zlokalizowanych w
Komendzie Powiatowej PSP w Janowie
Lubelskim. Stanowiska dyspozytorskie
wyposa¿one s¹ w najnowoczeœniejsze
rozwi¹zania teleinformatyczne s³u¿¹ce
szybkiemu niesieniu pomocy mieszkañcom
Powiatu.
Dzwoni¹c na numer alarmowy 998,
999 lub 112 telefon odbierze jeden z
dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego lub
PSP. System teleinformatyczny zlokalizuje
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osobê dzwoni¹c¹ z podaniem numeru telefonu,
z którego osoba potrzebuj¹ca pomocy dzwoni
oraz poda dane adresowe tej osoby. Zarejestruje
ca³¹ treœæ rozmowy, któr¹ w ka¿dej chwili
dyspozytor mo¿e ods³uchaæ i oddzwoniæ do
osoby wzywaj¹cej pomocy.
Po wype³nieniu karty zg³oszenia w
programie komputerowym SWD ST
dyspozytor Pogotowia lub PSP poprzez
klikniêcie myszk¹ uruchamia proces
alarmowania np. zespo³ów wyjazdowych
Pogotowania Ratunkowego, które stacjonuj¹ w
budynku szpitala. Poszczególne zespo³y
wyjazdowe wyposa¿one s¹ w pagery, które w
ci¹gu kilku sekund informuj¹ o potrzebie
wyjazdu. Uruchamiaj¹ siê automatycznie
sygna³y dŸwiêkowo g³osowe informuj¹ce o
alarmie wybranego zespo³u wyjazdowego.
Na drukarce zlokalizowanej w szpitalu
drukuje siê automatycznie karta informacyjna o
pacjencie. Treœæ rozmowy osoby zg³aszaj¹cej
wraz z czasem oraz numerem telefonu jak
równie¿ data i godzina alarmowania zespo³ów
pogotowia zapisywana jest automatycznie
przez system. Zaalarmowany zespó³
wyjazdowy wsiadaj¹c do karetki poprzez
naciœniêcie odpowiedniego statusu przesy³a
informacjê do systemu o wyjeŸdzie, która jest
automatycznie rejestrowana. Po zaalarmowaniu
odpowiedniego zespo³u wyjazdowego
dyspozytorowi pozostaje œledzenie i
prowadzenie do celu karetki lub zastêpu stra¿y
po¿arnej na mapie cyfrowej powiatu za pomoc¹
systemu GPS. Przesuwaj¹ca siê ikona
samochodu informuje o po³o¿eniu oraz
prêdkoœci. Po przyjeŸdzie na miejsce dzia³añ
zespó³ wyjazdowy wysy³a nastêpny status
(krótka informacja tekstowa) o przyjeŸdzie na
miejsce.
System komputerowy, w który
wyposa¿one jest ZSKSR oprócz usprawnienia
alarmowania s³u¿b ratowniczych ma równie¿
wiele innych mo¿liwoœci. Zawiera pe³n¹ bazê
danych o si³ach i œrodkach Powiatu. Mo¿e
zdalnie alarmowaæ jednostki OSP uruchamiaj¹c
syreny i przesy³aj¹ informacjê tekstow¹ na
telefony komórkowe. Posiada mo¿liwoœæ
tworzenia ró¿nego rodzaju zestawieñ, analiz itp.
Uruchomienie Zintegrowanego
Stanowiska Kierowania s³u¿b Ratowniczych w
znacznym stopniu poprawi alarmowanie s³u¿b
ratowniczych poprzez:
koordynowanie i zarz¹dzanie si³ami i œrodkami
ratowniczymi Powiatu,
wspó³pracê i koordynacjê dzia³añ
podejmowanych przez poszczególne s³u¿by,
dostêp wszystkich s³u¿b do zintegrowanego
systemu ³¹cznoœci,
zintegrowanie i ujednolicenie systemu obs³ugi
zg³oszeñ od obywateli,
ujednolicenie i szybki dostêp do wszystkich
zasobów informacyjnych istniej¹cych na
terenie powiatu oraz wykorzystania baz danych,
systemów i programów wojewódzkich i
krajowych,
mo¿liwoœæ zast¹pienia wykonywania pewnych
czynnoœci jednych s³u¿b przez inne s³u¿by, przy
pomocy odpowiednio stworzonej bazy danych
natychmiastowy dostêp do wiedzy niezbêdnej
przy wspólnych dzia³aniach ratowniczych, przy
pomocy systemów mapowych i GPS,
mo¿liwoœæ bezb³êdnego prowadzenia jednostek
ratowniczych na miejsce zdarzenia,
zwiêkszenie mobilnoœci zespo³ów
wyjazdowych.
Zintegrowane Stanowisko
Kierowania S³u¿b Ratowniczych w sytuacji
klêsk ¿ywio³owych dzia³a pod bezpoœrednim
kierownictwem Starosty wykonuj¹c i
przekazuj¹c jego polecenia.

Podziêkowanie
Szanowny Pan Stanis³aw Mrowca i
Piekarnia „ U Górola”
Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem
i Rodzin¹ „Promyk” w Janowie Lubels kim
serdecznie dziêkuje za otrzymane pyszne ciasto i
s³odycze w okresie œwi¹tecznym oraz za pamiêæ o
nas w ka¿dy weekend.
Nasze dzieci mog¹ mile spêdzaæ czas
przy stole pe³nym s³odkoœci delektuj¹c siê
subtelnym smakiem wspania³ych wypieków
piekarni „U Górola”.

Dziêki Pañstwa pomocy i
bezinteresownoœci nasze dzieci, chocia¿ przez
chwilê zapominaj¹ o swoich troskach i k³opotach.
Pañstwa postawa szczeroœci i otwartoœci
jest dla nas po raz kolejny potwierdzeniem
g³êbokiej wra¿liwoœci i zrozumienia na potrzeby
drugiego cz³owieka a w naszym przypadku
potrzeby ma³ego cz³owieka, który jest bardzo
samotny.
Dyrektor Placówki Promyk
Lucyna Czarna

,,¯uraw polecia³’’
Niespe³na kilka dni temu na
budowie krytej p³ywalni mia³ miejsce
groŸnie wygl¹daj¹cy upadek ¿urawia
budowlanego. Na szczêœcie nikomu nic siê
nie sta³o a upadaj¹cy kolos nie spowodowa³
uszkodzeñ w konstrukcji obiektu. Robót
nie wstrzymano, termin zakoñczenia
budowy nie jest zagro¿ony.
£.S
Przewrócony dŸwig nadaje siê tylko na z³om fot £.S.

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
Zarz¹d Powiatu w Janowie Lubelskim
og³asza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Janowie
Lubelskim.
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba,
która spe³nia wymagania okreœlone
rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w
sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiad aæ osoba zajmuj¹c a stanowis ko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz.
U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z póŸn. zm.).
Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu
powinny zawieraæ:
- uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z konc epcj ¹ funk cjon owan ia i rozw oju
placówki,
- ¿yciorys z opisem przebiegu pracy
zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœc i
informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w
przy padk u nau czyc iela lub s ta¿u prac y
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego,
- akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego oraz
do ku me nt y po tw ie rd za j¹ ce po si ad an ie
wymaganego wykszta³cenia - w przypadku
osoby bêd¹cej nauczycielem,
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i
przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby nie bêd¹cej nauczycielem,
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub
studiów podyplomowych z zakresu
zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania
oœwiat¹,
- ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba

zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkó³ i placówek,
- zaœwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z póŸn. zm.), oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie dyscyplinarne,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
karne,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z póŸn. zm.),
- oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
Ofe rty n ale ¿y sk³ ada æ w zam kni êty ch
kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem "Konkurs", w terminie 14 dni od
dnia ukazania siê og³oszenia, na adres:
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa
powo³ana przez Zarz¹d Powiatu w Janowie
Lubelskim.
O terminie i miejscu przeprowadzenia
postêpowania konkursowego kandydaci
zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Motto
numeru:
,,Skracaj¹c teksty wyd³u¿asz czytelnikowi ¿ycie’’

Gazeta Janowska

Red.

,,Zero tolerancji’’ Stra¿acka uroczystoœæ
W ramach rz¹dowego programu
poprawy stanu bezpieczeñstwa w szko³ach i
placówkach pn. „Zero tolerancji dla przemocy
w szkole” w listopadzie i grudniu 2007r. w
budynku internatu ZSZ w Janowie Lub.
funkcjonowa³ Punkt Konsultacyjny
obs³ugiwany przez psychologów z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Janowie
Lub. mgr Martê Zglinieck¹- Krawiec i mgr
Urszulê Czuba, czynny 2 razy w tygodniu po 4
godziny.
Ogó³em przyjêto 46 osób, w tym 18
nauczycieli, 18 rodziców, 10 uczniów ze szkó³
ca³ego powiatu.
Problemy, z jakimi najczêœciej zg³aszano siê,
to:
agresja i przemoc ze strony osób
doros³ych i rówieœników,
- myœli i próby samobójcze,
- nadpobudliwoœæ i zwi¹zana z ni¹
agresja,
- wagary i uzale¿nienia,

-

trudnoœci wychowawcze.
Udzielano indywidualnych porad,
wsparcia psychologicznego, a w zale¿noœci od
problemu i potrzeb kierowano do placówek
specjalistycznych (m.in. ZOZ, policja, OPS).
Z grup¹ uczniów przeprowadzono Trening
Zastêpowania Agresji, który obecnie jest
ko nt yn uo wa ny na te re ni e sz ko ³y. W
szczególnych przypadkach kierowano na
diagnozê do PPP, z której skorzysta³o 5 osób, a
kolejnych 5 osób uczestniczy w
indywidualnej terapii w poradni.
Pomimo zakoñczenia dzia³alnoœci
punktu, pracownicy PPP zaplanowali
prowadzenie szkoleniowych Rad
Pedagogicznych na temat agresji i przemocy
w szko³ach powiatu janowskiego,
zorganizowanie „Szko³y dla rodziców” oraz
zajêæ dla uczniów kszta³tuj¹cych ich postawy
prospo³eczne.
M. Krawiec
U. Czuba

Bia³a doczeka³a siê nowego samochodu stra¿ackiego

Uroczystoœæ przekazania i poœwiêcenia
odby³a siê wieczorem 17.01.2008 roku.
Stra¿acy z OSP Bia³a w paradnych strojach
zgromadzili siê pod sztandarem w³asnej
jednostki, aby uczestniczyæ w tym
niecodziennym wydarzeniu.
Na uroczystoœæ przyby³ wiceprezes
Zarz ¹du G³ów nego Ocho tnic zych Stra ¿y
Po¿arny ch R zeczpos politej Pol ski Marian
Starowni k. Przyby li tak¿e p rzedstaw iciele
w³adz samorz¹dowych ze starost¹ janowskim
Zenonem Sydorem i burmistrzem Krzysztofem
Ko³tysiem. Poœwiêcenia dokona³ ks. Infu³at

œrodków na badanie lekarskie dopuszczaj¹ce
ludzi do gaszenia szczególnie na wysokoœci.
Stra¿acy domagaj¹ siê tak¿e 10% dodatku do
emerytur za swoj¹ dzia³alnoœæ na razie
bezskutecznie.
Krytycznie oceni³ tak¿e Zarz¹d
Oddzia³u Wojewódzkiego OSP w Lublinie,
którego prezesem jest druh Marian Starownik.
Pan Starownik jest tak¿e starost¹ powiatu
Lubartowskiego. Sprawami organizacyjnymi
zajmowa³ siê starszy kapitan po¿arnictwa
Sta nis ³aw Zdy bel . Pod cza s uro czy sto œci
wrêczono listy gratulacyjne ZOWZOSP w

Ju¿ jesteœmy
Informacje Œrodowiskowego Domu Samopomocy

Spotkanie osoby niepe³nosprawnej na
drodze ¿ycia zmienia je na zawsze. Dodaje
mu blasku, otwiera oczy na prawdziw¹
wartoœæ i dostarcza niepowtarzalnej
mo¿liwoœci odkrycia i wykorzystania
w³asnych, nieznanych dot¹d, pok³adów
uczuæ. Pracuj¹c z i dla osoby
niepe³nosprawnej nie postrzega siê jej jako
"braku" czy "niedoskona³oœci"
zepchniêtej na margines ¿ycia spo³ecznego,
ale jako inn¹ stronê wartoœciowej
normalnoœci, której nale¿y siê godne
miejsce poœród nas wszystkich.
Do dnia 01.11.2007 roku powiat
janowski by³ swego rodzaju nisz¹
instytucjonaln¹ na mapie województwa
lubelskiego. W tej dacie, w wyniku inicjatywy
w³ adz sa m or z ¹ du p o wiato weg o we
wspó³pracy z Dyrekcj¹ Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim, po podpisaniu stosownych umów
z Wojewod¹ Lubelskim , utworzono
Œrodowiskowy Dom Samopomocy, jako
oœr ode k wsp arc ia dzi enn ego dla osó b
niepe³nosprawnych.. Dom wype³ni³ niszê,
daj¹c szansê osobom niepe³nosprawnym na
zn al ez ie ni e w³ as ne go mi ej sc a, sz an sê
aktywnego rozwoju i korzystania w pe³ni z
odkrywanych mo¿liwoœci ¿yciowych.
W³aœnie uczestnictwo w oferowanych przez
Œrodowiskowy Dom Samopomocy zajêciach,
mieszcz¹cych siê w zakresie szeroko pojêtej
terapii psychospo³ecznej, pozwala doros³ym
osobom niepe³nosprawnym na powrót do
akty wneg o ¿yc ia, p oprz ez za spak ajan ie
ró ¿n or od ny ch po tr ze b ps yc hi cz ny ch ,
warunkuj¹cych w³aœciwe poczucie wartoœci i
subiektywne odczucie szczêœcia.
Oferta wspieraj¹co - rehabilitacyjna
ŒDS skoncentrowana jest na mo¿liwoœci
swobodnego doboru zajêæ do potrzeb
k o n k r e t n y c h u c z e s t n i k ó w, z a j ê æ
realizowanych w ramach funkcjonowania
c z t e r e c h
p r a c o w n i
terapeutycznych:gastronomicznej/
gospodararstwa domowego, komputerowej,
technik ró¿nych i doœwiadczania œwiata. W
ka¿dej z nich uczestnik otrzymuje mo¿liwoœæ
nauki i utrwalania umiejêtnoœci niezbêdnych
do samodzielnego ¿ycia, nabywania wiedzy
ora z od kry wan ia i roz woj u w³ asn ych
zainteresowañ, tak¿e artystycznych.
Respektuj¹c indywidualne potrzeby o
charakterze osobowoœciowym i typowo
zd ro wo tn ym , zw i¹ za ne ze sp ec yf ik ¹

niepe³nosprawnoœci, spektrum œwiadczonych
przez SDS us³ug jest wyj¹tkowo szerokie:
od indywidualnego poradnictwa i terapii,
przez grupowe oddzia³ywania terapeutyczne,
opiekê specjalistyczn¹ (konsultacje
specjalistów ró¿nych dziedzin), zajêcia z
zakresu fizjoterapii, edukacjê prozdrowotn¹,
po pracê socjaln¹ z uczestnikami ich
rodzinami.
Osoba niepe³nosprawna przez ca³y
czas przebywania w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy pozostaje pod opiek¹
wykwalifikowanej kadry. Ma mo¿liwoœæ
spo¿ycia gor¹cego posi³ku; oraz korzystania
ze wszystkich dostêpnych pracowni wraz z ich
wyposa¿aniem.
Obecnie w zajêciach ŒDS.
prowadzonych od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8.00 do 16.00, uczestnicz¹ 24
osoby. Du¿e zainteresowanie nasz¹ ofert¹
sk³ania w³adze samorz¹dowe do czynienia
starañ o zwiêkszenie liczby miejsc w oœrodku.
Œrodowiskowy Dom Samopomocy
mieœci siê przy ulicy Jana Zamoyskiego 37 w
Janowie L ubelskim. W szystkich
zinteresowanych uczestnictwem w zajêciach
prosimy o kontaktowanie siê bezpoœrednio z
pr ac ow ni ka mi Œr od ow is ko we go Do mu
Samopomocy lub Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.
Jednoczeœnie sk³adamy serdeczne
podziêkowania dla:
Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Urzêdu Miejskiego. Powiatowego
Urzêdu Pracy. Domu Pomocy Spo³ecznej im.
Jana Paw³a II "BARKA ". Janows kiego
O œ r o d k a K u l t u r y, Z e s p o ³ u S z k ó l
Zawodowych. Internatu ZSZ,
Wiel ofu nkc yjn ej Pla ców ki Opi eki na d
Dz ie ck ie m i Ro dz in ¹ " PR OM YK ",
Nadleœnictwu Janów Lubelski, Oœrodkowi
Edukacji E kologicznej, R estauracji
Hetmañska Pani Czes³awy Sulowskiej, firmie
Us³ugi Remontowo - Budowlane - Andrzej
£acko, Firmie Black Red White S.A. w
Bi³goraju, PHU Roman Oleszko, Firmie
INKOM - Piotr £acko oraz wszystkim innym
intytucjom, przedsiêbiorcom oraz osobom
pr yw at ny m z a w sp ar ci e i po mo c w
codziennym trudzie przekraczania barier
spo³ecznych, okraszonym uœmiechem
naszych podopiecznych.
Kierownictwo i pracownicy Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim.

Stra¿acy oraz zebrani goœcie podczas uroczystoœci przekazania i poœwiêcenia nowego samochodu stra¿ackiego

Edmund Markiewicz. Burmistrz i jednoczeœnie
druh OSP pe³ni³ role gospodarza spotkania.. Po
uroczystoœci poœwiêcenia odby³o siê zebranie
sprawozdaw cze. G³os zabierali zaproszeni
goœcie, by³y to krótk ie przemówienia i

Lublinie dla za³o¿ycieli OSP Bia³a. Szczególne
podziêkowania otrzyma³ burmistrz Krzysztof
Ko³tyœ za przychylnoœæ dla dzia³ania stra¿y a
tak¿e za przekazanie przez gminê 72900 z³ na
zakup samochodu stra¿ackiego.
Zarz¹d

gratulacje.
Nie ma dymu bez ognia i nie jest
wszystko tak u³o¿one jakbyœmy chcieli, dlatego
te¿ interesuj¹cym by³o wyst¹pienia druha
Franciszka Kokoszki wiceprezesa Zarz¹du
Miejsko Gminnego ZOSP PR w Janowie
Lubelskim. Jednoznacznie wytkn¹³ w³adzom
OSP w centrali nieskuteczne dzia³anie na rzecz
ubezpieczenia stra¿aków w czasie akcji, brak

G³ówny OSP przekaza³ 50000 z³. Samochód
bêdzie spe³nia³ standardy pojazdu ratowniczego
po wyposa¿eniu w sprzêt ratowniczy. Jednostka
w Bia³ej czyni starania o wpisanie do rejestru
ogólnopolskiej sieci ratownictwa. Oficjalna
uroczystoœæ zakoñczy³a wypowiedŸ burmistrza
na temat rozbudowy stra¿nicy w Bia³ej, co
niebawem nast¹pi.
Jan Machulak

Og³oszenia drobne
Zginê³a suczka rasy jamnik czarna z charakterystycznym bia³ym ko³nierzem na
szyji. Telefon kontaktowy 604 415 896. Na szczêœliwego znalazcê czeka
nagroda.
Zatrudnimy do nowo otwieranego oœrodka wypoczynkowego w Janowie
Lubelskim: kucharzy, kelnerów, barmanów, sprz¹taczkê. Tel kontaktowy 0698158-438, e-mail: k.syroka@wp.pl. Praca od kwietnia.

Gazeta Janowska
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Tak siê bawili... studniówki 2008
W Zespole Szkó³ Zawodowych...
5 stycznia 2008. Dzieñ bardzo zabiegany! Najpierw kosmetyczka, fryzjer w przypadku
dziewcz¹t, ch³opcy natomiast kwiaciarnia (ró¿a dla partnerki), delikatesy (czekoladki dla
matki), potem nerwowe czekanie na kumpla z samochodem…. Stres nie opuszcza³ nikogo. W
koñcu dla wiêkszoœci to pierwszy, i byæ mo¿e ostatni, bal w ¿yciu. Bal, który pamiêta siê ca³e
¿ycie. To ten magiczny czas, kiedy ka¿da dziewczyna pragnie przeobraziæ siê w piêkn¹
Królewnê, byæ najpiêkniejsz¹ na balu. Idzie przecie¿ ze swoim ksiêciem, który na ten dzieñ
przywdzia³ elegancki garnitur, wywi¹za³ krawat, zmierzwiony w³os przyg³adzi³ ¿elem i
adidasy na lakierki zamieni³.

W Zespole Szkó³...
„Mi³o szaleæ, kiedy czas ku temu”. Tym oto
poetyckim akcentem rozpocz¹³ siê w dniu
12 stycznia 2008r. bal studniówkowy
maturzystów Zespo³u Szkó³ w Janowie
Lubelskim.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas:
Starosta Janowski Pan Zenon Sydor, Ksi¹dz
Infu³at Edmund Markiewicz i Ksi¹dz Kanonik

Nastêpnie odby³ siê krótki pokaz tañca
towarzyskiego w kategorii walca
angielskiego w wykonaniu 15 par
reprezentuj¹cych 6 klas maturalnych. Potem
wszyscy ochoczo ruszyli w tan. Kilka minut
po pó³nocy wychowawcy poszczególnych
klas pokroili pyszne torty wœród swoich
pod opi ecz nyc h. Nie zab rak ³o rów nie ¿

Jan Sobczak.
Studniówka to najpiêkniejszy bal
szko lny. Atmo sfer a tego wiec zoru jest
szczególna. Œwiadcz¹ o tym piêkne kreacje,
ws pa ni a³ a d ek or ac ja i m ³o dz ie ñc zy
entuzjazm.
Po uroczystym powitaniu zaproszonych
goœci , dyrek cji szko³ y oraz wszys tkich
Zgodnie ze staropolsk¹ tradycj¹ abiturienci zatañczyli poloneza
uczestników balu - abiturienci zatañczyli
nierzadko przyby³y tu z ró¿nych stron dis cop olo wy kaw a³ek Jesteœ szalona zgodnie ze staropolsk¹ tradycj¹ poloneza.

pami¹tkowych zdjêæ i chóralnego „sto lat”.
Zabawa trwa³a do bia³ego rana,
wszyscy bawili siê doskonale. Jak co roku
rodzice, uczniowiei wychowawcy stanêli na
wysokoœci zadania, aby przygotowaæ to
wspania³e spotkanie. Po latach pamiêæ zatrze
wiele wydarzeñ, ale wieczór studniówkowy
2008 pozostanie w niej na zawsze i bêdzie dla
uczniów n aszej s zko³y Ÿ ród³em
niezapomnianych wra¿eñ.

Ws zy sc y zg ro ma dz il i si ê w
miejscu, które mia³o byæ owym „pa³acem”,
gdzie dokona siê czar i bajka stanie siê
rzeczywistoœci¹… Rolê pa³acu w naszym
przypadku spe³nia³a restauracja
„Myœliwska”, na tê okazjê uroczyœcie
udekorowana.
A kogó¿ tam nie by³o? Byli
maturzyœci, by³y ich „drugie po³owy”, które

Polski. Byli rodzice, którzy nie mogli
prz epu œci æ oka zji zob acz eni a swo jej
pociechy w tym, jak¿e wa¿nym dla nich
momencie. Byli nauczyciele,
wychowawcy, dyrekcja oraz zaproszeni
goœ cie (m. in. pan Sta ros ta P owi atu
Janowskiego Zenon Sydor, Burmistrz
Janowa Lubelskiego p. Krzysztof Ko³tyœ),
którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹.
Maturzyœci i maturzystki patrzyli
na sieb ie (czê stokro æ nie mo g¹c siê
ro zp oz na æ) ja kb y sz uk al i sw oj eg o

i…. Ju¿ wszystko jest na dobrej drodze, by
bawiæ siê do bia³ego rana! Energetyczny
zespó³ wraz z sza³ow¹ wokalistk¹ bawi³
maturzystów do utraty tchu. Piosenki od
podstarza³ych, ale wci¹¿ ¿ywych piosenek
Abby czy Boney M, przez kiczowate hity
dyskotekowe w stylu Daj mi tê noc, po
wspó³czesn¹ muzykê taneczn¹. Hitem
studniówkowym tego roku jest

zespo³u Boys. Oczywiœcie obowi¹zkowe s¹
dedykacje dla wychowawców, którzy tej
nocy przybieraj¹ ludzk¹ twarz (cytujê
swoj¹ uczennicê). Tañczymy
jemy
tañczymy jemy, i tak ca³y czas. Kamera
krêci film „ku pamiêci”, fotografowie
strze laj¹ f otki. Oczyw iœcie ka¿da z
dziewcz¹t pokazuje podwi¹zki,
obowi¹zkowo czerwone, bowiem tylko
takie mog¹ przynieœæ szczêœcie na maturze.
Ch³opcy ochoczo spogl¹daj¹ na bieliznê, bo
tego, który nic nie zobaczy, czeka pech na
maturze (asekuruj¹ siê,
czym mog¹, zamiast siê
uczyæ!).
6 stycznia 2008, godzina
5.00. Na parkiecie zostali
najwytrwalsi….
Czas wracaæ… Teraz
telefon po kolegê, który
odwiezie do domu, bo
pogoda spacerom nie
sprzyja…
Bajka siê koñczy, ksi¹¿ê
odprowadza Kopciuszka
do domu….
Przemówienia maturzystów, nauczycieli i zaproszonych goœci
Chcia³oby siê powiedzieæ
sobowtóra, a raczej boj¹c siê, ¿e go w koñcu
„I
¿yli
d³ugo
i
szczêœliwie….” Niestety,
odnajd¹.
Godzina 18.00. Czas na czêœæ matura ju¿ za 99 dni. Teraz nauka, nauka,
oficjaln¹: przemówienia, podziêkowania, nauka…
O czym ja piszê? Przecie¿ to nie
kwiaty, polonez (³zy rodziców, duma
nauczycieli, zazdroœæ tych, którzy nie koniec! Jeszcze drugi dzieñ niedziela godz.
tañcz¹), walc (raz, dwa trzy; raz, dwa trzy, i 15.00 „kareta” zaje¿d¿a, Kopciuszek i
ksi¹¿ê znowu id¹ na bal…. Ale to ju¿
w kó³eczko…)
Godzina 19.00. Teraz pora na zupe³nie inna bajka.
AP - wychowawczyni maturzystów, która
prawdziw¹ imprezê! Œwiat³a gasn¹, par
widzia³a do koñca obydwie bajki
przybywa, w g³oœnikach s³ychaæ lekki pisk

12.

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym...
5 i 12 stycznia odby³y siê studniówki dla uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza. Maturzyœci bawili siê w
Restauracji „Duo” w Janowie Lubelskim.
Stud niów ka rozp oczê ³a siê czêœ ci¹
of ic ja ln ¹, po dc za s kt ór ej pr ze ma w ia li
przedstawiciele Rady Rodziców i maturzystów,

uczniowie tañczyli walca ze swoimi
nauczycielami. Nastêpnie jeszcze wspólne
klasowe zdjêcie i mo¿na by³o zasi¹œæ do sto³u,
delektuj¹c siê wspania³ymi potrawami. Po czêœci
oficjalnej odby³o siê to, na co chyba wszyscy
najbardziej czekaj¹ na studniówce, czyli zabawa.
Maturzyœci, dla których gra³ zespó³ „Solaris”

ksi¹dz Jan Sobczak, starosta, burmistrz i dyrektor
liceum, pani Bo¿ena Æwiek. Po wielu ciep³ych i
serdecznych s³owach ka¿dego z zaproszonych
goœci, pani dyrektor s³owami: „poloneza czas
zacz¹æ”, rozpoczê³a uroczystoœæ. Ka¿da z klas
przepiêknie zatañczy³a poloneza. Po polonezie

bawili siê bardzo dobrze i kulturalnie. Studniówka
trwa³a do bia³ego rana. Zmêczeni, ale jak¿e
zadowoleni uczniowie schodzili z parkietu po
ostatnim tañcu z nadziej¹, ¿e zdadz¹ tak dobrze
maturê, jak dobrze bawili siê na studniówce.
Monika Michalczyk, III

Gazeta Janowska

