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„...Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
a On nas uczy kochaæ i przebaczaæ.
I z celnikami si¹œæ, zapomnieæ, kto to wróg,
pochylaæ siê nad tymi, którzy p³acz¹...”.
Zdrowych, spokojnych, pe³nych rodzinnego ciep³a
i radoœci Œwi¹t Wielkanocnych w prawdziwie
wiosennym nastroju, pokoju ducha, wiary w Boga
i w ludzi, umiejêtnoœci dostrzegania piêkna tego
œwiata i oczywiœcie wiary w siebie i swoje
mo¿liwoœci ¿ycz¹:
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Starosta Janowski

Józef Wieleba

Zenon Sydor

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t
Wielkanocnych,
wiele radoœci p³yn¹cych ze
Zmartwychwstania Chrystusa.
Niech ten wyj¹tkowy czas sprawi, ¿e w
naszych sercach zagoœci pokój i
zrozumienie dla innych ludzi.
¯ycz¹:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kartka œwi¹teczna z okresu miêdzywojennego,
z prywatnych zbiorów Barbary Nazarewicz

Regionalna Izba Pamiêci w Batorzu
Wywiad z pani¹ Teres¹ Micha³ek
Kiedy zrodzi³ siê pomys³ utworzenia
Regionalnej Izby Pamiêci w Batorzu i kto by³ jej
inicjatorem?
Pomys³ utworzenia Izby Pamiêci zrodzi³ siê
wówczas, gdy zbiory ocala³e po izbie pamiêci,
utworzonej w 1969 r. przez Pana Zdzis³awa
Latosa ówczesnego Kierownika Szko³y
Podstawowej w Batorzu zosta³y przewiezione
do budynku GOK-u i wyeksponowane w
jednym z pomieszczeñ domu kultury.

Wieœci z powiatu...str. 5 - 9

Marek Tomczyk

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Ko³tyœ

Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego
- przygotowanie do nich
Fundamentem ¿ycia chrzeœcijañskiego
jest wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego
Misterium Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa zajmuje centralne miejsce w Roku
Liturgicznym Koœcio³a. Œwiêta Zmartwychwstania
Pañskiego tak g³êbokie w swojej treœci poprzedza
czas 40 dni Wielkiego Postu, który koñczy
symboliczna w swej treœci Niedziela Palmowa,
a krótko po niej wielkie Triduum Sacrum.
W tym okresie prze¿ywamy rekolekcje
wielkopostne, nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej,

Gorzkich ¯ali, jest to tak¿e czas spowiedzi œw
sakrame ntu pojedna nia z Bogiem i drugim
cz³owiekiem. Bardzo wa¿ny i potrzebny jest ten
sakrament p ojednania w spó³czesnemu
cz³owiekowi, który stopniowo traci poc zucie
grzechu. Mówi, ¿e nie ma grzechu, nie czuje siê
winny, bo wszyscy tak robi¹, bo wszyscy tak
mówi¹. Pojawi³ siê w naszym ¿yciu pewien luz
moralny, publiczne przyzwolenie na grzech.
Wobec tego wydaje siê, ¿e mój grzech, nie jest
grzechem. Cd. Str.2

Zosta³ og³oszony pierwszy przetarg w
Podstrefie Janów Lubelski Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Wis³osan. Jego rozstrzygniêcie planowane jest
w dniu 27 marca 2008 r. Grunt, który oferuje
gmina to 2,5 ha.
Gmina Janów Lubelski ma w swojej
ofercie jeszcze 2 kompleksy - 3,3 i 11,4 ha (wiêksz¹
dzia³kê chce podzieliæ na cztery mniejsze od 2,5
do 3 ha). Wynika to z zainteresowania dzia³kami tej
wykonane
w roku 1949
wielkoœci potencjalnych inwestorów. Zgodnie z
mi ej sc ow ym pl an em za go sp od ar ow an ia
przestrzennego Gminy Janów Lubelski, grunty
przeznaczone s¹ pod tereny us³ug komercyjnych
i dzia³alnoœæ produkcyjn¹. W granicach
wydzielonych terenów jest mo¿liwoœæ lokalizacji

zak³adów us³ugowo-produkcyjnych, dopuszcza
siê funkcje zamienne i uzupe³niaj¹ce sk³adowomagazynowe, nie koliduj¹ce z planowanym
zagospodarowaniem. Wyklucza siê funkcje
mieszkaniowe oraz przedsiêwziêcia mog¹ce
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których
obligatoryjne jest sporz¹dzenie raportu o
oddzia³ywaniu na œrodowisko.
Wszystkich zainteresowanych terenami
inwestycyjnymi, nie tylko w Podstrefie Janów
Lubelski TSSE, zapraszamy w godzinach pracy
Urzêdu Miejskiego - Referat Promocji i Rozwoju,
Punkt Obs³ugi Inwestora, I piêtro, pokój 25, tel.
015/ 87 24 313, lub na nasz¹ stronê internetow¹
www.janowlubelski.pl.
K.DZ

Z czasem zbiorów tych ci¹gle przybywa³o,
brakowa³o miejsca na ich eksponowanie.
Marzeniem Pana Latosa i moim by³o, aby
w dawnym budynku urzêdu gminy zawiesiæ
szyld z napisem „Izba Pamiêci w Batorzu”.
Dziêki staraniom Wójta Gminy Batorz - Pana
Henryka Micha³ka
pozyskano œrodki
finansowe na remont starego budynku, w
którym obecnie znajduje siê Izba Pamiêci.
Cd. Str.5

Zima, zima i po zimie Pierwszy inwestor w Podstrefie
Janów Lubelski TSSE

Kolejna zima na LubelszczyŸnie okaza³a siê
nieprzychylna dla w³aœcicieli stoków
narciarskich, a przede wszystkim dla
mi³oœników bia³ego szaleñstwa. Mimo ci¹gle
rosn¹cej liczby nowoczesnych oœrodków
narciarskich, w ci¹gu dwóch ostatnich zim,
mi³oœnikom sportów zimowych tylko przez
kilka dni uda³o siê poszaleæ na lubelskich
stokach.
Jednym z takich oœrodków w Powiecie
Jano wski m, je st st worz ony p rzez Piot ra
Rzetelskiego „Narciarski Raj ” w Chrzanowie

IV. Dziêki sprzyjaj¹cemu mikroklimatowi i
pó³nocnemu nachyleniu zbocza góry, a przede
wszystkim dziêki sztucznemu naœnie¿eniu - w
okresie miêdzyœwi¹tecznym uda³o siê
uruchomiæ wyci¹gi. Zima jednak nie trwa³a zbyt
d³ugo: po oko³o 20 dniach zamiast œniegu i
mrozu, przy dodatnich temperaturach zacz¹³
padaæ deszcz. Posiadaj¹c du¿y zapas
sztucznego œniegu oœrodek móg³ funkcjonowaæ
nad al, lecz w tym czas ie chêt nyc h do
uprawiania narciarstwa ,mimo bardzo dobrych
warunków by³o ma³o. Cd. Str.6

Zdjêcie

Gminne wsparcie dla szpitala

Kartki œwi¹teczne z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego, pochodz¹ce z prywatnego zbioru Barbary Nazarewicz

W ubieg³ym roku 65 osób fizycznych
skorzysta³o z umorzeñ podatków za
tereny rolne, leœne i nieruchomoœci w
³¹cznej wysokoœci 13 338 z³otych.
Umorzenia spowodowane by³y
najczêœciej trudn¹ sytuacj¹ materialn¹
spowodowan¹ bezrobociem.
Natomiast firmy i instytucje (osoby
prawne) uzyska³y umorzenia w ³¹cznej
wysokoœci 98 445 z³otych. Najwiêkszym
beneficjentem umorzeñ by³ janowski
szpital. £¹czna kwota umorzenia w 2007
roku wynios³a 81 810 z³otych..

Gazeta Janowska

Wœród pozosta³ej kwoty znacz¹ce
umorzenie dotyczy³o odsetek jednej z firm,
11 590 z³., w której Ÿle zakwalifikowano
tereny do opodatkowania. Firma ta
podstawow¹ kwotê zap³aci³a w ca³oœci.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e by³ to ,,wypadek
przy pracy” bo wszystkie podatki p³aci
solidnie.
Decyzje o umorzeniu podatków
podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ.
Jan Machulak

Problem ubóstwa Niecodzienny jubileusz

Wywiad z kierownikiem OPS Ann¹ Mazur
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie realizatorem programu do¿ywiania. Na ten cel
Lubelskim jak imi œrodkami dysponuje i kto ze œrodków w³asnych przeznaczono 50 000 z³
korzysta z jego us³ug? Przyjrzyjmy siê bli¿ej oraz otrzymaliœmy dotacjê w wys. 200 000 z³. W
jego dzia³alnoœci w roku 2007. O rozmowê na ramach zadañ zleconych gminie w roku 2007
ten temat poprosiliœmy pani¹ Annê Mazur.
OPS dysponowa³ kwot¹ 346,997 z³ i zosta³a ona
- Jak du¿o osób korzysta z OPS?
przeznaczona na pomoc w formie zasi³ku
- W tym roku z pomocy Oœrodka Pomocy sta³ego.
Spo³ecznej skorzysta³o 643 rodziny, tj. 2083 - Oczekiwania du¿ej grupy klientów pomocy
osoby w rodzinie, w tym 198 rodzin z terenów spo³ecznej ograniczaj¹ siê do otrzymywania
wiejskich i 445 rodzin z miasta.
œwiadczeñ materialnych. W jaki sposób
- Jakie s¹ powody zg³aszania siê do Oœrodka zapobiegacie temu zjawisku?
Pomocy Spo³ecznej?
- Podejmujemy liczne dzia³ania aktywizuj¹ce
- Powody bywaj¹ ró¿ne, najczêœciej jest to: osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej, co ma
utrata pracy, choroba w rodzinie, zdarzenie na celu zapobieganie uzale¿nieniu od pomocy
losowe, opuszczenie zak³adu karnego, spo³ecznej. W Oœrodku funkcjonuje Klub
wielodzietnoœæ, pogorszenie stanu zdrowia.
Inte grac ji
Spo³ eczn ej, któr y pode jmuj e
- Co jest najwiêkszym problemem osób dzia³ania maj¹ce na celu reintegracjê spo³eczn¹
zg³aszaj¹cych siê do OPS?
i zawodow¹. Organizujemy tak¿e Prace
- Naj wiê ksz ym pro ble mem dot yka j¹c ym Spo³ecznie U¿yteczne. W roku 2007 z tej formy
janowskie rodziny jest ubóstwo (478 rodzin!) i pomocy skorzysta³o 26 osób bezrobotnych.
bezrobocie (395 rodzin).
Zachêcamy tak¿e do pracy wolontarystycznej.
- To jednak bardzo du¿o osób. Czy s¹ ludzie, Promowanie wizerunku OPS jako instytucji
którzy odchodz¹ od pomocy spo³ecznej?
podejmuj¹cej liczne dzia³ania aktywizuj¹ce
- Oczywiœcie, ¿e s¹. OPS podejmuje wiele p o z w a l a r ó w n i e ¿ z m i e n i æ p a s y w n o dzia³añ aktywizuj¹cych mieszkañców gminy. roszcze niowy wizerun ek systemu polityk i
W roku 2007 od pomocy spo³ecznej odesz³o 51 spo³ecznej na terenie naszej gminy.
rodzin. Taka sytuacja zwi¹zana by³a z
Z rozmowy, któr¹ przeprowadziliœmy
pol eps zen iem ich sta tus u mat eri aln ego . z pani¹ Ann¹ Mazur mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
Cz³onkowie tych rodzin rozpoczêli dzia³alnoœæ Oœro dek Pomo cy Spo³ eczn ej w Jano wie
gospodarcz¹, wyjechali za granicê lub uda³o im Lubelskim promuje aktywn¹ politykê spo³eczn¹
siê znaleŸæ pracê w ojczyŸnie.
gminy. Podejmuje wiele dzia³añ
- Jak¹ kwot¹ dysponowa³ OPS w 2007r. i na co aktywizuj¹cych mieszkañców gminy, ludzi,
przeznaczone zosta³y te œrodki?
którzy z ró¿nych powodów znaleŸli siê w
- W roku 2007 OPS w ramach zadañ w³asnych obszarze dzia³ania oœrodka. Pozwala osobom
dysponowa³ kwot¹ 106 943 z³. Kwota ta zosta³a znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji przywróciæ
przeznaczona na zasi³ki celowe oraz pobyt w odpowiedzialnoœæ za w³asne ¿ycie, co w
Domu Pomocy Spo³ecznej . Oprócz tego OPS k o n s e k w e n c j i p o z w a l a n a i c h
otrzyma³ równie¿ dotacjê na zasi³ki okresowe w usamodzielnienie.
wys. 633 119 z³. . Oœrodek jest równie¿
£ukasz .S

,,50 + 1” - kurs dla dojrza³ych
Jak bardzo przydatny mo¿e byæ Internet wszyscy wiemy, dziêki niemu nie wychodz¹c z domu
mamy kontakt ze œwiatem, mo¿emy porozmawiaæ z ludŸmi, dokonaæ ró¿nego rodzaju
zakupów, zap³aciæ rachunek za telefon, czy porozmawiaæ z mieszkaj¹cymi w innym mieœcie
lub nawet za granic¹ dzieæmi czy znajomymi, bez dodatkowych op³at. Wszystko szybko bez
ruszania siê z domu, czy stania w ci¹gn¹cych siê niekiedy w nieskoñczonoœæ kolejkach.
Ni es te ty ni e ws zy sc y po tr af i¹
korzystaæ z jego dobrodziejstw. Dotyczy to
zw³aszcza osób starszych. Niektórzy uwa¿aj¹,
¿e to nie dla nich tylko dla,,m³odych”, byæ mo¿e
nawet chcieliby siê nauczyæ, ale boj¹ siê ¿eby
cz eg oœ ni e ze ps uæ . A pr ze ci ¹¿ id ea
ro zp ow sz ec hn ia ni a in te rn et u ni e mo ¿e
ograniczaæ siê tylko do poszerzania jego
dostêpnoœci. W³aœnie z myœl¹ o osobach
starszych rzecznik prasowy TV kablowej
,,Diana’’ pan Wojciech Schmidt, uruchomi³
projekt o nazwie 50+1, który obejmie tak¿e
Janów Lubelski, jest adresowany do osób, które
maj¹ s³aby kontakt z mediami
teleinformatycznymi. Kurs zosta³ stworzony

specjalnie z myœl¹ o osobach starszych. Podczas
kur su jeg o ucz est nic y poz naj ¹ obs ³ug ê
ko mp ut er a i In te rn et u, uc z¹ si ê w ie le
praktycznych rzeczy m.in. jak za³o¿yæ konto emailowe, czy dokonywaæ przelewu bankowego,
ale chyba najwa¿niejsz¹ zalet¹ tego szkolenia
jest to, ¿e wszyscy uczestnicy maj¹ szansê
prze³amaæ swój lêk do komputera, a nabyte
umiejêtnoœci znacznie u³atwi¹ im ¿ycie. Kurs
rozpocz¹³ siê 3 marca; prowadzony jest w
pracowniach informatycznych Gimnazjum w
Janowie Lubelskim oraz Szkole Podstawowej.
Patronat honorowy nad akcj¹ obj¹³ Burmistrz
Janowa Lubelskiego pan Krzysztof Ko³tyœ.
£ukasz .S

Pieski wolne od podatków
Ju¿ od stycznia 2008 roku mieszkañcy Janowa Lubelskiego nie musz¹ p³aciæ podatków za
swoje kochane czworonogi.
Tak¹ decyzjê podj¹³ rz¹d. Wielu ludzi mia³y by iœæ na sprz¹tanie psich kup. Na
przymus ten irytowa³, poniewa¿ w³aœciciele szczêœcie dla wszystkich posiadaczy
innych zwierz¹t nie musz¹ p³aciæ podatków
za swoich pupili.
Dotychczasowy podatek od
posiadania psów zgodnie z art. 1 pkt. 14
ustawy z dnia 7 grudnia 2005 r. o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2006 r. Nr. 249, poz. 1828) zosta³ zast¹piony
op³at¹ od posiadania psów.
Zasadnicza ró¿nica pomiêdzy tymi
œwiadczeniami sprowadza siê do tego, ¿e nowa czworonogów Rada Gminy Janów Lubelski
op³ata mo¿e byæ wprowadzona przez radê nie podjê³a na rok 2008 takiej uchwa³y.
£ukasz .S
gminy w formie uchwa³y. Pieni¹dze z op³aty

2.

Niecodzienny jubileusz 100-lecia urodzin
obchodzi³a 2 marca mieszkanka Kopców pani
Zofia Sikora. Dzieñ urodzin sêdziwa jubilatka
rozpoczê³a od uczestniczenia we Mszy Œwiêtej
odprawionej w Jej intencji, podczas której
ksi¹dz infu³at Edmund Markiewicz podarowa³
pani Zofii kopiê cudownego obrazu Matki Bo¿ej
Janowskiej.
Dalsze uroczystoœci odbywa³y siê w
restauracji Hetmañska, gdzie przy uroczystym
przyjêciu w tym szczególnym dniu jubilatce
towarzyszy³a liczna rodzina: dzieci, wnuki,
prawnuki, którzy przyjechali z ró¿nych stron
Polski. Niektórzy potomkowie jubilatki spotkali siê
pierwszy raz w ¿yciu. Pani Zofia by³a szczêœliwa i
bardzo wzruszona; w jej oczach pojawi³y siê ³zy. Z
¿yczeniami dla pani Zofii przyby³ równie¿
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ.
Oprócz ¿yczeñ wrêczy³ on dostojnej jubilatce kosz
kwiatów, prezenty oraz list gratulacyjny od
premiera Donalda Tuska.
Pani Zofia mimo sêdziwego wieku cieszy
siê kondycj¹, jakiej mog¹ jej pozazdroœciæ du¿o
m³odsi, chodzi o w³asnych si³ach i czyta bez

okularów. Wed³ug niej, recept¹ na d³ugowiecznoœæ
jest obcowanie z przyrod¹, przebywanie na
œwie¿ym powietrzu, praca i co najwa¿niejsze
odpowiednia dieta: nabia³, kozie mleko, sery,

Burmistrz Janowa Lubelskiego sk³ada ¿yczenia jubilatce

ciemne pieczywo. My ze swojej strony gratulujemy
solenizantce i ¿yczymy kolejnych stu lat ¿ycia.
£ukasz S.

Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego
- przygotowanie do nich

Cd. ze str. 1

N a sz c zê œ ci e sp o ³e c zn o œæ c hr z eœ c ij a n
katolików naszych janowskich parafii docenia i
czuje potrzebê tego sakramentu i garnie siê do
konfesjona³ów, ale te negatywne trendy i tu
pr ze ni ka j¹ . Ci er pi en ie os ób ch or yc h i
niepe³nosprawnych co widaæ choæby w Domu
Pomocy Spo³ecznej ,,Barka” im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim zazwyczaj u³atwia tê
drogê pojednania sakramentalnego, ale nie w
ka¿dym przypadku to siê potwierdza, s¹
nierzadkie odchylenia od tej regu³y. W tym
trudzie sprawowania pos³ugi sakramentalnej
duchowo i realnie wspiera kapelana DPS - u
szczególny i zacny mieszkaniec
Ksi¹dz
Kanonik Tadeusz Prejs.
Liturgia Wielkiego Tygodnia kierowaæ
bêdzie nasz¹ uwagê na Krzy¿ Chrystusa, na
którym dokona³o siê nasze odkupienie. Gdyby
nie by³ o kr zy¿ a Ch rys tus nie zos ta³ by
ukrzy¿owany. Gdyby nie krzy¿, ¿ycie nie
zosta³oby przybite gwoŸdziami do drewna.
Dlaczego wiêc Jezus takim surowym znakiem
opieczêtowa³ swoich wiernych? Poniewa¿
krzy¿ jest najistotniejszym zadaniem Chrystusa
na ziemi, swoim krzy¿em wyjedna³ nam
przebaczenie grzechów, krzy¿em sk³oni³ ku
nam Mi³osierdzie Bo¿e, Krzy¿em otworzy³ nam
wrota ¿ycia wiecznego. Bez krzy¿a nie ma
¿ycia.
Jak¿e wielk¹ i cenn¹ rzecz¹ jest krzy¿.
Wielk¹, poniewa¿ przezeñ otrzymaliœmy wiele
dóbr. Cenn¹, poniewa¿ krzy¿ jest znakiem
nadziei, mêki i triumfu Boga. Dziêki niemu
zosta³ pokonany szatan i œmieræ. Krzy¿ dla
ca³ego œwiata sta³ siê powszechnym znakiem
zbawienia. Krzy¿ jest chwa³¹ i wywy¿szeniem

Chrystusa. Czy wiêc dobrze sobie
uœwiadomimy, czym jest dla nas krzy¿?
Chry stus odku pi³ krzy ¿em nasz e
nieœmiertelne dusze. Krzy¿em zap³aci³ za nasze
zbawienie. To najwiêksza œwiêtoœæ, jaka jest na
Ziemi, gdy¿ po n im sp³ywa krew B oga
Cz³owieka. Bycie przyjacielem Boga, to bycie
przyjacielem Krzy¿a przyznawaæ siê do Niego,
wyznawaæ prawdy i zasady, które g³osi. Ten
znak na drogach, na œcianach domów, na
szczytach wie¿, cmentarzach przypomina mi
Chrystusa. Jest znakiem wiary, nadziei, mi³oœci,
poœw iêce nia i prze bacz enia . (Kwa rtal nik
,,Nadzieja i ¿ycie” kwiecieñ, maj, czerwiec
2007, str 25, nr 43 2007).
W tym roku w parafiach, janowskich z
DPS-em w³¹cznie przygotowanie do Œwi¹t
Wielkanocnych zbiega siê z d³ugofalowym
przygotowaniem do uroczystoœci Intronizacji
Najœwiêtszego Serca Jezusowego, co podnosi
rangê tych prze¿yæ i powinno przyczyniaæ siê
do du ch ow eg o od ro dz en ia wi er ny ch ,
po g³ êb ia ni a i ch wi êz i z Ch ry st us em
Zmartwywsta³ym ¿yj¹cym w Koœciele.
Niech nadchodz¹ce Œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego wyzwol¹ w nas
wszystkich nowe si³y do ¿ycia nauk¹ Jezusa,
niech bêd¹ Ÿród³em radoœci, pokoju i nadziei w
trudnym dziœ i niech zaowocuj¹ kiedyœ naszym
zmartwychwstaniem. Niech Zmartwychwsta³y
Chrystus obdarza potrzebnymi ³askami i si³¹ w
codziennym ¿yciu wszystkim w ich stanie i
zawodzie w pe³nieniu obowi¹zków i znoszeniu
krzy¿a cierpieñ i samotnoœci.
Ksi¹dz Tadeusz Ozimek
Kapelan DPS-u

W skrócie
Ruszy budowa bloków? Urz¹d Miejski jest w toku przygotowania decyzji o warunkach zabudowy pod
budownictwo wielorodzinne (bloki). Tereny pod budowê, ponad 2 ha, znajduj¹ siê przy ulicy
Sowiakowskiego (obok bloków szpitalnych). Budow¹ zajmie siê deweloper, który bêdzie mia³ za zadanie
wykupienie tych terenów.

Kraœnik sprz¹ta w Janowie Lub.
Rozstrzygniêto przetarg na poziomowe sprz¹tanie ulic Janowa Lubelskiego. Nasi przedsiêbiorcy wystawili
za wysok¹ cenê i odpadli, a przetarg wygra³o Przedsiêbiorstwo Drogowe i Oczyszczania z Kraœnika, które
oczyœci i wysprz¹ta gminne ulice za 6 432 z³.
Remonty cz¹stkowe ulic
Tak nazywa siê ³atanie dziur w jezdniach, które powsta³y podczas zimy. Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo Mostowych z Janowa Lubelskiego za³ata ulice gminne za 115 tys. z³otych. Prywatna firma
okaza³a siê bezkonkurencyjnie najtañsza.

Gazeta Janowska

Informacja z zakresu wyp³at
dodatków mieszkaniowych
Osoby najmniej zarabiaj¹ce bardzo czêsto
nie s¹ w stanie ponosiæ pe³nych kosztów
zwi¹zanych z op³acaniem czynszu za
zajmowany przez siebie lokal. Z tego te¿
wzglêdu ju¿ 13 lat temu, na mocy ustawy z
1994 roku o najmie lokali i dodatkach
mieszkaniowych, pañstwo zdecydowa³o siê
na wspieranie najubo¿szych mieszkañców
poprzez przyznawanie im dodatków
mieszkaniowych.
W 2007 decyzjê o przyznaniu dodatku
mi es zk an io we go ot rz ym a³ o a ¿ 2 99
mi es zk añ có w na sz ej gm in y. W su mi e
wyp³acono 2 106 dodatków mieszkaniowych na
kwotê 318 749,41 z³. Najczêstsz¹ przyczyn¹
zg³aszania siê po tego rodzaju œwiadczenia jest
ut ra ta Ÿr ód ³a do ch od u na sk ut ek np .
wygaœniêcia umowy o pracê, przejœcie na

emeryturê lub rentê inwalidzk¹, œmieræ jednego
z cz³onków gospodarstwa domowego lub
tworzenie w³asnego gospodarstwa domowego,
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego. S¹ te¿ inne
powody, takie jak narodziny dziecka lub
wynajem b¹dŸ kupno mieszkania. Osoby
rezygnuj¹ z tego rodzaju pomocy najczêœciej
wskutek utraty tytu³u prawnego w zwi¹zku ze
sprzeda¿¹ mieszkania, zmniejszeniem liczby
osób w rodzinie, konsekwencj¹ tego jest
przekroczenie norm powierzchni lub
przekroczenie kryterium dochodowego.
Dodatek nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 2 % wysokoœci
kwoty najni¿szej emerytury brutto - 11,95 z³.
Aktualnie najni¿sza emerytura brutto wynosi 597,46 z³. Liczba dodatków w 2007 roku
zmniejszy³a siê w stosunku do roku ubieg³ego.
£ukasz S.

Kolejni ³awnicy wybrani

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, i¿ Zmartwychwsta³y da nam pewnoœæ,
¿e dobro wiêksze jest od z³a,
mi³oœæ od nienawiœci, a ¿ycie od œmierci
¿yczy
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
Jan Frania

Aktywni radni
Podczas sesji Rady Miejskiej 22 lutego podjêto
kilka uchwa³ w tym: regulaminu dla nauczycieli
okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz warunki
przyznawania dodatków, ,wspó³pracy Gminy
Janów Lubelski z organizacjami
pozarz¹dowymi, oraz zmianê uchwa³y
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdzia³aniu Narkomanii.
Ra da wy s³ uc ha ³a sp ra wo zd an ia z
dzia³a lnoœci Oœrodk a Pomoc y Spo³e cznej w

do Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i
Autostrad.
Wœród innych spraw mówiono o braku chodnika na
ulicy Ró¿anej. Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ,
potwierdzi³, ¿e ta sprawa jest wœród
najwa¿niejszych spraw do za³atwienia. Nie
schodz¹cym tematem z ust radnych i czêœci
Janowian jest problem bezdomnych psów.
Zg³oszony wniosek o ograniczenie
szybkoœci samochodów na Rudzie przez po³o¿enie
na drodze zwalniaczy(le¿¹cych pacho³ków) nie

Janowie Lubelskim.
W w ol ny ch w ni os ka ch r ad ny To ma sz
Kap roñ w im ien iu m ies zka ñcó w Zo fia nki
zaapelowa³ o wsparcie wniosku dotycz¹cego
budowy chodnika i œcie¿ki rowerowej od szpitala w
kierunku Zofianki. Mieszkañcy wyst¹pili z pismem

spotka³a siê ze zrozumieniem. Jest tam
ograniczenie szybkoœci, jak w terenie
zabudowanym. Kolejne ograniczenie jak zauwa¿y³
jeden z radnych, mo¿e w koñcu ograniczyæ nawet
szybkoœæ poruszania siê pieszego.
J.M

Na wniosek Prezesa S¹du Okrêgowego w Zamoœciu Rada Miejska w Janowie Lubelskim
dokona³a wyboru kolejnych ³awników do S¹du Rejonowego w naszym mieœcie. Wszyscy zg³oszeni
³awnicy zostali wybrani w g³osowaniu tajnym. Do pe³nienia funkcji ³awnika w S¹dzie Rejonowym
w Janowie Lubelskim- do orzekania w zakresie prawa pracy- wybrano nastêpuj¹ce osoby: Joanna
Rzeszutko, Bogus³aw Stanis³aw Martyniuk, Halina Pawusiak, Krzysztof Kamiñski, Ewa Emilia
Sobczyñska- Martyna, Henryk Rudnicki, Ma³gorzata Bogumi³a Krzak. Wybranym ³awnikom
¿yczymy obiektywnoœci.
J.M

Gimnazjum w nowej oprawie
Trwaj¹ intensywne prace przy rewaloryzacji otoczenia janowskiego gimnazjum.
Ca³y teren zostanie ogrodzony pod koniec
budowy. Kanalizacja burzowa zosta³a ju¿
po³o¿ona. Wszystkie warstwy podbudowy pod
boisko trawiaste (syntetyczne) zosta³y ju¿
wykonane a boisko ogrodzone.

wy³o¿one zostan¹ kostk¹ brukow¹. Odbiór ca³oœci
robót przewidziany jest na koniec lipca. Ca³kowity
koszt zamknie siê kwot¹ 1 398 338 z³. Ze œrodków
unijnych otrzymaliœmy 75% sumy 10% pochodzi z
bud¿etu pañstwa pozosta³e 15% pokryte zostanie ze

Praca dla bezrobotnych
Ponad czterdzieœci osób bezrobotnych znajdzie okresow¹ pracê w Urzêdzie Miejskim
Uru cho mia ne z ost an¹ pra ce
interwencyjne dla dziesiêciu osób. Urz¹d
Miejski bêdzie partycypowa³ w kosztach
utrzymania tej grupy, pozostali pracownicy
bêd¹ utrzymywani z funduszy Powiatowego
Biura Pracy. Grupa robót publicznych sk³adaæ
bêdzie siê z osiemnastu osób, g³ównym

Gimnazjum - widok z dachu krytej p³ywalni

Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie
muru oporowego od ulicy ks. Skorupki. Rozpoczêto
budowê boiska asfaltowego. Place, chodniki i drogi

œrodków w³asnych gminy.
J.M

Europejska Gmina

Rozgrzewka przed p³ywaniem

W dniu 12 marca 2008 roku w Lublinie
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof
Ko³tyœ odebra³ wyró¿nienie „Europejska
W Urzêdzie Miejskim odby³o siê pierwsze robocze spotkanie dyrektora Oœrodka Sportu i Gmina Europejskie Miasto”.
Rekreacji Krzysztofa Derusia z dyrektorami szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Ten pre sti ¿ow y tyt u³ otr zym uj¹
Nal e¿y zsy nch ron izo waæ zaj êci a Starostwo Powiatowe tez zechc¹ korzystaæ z
szkolne z zajêciami na p³ywalni. Dostosowanie basenu. Przed rozpoczêciem zajêæ na p³ywalni
planu lekcji z harmonogramem pracy jest dosyæ wsz ysc y ade pci nau ki p³y wan ia mus z¹
sk om pl ik ow an ¹ op er ac j¹ . W sz ko ³a ch otrzymaæ zgodê rodziców. W miesi¹cu wrzeœniu
gminnych jest oko³o 2000 dzieci i m³odzie¿y. basen bêdzie funkcjonowa³ „ ca³¹ para”
Nale¿y oczekiwaæ ¿e szko³y podleg³e pod
J.M

Czyste posesje i ulice
Zbli¿aj¹ siê œwiêta. Mieszkañcy Janowa
przyst¹pili do wiosennych porz¹dków bo tak
powinno byæ. Mam jednak sugestiê, aby porz¹dki
by³y utrzymane przez ca³y rok tak w obejœciach jak
i na ul icach . Mias to pre tendu je do m iast
turystycznych, wiêc powinno przyci¹gaæ piêknem
i czystoœci¹. Wiêkszoœæ mieszkañców ma poczucie
estetyki i porz¹dku, s¹ jednak osoby, którym

niestety trzeba przypominaæ o obowi¹zkach
mieszkañca miasta. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e
prowadzone bêd¹ kontrole przez odpowiednie
s³u¿by i w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego
nieporz¹dku miasto bêdzie zlecaæ sprz¹tanie
odpowiednim firmom a nastêpnie bêdzie obci¹¿aæ
niechlujnych w³aœcicieli posesji.
J.M s a m o r z ¹ d y m o g ¹ c e s i ê p o c h w a l i æ

Gazeta Janowska

zadaniem tych pracowników bêdzie
porz¹dkowanie miasta. W Urzêdzie Miejskim
sta¿e po ukoñczeniu nauki. Odbêdzie oœmiu
absolwentów. Przyuczenie do zawodu otrzyma
kolejne osiem osób. Wszystkie te grupy zostan¹
zorganizowane ju¿ w miesi¹cu marcu.
J.M

najwiêkszymi osi¹gniêciami w przyci¹ganiu
œrodków unijnych.
Ranking zosta³ przeprowadzony przez
Gazetê Prawn¹ pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i we wspó³pracy z
Bankiem Gospodarstwa
Krajowego oraz firm¹
doradcz¹ Ernst&Young.
Brane tu by³y pod uwagê
wszystkie projekty unijne
realizowane nie tylko
p r z e z w ³ a d z e
samorz¹dowe, ale
równie¿ przez lokalnych
przedsiêbiorców i
rolników, wiêc
wyró¿nienie obejmuje
tak¿e spo³ecznoœci
lokalne gmin.
P.K
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Rozgrywki Halowej Pi³ki No¿nej zakoñczone Janowianka - nowy herb
i nowi zawodnicy

Trwaj¹ca ponad trzy miesi¹ce Liga Gminna Halowej Pi³ki No¿nej dobieg³a koñca. Mimo i¿
poziom rozgrywek by³ ni¿szy w stosunku do ubieg³ego roku, dostarczy³y one wielu emocji
wszystkim kibicom. Na trybunach mo¿na by³o zobaczyæ najwa¿niejszych przedstawicieli
Czy nowi zawodnicy pomog¹ dru¿ynie awansowaæ na lepsz¹ pozycjê w tabeli?
w³adz gminy i powiatu.
Pewn ie wiêk szoœ æ jesiennej 10 miejsce w tabeli rozpoczyna rundê
W zawodach wziê³o udzia³ 8 zespo³ów. dorobkiem 29 goli zosta³ zawodnik v-ce lidera
sympatyków pi³ki no¿nej wiosenn¹ spotkaniami z bardzo trudnymi
W ca³ych rozgrywkach pad³o a¿ 388 bramek, rozgrywek ekipy FC Technik Leszek Pachuta.
zauwa¿y³a zmianê herbu przeciwnikami. Pierwszy mecz 15 lub 16 marca
kt ór e s tr ze la ³o 67 za wo dn ik ów. P rz ed Nagrodê dla najlepszego pi³karza, zdoby³
MKS Janowianka. Nowy rozegra u siebie z zajmuj¹cym aktualnie 4
rozp oczê ciem rozg rywe k najm ocni ejsz ym zawodnik dru¿yny Komas Mariusz Majdanik.
herb Janowianki zosta³ miejsce w tabeli Spartakusem Szarowola. W
zespo³em wydawa³ siê dobrze nam znany z Tytu³ najlepszego bramkarza ligi zdoby³
wprowadzony: Uchwa³¹ zimowym okienku transferowym do dru¿yny
pierwszego turnieju Kabaret Starszych Panów zawodnik Caterpillaru Krajewski Waldemar
8/2007 Zarz¹d u Klubu do³¹czy³o dwóch nowych graczy: NiedŸwiadek
Nowy herb Janowianki
maj¹cy w swoim sk³adzie ubieg³orocznego Wyró¿nienie za wytrwa³oœæ, zaanga¿owanie i
MKS Janowianka z dnia 25 wrzeœnia 20007 r. Krzysztof ze Stali Poniatowej i Wilczyñski
króla strzelców Ligi Dariusza Brytana. Oprócz optymizm otrzyma³ nestor rozgrywek Ryszard
KSP z ubieg³orocznych rozgrywek pozosta³ Ma³ek z zespo³u FC Technik
jeszcze zespó³ Technika w nieco odmienionym Wyró¿nienie za wiernoœæ i przywi¹zanie do
sk³adzie, pozosta³e zespo³y to nowe teamy i nie zespo³u i resortu otrzyma³ zespó³ Policji.
do koñca mo¿na by³o przewidzieæ jak siê Na gr od ze ni zo st al i ró wn ie ¿ za wo dn ic y
zaprezentuj¹. Jednak po pierwszej rundzie Wojtexu, któr zy do je¿d¿ ali na turn iej z
rozgrywek, dziêki piêknej i co najwa¿niejsze odleg³ych miejscowoœci, za walkê i ambicjê,

Zdjêcie wykonane 8 maja 1950r.

Kadra Janowianki przygotowuje siê do trudnych spotkañ rundy wiosennej.

Au to re m no we go , ni ew ¹t pl iw ie ba rd zo
udanego herbu jest Konrad Deruœ uczeñ I klasy
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Janowianka zajmuj¹ca po rundzie

Sport w remizie

Zwyciêscy rozgrywek zespó³ Caterpillar

bardzo skutecznej grze wy³oni³ siê nowy
kandydat do zdobycia Pucharu Burmistrza FC
Caterpillar zespó³ sk³adaj¹cy siê w wiêkszoœci z
pr ac ow ni kó w za k³ ad u Ca te rp il la ra . Po
pierwszej rundzie wygrywaj¹c 6 z 7 spotkañ
obj¹³ prowadzenie w rozgrywkach, a tu¿ za nim
by³ KSP. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e walka o
zwyciêstwo rozegra siê pomiêdzy tymi dwoma
dru¿ynami, jednak KSP podj¹³ decyzjê o
wycofaniu siê z rozgrywek. Wygrywaj¹cy mecz
za meczem Caterpillar mia³ coraz wiêksze
szansê na zwyciêstwo. Jedyn¹ dru¿yn¹, która
mog³a zagroziæ liderowi by³ zespó³ FC Technik.
Niestety pogrzeba³ on swoje szanse na
zwyciêstwo w bezpoœredniej konfrontacji z,
Caterpillarem, któr¹ liderzy wygrali 6:3.Tym
samym ju¿ na kolejkê przed koñcem rozgrywek,
Caterpillar zapewni³ sobie zwyciêstwo w ca³ym
turnieju.
Uroczyste zakoñczenie rozgrywek,
wrêczenie wyró¿nieñ i medali odby³o siê 22
lutego. Wrêczenia nagród i wyró¿nieñ dokona³
zastêpca Burmistrza Janowa Lubelskiego
Czes³aw Krzysztoñ.
I tak najskuteczniejszym zawodnikiem Ligi z

Marcin z Awi Œwidnik. Wystêp w najbli¿szych
meczach Janowianki tego ostatniego stoi pod
znakiem zapytania z uwagi na kontuzjê.
£.S

której im nie brakowa³o szczególnie podczas
spo tka ñ z naj lep szy mi dru ¿yn ami tyc h
rozgrywek.
Nagroda Fair Play zosta³a przyznana dru¿ynie
Kabaretu Starszych Panów za przed³o¿enie
w³asnych ambicji nad dobro i kontynuacjê ligi
oraz postawê godn¹ wielkich mistrzów.
Dyplom otrzyma³ równie¿ Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ od kibiców,
zawodników i sêdziów z podziêkowaniami za
zorganizowanie i dalsz¹ kontynuacjê Ligi
Gminnej Halowej Pi³ki No¿nej piêcioosobowej.
£ukasz .S

Niedzielnym popo³udniem w Momotach
Górnych rozegrano turniej tenisa
sto³owego. W Turnieju Tenisa Sto³owego o
Puchar Prezesa Oddzia³u Miejsko
Gminnego ZOSP RP Krzysztofa Ko³tysia
walczy³o osiem dru¿yn ze wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy Janów
Lubelski. By³ to ju¿ drugi turniej
zorganizowany przez stra¿aków.
Wprowadzamy ¿ycie sportowe do
remiz, mówi³ Komendant OM-G ZOSP RP
Grzegorz Kwiecieñ. Wczeœniej
przeprowadzone eliminacje pozwoli³y
wy³oniæ reprezentacje, które rozegra³y walki
fina³owe. Zwyciêzcami byli zawodnicy z
OSP Bia³a a w nastêpnej kolejnoœci Momoty

udanych zagrywek. Puchary i dyplomy w
imieniu prezesa wrêcza³ Grzegorz Kwiecieñ.

Zdobywcy pierwszych miejsc

Sto³y dla poszczególnych jednostek zosta³y
zakupione przez UM z funduszy
przeciwalkoholowych. Na zakoñczenie

Ko³o Kraków

Wszyscy uczestnicy turnieju

Górne, Zak³adowa Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,
Zofianka Górna, Ujœcie, £¹¿ek Ordynacki,
Janów Lubelski, Momoty Dolne.
Fina³y przebiega³y w przyjaznej
atmosferze z uœmiechem na twarzy, nie by³o
protestów nie by³o gwizdów, by³y brawa dla
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Prezes OSP w Momotach Górnych Roman
Kaproñ zaprasza³ na kolejne rozgrywki oraz
na oficjalne uroczystoœci otwarcia remizy,
które odbêd¹ siê w wakacje.
J.M

Regionalna Izba Pamiêci w Batorzu cd ze str 1
Wywiad z pani¹ Teres¹ Micha³ek
Czy by³ jakiœ wzorzec, w oparciu o który tworzono
Regionaln¹ Izbê Pamiêci?
Tak jak wspomnia³am czêœæ zbiorów pochodzi z
izby pamiêci, utworzonej przez Pana Latosa w
sz ko le w B at or zu . M aj ¹c ju ¿ p ew ne
doœwiadczenie Pan Latos opracowa³ scenariusz,

na podstawie którego jest urz¹dzona obecna izba
pamiêci.
Kiedy mo¿na zwiedzaæ ekspozycje?
Godziny otwarcia bêd¹ ustalone, po oficjalnym
otwarciu, a myœlê, ¿e bêdzie to na prze³omie
kwietnia i maja br. W tej chwili jeszcze trwa
urz¹dzanie - takie koñcowe prace i jesteœmy tam w
godz. 8-16.
Muzeum zawiera zbiory eksponatów tylko z terenu
Gminy Batorz, czy s¹ one spoza jej terenu?
Zgromadzone zbiory pochodz¹ g³ównie z terenu
gmi ny Bat orz , cho cia ¿ czê œæ eks pon ató w
pochodzi z Pi³atki z gminy Godziszów.
S¹ eksponaty przekazane przez rodzinê Pana
Latosa, natomiast wyposa¿enie kuŸni, k¹cik
szewski, zbiory starych banknotów oraz wiele
innych eksponatów przekaza³ nam Pan Tadeusz
Zyœko - kowal artysta z Wólki Batorskiej.
Czy zdarza siê, ¿e ludzie przychodz¹ z
eksponatami do Regionalnej Izby Pamiêci? Bo
przecie¿ to dziêki zbiorom ró¿nych rzeczy mo¿emy

poznaæ historiê ...
Tak. Eksponaty przynosili uczniowie i rodzice. Ja
sama, z pomoc¹ pracowników domu kultury i
Pana Henryka Kupczyñskiego, przegl¹daliœmy
strychy jeszcze nierozebranych drewnianych
domów na terenie gminy. Prawie wszystkie

XIX sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
W dniu 29 lutego 2008 roku odby³a siê XIX Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, „LEŒNY KR¥G” w Janowie Lubelskim;
na której omawiano roczne sprawozdanie z 3) wyra¿enia zgody na nabycie przez Powiat
dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Janowski nieruchomoœci gruntowych,
Rodzinie w Janowie Lubelskim, gdzie po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym
analizowano trzy g³ówne punkty, tj. opiekê Godziszów Pierwszy;
nad rodzin¹ i dzieckiem, wsparcie i pomoc 4) wyra¿enia zgody na przekazanie Zespo³u
osobom niepe³nosprawnym oraz pozosta³¹ Szkó³ Rolniczych w Potoczku Ministrowi
dzia³alnoœæ PCPR. Sprawozdanie z bie¿¹cej Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
dzia³alnoœci przedstawi³ tak¿e Dyrektor 5) utworzenia Powiatowego Zespo³u Obs³ugi
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Janowie
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim;
Lubelskim Pan Zbigniew Widomski.
6) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci
Poza tymi tematami Rada Powiatu Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
podjê³a uchwa³y m.in. w sprawach:
Janowie Lubelskim za 2007 rok.
1) podzia³u œrodków PFRON, przydzielonych
Nastê pna sesja Rady Powia tu w
dla Powiatu Janowskiego, na realizacjê zadañ Janowie Lubelskim planowana jest w miesi¹cu
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób marcu, a informacja z jej przebiegu zostanie
niepe³nosprawnych w 2008 roku;
przedstawiona w kolejnym numerze gazety.
2) przyst¹pienia Powiatu Janowskiego do
J.G
Podczas XIX sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim obecni byli uczniowie klas III Technikum
Ekonomicznego i Technikum Handlowego z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim.

Inicjatorem ich uczestnictwa w sesji
by³ mgr Micha³ Komack i, któr y chcia ³
przybli¿yæ m³odemu spo³eczeñstwu struktury
fu nk cj on ow an ia sa mo rz ¹d u lo ka ln eg o,
zainteresowaæ m³odzie¿ ¿yciem lokalnym i
zachêciæ ich do udzia³u w kszta³towaniu
postawy obywatelskiej poprzez czynny udzia³
eksponaty przekazane zosta³y nieodp³atnie.
w ¿yciu samorz¹du.
Jak zaczê³a siê Pani praca w Izbie Pamiêci?
Uczniowie z zaciekawieniem œledzili
Zgromadzone zbiory podzielone zosta³y na
przebieg obrad. Po zakoñczonych obradach
nastêpuj¹ce dzia³y:
podzieli siê refleksjami: „Dziêki temu mieliœmy
Historia Gminy Batorz, a tam temat historia
okazjê zapoznaæ siê z funkcjonowaniem Rady
Batorza i Parafii, Powstanie Styczniowe;
Izba wiejska: ³awy, sto³ki, krzes³a, malowana
skrzynia, drewniane naczynia, ubiory z lnu, tary,
¿elazka i wiele innych;
Sala wystaw okolicznoœciowych: wystawa
malarstwa Pana Latosa oraz wystawa kamieni
ozdobnych ze zbiorów p. Norberta i Stefana Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat
Janowski”, po zarejestrowaniu w
Cieœlickich;
Narzêdzia do uprawy roli „Jak to ze lnem bywa³o” Krajowym Rejestrze S¹dowym, uzyskaniu
- narzêdzia do obróbki lnu, k¹cik szewski, numerów REGON i NIP oraz za³o¿eniu
wyposa¿enia kuŸni oraz k¹cik ,,od ziarna do konta bankowego, rozpoczyna dzia³alnoœæ.
Siedzib¹ stowarzyszenia jest budynek
chleba”.
¯yczê spe³nienia wszystkich planów i marzeñ. Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Dziêkujê serdecznie za poœwiêcony czas i Po¿arnej przy ul. Pi³sudskiego 56.
W dniu 27 marca o godz. 12.00 w sali
udzielenie powy¿szego wywiadu.
J.Jargi³o nr 1 budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Zamoyskiego 59, odbêdzie siê walne zebranie
cz³onków stowarzyszenia. W ci¹gu kilku
tygodni planowane jest równie¿ uruchomienie
witryny internetowej stowarzyszenia na
serwerze Starostwa. Bêdzie tam mo¿na
sezonu, poniewa¿ w okresie przygotowawczym znaleŸæ m. in. informacje o celach
remontowany by³ budynek, gdzie trenuj¹ nasi stowarzyszenia, pobraæ druk deklaracji
zapaœnicy i treningi odbywa³y siê nieregularnie. cz³onkowskiej oraz zapoznaæ siê z bie¿¹c¹
Puchar Polski Juniorów dofinansowany by³ dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Powiat
Janowski’’ rozpoczyna dzia³alnoœæ

Dwóch zawodników Olimpu
na podium
Sport
W dn. 7-8.03.2008 r. w Janowie Lubelskim
odby³ siê Puchar Polski Juniorów w zapasach
styl klasyczny.
JL KS „O li mp ” Ja nó w Lu be ls ki
kolejny raz by³ organizatorem ogólnopolskiej
imprezy wywi¹zuj¹c siê organizacyjnie bez
zarzutów. W zawodach startowa³a ca³a
czo³ówka krajowa juniorów, Puchar by³
generalnym sprawdzianem przed
Mistrzostwami Polski, które odbêd¹ siê w
dniach 4-6 kwiecieñ 2008.
Zawodnicy Olimpu dwa razy stawali na
podium:
£ukasik Kamil wywalczy³ III miejsce w kat. 50
kg
Król Grzegorz wywalczy³ III miejsce w kat. 120
kg (zosta³ powo³any na zgrupowanie kadry
narodowej juniorów)
W punktacji klubowej zwyciê¿y³ Agros ¯ary, II
miejsce Sobieski Poznañ, III Œl¹sk Wroc³aw.
Olimp sklasyfikowany zosta³ na 9 miejscu na 28
klubów (startowa³o 116 zawodników z klubów
ca³ego kraju).
Za³o¿eniem Olimpu by³o wywalczenie
3 miejsc na podium, lecz zawodnicy nie s¹
jeszcze przygotowani w stu procentach do

Po wi at u, pr ze bi eg ie m ob ra d, a ta k¿ e
dowiedzieliœmy siê ciekawych informacji,
dotycz¹cych przysz³oœci powiatu. By³a to dla
nas lekcja, zarówno wiedzy o spo³eczeñstwie,
jak i elementów prawa, które s¹ zwi¹zane z
naszym profilem nauczania”.
Se rd ec zn ie dz iê ku je my Ra dz ie
Powiatu w Janowie Lubelskim i
Prz ewo dni cz¹ cem u Rad y Pow iat u Pan u
Józefowi Wielebie za mo¿liwoœæ uczestnictwa
w sesji.
Uczniowie

Serdecznie zachêcamy wszystkich,
którym nie jest obojêtne bezpieczeñstwo
swoje, swoich bliskich oraz okolicy, w której
mieszkaj¹, aby przy³¹czali siê do
stowarzyszenia lub wspierali je na ró¿ne
sposoby. Stowarzyszenie nie ma jeszcze
statusu organizacji po¿ytku publicznego, a
zatem nie mo¿na na jego rzecz wp³acaæ kwoty
1 procenta od podatku dochodowego, mo¿na
natomiast wspieraæ je darowiznami.
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat
Janowski”
23-300 Janów Lubelski, ul. Pi³sudskiego
56
NIP 862-161-36-02, REGON 060318988
Nr rachunku w Powiatowym Banku
Spó³dzielczym:
80 9410 0000 2001 1017 9403 0001
J. Mucha (SBPJ)

Produkt regionalny ,,Gryczok Godziszowski’’
Jako drugi produkt regionalny woj. lubelskiego w roku 2008 zarejestrowany zosta³ „Gryczok godziszowski”.

Je st pr os to k¹ tn ym pl ac ki em z
kruszonk¹, pieczonym w blasze. Sk³ada siê z
warstw ciasta naleœnikowego i kaszy z serem.
Ma charakterystyczny smak i zapach parowanej

fot. Jerzy £ukasik

Gryczok Godziszowski fot. R. Radzik

przez Gminê Janów Lubelski, Starostwo
Powiatowe Janów Lubelski, Firmê Janex, Hotel kaszy, lekko s³odkawy, wzbogacony aromatem
Restauracja Myœliwska, Scuba S. Azzini,
bia³ego sera i przypraw.
BS Janów Lubelski.
Gmina Godziszów to tradycyjny
JLKS ,,Olimp” region uprawy gryki i jej przerobu na kasze

Gazeta Janowska

(dzia³a tu a¿ 17 kaszarni), a kasza gryczana
króluje na sto³ach tutejszych mieszkañców
pr ze z ca ³e st ul ec ia , o cz ym œw ia dc z¹
przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje
wypiekania gryczoka. Przypomnijmy dnia 7
maja 2007 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Lubelskiego odby³a siê
uroczystoœæ "Gala Produktów Tradycyjnych
Województwa Lubelskiego" z okazji prezentacji
produktów tradycyjnych wpisanych na listê
produktów regionalnych woj. lubelskiego.
Wœród powy¿szych produktów znalaz³
siê tak¿e "Miód gryczany godziszowski",
produkowany w Godziszowie, uzyskuj¹c tym
samym Laur Promocyjny od Marsza³ka
Województwa Lubelskiego P. Jaros³awa
Zdrojkowskiego.
R. Radzik U.G. Godziszów
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Zima, zima i po zimie cd ze str. 1 System wsparcia dla osób niepe³nosprawnych
Ciê¿ko by³o uwierzyæ , ¿e wszêdzie wiosna , a
w Chrzanowie bia³a zima. Po zakoñczeniu
sezonu, jako w³aœciciel kompleksu
na rc ia rs ki eg o, li cz ê s tr at y. S zt uc zn e
naœnie¿ani e, oœwietle nie i wszyst kie
przygotowania do zimy poch³onê³y ogromne
koszty, a te kilka dni sezonu nie by³y w stanie
zrekompens owaæ wydatków. Wspomnieni a
ostatnich tygodni niejednokrotnie spêdzaj¹ mi
sen z powiek i daj¹ du¿o do myœlenia.
Zastanawiam siê, czy inwestowanie w wyci¹gi
nie jest chybionym pomys³em, czy to wszystko
ma sens? Jest to ju¿ druga zima, do której trzeba
by³o do³o¿yæ jak bêdzie nastêpna?
Mimo z³oœliwoœci natury, a mo¿e jej
przychylnoœci dla drogowców, jestem

mi³oœników bia³ego szaleñstwa, a zima bêdzie
naprawdê narciarska.
J e st e m z a sk o cz o ny f ak t em , ¿e
dyrekcje oraz pedagodzy szkó³ z terenu
powiatu janowskiego nie przejawiaj¹
i n i c j a t y w y z o rg a n i z o w a n i a u c z n i o m
wypoczynku oraz nauki jazdy na nartach w
Chrzanowie. Krótki sezon nie przeszkodzi³
gru pom dzi eci i m³ odz ie¿ y z p owi atu
bi³gorajskiego, Zamoœcia, Lublina, mimo
znacznych odleg³oœci, mi³o spêdziæ czas na
stoku. Z terenu powiatu janowskiego, poza
grupami uczniów ze szkó³ w: Chrzanowie,
Otroczu i Potoku Stanach, ¿adna szko³a nie by³a
zainteresowania wyjazdem na stok - uwa¿am,
¿e tak byæ nie powinno.

Inwestycje Powiatu Janowskiego
Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim, wychodz¹c na przeciw
zdiagnozowanym potrzebom wzmocnienia
sieci oparcia spo³ecznego dla
niepe³nosprawnych mieszkañców
powiatu, podejmuje kolejne inicjatywy w
celu rozszerzenia oferty dotycz¹cej
sposobów zagospodarowania czasu tych
osób. W konsekwencji, w roku ubieg³ym,
podjêto zwieñczone sukcesem starania o
utworzenie w powiecie nowej instytucji
pobytu dziennego Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Janowie Lubelskim.
Dom powsta³ w miesi¹cu listopadzie
2007 roku. W celu jego uruchomienia
pozyskano œrodki z bud¿etu Wojewody
Lubelskiego, które uzupe³niono œrodkami
w³asnymi po wiatu. Prze znaczono je na
czêœciowe przystosowanie parteru budynku,
dot ych cza s za jmo wan ego prz ez J LKS
„OLIMP”, przy ul. Zamoyskiego 37 (wejœcie
od strony ul. Kiliñskiego), do potrzeb
niepe³nosprawnych uczestników Domu.
Pozyskane œrodki nie zabezpieczy³y
ca³oœci potrzeb remontowych, dlatego te¿ w
celu kontynuowania rozpoczêtej inwestycji,
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

prace: 1) remont dachu, 2) roboty termorenowacyjne (elewacja budynku), 3)
wykonanie murowanego ogrodzenia i
chodnika, 4) urz¹dzenie placu wokó³ ŒDS.
Po wykonaniu powy¿szych prac,
budynek bêdzie lepiej spe³niaæ swoje funkcje,
gdy¿ jego wygl¹d zewnêtrzny znacznie
odbiega od wygl¹du wyremontowanych
pomieszczeñ zajmowanych przez ŒDS.
Wykonanie ogrodzenia wokó³
budynku przyczyni siê do jego trwa³ego
oddzielenia od drogi publicznej, co zwiêkszy
bezpieczeñstwo uczestników, którzy w
ró ¿n yc h ok re sa ch na si le ni a ch or ob y,
wymagaj¹ szczególnej opieki i wzmo¿onej
uwagi ze strony terapeutów i opiekunów.
Wykonanie chodnika i urz¹dzenie placu
wokó³ siedziby ŒDS, spowoduje natomiast
pe³ne przystosowanie traktu
komunikacyjnego zewnêtrznego do potrzeb
niepe³nosprawnych ruchowo u¿ytkowników
do mu . P rz ew id yw an y c za s r ea li za cj i
in we st yc ji ok re œl on o, w p rz yp ad ku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, na okres
do 1 czerwca do 1 paŸdziernika bie¿¹cego
roku.
Za zn ac za m, ¿e da ls zy ro zw ój

w dniu 23 listopada 2007 roku z³o¿y³o do

jednostki, w tym zwiêkszenie iloœci miejsc w
oœrodku (obecnie dysponujemy zaledwie 20
miejscami), bêdzie uzale¿niony od
mo ¿l iw oœ ci po zy sk iw an ia fu nd us zy
zewnêtrznych na ten cel.

Stok narciarski w Chrzanowie

cz³owiekiem, który siê nie poddaje, tym
ba rd zi ej , ¿ e s am je ¿d ¿ê na na rt ac h,
sn ow bo ar dz ie . Wi em ja k wa ¿n e je st
od po wie dn ie pr zy go to wan ie sto ku i
dostosowanie go do potrzeb narciarzy. W
przysz³ym sezonie zamierzam uruchomiæ
drewnian¹ karczmê i w koñcu oddaæ do u¿ytku
zjazdow¹ trasê rodzinn¹ o d³ugoœci 650 m.
Mam nadziejê, ¿e tak przygotowany oœrodek
przyci¹gnie wiêksz¹ liczbê zadowolonych

Mam nadziejê, ¿e zim¹ Chrzanów
bêdzie czêsto odwiedzany przez grupy szkolne,
a w naszym powiecie ukszta³tuj¹ siê tradycje
narciarskie, aby tak mog³o byæ, nale¿y daæ
sz an sê m ³o dz ie ¿y p os ma ko wa ni a ty ch
piêknych sportów, jakimi s¹ snowboard i
narciarstwo. Gor¹co wszystkich pozdrawiam i
za pr as za m w Ch rz an ow ie , w se zo ni e
zimowym, bêdzie naprawdê super!
Piotr Rzetelski

Na zgrupowanie sportowe do Potoczka

Nowoczesna hala sportowa z bogatym zapleczem socjalnym oraz niezwykle urocza okolica Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w
przyci¹gaj¹ sportowców reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny sportu do Potoczka.
Lublinie wniosek o dofinansowanie
Jak co roku w okresie zimowych ferii wyczerpuj¹cych treningach. Æwiczona by³a likwidacji barier architektonicznych w
szkolnych Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku pr ze de ws zy st ki m wy tr zy ma ³o œæ i si ³a obiekcie. Wnioskiem objêto nastêpuj¹ce
goœci³ zawodników na obozach i zgrupowaniach zawodników. Jednak¿e du¿y nacisk po³o¿ono
sportowych. Lubelska Unia Sportu ju¿ po raz równie¿ na zajêcia taktyczne i techniczne. Z
czwarty organizuje tu swoje obozy szkoleniowe pewnoœci¹ ciê¿ka praca zawodników wykonana
Autentyczna dobroæ serca jest nie do
dla zawodników pi³ki rêcznej. Uczestnicz¹ w na tym zgrupowaniu, bêdzie procentowa³a w
przecenienia, a jej miarê stanowi
nich dzieci i m³odzie¿ z klubów sportowych z meczach ligowych.
spontaniczny uœmiech na twarzy drugiego,
terenu województwa lubelskiego. Pracuj¹ pod
Poza uczestnikami obozów na naszej
czêsto potrzebuj¹cego, cz³owieka. Twarze
nadzorem trenerów kadry wojewódzkiej i hali sportowej æwicz¹ tak¿e inni sportowcy.
œwietnie rokuj¹ na przysz³oœæ.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Czader”
Szczypiornistki kadry wojewódzkiej z Potoczka prowadzi tu zajêcia sekcji zapasy
juniorów, ukierunkowane przez trenerkê Iwonê p o d k i e r u n k i e m t r e n e r a Ta d e u s z a
Gajowiak, przygotowuj¹ siê do osi¹gniêcia Kuœmierczyka.
sukcesu w Mistrzost wach Polski w Pi³ce
Do nowego sezonu przygotowuj¹ siê u
Rêcznej.
nas tak¿e pi³karze Klubu Sportowego ,,Sanna” z
W zgrupowaniu uczestniczy te¿ Kadra Zaklikowa oraz GLKS u Potok Wielki z
Wojewódzka Juniorów pod kierunkiem trenera trenerem Sylwestrem Strêciwilkiem.
Wies³awa Zienkiewicza, oraz Wojewódzka Jak widaæ, obiekt hali sportowej, oddany do
Kadra M³odzików pod kierunkiem trenerów u¿ytku w 2005r., cieszy siê du¿ym
Janusza Gieracha i Wies³awa Zienkiewicza.
z a i n t e r e s o w a n i e m s p o r t o w c ó w,
Walory Potoczk a doceni³ równie¿
reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny sportu.
podopiecznych Œrodowiskowego Domu
Miejski Klubu Sportowy ,,Janowianka”. Ju¿ po
Dysponujemy w chwili obecnej
raz trzeci organizuje tu zgrupowanie wolnymi terminami wynajmu obiektu w Panu lek. med. Marianowi Urbanowi
szkol eniow e, prz ygoto wuj¹c e pi³k arzy d o godzinach popo³udniowych /tel. kontaktowy wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu:
nowego sezonu. Treningi prowadzi trener 015 87 40 268/.
Œmierci ojca
Jaros³aw Góra, który wczeœniej prowadzi³ Uniê Wsz yst kic h zai nte res owa nyc h ser dec zni e
sk³adaj¹ Dyrekcja i wspó³pracownicy
Be³¿yce. Dwudziestu czterech zawodników zapraszamy.
Szpitala w Janowie Lubelskim
uczestniczy³o trzy razy dziennie w
Iwona Rudnicka

Podziêkowania

6.

Gazeta Janowska

Sa mo po mo cy w Ja no wi e Lu be ls ki m
rozjaœniaj¹ siê tak¿e dziêki nieocenionemu
wsparciu sponsora, który woli pozostaæ
anonimowym, a z którego pomoc¹ osoby
korzystaj¹ce ze wsparcia dziennego zyska³y
kolejn¹ mo¿liwoœæ alternatywnego
wykorzystania czasu wolnego.
Uczestnicy Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Janowie Lubelskim sk³adaj¹
najserdeczniejsze podziêkowania za dar
serca, rodz¹cy wiele radosnych chwil
spêdzanych w gronie przyjació³.
Renata Ciupak
Kierownik Œrodowiskowego Domu
Samopomocy
w Janowie Lubelskim

Pani Annie Winiarskiej
wyrazy g³êbokiego ¿alu
i wspó³czucia z powodu:
œmierci mê¿a
sk³adaj¹ Dyrekcja i pracownicy
Szpitala w Janowie Lubelskim.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowê Z ¿ycia stra¿y po¿arnej
Organem administracji publicznej w³aœciwym
do wydawania pozwoleñ na budowê na terenie
powiatu janowskiego jest Starosta Janowski.
Pozwolenie na budowê wydawane jest na
wniosek inwestora w formie decyzji
administracyjnej. Inwestorem mo¿e byæ ka¿dy,
kto ma zamiar rozpocz¹æ budowê. Zanim
inwestor przyst¹pi do budowy musi
zgromadziæ wiele dokumentów, projekt,
uzgodnienia, decyzje.
Swoj¹ wêdrówkê winien rozpocz¹æ od
urzêdu gminy, gdzie mo¿e sprawdziæ, czy w danej
gminie obowi¹zuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, a jeœli tak, to
jakie s¹ jego ustalenia. Wskazan¹ pod zabudowê
dzia³kê mo¿na zagospodarowaæ tylko w taki
sposób, na jaki pozwala plan miejscowy, a projekt
budynku musi spe³niaæ warunki wynikaj¹ce z tego
planu lub decyzji o warunkach zabudowy.
Gdy w gminie o bowi¹zuje pl an
miejscowy uchwalony po dniu 1 stycznia 1995r.,
to nie trzeba bêdzie uzyskiwaæ decyzji o
warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji.
Decyzja taka bêdzie natomiast niezbêdna, je¿eli w
gminie nie ma planu miejscowego. Decyzjê o
warunkach zabudowy wydaje wójt lub burmistrz
miasta. Do decyzji o warunkach zabudowy, do
projektu, a tak¿e do warunków technicznych
przy³¹czenia budynku do sieci, bêdzie potrzebna
mapa geodezyjna (sytuacyjnowysokoœciowa).Mapê bez aktualizacji (np. do
warunków zabudowy) mo¿na uzyskaæ w wydziale
geodezji Starostwa, jednak do projektowania
bêdzie potrzebna zaktualizowana mapa, któr¹
nale¿y zamówiæ u uprawnionego geodety.
Opracowanie projektu budowlanego
nal e¿y zle ciæ pro jek tan tom , pos iad aj¹ cym
wymagane uprawnienia do projektowania.
Przed przyst¹pieniem do opracowania projektu
trzeba uzyskaæ od odpowiednich przedsiêbiorstw
b¹d Ÿ dys pon ent ów sie ci (en erg ety czn ego ,
wodoci¹gowego gazowego) warunki techniczne,
w których okreœla siê m.in. miejsce przy³¹czenia,
zakres niezbêdnej rozbudowy sieci, parametry
techniczne, koszt przy³¹czenia do sieci. Oprócz
uzgodnieñ dotycz¹cych przy³¹czeñ mog¹ byæ
równie¿ wymagane uzgodnienia z SANEPID-em,

wydzia³em ochrony œrodowiska lub z Pañstwow¹
Inspekcj¹ Pracy, je¿eli np. w projektowanym
domu prowadziæ bêdziemy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Gdy projektowany obiekt po³o¿ony
bêdzie w strefie ochrony konserwatorskiej,
wymagane bêdzie uzgodnienie projektu z
konserwatorem zabytków. Równie¿ w przypadku
skomplikowanych warunków gruntowych
wymagane bêdzie sporz¹dzenie opinii
geotechnicznej.
Do wniosku o zatwierdzenie projektu
budowlanego i wydania pozwolenia na budowê
nale¿y do³¹czyæ:
1.
Projekt budowlany (w 4-ech
egzemplarzach) wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi
przepisami szczegó³owymi, opracowany przez
upr awn ion ego pro jek tan ta. Dla obi ekt ów
wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest
uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego,
wydanego przez konserwatora zabytków, a dla
inwestycji oddzia³ywuj¹cych na œrodowisko
decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiêwziêcia.
2.
Oœwiadczenie o posiadanym prawie
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowane,
które sk³ada siê na urzêdowym druku pod
rygorem odpowiedzialnoœci karnej.
3.
Wa¿n¹ i ostateczn¹ decyzjê o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydan¹
dla inwestora, je¿eli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
4.
Za œw ia dc ze ni e o pr zy na le ¿n oœ ci
projektantów do w³aœciwej izby samorz¹du
zawodowego wraz z kopi¹ uprawnieñ.
5.
Up ow a¿ ni en ie , u dz ie lo ne os ob ie
pe³nomocnika dzia³aj¹cego w imieniu inwestora
orygina³ lub urzêdowo poœwiadczony odpis.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowê
wraz z kompletnym dokumentów inwestor sk³ada
w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim,
kt ór e po pr ze pr ow ad ze ni u po st êp ow an ia
administracyjnego wydaje decyzjê w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 65 dni.
Waldemar Krawiec
Z-ca Naczelnika
Wydzia³u Architektoniczno - Budowlanego

Szybki rozwój cywilizacyjny wszystkich dziedzin ¿ycia postawi³ przed Pañstwow¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ nowe wyzwania i zadania.
Obecnie dzia³ania, zwi¹zane z Tatra;
gaszeniem po¿arów to tylko niewielka czêœæ - lekki samochód ratownictwa technicznego /
zadañ, jakie spoczywaj¹ na stra¿akach drogowego / Iveco
zawodow ych. Poz osta³a czêœæ zadañ to £¹czny koszt zakupu samochodów wyniós³
dzia³ania z zakresu:
1,5 mln z³., z czego a¿ 85 % œrodków
- ratownictwa technicznego;
finansowych zosta³o pozyskane z WFOŒiGW
- ratownictwa medycznego;
w Lublinie, NFOŒiGW w Warszawie oraz ze
- ratownictwa chemiczno ekologicznego;
œrodków KG PSP w Warszawie. Niew¹tpliwie
- ratownictwa wysokoœciowego;
najwiêkszym sukcesem jest zakup nowego
- ratownictwa wodnego;
podnoœnika hydraulicznego PMT 25D na
Tak sz er ok i wa ch la rz dz ia ³a ñ podwoziu MAN. Podnoœnik zosta³ zakupiony
ratowniczych mo¿e byæ realizowany tylko w ramach rz¹dowego Programu Modernizacji
przy pomocy najnowoczeœniejszego sprzêtu S³u¿b. Wartoœæ pojazdu to kwota 930 000,00
r a t o w n i c z e g o o r a z b a r d z o d o b r z e z³., pozyskana z bud¿etu pañstwa. Podnoœnik,
wyszkolonych stra¿aków-ratowników. Ka¿dy jest sprzêtem najwy¿szej klasy, posiadaj¹cym
stra¿ak musi posiadaæ szeroki zasób wiedzy szereg zabezpieczeñ i udogodnieñ które,

teoretycznej i praktycznej ze wszystkich
dziedzin, pocz¹wszy od gaszenia po¿arów, a
skoñczywszy na ratownictwie wodnym. Pe³ne
walory ratownicze sprzêtu specjalistycznego
mog¹ byæ wykorzystane w pe³ni w rêkach
dobrze wyszkolonych stra¿aków.
Komenda Powiatowa PSP w Janowie
Lubelskim, w celu zapewnienia wysokiego
poziomu bezpieczeñstwa mieszkañcom
pow iat u, s yst ema tyc zni e od kil ku l at
pozyskuje sprzêt specjalistyczny, bêd¹cy na
jej wyposa¿eniu. Zakupione zosta³y nowe
samochody ratowniczo gaœnicze, tj.:
- œredni samochód ratowniczo - gaœniczy
!obszar D - na likwidacjê barier transportowych;
Renault,
Czêœæ kosztów zakupu lub przystosowania
- ciê¿ki samochód ratowniczo - gaœniczy

,,Program wyrównywania ró¿nic
miêdzy regionami’’
Informujemy, ¿e Powiat Janowski wyst¹pi³ do
Lubelskiego Oddzia³u PFRON zg³aszaj¹c
swoj¹ gotowoœæ przyst¹pienia do realizacji
"Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy
regionami" w 2008 roku. Celem programu jest
wyrównanie szans osób niepe³nosprawnych w
dostêpie do rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej.
Ze œ rod ków, p rze zna czo nyc h na
realizacjê programu, mo¿na udzielaæ
nastêpuj¹cej pomocy:
!obszar A - na wyposa¿enie obiektów s³u¿¹cych
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w
sprzêt rehabilitacyjny;
Czêœæ kosztów wyposa¿enia obiektów,
s³u¿¹cych rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych w sprzêt
rehabilitacyjny (wnioski nale¿y sk³adaæ
bezpoœrednio do ROPS w Lublinie w
terminie do 30 marca 2008 roku);
!obszar B - na likwidacjê barier w zak³adach
opieki zdrowotnej i placówkach
edukacyjnych w zakresie umo¿liwienia
osobom niepe³nosprawnym poruszania siê i
komunikowania;
Czêœæ kos ztów likw idacji ba rier w
zak³adach opieki zdrowotnej i placówkach
edukacyjnych w zakresie umo¿liwienia
osobom niepe³nosprawnym poruszania siê i
komunikowania;

pojazdów przeznaczonych do przewozu
osób niepe³nosprawnych;
!obszar F - na utworzenie warsztatów terapii
zajêciowej dla osób niepe³nosprawnych;
Czêœæ kosztów utworzenia warsztatów
terapii zajêciowej (prace adaptacyjne,
modernizacja lub rozbudowa obiektu,
zakup niezbêdnego wyposa¿enia);
Realizatorami programu s¹:
!samorz¹dy wojewódzkie, w przypadku
obszaru A,
!samorz¹dy powiatowe, w przypadku
obszarów B, D i F.
Wnioski w obszarze B, D, F, nale¿y
wype³niæ i z³o¿yæ wraz ze wszystkimi
wymagany mi za³¹ cznikami w Pow iatowym
Ce nt ru m P om oc y R od zi ni e w Ja no wi e
Lubelskim, ul. Zamoyskiego 37 najpóŸniej do
dnia 20 marca 2008r.
Wszystkie szczegó³owe informacje na
temat realizacji "Programu wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami" wraz z procedurami,
warunkami brzegowymi programu i innymi
wa¿nymi zagadnieniami wraz z drukami
wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl
œc ie ¿k a: pr og ra my PF RO N - "P ro gr am
wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami".

wp³ywa j¹ bez poœred nio na podni esieni e
poziomu bezpieczeñstwa i komfortu pracy
stra¿aków. Otrzymany specjalistyczny sprzêt
wysokoœciowy w znacznej mierze usprawni
pracê tutejszych stra¿aków oraz poprawi
bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu
janowskiego.W dniu 31 stycznia zakoñczony
zosta³ k urs obs³ ugi podn oœnika d la 20
stra¿aków ki erowców. Po otrzyman iu
stosownych zaœwiadczeñ samochód zostanie
wprowadzony do podzia³u bojowego, aby
s³u¿yæ mieszkañcom powiatu.
Ci¹g dalszy w nastêpnym nr.
Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w
Janowie Lubelskim

Nowe formy dokszta³cania zawodowego
w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku

Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom uczniów i
mieszkañców okolicznych miejscowoœci wprowadza ró¿ne formy kszta³cenia zgodne z
potrzebami lokalnego rynku pracy. Organizuje kursy, przeprowadza egzaminy pozwalaj¹ce
uzyskaæ dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Wspólnie z Zak³adam Doskonalenia nierolniczych oraz osoby doros³e pracuj¹ce w
Zawodowego w Rzeszowie organizowane s¹ rolnictwie, a nie posiadaj¹ce kwalifikacji
kursy spawalnicze, wœród których najwiêkszym ro ln ic zy ch . W br. sz ko ln ym eg za mi ny
zainter esowani em cieszy siê spawani e w kwalifikacyjne w zawodzie rolnik planowane s¹
os³onie dwutlenku wêgla. Po ukoñczeniu kursu w nastêpuj¹cych terminach: 25.03.2008 r. ;
uczestnicy uzyskuj¹ uprawnienia spawacza i 26.04.2008 r.; 7.06.2008 r.
podejmuj¹ pracê w kraju i za granic¹. Wszyscy
W zakresie prowadzenia
uczniowie naszej szko³y maj¹ 10% zni¿ki w gospodarstwa rolnego Zespó³ Szkó³ Rolniczych
op³atach za szkolenie i egzamin, a kszta³ceni w w Po to cz ku org an iz uj e ró wn ie ¿ ku rs y
zawodzie mechanik-operator pojazdów i chemicznej ochrony roœlin i operatorów
maszyn ro lniczych pokrywaj ¹ tylko 25 % kombajnów zbo¿owych. Uczestnicz¹cy w nich
k o s z t ó w k u r s u , p o n i e w a ¿ s z k o l e n i e uczniowie naszej szko³y pokrywaj¹ tylko 50%
spawalnicze realizowane jest w ramach zajêæ ca³kowitych kosztów w/w kursów.
praktycznych.
Dziêki wspó³pracy z Powiatowym
Pr zy Sz ko le dz ia ³a Pa ñs tw ow a Zespo³em Doradztwa Rolniczego oraz Agencj¹
Komi sja Egza mina cyjn a powo ³ana prze z Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Lu be ls ki eg o K ur at or a O œw ia ty, kt ór a Janowie Lubelskim zorganizowaliœmy cykl
przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na szkoleñ dla uczniów i rolników na temat
tyt u³ z awo dow y w z awo dzi e ro lni k. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
mo¿liwoœci uzyskania tych uprawnieñ 2007-2013.
korzystaj¹ uczniowie kszta³ceni w zawodach
Ho³ody Marek

Gazeta Janowska
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,,Pod niebem rodzinnym Nasze dziedzictwo’’ Nowy sk³ad rady

Konkurs Krajoznawczy
W roku szkolnym 2007/2008
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelski
og³osi³o I edycjê Konkurs Krajoznawczy „POD
NIEBEM RODZINNYM
NASZE
DZIEDZICTWO”. Konkurs skierowany by³ do

uczniów ze szkó³ z terenu powiatu janowskiego
oraz oœciennych gmin. Nagrodzeni zostali
wszyscy uczestnicy konkursu:

w kat. szkó³ podstawowych: Gabriela Kaproñ,
Kat arz yna Kê dra , U rsz ula Mo ska l, Iga
Nowakowska, Rafa³ Ga³us oraz Marcin Kapica;
w kat. szkó³ gimnazjalnych: Joanna Beksiak,
Monika Ro¿ek i Monika Zegan;
w kat. szkó³ ponadgimnazjalnych:
Joanna Ro¿ek, Iwona Czajka, Izabela
Paœ, Wioletta Nowakowska, Justyna
Puzio, Agata Nowakowska;
w kat. prac multimedialnych: Izabela
Bednarowska, Jolanta Wolan, Anna
£apa, Tomasz Dêbicki i Angelika
Kosid³o.
Rozdanie nagród odby³o siê
podczas sesji Rady Powiatu,
29.02.2008 r., A nagrody wrêczali:
Starosta Janowski Zenon Sydor oraz
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w
Janowie Lubelskim Józef Wieleba.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.
J. Jargi³o

W poszukiwaniu punktu równowagi
Szpital
Od d³u¿szego czasu wszystkie media informuj¹
spo³eczeñstwo o strajkach w s³u¿bie zdrowia.
Trwaj¹ca od wielu lat s³aba sytuacja ekonomiczna
tego sektora, niskie p³ace lekarzy, pielêgniarek i
innych pracowników szpitali, skaza³y ich na
strajki wymuszaj¹ce wzrost wynagrodzeñ.
Do tego wesz³y w ¿ycie nowe przepisy
maj¹ce w za³o¿eniu uregulowanie czasu pracy
lek arz y, jed nak oka za³ y siê one do koñ ca
nieprzemyœlane, niedopracowane i niedostosowane
do realnych mo¿liwoœci obecnego systemu.
Doprowadzi³o to na pocz¹tku roku do chaosu
organizacyjnego w polskich szpitalach i wywo³a³o
kolejn¹ falê strajków.
Wszyscy ¿yczylibyœmy sobie, aby takie
problemy nie dotyczy³y naszego janowskiego
szpitala.
Jednak proble m niskic h p³ac dotyka
równie¿ naszych pracowników, którzy z tego
powodu protestowali, domagaj¹c siê wzrostu
wynagrodzeñ.
¯¹dania p³acowe, aczkolwie k s³uszne
zw³aszcza w konfrontacji z zarobkami w innych
szpitalach o porównywalnym stopniu referencji, nie
mog³y byæ do koñca spe³nione. Naszego zak³adu po
prostu na to nie staæ.
Dyrektor nie móg³ przekroczyæ
mo¿liwoœci finansowych i naraziæ jednostkê na
niebezpieczeñstwo zaprzestania dzia³alnoœci.
D³ug o trwa ³o posz ukiw anie „pun ktu
równowagi”.
Odb ywa ³y siê lic zne neg ocj acj e ze
zwi¹zkam i zawodowy mi. W rozmowac h brali
równie¿ udzia³ Starosta i Wicestarosta Janowski oraz
na ¿yczenie pielêgniarek negocjatorzy zewnêtrzni
przedstawiciele lubelskiej izby.
W czasie akcji protestacyjnych pada³o
wiele s³ów, by³o du¿o emocji. Wszyscy zgodnie
uwa¿ali , ¿e musi byæ zwiêkszony poziom
finansowania s³u¿by zdrowia TERAZ, bo to ju¿
ostatni dzwonek. Dalej deklaracjami i obietnicami
kolejnych ekip rz¹dz¹cych, nie da siê ani leczyæ
chorych, ani wynagradzaæ pracowników.
Niemniej jednak, w tym wszystkim strony
sporu wykaza³y wolê porozumienia i nie dosz³o do
dramatycznych form protestu, takich jak g³odówki
czy ewakuacja pacjentów.
Chocia¿ nie³atwo by³o sprostaæ sytuacji,
nie dosz³o równie¿ do tego ,aby chory w tym trudnym
dla nas wszystkich okresie nie znalaz³ miejsca w
szpitalu i nie otrzyma³ koniecznej pomocy
medycznej.
Na dzieñ dzisiejszy szpital prowadzi
dzia³alnoœæ zgodnie ze swoimi zadaniami. Kontrakt
zawarty na 2008 rok jest wy¿szy od poprzedniego, ale
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zbyt niski, ¿eby sprostaæ ¿¹daniom p³acowym i
jednoczeœnie zagwarantowaæ bezpieczeñstwo
finansowe jednostki.
Pensje po podwy¿kach w drodze negocjacji
ukszta³towa³y siê nastêpuj¹co: (œrednie miesiêczne
wynagrodzenia brutto na dzieñ 1 lutego 2008 r.)
- ordynator oddzia³u 5 532, 80 z³ (oraz dodatkowo za
1 godzinê dy¿uru medycznego -56,66 z³)
- lekarz z II stopniem specjalizacji 3 804,00 z³ (oraz
dodatkowo za 1 godzinê dy¿uru medycznego- 39,19
z³)
- lekarz I stopieñ specjalizacji (maj¹cy dodatki za
pracê w poradni)- 3 807,00 z³
- lekarz bez specjalizacji 2 784,00 z³ (oraz dodatkowo
za 1 godzinê dy¿uru medycznego -34,00 z³)
- pielêgniarka oddzia³owa 2 863,85 z³,
- pielêgniarka/po³o¿na specjalistka - 2 498,24 z³
- pielêgniarka /po³o¿na odcinkowa 2 187,18 z³
- personel œredni medyczny 1 845,79 z³
- personel ni¿szy 1 568,58 z³
- personel gospodarczy i obs³ugi 1 868,00 z³
- pracownicy administracji - 2 434,70 z³
- farmaceuta - 2 890,68 z³
- inne z wy¿szym - 2 124,72 z³.
Lekarz pracuj¹cy na dy¿urach kontraktowych za 1
godzinê dy¿uru medycznego otrzymuje kwotê
brutto:
- dy¿ur w pogot owiu i s zpital nym odd ziale
ratunkowym 34,00 z³
- dy¿ur w oddziale ortopedii i oddziale chirurgii
38,00 z³
- dy¿ur w oddziale intensywnej terapii 50 ,00 z³
- dy¿ur w oddziale psychiatrii 36,00 z³
Pomimo dotkliwego niedostatku finansowego,
który nie zale¿y od nas, wraz z ca³ym personelem,
wspólnymi si³ami, robimy wszystko, aby utrzymaæ
na dobrym poziomie œwiadczenia medyczne dla
pacjentów i nie zak³óciæ dzia³alnoœci szpitala.
W szczególnoœci z myœl¹ o chorych,
potrzebuj¹cych opieki zdrowotnej, wszyscy mamy
nadziejê, ¿e s³u¿ba zdrowia jako ca³oœæ bêdzie
wkrótce dofinanso wana. Robimy wszystko co
mo¿liwe, aby szpital otrzyma³ wiêcej pieniêdzy na
dalsze podwy¿ki p³ac dla lekarzy, pielêgniarek i
innych pracowników, w celu dorównania placówkom
z wy¿szymi wynagrodzeniami.
Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta pragnê z³o¿yæ
najlepsze ¿yczenia. Niech radosny cz as Œwi¹t
Wielkanocnych przynosi nam radoœæ i nadziejê.
¯yczê wszystkim dobrego zdrowia.
Jednoczeœnie chcê zapewniæ ¿e do³o¿ymy
wszystkich starañ, aby zwiêkszaæ dostêpnoœæ do
naszych us³ug i minimalizowaæ chorym wszystkie
niedogodnoœci systemu ochrony zdrowia.
Dyrekcja

Renata Ciupak

Andrzej £ukasik

Maria Helis

Dnia 25 lutego br. w PCPR w Janowie
Lubelskim odby³o siê pierwsze posiedzenie
Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych w Janowie Lubelskim.
Powiatowa Rada sk³ada siê z 5 osób,
powo³anych spoœród przedstawicieli
dzia³aj¹cych na terenie powiatu organizacji
pozarz¹dowych oraz przedstawicieli jednostek
samorz¹du terytorialnego. Cz³onków
Powiatowej Rady powo³a³ Starosta Janowski
Zenon Sydor, spoœród kandydatów zg³oszonych
przez organizacje i organy. Kadencja Rady trwa 4
lata.
Poni¿ej przedstawiam sk³ad
funkcjonuj¹cej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych w Janowie Lubelskim:
1.
Renata Ciupak- Przewodnicz¹ca Rady
przedstawiciel Starosty
2.
Andrzej £ukasik Sekretarz Rady przedstawiciel Klubu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Janowie Lubelskim
3.
Maria Helis - przedstawiciel Polskiego
Zwi¹zku Ememrytów, Rencistów i Inwalidów w
Janowie Lubelskim
4.
Anna G¹tarz- cz³onek Radyprzedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych ich Rodzin i Przyjació³
"EFFATHA" w Janowie Lubelskim

Anna G¹tarz

Agnieszka Kuliñska

5.
Agnieszka Kuliñska- cz³onek Radyprzedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej "Wawrzynek" w
Janowie Lubelskim.
Do zakresu dzia³ania Powiatowej Rady nale¿y:
1)
in sp ir ow an ie pr ze ds iê wz iê æ
zmierzaj¹cych do:
a) integracji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych,
b) realizacji praw osób niepe³nosprawnych,
2)
opinio wanie projek tów powiat owych
programów dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych,
3)
ocena realizacji programów,
4)
op in io wa ni e pr oj ek tó w uc hw a³ i
programów przyjmowanych przez Radê Powiatu
po d k ¹ t e m i c h s k u t k ó w d l a o s ó b
niepe³nosprawnych.
Na pierwszym posiedzeniu Rada zaopiniowa³a
pod zia ³ œr odk ów P FRO N dl a po wia tu
janowskiego na zadania rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych w 2008
rok u ora z wni ose k SPZ OZZ w Jan owi e
Lubelskim na zakup dodatkowych urz¹dzeñ
rehabilitacyjnych dla swoich pacjentów.
¯yczymy dalszej owocnej pracy!
Anna Œmit. Dyrektor PCPR w Janowie
Lubelskim.

Zjazd Powiatowego SZS ,,Ziemia
Janowska’’ w Janowie Lubelskim

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Janowie Lub. by³a miejscem Zjazdu
Sprawozdawczo Wyborczego Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego „Ziemia
Janowska” w Janowie Lub.
W zjeŸdzie uczestniczy³o 29 delegatów wybranych
w Z ar z¹ da ch Gm in ny ch SZ S i Kl ub ac h
dzia³aj¹cych w szko³ach ponadgimnazjalnych. Po
wys³uchaniu sprawozdañ Wiceprezesów:
Jaros³awa Mêdrka i W³adys³awa Matwieja oraz
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Jana
Œmia³ka, ustêpuj¹cy Zarz¹d otrzyma³
absolutorium. Nale¿y podkreœliæ, ¿e praca Zarz¹du
jest prac¹ spo³eczn¹ jej cz³onków, œrodki
przeznaczane s¹ na zakup pucharów, dyplomów i
medali, wrêczanych na zawodach powiatowych.
Biura w³adz znajduj¹ siê w prywatnych
mieszkaniach, gdzie dodatkowo korzystaj¹ ze
swoich prywatnych komputerów, drukarek itp.
Mimo takiej sytuacji od 9 lat m³odzie¿ uczestniczy
we wszystkich zawodach sportowych objêtych
Powiatowym i Wojewódzkim Kalendarzem

Imprez Sportowych. SZS godnie reprezentuj¹c
powiat janowski w zawodach rejonowych i
wojewódzkich.
Zarz¹d Powiatowego SZS wybrany na ZjeŸdzie:
Prezes - Antoni Kulpa
Wiceprezes - Jaros³aw Medrek- ds. Szkó³ œrednich
Wiceprezes - W³adys³aw Matwiej -ds. SP i PG
Skarbnik - Marek Krzysztoñ
Sekretarz - Rados³aw Szymañski
Cz³onkowie: W³adys³aw Sowa, Henryk Pêk,
Jaros³a w Kañkows ki, Jerzy Duda, Wojciech
D¹bek, Daniel Tomi³o.
Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
Cezary Nafalski, Jan Œmia³ek, Karol Miœkowski,
Les³aw Bratkowski, Jan Papierz.
Ze sportowym pozdrowieniem
Matwiej W³adys³aw

BOOM sportowy w Godziszowie

Sport

Z dniem 28 stycznia 2008 r. decyzj¹
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Janowie Lubelskim oddano do
u¿ytku halê sportow¹ przy Zespole Szkó³ w
Godziszowie Pierwszym, której budowa trwa³a
3 lata i dziêki wsparciu finansowemu z
Ministerstwa Sportu inwestycjê uda³o siê
zakoñczyæ, realizuj¹c tym samym zadanie
jednostki samorz¹du terytorialnego wspieranie rozwoju kultury fizycznej i rozwoju
infrastruktury sportowej na terenie gminy.
W dniu 07.02.2008 r. odby³ siê pierwszy
turniej w historii istnienia nowowybudowanej
hali sportowej -Gminny Turniej Halowej Pi³ki
No¿nej - kat. Gimnazjum, w którym wziê³o 3
dru¿yny.
Po rozegranych wszystkich meczach
sêdziowie og³osili wyniki i wrêczyli dyplomy:
- I miejsce - dru¿yna Publicznego Gimnazjum
Wólka Ratajska
- II miejsce - dru¿yna Publicznego Gimnazjum
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Godziszów
- III miejsce - dru¿yna Publicznego Gimnazjum
Zdzi³owice
Dnia 21 lutego 2008 r. odby³a siê

Powiatowa Gimnazjada w pi³ce koszykowej.
Udzia³ wziê³y dru¿yny z gmin: Godziszów, Janów
Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki oraz
Chrzanów.
R. Radzik

Turniej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Janowskiego
Sport

W dniu 14.03.2008 r. w Potoczku
odby³ siê turniej o puchar Przewodnicz¹cego
Rady Powi atu Jano wski ego Pana Józe fa
Wieleby w halowej pi³ce no¿nej. W turnieju
uczestniczy³y dru¿yny, z³o¿one z radnych
gminnych i pracowników urzêdów gmin oraz
dru¿yna r adnych po wiatu i pr acownikó w
starostwa powiatowego.

Puchar zdobyli reprezentanci urzêdu
miejskiego w Janowie Lubelskim, II m-ce zajê³a
dru¿yna gminy Potok Wielki, III m-ce urz¹d
gminy Modliborzyce, IV m-ce zajê³a dru¿yna
starostwa powiatowego.
Królem strzel ców zosta³ Artur Pizoñ ze
Starostwa Powiatowego, zdobywaj¹c 5 bramek.
G. Krzysztoñ

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego
Ce le m Tu rn ie ju je st po pr aw a
bezpieczeñstwa niechronionych uczestników
ruchu drogowego na drogach naszego powiatu
oraz szerzenie wiedzy o ruchu drogowym.
Turniej zostanie przeprowadzony w kwietniu

2008 roku, a swym zasiêgiem obejmie uczniów
ze szkó³ podsta wowych, gimnaz jalnych i
po na dg im na zj al ny ch z te re nu po wi at u
janowskiego.
asp. szt. Krzysztof Dziurda

Nowy okres programowania nowe
projekty - nowe mo¿liwoœci
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim uprzejmie informuje, i¿ trwaj¹
prace nad nowym projektem w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
finansowanym z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Program ten jest kontynuacj¹
dzia³añ ostatnich lat, tj. projektów
realizowanych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006.
Realizacja projektu przyczyni siê do
poprawy jakoœci kapita³u ludzkiego. Chcemy to
osi¹g n¹æ poprz ez zwiêk szeni e poten cja³u
zatrudnieniowego oraz aktywnoœci zawodowej
osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
Projekt przewiduje realizacjê nastêpuj¹cych
form wsparcia: szkoleñ prowadz¹cych do

podniesienia, uzupe³nienia b¹dŸ zmiany
kwalifikacji zawodowych, sta¿y, przygotowañ
zawodowych w miejscu pracy, prac
interwencyjnych, jednorazowych œrodków na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
doposa¿enia lub wyposa¿enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac
interwencyjnych. Wsparciem objête zostan¹
osoby, zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Janowie Lubelskim jako bezrobotne, w
tym w szczególnoœci osoby, znajduj¹ce siê w
sz cz eg ól ne j sy tu ac ji na ry nk u pr ac y,
wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Anna Wojtan
Specjalista ds. promocji i programów

Nowy Dyrektor Poradni
Zwyciêzcy turnieju

Kampania Wyborcza w PSL
Powiatowy Zjazd PSL w Janowie Lubelskim
W dniu 15 luty 2008r.w Janowie
Lubelskim odby³ siê Powiatowy Zjazd PSL.
W ZjeŸdzie uczestniczy³o 75 delegatów
cz³onków PSL. Goœæmi Zjazdu byli Pose³ na

W lutym 2008 roku odby³ siê
konkurs na dyrektora Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Janowie
Lubelskim, w wyniku którego kandydatem
na dyrektora Poradni zosta³a Pani Urszula
Czu ba. Poz yty wny wer dyk t kom isj i
ko nk ur so we j, po d pr ze wo dn ic tw em
Wicestarosty Piotra Góry, zosta³
zaakceptowany przez Lubelskiego

jedynie PSL jest parti¹, która broni interesów
wsi.
W czasie Zjazdu Pose³ na W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO ZESPÓ£
Sejm RP Jan £opata poinformowa³ o bie¿¹cej SZKÓ£ W DZWOLI

Edukacja komunikacyjna

Kr ea to re m p ro ce su ed uk ac ji
komunika cyjnej w dzia³aln oœci wychowaw czej
placówek oœwiatowych sta³y siê bodŸce stymuluj¹ce
rozwój i poczucie bezpieczeñstwa ruchu drogowego
z udzia³em dzieci, w tym równie¿ zagadnieniu
podjête przez Dyrekcjê Wojewódzkiego Oœrodka
Ruchu Drogowego w Lublinie. Realizuj¹c
problematykê zwiêkszenia bezpieczeñstwa dzieci
klas pi¹tych korzystaj¹cych z rowerów, jako œrodka

Gazeta Janowska

Sejm RP Jan £opata oraz Starosta
Janowski Zenon Sydor. Wybrano Zarz¹d
Powiatowy i Komisjê Rewizyjn¹. Prezesem
Zarz¹du Powiatowego zosta³ Kolega Jan
Strêciwilk. Wybrano równie¿ delegatów na
Zjazd Wojewódzki oraz Kongres PSL.
Spr awo zda nie z pr acy Zar z¹d u
przedstawi³ Prezes Jan Strêciwilk.
W trakcie dyskusji nad
sprawozdaniem, zwrócono szczególnie
uwagê na politykê pañstwa wobec wsi.
Przejawia³ siê problem niskich cen p³odów
rolnych oraz cen ¿ywca. Zwrócono uwagê, ¿e

Kuratora Oœwiaty. Pani Urszuli Czubie absolwentce Wydzia³u Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu Marii Curie
Sk³odo wskiej w Lublin ie, stanow isko
Dyrektora powierzy³ Zarz¹d Powiatu w
Janowie Lubelskim na okres piêciu lat
szkolnych, tj. od dnia 1 marca 2008 roku do
dnia 31 sierpnia 2012 roku.
Alina Boœ

pracy Sejmu. Podkreœla³ ogromn¹ role, jak¹
organizacje powiatowe odgrywaj¹ w
strukturach Stronnictwa. Podziêkowa³
wszystkim cz³onkom PSL za aktywn¹ pracê
spo³eczn¹.
Mi³ym akcentem w czasie Zjazdu
Powiatowego by³o wrêczenie legitymacji
nowym cz³onkom PSL.
Ukonstytuowa³ siê równie¿
nowy Zarz¹d Powiatowy PSL, nowymi
wiceprezesami zostali koledzy - Henryk
Bielak i Marek Grzyb.
St. Rawski

Adres redakcji: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_gj@woi.lublin.pl;
janowlub_m@woi.lublin.pl

komunikacyjnego s³u¿¹cego do poruszania siê po
drogach. W Zespole Szkó³ w Dzwoli zainicjowano
realizacjê programu wyrabiaj¹cego nawyki
poprawnego zachowania siê na jezdni, poprzez
koniecznoœæ u¿ywania elementów odblaskowych dla
polepszenia ich widocznoœci na drodze.
W obrêbie szczególnego zainteresowania
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Dzwoli mgr in¿.
Stanis³awa Rawskiego oraz Rady Pedagogicznej jest
troska o zdrowie i ¿ycie spo³ecznoœci uczniowskiej
dlatego rozpoczêto cykl spotkañ z uczniami,
nauczycielami, rodzicami zmierzaj¹cy do pe³nej i
odpowiedzialnej wspó³pracy z Zespo³em Ruchu

Numer redagowany przez zespó³:
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Drogowego KPP w Janowie Lubelskim.
Szeroki zakres wiedzy w zakresie
bezpiecznego poruszania siê œrodkami
komunikacyjnymi oraz umiejêtnoœci zachowania siê
zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w sposób
obrazowo
teoretyczny zosta³ zaprezentow any
uczniom klasy pi¹tej przez asp. szt. Krzysztofa
Dziurdê asystenta Zespo³u Ruchu Drogowego KPP w
Janowie Lubelskim.
Po st aw a rz ec zo wo œc i za ga dn ie ñ,
um ie jê tn oœ ci wy bo ru od po wi ed ni ch fo rm
przekazywania wiedzy pozwalaj¹cych
nadaæ w³aœciw¹ wartoœæ zagadnieniom
spotka³y siê z zainteresowaniem uczniów.
Bez w¹tpienia wp³ynê³o to na zwiêkszenie
uwagi w zakresie poprawnoœci oraz chêci
stosowania i przestrzegania wspólnie
analizowanych zagadnieñ. Z niemniej
wa¿n¹ uwag¹ przyjêty zosta³ element
emocjonalny spotkania, podczas którego
uczniowie klasy pi¹tej otrzymali
kamizelki odblaskowe, w celu
zwiêkszenia ich bezpieczeñstwa w drodze
do szko³y oraz s³u¿¹ce i wzbogacaj¹ce ich
widocznoœæ w ka¿dej innej sytuacji poruszania siê po
jezdni i poboczu.
Inicjatywa realizacji zagadnieñ
komunikacyjnych w procesie wychowania uczniów
kszta³tuj¹ca rozwój osobowoœci w aspekcie poczucia
bezpieczeñstwa na terenie szko³y, jak równie¿ poza
ni¹. W oparciu o merytorycznoœæ podmiotów
wspieraj¹cych dzia³alnoœæ placówki oœwiatowej z
pewnoœci¹ stanie siê podstaw¹ sukcesu w³aœciwego
rozumienia i realizowania zagadnieñ zdrowia i ¿ycia
uczniów.
Rada Pedagogiczna
Zespo³u Szkó³ w Dzwoli

Do cen reklam i og³oszeñ
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Przytulne wiêzienie Œwi¹teczna Zbiórka ¯ywnoœci
Stare Wiêzienie, w którym mieœci siê Muzeum Regionalne, jest jednym z nielicznych
zabytków rejestrowych w Janowie Lubelskim. Jest budynkiem, który od prawie dwóch
wieków wpisa³ siê w architekturê krajobrazu naszego miasta. Powsta³ w latach 1825-1827 w
ramach realizacji planu Nowego Miasta, wed³ug projektu budowniczego Wac³awa Ritschela.
W okresie istnienia Królestwa Polskiego janowskie wiezienie carskie by³o drugim po wiêzieniu
w £om¿y najciê¿szym zak³adem, przeznaczonym dla politycznych wiêŸniów. Wzniesione
zosta³o kosztem Ordynacji Zamojskiej, a nastêpnie w dwudziestoleciu miêdzywojennym
przekazane Ministerstwu Sprawiedliwoœci i Wiêziennictwa przez ordynata Maurycego
Zamoyskiego.
Niewykorzystanie tak cennego obiektu
zabytkowego, jednego z nielicznych rejestrowych
zab ytk ów Jan owa Lub els kie go, a jed yne go
zachowanego zabytkowego obiektu powiêziennego
na terenie województwa lubelskiego powoduje, ¿e
zaprzepaszczany jest tkwi¹cy w nim potencja³
kulturowy i turys tyczny regionu. D latego te¿
samor z¹d gm iny uz na³ re wital izacj ê Star ego
Wiêzi enia za jede n z g³ów nych elem entó w
pro fil owa nia mar ki t ury sty czn ej J ano wa
Lu be ls ki eg o i wp ro wa dz i³ to za da ni e do
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz
Lokalnego Programu Rewitalizacji, planuj¹c
pozys kanie finan soweg o wspa rcia z ró¿ny ch
zewnêtrznych Ÿróde³.
W 2007 roku dziêki dotacji w wysokoœci
329 820,64 z³, uzyskanej z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z Programu
Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” wykonane
zosta³y doraŸne zabezpieczenia dachu i obróbki

blacharskie, monta¿ i malowanie krat, lokalne
naprawy tynków zewnêtrznych oraz wymiana
stolarki okiennej i zewnêtrznej drzwiowej.
Odtworzone zosta³y równie¿ oryginalne otwory
okienne i drzwiowe. W³asnym staraniem Gmina
Janów Lubelski opracowa³a kompletn¹
dokumentacjê techniczn¹ prac konserwatorskich,
restauratorskich i budowlanych. Wykona³a tak¿e
bezinwazyjn¹ metod¹ osuszenie i izolacjê
przeciwwilgociow¹ fundamentów i œcian. Prace te
zamknê³y siê kwot¹ 171 260,40 z³ .
Wykonane prace s¹ jednak
niewystarczaj¹ce dla przywrócenia i
wyeksponowania unikalnej wartoœci historycznej i

architektonicznej Starego Wiêzienia.
Remont budynku jest rozci¹gniêty w
czasie. Prowadzony bêdzie dwoma etapami. W 2008
r. w ramach kontynuacji I etapu rewitalizacji
planowane s¹ do przeprowadzenia kolejne prace,
maj¹ce na celu przywrócenie w³aœciwego stanu
technicznego dwóch skrzyde³ zajmowanych przez
Muzeum Regionalne. Planowane jest wzmocnienie
stropów i œcian, wykonanie instalacji, co, wodnokanalizacyjnej, wêz³a sanitarnego, instalacji
elektrycznej (w tym oœwietlenia, nag³oœnienia i sieci
informatycznej), wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeñ ekspozycyjnych i magazynowych
janowskiego Muzeum, wykonanie pod³óg, tynków
wewnêtrznych, malowanie. Zaplanowany jest
równie¿ remont zabytkowej klatki schodowej i
dawnej kaplicy wiêziennej, a przede wszystkim
wymiana pokrycia dachowego.
Jednym z zaleceñ Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w celu przywrócenia
walorów architektonicznych budynku, planowana
jest w tym roku rozbiórka dwóch szybów wind
towarowych dobudowanych w latach 70 XX wieku,
zadaszenie wejœcia g³ównego (nad drzwiami
odtworzonymi od strony ulicy Ogrodowej), remont
muru i bramy na dziedziniec spacerowy, tzw.
spacerniak.
Przeprowadzenie tych prac bêdzie
mo¿liwe w momencie pozyskania dotacji z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
Programów Operacyjnych: „Dziedzictwo
kulturowe”, i „Rozwój infrastruktury kultury i szkó³
artystycznych” o co zabiega w tym roku równie¿
Gmina Janów Lubelski.
Zakoñczenie I etapu remontu budynku
Muzeum Regionalnego, którego pierwotne
przeznaczenie okreœla zewnêtrzna bry³a budowli:
okratowane okna, szarzyzna elewacji, ponury
dziedziniec, pozwoli na zwiêkszenie zbiorów,
wyeksponowanie posiadanych przez janowskie
muzeum muzealiów i rozwój kolekcji muzealnych,
poprawê stanu ich przechowywania i
zabezpieczenia. W konsekwencji zwiêkszy to ofertê
wystawiennicz¹ i edukacyjn¹ janowskiego Muzeum.
Barbara Nazarewicz

Centrum edukacyjno - informatyczne
Wiêkszoœæ mieszkañców powiatu janowskiego ma niedostateczn¹ wiedzê w zakresie
mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych z funduszy unijnych. Œrodki takie umo¿liwi³yby
podniesienie poziomu edukacji, a tym samym rozwoju kapita³u ludzkiego na terenach wiejskich.
ZOSiP z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie projektu kwot¹ 50 tys. z³, która pozwoli³aby na stworzenie
centrum edukacyjno - informatycznego. Centrum to mia³oby na celu przekazywanie informacji,
doradztwo i wsparcie inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju edukacji w œrodowisku wiejskim.
Wniosek na pierwszym etapie - oceny formalnej zosta³ zatwierdzony, czeka go jeszcze
opinia merytoryczna.
£ukasz S.

Przypominamy, ¿e ksi¹¿eczkowe dowody osobiste s¹ wa¿ne
tylko do 31 marca 2008 roku.

Nadchodzi czas Prawdziwego Cudu…
z tej okazji pragniemy z³o¿yæ
Pañstwu ¿yczenia, aby te dni
Zmartwychwstania Pañskiego
przynios³y wszystkim spokój,
pojednanie i refleksjê nad
proz¹ dnia codziennego.
¯yczymy wszelkiej pomyœlnoœci,
pogody ducha, zdrowia i wzajemnej
¿yczliwoœci.
Komitet Powiatowy PiS
10.

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne to czas,
kiedy dla nas staje siê najwa¿niejszy
cz³owiek. Po raz kolejny Janowiacy
pokazali, ¿e umiej¹ siê dzieliæ.
W dn ia ch 7. 03
8. 03 .2 00 8r.
Ja no ws ki e St ow ar zy sz en ie N ie si en ia
Pomocy „ Humanus” w porozumieniu z
Lubelskim Bankiem ¯ywnoœci
zorg aniz owa³ o „Œw i¹te czn¹ Zbió rkê

Szko³y Podstawowej, Zespo³u Szkó³
Zawodowych, Zespo³u Szkó³ w Bia³ej i
Stowarzyszenia „Humanus”. £¹cznie w ci¹gu
dwóch dni zebrano 364,56 kg. ¿ywnoœci. Do
akcji w³¹czy³ siê równie¿ w³aœciciel firmy
P.P.H JANEX, który przekaza³ na rzecz
Stowarzyszenia s³odycze i wyroby z kaszy.
Zebrana ¿ywnoœæ zosta³a przekazana
dzieciom korzystaj¹cym ze Œwietlicy

¯ywnoœci”. Akcja odbywa³a siê w dwóch
ja no ws ki ch sk le pa ch : w Bi ed ro nc e i
Ca rr ef ou r. W zb ió rc e wz iê li ud zi a³
wolontariusze z Publicznego Gimnazjum, ze

Œrodowiskowej „Stokrotka” i ich rodzinom.
Serdecznie dziêkujemy w imieniu dzieci
wszystkim ofiarodawcom za dobre serce.
Zarz¹d JSNP” Humanus”

Budzenie przywi¹zania dzieci do swojej rodziny, przedszkola,
miasta i ojczyzny poprzez edukacjê regionaln¹
W bie¿¹cym roku szkolnym Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole Nr 1 z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim zdecydowa³o siê na realizowanie tematyki edukacji
regionalnej. Edukacja regionalna prowadzona w przedszkolu daje mo¿liwoœæ poznania przez
dzieci w³asnego dziedzictwa kultury oraz jego uniwersalnych wartoœci. Wyposa¿a dziecko w
zasób wiedzy o w³asnym regionie. Rozwija poczucie odpowiedzialnoœci, mi³oœci do rodziny,
ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego. Poczucie w³asnej to¿samoœci daje
fundament tworzenia postaw o du¿ej wra¿liwoœci moralnej, ludzi tolerancyjnych,
poszukuj¹cych uniwersalnych wartoœci w najbli¿szym otoczeniu i we w³asnym postêpowaniu.
Na pierwszym Zebraniu Rodzice zostali
poinformowani o tym wyborze i poproszeni o pomoc
w przyswajaniu dzieciom tej tematyki /oczywiœcie
poza obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ programow¹/. Do
najwa¿niejszych jej za³o¿eñ-celów nale¿¹:
- zapoznanie dziecka z najbli¿szym otoczeniem
(rodzin¹, przedszkolem),
- zapoznanie z miejscowoœci¹, w której mieszka
(nazwa, herb), charakterystycznymi budynkami i
obiektami,
- zapoznanie z symbolami narodowymi,
- zapoznanie z kultur¹ i elementami folkloru
regionu,
- zapoznanie ze zwyczajami, obrzêdami (przy
okazji œwi¹t i wycieczek),
- poznanie s³ynnych Polaków nie¿yj¹cych i
¿yj¹cych,
- ksz ta³ tow ani e naw ykó w kul tur aln ego
zachowania siê wobec innych i w miejscach
publicznych,
- wyrabianie szacunku do otaczaj¹cej nas
przyrody.
Dziec i uczes tnicz y³y w spotk aniu z
pracownikami z Domu Kultury, gdzie zapoznawa³y
siê z wygl¹dem lubelskiego stroju ludowego i
przybli¿y³y sobie tradycje wigilijne aktywnie
uczestnicz¹c w przygotowywaniu potraw, œpiewaniu
kolêd, strojeniu swoimi wyrobami choinki oraz
³ami¹c siê op³atkiem.
Podczas spacerów, wycieczek po Janowie i
najbli¿szej okolicy a tak¿e rozmów i ogl¹dania
albumów, dzieci zapoznawa³y siê z tym, co dla nich
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jako mieszkañców tego miejsca powinno byæ bliskie.
W zwi¹zku z tym Rodzice i Dzieci naszego
przedszkola zostali zaproszeni do wziêcia udzia³u
we wspólnej zabawie plastycznej pod nazw¹ „Moje
miasto i okolice”. Techniki, formy i formaty by³y
dowolne a prace by³y sk³adane do koñca lutego.
Zaanga¿owanie Rodziców by³o naprawdê
fascynuj¹ce. Okaza³o siê, ¿e z ka¿dej grupy
wiekowej by³o po kilkanaœcie prac i zaistnia³a
obawa, ¿e zabraknie miejsca by je wyeksponowaæ.
Do jej obejrzenia zosta³y zaproszone dzieci i
m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
Wszystkie prace zosta³y docenione
podziêkowaniami za udzia³ w jak¿e owocnej dla nas
wszystkich zabawie. Wystawê prac mo¿na ogl¹daæ
w przedszkolu do koñca marca br.
W dalszej kontynuacji naszych zamierzeñ
dzieci wezm¹ udzia³ w zabawowym konkursie
mi êd zy gr up ow ym , d os to so wa ny m d o i ch
mo¿liwoœci wiekowych, wykazuj¹c siê swoimi
wiadomoœciami na temat naszego miasta i okolic.
Przed Wielkanoc¹ dzieci ponownie spotkaj¹ siê z
goœæmi z JOK i poznaj¹ obrzêdy i tradycje tych œwi¹t.
W czerwcu wyst¹pi¹ na rynku w czasie obchodów
Dni Kultury Chrzeœcijañskiej ze swoim repertuarem.
W ca³ym roku szkolnym zaplanowane s¹
dzia³ania zmierzaj¹ce ku jak najlepszemu poznaniu
naszego miejsca zamieszkania z jego wartoœciami
kulturowymi.
mgr Halina Piecuch
mgr Anna Bzdeñ

Apel o pomoc! Skarbnik bud¿etu gminy informuje...

Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do
wszystkich ludzi dobrego serca o przekazanie 1%
podatku dochodowego na leczenie naszego synka
Jakuba Nowickiego.
Kubuœ ma 7 lat i od dwóch lat leczony
jest hormonem wzrostu. Niestety, leczenie wady,
z któr¹ siê urodzi³ nie jest objête refundacj¹ NFZ.

Pieni¹dze na zakup leków musimy zebraæ sami.
Koszt leczenia jest bardzo wysoki, rocznie
wynosi 25 tys. z³ (25.000.00 z³). Leczenie musi
trwaæ, co najmniej kilka lat. Nie jesteœmy w stanie
sami podo³aæ tak wysokim kosztom leczenia.
Dlatego bardzo prosimy o pomoc i przekazanie

1% podatku jako darowizny na leczenie Jakuba.
Informacja z realizacji bud¿etu gminy Janów Lubelski za IV kwarta³ 2007 roku
Jak przekazaæ 1%?
W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy
obliczyæ 1% ogólnej kwoty podatku
dochodowego, nastêpnie wpisaæ go w rubrykê
dotycz¹c¹ przekazania 1% na rzecz Organizacji
Po¿ytku Publicznego. Jako nazwê organizacji
Po¿ytku Publicznego prosimy wpisaæ: Caritas
Diecezji Sandomierskiej, numer KRS tej
organizacji : 0000213751.
W rubryce znajduj¹cej siê tu¿ nad „Wnioskiem o
przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego” ( PIT 28
rubryka 135, PIT 36 r. 311, PIT 36L r.107, PIT
37 r. 123, PIT 38 r.59), zatytu³owanej: „inne
informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt z
podatnikiem” koniecznie nale¿y wpisaæ: 1% na
leczenie Jakuba Nowickiego. Nie nale¿y
samodzielnie robiæ przelewów. Urz¹d Skarbowy
sam przeleje pieni¹dze na wskazany w druku PIT
cel.
Za okazan¹ pomoc z góry dziêkujemy!
Barbara i Przemys³aw Nowiccy
Bia³a I nr 27

Sporz¹dzi³a: O. G.
Sprawdzi³a: B. Sz.

Zdrowych spokojnych i Og³oszenia drobne
rodzinnych œwi¹t
wielkanocnych ¿yczy Zmiana zasad funkcjonowania
pañstwu
janowskiego bezp³atnego internetu
Kupiê VW Polo, rocznik 1998-2001, tel. 663 766 868

Zaproszenie

Klub Seniora Wrzos zaprasza w ka¿dy wtorek od godz.13:00 do 18:00 do Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.

Dyrekcja i pracownicy
Banku PEKAO SA
I Oddzia³ w Janowie Lubelskim

Urz¹d Miejski przeprowadzi³ modernizacje sieci internetowej. Celem zabezpieczenia
poprawnego odbioru zostanie wprowadzone uwierzytelnianie po³¹czenia protoko³em PPPoE. Od
dnia 31 marca br. internet na dotychczasowych zasadach przestanie dzia³aæ. Mieszkañcy, którzy
korzystali z internetu proszeni s¹ o zg³aszanie siê osobiœcie lub za pomoc¹ e-mail do administratora
sieci, informatyka UM celem otrzymania indywidualnego loginu i has³a.
Red.

Awans w janowskim
ARiMR
Dyrektor Oddzia³u Agencji Rozwoju i
Modernizacji Rolnictwa w Lublinie Andrzej
Bieñko powo³a³ pani¹ El¿bietê Mariê
Brzuch lat 40 na stanowisko kierownika
Biura AR i MR w Janowie Lubelskim.
Pani kierownik ukoñczy³a Akademiê
Rolnicz¹ kierunek Zootechnika w 1993 roku.
Kilka lat pracowa³a w Technikum Rolniczym w
Potoczku a nastêpnie w ARiMR w Janowie
Lubelskim, dlatego zna doskonale pracê w
janowskim biurze. Od stycznia 2003 do
listopada 2006 roku by³a zastêpca kierownika
biura. Ostatnio pracowa³a na stanowisku
g³ównego specjalisty.
Pani Brzuch mieszka w Godziszowie
w wielopokoleniowym domu z mê¿em i
dwójk¹ dzieci. Córka Basia ma 9 lat uczy siê w
szkole podstawowej, a m³odszy Wojtek lat dwa
bawi siê jeszcze samochodzikami. Pañstwo
Brzuchowie posiadaj¹ 15 hektarowe
gospodarstwo rolne.
Nowa szefowa nie przewiduje
wiêkszych zmian organizacyjnych w biurze,
praca zorganizowana jest prawid³owo a
pracownicy s¹ dobrymi fachowcami. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e pracuj¹ tam nadal byli
kierownicy biura panowie Józef Zbytniwski i
Andrzej Wolan.
Nale¿y spodziewaæ siê dalszego wzrostu
poziomu us³ug firmy, który i tak stoi na
wysokim poziomie fachowoœci i kultury.
Jan Machulak

Gazeta Janowska
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Burmistrz Janowa Lubelskiego Og³asza otwarty Konkurs
ofert na realizacjê zadania publicznego
Og³oszenie
Pro wad zen ia pro fil akt ycz nej dzi a³a lno œci

wsparcie realizacji zadania wynosi 20 000 z³.

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania

Wysokoœæ œrodków publicz nych przezna czonych na

problemów uzale¿nieñ w szczególnoœci dla dzieci i

dofinansowanie zadania w roku 2007 wynosi³a 15 000 z³.

m³odzie¿y poprzez:

Termin realizacji zadania: kwiecieñ - listopad 2008

wspieranie programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych,

Z zakresu:

op ra co wa ny ch i r ea li zo wa ny ch pr ze z m ³o dz ie ¿,

prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i

skierowanych do grup rówieœniczych, w szczególnoœci

eduka cyjne j w zakre sie rozwi ¹zywa nia probl emów

programów partnerskich w tym programów

uzale¿nieñ w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y

miêdzynarodowych.

poprzez:

Wy s o k o œ æ œ r o d k ó w p u b l i c z n y c h

- prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej w

przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 8

zakresie przeciwdzia³ania problemom alkoholowym tj.

000 z³. Dofinansowanie jednego zadania do 5 000 z³.

pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci m³odzie¿y z

W roku 2007 nie realizowano zadañ z zakresu programów

terenu Gminy Janów Lubelski

rówieœniczych.

Wysokoœæ œrodków publicznych

Termin realizacji zadania: marzec - wrzesieñ 2008

przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 80

Z zakresu:

000 z³. Dofinansowanie jednego zadania do 6 000 z³.

- prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i

Prz y rea liz acj i zad ani a min imu m 50% œro dkó w

edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów

finansowych nale¿y przeznaczyæ na zakup sprzêtu

uzale¿nieñ w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y

sportowego.

poprzez:

Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na

- prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych

dofinansowanie zadania w roku 2005 wynosi³a 53 500 z³.

w zakresie uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y, promowanie
programów autorskich.
Wysokoœæ œro dków pub licznyc h przezn aczonyc h na

Termin realizacji zadania : marzec - listopad
2008
Szczegó³owy regulamin na str. www.janowlubelski.pl

ZARZ¥DZENIE NR 9/08 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 14 lutego
2008 roku w sprawie dofinansowania projektów z³o¿onych na otwarty
konkurs na realizacjê zadania publicznego Gminy z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Po zapozn aniu siê z Protok o³em Nr II
zawieraj¹cym wyniki pracy Komisji Opiniuj¹cej,
dotycz¹ce weryfikacji z³o¿onych wniosków, postanawiam
przyznaæ œrodki finansowe ni¿ej wymienionym
organizacjom w nastêpuj¹cych kwotach:
Sto war zys zen ie Kul tur aln o
Spo rto we „Pe gaz ”
„M iê dz yn ar od ow y N oc ny Ma ra to n S za ch ow y
200 8”. Wni osk owa na k wot a 5 5 00 z ³.P rzy zna jê
dofinansowanie w wysokoœci 5 000 z³.
Sto war zys zen ie Kul tur aln o
Spo rto we „Pe gaz ”
„Ogólnopolskie Zawody Konne z Udzia³em Zawodników
Zagranicznych Janów Lubelski 2008”. Wnioskowana
kwota 25.000 z³.
Przyznajê dofinansowanie w wysokoœci 15 000 z³.
Miejski Klub Sportowy „Janowianka”
„Programowanie, organizowanie kultury fizycznej i sportu

w zakresie pi³ki no¿nej” Wnioskowana kwota 200 000 z³.
Przyznajê dofinansowanie w wysokoœci 100 000 z³.
Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP”
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.
Wnioskowana kwota 57 648 z³.
Przyznajê dofinansowanie w wysokoœci 50 000 z³.
Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego nazwa
programu: „Propagowanie i upowszechnianie kultury
fizycznej (karate tradycyjne) poprzez organizacjê zajêæ
sportowych oraz udzia³ w imprezach wyjazdowych”,
wnioskowana kwota
18 000 z³. Przyznajê dofinansowanie w wysokoœci 10 000
z³.
Zarz¹ dzeni e wchod zi w ¿ycie z dniem
podpisania.
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Obwieszczenie
Obwieszczenie o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany

gminy Janów Lubelski.

studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania

Zmiany dotycz¹:

przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski oraz

!ustalenia warunków zabudowy terenów we wsi Borownica

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Janów Lubelski
Na podstawie art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 oraz art.
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z

na funkcje przedsiêbiorczoœci i us³ug komercyjnych,
!ustalenia ogólnych zasad realizacji zabudowy na terenie
gminy,
!zmiany przeznaczenia terenu w obrêbie £¹¿ek Ordynacki
na zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.

póŸniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjêciu przez

Zai nte res owa ni mog ¹ sk³ ada æ wni osk i do wy¿ ej

Radê Miejsk¹ w Janowie Lubelskim uchwa³:

wymienionych zmian studium i zmian planu miejscowego.

- Nr XVI/98/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Miejskim, ul.

przy st¹p ieni a do zmia ny stud ium uwar unko wañ i

Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski w terminie

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i

do 1 kwietnia br..

gminy Janów Lubelski,

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres

!Nr XVI/97/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie

przyst¹pienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

nieruchomoœci, której dotyczy.
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Pieskie ¿ycie
Psy to przyjaciele cz³owieka, obroñcy i
towarzysze ludzi od zarania dziejów to oczywiste
jednak jest, ma³e „ale”. Tak to prawda, pies
odpowiednio u³o¿ony, dobrze traktowany i
pielêgnowany. „Ale” pies agresywny przy
beztroskim w³aœcicielu mo¿e byæ zabójc¹ tak, tak.
W TV pokazywano miejsce tragedii, dziadkowie
opiekowali siê wnukiem a w³asny pies wyci¹gn¹³
dziecko z wózka i po prostu zagryz³.
Wstrz¹saj¹ca tragedia, pies zamordowa³
wspó³mieszkañca domu, to fakt. A czym jest pies
spuszczony ze smyczy na terenie miasta bez
kagañca, oczywiœcie jest potencjalnym morderc¹.
Dlaczego nasi mieszkañcy maja siê baæ psa na ulicy
czy w park u? Dl acze go w³ aœci ciel z pse m
spuszczonym ze smyczy i bez kagañca nie jest
traktowany jak przestêpca, na przyk³ad z broni¹?
Pra kty czn ie kij bej sbo low y prz ewo ¿on y w
samochodzie przez „³ysych” jest traktowany jako
broñ. T³umaczenia, ¿e piesek jest ma³y i nic nie zrobi
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jest nieuprawnione, myœl¹ce dziecko boi siê obcego
psa, st¹d stres, przestrach i nerwice. Dlaczego
zachcianki i nieodpowiedzialnoœæ jednych ma byæ ze
szkoda dla innych. Urz¹d Miejski podejmuje
dzia³ania w sprawie wy³apywania psów
bezdomnych. Decyzja Rady Miejskiej likwiduj¹ca
podatki ma zachêciæ w³aœcicieli psów do wiêkszej
odpowiedzialnoœci..
W Urzêdzie Miejskim wydawane s¹
bezp³atne identyfikatory, ka¿dy pies powinien
byæ w nie wyposa¿ony w innym przypadku
z³apany pupil mo¿e znaleŸæ siê w schronisku
oddalonym od Janowa Lub. o wiele kilometrów
Wychodz¹c naprzeciw sugestiom czêœci
radnych i mieszkañców, apelujemy kolejny raz, do
Stra¿y Miejskiej i Policji o egzekwowanie prawa w
tym zakresie. Naprawdê nie chcia³bym, aby na
³amach GJ pojawi³a siê kiedykolwiek notatka o
pogryzionym dziecku w naszym mieœcie.
J.M

Recital fortepianowy
W dniu 8 marca 2008 r. na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim w Sali
kameralnej Janowskiego Oœrodka Kultury z recitalem fortepianowym wyst¹pi³ Pan Marcin
Dominik G³uch.
Pan Marcin G³uch urodzi³ siê w 1973
roku w Warszawie, gdzie ukoñczy³ Wydzia³
Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej
imienia Fryderyka Chopina. Od 1997 roku by³
zatrudniony jako pianista w Performing Arts z
School „Dansforum” w Göteborgu w Szwecji,
gdzie ponadto wspó³pracowa³ z Festiwalem
Naukowym, Festiwalem Filmowym, Wy¿sz¹
Sz ko ³¹ Mu zy cz n¹ i mi êd zy na ro do wy mi
artystami: Piotrem Skaluba, Janem Englertem,
Piotrem Janowskim, Grantem Martyrosianem,
Dawidem Dorelem Ambrusem, Ma³gorzat¹
Gucewicz-Boublej, Brigitt i Ellen Finnilä oraz
ch or eo gr af am i: Li a Sc hu be rt , Vacl ev em
Havlikiem, Mariana Descalu i Ran Hamilton. W
2002 roku jego balet Wspomnienia z ogrodu mia³

swoj¹ premierê w Teatrze Tir Na Nog w
Göteborgu. W latach 2004-2006 by³ pianist¹
Baletu Monte Carlo w Monako. W 2006 roku
wspó ³pra cowa ³ jako chór mist rz i pian ista
Teatrem Muzycznym Rampa w Warszawie.
Laureat wielu nagród, m.in.: II miejsce na
konkursie k ompozytorskim zorganizowan ym
przez Akademiê Muzyczn¹ imienia Fryderyka
Chopina w Warszawie, II miejsce na Konkursie
Fortepianowym imienia Jana Sebastiana Bacha w
Warszawie.
Podczas rec italu Marci n Dominik
G³uch zaprezentowa³ m.in. utwory L. van
Beethovena, F. Chopina, J. Elsner, B. Smetany, S.
Rachmaninowa.
Red.

Cenny dar
W ostatnich dniach pañstwo Fiutowie
ofiarowali parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela
kolekcjê obrazów wykonanych przez pani¹
Helenê. Obrazy przedstawiaj¹ i przypominaj¹
miejsca pobytu Papie¿a Jana Paw³a II.
Kolekcja jest bardzo pokaŸna, poniewa¿
zawiera kilkadziesi¹t prac. Pozwoli³o to na
urz¹dzenie przez ks. inf. Edmunda Markiewicza,
proboszcza parafii, bardzo ³adnej galerii. Wystawa
obrazów znajduje siê w Domu Parafialnym przy
ul. Szewskiej i zajmuje dwa pomieszczenia.
Pani Helena Fiut prezentowa³a ju¿
wczeœniej swoje prace tak¿e w salach
Janowskiego Oœrodka Kultury. Niespe³na rok
temu mogliœmy podziwiaæ malowane kwiaty i
martw¹ naturê. Pani Helena interesuje siê tak¿e
pejza¿em i haftem. Wiele jej prac znajduje siê w
jan ows kic h dom ach . O swo jej twó rcz oœc i
wypowiada siê skromnie, z pokor¹. Mówi, ¿e
malowanie to po prostu jej pasja. Poœwiêci³a mu

prawie ca³e ¿ycie. Nie uwa¿a siê za artystkê.
Jednak jej twórczoœæ jest na wysokim poziomie,
czego dowodem jest otrzymanie atestu w 1995r.
wydanego przez Krajow¹ Komisjê Artystyczn¹ i

Etnograficzn¹ Fundacji „Cepelia”.
Tê galeriê trzeba zobaczyæ koniecznie. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ w niedzielê po ka¿dej Mszy œw.
Gor¹co zachêcamy!
Red.

Leœny Kr¹g w akcji
Trwa kurs na przewodników Ziemi Janowskiej.
Do tej pory zg³osi³o siê 20 chêtnych, s¹ to
przedstawiciele ró¿nych zawodów: nauczyciele,
urzêdnicy, pasjonaci historii. Zajêcia odbywaj¹
siê cztery razy w tygodniu. Ca³y kurs ma trwaæ
oko³o 100 godzin. Program obejmuje m.in.
historiê Ziemi Janowskiej oraz przyrodê Lasów
Janowskich.
Kurs ten nie daje uprawnieñ
przewodnika, ma on na celu przygotowanie kadry,
która wspó³pracowa³aby z osobami zajmuj¹cymi
siê turystyk¹. Skierowany jest on szczególnie do
osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ LGD Leœny
Kr¹ g, dla któ rej tur yst yka jes t g³ó wny m
kierunkiem rozwoju Ziemi Janowskiej. Bogactwo
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
bog ata i ró ¿no rod na s puœ ciz na k ult uro wa
spr awi aj¹ , ¿e kie run ek t en m a ws zel kie
predyspozycje rozwoju w przysz³oœci. Z rozmowy
z sekretarzem LGD panem Waldemarem Fut¹
dowiedzia³em siê, ¿e powstaje kilka ciekawych
opr aco wañ o na szy m re gio nie tak ich jak
chocia¿by,,Program rozwoju turystyki”, który ma
zawieraæ wszelkie atrakcje przyrodniczo -

kulturowe. W osobnych opracowaniach powstaj¹
analizy mo¿liwoœci odtworzenia kolejki leœnej,
która dawniej funkcjonowa³a na tym obszarze, jak i
analiza maj¹ca na celu opracowanie programu
funkcjonalnego dla muzeum, oraz ostatnia maj¹ca
nawi¹zywaæ do przedwojennego wygl¹du miasta.
Opracowania oprócz poszerzenia wiedzy o tym
regionie nas - rodowitych mieszkañców, mog¹
przyczyniæ siê do zainteresowania nim turystów.
Rozwój turystyki niesie ze sob¹ wiele pozytywów
m.in . mo¿ e sta æ siê on Ÿr ód³e m doc hodu
mieszkañców tego regionu oraz przyczyniæ siê
znacznie do jego rozwoju. LGD Leœny Kr¹g ma
przed sob¹ wiele wyzwañ i ci¹gle powstaj¹ nowe.
W najbli¿szym czasie LGD Leœny Kr¹g ma
poszerzyæ obszar swej dzia³alnoœci, oprócz Janowa
Lubelskiego, Modliborzyc i Potoka Wielkiego ma
obj¹æ równie¿ Batorz, Chrzanów, Dzwolê i
Godziszów. Miejmy nadziejê, ¿e im podo³aj¹, kto
wie byæ mo¿e za kilka lat zarówno Janów jak i
okolice stan¹ siê równie atrakcyjnym dla turystów
obszarem jak najbardziej rozpoznawalne pod tym
wzglêdem miasta w Polsce.
£ukasz S.

Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim
zaprasza do wspó³pracy
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 2009 r.
rocznic¹ 60-lecia powstania Biblioteki
Publicznej w Janowie Lubelskim, Dyrektor
biblioteki zwraca siê z proœb¹ do wszystkich,
którzy posiadaj¹ materia³y zwi¹zane z histori¹
bibl iote ki (wsp omni enia , zdjê cia itp. ) o
skontaktowanie siê z bibliotek¹. Materia³y
zostan¹ wykorzystane do uzupe³nienia kroniki
biblioteki oraz wystawy okolicznoœciowej.

Gazeta Janowska

Konkurs!
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Public zna w Janowi e Lubels kim og³asz a
konkurs na exlibris biblioteki. Najciekawsze
prace zostan¹ nagrodzone. Propozycje prosimy
dostarczaæ do koñca grudnia 2008 r. na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Ogrodowa 16 (Dom Nauczyciela)
tel. 015/8724681
lub e-mailem bibliotekajanowl@poczta.onet.pl

