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Egzemplarz bezp³atny

Starosta Janowski zaprasza
na uroczyste obchody
64 rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu,
które odbêd¹ siê dnia 15.06.2008 roku.
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Jednomyœlne absolutorium

Podczas ostatniej sesji w dniu 28 kwietnia
2008r. Rada Miejska udzieli³a absolutorium
Krzysztofowi Ko³tysiowi Burmistrzowi
Janowa Lubelskiego za 2007 rok. Po
Program uroczystoœci na stronie 8.
g³osowaniu gratulacje w imieniu Rady
Patronat honorowy
Miejskiej z³o¿y³ Przewodnicz¹cy
Pan Krzysztof Grabczuk
Marek Tomczyk.
Marsza³ek Województwa Lubelskiego
W kilu wyst¹pieniach
poszczególni radni dziêkowali za
wzorcowe zarz¹dzanie gmin¹ wypowiedŸ „tak trzymaæ” chyba
najtrafniej oddaje atmosferê
posiedzenia. Burmistrz dziêkuj¹c
Kilkumiesiêczny wysi³ek pracowników -poprawa warunków bytowych pacjentów;
za udzielenie absolutorium
janowskiego szpitala przy pracach, -d¹¿enie do poprawy warunków pracy personelu;
wskaza³ na du¿y wk³ad pracy
zwi¹zanych z uzyskaniem certyfikatu ISO -d¹¿enie do pe³nej satysfakcji pacjentów
poszczególnych kierowników i
9001-2000 zwieñczony zosta³ sukcesem.
opuszczaj¹cych szpital;
pracowników, którzy przyczynili
Prace nad opracowaniem i wdro¿eniem -ci¹g³e doskonalenie skutecznoœci wdro¿onego
siê do uzyskania dobrych wyników
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug systemu zarz¹dzania jakoœci¹.
rozwoju Janowa Lubelskiego.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci UM i
podleg³ych jednostek organizacyjnych
zamieœciliœmy w ca³oœci na stronie
internetowej www.janowlubelski.pl.

ISO dla szpitala

Urz¹d Miejski Partnerem COI

Zdjêcie wykonane w roku 1949

Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim razem z
10 innymi wyró¿nionymi jednostkami
otrzyma³ Certyfikat Samorz¹d dla Inwestora
Partner COI. W certyfikacji uczestniczy³o ok.
140 powiatów, gmin i urzêdów miast z ca³ej
Lubelszczyzny.
W dniu 19 maja 2008 r. w Lubelskim
Urzêdzie Wojewódzkim odby³o siê Seminarium,
podsumowuj¹ce wdra¿anie programu Samorz¹d
dla Inwestora - Partner Centrum Obs³ugi
Inwestora. Uczestniczyli w nim Krzysztof
Ko³tyœ Burmistrz Janowa Lubelskiego i
Katarzyna Dzadz pracownik Punktu Obs³ugi
Inwestora, która odbiera³a Certyfikat Partner
COI z r¹k S³awomira Sosnowskiego
Wicemarsza³ka Województwa Lubelskiego.
Program Partner Centrum Obs³ugi
Inwestora obejmowa³ warsztaty, podczas
Zdjêcie wykonane
w roku
1949
których
m.in.
pracownicy Referatu Promocji
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim, w
Dyrektor szpitala Zbigniew Widomski (od lewej) przyj¹³ dyplom z r¹k Romana Kahula z firmy DNV
Uroczyste wrêczenie certyfikatu odby³o osobach: Waldemar Futa, Katarzyna Dzadz i
przywo³anej normy rozpoczêto w ubieg³ym roku.
W styczniu 2008 r. pomyœlnie zakoñczono siê 9.05.2008r., wœród zaproszonych goœci byli Pawe³ Kusz, zostali przeszkoleni i zaopatrzeni w
przeprowadzony AUDIT. W marcu zosta³a przedstawiciele w³adz samorz¹dowych wytyczne, dotycz¹ce profesjonalnej obs³ugi
sformu³owana polityka jakoœci i okreœlone województwa, powiatu i gmin janowskich. i n w e s t o r a . W a r s z t a t y z a k o ñ c z y ³ y s i ê
Przyby³o te¿ kilkunastu dyrektorów szpitali z certyfikacj¹, któr¹ Urz¹d Miejski przeszed³
g³ówne cele:
- poprawa standardu oferowanych us³ug
medycznych;

Lubelszczyzny, a tak¿e przedstawiciele NFZ.
J.M.

Ambitne plany inwestycyjne
W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013 zosta³y og³oszone konkursy zamkniête
na realizacjê projektów, wspó³finansowanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gmina Janów Lubelski 25 kwietnia 2008r. z³o¿y³a 4
wnioski o dofinansowanie na nastêpuj¹ce zadania:
1. Infrastruktura kultury i turystyki - Kategoria II:
Infrastruktura kultury.
Z³o¿ono wniosek, pn.: „Modernizacja i rozbudowa

Janowskiego Oœrodka Kultury w Janowie
Lubelskim”.
Pr zy bl i¿ on y za kr es ro bó t: re mo nt
wewnêtrzny obiektu, docieplenie wraz z wymian¹
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia
dach oweg o, dobu dowa nowe go wejœ cia do
budynku wraz z wêz³em sanitarnym,
pomieszczenia techników oraz gara¿y. Ca³kowita
wartoœæ projektu: 3 900 938,96 z³.
Cd. str. 2

Gazeta Janowska

znakomicie, uzyskuj¹c 49 na 50 punktów.
Zwieñczeniem Programu by³o uroczyste
wrêczenie certyfikatów w Lubelskim Urzêdzie
Wojewódzkim. Wyró¿nionych zosta³o 11 na ok.
140 jednostek samorz¹dowych, w tym Urz¹d
Miejski w Janowie Lubelskim.

Z okazji Dnia Samorz¹dowca
obchodzonego 27 maja,
wszystkim pracownikom
samorz¹dów sk³adamy moc
najserdeczniejszych ¿yczeñ,
sukcesów w pracy zawodowej
oraz w ¿yciu prywatnym.
REDAKCJA

Czysto, czysto, coraz czyœciej...
Dla dbaj¹cych o czystoœæ mieszkañców naszej
Gminy powsta³y nowe udogodnienia.
W dalszym ci¹gu osoby fizyczne mog¹
dostarczaæ odpady komunalne na sk³adowisko.
Op³aty za sk³adowanie bêd¹ tam pobierane wg
cennika. Urz¹d Miejski poinformowa³ ostatnio o
mo¿liwoœci bezp³atnego oddawania ¿u¿lu
piecowego bez zanieczyszczeñ na sk³adowisko
odpadów w Borownicy. Ponadto w³aœciciele
naj³adniejszych posesji, zagród i balkonów w
gminie mog¹ przyst¹piæ do konkursu który
zorganizowany zostanie w maju przez Urz¹d
Miejski. Regulamin tego konkursu zostanie
umieszczony wkrótce na stronie
www.janowlubelski.pl Ekologicznego sumienia
mieszkañców pilnuje równie¿ Stra¿ Miejska,
pr zy po mi na j¹ c ws zy st ki m w³ aœ ci ci el om
mieszkañ, firm, posesji a tak¿e dzia³kowcom o
zawieraniu umów na odbiór nieczystoœci. - ,,To
dra¿liwy problem’’ - mówi Krzysztow Ko³tyœ stra¿nik miejski. ,,Z doœwiadczenia wiemy, ¿e
ludzie czêsto pal¹ œmiecie na dzia³kach. Pó³
biedy, jeœli to trawa lub ga³êzie, ale palone s¹ te¿
stare meble i plastikowe odpadki”. Do 6 maja
2 0 0 8 r. J a n o w s c y s t r a ¿ n i c y m i e j s c y
skontrolowali w³aœcicieli ponad 500 posesji.

Najs³abiej wypad³a ulica Kamienna, gdzie
spoœród 48 w³aœcicieli posesji tylko 13 - tu
w³aœcicieli mia³o umowy na wywóz odpadów.
Poni¿ej prezentujemy pe³ne wyniki kontroli:
ul. Zak¹tna - 9 posesji, 3 umowy;
ul. Fredry - 16 posesji, 6 umów;
ul. Rolna - 39 posesji, 16 umów;
ul. Koœciuszki - 50 posesji, 24 umowy;
Podlipie - 30 posesji, 16 umów;
ul. Lubelska - 46 posesji, 27 umów;
ul. Bialska - 53 posesje, 33 umowy;
ul. Lechnickiego - 31 posesji, 22 umowy;
ul. Piaskowa/Szymanowskiego - 10 posesji, 7
umów;
ul. Traugutta, Narutowicza - 14 posesji, 10
umów;
ul. Szymanowskiego - 29 posesji, 21 umów;
ul. Sikorskiego - 13 posesji, 10 umów;
ul. Okopowa - 47 posesji, 37 umów;
ul. Andersa - 24 posesje, 22 umowy.
Os ob y ni e po si ad aj ¹c e um ów ,
najczêœciej t³umacz¹ siê, ¿e nie wiedzieli lub nie
mieli czasu, a przecie¿ dbanie o czystoœæ i
porz¹dek w naszym mieœcie powinno byæ w
interesie wszystkich mieszkañców.
£ukasz S.

Wyprawa do Leœnego Skarbca
Uroki Ziemi Janowskiej s¹ coraz bardziej
dostrzegane przez media. Po wyprawie
reporterów tras¹ Leœnego Krêgu, walorami
przyrodniczymi i atrakcjami turystycznymi
zainteresowa³a siê tym razem Telewizja
Polska.
To w³aœnie ona, w dniach od 8 - 9
kwietnia, realizowa³a reporta¿, którego
g³ównym tematem by³y wyprawy po Ziemi

obszarze Wierzchowisk i Maliñca. Piêkny,
malowniczy krajobraz, lasy, w¹wozy
zachwyca³y nie tylko samych realizatorów, ale
równie¿ rodowitych Janowiaków. To sprawi³o,
¿e praca sta³a siê przyjemnoœci¹ i wspania³¹
przygod¹. Chatka, pokryta strzech¹, na skraju
lasu bez pr¹du - widok jak nie z tej epoki…
Chwilami mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e
przyroda wygra³a z cywilizacj¹… Reporta¿

Nie tylko autostrady
Drogi gminne staj¹ siê coraz lepsze. Ostatnio
dobieg³y koñca prace przy modernizacji drogi
Janów Lubelski - Bia³a I (Oplecznica).
Odcinek o d³ugoœci 428 m zosta³
oddany do u¿ytku. Modernizacja polega³a na
wykonaniu warstwy profiluj¹co wzmacniaj¹cej

z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zosta³a
wykonana warstwa œcieralna o gruboœci 4 cm
równie¿ z mieszanki mineralno - asfaltowej.
Koszt modernizacji wyniós³ 64 442,60 z³.
Wykonawc¹ prac by³o Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych w Janowie Lubelskim.
Wyremontowany zosta³ równie¿ najbardziej
zniszczony odcinek drogi na Bia³ej I (Zakotulu).
Na d³ugoœci 270 m po³o¿ony zosta³ dywanik
bitumiczny z mieszanki mineralno - asfaltowej.
Koszt tego remontu wyniós³ oko³o 40 tys. z³.
Pomiêdzy ul. Storczykow¹ a ul. Tulipanow¹
ukoñczono chodnik o d³ugoœci 265 m. Ze strony
Urzêdu Miasta prace pilota¿owa³ Referat
Gospodarki Komunalnej Rolnictwa, Leœnictwa i
Ochrony Œrodowiska.
£ukasz S.

Ambitne plany inwestycyjne

Cd. ze str. 1

2. Oc hron a i ks zta³ towa nie œ rodo wisk a Kategoria I: Gospodarka wodno-œciekowa.
Z³ o¿ on o w ni os ek , p n. : „ Ko nt yn ua cj a
kompleksowej gospodarki wodno-œciekowej w
Janowie Lubelskim etap III”, polegaj¹cy na:
- bu do wi e si ec i wo do ci ¹g ow ej wr az z
przy³¹czami (strefa A) - ulica Spokojna, ulica
Cicha;
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przy³ ¹czam i (str efa B) - ulic a Boha terów
Porytowego Wzgórza- ulica boczna Wojska
Polskiego-Zofianka Górna, Osiedle Po³udnie;
- budowie sieci wod-kan. wraz z przy³¹czami
(strefa C) - osiedle Przyborowie;
- modernizacja ujêcia wody w Janowie Lubelskim
(strefa D),
- modernizacja oczyszczalni œcieków w Janowie
Lubelskim ze szczególnym naciskiem na
gospodarkê osadow¹ (strefa E).
Ca³kowita wartoœæ projektu: 26 855 165,02 z³.
3. Lokalny uk³ad transportowy - Typ projektu:
Drogi gminne.
Z³o¿ono wniosek, pn.: „Modernizacja uk³adu
transportowego starego centrum miasta Janowa
Lu be ls ki eg o” . Pr zy bl i¿ on y za kr es ro bó t:
modernizacja nastêpuj¹cych dróg poprzez

po³o¿enie nowego dywanika asfaltowego wraz z
wykonaniem chodników i parkingów na ulicach
Szewskiej, Spadowej, Poprzecznej, Armii
Krajowej, 3-go Maja, Ko³³¹taja, 14 Czerwca,
Pi³sudskiego.
Ca³kowita wartoœæ projektu: 5 021 985,19 z³.
4. Lokalny uk³ad transportowy - Typ projektu:
Drogi gminne.
Z³o¿ono wniosek, pn.: „Modernizacja uk³adu
transportowego nowego centrum miasta Janowa
Lubelskiego”.
Przybli¿ony zakres robót: modernizacja
nastêpuj¹cych dróg poprzez po³o¿enie nowego
dywanika asfaltowego wraz z wykonaniem
chodników i parkingów na ulicach Konopnickiej,
Szkolnej, Kochanowskiego,
8 Wrzeœnia , Wiejskie j od Jana Paw³a do
Za mo ys ki eg o, Pa rt yz an tó w d o K ar d.
Wyszyñskiego, Kardyna³a Wyszyñskiego,
Kopernika, Prusa - odcinek od Wa³owej do
Kopernika, chodnik na ul. Wiejskiej na odcinku
od 8 Wrzeœnia do Jana Paw³a, czêœciowo œcie¿kê
rowerow¹ wzd³u¿ ww. ulic z zakoñczeniem ulic¹
Wa³ow¹ do Ulanowskiej.
Ca³kowita wartoœæ projektu: 5 130 547,51 z³.
Bernard Zakoœcielny

Taaakie ryby...
Taaakie
Zalewie.

ryby... mo¿na z³owiæ w Janowskim

Jak widaæ na za³¹czonych fotkach, po³owy
mog¹ byæ bardzo imponuj¹ce co udowodnili
wêdkarze podczas III Zawodów Karpiowych o

Janowskiej, organizowane przez Bagienne
Bractwo Obserwatorów Terenowych. Do
realizacji reporta¿u zostali zaanga¿owani
turyœci, zdjêcia by³y wykonywane m.in. na

Dariusz Bañka i Piotr Bañka, drugie miejsce zdobyli
Andrzej Gi¿ka i Miros³aw Micha³ek, trzecie miejsce
zajêli Marian Wojciechowski i Kamil Bieniek. Jak na
zawodników przysta³o, z³owione ryby zosta³y
obdarowane wolnoœci¹ i wypuszczone do wody.

wkrótce uka¿e siê w TVP3. O dacie emisji
bêdziemy informowaæ na naszej stronie
internetowej.
£ukasz S.

Grota przy stokach
Z inicjatywy Akcji Katolickiej,
dzia³aj¹cej przy parafii pod wezwaniem

œw. Jana Chrzciciela wybudowano grotê,
pr ze ds ta wi aj ¹c ¹ XI V St ac jê Dr og i
Krzy¿owej „Z³o¿enie do Grobu”.
Grota wraz z rzeŸb¹ sfinansowana
zosta³a ze sk³adek prywatnych
sponsorów, wed³ug projektu
architekt Jolanty Zezuliñskiej. W
œrodê, 14 maja o godzinie 18-tej,
odby³a siê uroczysta Msza Œw.,
podczas której ks. infu³at Edmund
Markiewicz w obecnoœci licznie
Zwyciêzcy zawodów karpiowych
zgromadzonych mieszkañców
Puchar Mistrza Ko³a nr 6 w Janowie Lubelskim.
Wêdkarze mieli wspania³¹ zabawê i emocje - z³owili
Janowa, dokona³ poœwiêcenia
Zawody odby³y siê w dn. 3 - 4 maja a uczestniczy³o w
³¹cznie ponad 60 kg ryb, no i wykonali dobr¹ robotê
groty.
nich szesnastu zawodników startuj¹cych w oœmiu
promocyjn¹ naszego Zalewu.
Red.
dru¿ynach 2 - osobowych. Zwyciêzcami zosta³ team

2.

Gazeta Janowska

Red.

,,Polska biega 2008”... czyli bieganie po Janowsku
Piêkne majowe sobotnie przedpo³udnie.
Nowonarodzona przyroda nabra³a ju¿
soczystych barw i przybra³a piêkne kszta³ty.
W taki dzieñ nie da siê spokojnie usiedzieæ w
domu, w to sobotnie przedpo³udnie by³o co
najmniej dwa powody, aby siê „wyrwaæ”,
pierwszy to wspomniana ju¿ natura, drugi to
ogólnopolska impreza „POLSKA BIEGA
2008”, która równie¿ zagoœci³a w Janowie
Lubelskim.
Je¿eli ktoœ po³¹czy³ te dwa elementy ze
sob¹, to wygra³ potrójnie, gdy¿ natura + bieganie
to zdrowie.
Janowiacy, w sposób bardzo aktywny, a
przede wszystkim swoj¹ obecnoœci¹, przyczynili
siê w tym dniu do promowania, uprawiania

aktywnych form wypoczynku poprzez bieganie.
Nie pozostaliœmy bierni na wezwanie i has³o
Or ga ni za to ró w og ól no po ls ki ej im pr ez y
„POLSKA BIEGA 2008”. Odpowiedzieliœ my
odzewem „JANOWIACY BIEGAJ¥ Z CA£¥
POLSK¥”. Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e to kolejna
impreza w Janowi e Lubels kim prom uj¹ca
dzia³ania prozdrowotne i ró¿norodne formy
aktywnego wypoczynku.
Lokalni organizatorzy imprezy:
Burmistrz Janowa Lubelskiego i Oœrodek Sportu
i Rekreacji „ZALEW” w Janowie Lubelskim,

nadali odpowiedni wyraz i rangê tej imprezie,
która ze wszech miar by³a udana i co
najwa¿niejsze przynios³a wiele satysfakcji i
zadowolenia uczestnikom, co przy tego rodzaju
imprezach jest najwa¿niejsze.
W imieniu Lokalnych i Ogólnopolskich
Organizatorów serdecznie dziêkujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili siê do tego, aby bieganie w Janowie
Lubelskim by³o powszechne i sta³o siê nasz¹
codziennoœci¹.
Na koniec gratuluj emy wszystki m
Uczestnikom naszego Janowskiego Biegu za to,
¿e byli razem z nami, ¿e stworzyliœmy wspólnie
wspania³¹ atmosferê, ¿e bieganie staje siê czymœ
wa¿nym w naszej codziennoœci, rodzicom, za to,

¿e wys³ali swoje dzieci, nauczycielom, za to, ¿e
w nawale obowi¹zków znaleŸli czas i pomogli
nam w organizacji i przypilnowaniu dzieciaków.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy za udzia³ w biegu
PO LS KA BI EG A 20 08 , a zw yc iê zc y
poszczególnych kategorii biegowych medale,
które wrêcza³ dyr. Oœrdka Sportu i Rekreacji Krzysztof Deruœ.
Kto b y³, t o wie , ¿e w szys cy
pobiegliœmy „Ku s³oñcu”.
Andrzej Majkowski.

Drugi przetarg w Podstrefie Janów Lubelski TSSE
Og³oszony zosta³ drugi przetarg w Podstrefie
Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wis³osan.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 14 lipca
2008 r. Oferty mo¿na sk³adaæ do dnia 8 lipca
2008 r. w siedzibie ARP S.A. oddzia³ w
Tarnobrzegu. Grunt, który oferuje gmina, to
3,3351 ha.
Gmina Janów Lubelski w kwietniu
sprzeda³a grunty na terenie Podstrefy Janów
Lubelski TSSE pierwszemu inwestorowi firmie Janex Producent Kasz Sp. z o.o. Gmina w
swojej ofercie posiada jeszcze jeden kompleks 11,7 ha, kt óry zami erza pod zieliæ n a 5
mniejszych (od 1,6 do ok. 3 ha). Wynika to z
zainteresowania dzia³kami tej wielkoœci
Z kalendarza imprez:

potencjalnych inwestorów.
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.
Uw ag a! !! Ab y ub ie ga æ si ê o
zez wol eni e na pro wad zen ie dzi a³a lno œci
gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, które uprawnia do korzystania z
pomocy publicznej, nale¿y zainwestowaæ min.
100 tys. z³. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy!
K.D

Obchody uroczystoœci 3 maja
Obchody 217 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja rozpoczê³y siê tradycyjnie
Msz¹ Œw. w koœciele pod wezwaniem œw. Jana
Chrzciciela.
Po nabo¿eñstwie nast¹pi³ przemarsz
pocztów sztandarowych oraz wszystkich
uczestników pod pomnik Tadeusza Koœciuszki w

wieñców Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ wyg³osi³ uroczyste
przemówienie okolicznoœciowe, zwi¹zane z
histori¹ Janowa Lubelskiego, nawi¹zuj¹ce do
historycznego wydarzenia, jakim by³o
uc hw al en ie Ko ns ty tu cj i 3 Ma ja . P o
przemówieniu odby³ siê koncert zespo³u Olek

parku miejskim. W tym historycznym miejscu
wieñce z³o¿yli przedstawiciele zak³adów pracy,
organizacji spo³ecznych oraz instytucji
samorz¹dowych i pañstwowych. Po z³o¿eniu

Orkiestra. Niestety, czêœæ artystyczna, która
mia³a byæ wykonana przez miejscow¹ m³odzie¿,
zosta³a odwo³ana z uwagi na z³¹ pogodê.
£ukasz S.

,,Antek roku 2007”
W celu uhonorowania szczególnych osi¹gniêæ
osób fizycznych i innych podmiotów,
dzia³aj¹cych na rzecz œrodowiska lokalnego,
jak równie¿ promocji Gminy Janów Lubelski,
mam przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa do
zg³oszenia kandydatów do konkursu „Antek
Roku 2007”.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas
imprezy plenerowej „Leœny Skarb iec
Dni
Janowa”, w dniu 22 czerwca 2008 roku w Parku
Misztalec.
Nagrody zostan¹ przydzielone w kategoriach:
- Sponsor Roku;
- Cz³owiek Roku;
- Promotor Roku;
- Talent Roku ;
- Firma Roku;
- Wolontariusz Roku.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o
wype³nienie wniosku nominacyjnego w kategorii
Sponsor Roku (w przypadku otrzymania œrodków
od sponsorów) lub wniosku nominacyjnego w
pozosta³ych kategoriach. Ka¿da osoba lub
podmiot mo¿e zg³osiæ wiêcej ni¿ jednego
kandydata (sk³adaj¹c oddzielny wniosek
nominacyjny), ale nie wiêcej ni¿ jednego w danej
kategorii (z wy³¹czeniem kategorii „Sponsor
Rok u 200 8”, gdz ie mo¿ na zg³ osi æ kil ku
kandydatów na jednym wniosku nominacyjnym).
Wnioski nale¿y sk³adaæ do dnia 6
czerwca 2008 roku w Sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim (I piêtro, pok.
23). Wnioski do pobrania na stronie
www.janowlubelski.pl
Z góry dziêkujê za wspó³pracê.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Sezon tu¿, tu¿
Prace przy oczyszczaniu k¹pieliska
przy Zalewie dobieg³y koñca
Zdjêto warstwê denn¹, aby uniemo¿liwiæ
rozwój glonów w okresie letnim. Ze
zbiornika zosta³a wypompowana woda w
celu jego przep³ukania po czym ponownie
zosta³ nape³niony wod¹. Oczyszczono
równie¿ rowek doprowadzaj¹cy.

Gazeta Janowska

3.

Bêdzie wiêksza remiza na Bia³ej
W drugi dzieñ Zielonych Œwi¹t mieszkañcy
Bia³ej przybyli t³umnie pod budynek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na uroczyst¹
Mszê Œw.

Ksi¹dz infu³at Edmund Markiewicz,
który celebrowa³ nabo¿eñstwo, dokona³
poœwiêcenia placu rozbudowy remizy
stra¿ackiej. Nastêpnie odby³o siê wmurowanie

Przewodnicz¹cy Forum Organizacji Pozarz¹dowych Ziemi Janowskiej Antoni Sydor (od lewej) i v-ce przewodnicz¹cy Andrzej £ukasik (od prawej)

otrzymali specjaln¹ ankietê, gdzie zdefiniuj¹ swoje
problemy i propozycje tematyki do dzia³añ
pomocowych dla tych organizacji.

Powi atow ej St ra¿y Po¿a rnej . W zwa rtyc h

Mszê koncelebrowan¹ prowadzi³ ks. kanonik Jan
Sobczak. Po uroczystej Mszy odby³o siê
spotkanie, podczas którego wrêczono
odznaczenia za wspó³pracê ze stra¿¹ po¿arn¹.
Odznacz onymi by³y same kobiety, Bo¿ena
Czajkowska, Ma³gorzata Jasiñska, Izabela Wydra

szeregach pod sztandarami ochotnicy i zawodowi
stra¿acy udali siê na Mszê Œw. do koœcio³a pod
wezwaniem Œwiêtej Jadwigi Królowej Polski.

i El¿bieta Szostek. Odznaczonym gratulujemy,
stra¿akom ¿yczymy spokojnej s³u¿by.
J.M.

Janowscy stra¿acy stoj¹ zawsze pod

kamienia wêgielnego. W planach rozbudowy sztandarami œw. Floriana. Tak te¿ by³o
jest powiêkszenie gara¿y, rozbudowa sali 4.05.2008 r. w Dniu Stra¿aka.
Cz ³o nk ow ie Oc ho tn ic ze j St ra ¿y
konferencyjnej, u¿ytkowej czêœci poddasza
oraz docieplenie ca³ego budynku. Inwestycja Po¿arnej zebrali siê przed Komend¹ Pañstwowej

ta bêdzie finansowana ze œrodków w³asnych
Gminy Janów Lubelski.
£ukasz S.

Integracje, konsultacje...
W dniu 15 maja 2008r. w Oœrodku Sportu i
Rekreacji nad Zalewem Janowskim odby³o siê
spotkanie integracyjne Forum Organizacji
Pozarz¹dowych Ziemi Janowskiej.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele 20 organizacji, które w dniu 4
kwiet nia br. p odpis a³y Ka rtê Wsp ó³pra cy i
przyst¹pi³y do Forum oraz emeryci i renciœci z
Klubu Seniora Wrzos przy OPS.
Przewodnicz¹cy Rady Forum Antoni
Sydor poinformowa³ licznie zebranych o bie¿¹cych
sprawach Forum, w tym o staraniach o utworzenie
siedziby i potrzebie opracowania strategii. Zebrani

Dzieñ Stra¿aka

Nastêpnie, w ramach
konsultacji
spo³ecznych, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ zaprezentowa³ realizowane i
przysz³e inwestycje miejskie oraz starania o
zewnêtrzne dotacje na realizacjê tych inwestycji.
Jak zwykle tematyka inwestycji spotka³a siê z
du¿ym zainteresowaniem zebranych. By³y pytania
o du¿e budowy, takie jak Kryta P³ywalnia, remonty
ma³ych uliczek, budowê parkingu osiedlowego czy
o sposób rozwi¹zania problemu zat³oczonego
centrum miasta.
Kolejnym tematem by³a konferencja w
zakresie wdra¿ania systemu pomocy dziecku i
rodzinie z problemami uzale¿nieñ i w zakresie
przeciwdzia³ania przemocy domowej. W tym
zakresie zebrani wys³uchali informacji
przedstawicieli miejskich i powiatowych instytucji:
Poradni Uzale¿nieñ przy SPZOZ, OPS, PCPR. O
potrzebie badañ mammograficznych przekonywa³a
zebrane kobiety przedstawicielka Sanepid - u.
Zakres wyk³adu i pytañ zosta³ uzupe³niony
tematycznymi materia³ami informacyjnymi w
formie ulotek i broszur.
Po wyczerpaniu oficjalnej tematyki, w
Kawiarence i przy grillu odby³a siê czêœæ
integracyjna tego majowego spotkania w ramach
Majowego Dnia Osób Niepe³nosprawnych. By³y
rozmowy, wymiany pogl¹dów, propozycje
wspó³pracy. Wszystko przy znakomitym
janowskim gryczaku, kaszance i kie³baskach,
bêd¹cych dzie³em producentów i lokalnych firm z
Ziemi Janowskiej. Spotkanie d³ugo umila³y
melodie i œpiewy biesiadne Zespo³u Muzycznego
Klubu Seniora Wrzos.
Antoni Sydor

Historia m³odego Oliviera Twista
Do tradycji Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim nale¿y
przygotowywanie spektakli teatralnych. Tym razem M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny
zaprezentowa³ na scenie Janowskiego Oœrodka Kultury przedstawienie na podstawie
powieœci Karola Dickensa pt.: „Oliver Twist”.
T o p i ê k n e i w z r u s z a j ¹ c e p.Ma³gorzaty Lewczuk by³o utrzymanie
przedstawienie o ch³opcu, który po œmierci tempa historii i zainteresowania ni¹ widzów.
mamy spotyka na swej drodze dobrych i z³ych Aktorzy starali siê zagraæ w taki sposób, aby
ludzi. Tytu³owy bohater, sierota, którego gra zaskakiwaæ widzów
na ka¿dym kroku.
Karol Malec - zostaje umieszczony wraz z
innymi pozbawionymi rodziny dzieæmi w
sierociñcu, gdzie cierpi g³ód, zimno i
nieludzkie traktowanie. Nieœwiadomie staje
siê cz³onkiem gangu m³odych
kieszonkowców (Patryk Jaworski, Emil
Krzysztoñ, Mateusz Kêdra, Piotr
Kokoszka, Krystian Powêzka) pod
przywództwem niejakiego Fagina (Pawe³
Surtel). Podczas napadu na dom Oliver
zostaje postrzelony. W³aœciciel domu p.
Brownlow (Grzegorz Pachuta) podejmuje
decyzjê o pozostawieniu ch³opca u siebie.
Oliver zostaje nagrodzony za swoj¹
szlachetnoœæ i walkê z przeciwnoœciami losu.
Wœród nielicznych postaci kobiecych
mogliœmy podziwiaæ grê: Kamili KuŸnickiej

Przywrócili dawny urok
Dziêki kilku cz³onkom oddzia³u Akcji
Katolickiej w Janowie Lubelskim, zosta³y
wykonane prace, maj¹ce na celu przywrócenie
wyp³ywu wody ze Ÿróde³ka bij¹cego pod
kapliczk¹ Œw. Antoniego na uroczysku Kruczek.
Udro¿niony zosta³ rowek
odprowadzaj¹cy wodê od miejsca, w którym bije
Ÿróde³ko w kierunku rzeki Trzebensz.
Zabezpieczono równie¿ obrze¿a samego Ÿróde³ka
poprzez u³o¿enie p³yt i kamieni. •róde³ko nadaje
uroku miejscowej kapliczce. Z jego powstaniem
zwi¹zane s¹ ró¿ne legendy. Wed³ug jednej z nich
Ÿróde³ko wytrysnê³o w miejscu, na którym

(pani Sowerberry), Agaty Flis (Nansy),
Magdy Liwak (Bet), Justyny Potacza³y
(Charlotta), Magdy Chmiel (Kobieta),
Magdy Drwal (pani Bedwin).
Najwiêkszym wyzwaniem dla
przygotowuj¹cych przedstawienie: p.
Dyrektora Andrzeja Tomczyka, p. Iwony
odpoczywa³ Œw. Antoni podczas swej wêdrówki z Zezuliñskiej - Sowa, p. El¿biety Sobótka, p.
Le¿ajska do Radecznicy.
Marii Molickiej.p. Urszuli Wiechnik oraz
£ukasz S.

4.

Gazeta Janowska

Niektórzy grani przez naszych gimnazjalistów
bohaterzy maj¹ budziæ obawy, inni œmiech,
uczucia, których doznaje widz - odbiorca i
dziêki temu nie sposób siê nudziæ.
Odpowiedzialny za scenografiê w
„Oliverze Twiœcie" zbudowan¹ na potrzeby
spektaklu by³ p. Krzysztof Bi¿ek.
Przedstawienie by³o wystawiane a¿ 7
razy: dla grupy Francuzów goszcz¹cych w
naszym mieœcie w ramach wymiany polsko francuskiej, dla spo³ecznoœci gimnazjalnej,
mieszkañców Janowa Lubelskiego, uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Szko³y
Podstawowej.
Organizatorzy i uczniowie bior¹cy
udzia³ w przedstawieniu bardzo serdecznie
dziêkuj¹ Dyrektorowi Janowskiego Oœrodka
Kultury p. £. Drewniakowi i pracownikom p.
L. Tryka, p. M. Micha³ek, akustykowi- p. K.
Tryka za wspó³pracê.
Organizatorzy

Wieœci ze Starostwa Powiatowego

XXVII ma³y konkurs recytatorski 2008
Konkurs skierowany jest do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z województwa
lubelskiego. Repertuar uczestników
stanowi¹ dwa wiersze lub wiersz i fragment
prozy. Jury ocenia dobór repertuaru,
poprawnoœæ dykcyjn¹, interpretacjê
utworów i ogólny wyraz artystyczny.
Tegoroczne eliminacje powiatowe
odby³y siê dnia 13 maja w sali kameralnej
Janowskiego Oœrodka Kultury. Do zmagañ

- w kategorii II (klasa IV - VI):
Izabela Ka³u¿a z Zespo³u Szkó³ w Potoczku;
£ukasz Dyjach z Zespo³u Szkó³ w Kocudzy;
- w kategorii III (gimnazjum):
Agnieszka Mierzejewska z Zespo³u Szkó³ w
Potoku Stany; Anna Pachuta z Zespo³u Szkó³ w
Kocudzy; Wioletta Mrozowska z Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim;
Ws zy sc y uc ze st ni cy Ko nk ur su
otrzymali dyplomy i nagrody, ufundowane

Warsztaty terapii zajêciowej
w Janowie Lubelskim
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, ¿e
po wielu staraniach Starosty Janowskiego i
Caritas Diecezji Sandomierskiej w roku
bie¿¹cym zostanie uruchomiony w Janowie
Lubelskim warsztat terapii zajêciowej.
W chwili obecnej prowadzony jest
generalny remont budynku, który zbli¿a siê ku
koñcowi. Poza remontem, koniecznym bêdzie
wyp osa ¿yæ obi ekt w ni ezb êdn y sp rzê t,
przygotowaæ infrastrukturê drogow¹ i oddaæ do
u¿y tko wan ia oso bom nie pe³ nos pra wny m.
Planowany termin uruchomienia placówki to IV
kwar ta³ b r. Organ izac j¹ i p rowa dzen iem
Warsztatów zajmow aæ siê bêdzie Carita s
Diecezji Sandomierskiej.
W tym miejscu dziêkujemy
wszystkim, którzy swoj¹ prac¹,
zaanga¿owaniem, wsparciem finansowym i

duchowym przyczynili siê do powstania tak
potrzebnej Placówki dla osób
niepe³nosprawnych na terenie powiatu
janowskiego. W sposób szczególny nale¿y
podziêkowaæ Radnym i Zarz¹dowi Powiatu
Janowskiego, którzy jednog³oœnie
wypowiedzieli siê za uruchomieniem
Warsztatów Terapii, Dyrekcji i Pracownikom
PFRON w Lublinie, Dyrektorowi i
Pracownikom Caritas Diecezji Sandomierskiej,
Radnym i Wójtom Gmin: Batorz, Dzwola,
Chrzanów, Godziszów, Modliborzyce, Potok
Wielki , Radn ym i Burm istr zowi Jano wa
Lubelskiego. Zrozumienie i wspó³praca tych
osób da³a efekt, który bêdzie procentowa³ i
s³u¿y³ przez wiele lat wszystkim mieszkañcom
powiatu janowskiego.
Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim
Anna Œmit

Nowe programy Powiatowego Urzêdu Pracy

konkursowych zg³osi³o siê 43 uczestników.
D o W ojew ódzkiego K oncertu
Laureatów nominacjê otrzymali:
- w kategorii I (klasa I - III):
Natalia Wiechnik z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Janowie Lubelskim;

prz ez Sta ros two Pow iat owe w Jan owi e
Lubelskim, które wrêczyli Pan Piotr Góra
Wicestarosta Janowski oraz Pan Józef Wieleba
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim.
Ma³gorzata Wasilewska

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim uprzejmie informuje, i¿ od 01 czerwca br.
rozpocznie siê realizacja dwóch programów na rzecz
pro moc ji zat rud nie nia , ³ag odz eni a sku tkó w
bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
finansowanych ze œrodków Funduszu Pracy
pozostaj¹cych w ,,rezerwie” Marsza³ka.
„Eko-Drogi”
Program pt. „Eko Drogi” skierowany jest do 16
bezrobotnych osób z terenu powiatu janowskiego,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Janowie Lubelskim. Zadaniem beneficjentów w
ramach programu bêdzie porz¹dkowanie terenów
zieleni, porz¹dkowanie dróg i przystanków na
te re ni e m ia st a i gm in , s pr z¹ ta ni e r ow ów
przydro¿nych, likwidacja dzikich sk³adowisk

30 maja Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego

Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ w Janowie Lubelskim

Zespó³ Szkó³ w Janowie Lubelskim proponuje naukê
w LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CYM w
klasach:
- o rozszerzonych przedmiotach humanistycznych
- o rozszerzonych przedmiotach przyrodniczych
TECHNIKUM ORGANIZACJI US£UG
GASTRONOMICZNYCH
Szko³a dysponuje dobrze wyposa¿on¹
postanowiliœmy i do dnia dzisiejszego
pracowni¹ technologii gastronomicznej i obs³ugi
jesteœmy dumni z naszej decyzji. Do naszej
konsumenta do kszta³cenia zawodowego w
rodziny trafi³ ch³opiec, który jest kropl¹ w
technikum. Zapewnia praktyki zawodowe w
morzu dzieci potrzebuj¹cych pomocy.
zak³adach gastronomii otwartej i zamkniêtej.
Przyniós³ z sob¹ swoj¹, jak¿e trudn¹
Kszta³tuje umiejêtnoœci w zakresie swobodnego
przesz³oœæ i zwi¹zane z ni¹ problemy
komunikowania
i bieg³ego pos³ugiwania siê
emo cjo nal ne, opó Ÿni eni a roz woj owe ,
jêzykiem obcym w sytuacjach zawodowych. W
k³opoty zdrowotne. Sytuacja ch³opca
trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywaj¹
wydawa³a nam siê skomplikowana,
wiadomoœci i umiejêtnoœci specjalistyczne zwi¹zane
z organizacj¹, informacj¹ i kompleksow¹ obs³ug¹
wymagaj¹ca pracy z wieloma specjalistami,
przyjêæ oraz imprez, organizowanych we wszystkich
obawialiœmy siê, ze nie poradzimy sobie z
zak³adach œwiadcz¹cych us³ugi gastronomiczne.
opiek¹, ¿e nie bêdziemy umieli
Typowymi miejscami pracy technika
zrekompensowaæ wszystkich braków. I
organizacji
us³ug gastronomicznych s¹ wszelkiego
nagle okaza³o siê, ¿e najwa¿niejsze jest
rodzaju podmioty gospodarcze, zajmuj¹ce siê
stworzenie domu, w którym ch³opiec bêdzie
prowadzeniem dzia³alnoœci gastronomicznej, takie
siê czu³ bezpiecznie. Zaskakuj¹ce dla nas
OSOBY ZAINTERESOWANE IDE¥ jak: restauracje, kawiarnie, bary, restauracje
by³o, jak szybko nadrabia³ braki, uczy³ siê
RODZICIELSTWA ZASTÊPCZEGO biurowe, pensjonaty i domy wczasowe. Ponadto
nowych rzeczy. Warto by³o rozpocz¹æ t¹
absolwent tej szko³y mo¿e prowadziæ w³asn¹
PROSIMY O KONTAKT Z
wspóln¹ drogê pora¿ek i sukcesów po to,
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie œwiadczenia
aby zobaczyæ uœmiech dziecka i us³yszeæ: POWIATOWYM CENTRUM POMOCY us³ug gastronomicznych.
RODZINIE W JANOWIE
„mamo, tato”.
W naszej szkole nauczane s¹ trzy jêzyki
LUBELSKIM.
¯ycie rodziny zastêpczej nie jest
obce z mo¿liwoœci¹ wyboru przez ucznia: jêzyk
PRZYJD• DO NAS
³atwe, wci¹¿ borykamy siê z wieloma
angielski, jêzyk niemiecki i jêzyk rosyjski.
trudnoœciami wychowawczymi, musimy z JESTEŒMY OD PONIEDZIA£KU DO Zespó³ Szkó³ posiada:
PI¥TKU W GODZ. 8-15
wielk¹ czujnoœci¹ obserwowaæ rozwój
- dwie pracownie komputerowe;
ZESPÓ£ POMOCY SPO£ECZNEJ ( - strzelnicê pneumatyczn¹;
ch³opca, maj¹c na uwadze, w jakich
POKÓJ NR 6 )
warunkach przysz³o mu rozpocz¹æ ¿ycie.
- salkê do sportów walki i si³owniê;
TEL.
015
8723-345
FAX.
015
8723-678
- gabinet lekarski i stomatologiczny;
Martwimy siê o jego przysz³oœæ, pragniemy,
ul. Zamoyskiego 37
- bibliotekê z centrum multimedialnym;
aby spotka³o Go jak najwiêcej dobra, a
R. Gil
23-300 Janów Lubelski
jednoczeœnie znamy realia dzisiejszego

W powiecie janowskim obchody dnia rodzicielstwa zastêpczego zaplanowano na
dzieñ 1 czerwca 2008r. Jesteœmy pe³ni nadziei, ¿e podjêcie nowych dzia³añ w celu
propagowania idei rodzicielstwa zastêpczego, przyczyni siê do pozyskiwania nowych
kandydatów na rodziców zastêpczych a dziêki tej inicjatywie, dzieci pozbawione
ciep³a i opieki rodzicielskiej nie spotkaj¹ siê z obojêtnoœci¹ i nie bêd¹ musia³y
pozostawaæ w domach dziecka.
Na terenie powiatu janowskiego
fu nk cj on uj e 33 ro dz in y za st êp cz e,
wychowuj¹ce 50 dzieci. Przes³anki ku temu,
aby zost aæ rodzi n¹ dla po rzucone go
dziecka, s¹ ró¿ne. Poni¿ej przedstawiamy
wspomnienia jednej z naszych rodzin
zastêpczych, która przyjêcie dziecka do
swojej rodziny opisuje w poni¿szych
s³owach:
„Dzieñ, kiedy po raz pierwszy
spotkaliœmy pewnego ch³opca, zmieni³ na
dobre nasze ¿ycie. To by³ taki ³adny i mi³y
ch³opiec, ale jak¿e delikatny i odmienny od
po zo st a³ yc h dz ie ci . Je go wy mo wn e
spojrzenie, uœmiech i niema proœba: „Zostañ
proszê moj¹ mam¹” pozostawi³y œlad w
moim sercu. Tak, proœba, poniewa¿ dzieci
pozbawione mi³oœci rodzicielskiej niemal
b³agaj¹ o te najwa¿niejsze osoby w ¿yciu,
jakimi s¹ rodzice. Odrzucone i
pokrzywdzone przez los tak bardzo pragn¹
mi³oœci, zwyk³ej matczynej i ojcowskiej
mi³oœci.
Wielu z nas zadaje sobie pytanie:
„czy mo¿na pokochaæ obce dziecko, jak
w³a sne ”. Z ca³ ¹ od pow ied zia lno œci ¹
mo¿emy odpowiedzieæ, tak mo¿na.
Zostaliœmy rodzicami zastêpczymi,
ni e za st an aw ia li œm y si ê d³ ug o, ni e
kalkulowaliœmy zysków i strat, tak po prostu

odpadów w lasach, przydro¿nych rowach,
wykonywanie nawierzchni ¿u¿lowej na drogach do
pól i ³¹k.
Projekt przewiduje utworzenie 16 miejsc pracy w
ramach robót publicznych na okres 6 m-cy.
„Rzeki III”
Program pt. „Rzeki III” jest kontynuacj¹ dzia³añ
podjêtych w ramach programów realizowanych w
latach ubieg³ych. Jest to ju¿ trzecia edycja tego
programu ciesz¹ca siê du¿ym zainteresowaniem.
Tym razem w ramach programu wsparciem objêtych
zostanie 31 osób w ramach robót publicznych na
okres 6 m-cy.
Zadaniem beneficjentów w ramach programu bêdzie
oczyszczanie i pog³êbianie rowów melioracyjnych.
Anna Wojtan

spo³eczeñstwa i wiemy, ¿e nie bêdzie to
³atwe. Jednak, na co dzieñ, staramy siê nie
wybiegaæ zbytnio w przysz³oœæ.
Najwa¿niejsze w naszym ¿yciu s¹ ma³e
codzienne zwyciêstwa - one przynosz¹
najwiêksz¹ satysfakcjê i nadaj¹ sens naszym
staraniom.
Przytoczê wierszyk, który ch³opiec
recytuje dla mnie bardzo czêsto i który za
ka¿dym razem wzrusza mnie do ³ez:
„Bawimy siê razem, œpiewamy piosenki
Mieæ tak¹ mamusiê to skarb bardzo wielki”.
Nie pozostañmy obojêtni wobec
krzywdy innych, pozwólmy, by inne
dzieciaki równie¿ mog³y otrzymaæ taki
skarb. Dla nich wielki i wymarzony.
¯ycie p³ynie bardzo szybko, dzieñ
za dniem. Postarajmy siê, ¿eby nie minê³o
nadaremnie, podzielmy siê „zapasami”
naszej mi³oœci z dzieæmi, które naprawdê
tego potrzebuj¹. Potrzebuj¹ i licz¹ na Was.
Rodzice zastêpczy

Gazeta Janowska
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XXI sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
Podczas sesji w dniu 29 kwietnia 2008 roku,
radni omówili sprawozdanie z wykonania
bud¿etu powiatu janowskiego za 2007 rok
oraz sprawozdanie z wykonania planu
finansowego SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
za 2007 rok.
Podjêto kilka uchwa³, miêdzy innymi
w sp ra wa ch : ud zi el en ia ab so lu to ri um
Zarz¹dowi Powiatu w Janowie Lubelskim,
zm ia n b ud ¿e tu i w bu d¿ ec ie , z mi an y
Re gu la mi nu Org an iz ac yj ne go St ar os tw a
Powiatowego w Janowie Lubelskim, okreœlenia
tyg odn iow ego obo wi¹ zko weg o wym iar u
godzin zajêæ dla nauczycieli szkó³ zaocznych
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajêæ w kszta³ceniu zaocznym,
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci oraz zasad udzielania bonifikat
przy sprzeda¿y tej¿e nieruchomoœci oraz
udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzwola
w formie pomocy rzeczowej.
Wa¿nym punktem obrad by³o omówienie

sprawozdania z wykonania bud¿etu powiatu
janowskiego za 2007 rok i udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. Zapoznano
siê z opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie i Komisji
Rewizyjnej, które pozytywnie zaopiniowa³y
wykonanie bud¿etu Powiatu Janowskiego za
2007 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Janowie Lu bels kim o
udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu z
tytu³u wykonania bud¿etu w 2007 roku, po
czym Rada podj ê³a u chwa ³ê w s praw ie
udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu w
Janowie Lubelskim.
Realizuj¹c kolejne punkty porz¹dku obrad,
Rada podjê³a dalsze uchwa³y.
Po ser ii int erpel acji, zapyt añ i wo lnych
wniosków dotycz¹cych w szczególnoœci stanu
dr óg po wi at ow yc h w po sz cz eg ól ny ch
miejscowoœciach, Przewodnicz¹cy Rady Józef
Wieleba zakoñczy³ obrady XXI sesji.
Joanna G³ód

Jednym z punktów XXI sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim by³o przyjêcie zmian do uchwa³y
z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci oraz zasad udzielania bonifikat przy
sprzeda¿y nieruchomoœci. Przyjêcie tej uchwa³y umo¿liwia zastosowanie bonifikaty w wysokoœci
50%, 60% lub 85% przy sprzeda¿y na rzecz najemców lokali, po³o¿onych przy ul. Zamoyskiego
147, które stanowi¹ w³asnoœæ Powiatu Janowskiego. Uchwa³a bêdzie obowi¹zywaæ do dnia 31
grudnia 2008 r.
Zbigniew Mucha

Nasza codziennoœæ w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w Janowie Lubelskim
Codziennoœæ ŒDS to bycie razem, dzielenie
radoœci i smutków, owocuj¹ce we wzajemne
poznanie i rosn¹c¹ potrzebê przebywania ze
sob¹.
Dzieñ powszedni uczestników ŒDS to
wspólna praca w ka¿dej z pracowni, oparta na
swobodny m wyborze formy akt ywnoœci.
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Janowie
Lubelskim dysponuje piêcioma pracowniami i
ka¿da z nich ¿yje w³asnym ¿yciem.
Uczestnicy wykonuj¹ prace plastyczne
ró¿norodnymi technikami i z zakresu
rêkodzie³a, odkrywaj¹c w³asne talenty,
poznaj¹c nowe mo¿liwoœci oraz doskonal¹c
posiad ane ju¿ umiejê tnoœci . W pracow ni
gas tro nom icz nej /go spo dar stw a dom owe go
uczestnicy pod opiek¹ terapeutów

przygotowuj¹ ciep³e posi³ki i poczêstunki
okolicznoœciowe, tak¿e na wyjazdy plenerowe.
Nabywaj¹ równie¿ umiejêtnoœci, niezbêdne do
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa
domowego, takie jak: pranie, prasowanie,
planowanie i wykonywanie wszelkich prac
porz¹dkowych oraz szycie na maszynie do
szycia.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy
siê pracownia komputerowa, gdzie uczestnicy
ucz¹c siê i doskonal¹c swoje umiejêtnoœci,
zwi¹zane z obs³ug¹ komputera, jednoczeœnie
poszerzaj¹ w³asne zainteresowania i wiedzê.
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W dzia³alnoœæ wszystkich pracowni
wkomponowana jest terapia indywidualna
ró¿nych p³aszczyzn funkcjonowania
uczestników, uwzglêdniaj¹ca ich indywidualne
mo¿liwoœci i potrzeby.
Og ro mn ym su kc es em ŒD S je st
pracownia rehabilitacji, w ramach której
prowadzone s¹ zajêcia sportowe,
og ól no ro zw oj ow e or az in dy wi du al na
rehabilitacja ruchowa. Nowoœci¹ s¹ zajêcia
aerobiku, przeznaczone dla uczestników i
cz³onków ich rodzin.
Uczestnictwo w zajêciach ŒDS to
równie¿ wspólne spacery i zajêcia sportowo
rekreacyjne na œwie¿ym powietrzu oraz próby
zespo³u muzyczno - wokalnego w pracowni
muzycznej Janowskiego Oœrodka Kultury.
S t a ³ y m
elementem dzia³alnoœci
naszego Domu s¹
organizowane - w ramach
w s p ó ³ p r a c y z
Nadleœnictwem Janów
Lubelski i Oœrodkiem
Edukacji Ekologicznej,
spotkania z zakresu
edukacji przyrodniczo
ekologicznej i treningu
d o œ w i a d c z a n i a
bezpoœredniego.W
kwietniu zorganizowany
zosta³ wyjazd do teatru im.
Andersena w Lublinie na
przedstawienie teatralne pt. ,,Kopciuszek”.
Natomiast w maju dla urozmaicenia odby³ siê
kolejny, ca³odniowy wyjazd do rezerwatu
Szklarnia.
Œrodowiskowy Dom Samopomocy to
miejsce, umo¿liwiaj¹ce korzystanie z
alternatywnych form spêdzania wolnego czasu i
rozwoju osobistego, spe³niaj¹ce swoj¹ g³ówn¹
funkcjê wspomagania osób niepe³nosprawnych
w powrocie do efektywnego ¿ycia w
spo³ecznoœci lokalnej.
Anna Szalast (terapeuta ŒDS)

MAMMOGRAFIA - ,,Populacyjny program
wczesnego wykrywania raka piersi’’
W dniu 8 maja 2008 roku w Starostwie
Powiatowym w Janowie Lubelskim odby³o
siê spotkanie Przedstawicieli
Wojewódzkiego Oœrodka Koordynuj¹cego
(Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej) z
kierownikami Oœrodków Podstawowej
Opieki Zdrowotnej oraz pielêgniarkami i
po³o¿nymi pracuj¹cymi na terenie powiatu
janowskiego. Tematem spotkania by³o
omówienie szczegó³ów realizacji programu pt.
„Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi” na terenie powiatu
janowskiego, oraz zasad jego finansowania ze
œrodków przeznaczonych na ten cel przez
Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego
Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych.
G³ównym celem programu jest obni¿enie
umieralnoœci z powodu raka piersi wœród
kobiet w Polsce do poziomu obserwowanego w
roz win iêt ych kra jac h eur ope jsk ich . Dla
osi¹gniêcia tego celu objêto profilaktycznymi
badaniami mammograficznymi kobiety w
wieku 50-69 lat.
W bie¿¹cym roku jednym z g³ównych zadañ
programu jest uzyskanie wysokiej
zg³aszalnoœci na mammografiê,
umo¿liwiaj¹cej w ci¹gu 2 lat objecie badaniami

profilaktycznymi minimum 70 % kobiet w
okreœlonym wieku. W roku 2007 wyraŸn¹
poprawê tego wskaŸnika osi¹gniêto poprzez
wysy³anie poczt¹ indywidualnych zaproszeñ.
Dane statystyczne wskazuj¹ ¿e w 2007 roku
zg³aszalnoœæ kobiet kwalifikuj¹cych siê do
badania mammograficznego, na terenie
powiatu janowskiego by³a niska. W tym roku
bêd¹ prowadzone szerokie dzia³ania
edukacyjne zachêcaj¹ce kobiety z terenu
po wi at u j an ow sk eg o d o b ad añ
mammograficznych. Kobiety kwalifikuj¹ce siê
do badania bêd¹ informowane o miejscach,
gdzie mo¿na wykonaæ takie badania. Zostanie
równie¿ wys³ana nastêpna tura zaproszeñ ze
wskazaniem adresu najbli¿szych placówek, w
których mo¿na wykonaæ mammografiê.
Ustalono, ¿e do dyspozycji powiatu bêdzie
dostêpny mammobus, który w okreœlonym
czasie bêdzie ustawiony w poszczególnych
miejscowoœciach powiatu. Kobiety miêdzy 50
a 69 rokiem ¿ycia bêd¹ mog³y zg³aszaæ siê na
takie badania.
Wiêcej informacji na temat programu oraz
adresy placówek przeprowadzaj¹cych badania
mo¿na znaleŸæ na stronie
www.onkologia.lublin.pl.
Marzena Zapora

95 - lecie OSP Modliborzyce
Data 4 maja jest dobrze znana ka¿demu stra¿akowi. W tym dniu obchodzimy
imieniny patrona wszystkich ludzi, którzy wybrali ten trudny zawód, œwiêtego
Floriana. Tego roku data ta przypad³a na niedzielê.
W Modliborzycach zosta³
zorgan izowa ny Gminn y Dzieñ Stra¿ aka.
Uroczysta zbiórka pocztów sztandarowych i
wszystkich przyby³ych druhów i druhen,
nast¹pi³a pod budynkiem urzêdu gminy, o
godzinie 11.00. Samochody bojowe lœni³y
swoj¹ czerwon¹ barw¹, sztandary ustawi³y siê
dumnie jeden za drugim a pozostali stra¿acy w
dwóch kompaniach prezentowali siê bardzo
uroczyœcie. Przed wszystkimi stra¿akami
ustawi³a siê orkiestra dêta z Wierzchowisk I,
po d wo dz ¹ ka pe lm is tr za Fr an ci sz ka
Kamiñskiego.
Gdy orkiestra zaczê³a graæ melodie
marszowe, pad³y komendy dobrze znane: „za
mn¹, naprzód marsz”. Równy krok, powa¿ne
miny, mundury - wszystko to tworzy³o bardzo
³ad ny w ido k. P o do tar ciu do k oœc io³ a
parafial nego w Mod liborzyc ach, ksi¹ dz
dziekan Czes³aw Bednarz odprawi³ uroczyst¹
Mszê Œwiêt¹. Modli³ siê podczas niej za
stra ¿akó w i ic h rod ziny, a w kaz aniu
przypomnia³ postaæ niedoœcignionego wzorca
dl a w sz ys tk ic h - œw iê te go Fl or ia na .
Pr zy po mn ia ³ te ¿, ¿e st ra ¿a cy z OS P
Modliborzyce obchodz¹ jubileusz 95 lecia
istnienia swojej stra¿y. Podziêkowa³ tym,
którzy teraz przyczyniaj¹ siê do
funkcjonowania OSP Modliborzyce, jak i tym,
którzy dzia³ali we wczeœniejszych latach.
Po odp raw ion ej Mszy Œwiêt ej,
wszyscy udali siê na rynek w Modliborzycach,
gdzie mia³a miejsce dalsza czêœæ uroczystoœci.
Wójt gminy mgr in¿. Witold Kowalik
pr zy wi ta ³ ws zy st ki ch pr zy by ³y ch na
uroczystoœæ goœci ze szczebli: województwa,
powiatu i gminy. Podziêkowa³ za przybycie
wszystkim, w tym wa¿nym dla jednostki dniu i
wyrazi³ swoje uznanie dla tego wszystkiego, co
jes t orga niz owa ne w Str a¿y, dzi êku j¹c
jednoczeœnie tym osobom, którym los OSP nie
jest obojêtny. Nastêpnie prezes stra¿y, druh
Józef Kamiñski, przedstawi³ historiê tworzenia
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siê i dzia³alnoœci OSP w Modliborzycach na
przestrzeni 95 lat. Nie zapomnia³ wymieniæ
zas³u¿onych druhów, którzy odeszli ju¿ od Nas
do stra¿y dowodzonej przez samego œwiêtego
Floriana… . Po tej krótkiej lekcji historii
nast¹pi³o poœwiêcenie samochodu bojowego,
któ ry to zos ta³ poz ysk any prz ez OSP
Modliborzyce w styczniu bie¿¹cego roku i
zast¹pi³ wys³u¿onego ju¿ STARA244.
Po wspomnieniach o zas³u¿onych,
nie¿yj¹cych ju¿ druhach, nadesz³a chwila, aby
odznaczyæ wszystkich tych, którzy teraz w
sposób aktywny, nie ¿a³uj¹c swojego czasu,
pracuj¹ dla dobra swojej Stra¿y. Po odczytaniu
nazwisk i nominacji, wymienieni druhowie
zostali odznaczeni medalami za zas³ugi dla
po¿arnictwa. Niestety dalsz¹ czêœæ
uroczystoœci przerwa³ ulewny deszcz, który
nie pozwoli³ na odczytanie pozosta³ych
przemówieñ.
Tr oc hê sz yb ci ej ni ¿ to by ³o
przewidywane, wszyscy goœcie udali siê na
poczêstunek. Atmosfera, która panowa³a
miêdzy stra¿akami, by³a znakomita. Wszyscy
wspominali to, co by³o i sk³adali ¿yczenia
dalszych lat istnienia dla OSP w
Modliborzycach. Smaczny obiad, muzyka, i
wzajemna ¿yczliwoœæ spowodowa³y, ¿e
przyjêcie zorganizowane z okazji Gminnego
Dnia Stra¿aka, a tak¿e uczczenia jubileuszu
95- lecia istnienia OSP Modliborzyce trwa³o
do wieczora, a goœcie opuszczali lokal bardzo
zadowoleni i mimo kiepskiej pogody wszyscy
mieli uœmiech na twarzy.
Ka¿dy ze stra¿aków obieca³, ¿e dalej
bêdzie dzia³a³ na rzecz swojej jednostki, aby
rozwija³a siê ona tak prê¿nie, jak do tej pory.
Na ko ñc u sk ³a da my se rd ec zn e
podziêkowania tym, którzy przyczynili siê do
tego aby ten dzieñ mia³ tak uroczysty charakter,
za ka¿dy rodzaj wsparcia, wszystkim jesteœmy
serdecznie wdziêczni.
Tomasz Taradyœ
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Matura 2008 w LO im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim
05 maja ruszy³a machina maturalna.
Tradycyjnie rozpoczêliœmy od egzaminu z
jêzyka polskiego, do którego przyst¹pili
wszyscy tegoroczni absolwenci LO w liczbie
219 oraz absolwenci z poprzednich lat, którzy
podwy¿szali wynik lub powtarzali egzamin.
W kolejnych dniach, a¿ do 20, maja
odbê d¹ si ê egz amin y pis emne z inn ych
przedmiotów obowi¹zkowych i dodatkowych.
Od 07 maja trwaj¹ tak¿e egzaminy ustne z
jêzyków obcych nowo¿ytnych i z jêzyka
polskiego. Ostatni egzamin ustny odbêdzie siê 29
maja.
Ogó³em do matury w tej sesji przyst¹pi oprócz
219 abiturientów tegorocznych tak¿e 49

absolwentów z poprzednich lat. W tym roku
maturzyœci nie maj¹ ¿adnych ulg. Aby zdaæ,
trzeba uzyskaæ przynajmniej 30% punktów z
ka¿dego przedmiotu obowi¹zkowego. Komu siê
nie uda, bêdzie móg³ poprawiaæ w sierpniu lub za
rok. Mamy nadziejê, ¿e wszystkim naszym
maturzystom dopisze szczêœcie i nie zawiod¹
nerwy, i … pomyœlnie przejd¹ przez ten
najwa¿niejszy w ¿yciu egzamin.
Og ³o sz en ie wy ni kó w i ro zd an ie
œwiadectw maturalnych nast¹pi 30 czerwca
2008 r.
¯yczymy powodzenia
Dyrektor LO
mgr Bo¿ena Æwiek

Procedura dopuszczania do ruchu pojazdów.
Rejestracja pojazdów
Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek w³aœciciela, starosta w³aœciwy ze wzglêdu na
miejsce jego zamieszkania (siedzibê) wydaj¹c dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice
rejestracyjne oraz nalepkê kontroln¹, je¿eli jest wymagana. Dokumentem stwierdzaj¹cym
dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ci¹gnika rolniczego, motoroweru lub
przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
W celu rejestracji pojazdu w³aœciciel
pojazdu sk³ada w organie rejestruj¹cym wniosek
o rejestracjê pojazdu, do którego do³¹cza
wymagane dokumenty, przede wszystkim:
1. dowód w³asnoœci pojazdu (orygina³);
2. kartê pojazdu, je¿eli by³a wydana;
3. dowód reje stracyjny, je¿eli p ojazd by³
zarejestrowany;
4. tablice rejestracyjne je¿eli pojazd by³
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
5. zaœwiadczenie o pozytywnym wyniku
badania technicznego pojazdu, je¿eli jest
wymagane;
6. w przypadku zg³oszenia do pierwszej
rejestracji nowego pojazdu, zakupionego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w³aœciciel
do³¹cza wyci¹g ze œwiadectwa homologacji.
W przypadku zg³oszenia do pierwszej
rejestracji pojazdu, sprowadzonego z zagranicy,
jego w³aœciciel do³¹cza do wniosku nastêpuj¹ce
dokumenty:
1. dowód w³asnoœci pojazdu;
2. dowód rejestracy jny, je¿eli pojazd by³
zarejestrowany;
3. dowód odprawy celnej przywozowej je¿eli
pojazd zosta³ sprowadzony z terytorium pañstwa
trzeciego (spoza pañstw Unii Europejskiej);
4.dokument, potwierdzaj¹cy zap³atê akcyzy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je¿eli
samochód osobowy zosta³ sprowadzony z
tery tori um pañs twa cz³o nkow skie go Unii
Europejskiej;
5. zaœwiadczenie wydane przez w³aœciwy organ
potwierdzaj¹ce:
a) uiszczenie podatku od towarów i us³ug je¿eli
pojazd zosta³ sprowadzony z terytorium pañstwa
cz³onkowskiego lub
b) brak obowi¹zku, o którym mowa w lit. a;
6. zaœwiadczenie o pozytywnym wyniku
badania technicznego.
W³aœciciel pojazdu winien przed³o¿yæ
do wgl¹du dowód osobisty.
Dokumenty sporz¹dzone w jêzyku
obcym do³¹cza siê do wniosku o rejestracjê wraz
z ich t³umaczeniem na jêzyk polski przez
t³umacza przysiêg³ego.
Wymagania okreœlone wy¿ej nie dotycz¹:
1. pojazdu, który by³ zarejestrowany na
tery tori um RP
w zak resi e wyc i¹gu ze
œwiadectwa homologacji;
2. pojazdu, zakupionego po przepadku na rzecz
Skarbu Pañstwa lub na rzecz jednostki
samorz¹du terytorialnego w zakresie karty

pojazdu i dowodu rejestracyjnego;
3. pojazdu, zakupionego od Policji, Agencji
Bez pie cze ñst wa Wew nêt rzn ego , Age ncj i
Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego,
S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej
oraz Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w
zakresie dowodu rejestracyjnego.
W przypadku pojazdu, sprowadzonego
z terytorium pañstwa, niebêd¹cego pañstwem
cz³onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ lub pañstwem cz³onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) stron¹ umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego
dopuszcza siê przedstawienie innego
dokumentu, stwierdzaj¹cego rejestracjê
pojazdu, wydanego przez organ w³aœciwy do
rejestracji pojazdów w tym pañstwie.
Za wydanie dowodu rejestracyjnego,
pozw olen ia czas oweg o, zale gali zowa nych
tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, organ
rejestruj¹cy pobiera op³aty. Dokumenty te
wydawane s¹ po wniesieniu n/w op³at oraz po
uiszczeniu op³aty ewidencyjnej. Op³aty te
pobierane s¹ w nastêpuj¹cej wysokoœci:
- dowód rejestracyjny 48 z³, op³ata ewidencyjna
0,50 z³;
- pozwolenie czasowe 12 z³, op³ata ewidencyjna
0,50 z³;
- karta pojazdu 75 z³, op³ata ewidencyjna 0,50 z³;
- nalepka na szybê 16,50 z³, op³ata ewidencyjna
0,50 z³;
- tablice rejestracyjne od 30 do 80 z³, op³ata
ewidencyjna 0,50 z³;
- znaki legalizacyjne 11 z³.
Za tablice rejestracyjne
indywidualne pobierana jest op³ata w
wysokoœci 1000 z³, a za tablice rejestracyjne
zabytkowe 100 z³.
Rejestracja pojazdów nastêpuje
niezw ³oczn ie po p rzed³ o¿eni u wnio sku o
rejestracjê wraz z wymaganymi dokumentami w
drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji,
odmawiaj¹cej rejestracji pojazdu, przys³uguje
str oni e pra wo wni esi eni a odw o³a nia d o
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w
Zamoœciu w terminie 14 dni od daty jej
do rê cz en ia . O dw o³ an ie wn os i s iê za
poœrednictwem Starosty Janowskiego.
Boles³aw Radzik
Naczelnik Wydzia³u Komunikacji,
Transportu i Dróg Publicznych

Oferty edukacyjne szkó³, rekrutacja...

Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Zapraszamy do Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim.
W roku szkolnym 2008/2009
zamierzamy przyj¹æ do oœmiu klas pierwszych
240 osób. Proponujemy klasy z nastêpuj¹cymi
rozszerzeniami i jêzykami:
I A : biologia, chemia, fizyka, jêzyk angielski,
do wyboru: jêzyk niemiecki lub francuski
I B : jêzyk polski, historia, jêzyk angielski,
do wyboru: jêzyk niemiecki lub francuski
I C : jêzyk polski, historia, jêzyk rosyjski,
do wyboru: jêzyk angielski lub niemiecki
I D: jêzyk polski (dziennikarstwo), WOS, jêzyk
angielski, do wyboru: jêzyk francuski lub
rosyjski
IE : biologia, chemia, jêzyk angielski,
do wyboru: jêzyk rosyjski lub francuski
I F : matematyka, jêzyk angielski ( rozszerzony)
do wyboru: jêzyk niemiecki lub francuski
I G: matematyka , geografia, jêzyk angielski,
do wyboru: jêzyk niemiecki lub rosyjski
I H matematyka, fizyka, jêzyk angielski,
do wyboru: jêzyk rosyjski lub francuski
Ter mi na rz re kr ut ac ji do Li ce um
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim opracowany na
podstawie terminarza rekrutacji do szkó³
ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim
oraz warunki rekrutacji znajduj¹ siê na stronie
internetowej LO (http://www.liceum.fc.pl/)
Zapraszamy do naszej szko³y
wszystkich absolwentów gimnazjów, którzy

pragn¹ w przysz³oœci podj¹æ naukê na wy¿szych
studiach, poniewa¿ podstawowym celem
kszta³cenia u nas jest przygotowanie m³odzie¿y
do matury na mo¿liwie najwy¿szym poziomie.
Za le ¿y na m, ab y ws zy sc y na si
absolwenci opuszczaj¹c szko³ê, byli ludŸmi
œwiat³ymi, kulturalnymi, ambitnymi, maj¹cymi
sprecyzowane plany na przysz³oœæ, które bêd¹
mogli realizowaæ, dostaj¹c siê na dobre studia.
Doskonale przygotowana kadra
nauczycielska gwarantuje naukê na wysokim
poziomie dydaktycznym; dobrze wyposa¿one
pracownie i liczne zajêcia pozalekcyjne:
przedmiotowe, sportowe i artystyczne pozwalaj¹
naszym uczniom rozwijaæ zainteresowania,
kszta³ciæ wczeœniej nabyte umiejêtnoœci,
zdobywaæ nowe, poszerzaæ wiedzê i sprawdzaæ
na bie¿¹co swoje mo¿liwoœci w licznych
konkursach wewn¹trzszkolnych i
pozaszkolnych.
Dyrekcja szko³y zapewnia bezpieczne
warunki nauki, przyjazn¹ atmosferê, ¿yczliwe
traktowanie ze strony wszystkich pracowników.
W trosce o naszych uczniów prowadzimy barek
szkolny, gdzie mo¿na dobrze zjeœæ, wypiæ napoje
ch³odne i gor¹ce, a tak¿e mi³o przy muzyce i w
towarzystwie kolegów spêdziæ czas oczekiwania
na lekcje lub autobus.
Sk³adanie podañ od 25 maja( od godz. 8.00) do
13 czerwca (do godz. 14.00).
Serdecznie zapraszamy !!!
Dyrektor LO
mgr Bo¿ena Æwiek

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2008/2009
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Janowie
Lubelskim mieszcz¹cy siê przy ulicy Ogrodowej
20 przygotowa³ dla tegorocznych absolwentów
gimnazjów bogat¹ ofertê edukacyjn¹.
M³ od zi e¿ m o¿ e po dj ¹æ n au kê w
Te ch ni ku m Me ch an ic zn ym , Te ch ni ku m
Przemys³u Drzewnego, Technikum Handlowym,
Te c h n i k u m E k o n o m i c z n y m , L i c e u m
Pr of il ow an ym o p ro fi lu ek on om ic zn o
administracyjnym lub o profilu zarz¹dzanie
informacj¹ czy te¿ uczyæ siê jednego z 12
zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Nauka w technikach trwa 4 lata i koñczy siê matur¹
oraz egzaminem z przygotowania zawodowego
(dyplom jest honorowany przez kraje Unii
Europejskiej), nauka w liceum trwa 3 lata i koñczy
siê matur¹, natomi ast w szkole zasadn iczej
egz ami nem z nau ki zaw odu . Abs olw enc i
technikum oraz liceum mog¹ kontynuowaæ naukê
na studiach wy¿szych, a absolwenci szko³y
zasadniczej w liceum lub technikum
uzupe³niaj¹cym.
TECHNIKUM MECHANICZNE
przygotowuje m³odych ludzi do pracy w bran¿y
me ch an ic zn ej , ma sz yn ow ej , hu tn ic ze j i
po kr ew ny ch . Ab so lw en t TE CH NI KU M
PRZEMYS£U DRZEWNEGO znajdzie
zatrudnienie g³ównie w fabrykach i zak³adach
produkuj¹cych meble i stolarkê budowlan¹,
natomiast absolwent TECHNIKUM
EKONOMICZNEGO mo¿e byæ zatrudniony na
wszystkich stanowiskach pracy, na których
potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu
fi na ns ów i ra ch un ko wo œc i. A bs ol we nt
TECHNIKUM HANDLOWEGO jest
przygotowany do prowadzenia w³asnej firmy
handlowej. LICEUM PROFILOWANE O
P R O F I LU E K O N O M I C ZN O ADMINISTRAC YJNYM kszta³ ci u uczniów
umiejêtnoœci typowe dla zawodów ekonomicznoad mi ni st ra cy jn yc h i bi ur ow yc h. Du ¿y m
zainteresowaniem m³odzie¿y cieszy siê profil

Gazeta Janowska

ZARZ¥DZANIE INFORMACJ¥, który kszta³ci
u uczniów postawy i umiejêtnoœci
charakterystyczne dla spo³eczeñstwa
informacyjnego. Absolwenci gimnazjów mog¹
równie¿ podj¹æ naukê w Zasadniczej Szkole
Zawodowej, która w tym roku prowadzi nabór do
nastêpuj ¹cych trz yletnich zawodów: œlusarz,
stolarz wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê budynkach
dydaktycznych szko³y, mechanik pojazdów
sam och odo wyc h, e lek tro mec han ik, mon ter
elektronik, monter instalacji i urz¹dzeñ
sanitarnych, murarz, posadzkarz, rzeŸnik
wêdliniarz, fryzjer, cukiernik, piekarz zajêcia
praktyczne odbywaj¹ siê w zak³adach pracy,
natomiast zajêcia teor etyczne zawodowe w
systemie kursowym. Swoim uczniom szko³a
oferuje miejsca w Internacie, zapewniaj¹cym
bardzo dobre warunki mieszkalne, wy¿ywienie
oraz ca³odobow¹ opiekê pedagogiczn¹. Przy
szkole funkcjonuj¹ Warsztaty Szkolne, w których
m³odzie¿ technikum i szko³y zasadniczej odbywa
zajêcia praktyczne. Zajêcia dydaktyczne dla
m³odzie¿y odbywaj¹ siê w salach lekcyjnych
mi es zc z¹ cy ch si ê w tr ze ch bu dy nk ac h
dydaktycznych, w obiektach sportowych (dwie
sale gimnastyczne oraz boiska), jak równie¿ w
czterech pracowniach komputerowych (wszystkie
obiekty s¹ monitorowane). Do dyspozycji uczniów
jest te¿ centrum multimedialne. Uczniowie maj¹
zapewnion¹ opiekê psychologiczno-pedagogiczn¹
oraz pomoc medyczn¹ i stomatologiczn¹. W maju
2008 przedstawiciele spo³ecznoœci szkolnej
przeprowadz¹ akcjê promuj¹c¹ szko³ê wœród
okolicznych gimnazjów. Zorganizowane grupy
gimnazjalistów z opiekunem mog¹ równie¿
odwiedziæ nasz¹ szko³ê ustalaj¹c wczeœniej termin
telefonicznie (tel. 015 8724015) lub za
poœrednictwem poczty elektronicznej
(zszjanow@o2.pl). Szczegó³owe informacje o
sz ko le mo ¿n a z na le Ÿæ na na sz ej st ro ni e
internetowej pod adresem zszjanow.ddl2.pl
Jadwiga Chmiel
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Wieœci ze Starostwa Powiatowego
Program uroczystoœci na Porytowym Wzgórzu

Szkolne zmagania o ¿ycie i zdrowie na drodze
Na terenie powiatu janowskiego w miesi¹cu
kwietniu ju¿ po raz 32 przeprowadzone zosta³y
powiatowe eliminacje Ogólnopolskich
Konkursów Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym.
Celem konkur sów by³o podnie sienie
poziomu wiedzy na temat Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogo wym, c o w kon sekwe ncji w g za³o ¿eñ
organizatorów powinno bezpoœrednio wp³yn¹æ na

45

9

Rozpoczêcie uroczystoœci
1000 Wystêp artystyczny m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim
1030 Msza Œwiêta
Po Mszy:
Przywitanie goœci
Wyst¹pienia okolicznoœciowe
Apel poleg³ych
Sk³adanie wieñców i wi¹zanek
Rozdanie nagród zwyciêzcom II Harcerskiego Biegu
Porytowe Wzgórze 2008
Koncert orkiestry dêtej „Olek Orkiestra”

wydrukowa³ nieodp³atnie Antoni Florczak.
Goœcinne mury szko³y w Kocudzy
kierowanej przez Pani¹ Dyrektor Bo¿enê Dubiel,
przyjê³y uczestników podczas fina³u powiatowego.
Z ramienia KPP w Janowie Lubelskim konkursy
przygotowa³ i przeprowadzi³ asp. szt. Krzysztof
Dziurda.
W wyniku zaciêtych zmagañ najlepszymi i
to w obu konkursach okazali sie uczniowie Zespo³u

Imprezy towarzysz¹ce:
15.06.2008 godz. 1000 „XII wyœcig Porytowe Wzgórze 2008” odbywaj¹cy siê w ramach „Grand
Prix Lubelszczyzny - wyœcigi na wózkach” (start ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza,
zakoñczenie na placu uroczystoœci na Porytowym Wzgórzu)
14.06. - 15.06.2008 r. II Harcerski Bieg Patrolowy Porytowe Wzgórze 2008

Eutrapelia w Janowie Lubelskim

bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y bior¹cej w nich
udzia³.
Do eli min acj i prz yst ¹pi ³y wsz yst kie szk o³y
podstawowe i œrednie naszego powiatu.
Zawodnicy jak zwykle musieli wykazaæ
siê wiedz¹ sprawdzan¹ przy pomocy testów, a tak¿e
um ie jê tn oœ ci am i ki er ow an ia po ja zd am i (w
zale¿noœci od wieku rowerem b¹dŸ samochodem).
By³o o co walczyæ, nagrody rzeczowe,
by³y ufundowane przez Wójtów poszczególnych
gmin, Burmistrza Janowa Lubelskiego i firmê Auto
M o t o - S e r v i c e A n d r z e j a Wo j t a n a . P l a c u
manewrowego i samochodów u¿yczy³ Andrzej
Kiszka, kierownik LOK w Janowie Lubelskim.
Dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów

24 kwietnia 2008 r. w Janowskim Oœrodku
Kultury zgromadzili siê uczestnicy XI edycji
Festiwalu Kultury Chrzeœcijañskiej
„Eutrapelia”.
Razem z Kapitu³¹ Festiwalow¹ w sk³adzie
dyr. Festiwalu: Ewa Sêk, ks. dyr. Bogdan Piekut, ks.
kan. Jerzy Warcho³, Alicja Szewczyk i Agnieszka
Rup obecni byli zaproszeni goœcie. Wœród nich: ks.
Szkó³ im. Jana Paw³a II w Kocudzy - Piotr Jargi³o i
inf u³a t Ed mun d M ark iew icz , P iot r G óra Dycha Jaros³aw - reprezentanci podstawówki oraz
wicestarosta janowski, Czes³aw Krzysztoñ z-ca
Papierz Zenon, Krzos Rafa³ i Rutkowski Rados³aw z
burmistrza, dyrektorzy szkó³ janowskich,
gim naz jum . Obi e dru ¿yn y prz ygo tow a³ do
konkursów mgr Henryk Kulesza.
Wszy stki m ucze stni kom konk ursu i
nauczycielom dziêkujemy za wspóln¹ zabawê licz¹c
na to, ¿e ich trud, w³o¿ony w przygotowania, bêdzie
procentowa³ w przysz³oœci.
Zwyciêskie dru¿yny bêd¹ reprezentowa³y
nasz powiat w zmaganiach wojewódzkich, które w
tym roku odbêd¹ siê w Józefowie, Lublinie i w
Zamoœciu. ¯yczymy wszystkim dalszych sukcesów.
Z-ca Nacz. SP i RD KPP w Janowie Lubelskim
Nadkomisarz Rados³aw Czuba

S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Inscenizacji
towarzyszy³a prezentacja multimedialna i bogata
oprawa wokalna. Program przygotowa³a Maria
Harasiuk.
Trzecia czêœæ prezentacji odby³a siê w Auli
Lic eum Ogó lno ksz ta³ c¹c ego im. Boh ate rów
Porytowego Wzgórza. Na forum szko³y m³odzie¿ ze
Sz ko ln eg o Ko ³a Te at ra ln eg o „M AS KA ”
przedstawi³a swoj¹ interpretacjê II czêœci „Dziadów”
Ada ma Mic kie wic za. Spe kta kl prz ypo mni a³
odwieczne prawdy ¿yciowe prowadz¹ce do

M³odzie¿owy Turniej Motoryzacyjny rozstrzygniêty
Przy udziale janowskich funkcjonariuszy
Policji w osobach asp. szt. Krzysztofa Dziurdy i
Nadkomisarza Rados³awa Czuby przeprowadzono
kolejny M³odzie¿owy Turniej Motoryzacyjny dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z Powiatu
Janowskiego. Do Turnieju przyst¹pi³o 5 dru¿yn,
które krok po kroku zmaga³y siê z kolejnymi etapami

trzecie miejsce zajêli uczniowie Zespo³u Szkó³ pod
opiek¹ Pana Zbigniewa Kiszki, czwarte - uczniowie
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku pod opiek¹
Pana Janusza Zientka, a pi¹te - uczniowie Technikum
Pr ze my s³ u D rz ew ne go z Z es po ³u Sz kó ³
Zawodowych. O bie dru¿yny z Z espo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim przygotowa³
wychowawcy, nauczyciele, przedstawiciele Rady
Rodziców oraz m³odzie¿.
Programy artystyczne zaprezentowa³y janowskie
sz ko ³y po na dg im na zj al ne . Ze sp ó³ Sz kó ³
Zawodowych przedstawi³ program pt. „Anio³ Stró¿
mój wierny przyjaciel”, który poruszy³ problematykê
wspó³czesnej rodziny têskni¹cej za opiek¹ swojego
Anio³a Stró¿a. Wystêp m³odzie¿y z piêkn¹ opraw¹
muzyczn¹ przygotowali: Anna Szmidt i ks. Miros³aw
Gajewski.
Jako drugi zaprezentowa³ swój program
Zespó³ Szkó³, który przedstawi³ audycjê radiow¹ o
Michale Archaniele na podstawie scenicznych
reporta¿y z W³och, Francji i relacji œwiêtych: Siostry
Faustyny, Ojca Pio, Ks. Bronis³awa Markiewicza i

konkursu w postaci m. in. testów egzaminacyjnych,
sprawdzaj¹cych wiedzê o ruchu drogowym, oraz
jazdy samochodem po wyznaczonym torze placu
manewrowego. Czêœæ praktyczna odby³a siê dziêki
¿yczliwoœci i dobrej wspó³pracy z Panem Andrzejem
Kiszk¹ z LOK w Janowie Lubelskim i udostêpnieniu
placu manewrowego oraz samochodu.
Do fina³u wojewódzkiego
zakwalifikowa³a siê dru¿yna Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim w
sk³adzie: Wala Kamil, Dzikowiec Mateusz i Jasiñski
Bart³omiej, której opiekunem by³ Pan Cezary
Nafalski. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Technikum
Mechanicznego z Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
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Pan Roman Skrzat. Komisja wy³oni³a równie¿
zwyciêzcê za najlepsz¹ jazdê samochodem, a zosta³
nim Krzysztof Lis uczeñ Zespo³u Szkó³.
Finaliœci otrzymali pami¹tkowe puchary,
które ufundowa³ Pan Andrzej Wojtan z firmy Auto Moto - Service. Wszyscy uczestnicy Turnieju
otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe
(ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim), które wrêczy³ Pan Piotr Góra Wicestarosta Janowski.
Uc ze st ni ko m i ws pó ³o rga ni za to ro m
Turnieju serdecznie dziêkujemy, a zwyciêzcom
gratulujemy i ¿yczymy powodzenia.
Alina Boœ

przemyœ leñ jak ¿ yæ, aby z as³u¿yæ na niebo .
Widowisko zosta³o przygotowane przez Izabelê
Zezuliñsk¹, Dorotê Rachwalsk¹ i ks. Grzegorza
Marca. Drug¹ czêœæ przygotowan¹ przez Siostrê
Aureliê Leszczyñski¹ i El¿bietê Tylus wype³ni³y
wiersze i modlitwy do Anio³a Stró¿a u³o¿one przez
m³odzie¿. Prezentacjê uzupe³ni³ pokaz
multi media lny zakoñ czony pieœn i¹ o „Anie le
Stró¿u”.
Wszystkie zaprezentowane spektakle
dostarczy³y wiele niezapomnianych duchowych
prze¿yæ i wra¿eñ. Organizatorzy dziêkuj¹ Zenonowi
Sydorowi - Staroœcie Janowskiemu za patronat i sta³¹
troskê nad Eutrapeliami w Janowie Lubelskim.
Ks. Tomasz Kwaœnik

Z ostatniej chwili
Prowadzone s¹ prace remontowe przy ulicy
Zamoyskiego 77 (stary szpital) w Janowie Lubelskim
w budynku, dzier¿awionym przez Niepubliczny
Zak³ad Pielêgnacyjno - Opiekuñczy. Prace remontowo
- budowlane, polegaj¹ce na dociepleniu œcian
zewnêtrznych budynku, tynkowaniu, malowaniu oraz
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonuje
Firma Handlowo - Us³ugowa „GEORG” Adam Korga
z siedzib¹ w Aleksandrowie, która wy³oniona zosta³a
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieñ
publicznych. Zakoñczenie robót budowlanych
przewiduje siê na koniec maja br.

Gazeta Janowska

Red.

Turniej sportowy w szkole podstawowej

Sport

9 maja w Szkole Podstawowej w Janowie
Lubelskim odby³y siê powiatowe zawody w
czwórboju lekkoatletycznym dziewcz¹t i
ch³opców.
Gminê Janów Lubelski
reprezentowa³y zespo³y dziewcz¹t i ch³opców z

wymaga³y od m³odych zawodników dobrego
przygotowania kondycyjnego i technicznego.
Walka by³a zaciêta, na trybunach nie brakowa³o
emocji. Zawody wygrali gospodarze - dru¿yny
dziewcz¹t i ch³opców z Publicznej Szko³y
Po ds ta wo we j w Ja no wi e Lu be ls ki m.

Wojewódzki Przegl¹d Muzykuj¹cych
na Harmonijkach Ustnych
Dnia 11 maja 2008 roku w Gminnym
Oœrodku Kultury w Modliborzycach odby³
siê Wojewódzki Przegl¹d Muzykuj¹cych na
Harmonijkach Ustnych.
Komisja Artystyczna w sk³adzie:
Bartosz £êczycki, Bart³omiej Gutek,

W³odzimierz Gomó³ka, po obejrzeniu i
wys³uchaniu 16 prezentacji gry na harmonijce
ustnej, okarynie, grzebieniu oraz tataraku,
przyzna³a nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
- I miejsce - Marian Wasio³ek ze Zwierzyñca;
- II miejsce - Adam Stêpora z Tomaszowa
Lubelskiego;
- III miejsce - El¿bieta Kamiñska z Wêglisk;
wyró¿nienia otrzymali: Stanis³aw Burdziñski,
Stefania Suchora, Mieczys³aw Ko³tyœ, Józef
Ksi¹¿ka, Stefan Maziarczyk.
Komisja wysoko oceni³a wyst¹pienia
wszystkich uczestników tegorocznego
Przegl¹du.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
organizatorom Przegl¹du: Gminnemu
Oœrodkowi Kultury w Modliborzycach oraz
Starostwu Powiatowemu w Janowie
Lubelskim za stworzenie ciekawej i
oryginalnej imprezy, popularyzacjê
muzykowania na harmonijkach ustnych i
innych instrumentach oraz integrowanie
œrodowiska muzyków ludowych.
J. Jargi³o

Stefan Maziarczyk gra na Okarynie

Z kroniki Policyjnej

Uczniowie z PSP Janów Lubelski w trakcie walki o pierwsze miejsce

miejscowej szko³y, którzy kilka dni wczeœniej
wywalczyli tytu³y dru¿ynowych mistrzyñ i
mistrzów gminy szkó³ podstawowych. Zawody

rozgrywane by³y na wysokim poziomie.
Dyscypliny, takie jak: skok wzwy¿, w dal, rzut
pi³k¹ palantow¹ oraz biegi na 60, 600, 1000 m,

W niedzielê 18 maja oko³o godz.
19-tej w Rataju dosz³o do powa¿nej kolizji
drogowej. W wypadku uczestniczy³y dwa

kierowcê przewieziono do szpitala w
Janowie Lub., do którego przewieziono
tak¿e kobietê, kieruj¹c¹ Mercedesem.

pojazdy: Fiat 126p oraz Mercedes. W
maluchu rany odnieœli kierowca i dwoje
pasa¿erów. Pasa¿erowie zostali
przewiezieni do szpitala w Lublinie, a

Wed³ug wstêpnych ustaleñ policji kieruj¹ca
Mercedesem kobieta wymusi³a
pierwszeñstwo.
£ukasz S.

Opiekunami zwyciêskich dru¿yn byli Zbigniew
Czajkowski i Andrzej Jakubiec. Zwyciêstwo
cieszy tym bardziej, ¿e pierwsze i drugie
miejsce daje awans do fina³u rejonowego, który
odbêdzie siê w Kraœniku.
£ukasz S.

Wszyscy czytaj¹ dzieciom

Gazeta Janowska

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Janowie Lubelskim, jak
ka¿dego roku, w³¹czy³a siê do Akcji
G³oœnego Czytania Dzieciom.
Ksi¹¿ki dla dzieci czytali Pan
Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Janowa
Lubelskiego, Pan Czes³aw Krzysztoñ z-ca
Burmis trza oraz P an P iotr G óra
Wicestarosta Powiatu Janowskiego.
S³uchaczami by³o 174 dzieci z klas I-III
Szko³y Podst awowej w Jano wie
Lubelskim.
5 maja br. odby³y siê 2 lekcje
biblioteczne „Zapoznanie z bibliotek¹ i
zbiorami”. Udzia³ wziê³o 42 uczniów z klas
„0”. Do koñca maja nasz¹ bibliotekê
odwiedz¹ wszystkie grupy z przedszkoli
znajduj¹cych siê na terenie naszego miasta.
6 maja br. na apelu szkolnym w
Publicznym Gimnazjum w Janowie
Lubelskim zosta³y wrêczone nagrody

ksi¹¿kowe uczniom, bior¹cym udzia³ w
konkursie wiedzy „¯ycie
i dzia³alnoœæ Józefa Pi³sudskiego” oraz w
konkursie plastycznym „Józef Pi³sudski w
portrecie lub karykaturze”. W konkursie
wziê³o udzia³ 30 uczniów z klas II i III
gimnazjum.
8 maja br. z okazji Dnia Bibliotekarza
bibliotekarki spotka³y siê z w³adzami
miasta i powiatu, bibliotekarkami
bêd¹cymi na emeryturze oraz
zaproszonymi goœæmi. Spotkanie
przebieg³o w serdecznej atmosferze.
Pracownice biblioteki otrzyma³y wiele
ciep³ych s³ów za swoj¹ wykonywan¹ pracê,
kwiaty i upominki.
P o d s u m o w a n i e m Ty g o d n i a
Bi bl io te k by ³o ot wa rc ie Cz yt el ni
Internetowej „IKONKA-cd”, w której
znajduj¹ siê trzy stanowiska komputerowe.
Jadwiga Olech

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

Klub Seniora ,,Wrzos”

Oœ ro de k P om oc y w Ja no wi e
L u b e l s k i m o t r z y m a ³ o d Wo j e w o d y
Lu be ls ki eg o na fi na ns ow e ws pi er an ie
programów w obszarze pomocy spo³ecznej w
ramach poprawy warunków ¿ycia osób w
podesz³ym wieku, zmniejszenie spo³ecznego
wykluczenia tych osób oraz ³agodzenie ich
problemów, dotacjê w kwocie 5 tys. z³ na
kontynuacjê i rozszerzenie dzia³alnoœci Klubu
Se ni or a „Wr zo s” . W ra ma ch pr oj ek tu
przewidywane s¹ spotkania z dyrektorem
muzeum, pielêgniark¹ i specjalistami z ró¿nych
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dziedzin ¿ycia, (m.in. lekarz, prawnik,
psycholog). Maj¹c na uwadze poprawê sytuacji
zdrowotnej i podniesienie kondycji fizycznej
Seniorów, zaplanowany zosta³ zakup karnetów
na basen i zajêcia ¿eglarskie. Zorganizowane
zostan¹ spotkania okolicznoœciowe, tj. Dzieñ
Seniora i spotkanie wigilijne. Klub Seniora
„Wrzos” w³¹czy siê te¿ w ¿ycie kulturalne
naszego miasta podczas imprez
organizowanych przez w³adze gminne, np.:
Œwiêto Kaszy, Dni Janowa.
M. Gajewska
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