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RUSZY£A STREFA Nowa Strategia Powiatu
Udany debiut janowskiej podstrefy ekonomicznej

W pi¹tek, 11 kwietnia, w Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim odby³o siê uroczyste
wrêczenie pierwszemu inwestorowi- firmie
JANEX Producent Kasz Sp. z o. o.zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie Podstrefy Janów
Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN.
Jest to pierwsze takie zezwolenie
wydane w woj. lubelskim. Janowska strefa

Zlokalizowana jest przy obecnej drodze
krajowej, a projektowanej drodze ekspresowej
S-19 w Borownicy. Dla burmistrza Janowa
Lubelskiego, Krzysztofa Ko³tysia jest to
kolejny etap rozwoju gospodarczego miasta i
okolic.
- Jest to dzieñ szczególny nie tylko dla
inwestora, ale i strefy. Powsta³a ona w
rekordowo krótkim czasie. Do strefy wchodzi
lokalny przedsiêbiorca. Jestem przekonany, ¿e

Na sesji w dniu 28 marca 2008 r. Rada
Powiatu przyjê³a now¹ Strategiê Rozwoju
Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020.
Zawiera ona g³ówne cele rozwojowe, œrodki
prowadz¹ce do ich realizacji, a tak¿e
sposoby i regu³y zachowania podmiotów
zaanga¿owanych w jej realizacjê.
Strat egiê oprac owywa ³ janow ski
oddzia³ Fundacji Inicjatyw Lokalnych we
wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym i

partnerami spo³ecznymi. Prace nad Strategi¹
Rozwoju Powiatu Janowskiego zosta³y
oficjalnie zainaugurowane w dniu 27.09.2007
r. spotkaniem z przedstawicielami wszystkich
zainteresowanych instytucji. Nastêpnie
podjêto prace nad opracowaniem diagnozy
stanu systemu spo³eczno - ekonomicznego
powiatu i opracowano Analizê Strategiczn¹
SWOT. Cd. na str. 6

Stypendia przyznane

Kartka œwi¹teczna z okresu miêdzywojennego,
z prywatnych zbiorów Barbary Nazarewicz

Powiat Janowski - jako organ prowadz¹cy
publiczne szko³y ponadgimnazjalne, ju¿ po
raz pi¹ty zabezpieczy³ w swoim bud¿ecie
œrodki finansowe na stypendia Starosty
Janowskiego, które przyznawane s¹ za
wybitne osi¹gniêcia w kategorii
dydaktycznej, sportowej i artystycznej.
St yp en di um pr zy zn aj e St ar os ta
Janowski z w³asnej inicjatywy lub na wniosek

ek on om ic zn a, kt ór a je st cz êœ ci ¹ st re fy
tarnobrzeskiej sta³a siê rajem dla inwestorów.

dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych,
zaopiniowany pozytywnie przez Radê
Pedagogiczn¹. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
kopiê ostatniego œwiadectwa ucznia,
dokumenty, potwierdzaj¹ce jego osi¹gniêcia
naukowe, sportowe i artystyczne oraz opiniê o
uczniu wychowawcy klasy lub opiekuna
naukowego, artystycznego lub sportowego.
Cd. str. 7

firma JANEX daje dobry pocz¹tek dla biznesu
lokalnego. Cd. na str. 3

Z£OTY JUBILEUSZ

Pó³ wieku temu, 20 kwietnia 1958 r. w
Katedrze Lubelskiej ks. inf. Edmund
Markiewicz, obecny proboszcz i kustosz
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Janowie
Lubelskim, przyj¹³ sakrament kap³añstwa.
Obcho dy piê knego jubil euszu
rozpoczê³y siê w V Niedzielê Wielkanocn¹
uroczyst¹ Msz¹ œw., której przewodniczy³ sam
Jubilat w asyœcie ksiê¿y
pochodz¹cych z parafii janowskiej.
Uroczystoœæ jubileuszu swoj¹
obecnoœci¹ uœwietni³ ordynariusz
diecezji sandomierskiej ks. bp.
Andrzej Dziêga
Przed rozpoczêciem
Mszy œw. przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej odczyta³ uchwa³ê
nadaj¹c¹ ks. inf. Edmundowi
Markiewiczowi tytu³
„Zas³u¿onego dla gminy Janów
Lubelski”. W uzasadnieniu dla
podjêcia takiej uchwa³y
wnioskodawcy przedstawili
wszelkie dokonania Jubilata w
ci¹gu 22 lat pasterzowania w parafii janowskiej,
zarówno w obszarze duszpasterstwa i troski o

dobra materialne lokalnego koœcio³a jak równie¿
w zakresie promowania ziemi janowskiej
poprzez piêkne wydawnictwa i organizacjê
uroczystoœci religijnych o zasiêgu
wykraczaj¹cym poza diecezjê i województwo.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ wrêczy³ Jubilatowi akt nadania
tyt u³u ora z spe cja lni e na tê oko lic zno œæ

OSiR zaprasza
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim zaprasza na spotkanie
osoby zainteresowane dzier¿aw¹ lub korzystaniem na innych zasadach z wolnych
powierzchni na obiektach krytej p³ywalni. Spotkanie odbêdzie siê w dnia
13.05.2008 o godz. 14 W Sali nr.1 Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Dyrektor OSiR
mgr Krzysztof Deruœ

Fot. Krzysztof Rz¹d

wykonany grawerton wraz z ¿yczeniami od ca³ej
spo³ecznoœci janowskiej.
mw

Gazeta Janowska

Burmistrz Janowa Lubelskiego
serdecznie zaprasza
do udzia³u w obchodach
Œwiêta Narodowego 3-go Maja

Nowy Dyrektor Parku Krajobrazowego Reporterzy na tropie Leœnego Krêgu

Pan Ryszard Pastuszak pe³ni obowi¹zki
Dyrektora Parku Krajobrazowego Janów
Lubelski.
Na to stanowisko powo³any zosta³
1.04.2 008r.Karie rê zawodo w¹ przerw a³ w
2002 roku po odejœciu ze stanowiska Dyrektora

Oœrodka Kultury w Lublinie. W tym czasie z
przyczyn zdrowotnych zakoñczy³ pracê i

przeszed³ na rentê. Stosunki w pracy jak
równie¿ z prze³o¿onymi mia³y znaczny wp³yw
na pogorszenie zdrowia. Obecnie po
d³ugotrwa³ej rekonwalescencji pracuje
ponownie, tym razem ju¿ w Janowie Lubelskim.
Nowy dyrektor ukoñczy³ studia o kierunku
politologicznym, na podbudowie œredniej
szko³y rolniczo- pszczelarskiej. Jak wspomnia³
jest mi³oœnikiem lasów, w przesz³oœci dzia³a³ w
Lidze Ochrony Przyrody by³ spo³ecznym
stra¿nikiem przyrody. Jest za wczeœnie, aby
szczegó³owo wypowiadaæ siê o planach
dzia³ania. Z pierwszych wypowiedzi mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e nowy dyrektor bêdzie chcia³
nawi¹zaæ dobr¹ wspó³pracê z nadleœnictwem
jak równie¿ z miejscow¹ w³adz¹ samorz¹dow¹.
Nie widzi na obecnym etapie kolizji w
przebiegu drogi krajowej nr 19 a œrodowiskiem
leœnym i zapewnia ¿e bêdzie orêdownikiem
czystych lasów wolnych od œmieci. W zasadzie
to zadanie nie wystêpuje w prerogatywach
dzia³alnoœci ale w³¹czy siê w to zadanie i bêdzie
wspó³pracowa³ z odpowiednimi s³u¿bami. Ta
obietnica powsta³a na skutek sugestii Gazety
Janowskiej. O dzia³aniach nowego dyrektora
bêdziemy pisaæ na naszych ³amach.
J.M

M³odzi przedsiêbiorcy

11 kwietnia w hotelu Duo odby³a siê konferencja ,,Leœny Kr¹g Wspó³dzia³ania”. Celem
konferencji by³o podsumowanie projektu ,,Naturalna przedsiêbiorczoœæ” realizowanego
przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania ,,Leœny Kr¹g”.
Dzieñ wczeœ niej, 10 kwiet nia, organi zator zy
zorganizowali dla licznie przyby³ych
przedstaw icieli mediów i zaproszon ych goœci
prze jazd „Tras¹ Leœn ego K rêgu ”. Na tras ie
przejazdu znalaz³y siê Modliborzyce, stanowi¹ce
ce nt ru m ce rt yf ik ac ji pr od uk tu lo ka ln eg o.
Ucz est nic y pod ziw ial i wys taw ê pro duk tów

regionalnych i wystawê wyrobów rzemieœlniczych:
m.in. koszów z rogo¿yny, piêknych szyde³kowych
serwetek, dzbanów czy wyrobów z drewna.
Najwiêksze zainteresowanie koncentrowa³o siê
jednak wokó³ regionalnej kuchni, mo¿na by³o
przekonaæ siê na w³asnym podniebieniu jak wielk¹
wartoœci¹ s¹ regionalne przysmaki, wœród których
by³a chwalona przez wszystkich degustuj¹cych
kaszanka czy gryczak.
Kolejnym punktem wycieczki by³a
wioska Maliniec. Piêkno tamtejszego krajobrazu,
liczne jeziora, lasy, oprócz tego cisza i spokój
sprawiaj¹, ¿e miejscowoœæ ta jest coraz chêtniej
odwiedzana przez turystów S¹ tu równie¿
gospodarstwa agroturystyczne oferuj¹ce oprócz

W czwartek 3 kwietnia w ramach dnia
przedsiêbiorczoœci, uczniowie szkó³ œrednich
towarzyszyli pracownikom Urzêdu
Miejskiego poznaj¹c tajniki ich zawodów,
zdobywali wiedzê i praktyczne umiejêtnoœci
umo¿liwiaj¹ce realizowanie ich planów
zawodowych.
Na pocz¹tku swojej wizyty w Urzêdzie
Miejskim uczniowie odwiedzili poszczególne

przyszed³ czas na krótki wyk³ad dotycz¹cy
funkcjonowania urzêdu, który ciekawie
zaprezentowa³ wszystkim zebranym kierownik
referatu promocji i rozwoju miasta pan
Waldemar Futa. Dzieñ przedsiêbiorczoœci daje
doœwiadczenia które mog¹ pomóc m³odym
ludziom stoj¹cym przed wyborem swojej drogi
¿yciowej, uzyskaæ odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce specyfiki zawodu, wymaganych

jednostki, poznaj¹c pracowników. Pod ich
nadzorem wykonywali czynnoœci zwi¹zane z
ich codzienn¹ prac¹. Po wizycie w referatach

kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania
mo¿na równie¿ wybraæ siê na grzyby do pobliskich
pracy na wybranym stanowisku.
lasów, s¹ tu równie¿ liczne trasy rowerowe.
£ukasz S.

w czystym niebieskawym jeziorze niczym w lustrze.
Chcia³oby siê zostaæ d³u¿ej, ale niestety trzeba
jechaæ dalej. W planie jest jeszcze jeden punkt
wyprawy - £¹¿ek Garncarski. Jak dowiedzieliœmy
siê od sekretarza LGD ,,Leœny Kr¹g” Waldemara
Futy, który pe³ni³ tym razem rolê przewodnika,
nazwa miejscowoœci nie jest przypadkowa. Ju¿ w
XIX w miejscowoœæ ta sta³a siê wa¿nym oœrodkiem
wyrobu ceramiki i kafli. Odwiedziliœmy pracowniê
nestora ³¹¿kowskiego garncarstwa, pana Henryka
Kurzyny jednego z trzech lokalnych twórców
ceramiki, który da³ nam pokaz swoich umiejêtnoœci
garncarskich. PóŸniej nasta³a chwila, kiedy ka¿dy z

Centrum Certyfikacji Produktu Lokalnego w Modliborzycach

nas móg³ sprawdziæ czy przypadkiem nie drzemie w
nim talent do tworzenia ceramiki. Ka¿dy z chêtnych
ulepi³ „swój garnuszek”, jeden bardziej przypomina³
naczynie, drugi mniej, ale emocje temu
towarzysz¹ce by³y naprawdê du¿e i podejrzewam, ¿e
na d³ugo zapisz¹ siê w naszej pamiêci. Wyprawa
dobieg³a koñca. Wiêkszoœæ z nas jest spoza Janowa,
ale na pewno tu jeszcze wróci, tym razem prywatnie,
z rodzin¹, znajomymi na odpoczynek.

,,Mistrz i uczennica” - dziennikarka tv Stalowa Wola pod okiem pana Henryka Kurzyny tworzy swój pierwszy garnuszek

noclegu, regionaln¹ kuchniê, ³owiska wêdkarskie,

Pracowite bobry
Zdjêcie
numeru:

W Lasach Janowskich od
dawna zadomowi³y siê bobry.
W dodatku s¹ bardzo
pracowite. Ostatnio
wybudowa³y olbrzymi¹ tamê
na rzecze Trzebensz w
okolicach uroczyska
„Kruczek”.
Red.

2.

Zatrzymaliœmy siê na chwilê, krótki spacer po lesie,
piêkny widok zachodz¹cego s³oñca, które odbija siê

Taki cel mia³a ta wyprawa - ukazaæ walory
tego terenu, jego piêkno i liczne atrakcje oraz
zareklamowaæ go w ca³ej Polsce. S¹dzê, ¿e cel zosta³
zrealizowany w stu procentach.
£ukasz Spryszak

Wiêcej œwiat³a w gminie
Gmina Janów Lubelski planuje wykonaæ w tym roku oœwietlenie na ulicach Ochotników
Wêgierskich, Targowej, Jana Paw³a II, Skorupki oraz w miejscowoœciach Bia³a I, dokoñczone
zostanie równie¿ oœwietlenie na Osiedlu Wschód. Szacowany koszt tej inwestycji to 196 200,00 z³.
Oœwietlenie tych ulic spowoduje wzrost poczucia bezpieczeñstwa, zmniejszy ryzyko wypadków
oraz zagro¿enie niszczenia mienia publicznego przez wandali.
£ukasz S.

Udogodnienia dla schludnych
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim informuje o mo¿liwoœci oddawania ¿u¿lu piecowego
bez zanieczyszczeñ. Sk³adowisko Odpadów w Borownicy, op³aty za sk³adowanie tego rodzaju
odpadu nie bêd¹ pobierane.
W dalszym ci¹gu osoby fizyczne bêd¹ mog³y dostarczaæ odpady komunalne w³asnym
œrodkiem transportu na sk³adowisko, op³aty za sk³adowanie bêd¹ pobierane wg cennika.
Red.

Gazeta Janowska

W grupie si³a!
Forum organizacji pozarz¹dowych utworzone
W Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim 4 kwietnia odby³o siê spotkanie z osobami
reprezentuj¹cymi organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie gminy Janów Lubelski.
Celem spotkania by³o zrzeszenie wszystkich tych organizacji w Forum Organizacji
Pozarz¹dowych Ziemi Janowskiej.
Podczas spotkania zosta³y
wyo drê bni one zes po³ y zad ani owe , któ re
za jm ow a³ yb y si ê ok re œl on ym ro dz aj em
dzia³alnoœ ci (oœwiat¹, sportem i rekreacj¹,

Pozarz¹dowych zosta³o powo³ane do ¿ycia.
Takie wspólne dzia³anie wszystkich organizacji
ma w przysz³oœci przynieœæ wiele korzyœci m.in.
podniesie efektywnoœæ dzia³añ na rzecz rozwoju

RUSZY£A STREFA

Udany debiut janowskiej podstrefy ekonomicznej
W przysz³oœci bêdzie tu na pewno biznes
nap³ywowy. Najwa¿niejszy jest efekt koñcowy,
który bêdzie powodowa³ rozwój gospodarczy
Janowa Lubelskiego, który bêdzie dostarcza³
naszym mieszkañcom pracy, a gminie dochodów
gospodarczych- mówi³ Krzysztof Ko³tyœ.
Inwestor, który uzyskuje zezwolenie na
dzia³alnoœæ w strefie ekonomicznej, otrzymuje
prawo do zwolnieñ w podatku. To jednak
zobowi¹zuje.
Firma JANEX na zakupionej 2,5 hektarowej
dzia³ce na strefie wybuduje ca³kiem nowy
zak³ad, jednak o tym samym profilu produkcji,
co obecnie, Trwaj¹ prace projektowe, a zgodnie z
podpisan¹ umow¹, zak³ad ma byæ wybudowany
w ci¹gu 24 miesiêcy.
JANEX Producent Kasz Sp. z. o. o. w
Janowie Lubelskim dzia³a od 1990 roku. Jej

Cd. ze str.1

domen¹ jest korzystanie z przekazywanych z
pokolenia na pokolenie tradycji produkcji kasz.
Firma produkuje kasze gryczane, jêczmienne,
pszeniczne oraz jaglane i kukurydziane. W
ofercie ma równie¿ inne produkty pochodzenia
roœlinnego- p³atki owsiane, pszeniczne, groch
¿ó³ty, fasolê, siemiê lniane, mak. Produkty swoje
eksportuje na rynki wielu krajów œwiata.
- Chcemy utworzyæ nowoczesny zak³ad, w
którym bêdziemy docelowo zatrudniaæ 48 osób.
W tej chwili firma zatrudnia 27 pracowników.
Chcemy znacznie rozszerzyæ wachlarz naszych
produktów. Przez to zyskaj¹ nasi kooperancirolnicy. Chcemy rozszerzaæ wspó³pracê z jak
najwiêksz¹ grup¹ dostawców, z terenu powiatu
janowskiego- powiedzia³ Leszek Ciupak, prezes
firmy JANEX z Janowa Lubelskiego.
J. M.

Buduj¹ca zgoda Rady Miejskiej

pomoc¹ socjaln¹ itp.), ka¿da organizacja
przyst¹pi³a do grupy która najbardziej
odpowiada celom jej dzia³ania. Ka¿da grupa
wybra³a swojego przedstawiciela do zarz¹du:
Oœwiata - Józef Bañka
Turystyka kultura i sport - Gra¿yna £ysiak
Pomoc spo³eczna - Justyna Maciaszek
Ekologia i ochrona œrodowiska - Zofia Startek
Wspó³praca ponad regionalna - Janina Skubik.
P r z e w o d n i c z ¹ c y m F o r u m O rg a n i z a c j i
Pozarz¹dowych zosta³ wybrany Antoni Sydor, Vce przewodnicz¹cymi zostali: Andrzej £ukasik i
Lidia Tryka. Skarbnikiem Zosta³a Maria Helis.
W ten sposób Forum Organizacji

spo³eczeñstwa. Umo¿liwi równie¿
skuteczniejsze pozyskiwanie œrodków z
fund uszy Unii Euro pejs kiej , spra wnie jsz¹
wspó³pracê pomiêdzy samorz¹dem lokalnym,
partnerami spo³ecznymi w zakresie tworzenia
war unk ów na rze cz wzr ost u akt ywn oœc i
spo³ecznej, przez organizacjê spotkañ, szkoleñ,
warsztatów tematycznych, wydawnictw oraz
imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych
dla mieszkañców Ziemi Janowskiej. Powstanie
Forum to niew¹tpliwie szansa daj¹c¹, si³ê
przebicia mniejszym organizacjom.
£ukasz S.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej, która odby³a siê
18 marca 2008r. mia³a charakter szczególny. Pod
g³osowanie radnych poddanych by³o a¿
piêtnaœcie uchwa³, z czego jedna by³a wyj¹tkowo
wa¿na, poniewa¿ dotyczy³a uchwalenia bud¿etu
gminy na rok 2008.
Radni ju¿ kilka miesiêcy wczeœniej mieli
przeds tawion y plan b ud¿etu i w komi sjach
wnik liwi e anal izow ali wszy stki e wyda tki i
docho dy prz ewidz iane n a ten r ok. Na ich
w ¹ tp l iw o œc i i u w ag i do t yc z ¹c e bu d ¿e t u
odpowiada³a zawsze najbardziej kompetentna
osoba w tej dziedzinie, Pani Bogumi³a Szewc Skarbnik Gminy. Owocem ich wspólnej pracy by³o
przyjêcie bud¿etu gminy, który w roku 2008 wynosi
47 154 511,87 z³. Uchwale nadano numer
XIX/117/08, a wszystkich zainteresowanych tym,
na co pieni¹dze bêd¹ wydawane odsy³amy do
naszej strony internetowej www.janowlubelski.pl,
do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie uchwa³a
jest opublikowana.

Warto równie¿ wspomnieæ o innej
uchwale, która dotyczy³a przyst¹pienia Gminy
Janów Lubelski do Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Zamoœæ i Roztocze”. Jak wyjaœni³
Pan Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, Janów Lubelski
jest zachodni¹ bram¹ Roztocza i powinien siê
razem z tym regionem promowaæ, bo wówczas
promocja bêdzie bardziej efektywna. Cz³onkowie
Organizacji uczestnicz¹ w targach w kraju i za
granic¹, wydaj¹ publikacje kilku jêzykach, gdzie
zamieszczaj¹ informacje o atrakcjach
turystycznych poszczególnych gmin, promuj¹ te
gminy, organizuj¹ wspólnie ró¿ne przedsiêwziêcia,
np. oznakowali szlak Ordynacji Zamoyskiej W tym
roku zamierzaj¹ rozszerzyæ ten szlak m. in. o Janów
Lubelski. Przyst¹pienie do Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Zamoœæ i Roztocze” to du¿y krok w
kierunku promocji naszego regionu.
Po takim uzasadnieniu uchwa³y radni
podjêli j¹ jednog³oœnie.
Ewa Misztal

Przygotowanie do otwarcia basenu
Dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof
Deruœ przygotowuje siê do przejêcia krytej
p³ywalni. Gmina przeka¿e budynek po
zakoñczeniu inwestycji pod koniec lipca.
Jednak wczeœniej trzeba rozwi¹zaæ wiele
spraw organizacyjnych. OSiR przygotowuj¹c siê do
prz ejê cia zad añ z wi¹ zan ych z org ani zac j¹,
uruchomieniem i zapewnieniem ci¹g³oœci pracy
krytej p³ywalni w miesi¹cu marcu og³osi³ i
przeprowadzi³ konkurs na stanowisko Kierownika
kr yt ej p³ yw al ni . W wy ni ku po st êp ow an ia
konkursowego stanowisko to obj¹³ Pan Andrzej
Maj kow ski . Do tyc hcz aso we d oœw iad cze nia
zawodowe Pana Majkowskiego, operatywnoœæ i
kreatywnoœæ pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e wszelkie
przygotowania organizacyjno porz¹dkowe bêd¹
przebiegaæ sprawnie i prawid³owo. Przewidziane
jest kolejne spotkanie z dyrektorami szkó³ na temat
organizacji zajêæ nauki p³ywania dzieci i m³odzie¿y
z janowskich szkó³.
Sporym i obustronnym wyzwaniem, ze wzglêdu na

brak dotychczasowych doœwiadczeñ jest
opracowanie zasad i grafiku korzystania z krytej
p³ywalni przez szko³y, tak, aby nie zak³óca³o to
programów dydaktycznych szkó³. Przed
uruchomieniem nale¿y równie¿ przygotowaæ i
opra cowa æ regu lami ny i proc edur y prac y i
funkcjonowania krytej p³ywalni, przeszkoliæ kadrê
techniczn¹ i obs³ugê. Równoczeœnie trwaj¹ prace
na d m et od am i w sp ó³ pr ac y z kl ie nt am i
zainteres owanymi zbiorowym korzystan iem z
p³ywalni w ró¿nych formach organizacyjnych.
Wyzwaniem dla dyrekcji OSiR jest
opracowanie takiego modelu funkcjonowania
p³ywalni pod wzglêdem czasowo - cenowym, aby
mogli z niej korzystaæ wszyscy mieszkañcy naszej
janowskiej spo³ecznoœci. Ta ogromna i d³ugo
oczekiwana inwestycja prowadzona wspólnym
wysi³kiem Starostwa Powiatowego i Gminy Janów
Lubelski ma s³u¿yæ zdaniem OSiR zarówno jako
miejsce integracji, jak i przyjemnego spêdzania
wolnego czasu.

Janów bez prohibicji
Zbli¿a siê czas wakacji i przyjazdu
turystów do naszego miasta. Pragniemy
przypomnieæ ¿e Rada Miejska w Janowie
Lubelskim w Uchwale z 27 kwietnia 2007 roku
znios³a ca³kowicie wszelkie ograniczenia czasu
dzia³alnoœci placówek gastronomicznych i hoteli
na terenie naszej gminy. Ponadto czas
funkcjonowania placówek handlu detalicznego
zosta³ wyd³u¿ony do godziny 24,00. Placówki te
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim informuje, ¿e w miesi¹cu maju 2008 roku zostanie og³oszony mog¹ rozpoczynaæ sprzeda¿ ju¿ od godziny 5.30 .
Urz¹d Miejski powiadomi³ pisemnie wszystkie
konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê, zagrodê, balkon w Gminie Janów Lubelski.
Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej urzêdu miejskiego pod adresem podmioty gospodarcze zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹
hotelarstwem i gastronomi¹ na terenie naszej
www.janowlubelski.pl

Konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê

Gazeta Janowska

gminy.
Przepisy pañstwowe wprowadzi³y
wolne œwi¹teczne dni dla handlu:
1 stycznia Nowy Rok, Œwiêta Wielkiej Nocy
(ruchome Wielkanoc i Poniedzia³ek
Wielkanocny),!maja,3 maja, pierwszy dzieñ
Zi el on yc h Œ wi ¹t (n ie dz ie la ), Bo ¿e
Cia³o(ruchome) 15 sierpnia, 1 Listopada, 11
listopada , Œwiêta Bo¿ego Narodzenia (25 i 26
grudnia).
Obowi¹zuje równie¿ gdy œwiêto
przypada w niedzielê
Red.

3.

Imprezy teatralne

Z kroniki Policyjnej

Terroryzowa³ w³asn¹ rodzinê

W czasie d³ugiego weekendu majowego od 1
Terrorysta to okreœlenie chyba najlepiej pasuje do kilkudziesiêcioletniego mê¿czyzny, który w
do 4 maja odbêd¹ siê imprezy teatralne
œrodê 2 kwietnia w porze wieczorowej wtargn¹³ z broni¹ w rêku do mieszkania mieszcz¹cego
równolegle w piêciu oœrodkach kultury
siê w jednym z bloków przyszpitalnych.
naszego województwa: w Bi³goraju,
Mieszkanie nale¿a³o do jego ¿ony z godzinach, mê¿czyzna sam wyszed³ z domu, J a n o w i e L u b e l s k i m , N a d r z e c z u ,
któr¹ by³ w separacji. Jednak ¿ony tam nie aby zro biæ zak upy. Nat ych mia st zos ta³ Tomaszowie Lubelskim i Zamoœciu.
by³o, przebywa³a tam natomiast trójka jego obezw³adniony i zatrzymany. Zosta³a przy nim
G³ównym organizatorem projektu
dzieci. Mê¿czyzna zastraszy³ ich broni¹ i znaleziona broñ. Jego zachowanie œwiadczy³o
"Wiosna z Teatrem na Kresach” jest Fundacja
zabron i³ opuszc zaæ mieszk anie. Jeden z o tym, ¿e jest niepoczytalny. Po zatrzymaniu
ch³opców wykorzystuj¹c chwilê nieuwagi zos ta³ wiê c sk ier owa ny n a ob ser wac jê Kresy 2000.
,,nadopiekuñczego taty'' wydosta³ siê jednak z psychiatryczn¹ do miejscowego szpitala. W Celem naszym jest promocja i udostêpnienie
mieszkania. Pobieg³ do znajomych s¹siadów szpitalu nie stwierdzono u niego ¿adnych wartoœci owych propozyc ji teatraln ych na
którym opowiedzia³ ca³e zajœcie a ci z kolei za bu rz eñ ps yc hi cz ny ch . Zo st a³ y mu wysokim poziomie artystycznym szerokiej
powiad omili policjê. Policja natychmiast postawione zarzuty znêcania siê nad rodzin¹ i publicznoœci z naszego regionu, na co dzieñ nie
przyjecha³a pod blok w którym przebywa³ p o z b a w i e n i a w o l n o œ c i . T e r a z maj¹cej kontaktu ze sztuka teatraln¹. W dniach
podejrzany lecz w obawie, ¿e ich interwencja na jp ra wd op od ob ni ej on sa m zo st an ie 1 - 4 maja w wy¿ej wymienionych oœrodkach
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla ¿ycia i pozbawiony wolnoœci, za ten wystêpek grozi zagranych zostanie ³¹cznie 13 spektakli z
zdrowia dzieci, funkcjonariusze podjêli mu bowiem 5 lat wiêzienia.
decyzjê o obserwacji tego miejsca. Po kilku
£ukasz S.

Janów to nie Neapol ale...

Wypadek na Bia³ej
Nieroztropnoœæ i brak wyobraŸni m³odego kierowcy, by³o przyczyn¹ groŸnego wypadku
jaki mia³ miejsce 4 kwietnia w okolicach Bia³ej II. Kieruj¹cy Fordem mê¿czyzna podj¹³
nieprawid³owy manewr wyprzedzania na ³uku jezdni i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z
przeciwka Fiatem Sien¹. Kierowca fiata w stanie ciê¿kim le¿y w szpitalu w Janowie Lubelskim.
Natomiast kierowca Forda nie odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ.
£.S

Potr¹ci³ i uciek³
Tragiczny wypadek mia³ miejsce w nocy z 19
na 20 marca na drodze krajowej nr 74
niedaleko szpitala. Samochód potr¹ci³
pieszego wskutek doznanych obra¿eñ
mê¿czyzna zmar³ na miejscu.
Spraw ca tego wypad ku uciek ³ z
miejsca zdarzenia. Znalezione na miejscu
trage dii czêœc i rozbi tego kieru nkows kazu
pozwoli³y policji na ustalenie marki i typu
pojazdu sprawcy. Okaza³o siê, ¿e jest to
samochód Audi 100. Ustalenie sprawcy nie by³o
³atwe poniewa¿ tego typu samochodów w
Janowie i okolicach jest kilkadziesi¹t. W
wyniku dzia³añ policyjnych ustalono, ¿e jest to

teatrów Warszawy i Krakowa oraz
towarzyszyæ im bêd¹ prezentacje lokalnych
inicjatyw teatralnych. Impreza równoczeœnie
rozpoczyna sezon artystyczny 2008 Fundacji
Kresy 2000.
Projekt zosta³ dofinansowany miêdzy
inn ymi prz ez M ars za³ ka Woje wód ztw a
Lubelskiego, Burmistrza Miasta Bi³goraj,
Fundusz Lokalny Ziemi Bi³gorajskiej i
Fundacjê Kresy 2000, a tak¿e dobroczyñców
fundacji, dlatego te¿ cena biletu na ka¿de z
prze dsta wieñ bêdz ie wy nosi ³a ty lko 1 0
z³otych, a karnetu na wszystkie wieczory
teatralne w ka¿dym miejscu 22 z³ote.
Zarz¹dca Fundacji
Stefan Szmidt

… je¿eli nie podejmiemy dzia³añ, my wszyscy
mieszkañcy naszej gminy, mo¿e byæ o nas
g³oœno jak o zaœmieconym Neapolu tylko w
mniejszej skali i zasiêgu.
Z £ukaszem wybraliœmy siê moim
zdezelowanym samochodzikiem po Janowie
Lub . aby zob acz yæ wio sen ne por z¹d ki.
S¹dziliœmy ¿e bêd¹ gdzieœ jakieœ œmiecie,

rozbitym zegarem na drzewie. Czy¿by
odmierza³ czas , nie zatrzyma³ siê, po prostu
oniemia³ na ludzk¹ g³upotê i bezmyœlnoœæ.
Wje¿d¿amy w ulicê Turystyczn¹, okaza³y
budynek w budowie o interesuj¹cej bryle, za
parê miesiêcy przyci¹gnie goœci i turystów.
Dobrze by³oby, gdyby goœcie skrêcali od 19, bo
je¿eli podjad¹ od PGKIM, to zobacz¹ sterty

samochód nale¿¹cy do mieszkañca Dzwoli.
Policja natychmiast uda³a siê do domu
podejrzanego, okaza³o siê, ¿e pojazd faktycznie
ma uszkodzony kierunkowskaz. Starszy
mê¿czyzna, w³aœciciel Audi nie kry³ zdziwienia
na widok Policji. T³umaczy³ siê, ¿e nigdzie
ostatnio nie jeŸdzi³. On sam faktycznie nie
jeŸdzi³, ale jak siê póŸniej okaza³o jeŸdzi³ jego
sy n, kt ór y zo st a³ za tr zy ma ny. Po dc za s
przes³uchania sprawca przyzna³ siê do winy.
Bêdzie odpowiada³ za spowodowanie wypadku
drogowego ze skutkiem œmiertelnym, grozi za
to kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
£ukasz S.

Niechlubna statystyka
,,Statystyka wypadków œmiertelnych zosta³a ju¿ na ten rok wyczerpana”, powiedzia³ nam w
rozmowie Rzecznik Prasowy Janowskiej Policji Piotr Sawa, apeluj¹c jednoczeœnie o rozwagê i przepisow¹
jazdê, zw³aszcza ludzi m³odych, którzy s¹ najczêstszymi sprawcami wypadków samochodowych w tym
roku. W ubieg³ym roku w ró¿nego rodzaju wypadkach zginê³o 3 osoby, natomiast w tym tyle samo ofiar
rzucone niedopa³ki. Byliœmy na Przyborowiu,
zanotowano ju¿ w po³owie kwietnia. Miejmy nadzieje, ¿e ta nie chlubna statystyka ju¿ siê nie powiêkszy.
œmiecie
w œredniej iloœci. Na Bia³ej przy drodze
£ukasz S.

Pieni¹dze podzielone
Pieni¹dze na prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej
dotycz¹cej rozwi¹zywania problemów
uzale¿nieñ w œród dzieci i m³odzie¿y podzielone.
Konku rs nr I dotyc zy³ wspie rania
programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych ,
opracowanych i realizowanych przez m³odzie¿,
sk ie ro wa ny ch do gr up ró wi eœ ni cz yc h, w
szczególnoœci programów partnerskich, w tym
programów miêdzynarodowych.
Konkurs nr II prowadzenie
prof ilak tycz nej dzia ³aln oœci eduk acyj nej w
zakresie przeciwdzia³ania problemom
alkoholowym tj. pozalekcyjnych zajêæ

sportowych dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy
Janów Lubelski.
Konkurs III- prowadzenie na terenie
szkó³ programów profilaktycznych w zakresie
uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y, promowanie
programów autorskich.
Bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o
Krzysztof Ko³tyœ po zapoznaniu siê z protoko³em
Komisji Opiniuj¹cej, przyzna³ œrodki finansowe
dla 24 wnioskodawców w ³¹cznej kwocie
przekraczaj¹cej 100 tys z³otych. Szczegó³owe
dane podajemy na naszej stronie internetowej
www.janowlubelski.pl
J.M

Przyrost niewielki, ale cieszy
W styczniu podaliœmy statystykê dotycz¹c¹ iloœci
mieszkañców naszej gminy. Teraz w oparciu o
najnowsze dane, pozyskane z Referatu Spraw
Obywatelskich, wg stanu na ostatni dzieñ marca
chcemy przyjrzeæ siê statystyce z innego punktu
widzenia. Chodzi o stosunek liczby mieszkañców
tych w wieku produkcyjnym do mieszkañców w
wieku poprodukcyjnym, czyli emerytów.
Ogólnie nasz¹ gminê zamieszkuje ³¹cznie
16 679 mieszkañców w tym kobiet 8 430 i 8 249
mê¿czyzn. W mieœcie mamy zameldowanych 12 376
osób natomiast w gminie 4 303 osoby.
W wieku do 18 - tego roku ¿ycia mamy 3 459
mieszkañców (w mieœcie: 2 469, w gminie: 990).

4.

Kobiet w wieku produkcyjnym, a wiêc od
18 do 60 lat jest 5 134 (w mieœcie: 3 973, w gminie: 1
161), natomiast mê¿czyzn w wieku produkcyjny od
18 do 65 lat jest 5 727 (w mieœcie 4 322, w gminie 1
405).
Mieszkañców w wieku poprodukcyjnym,
w tym kobiety i mê¿czyŸni, naliczyliœmy 2 335 osób,
z czego w mieœcie zamieszkuje 1 591 osób, a w
gminie 744 osoby.
Na zakoñczenie jest jedna pocieszaj¹ca
wiadomoœæ. W pierwszym kwartale zanotowaliœmy
49 noworodków i 45 zgonów. Przyrost niewielki, bo
tylko 4 osoby, ale i to cieszy.
Mw

powiatowej poœcinane drzewa przydro¿ne i
s³usznie, niebezpieczne topole ale pnie
wystaj¹ce na kilkanaœcie cm, nie usuniête
drobne ga³êzie czekaj¹ w³aœnie, na co i na kogo?
Powrót przez ulicê Podlipie Nie daj Bo¿e, aby
jakiœ mi³oœnik przyrody chcia³ pod¹¿aæ t¹
uliczk¹, raczej niech poczeka, bo tam s³u¿by
Urzêdu Miejskiego wraz ze Stra¿¹ Miejsk¹
zadzia³aj¹, do czego gor¹co zachêcam. Mijamy
Ta rg o w ¹ w y s t a w i o n e w o r k i z
posegregowanymi œmieciami a¿ mi³o, ale tylko
do koñca zabudowañ. Dalej w lesie chyba nie
gorzej jak w Neapolu ³¹cznie z zawieszonym

œmieci w rowie, które le¿¹ z przerwami ju¿ od
ogrodzenia wspomnianej firmy. W Internecie
prezentujemy kilka pere³ek naszego wstydu.
Sekretarz Gminy, pani Bo¿ena Czajkowska
zapewnia ¿e zo stanie powo³ana specjalna
piêtnastoosobowa grupa w ramach
prac
interwencyjnych do sprz¹tania rowków obrze¿y
Janowa ,to cieszy. Proszê wzi¹æ pod uwagê
jakie to bêd¹ koszty, ile pracy zostanie
zmarnowane przez ludzk¹ bezmyœlnoœæ. Nieco
mniejsze grupy ju¿ porz¹dkuj¹, ale czy nie jest
to praca SYZYFA. Poczekamy, zobaczymy. W
kolejnych wyjazdach publikowaæ bêdziemy
zdjêcia z ulic i posesji ba³aganiarzy i brudasów.
Jan Machulak

,,Piêkno”
Wybudowanie potworków obok szacownego
zdawa³oby siê marketu przy ulicy Wiejskiej
szokuje.
Jednak myœlê, ¿e znajd¹ siê instytucje
które ten proceder wstrzymaj¹. Przed
wspomnianym marketem jest wielkie bajoro z
do³ami zamiast parkingu (teren w³aœciciela
marketu). Znajduj¹cy siê obok parking w 2/3 jest
w³asnoœci¹ gminy a w 1/3 w³asnoœci¹ marketu
czyli dla szeœciu klientów zmotoryzowanych.
Takie zachowanie w³aœciciela jest obraz¹ dla
mieszkañców miasta, lekcewa¿eniem miejscowej
spo³ecznoœci. Mo¿na powiedzieæ ¿e klient nie musi
tam chodziæ, przepraszam ale mieszkaniec nie chce
widzieæ potworków w centrum jakby nieby³o
miasta powiatowego i wyró¿nianego w skali
ca³ego kraju jako miasta dobrych gospodarzy.
J.M

Gazeta Janowska

,,Wie¿owiec”

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Polsko - Francuska wymiana m³odzie¿y w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
W dniach 14 - 17 kwietnia obchodziliœmy w naszej
szkole Tydzieñ Kultury Francuskiej organizowany
w ramach miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y z
Liceum Edouard Herriot z Troyes (jedno z
g³ównych miast Szampanii, po³o¿one ok. 150 km
na po³udniowy - wschód od Pary¿a).
Nasza szko³a goœci³a grupê 13 licealistów
francuskich pod opiek¹ pani Teresy Bouquet i jej
córki Marie-Cecile. Zostali oni zakwaterowani w
domach naszych uczniów. Do wymiany obu liceów
przy³¹czy³o siê równie¿ Publiczne Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim. Projekt, który

przewiduje rewizytê naszych uczniów we Francji
je si en i¹ te go ro ku , z os ta ³ p rz yg ot ow an y i
przeprowadzony przez zespó³ nauczycieli jêzyków
obcych w nastêpuj¹cym sk³adzie: mgr Gra¿yna Kras,
mgr Grzegorz Mazur (nauczyciele j. francuskiego)
oraz mgr Magdalena Wójtowicz (nauczyciel j.
angielskiego).
Prog ram w ymia ny by ³ uro zmai cony.
M³odzie¿ francuska oprócz naszego miasta i
ciekawych miejsc naszego regionu (Imielity £ug,
£¹¿ek Garncarski, Momoty) zwiedzi³a tak¿e Kraków,
Warszawê i Oœwiêcim. Wyjazdy te zosta³y w czêœci
sfinansowane za pieni¹dze uzyskane od sponsorów.

M³odzie¿ uczestniczy³a w zajêciach lekcyjnych, a
tak¿e w rozgrywkach sportowych, wziê³a udzia³ w
audycji radia internetowego „Janowiacy.pl”
dzia³aj¹cego przy LO, obejrza³a przedstawienia
teatralne: „Dziady” w wykonaniu m³odzie¿y z LO pod
kierunkiem pp. Doroty Rachwalskiej i Izabeli
Zezuliñskiej oraz „Olivier Twist” przygotowane przez
gimnazjalistów pod kierunkiem p. dyrektora Andrzeja
Tomczyka. Pod koniec pobytu goœci z Francji w
naszym mieœcie odby³o siê spotkanie dyrekcji obu
szkó³, a tak¿e nauczycieli i m³odzie¿y z w³adzami
naszego miasta i starostwa powiatowego, w czasie

Sk³adamy serdeczne podziêkowania za
pomoc finansow¹ w realizacji naszego projektu
nastêpuj¹cym instytucjom i przedsiêbiorstwom:
Burmistrzowi Gminy Janów Lubelski Panu
Krzysztofowi Ko³tysiowi; Staroœcie Janowskiemu
Panu Zenonowi Sydorowi; firmom: FLISBUD,
JANEX, MINIBUD; Radzie Rodziców przy LO oraz
Radzie Rodziców przy Gimnazjum.
Organizatorzy

Organizacji Us³ug

spoœród dziesiêciu long i short drinków. Kompozycja

Gastronomicznych w Zespole Szkó³ w Janowie

naszego ucznia nale¿a³a do long drinków i nosi³a nazwê

Lubelskim corocznie bior¹ udzia³ w olimpiadach,

„Zimny Poranek” („Cold Morning”). Za udzia³ w

konkursach, wycieczkach zawodoznawczych.
W bie¿¹ cym ro ku odb y³y

siê dw ie

olimpiadzie szko³a zosta³a uhonorowana dyplomem,
zaœ uczeñ otrzyma³ nagrody rzeczowe.

olimpiady: Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu, oraz

Olimpiada M³odych Barmanów to jeden z

Olimpiada M³odych Barmanów.

najwa¿niejszych konkursów o charakterze

W dniu 11 i 12 stycznia 2008r. 3 uczennice

szkoleniowym dla m³odych barmanów.

Technikum Organizacji Us³ug Gastronomicznych: A.

Cele m roz wija nia z aint eres owañ uczn iów o raz

Jargi³o, D. Daœko, M. Kotryba³a (po zakwalifikowaniu

za po zn an ia ic h z pr od uk cj ¹ o ch ar ak te rz e

siê w etapie szkolnym) wziê³y udzia³ w okrêgowym

¿y wi en io wy m or ga ni zo wa ne s¹ wy ci ec zk i

etapie XII Olimpiady Wiedzy

o ¯ywieniu. Po raz

zawodoznawcze. W dniu 27 marca 2008r. uczniowie

kolejny nasi uczniowie zmagali siê z pytaniami i

uczestniczyl i w XII Miêdzynarodowych Targach

zadaniami, dotycz¹cymi ¿ywnoœci i ¿ywienia.

Gastronomiczno-Hotelarskich EuroGastro w

Tematyk¹ wiod¹c¹ tej edycji by³y „Zmys³y a jakoœæ

Warszawie.

¿ywnoœci i ¿ywienia”. Olimpiada odby³a siê w Lublinie

W czasie trwania targów uczniowie mogli obejrzeæ

w Zespole Szkó³ nr 5. W dniu og³oszenia wyników

wystawy

uczniowie mieli okazjê uczestniczyæ w wyk³adzie

podczas eliminacji do Mistrzostw o Cukierniczy Puchar

„Antyoksydanty w ¿ywnoœci”, wyg³oszonym przez dr

„Najlepszy z Najlepszych”, Studio Czekolady, Pawilon

Agnieszkê Malik. Na zakoñczenie nauczyciele i

Francuski, pokazy przygotowania kanapek i snacków.

uczniowie otrzymali dyplomy i podziêkowania za

Uczniowie mogli te¿ zapoznaæ siê z nowoczesnym

uczestnictwo. Do olimpiady uczniów przygotowywa³a

sprzêtem gastronomiczno-hotelarskim s³u¿¹cym do

pani mgr in¿. Bogumi³a Kmita.

produkcji ¿ywnoœci i obs³ugi konsumenta.

witryn

cukierniczych prezentowanych

Uczeñ W. Albiniak zakwalifikowa³ siê do fina³u VII

Wszyscy uczniowie uczestniczyl i w seminarium

Olimpiady M³odych Barmanów. Fina³ olimpiady odby³

„Nowe trendy kulinarne” i obserwowali eliminacje do
Barista 2008 oraz mogli

siê 7 marca 2008r. w Hotelu Jan III Sobieski w

Mist rzos tw Pols ki

Warszawie. Do fina³u Olimpiady M³odych Barmanów

degustowaæ: produkty piekarniczo

przygotowywa³a ucznia pani mgr in¿. Jadwiga Pietras.

lodziarskie, francuskie sery, wêdliny, ryby i owoce

Ka¿dy z uczestników zg³oszonych do olimpiady mia³

morza, a tak¿e napoje zimne i gor¹ce.

cukiernicze,

za zadanie odpowiedzieæ na pytania kwalifikacyjne

Jadwiga Pietras

oraz skomponowaæ napój mieszany (drink) wg

Joanna Sulowska

w³asnego przepisu

Bogumi³a Kmita

oraz inny wylosowany drink

Konkurs Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej
Eliminacje powiatowe Konkursu Piosenki Michalczyk, II (11-13 lat) zwyciêzc¹ zosta³a
Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Œpiewaj¹cy Agnieszka £ukasik, III (14-16 lat) wygra³a
S³owik” odby³y siê dnia 17 kwietnia 2008 Karolina Gorczyca. Natomiast wœród duetów I
roku w Janowskim Oœrodku Kultury.
miejsce wywalczy³y Anna Blacha i Dominika
Po wys³uchaniu 14 wykonawców, Mazur.
komisja wy³oni³a do etapu wojewódzkiego:
Ws zy sc y uc ze st ni cy ot rz ym al i
Agnieszkê £ukasik z Janowskiego Oœrodka dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane

Kultury, Karolinê Gorczyca i Patrycjê
Wo³oszyn z Gminnego Oœrodka Kultury w
którego wymieniono doœwiadczenia, wyra¿ono swoje Modliborzycach.
opinie oraz podziêkowano sponsorom za wsparcie Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach
finansowe.
wiekowych: I (6-10 lat) zwyciê¿y³a Katarzyna

Mistrzowie Gastronomii

Uczniowie Technikum

,,Œpiewaj¹cy S³owik”

przez Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim.
Nominowanym serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
J. Jargi³o

,,Z dziejów mojej miejscowoœci”
Powiatowy Konkurs Historyczny
Organizatorem Konkursu jest Starosta Janowski
Pan Zenon Sydor oraz Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim - Pan Józef Wieleba.
Konkurs skierowany jest do m³odzie¿y szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Powiatu Janowskiego.
Cel em Kon kur su jes t ksz ta³ tow ani e
to ¿s am oœ ci re gi on al ne j, up ow sz ec hn ia ni e i
pog³êbianie wiedzy m³odzie¿y o dziejach swojego
regionu, integracja m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, gromadzenie
informacji i dokumentowanie nieoznaczonych,
zapomni anych miejsc, maj¹cyc h znaczen ie dla
przesz³oœci historycznej powiatu oraz zachêcenie
m³odzie¿y do szukania i poznawania historii tych
miejsc.
Uczestnicy konkursu zobowi¹zani s¹ do
przes³ania wydruku tekstu pracy (zawieraj¹cego:
dok³adny opis wybranego miejsca; mile widziane jest
zaznaczenie opisanego miejsca na mapie, podanie
cech charakterystycznych, u³atwiaj¹cych postronnym
osobom jego odnalezienie, kilku wspó³czesnych
fotografii opisywanego miejsca i - je¿eli jest to
mo¿liwe, wczeœniejszych), krótkiej informacji,
zawieraj¹cej dane osobowe autora oraz wykazu
Ÿróde³, z których uzyskano informacje. Prace
konkursowe powinny przedstawiaæ opis miejsc
nieudokumentowanych lub s³abo udokumentowanych

Sport

w Ÿród³ach i literaturze, dotycz¹cej historii powiatu
(mog¹ to byæ miejsca, zwi¹zane z histori¹, które
znamy z legend, opowieœci dziadków, rodziców,
dotycz¹ce wydarzeñ historycznych, np. walk, które
nie zosta³y do tej pory opisane, ciekawych wydarzeñ,
które s¹ wa¿ne dla historii powiatu, o których nie
powinno siê zapominaæ). Miejsca te musz¹ znajdowaæ
siê w granicach administracyjnych powiatu. Opisane
wydarzenia mog¹ obejmowaæ czas od prehistorii do
1989 r.
Prace - zatytu³owane w sposób, nie bêd¹cy
powtórzeniem tytu³u konkursu, powinny mieæ
charakter twórczy (nie mog¹ byæ powieleniem czy te¿
kombinacj¹ istniej¹cych opra cowañ). Nale¿y je
przesy³aæ (w jednym egzemplarzu wraz z kart¹
identyfikacyjn¹) do 30 wrzeœnia 2008 roku, na adres
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul.
Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski lub sk³adaæ
osobiœcie w kancelarii Starostwa, pokój 29, II piêtro (z
dop isk iem na kop erc ie: Pow iat owy Kon kur s
Historycz ny „Z dziej ów mojej mi ejscowoœc i”).
Rozdanie nagród uczestnikom konkursu nast¹pi w
listopadzie 2008 roku.
Regulamin Konkursu dostêpny jest w
siedzibie Starostwa (II piêtro, pokój 35) oraz na
stronie internetowej powiatu:
www.powiatjanowski.pl
Alina Boœ

Gimnazjada

w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar Starosty Janowskiego
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy
„Ziemia Janowska” organizuje zawody
sportowe, w których udzia³ bior¹ uczniowie
szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu
janowskiego.
W Pow iat owe j Gim naz jad zie w
halowej pi³ce no¿nej ch³opców wziê³o udzia³ 7
dru¿yn, reprezentuj¹cy wszystkie gminy
powiatu janowskiego. Zawody odby³y siê w
hali sportowej Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku.

Gazeta Janowska

Organizatorem zawodów by³ Henryk
Pêk - nauczyciel wychowania fizycznego i
jednoczeœnie Gminny Organizator Sportu w
Potoku Wielkim. Najlepsi okazali siê ch³opcy z
Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim,
graj¹cy w sk³adzie: £ukasz Nowicki, Mariusz
Bielak, Wojciech Kordowicz, Artur Kordowicz,
Robert Widz, Micha³ Szczecki, Mateusz
Oszust, £ukasz Kêdra.
Ze sportowym pozdrowieniem - W³adys³aw
Matwiej
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Kolejna faza prac nad Strategi¹
Rozwoju Powiatu Janowskiego rozpoczê³a siê
od opracowania propozycji wizji rozwoju
powiatu, misji, g³ównych celów strategicznych
i kierunków dzia³ania. Po konsultacjach i
uzgodnieniach na spotkaniach z
przedstawicielami samorz¹dów powiatowego i
gminnych dopracowane zosta³y cele
szczegó³owe strategii. W miêdzyczasie
przeprowadzona zosta³a ankieta wœród uczniów
ostatnich klas szkó³ œrednich. Tematem ankiety
by³ ich obraz powiatu i perspektywy jego
rozwoju, jak równie¿ zapytano ich, czy i jakie
plany wi¹¿¹ z powiatem janowskim.
Misja Strategii wskazuje generalny
kierunek, w jakim powinien pod¹¿aæ powiat.
Misj¹ Powiatu Janowskiego jest stworzenie
lepszych warunków ¿ycia dla mieszkañców
poprzez poprawê sytuacji materialnej,
podniesienie poziomu oœwiaty i ochrony
zdrowia, a tak¿e zapewnienie bezpieczeñstwa i
zapobieganie negatywnym zjawiskom
spo³ecznym, zapewnienie warunków rozwoju
przedsiêbiorczoœci celem aktywizacji rynku
pracy. Nale¿y tak¿e d¹¿yæ do zaktywizowania
wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami wszystkich
szczebli, podmiotami gospodarczymi, a tak¿e
organizacjami pozarz¹dowymi. Efektem tego
bêdzie dalszy rozwój gospodarczy, spo³eczny
oraz kulturalny powiatu. W wyniku tego
równie¿ zostanie ukszta³towana zró¿nicowana
struktura spo³eczno - gospodarcza ze
znacz¹cym udzia³em nowoczesnego i

efektywnego sektora gospodarki ¿ywnoœciowej
oraz ró¿nych form turystyki i pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej.
Z misji wynikaj¹ przyjête do realizacji cele
strategiczne powiatu:
1.
Osi¹gniêcie wysokich standardów
cywilizacyjnych ¿ycia mieszkañców i
wysokiej jakoœci kapita³u ludzkiego. Rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego. Rozwój
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
2.
Wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych
rozwojowi ma³ych i œrednich firm poprzez
aktywizacjê lokalnych przedsiêbiorców oraz
przyci¹ganie nowych inwestorów.
3.
Wykorzystanie potencja³u
przyrodniczego i surowcowego do rozwoju
gospodarczego terenów wiejskich powiatu z
jednoczesn¹ ochron¹ œrodowiska
naturalnego.
4.
Rozwój turystyki i rekreacji,
bazuj¹cej na bogatych krajobrazowych
walorach powiatu.
Samorz¹d Powiatowy stoi teraz przed
wielkim wyzwaniem realizacji przyjêtej
Strategii przy udziale œrodków z Unii
Europejskiej oraz innych œrodków
zewnêtrznych. Z przyjêtymi do realizacji
zadaniami inwestycyjnymi oraz ca³ym tekstem
strategii mo¿na zapoznaæ siê na stronie
internetowej Powiatu Janowskiego:
www.powiatjanowski.pl.
Agnieszka Serafin

XX sesja Rady Powiatu
w Janowie Lubelskim
W marcu 2008 roku odby³a siê XX
sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, na
której podjêto kilka uchwa³, miêdzy innymi w
sprawach:
za ci ¹g ni êc ia pr ze z po wi at wi el ol et ni ch
zobowi¹zañ finansowych w zakresie zakupu
us³ug (roboty geodezyjne nieinwestycyjne);
wyra¿enia zgody na nabycie przez Powiat
Janowski nieruchomoœci gruntowych
po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym Krzemieñ
I, Kolonia Branewka, Branewka, Branew
Szlachecka;
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVIII/95/08 Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 18
stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia

regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatr udni onyc h w szko ³ach i plac ówka ch
prowadzonych przez powiat janowski;
uchwalenia zasad okreœlaj¹cych rodzaje
œwiadczeñ oraz warunki i sposób przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkó³ i
placówek, dla których organem prowadz¹cym
jest powiat janowski;
przyjêcia Strategii Rozwoju Powiatu
Janowskiego na lata 2007-2020.
Kol ejn a se sja Rad y Po wia tu w
Janowie Lubelskim planowana jest w miesi¹cu
kwietniu, a informacja z jej przebiegu zostanie
przedstawiona w kolejnym numerze gazety.
J. G³ód

Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych
W kwietniu odby³y siê eliminacje powiatowe X Przegl¹du
Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych.

Uczniowie ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
zaprezentowali przygotowane przedstawienia.
Ogromne zaanga¿owanie m³odych aktorów
widoczne by³o w doskona³ym przygotowaniu
merytorycznym spektakli i kolorowych
kostiumach oraz wspania³ych dekoracjach.
Kom isja kon kur sow a, po obej rzen iu

Zespó³ teatralny z D¹browicy z przedstawieniem
„Kozucha K³amczucha”, II miejsce zdoby³ Zespó³
teatralny „Krasnale” z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej, a III
miejsce Zespó³ teatralny „Kameleon” z Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

szeœciu przedstawieñ teatralnych, wy³oni³a
zwyciêzców. I tak: I miejsce oraz nominacjê do
Festiwalu Najciekawszych Widowisk zdoby³

Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy i
¿yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
J. Jargi³o

Wolontariusze z wizyt¹ w Domu
Pomocy Spo³ecznej ,,Barka”
Wizyty przedœwi¹teczne dzieci i m³odzie¿y ze Mieszkañców, którym sk³adali ¿yczenia i
szkó³ Powiatu Janowskiego na sta³e wpisa³y
wrêczali samodzielnie wykonane kartki.
w kalendarz „BARKA” Domu
Pomocy Spo³ecznej im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim.
W miesi¹cu marcu 2008 r.
kilka grup uczniów z nauczycielami
odwiedzi³o Mieszkañców Domu.
Jedn¹ z nich stanowili
Wolontariusze z Publicznego
Gimnazjum w Bia³ej. Podczas
ponad 3 godzinnego pobytu
zaprezentowali „Misterium Mêki
Pañskiej” przygotowane pod
kierunkiem Pani Izabeli Lochert
oraz odwiedzali le¿¹cych
Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Bia³ej z opiekunem Pani¹ Izabel¹ Lochert

Piêkny Umys³ czy po prostu - Zdolny Uczeñ?
Maj¹ wysoki iloraz inteligencji. Czêsto s¹ aroganccy i buntowniczy albo odwrotnie: wycofani
i nieœmiali, ale przede wszystkim s¹ bardzo zdolni. Kiedyœ bêd¹ wynajdowaæ nowe leki i
konstruowaæ urz¹dzenia, u³atwiaj¹ce ¿ycie. Bez obawy mo¿na rzec - przysz³oœæ ludzkoœci jest
w ich rêkach. Na razie to jednak oni potrzebuj¹ naszej pomocy to uczniowie zdolni…
W ka¿dej epoce wiele by³o cudownych pocz¹tku gimnazjum mia³ szanse wygrywaæ
dzieci, które piêknie gra³y na skrzypcach czy konkursy dla uczniów szkó³ œrednich. Czêsto nie
fortepianie, potrafi³y b³yskawicznie liczyæ. d o p u s z c z a n o g o j e d n a k d o u d z i a ³ u ,
Niektórzy z nich mieli szczêœcie stali siê s³awni.
argumentuj¹c, ¿e jest... za m³ody. Pawe³, pomimo
O wiêkszoœci s³uch zagin¹³, a ich trudny los tych czy innych przeszkód, bêdzie mia³ szanse w
bywa³ opisywany przez poetów i pisarzy.
dzisiejszych czasach na dalszy rozwój.
Jak jest dzisiaj? Oto historia
W ka¿dym roczniku jest od 3 do 5
piêtnastoletniego Paw³a. Kiedy chodzi³ do procent dziewcz¹t i ch³opców, którym w
przedszkola, interesowa³ siê elektronik¹. osi¹gniêciu wielkiej kariery nie s¹ w stanie
Rozkrêca³ stare telefony i magnetofony, tworzy³ zaszkodziæ ani zaniedbuj¹cy rodzice, ani szko³a z
konstrukcje w³asnego pomys³u. Gdy mia³ szeœæ jej sztywnymi programami. Jest te¿ w ka¿dym
lat, jego pasj¹ sta³a siê chemia. Nauczycielka w roczniku kilkanaœcie procent dzieci i m³odzie¿y,
pierwszej klasie podstawówki, zaskoczona które posiadaj¹ w zal¹¿kowej postaci, np.
poziomem wiedzy malca, za³atwi³a przeniesienie wybitne zdolnoœci humanistyczne, ale zarazem
go od razu do klasy drugiej. Kilka lat póŸniej niezwykle ograniczone zdolnoœci matematyczne
wys³a³a go na korepetycje do nauczycielki z czy artystyczne. Te dzieci nie zawsze potrafi¹ siê
gimnazjum. Ta da³a mu do rozwi¹zania zadania przebiæ. Ka¿de zdolne dziecko jest inne. Nie ma
maturalne. Rozwi¹za³ je na szóstkê. „Nie by³y jednoznacznej definicji ucznia zdolnego, mo¿na
zbyt trudne” mówi³ póŸniej Pawe³. Ju¿ na
go jednak scharakteryzowaæ za pomoc¹
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okreœlonych cech. Do pozytywnych zaliczyæ
mo¿ na: pon adp rze ciê tny int ele kt, szy bki e
zapamiêtywanie, dociekliwoœæ, du¿a liczba
pytañ, szeroki wachlarz zainteresowañ, bogata
wyobraŸnia, niezale¿na postawa, obrona swoich
myœ li. Do cec h neg aty wny ch zal icz amy :
trudnoœci w p rzystosowan iu siê do grup y,
zar ozu mia ³oœ æ, oka zyw ani e lek cew a¿e nia
rówieœni kom i nauczyci elom, egocentr yzm,
chw iej noœ æ emo cjo nal na, n ieœ mia ³oœ æ lub
nadpobudliwoœæ psychoruchowa, zachowania
ag re sy wn e l ub lê ko we . J ak wi da æ, ta
charakterystyka nie przypomina opisu
grzecznego prymusa.
Bohater nagrodzonego Oscarem filmu „Piêkny
umys³” by³ genialnie uzdolnionym
matematykiem, który - pod wp³ywem presji
otoczenia i wyobcowania,
zachorowa³ na
schizo freniê . Wychowan ie to ni e tylko
wygrywanie kolejnych olimpiad
przedmiotowych. O tym nie mo¿na zapomnieæ…
W bie¿¹cym roku szkolnym
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracê z

Gazeta Janowska

uczniem zdolnym ustali³o jako jeden z g³ównych
priorytetów swojej pracy na przysz³oœæ. Problem
ten dostrzegamy równie¿ my, psycholodzy i
ped ago dzy. W Por adn i Psy cho log icz no Pedagogicznej w Janowie Lubelskim
mieszcz¹cej siê przy ul. Zamoyskiego 37, zajêcia
z takimi uczniami - czêsto przejawiaj¹cymi
równie¿ zaburzenia dyslektyczne, prowadzimy
od lat. Od przysz³ego roku szkolnego, na terenie
naszej placówki, bêdzie funkcjonowa³ Punkt
Konsu ltacy jny dl a uczn iów zd olnyc h, ich
rodziców i nauczycieli, w ramach którego
bêdziemy starali siê pomóc w ró¿nych
kryzysowych sytuacjach. Organizowane bêd¹
rów nie ¿ war szt aty tre nin gu twó rcz oœc i i
nowoczesnych technik uczenia siê. Wy³onieni
przez nauczycieli i zg³oszeni przez rodziców
uc zn io wi e p rz ej d¹ di ag no zê po zi om u
umys³owego i emocjonalnego. Bêdziemy
pomagaæ równie¿ przy podejmowaniu decyzji o
in dy wi du al ny m to ku na uk i. Se rd ec zn ie
zapraszamy do wspó³pracy.
El¿bieta Szwed, Monika £ukasiewicz

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Z
¿ycia
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Po¿arnej
Stypendia przyznane
Cd. z poprzedniego numeru
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Stypendium Starosty mo¿e byæ przyznane
uczniowi po pierwszym roku nauki, pod
warunkiem, ¿e nie otrzymuje on innego
stypendium za wy¿ej wymienione osi¹gniêcia.
Zgodnie z Regulaminem, uczniom
stypendystom przyznaje siê stypendium na
okres jednego semestru danego roku szkolnego.
Tym razem przyznano stypendium za okres od
marca 2008 roku do sierpnia 2008 roku w
wysokoœci 200,00 z³ miesiêcznie, czyli ka¿dy
uczeñ stypendysta w trakcie trwania semestru
otrzyma 1.200 z³.
W marcu 2008 roku odby³a siê sesja
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, na której
Starosta Janowski Pan Zenon Sydor dokona³
uroczystego wrêczenia dyplomów
stypendystom - uczniom szkó³
ponadgimnazjalnych. W gronie wyró¿nionych
znaleŸli siê:
1) Rafa³ Jakiemczuk uczeñ klasy III Liceum
Pr of il ow an eg o o pr of il u ek on om ic zn o
administracyjnym Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Janowie Lubelskim (kategoria sportowa w
dziedzinie „FREESTYLE”; liczne wystêpy w
programach telewizyjnych, artyku³y w prasie);
2) Jacek Wojtan uczeñ klasy II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Zespo³u Szkó³ w Janowie
Lubelskim (kategoria sportowa uczeñ trenuje
pi³kê no¿n¹ w klubie „Janowianka” w dru¿ynie

seniorów, graj¹c w IV lidze; jest dru¿ynowym
Mis trz em Woje wód ztw a Lu bel ski ego w
„Sp ort ach obr onn ych ” w r oku 200 7 i
uczes tnicz y³ w Otwar tych Mistr zostw ach
Polski w Sportach Obronnych, zajmuj¹c z
dru¿yn¹ w klasyfikacji generalnej VIII lokatê.
Najlepszy uzyskany rezultat to V miejsce w
biegu na OSF w tych¿e mistrzostwach);
3) Agata Nowakowska uczennica klasy II
Tec hn ik um ¯y wi en ia i Go sp od ar st wa
Domowego Zespo³u Szkó³ Rolniczy ch w
Potoczku (kryterium za szczególne osi¹gniêcia
w nauce œrednia 5,0; wzorowa ocena z
zachowania);
4) Wioletta Nowakowska - uczennica klasy II
Te ch ni ku m ¯ yw ie ni a i Go sp od ar st wa
Domowego Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku (kryterium za szczególne osi¹gniêcia
w nauce œrednia 5,0; wzorowa ocena z
zachowania);
5) Katarzyna Czarny uczennica klasy III
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
(kryterium za szczególne osi¹gniêcia w nauce
œrednia 5,22; wzorowa ocena z zachowania;
laureatka VI edycji konkursu „Wiedza biletem
do Brukseli”).
Stypendystom gratulujemy
Alina Boœ

Najstarszy samochód ratowniczo-gaœniczy, eksploatowany obecnie w tutejszej Komendzie,
ma ju¿ 10 lat. Korzystaj¹c z mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych, jakie daje nam
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013, Komenda Powiatowa PSP przygotowa³a
projekt „Poprawa bezpieczeñstwa chemiczno - ekologicznego na obszarach lasów janowskich
i Puszczy Solskiej”, który zak³ada zakup nowego œredniego samochodu ratowniczo gaœniczego z napêdem terenowym, wyposa¿onego w sprzêt specjalistyczny, z zakresu
ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
Koszt realizacji projektu planowany wa ¿n ym el em en te m d zi a³ añ je st sa mo
jest na 800 tys. z³, z czego 85% zostanie alarmowanie jednostek oraz ich koordynacja
zrefundowane ze œrodków Unii Europejskiej. podczas prowadzonych dzia³añ. W tym celu
Bêdzie to ostatni etap wymiany samochodów Komenda Powiato wa zrealiz owa³a projekt
ratowniczo gaœniczych.
unijny ze œrodków ZPORR, w ramach którego
Przez teren, chroniony przez Komendê pozyskano œrodki finansowe w wysokoœci 115
Pow iato w¹ PSP, prze bieg aj¹ dwie drog i tys. z³ na rozbudowê i modernizacjê systemu
krajowe. Rosn¹ca iloœæ pojazdów, je¿d¿¹cych teleinformatycznego, wspomagaj¹cego pracê
po tych drogach oraz z roku na rok pogarszaj¹cy dy¿urny ch operacy jnych PSP. Zbudowa ny
siê stan nawierzchni, jest przyczyn¹ wielu system oparty jest o nowoczesne rozwi¹zania
wypadków drogowych. Specjalistyczny sprzêt techniczne, pozwalaj¹ce na identyfikacjê osoby
hydrauliczny, przeznaczony do ratowania ludzi dzwoni¹cej, elektroniczny zapis rozmowy oraz
z uwiêzionych pojazdów, w który wyposa¿ona œle dze nie sam och odó w rat own icz ych za
by³a stra¿ po¿arna od 1993 roku, jest ju¿ w pomoc¹ systemu GPS na mapie cyfrowej
znacznym stopniu wyeksploatowany i jego powiatu.

Monitoring Powiatowych Inspektoratów
Nadzoru Budowlanego
Stowarzyszenie Transparency International Polska w ramach projektu „Dzia³ania
stra¿nicze”, wspó³finansowanego ze œrodków fundacji im. Stefana Batorego prowadzi program
monitoringu Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Tutejszy Inspektorat w Janowie
Lubelskim znajduje siê w obszarze zainteresowania naszego Stowarzyszenia. W zwi¹zku z
powy¿szym zachêcamy do podzielenia siê z nami napotkanymi problemami oraz zg³aszania nam
ewentualnych uwag, wniosków i opinii o pracy Inspektoratu na adres:
Stowarzyszenie Transparency International Polska
ul. Ordynacka 9/33 00-364 Warszawa
parametry techniczne nie odpowiadaj¹
oraz
mo¿liwoœciom
prowadzenia dzia³añ na nowych
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
wzmacnian
ych
konstrukc jach samochodó w.
Ul. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski
Dlatego te¿, dbaj¹c o bezpieczeñstwo osób,
poruszaj¹cych siê po drogach powiatu, w 2007
roku zakupiony zosta³ najnowocz eœniejszy
sprzêt hydrauliczny. Przyk³adem mo¿e byæ si³a
ciêcia no¿yc, wyposa¿onych w nowy typ ostrzy,
2
która wynosi 100 ton na cm . No¿yce przecinaj¹
bez problemu stalowy prêt o œrednicy 5 cm.
Nowy punkt konsultacyjny w Janowie Lubekskim
Stra¿ Po¿arna to nie tylko samochody
J e s t e œ m y n i e t o l e r a n c y j n i … . œwiadczonych przez specjalistów poradni, gaœnicze oraz sprzêt specjalistyczny. Bardzo

,,Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie
ich m³odzie¿y chowanie”Jan Zamoyski

Nietolerancyjni wobec agresji i przemocy
oczywiœcie, z którymi stykamy siê na co
dzieñ ju¿ od najm³odszych lat. Problem
ten by³ wielokrotnie omawiany,
próbowano przeciwdzia³aæ temu zjawisku
wprowadzaj¹c przeró¿ne programy o
coraz bardziej „porywaj¹cych” nazwach.
Jes t ob ojê tne jak naz ywa siê
program, wa¿ny jest jego cel, a mianowicie
zmniejszenie poziomu agresji, nabycie
umiejêtnoœci radzenia sobie z przemoc¹,
zmiana zachowañ niepo¿¹danych na
aprobowane spo³ecznie.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom
œrodowiska, Poradnia Psychologiczno
Pe da go gi cz na w Ja no wi e Lu be ls ki m
postanowi³a uruchomiæ Punkt
Konsultacyjny dla osób stykaj¹cych siê z
przemoc¹, którego dzia³alnoœæ bêdzie
kontynuacj¹ pracy Punktu Konsultacyjnego
stworzonego w ramach programu
rz¹dowego „Zero tolerancji dla przemocy w
szkole”.
Oprócz porad i konsultacji

zainteresowana m³odzie¿ i dzieci ze szkó³
powiatu janowskiego bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w zajêciach prowadzonych
wg metody ART, na któr¹ sk³ada siê:
trening umiejêtnoœci zachowañ
prospo³ecznych;
trening kontroli z³oœci;
trening zasad etycznych (wartoœci).
Pu nk t Ko ns ul ta cy jn y bê dz ie
mieœciæ siê w budynku poradni przy ul.
Zamoyskiego 37 w Janowie Lubelskim,
czynny w drugi i czwarty czwartek ka¿dego
30
30
miesi¹ca w godzinach 12 - 16 , pocz¹wszy
od 24.04.2008r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którym nie jest obojêtny los naszych dzieci, a
które to niebawem wejd¹ w doros³e ¿ycie i
bêd¹ musia³y stawiæ czo³a trudnoœciom,
miêdzy innymi przemocy i agresji.
Jak sobie z tym poradz¹? Jakie bêd¹
„Rzeczypospolite”? To wszystko zale¿y w
du¿ej mierze od nas doros³ych.
Urszula Czuba
Marta Zgliniecka - Krawiec

W zakresie inwestycji ze œrodków w
ramach Rz¹dowego Programu Modernizacji
S³u¿b pozyskane zosta³y œrodki finansowe w
wy so ko œc i 10 0 ty s. z³ , kt ór e zo st a³ y
przeznaczone na ocieplenie stropu budynku oraz
rozbudowê klatki schodowej na poddasze, które
do ce lo wo ma by æ wy ko rz ys ta ne ja ko
pomieszczenie szatni dla stra¿aków systemu
zmianowego.
Komenda Pow iatowa PSP w Janow ie
Lubelskim

Eliminacje powiatowe XXXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej pod has³em ,,M³odzie¿ zapobiega po¿arom”
W marcu 2008 roku odby³y siê eliminacje
powiatowe XXXI edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em
„M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Celem konkursu jest popularyzowanie
wœród dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepisów
przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na
wypadek po¿aru, praktycznych umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem
gaœniczym, technik po¿arniczych, organizacji
ochrony przeciwpo¿arowej oraz historii i
tradycji ruchu stra¿ackiego.
W eliminacjach wziê³o udzia³ 36 uczestników,
w tym:
w gr upi e I ( szk o³y pod sta wow e)
14
uczestników;
w gr upi e II (sz ko³ y gi mna zja lne )
14
uczestników;
w grupie III (szko³y ponadgimnazjalne) 8
uczestników.

Gazeta Janowska

Komisja konkursowa, w sk³adzie: kpt. Tomasz
Serwatka, kpt. Piotr Nosal, m³. kpt. Piotr Mak,
m³. kpt. Tomasz Taradyœ, po dokonaniu oceny
zmagañ konkursowych, wy³oni³a zwyciêzców,
którzy zakwalifikowali siê do eliminacji
wojewódzkich Turnieju. Zwyciêzcami zostali:
grupa I Agnieszka Kot;
grupa II Arkadiusz Sulowski;
grupa III Arkadiusz Omiotek.
Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy
powodzenia w dalszych zmaganiach.
Nagrody dla zwyciêzców eliminacji
powiatowych ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim, Zarz¹d
Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Janowie Lubelskim oraz Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
Lubelskim.
J.J.

7.

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Potoczku
W bie¿¹cym roku szkolnym Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Potoczku prowadzi nabór:
D la a bs ol we nt ów g im na zj ów :
TECHNIKUM ROLNICZE;
TECHNIKUM AGROBIZNESU;
TECHNIKUM ¯YWIENIA I GOSPODARSTWA
DOMOWEGO;
Z A S A D N I C Z A S Z K O £ A Z A W O D O WA
(kszta³c¹ca w zawodach: mechanik operator
pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, piekarz,
cukiernik, rzeŸnik-wêdliniarz);
Dla absolwentów szkó³ zasadniczych:
TECHNIKUM ROLNICZE UZUPE£NIAJ¥CE
DLA DOROS£YCH nauka odbywa siê 3 dni w
tygodniu;

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

gastronomicznych lub agroturystycznych. odby³ siê dnia 11 kwietnia 2008 r. Komisja
Uzyskuje te¿ prawo jazdy kat. B (samochód). konkursowa, po wys³uchaniu 8 recytatorów w
I s t n i e j e m o ¿ l i w o œ æ o d b y w a n i a p r a k t y k Turnieju Recytatorskim i 1 uczestniczki
zagranicznych i uczestniczenia w wymianie
zagranicznej.
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA (okres
nauki 3 lata):
mechanik operator pojazdów i
maszyn
rolniczych - daje uprawnienia rolnicze, kurs prawa
jazdy kat. B i T w ramach nauki; uczniowie w klasie
III mog¹ uzyskaæ uprawnienia spawacza (ponosz¹
koszty egzaminu). Absolwenci mog¹ podj¹æ pracê
w rolnictwie, przemyœle, us³ugach (us³ugi
mechanizacyjne, naprawy maszyn i pojazdów
rolniczych, naprawy samochodów);

Turnieju „Wywiedzione ze s³owa”, wy³oni³a do
eliminacji wojewódzkich nastêpuj¹ce osoby:
Agnieszkê Skupiñsk¹ z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Modliborzycach oraz
Eranuo Avetisian z Liceum

Hala sportowa w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku

Dla absolwentów szkó³ œrednich:
SZKO£A POLICEALNA (TECHNIK ROLNIK)
zaoczna.
TECHNIKUM ROLNICZE jest szko³¹,
prze¿ywaj¹c¹ prawdziwy renesans. Absolwent
zdobywa tytu³ technika rolnika, uzyskuje prawo
do przejmowania i prowadzenia gospodarstw
rolniczych oraz korzystania z unijnych œrodków
finansowych (m. in. preferencyjne kredyty dla
rolników). Uzyskuje te¿ prawo jazdy kat. T
(ci¹gnik). Istnieje te¿ mo¿liwoœæ odbywania
praktyk zagranicznych i uczestniczenia w
wymianie zagranicznej.
TECHNIKUM AGROBIZNESU
Absolwent zdobywa tytu³ technika agrobiznesu
oraz umiejêtnoœci, umo¿liwiaj¹ce pracê w sektorze
gospodarki ¿ywnoœciowej i agroturystyce.
Absolwent uzyskuje prawo do przejmowania i
prowadzenia gospodarstw rolniczych oraz
korzystania z unijnych œrodków finansowych (m. in.
preferencyjne kredyty dla rolników). Uzyskuje te¿
prawo jazdy kat. B (samochód). Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ odbywania praktyk zagranicznych i
uczestniczenia w wymianie zagranicznej.
T E C H N I K U M ¯ Y W I E N I A I
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Absolwent zdobywa tytu³ technika ¿ywienia i
gospodarstwa domowego i mo¿e podj¹æ pracê w
zak³adach zbiorowego ¿ywienia; posiada równie¿
odpowiednie przygotowanie do prowadzenia
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug

rolnik - daje uprawnienia rolnicze, kurs prawa jazdy
kategorii T w ramach nauki;
piekarz - absolwent mo¿e byæ zatrudniony w
zak³adach piekarskich, rzemieœlniczych
zmechanizowanych i przemys³owych zak³adach
gastronomicznych oraz sklepach; mo¿e tak¿e
podejmowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny
rachunek;
cukiernik - absolwent mo¿e byæ zatrudniony w
zak³adach cukierniczych, ciastkarskich oraz
sklepach; mo¿e te¿ podejmowaæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na w³asny rachunek;
rze Ÿni k-w êdl ini arz - absolwent mo¿e byæ
zatrudniony w zak³adach miêsnych, w zak³adach
ga rm a¿ er yj ny ch or az sk le pa ch ; mo ¿e te ¿
podejmowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny
rachunek.
Szko³a posiada dobr¹ bazê dydaktyczn¹,
która jest stale unowoczeœniana i modernizowana,
internat, bibliotekê wraz z centrum
multimedialnym, halê sportow¹. Ponadto szko³a
oferuje mo¿liwoœæ udzia³u w ko³ach
zainteresowañ, zdobywaniu dodatkowych
kwalifikacji.
Zapraszamy na dni otwarte wszystkich
uczniów gimnazjów, którzy chc¹ - od nowego roku
sz ko ln eg o, u cz ês zc za æ do Z es po ³u S zk ó³
Rolniczych w Potoczku, maj¹ oni mo¿liwoœæ
odwiedzenia i dok³adnego ZWIEDZENIA SZKO³Y
W DNIU 8 MAJA 2008 R. (przyjazd nale¿y
wczeœniej zg³osiæ telefonicznie - 015 8740268).

Szkolni artyœci
Pows zech nie w iado mo, ¿ e
wychowanie m³odego cz³owieka jest spraw¹
niezwykle trudn¹, bo nie wystarczy samo
zapewnienie opieki, nale¿y jeszcze pomóc
m³odym ludziom w realizowaniu ich ¿yciowych
pasji. Tak¹ szansê daj¹ m³odzie¿y, przyznawane
co ro cz ni e pr ze z Za rz ¹d Woj ew ód zt wa
Lubelskiego, stypendia w dziedzinie twórczoœci
artystycznej.
W tym roku wnioski o przyznanie
stypendium z³o¿y³o ponad 260 osób. Tu¿ przed
œw iê ta mi , 1 7 m ar ca , w Sa li B³ êk it ne j
Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê

8.

uroczystoœæ wrêczenia dyplomów
stypendialnych. 162 m³odych artystów z ca³ego
regionu, reprezentuj¹cych m.in. muzykê, teatr,
literaturê, fotografiê, odebra³o z r¹k marsza³ka
Krzysztofa Grabczuka pami¹tkowe dyplomy.
W gronie uhonorowanych artystów
znalaz³y siê uczennice Zespo³u Szkó³ w Janowie
Lubelskim: El¿bieta Kamiñska i Katarzyna Fila.
Obie dziewczyny otrzyma³y stypendia w
kategorii muzyka.
M³ od ym ar ty st ko m se rd ec zn ie
gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Ilona Nizio³

Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim.
Wyró¿nieni zostali: Magdalena Sznura oraz
Marcin Szwedo.
Wszystkim uczestnikom wrêczono

na gr od y uf un do wa ne pr ze z St ar os tw o
Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów.
J. Jargi³o

Programy celowe pañstwowego funduszu rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych ruszy³y
PEGAZ 2003
Zarz¹d Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych ustala
nastêpuj¹cy termin przyjmowania w 2008 roku,
przez Oddzia³y PFRON, wniosków o
dofinansowanie, w ramach realizacji programu,
pn. „Pegaz 2003": od dnia 1 kwietnia do 16 maja
2008 roku.
Celem tego programu jest u³atwienie
indywidualnym osobom niepe³nosprawnym:
nabycia w³asnego sprzêtu komputerowego (dla
osób ze znacznym niedow³adem koñczyn górnych,
niepe³nosprawnym ze wzglêdu na ubytki s³uchu
lub w przypadku uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, niepe³nosprawnych w
stopniu znacznym lub umiarkowanym
bez
wzglêdu na rodzaj ich niepe³nosprawnoœci);
wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym
(dla osób z niedow³adem, zarówno koñczyn
dolnych, jak i górnych, które uniemo¿liwiaj¹
poruszanie siê na wózku o napêdzie rêcznym);
pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napêdzie
elektrycznym, tj. w zakupie czêœci zamiennych,
akumulatorów, dodatkowego wyposa¿enia i/lub w
pokryciu kosztów jego niezbêdnych napraw,
remontów, przegl¹dów technicznych, konserwacji
i renowacji poprzez dofinansowanie ich zakupu
lub przystosowania ze œrodków PFRON.
Realizatorem programu s¹ Oddzia³y Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Sport

KOMPUTER DLA HOMERA 2003
Zarz¹d Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych ustali³
termin, od dnia 17 marca do dnia 30 kwietnia
2008 roku, na przyjmowanie przez Oddzia³y
PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach
realizacji programu, pn. „Komputer dla Homera
2003".
Jest to program, którego zadaniem jest
pomoc finansowa, udzielana osobom
niewidomym i niedowidz¹cym, w zakupie
nowoczesnego, podstawowego oraz
specjalistycznego sprzêtu komputerowego i
elektronicznego wraz z odpowiednim
oprzyrz¹dowaniem i oprogramowaniem.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Lubelskim
Oddziale PFRON. Szczegó³owe informacje,
dotycz¹ce wszystkich programów wraz z
drukami wniosków, zamieszczone s¹ na
stronie: www.pfron.org.pl w zak³adce
"Programy PFRON" lub w siedzibach
Oddzia³u Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w
Lublinie przy ul. Tetmajera 21 (tel. 081
7438879) oraz w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy
ul. Zamoyskiego 37 (tel. 015 8723345).
Anna Jaworska
pracownik socjalny
PCPR w Janowie Lubelskim

Wyrównana walka

W Potoczku 6 kwietnia zosta³ rozegrany III Turniej

Janowa Lubelskiego. Dru¿ynie ZSZ, która od

Pi³ki Siatkowej Pracowników Oœwiaty o Puchar

pocz¹tku by³a faworytem turnieju, zwyciêstwo nie

Dyrektora Zespo³u Szkó³ Rolniczych.

przysz³o ³atwo. W tym roku wszystkie dru¿yny

Najlepsza po raz kolejny okaza³a siê
dru¿yna z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim, która znów by³a nie do pokonania.

œwietnie przygotowa³y siê do turnieju, i dziêki temu
„walka” by³a wyrównana.
¯adna dru¿yna nie wyjecha³a bez nagród.

Dru¿yna Zespo³u Szkó³ Zawodowych gra³a w sk³adzie

Ka¿da otrzyma³a na pami¹tkê puchar oraz bardzo

Kazimiera £ukasz, Jaros³aw Mêdrek, Jan Papierz,

³adny dyplom.

Zbigniew Kaproñ, Janusz Sulowski (nauczyciele

Wiele trudu w zorganizowanie imprezy

wychowania fizycznego), oraz Zbigniew Wach -

w³o¿y³ dyrekt or szko ³y Pan D ariusz Wolan i

nauczyciel zawodu, wspieraj¹cy duchowo dru¿ynê w

nauczyciele wychowania fizycznego z tej¿e szko³y,

trudnych chwilach, a czasem najlepszy na boisku.

udostêpniaj¹c swoj¹ piêkn¹ halê, i ogólnie dbaj¹c o

Drugie miejsce wywalczy³ gospodarz turnieju - Zespó³

dobre samopoczucie zawodników i kibiców.

Szkó³ Rolniczych w Potoczku. Trzecie miejsce po

Ze sportowym pozdrowieniem

zaciêtej walce przypad³o dru¿ynie Gimnazjum z

Zbigniew Wach

Gazeta Janowska

Zwyciêzcy turnieju

Stra¿ Miejska
Charakterystyczne mundury najczêœciej dwuosobowy patrol Stra¿y Miejskiej kojarz¹ siê z
popraw¹ ³adu i porz¹dku w mieœcie. Praca naszej stra¿y nie zawsze jest prac¹ wdziêczn¹ i docenian¹.
Czêsto wszelkie z³o zrzucane jest na barki czterech stra¿ników.

Wa³êsaj¹ce siê psy, zaœmiecone ulice,
zatarasowane chodniki, awantury rodzinne w
domach, czêsto nawet wylewaj¹ca rzeka jest
jakoby „win¹” stra¿y. Wiêc stra¿ podejmuje
dzia³ania interwencyjne, 222 razy od pocz¹tku
br. Naj czê œci ej int erw enc je koñ cz¹ siê
pouczeniami - 174 razy, ale s¹ te¿ mandaty - 48 i
kierowanie spraw do S¹du. Patrole w obrêbie
szkó³, konwojowanie œrodków pieniê¿nych.
Szczególne zadanie to kontrola posesji pod
wz gl êd em po rz ¹d ku , u mó w n a w yw óz
ni ec zy st oœ ci . Ko nt ro le od by wa j¹ si ê
systematycznie. Przeprowadzono je na Bia³ej I,
Bia³ej II, na ulicach Kamienna, Okopowa,
Podlipie i prowadzone s¹ nadal. Same kontrole i
wymuszanie porz¹dków nie odniesie

odpowiedniego skutku. O ³ad i porz¹dek
pow inn i dba æ wsz ysc y mie szk añc y bez
w³¹czenia siê w to dzia³anie nawet najlepsze
s³u¿by komunalne miasta i najsprawniejsza
stra¿ mi ejska ni e s¹ w sta nie zape wniæ
porz¹dku. Porz¹dek i estetyka to g³ówne atuty
turystyki i marki, o czym wiedz¹ mieszkañcy
np. Holandii gdzie przebywali przedstawiciele z
terenu naszego powiatu. W Polsce s¹ ju¿ tereny
gdzie widaæ dba³oœæ o obejœcia i otoczenie.
Podczas podró¿y przez Wolê Tarnowsk¹ na
trasie 12 km widzieliœmy czyste posesje, ulice,
chodniki, a¿ trudno by³o uwierzyæ, ¿e to
rzeczywistoœæ. Czar prys³ ju¿ przed Janowem, a
szkoda.
J.M

SPRZEDA¯ PALIW HURT DETAL
OLEJ NAPÊDOWY ORLEN, PB 95,
ON BIO
Jakoœæ gwarantowana. Faktura VAT.
Transport do klienta cystern¹

tel. (081) 757 16 00 fax. 0-81-50-31-105
kom. 0601 163 538, 0601 950 003

K¹cik poetycki
Kwiatom w maju

Cz³owiek jako cia³o niebieskie
W tym uk³adzie
Cz³owiek mo¿e ci¹gle ¿yæ
Musi byæ rozmontowany
Aby nie w maju
Ziemi oddaæ prochy
Bogu ducha
Który go o¿ywia³
Nikt nie wie, dlaczego!!
A mo¿e jego zadaniem
Jest zab³ysn¹æ piêknem
œwiat³a
Zorzy polarnej
A mo¿e urod¹ majowego
kwiatu
którego ktoœ raz widzia³
by zaraz odejœæ
i upiêkniæ skrawek ziemi
na któr¹ nigdy ju¿ nie wróci
Musi odejœæ gdzieœ daleko
Nieskoñczenie
Tak dok³adnie
Bóg wie gdzie
Dopóki ¿yjemy tu na ziemi
Moi najbli¿si znajomi
Nie tracimy ³¹cznoœci z
Bogiem
To mo¿e siê jeszcze
spotkamy.
Marian Tyra

Gazeta Janowska

Marian Tyra

9.

,,Deszcz unijnej kasy”
mieszkañców, zosta³a przeprowadzona ocena
mocnych i s³abych stron, problemy które na tym
obszarze istniej¹ i zadania jakie s¹ mo¿liwe do
wykonania oraz ich szacowane koszty. W planie
Zofian ki znal az³y si ê miêdz y innym i takie
inwestycje jak: budowa centrum rekreacyjno
kulturalnego rozbudowa remizy, kawiarenka
internetowa, klub sportowy, budowa placu zabaw
dl a dz ie ci , bu do wa ch od ni ka . Na to mi as t
najwa¿niejsze inwestycje, które znalaz³y siê w
planie odnowy Bia³ej II to: Budowa
wielofunkcyjnego
Domu Stra¿aka
(który spe³nia³by
funkcje kulturalne,
s p o r t o w e ,
o œ w i a t o w e ,
przeciwpo¿arowe i
rekreacyjne),
modernizacja szko³y
i otoczenia,
w y k o n a n i e
chodnika, budowa
dróg i inne. Koszty
tych inwestycji
z n a c z n i e
Mieszkañcy Bia³ej II przeg³osowuj¹ przyjêcie Planu Odnowy Miejscowoœci
powstawa³y przy udziale mieszkañców. Mo¿e te¿ przekraczaj¹ kwotê jak¹ mo¿e dostaæ miejscowoœæ
cieszyæ, ¿e wœród zgromadzonych by³a du¿a liczba
z Unijnego funduszu i nie wszystkie zostan¹
ludzi m³odych, to œwiadczy, ¿e troszcz¹ siê oni o zrealizowane, czêœæ z nich zostanie dofinansowana
przysz³oœæ swojej miejscowoœci. Opracowanie
przez Gminê Janów Lubelski. Po prezentacji tego
tego programu by³o podstaw¹ w walce o uzyskanie
dokumentu przyszed³ czas na glosowanie. W obu
Unijnych dotacji. Teraz przyszed³ czas na miejscowoœciach zosta³ on przeg³osowany
przedstawienie go mieszkañcom którzy mog¹ go
niemal¿e jednomyœlnie. Pierwszy krok w walce o
zaakceptowaæ lub odrzuciæ. W dokumencie tym Unijne œrodki zosta³ zrobiony, dokument ten musi
znajduje siê charakterystyka tych miejscowoœci,
byæ zatwierdzony jeszcze przez Radê Miejsk¹.
gospodarcze i spo³eczne aspekty funkcjonowania
£ukasz S.
500 000 z³otych taka kwota ma szanse sp³yn¹æ
na Zofiankê lub Bia³¹ II w ramach Unijnego
projektu ,,Plan Odnowy Miejscowoœci”.
Na spotkanie z Burmistrzem Janowa
Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem i Micha³em
Wróbl ewsk im - k oord ynat orem ,,Pr ogra mu
odn owy mie jsc owo œci ”, p rzy byl i li czn ie
mieszkañcy obu wsi. Jak powiedzia³ pan Micha³
Wróblewski - ,,Unia europejska uczy nas ¿e nie
mo¿na narzucaæ komuœ z góry co ma mu siê
podobaæ albo czego on ma chcieæ”, dlatego plany te

10.

W trosce o zdrowie

W czwartek 17 kwietnia w Hotelu Duo odby³a siê
konferencja zorganizowana przez Powiatow¹
Stacjê Sanitarno Epidemiologiczn¹ w Janowie
Lubelskim.
W spotkaniu wœród zaproszonych goœci
znaleŸli si ê m.in. prze dstawiciel e organizacj i
rz¹dowych i pozarz¹dowych, s³u¿by zdrowia,

,,Œwiatowy Dzieñ Bez Tytoniu” znaczna czêœæ
konferencji by³a poœwiêcona negatywnym skutkom
palenia tytoniu. Wstrz¹saj¹ce zdjêcia i plakaty
palaczy, którzy zapadli na ró¿nego typu nowotwory
nie pozostawi³y z³udzeñ, ¿e wp³yw taki istnieje.
Próbowano uœwiadomiæ wszystkim uczestnikom,
¿e problem z palaczami polega na tym, ¿e szkodz¹

prze dsta wici ele poli cji, oœwi aty oraz pras y.
G³ównym tematem spotkania by³o zdrowie oraz
wp³yw stylu ¿ycia na zdrowie cz³owieka. Sebastian
Bed nar czy k omó wi³ pro ble m kle szc zow ego
zapalenia mózgu. Poniewa¿ w tym roku zima by³a
wyj¹tko wo ³agod na, zach êca³ wsz ystkich do
st os ow an ia sz cz ep ie ñ oc hr on ny ch , kt ór e
zapobiegaj¹ ryzyku wyst¹pienia tej choroby i
pozwalaj¹ bez obaw wybieraæ siê na d³ugie
wakacyjne spacery po lesie. Jako, ¿e zbli¿a siê

oni nie tylko sobie, lecz tak¿e innym, których
nar a¿a j¹ na wdy cha nie dym u tyt oni owe go.
Apelowano szczególnie do w³aœcicieli barów i
restauracji o to, by wprowadzali zakaz palenia
papierosów w swoich lokalach. Podsumowaniem
konferencji by³o zdanie wypowiedziane przez
jednego z organizatorów: -,,Palenie papierosów
przypomina rosyjsk¹ ruletkê, zawsze ktoœ musi
zgin¹æ, pytanie tylko kto i kiedy...”
£ukasz S.

Gazeta Janowska

Og³oszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Zgodnie z art.11ust. 1- 3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na

administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny

2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o

dofinansowanie realizacji zadania wynosi 32.000 z³..

§3

ofert ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.

1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie oferty

2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji

wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873)

Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na

oraz Uchwa³y Rady Miejskiej Nr V/20/07z dnia 16

dofinansowanie zadania w roku 2007

zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu

pod ejm ie Bur mis trz Jan owa Lub els kie go po

lutego 2007 roku w sprawie Programu wspó³pracy

32.000 z³.

wynosi³a

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z

zapoznaniu siê

Gm in y Ja nó w Lu be ls ki z or ga ni za cj am i

Termin realizacji zadania: maj - listopad 2008

dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty

z ocen¹ Komisji Konkursowej.

pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi

R E G U L AM I N

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru

3. O po dj êt yc h de cy zj ac h sk ³a da j¹ cy of er ty

dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w roku 2008.

§1

umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru

powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu

B U R M I S T R Z J A N O WA L U B E L S K I E G O

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr

podane bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w

OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA

Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e dotacjê na

264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w

lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych

REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO

realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie

Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej,

decyzji nie przys³uguje odwo³anie.

W zakresie:

œwiadczenia us³ug opiekuñczych i specjalistycznych

opieczêtowa nej i opisane j kopercie z n apisem

§5

Œwiadczenie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych

us³ug opiekuñczych dla mieszkañców Gminy Janów

“Konkurs ofert us³ugi opiekuñcze”.

1. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest:

us³ug opieku ñczych na tereni e Gminy Janów

Lubelski.

2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 23 maja 2008 r. do

a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla

Lubelski.

§2

godz. 15.00. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w

przyjêcia dotacji,

Cel zadania:

Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:

Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).

b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej

Zabezp ieczen ie w/wym. œwiadc zeñ w miejsc u

a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z

3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione

ni¿ wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

zamieszkania dla osób z terenu gminy Janów

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku

albo z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie

c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu

Lubelski, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia

publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r.,

przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty, która

umowy wed³ug wzoru okreœlonego w

12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.

poz. 873),

zosta³a z³o¿ona w stanie niekompletnym.

Rozpor z¹dzen iu Minist ra Gospod arki ,Pracy i

Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu

b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce

4.

Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w

Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczn e z

codz ienn ych potr zeb ¿yci owyc h, prow adze nie

na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do

przyznaniem dotacji.

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,

gosp odar stwa domo wego , opie kê higi enic zn¹,

Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do

5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

zalecan¹ przez lekarza pielêgnacjê oraz zapewnienie

innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o

okreœlonej w ofercie.

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

kontaktów z otoczeniem.

gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli

6.Formu larz oferty do pobrani a w PUNKCIE

Specjalistyczne us³ugi opiek uñcze s¹ to us³ugi

cele sta tutowe o bejmuj¹ prowadz enie po¿ ytku

OBS£UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w

Burmistrz Janowa Lubelskiego

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych

publicznego,

Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub

Krzysztof Ko³tyœ

z rodz aju sc horze nia lu b niep e³nos prawn oœci,

c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du

stronie internetowej: www.janowlubelski.pl

œwiadczone przez osoby ze specjalistycznym

terytorialnego,

§4

przygotowaniem zawodowym.

d/ jedn ostk i organ izac yjne podl eg³e organ om

1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹.

Wyk. P. Kusz
Sprawdzi³a B. Czajkowska

SKLEP MOTORYZACYJNY
UNI - MOT
- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.
23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

Czym skorupka za m³odu nasi¹knie - czyli o konkursie
Drugie ¿ycie ZSEE w Zespole Szkó³ w Krzemieniu

Gazeta Janowska

Œwiatowy Dzieñ Ziemi obchodzony 22 kwietnia
to okazja do podsumowañ dotychczasowych
dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony œrodowiska
naturalnego, oceny swoich postaw
proekologicznych.
Szko³a przyjazna œrodowisku-mo¿emy w
pe³ni powiedzieæ o naszej szkole, czyli o Zespole
Szk ó³ w Krz emi eni u. Mot tem prz ewo dni m
Samorz¹du Uczniowskiego w Publicznej Szkole
Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. Ksiêdza
Jana Twardowskiego w Krzemieniu jest has³o ,,Z
Ekologi¹ za pan brat” Pod patronatem Dyrekcji
szko³ y, Urzêd u
Gminy w Dzwol i, Banku
Spó³dzielczego w Dzwoli i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dzwoli zosta³o zorganizowanych
szereg akcji proekologicznych, spoœród których na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ Sprz¹tanie Œwiata i
Ekologiczny Pierwszy Dzieñ Wiosny. W
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Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczny Pierwszy
Dzieñ Wiosny organizowanym przez Fundacjê
Nasza Ziemia zajêliœmy trzecie miejsce. Ale to nie
koniec naszych dzia³añ. Od pierwszego marca
przyst¹piliœmy do kolejnego konkursu
ogólnopolskiego ,,Drugie ¯ycie Elektroœmieci”.
Zadani a konkur sowe wykonu j¹ dwa zespo³ y
uczniów pod kierunkiem pañ Urszuli WoŸnicy i
Marii Wiœniwskiej. Pierwsze zadania, wysoko
ocenione przez spo³ecznoœæ wsi to przemarsz
uczniów szko³y z has³ami ekologicznymi. Kolejne,
to spotkanie z w³adzami Urzêdu Gminy, Rad¹
Rodziców i Radnymi RG w Dzwoli , na którym
uczniowie szko³y zaprezentowali siê w scenkach o
tematyce ekologicznej. Efektem naszych dzia³añ
bêdzie, jak nakazuj¹ normy unijne, zebranie ZSEE
w iloœci 4 kg na g³owê mieszkañca Krzemienia
Urszula WoŸnica

Do cen reklam i og³oszeñ
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