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Szpital protestuje

Egzemplarz bezp³atny

Oœwiadczenie przekazane przez organizatorów
W dniu 2 marca 2005 roku Zwi¹zek
Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych
dzia³aj¹cy przy janowskim SPZZOZ
zorganizowa³ akcjê protestacyjn¹,
popieraj¹c¹ ogólnopolskie dzia³ania
pracowników ochrony zdrowia maj¹ce
na celu niedopuszczenie do
przeg³osowania przez
parlamentarzystów ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji w formie,
któr¹ zaproponowa³ obecny Rz¹d RP.
Protest ten zorganizowany zosta³ przy
poparciu K onwentu S tarostów,
Zwiazku Zawodowego

U¿ytecznoœci Publicznej (zak³ady
prywatne dzia³aj¹ce na bazie Kodeksu
Ha nd lo we go ) a ty m s am ym o
pozbawieniu pracowników
dotychczasowych nale¿noœci z tytu³u
pr em ii ju bi le us zo wy ch , od pr aw
emerytalnych lub rentowych i dodatku
za wys³ugê lat.
Rz ¹d pr op on uj e po ¿y cz kê
bud¿etow¹ na uregulowanie czêœci
d³ugów wobec wierzycieli szpitali.
Czy¿by zapomnia³, ¿e szpitale maj¹ ju¿
d³ugi i kolejna po¿yczka je tylko
dobije. Istotnym jest, ¿e protest ten nie

Konkurs - wyniki
str. 10.

Z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia oraz

wielu radoœci p³yn¹cych
ze Zmartwychwstania Chrystusa.
Niech ten wyj¹tkowy czas sprawi, ¿e w naszych
sercach zagoœci
mi³oœæ, pokój i zrozumienie dla innych ludzi.
¯yczymy, aby Zmartwychwsta³y Pan wnosi³ w
codzienn¹ pracê, troski,
radoœci i smutki dnia codziennego
Swoj¹ Bosk¹ Radoœæ, pokój i moc.
Burmistrz Janowa Lubelskiego, Starosta janowski

Po¿egnanie z Janowem

Wierzy, ¿e ten sposób policyjnej
s³u¿by, bêdzie kontynuowany przez
jego nastêpców.

„SOLIDARNOŒÆ”, Zwi¹zku
Z a w o d o w e g o L e k a r z y, I z b y
Pielêgniarek i Po³o¿nych, Lubelskiej
Izby Lekarskiej, Zwi¹zkiem
Zawodowym Techników Medycznych
Elektrokardiologii oraz Zwi¹zku
Zawodowe go Pracow ników Blo ku
Operacyjnego Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.
Ustawa ta okreœla zasady i
warunku restrukturyzacji finansowej
publicznych ZOZ, tryb postêpowania
w sprawie restrukturyzacji finansowej
oraz zasady udzielania pomocy
publicznej. Zapisy projektu mówi¹ o
przekszta³ceniu szpitali w Spó³ki

jest skierowany przeciwko Dyrekcji
janowskiego szpitala. Kierownictwo
SPZZOZ i Zarz¹d Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim
popieraj¹ i wspieraj¹ te dzia³ania,
uznaj¹c równie¿, i¿ ustawa ta w
obecnie proponowanej formie jest
bardziej krzywdz¹ca dla szpitali i nie
umo¿liwia im wyjœcia z impasu. Akcja
protestacyjna bêdzie kontynuowana
przez wybrane placówki. W razie
rea liz acj i prz ez Sej m pos tul ató w
protestuj¹cych pracowników szpitali
akc ja t a zo sta nie nat ych mia st
przerwana.
Redakcja

Wielkanoc - Œwiêto ¯ycia

Œwiêty Ireneusz napisa³, ¿e „chwa³¹ Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy”. Œwiat dzisiejszy
potrzebuje jak mo¿e nigdy dot¹d ludzi nie tylko ¿ywych, ale nade wszystko „ludzi
¿yj¹cych”. St¹d te¿ warto spojrzeæ na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Zmartwychwstania
Pañskiego jako na œwiêta ¯ycia. Mi³o i wygodnie by³oby zatrzymaæ siê na
poziomie pisanek, zaj¹czków, œmigusa-dyngusa. Ale warto spróbowaæ pójœæ o
krok dalej, warto popatrzeæ uwa¿nie na samego siebie i na rzeczywistoœæ, w jakiej
przychodzi nam ¿yæ i zadaæ sobie trud poszukiwania odpowiedzi na pytanie „czy
jesteœmy ¿yj¹cy, co znaczy powstaæ z martwych, co znaczy powróciæ do ¿ycia, co
tak naprawdê znaczy byæ ¿yj¹cym?”
Cd. na stronie 7.

Zgodnie z wczeœniejszymi
przewidywaniami (czyt. spekulacjami)
mieszkañców Janowa Lubelskiego
potwierdzaj¹ siê informacje dotycz¹ce
odejœcia ze stanowiska Komendanta
Powiatowego Policji w Janowie
Lubelskim m³. insp. Janusza Sokala.
Faktem jest, i¿ Komendant rezygnuje
nie tylko z pracy w janowskiej
Komendzie, lecz równie¿ z pracy w
Policji w ogóle i to z przyczyn typowo
osobistych. Faktem jest równie¿, ¿e rok
pr ac y w KP P J an ów Lu be ls ki
Komendant Powiatowy ocenia jako
najtrudniejszy okres w jego 25 letniej
karierze policjanta. Komendant Sokal
ma nadziejê, ¿e jego praca, któr¹
wykonywa³ i wykonuje wspólnie z
innymi pracownikami KPP, wnios³a

wiele istotnych zmian na lepsze,
zwi¹zanych nie tylko z popraw¹ stanu
bezpieczeñstwa janowskiego
spo³eczeñstwa, ale równie¿ korzystnie
wp³ynê³a na relacje pomiêdzy
funkcjonariuszami a mieszkañcami
naszego regionu. Wierzy, ¿e ten sposób
p o l i c y j n e j s ³ u ¿ b y, b ê d z i e
kontynuowany przez jego nastêpców.
Nadziejê tak¹ wyra¿a równie¿ „Gazeta
Janowska”.
Od Re da kc ji : Zg od ni e z
informacjami uzyskanymi z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
Ko me nd a Po wi at ow a Po li cj i w
Janowie Lubelskim sta³a siê w ostatnim
roku jedn¹ z komend powiatowych
doœæ wysoko notowan¹ pod wzglêdem
prac y poli cjan tów, wykr ywal noœc i
przestêpstw, wspó³pracy z lokalnym
samorz¹dem - dziêkujemy i ¿yczymy
wszystkiego najlepszego.
J. M.

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A., Inspektorat w Janowie Lubelskim
ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski, tel. (015) 87 24 860.

Szanowni Pañstwo
Klienci PZU S.A.
Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych A.D. 2005 pragniemy z³o¿yæ Pañstwu
¿yczenia radoœci, zdrowia, pogody ducha oraz by wspania³y klimat
Wielkiej Nocy pozwoli³ Pañstwu zapomnieæ o problemach
codziennoœci, daj¹c si³ê do realizacji zamierzonych planów osobistych
i zawodowych.
Z powa¿aniem, Stanis³aw Pietras - Dyrektor

Gazeta Janowska

Tradycja i nowa jakoœæ

Tak w³aœnie w nied³ugim czasie z
satysfakcja i duma bêdzie mo¿na
powiedzieæ o Browarze Janów
Lubelski.

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku zmieni³ siê
jeden z w³aœcicieli spó³ki prowadz¹cej
zak³ad, co poci¹gnê³o za sob¹ zmianê w
zarz¹dzie: nowym Prezesem zosta³
nowy w³aœciciel p. Dariusz
Garlikowski, a jego zastêpc¹
dotychczasowy Prezes - p. Zygmunt
Niedzie³ek.
Pan Dariusz Garlikowski jest
m³odym, ambitnym 27 - letnim
cz³owiekiem o wykszta³ceniu
prawniczym. Pochodzi z Radomia a
mo ¿l iw oœ ci , ja ki e do st rz eg ³ w
Browarze Janów Lubelski
spowodowa³y zmiany w jego ¿yciu
osobistym, zamieszka³ w malej, lecz
sympatycznej miejscowoœci Janów
Lubelski. Œwiadczy to o tym, ¿e jest
otwarty, nie obawia siê wyzwañ i
otacza siê ludŸmi równie ambitnymi i
kreatywnymi. Jedn¹ z decyzji, jakie
po dj ¹³ dl a ro zw oj u fi rm y by ³o
zatrudnienie specjalisty w dziedzinie
sprzeda¿y i marketingu. Od jego
kreatywnoœci, energii i skutecznoœci
bêd¹ zale¿a³y w du¿ej mierze wyniki
ekonomiczne spó³ki.
Na obecna chwilê prowadzona
jest modernizacja zak³adu na szerok¹
skalê. Zmiany te maja na celu m. in.
p o l e p s z e n i e w a r u n k ó w p r a c y,
zatrudnienia. Aktualnie prowadzone s¹
remonty pomieszczeñ biurowych i

socjalnych. Planowana jest
jednoczeœnie poprawa wygl¹du
estetycznego budynków, do czego
zobowi¹zuje wyj¹tkowa lokalizacja
browaru. Budynki po³o¿one na
wzgórzu w otoczeniu roztaczaj¹cych
siê l¹k daj¹ niesamowite wra¿enie.
Mamy nadziejê, ¿e miejsce to stanie siê
jedn¹ z atrakcji turystycznych naszego
miasta i regionu. Jak wszystkim
wiadomo, pod budynkami znajduj¹ siê
Ÿród³a doskonalej wody, co powoduje,
i¿ nasze piwo ma wyj¹tkowy i nie
powtarzalny smak.
Marka naszego produktu zyska
równie¿ na jakoœci i na skutek starañ
marketingu, stanie siê numerem jeden
na lokalnym rynku, a konsumenci od
lat przyzwyczajeni do doskonalej
jakoœci naszego piwa zostan¹ mile
zaskoczeni. Grono mi³oœników piwa na
terenach przyleg³ych do naszego
regionu dziêki planowanym zmianom,
pozna doskona³e piwo wytwarzane w
tradycyjny i niepowtarzalny sposób.
Spó³ka Browar Janów Lubelski ma
zamiar braæ czynny udzia³ w ¿yciu
kulturalnym regionu, a mieszkañcy
Janowa Lubelskiego bêd¹ nadal dumni,
¿e pomimo niekorzystnej koniunktury i
globalizacji, ich zak³ad za³o¿ony blisko
100 lat temu przetrwa³, co
najwa¿niejsze - rozwija siê i daje nowe
miejsca pracy, zaœ dla ludzi m³odych i
ambitnych w niedalekiej przysz³oœci
otworz¹ siê zupe³nie nowe mo¿liwoœci.
W.N.
Artyku³ sponsorowany

Nadzieja dla plantatorów
Przechowalnia owoców w Janowie Lub.

Spó³dzielnia Ogrodniczo Pszczelarska
w Janowie Lubelskim stanê³a przed
wielka szans¹. Planuje siê utworzenie
punktu skupu z przechowalni¹ owoców
miêkkich na bazie posiadanego obiektu
przy drodze krajowej nr 19 za Fabryk¹
Maszyn. Koszt inwestycji wyniesie
oko³o 1,5 mln z³. Przewiduje siê, ¿e
50% wartoœci zostanie sfinansowane z
Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Realnej z Sekcji Orientacji.
Wszelka dokumentacja
techniczna i wszystkie niezbêdne
zezwolenia s¹ ju¿ gotowe.
Wy k o n a w c a m i b ê d ¹ f i r m y o
re no mo wa ne j po zy cj i na ry nk u
inwestycji ch³odniczych w Polsce.
Za³o¿ona realizacja inwestycji
pr ze wi du je , i ¿ p rz ec ho wa ln ia
rozpocznie przyjmowanie owoców ze
zbiorów 2005 roku. Obiekty
przygotowane bêd¹ na przyjêcie oko³o
3 , 5 t y s . t o n o w o c ó w. C z ê œ æ
przechowywana bêdzie w mroŸniach
do okr esu zim owe go, wiê ksz oœæ
owoców przetwarzana bêdzie na pulpy
i wywo¿ona w cysternach lub beczkach
do odbiorców krajowych i
zagranicznych, z którymi ju¿ zawarto

w s t ê p n e u m o w y. Z a k o ñ c z o n o
kontraktacje z plantatorami g³ównie z
terenu powiatu janowskiego. Tu trzeba
wspomnieæ, ¿e na rynku w chwili
obecnej cena koncentratu
porzeczkowego waha siê w granicach
4-5 z³./kg, w okresie zbiorów odbiorcy
p³acili w granicach 20-30 gr./ kg.
Spó³dzielni¹ kieruje
dwuosobowy zarz¹d, prezesem jest
Czes³aw Myszak mieszkaniec
Godziszowa oraz cz³onek zarz¹du Pani
Helena Skóra mieszkanka Janowa
Lubelskiego. W okresie zimowym
pracuje jedenastu pracowników w
sezonie ponad 30 osób. Pan prezes ma
równie¿ plany na nastêpne lata. Po
uruchomieniu ch³odni rozpoczn¹ siê
przygotowania do uruchomienia
suszarni warzyw. Tak¿e miody, wosk,
kit pszczeli itd. bêd¹ przetwarzane i
pakowane na miejscu z nazwami
promuj¹cymi ziemiê janowsk¹. Gazeta
Ja no ws ka uz ys ka ³a za pe wn ie ni a
Prezesa, ¿e wiêcej informacji przeka¿e
nam ju¿ po uruchomieniu pierwszego
etapu budowy.

Podsumowanie roku dzia³alnoœci janowskiego GCI
W ci¹gu 2004r. Gminne Centrum
Informacji œwiadczy³o swe us³ugi 4639
ra zy. Œw ia dc zy to o a kc ep ta cj i
Gminnego Centrum Informacji przez
spo³ecznoœæ lokaln¹, o popularnoœci
pu nk tu , a pr ze de ws zy st ki m o
koniecznoœci jego istnienia.
Pr zy cz yn za in te re so wa ni a
us³ugami nale¿y upatrywaæ w: ca³y
czas rozpowszechniaj¹cej siê
informacji o istnieniu GCI, niewielkich
mo¿liwoœciach dostêpu do internetu
mieszkañców Janowa i okolic (w ca³ym
Janowie nie dzia³a ani jedna tzw.
„kawiarenka” internetowa), promocji
us³ug, œwiadczonych przez GCI, przez
Lub els k¹ F und acj ê Ro zwo ju,
Powiatowy Urz¹d Pracy, szko³y
œrednie, lokalne media.
Nawi¹zana zosta³a sta³a
wspó³praca przez LFR z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Janowie Lubelskim.
Nawi¹zano tak¿e wspó³pracê z innymi
GCI we W³odawie, Radzyniu
Podlaskim. Ta wspó³praca jest ca³y
czas rozszerzana, aby w przysz³oœci
stworzyæ sieæ punktów dzia³aj¹cych na
rzecz lokalnych spo³ecznoœci.
Na jw iê ks z¹ po pu la rn oœ ci ¹,
spoœród us³ug oferowanych przez
Gminne Centrum Informacji, cieszy siê
bez w¹tpienia pracownia
komputerowa. Oferuje ona
u¿ytkownikom mo¿liwoœæ
skorzystania zarówno z sieci
internetowej, jak i z pakietu
programów MS Office. GCI œwiadczy
us ³u gi ty po we dl a k aw ia re nk i
internetowej oraz organizuje kursy
obs ³ug i ko mpu ter ów z aró wno na
poziomie podstawowym, jak i - w
miarê potrzeb - zaawansowanym.
Jan ows kie GCI zap ewn ia
uczniom ostatnich klas szkó³ ponad
podstawowych, absolwentom i
osobom bezrobotnym wszechstronn¹
wiedzê i informacjê o rynku pracy,
aktualnych wymaganiach i
umiejêtnoœciach potrzebnych na rynku

pracy, prognozach jego rozwoju,
zasadach podejmowania dzia³alnoœci
gospodarczej i prowadzenia w³asnej
f i r m y, o b o w i ¹ z u j ¹ c y m p r a w i e
dot ycz ¹cy m abs olw ent ów i osó b
bezrobotnych (szczególnie w zakresie
prawa pracy). Wszelkie materia³y w
w/w kwestiach s¹ dostêpne w formie
dr uk ow an ej a ta k¿ e w po st ac i
elektronicznej. Ca³y czas dzia³a strona
in te rn et ow a Gm in ne go Ce nt ru m
Inform. www.janow.internetdsl.pl.
Mo¿na na niej znaleŸæ wiele informacji
dotycz¹cych us³ug œwiadczonych przez
GCI, godzin otwarcia punktu, zasad
korzystania (zamieszczony jest tu
Regulamin Gminnego Centrum
Informacji). Na stronie mo¿na znaleŸæ
tak¿e tzw. „Kiosk z prac¹”. Jest to
kompleksowy i ³atwy w obs³udze zbiór
linków do adresów internetowych
serwerów specjalizuj¹cych siê w
pomocy przy poszukiwaniu pracy.
D u ¿y m za i nt e re s ow a ni e m,
choæ mniejszym ni¿ by sobie mo¿na
by³o ¿yczyæ, cieszy³ siê dostêp do prasy
prenumerowanej na potrzeby osób
korzystaj¹cych z us³ug GCI,
zajmuj¹cej siê poradami prawnymi i
pr ac ¹ ( Rz ec zy po sp ol it a, Ga ze ta
Wyborcza, Gazeta Prawna, Dziennik
Wschodni). Gminne Centrum
Informacji utworzy³o komputerow¹
bazê danych ofert pracy w regionie i w
zwi¹zku z tym, udziela informacji o
mo¿liwoœci zatrudnienia
bezpoœredniego lub po podniesieniu
lub zmianie kwalifikacji. W tych
ostatnich przypadkach GCI stara siê
dopomóc w reorientacji zawodowej.
W trakcie swojego dzia³ania,
GCI bêdzie coraz lepiej poznawaæ
potrzeby lokalnej spo³ecznoœci i
dostosowywaæ swoje us³ugi do jej
potrzeb. Oznacza to, ¿e ju¿ niebawem
nast¹pi wzrost rodzaju i liczby us³ug
œwiadczonych przez janowskie
Gminne Centrum Informacji.
Ac

21 lutego br. Caterpillar Poland zosta³a
l a u r e a t e m n a g r o d y Wo j e w o d y
L u b e l s k i e g o - P a n a An d r z e j a
Kurowskiego, w kategorii „Eksporter
Roku”.

regionu i 8 spoœród nich zosta³o
na gr od zo ny ch w 8 ró ¿n yc h
kategoriach. Przyznaj¹c tê nagrodê

“Eksporter Roku”

Jan Machulak

Agnieszka Konefa³
Specjalista neurolog
przyjmuje w ka¿d¹ œrodê w godzinach 15.30 - 18.00 Janów Lubelski,
ul. Jana Paw³a II 5 (budynek NZOZ „Zdrowie”).
Rejestracja telefoniczna: NZOZ „Zdrowie”
Tel. 87 23 099, tel. kom. 607 406 160.
2.

Efektywnoœæ i kompetencja

Ceremonia mia³a miejsce w Urzêdzie
Wojewódzkim w Lublinie przy udziale
Starosty Powiatu Janowskiego Pana
Boles³awa Gzika, a Caterpillar Poland
Sp. z o.o. by³a reprezentowana przez
Dyrektora Generalnego Pana
Krzysztofa Be³dyka. W konkursie
uczestniczy³y 52 firmy z ca³ego

Gazeta Janowska

doceniono wk³ad naszej firmy w
rozwój regionu poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy i wspieranie
lokalnych dostawców. Jednoczeœnie
Wojewoda Lubelski zg³osi³ nasz¹ firm¹
do Nagrody Gospodarczej Prezydenta.
RP.

Kronika policyjna

Wizja... lokalna
Na terenie ca³ego województwa w
ci¹gu kilku miesiêcy dokonano ponad
50 w³amañ do szkó³. Celem w³amañ
by³y komputery nowszej generacji a
konkretnie dro¿sze czêœci z tych
urz¹dzeñ . Amatorem cudzego okaza³
si ê m ³o dy cz ³o wi ek ze Œl ¹s ka ,
Komenda Wojewódzka w Lublinie w
wyniku poœcigu zatrzyma³a
w³amywacza. Podczas wizji lokalnej
ustalono, ¿e sprawca dzia³a³ równie¿ na
naszym terenie. Dokona³ w³amañ do
szko³y w Zdzi³owicach, Batorzu i
Momotach. Sprawca najmniej po¿ytku
mia³ w Momotach z uwagi na stary typ
komputerów po rozkrêceniu jednego,
stwierdzi³, ¿e nie op³aca mu siê ten skok
i zrezygnowa³. Przypuszcza siê, ¿e
sprawca nie dzia³a³ sam, dochodzenie
trwa.
Kto spowodowa³ wypadek?
Na odcinku drogi krajowej
Modliborzyce - Janowa Lubelski na
wysokoœci stacji paliw w

Modliborzycach mia³ miejsce
wypadek, w którym uczestniczy³o trzy
sa mo ch od y os ob ow e. Ws zy st ki e
pojazdy jecha³y w kierunku Janowa,
jad¹cy Fiatem 125 p kierowca ze
Stojeszyna zasygnalizowa³ zamiar
skrêcenia na stacje paliw, jad¹cy z ty³u
kierowca Clio pochodz¹cy z Polichny
ro zp oc z¹ ³ ma ne wr wy pr ze dz an ia
praw¹ stron¹. Natomiast kieruj¹cy
Volkswagenem policjant z Komendy
Po wi at ow ej w Le sk u ro zp oc z¹ ³
omijanie Fiata, w wyniku uderzenia w
t y l n y, l e w y b o k t e g o ¿ F i a t a
spowodowa³, ¿e samochód wpad³ na,
Clio które z kolei dachowa³o, wpadaj¹c
do rowu. Na miejsce zdarzenia udali siê
prokurator wraz z zastêpc¹
Komendanta Powiatowego Policji w
Janowie Lub. Wszyscy uczestnicy byli
trzeŸwi. Poszkodowany kierowca Clio
zosta³ przewieziony do szpitala w
Janowie Lubelskim, ma st³uczona rêkê.
Dochodzenie trwa.
J. M.

To Twoje miejsce...
... aby start w nowe ¿ycie rozpocz¹æ
przyjemnie i mi³o.

tel. 015 / 87 22 880; tel./fax 015 / 87 22 707; kom. 0 601 636 800

WESELA
Zapraszamy
przez ca³y rok
Ponadto organizujemy:
przyjêcia okolicznoœciowe, komunie, spotkania, rauty, szkolenia, konferencje,
spotkania plenerowe; kuligi, „majówki”, grill, ognisko, catering.

Sanepid informuje

"Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy
Nerwowej"

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Janowie Lubelskim
informuje, ¿e w roku szkolnym
2004/2005 w 6-u szko³ach
po na dg im na zj al ny ch w po wi ec ie
Janów Lubelski zakoñczy³a siê ju¿
pi¹ta edycja programu edukacyjnego
,,Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy
Nerwowej - Ju¿ teraz mogê zadbaæ o
zdrowie swego przysz³ego dziecka”.
Program jest realizowany od roku 1999
w ca³ym województwie lubelskim i
kierowany jest do kobiet w wieku
rozrodczym a tak¿e i tych bardzo
m³odych, które jeszcze o
macierzyñstwie nie myœl¹.
W ra ma ch re al iz ac ji te go
programu Powiatowa Stacja Sanitarno
- Epidemiologiczna w Janowie Lub.
przy wspó³udziale Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Lublinie i przedstawiciela Grodziskich
Zak³adów Farmaceutycznych ,,Polfa”
z o rg a n i z o w a ³ a s z k o l e n i e d l a
nauczycieli i po³o¿nych jako szkolnych
edukatorów. Udzia³ wziê³o 20 osób.
W programie uczestniczy³o 1058
uczniów w tym 670 dziewcz¹t i 388
ch³opców. Poœwiêcono na ten cel 58
godzin lekcyjnych.
I Ogólnopolski Przegl¹d Sztuk
Teatralnych ,,Porozmawiajmy o
AIDS”
W Chatce ,, ¯aka” w Lublinie odby³o
siê rozstrzygniêcie etapu
wojewódzkiego
I Ogólnopolskiego Przegl¹du Sztuk
Teatralnych
,, Porozmawiajmy o AIDS”
Z ca³ego województwa lubelskiego do
oceny przyst¹pi³o 9 szkó³
ponadgimnazjalnych. Powiat Janów
Lubelski reprezentowali s³uchacze
Medycznego Studium Zawodowego
im. Stefanii Wo³ynki. Udzia³ w
przygotowaniu sztuki ,,Mo¿esz
powiedzieæ NIE” wziê³o 14 s³uchaczy

w wieku od 20-22 lat pod
kierownictwem dyrekcji szko³y .Po
prezentacji i ocenie wszystkich sztuk
Medyczne Studium Zawodowe z
Janowa Lubelskiego zajê³o III miejsce,
mi mo ¿e m³ od zi e¿ ni e m ia ³a
profesjonalnego wsparcia aktorskiego
a dzia³a³a tylko pod kierownictwem
dyrekcji szko³y i nauczycieli. O du¿ym
wk³adzie s³uchaczy i tych, którzy ich
przygotowywali œwiadczy zdobycie a¿
79 punktów (I miejsce - 83 punkty).
M³ od zi e¿ Me dy cz ne go St ud iu m
Zawodowego im. Stefanii Wo³ynki
aktywnie uczestniczy we wszystkich
akcjach na terenie miasta i gminy w
promowaniu zdrowia i zapobieganiu
chorobom. Szczególnie nale¿y
podkreœliæ udzia³ w takich programach
profilaktycznych jak: ,,Tydzieñ dla
serca”, ,,Rzuæ Palenie Razem z Nami”,
Profilaktyka raka piersi - ,,Ró¿owa
Wst¹¿eczka”, ,,Pierwotna Profilaktyka
Wad Cewy Nerwowej - Ju¿ teraz mogê
zadbaæ o zdrowie swego przysz³ego
dziecka”, ,,¯ywienie w zdrowiu i
chorobie”, ,,Profilaktyka gruŸlicy
p³uc”, ,,Bezpieczeñstwo na drodze”,
,,Pierwsza pomoc przedlekarska”.
W ramach organizowania akcji
oœwiatowo-zdrowotnych i dni
okazjonalnych dyrekcja i s³uchacze
Medycznego Studium Zawodowego
stale wspó³pracuj¹ z Powiatow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w
Janowie Lubelskim.
Za zaanga¿owanie i wspó³pracê
serdecznie dziêkujemy.
Opracowa³a: K. £ukasik

Ju¿ widaæ koniec robót
na ulicach Janowa

W okresie wiosennym rusz¹ roboty na terenia miasta. Przewiduje siê równoleg³e
wykonywanie nawierzchni asfaltowej w ulicach Jana Paw³a II, Ogrodowej,
Wiejskiej roboty zostan¹ zakoñczone do koñca czerwca. Natomiast w ulicach
Œwierdzowej, Sukienniczej, Weso³ej, Kiliñskiego, Pi³sudskiego, gdzie wykonana
bêdzie nawierzchnia z kostki brukowej roboty zakoñczone zostan¹ do 15
wrzeœnia. Najd³u¿ej bêd¹ trwaæ roboty na ulicy Wa³owej ze wzglêdu na
koniecznoœæ wykonania nowego wodoci¹gu od skrzy¿owania z ul. Sukiennicz¹ do
skrzy¿owania z ulic¹ Œwierdzow¹. Prace na zbiorniku „Zalew” potrwaj¹ do koñca
kwietnia, nape³nianie wod¹ potrwa do koñca maja.
J. M.

Podtopienia w Janowie

Czwartek 17 marca dla mieszkañców ulicy Ulanowskiej zapisze siê przykrymi
wspomnieniami. Wieczorem tego dnia po ulewnym deszczu i stopieniu siê œniegu
pomiêdzy rzek¹ Bia³k¹ a drog¹ krajow¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ ul. Ulanowskiej woda podtopi³a
kilkanaœcie posesji. Najgorsze przysz³o wraz z fal¹ kulminacyjna na Bia³ce w pi¹tek w
nocy. Woda przela³a siê przez wa³ w dwóch miejscach i wtargnê³a na tereny wczeœniej
podtopione. Woda wtargnê³a do piwnic, wesz³a na niskie partery, zala³a szamba i ci¹gle jej
przybywa³o. Woda przelewa³a siê przez drogê krajowa na druga stronê ulicy. W sobotê od
rana jednostki z Janowa Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i Ochotnicze Stra¿e Po¿arne z
s¹siednich miejscowoœci prowadzi³y akcje ratownicz¹. Pompy jednak mia³y zbyt ma³¹
wydajnoœæ, dopiero po sprowadzeniu wysokowydajnej pompy przez Powiatow¹ Stra¿
Po¿arn¹ sytuacje mo¿na by³o opanowaæ. Usuwanie sutków podtopieñ potrwa kilka dni.
W poniedzia³ek 21 marca przedstawiciele poszkodowanych mieszkañców
spotkali siê z Burmistrzem Krzysztofem Ko³tysiem. Podczas spotkania ustalono, ¿e
miasto pokryje koszty wypompowywania wody z piwnic i szamb. Przewiduje siê, ¿e
poszkodowani zostan¹ zwolnieni z podatku od nieruchomoœci (w czêœci lub ca³oœci), po
ustaleniach komisji i oszacowaniu strat. Na najbli¿szej sesji rozpatrywana bêdzie
mo¿liwoœæ udzielenia wiêkszej pomocy. Burmistrz podejmie starania w Wojewódzkim
Zwi¹zku Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, który odpowiedzialny jest za gospodarkê
wodn¹, aby przeprowadziæ prace oczyszczaj¹ce i pog³êbiaj¹ce koryto rzeki.
Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, przewidziane jest wykonanie dodatkowego rowu odwaniaj¹cego i przepustu
pod droga krajow¹ nr 19. Koszty dokumentacji technicznej pokryje gmina, roboty
wykona GDKiA. Przewidywany termin wykonania inwestycji to jesieñ 2005 roku.
J. M.

Gazeta Janowska
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A jednak siê krêci...
Przez d³ugie lata najwiêksz¹ bol¹czk¹
Jan owa by³ bra k te ren ów, któr e
mo¿naby by³o przeznaczyæ pod
inwestycje, a przez to uczyniæ pierwszy
krok, niezbêdny do przyci¹gniêcia do
miasta inwestorów. Dziêki d³ugim
staraniom, samorz¹dowi gminnemu
uda³o siê w ostatnim okresie pozyskaæ
znaczne obszary inwestycyjne. Miasto
obra³o dwa kierunki rozwoju. Pierwszy
kierunek zwi¹zany jest z rozwojem
ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci,
drugi zak³ada rozwój turystyki.
Dlaczego akurat takie kierunki?
Znaczenie turystyki dla gminy jest
chyba oczyw iste. Ponad 60% jej
p o w i e r z c h n i z a j m u j ¹ l a s y, w
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wiêkszoœci Park Krajobrazowy „Lasy
Janowskie”, mamy kilka unikatowych
rezerwatów przyrody, mamy tak¿e
Zalew Janowski, co prawda obecnie w
przebudowie, ale docelowo to w³aœnie
on ma staæ siê magnesem i baz¹ do
rozwoju turystyki, tak¿e poza teren
Janowa Lubelskiego. Z kolei rozwój
przedsiêbiorczoœci jest naturaln¹
konsekwencj¹ istnienia na terenie
gm in y wi el ol et ni ch tr ad yc ji w
wybranych bran¿ach lub wynika z
dostêpnoœci stosownej bazy
surowcowej.
W nawi¹zaniu do tak obranych
kierunków rozwoju, na terenie miasta
tworzone s¹ dwie strefy inwestycyjne:

Janowska Strefa Inwestycyjna
BOROWNICA i Centrum Rozwoju
Turystyki ZALEW. Janowska Strefa
Inwestycyjna powstaje przy wjeŸdzie
do miasta od strony Lublina i obejmuje
tereny Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych
oraz tereny przyleg³e, które co prawda
po zo st aj ¹ w rê ka ch pr yw at ny ch
w³aœcicieli, jednak¿e s¹ systematycznie
wykupywane przez gminê. Ca³y obszar
ma liczyæ ponad 200 ha. W chwili
obecnej miasto ma do zaoferowania
oko³o 100 ha gruntów inwestycyjnych.
S¹ to dzia³ki od 30 arów do 24 ha, przy
czym trzy najwiêksze dzia³ki s¹
niepodzielne, reszta zaœ mo¿e byæ
modyfikowana, zale¿nie od potrzeb
inwestora. Zgodnie z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
tereny te s¹ przeznaczone pod rozwój
bran¿y drzewnej, spedycyjnej,

Gazeta Janowska

spo¿ywczej (g³ównie przetwórstwo
owoców miêkkich) oraz budowlanej.
Preferowane s¹ zak³ady produkcyjne,
czyli takie, które generuj¹ najwiêcej
nowych miejsc pracy, nie planuje siê
zaœ budowy wielopowierzchniowych
hal handlowych, np. supermarketów.
Tereny te wymagaj¹ uzbrojenia. Zapisy
tworz onego w³aœn ie Wielole tnieg o
Programu Inwestycyjnego pokazuj¹,
¿e s¹ to inwestycje priorytetowe i bêd¹
one realizowane w pierwszej
kolejnoœci, po uzyskaniu
dofinansowania zewnêtrznego.
Pierwszy teren ju¿ zosta³ sprzedany. Do
przetargu stanê³o trzech kontrahentów.
Przetarg na zakup 4,4 ha wygra³a firma
Water Fashion Sp. z o.o., która w
najbli¿szym czasie zamierza
zrealizowaæ tu inwestycjê. Miasto
przyjê³o tak¹ zasadê, i¿ nabywca terenu
otrzymuje prawo gospodarowania
gruntem na okres kilku lat, a po
spe³nieniu warunków umowy, czyli
rzeczywistym zrealizowaniu
inwestycji, teren ten przechodzi na
w³asnoœæ inwestora. Uzyskane w ten
sposób œrodki s¹ przeznaczane na
wykup kolejnych terenów z r¹k
prywatnych w³aœcicieli.
Strefa druga, czyli Centrum
Rozwoju Turystyki ZALEW zgodnie z
nazw¹ obejmuje tereny wokó³ Zalewu
Janowskiego. Oferta zlokalizowanych
tam terenów inwestycyjnych to oko³o
50 ha. Ma to byæ obszar zachowuj¹cy
wzglêdn¹ jednolitoœæ architektoniczn¹
i funkcjonaln¹, ze wzajemnym
uzupe³nianiem siê us³ug. W myœl tej
zasady samorz¹d gminny przygotowa³
koncepcjê zagospodarowania zalewu,
gdzie ma powstaæ park rekreacji, ze
szczególnym podkreœleniem po³o¿onej
na zalewie wyspy. Wyspa ma stanowiæ
element wyró¿niaj¹cy Janów Lubelski
spoœród innych oœrodków
turystycznych, a jej charakter i
zabudowa architektoniczna ma staæ siê
powodem, dla którego potencjalny
turysta wybierze w³aœnie Janów na
miejsce swojego wypoczynku.
Modernizacji ulegn¹ tak¿e ju¿
istniej¹ce obiekty noclegowe. Jaki jest
ich stan obecny ka¿dy chyba wie.
W tej chwili trwaj¹ w gminie
prace zmierzaj¹ce do znalezienia
odpowiedniej formu³y zrealizowania
tego wielkiego przedsiêwziêcia. Na
pewno realizacja tych planów bêdzie
trudna i bêdzie wymaga³a podzia³u na
pewne etapy. Jednak przy wsparciu
samorz¹du i miejmy nadziejê, przy
zainteresowaniu tym
przedsiêwziêciem lokalnych
inwestorów, istniej¹ du¿e szanse, ¿e
zamierzenia te zostan¹ zrealizowane.
Rados³aw Kusz

O przetargach w Urzêdzie Miejskim
Zd ec yd ow an a wi êk sz oœ æ za da ñ
wykonywanych przez s³u¿by Urzêdu
Mi ej sk ie go je st fi na ns ow an a ze
œrodków publicznych jako zamówienia
publiczne. Definicja zawarta w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówieñ publicznych nak³ada
obowi¹zek stosowania tej ustawy przy
zamawianiu dostaw, us³ug lub robót
budowlanych.
W roku bie¿¹cym, podobnie jak
w latach ubieg³ych, zosta³ opracowany
pl an za mó wi eñ pu bl ic zn yc h d la
wy ko na ni a ni ez bê dn yc h za da ñ.
Harmonogram na rok 2005 przewiduje
wykonanie 17 zadañ zwi¹zanych z
bie¿¹cym utrzymaniem, remontami i
wykonaniem n owych u rz¹dzeñ
infrastruktury technicznej miasta.
Od pocz¹tku roku
rozstrzygniêto ju¿ 5 przetargów miêdzy
in ny mi na bi e¿ ¹c e u tr zy ma ni e
cz ys to œc i te re nó w ko mu na ln yc h,
konserwacjê i pielêgnacjê drzew w
Parku Miejskim, obcinkê drzew w
pasach ulicznych oraz na nasadzenia
kw ia to we i rem on ty cz¹ st ko we
nawierzchni ulic. W wyniku
przeprowadzonego postêpowania o
zamówienie publiczne zostali
wy³onieni nastêpuj¹cy wykonawcy:
1. utrzymanie czystoœci w mieœcie Zak³ad Us³ugowy EKO-PARK z
Janowa Lub. Wartoœæ zamówienia 8.025 z³ brutto na miesi¹c.
2. konserwacja i pielêgnacja drzew w
Parku Miejskim - Zak³ad Us³ugowy
„Œrodowiska” z Tarnobrzega. Wartoœæ
zamówienia 12.538.19 z³ brutto.
3. obcinka drzew w pasach ulicznych Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
J a n o w i e L u b e l s k i m . Wa r t o œ æ
zamówienia - 5.808.77 z³ brutto.
Kolejne przetargi, na pozimowe
oczyszczanie pasów drogowych oraz

na mechaniczne zamiatanie jezdni w
bi e¿ ¹c ym se zo ni e s ¹ w tr ak ci e
og³oszenia z terminem sk³adania ofert
do 23 marca 2005 r. W miesi¹cu
kwietniu bêd¹ og³aszane przetargi na
wykonanie robót drogowych na terenie
miasta i gminy. Przewiduje siê
wykonanie remontu dróg w £¹¿ku
Garncarskim i Nowej Wsi oraz
regeneracje nawierzchni ul. Kopernika
i Rydza Œmig³ego.
Ciekaw¹ ofert¹ dla
miejscowych przedsiêbiorców bêdzie
og³oszenie zamówienia publicznego na
kompleksowe wykonanie placu zabaw
dla dzieci, który zlokalizowany bêdzie
na placu przy ul Jana Paw³a II obok
przedszkola publicznego nr 2. Ten
przetarg og³oszony bêdzie jeszcze w
miesi¹cu marcu.
Zgodnie z zapisem w prawie
zamówieñ publicznych dostawc¹ lub
wykonawc¹ mo¿e byæ osoba fizyczna,
prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej
oraz podmioty wystêpuj¹ce wspólnie,
np. konsorcja. Do postêpowania o
zamówienie publiczne dopuszczeni s¹
oferenci, którzy spe³niaj¹ warunki
o k re œ lo n e w a rt . 22 u st a wy o
zamówieniach publicznych, nie s¹
wykluczeni z art. 24 i których oferty
zosta³y przygotowane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w
dokumentach przetargowych, a przy
zadaniach tego wymagaj¹cych
posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia.
Szczegó³owe informacje o
zamówieniach publicznych, tak¿e w
zakresie zadañ inwestycyjnych mo¿na
uzyskaæ w dziale z amówieñ
publicznych przy referacie inwestycji
oraz na stronie internetowej pod:
https://www.janowlubelski.netbip.pl

Janowski FART-owny tydzieñ
Janów na filmowo

MW

Ju¿ w sierpniu bie¿¹cego roku Janów codziennie rano odbywaæ siê bêd¹
Lubelski goœci³ bêdzie szereg osób projekcje filmów animowanych i
zwi¹zanych z twórczoœci¹ filmow¹ i fabularnych dla dzieci, wieczorem zaœ
telewizyjn¹. Turyœci i mieszkañcy najbardziej wytrzymali „filmowo”
naszego regionu uczestniczyæ bêd¹ bêd¹ mogli odpocz¹æ w plenerze
mogli w spotkaniach z twórcami ogl¹daj¹c filmy „lekkie, ³atwe i
film owym i, osob isto œcia mi œwia ta przyjemne”. Festiwal Artystów Filmu i
filmu i telewizji - przedstawicielami Tel ew iz ji FART 20 05 , kt ór eg o
ogólnie pojmowanego œwiata mass g³ównym celem bêdzie promowanie
mediów. W kilku miejscach Janowa n a s z e g o m i a s t a w s k a l i
L u b e l s k i e g o , w t y m w k i n i e ogólnokrajowej, ma na celu o¿ywienie
„Jutr zenka ” poka zywan e bêd¹ ¿ycia kulturalnego w mieœcie,
zarówno dzie³a kina polskiego i za pr ez en to wa ni e j eg o w al or ów
œwiatowego jak równie¿ filmy turystycznych, gospodarczych i
potocznie nazywane „komercyjnymi” kulturowych. „GJ” ma nadziejê, ¿e
n a s t a w i o n e n a s z e r s z e g r o n o janowski festiwal bêdzie mia³ szansê
odbiorców, filmy dokumentalne, filmy zagoœciæ na sta³e w kalendarzu imprez
przedpremierowe. W trakcie tych naszego miasta na równi z „Dniami
tygodniowych „zmagañ” filmowych Janowa”, zawodami konnymi czy
nie zabraknie tak¿e koncertów „Festiwalem Kaszy”. Szerzej o
muzycznych, kabaretonu, eliminacji do festiwalu w nastêpnych wydaniach
popularnych teleturniejów i zabaw „Gazety Janowskiej”
telewizyjnych. Nie zabraknie równie¿
niespodzianek i dla najm³odszych Ac
Wybory w latach 50-tych. Na œcianie wisi portret Stalina. Przyci¹ga uwagê
starszej, niedowidz¹cej babci.
- O! Pi³sudski.
- Nie Pi³sudski towarzyszko tylko Josef Wisarionowicz Stalin.
- A co on takiego zrobi³ ten Stalin?
- On wygna³ Niemców z Polski.
- Da³by Bóg, pogoni³by i Ruskich.

Nowe zak³ady przemys³owo-us³ugowe
W Urzêdzie Miejskim w Janowie
Lubelski odby³ siê ustny przetarg
nieograniczony na oddanie w
u¿ yt ko wa ni e wi ec zy st e dz ia ³e k,
po³o¿onych przy drodze krajowej nr 19
za Fabryka Maszyn o powierzchni
1,4414 ha i drugiej o pow. 2,8276 ha.
Ustalono miêdzy innymi nastêpuj¹ce
warunki oddania dzia³ek w
u¿ytkowanie wieczyste:
1. Zagospodarowanie i realizacja
in we st yc ji na pr ze dm io to wy ch
dzia³kach, musi byæ zgodna z planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Janów Lubelski na których w
granicach wydzielonych terenów jest
mo ¿l iw oœ æ lo ka li za cj i za k³ ad ów
us³ugowo-produkcyjnych, dopuszcza
siê funkcje zamienne i uzupe³niaj¹ce
sk³adowo-magazynowe, nie koliduj¹ce
z projektem zagospodarowania,
2. Ustanowienie prawa u¿ytkowania
wieczystego nastêpuje na lat 40.
3. Sp rz ed a¿ ni er uc ho mo œc i na
w³asnoœæ jej u¿ytkownikowi
wieczystemu, mo¿e nast¹piæ dopiero
po rozpoczêciu budowy.
4. U sta la s iê o p³a ty z tyt u³u
u¿ytkowania wieczystego w
wysokoœci:
a) pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego w wysokoœci 25% ceny
uzyskanej w wyniku przetargu,
b) op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego w wysokoœci 3% ceny
uzyskanej w wyniku przetargu.
5. W przypadku zagospodarowania
nieruchomoœci w sposób niezgodny z
powy¿ej okreœlonymi warunkami
oddania nieruchomoœci w u¿ytkowanie
wieczyste, Gminie przys³uguje prawo

rozwi¹zania umowy o oddaniu
nieruchomoœci w u¿ytkowanie
wieczyste przed up³ywem okreœlonego
w niej terminu, bez odszkodowania na
rzecz jej u¿ytkownika wieczystego.
Do przetargu:
1. Na od da ni e w u¿ yt ko wa ni e
wieczyste dzia³ki o pow. 1,4414 zosta³y
dopuszczone dwie osoby. Cena
wywo³awcza dzia³ki przeznaczonej do
oddania w u¿ytkowanie wieczyste
wynosi³a 43 700,00 z³ (netto), a
najwy¿sza cena osi¹gniêta w przetargu
wynios³a 51 180,00 z³ (netto), która
stanowi³a podstawê do naliczenia
pierwszej op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego. Op³ata ta
wynosi 25% ceny osi¹gniêtej w
przetargu, co daje kwotê 12.795.00 z³
(netto). Jako nabywca przedmiotowej
dzia³ki zosta³a ustalona Spó³ka z o.o.
Water Fashion w £añcucie.
2. Na oddanie w u¿ytkowanie
wieczyste dzia³ki o powierzchni 2,8276
ha zosta³y dopuszczone trzy osoby.
Cena wywo³awcza dzia³ki
przeznaczonej do oddania w
u¿ytkowanie wieczyste wynosi³a
85.800,00 z³ (netto), a najwy¿sza cena
osi¹gniêta w przetargu wynios³a
120.000,00 z³ (netto), która stanowi³a
podstawê do naliczenia pierwszej
op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego. Op³ata ta wynosi 25%
ceny osi¹gniêtej w przetargu, co daje
kwotê 30.000,00 z³ (netto). Jako
na by wc a pr ze dm io to we j dz ia ³k i
zosta³a ustalona Spó³ka z o.o. Water
Fashion w £añcucie.
Referat Gospodarki
Przestrzennej i Gruntami

Renowacja parku miejskiego
Park Miejski w Janowie Lubelskim jest
obszarem o istotnym znaczeniu dla
historycznego uk³adu urbanistycznego
i kulturowego krajobrazu miasta.
Za³o¿ony w pierwszej po³owie XIX
wieku, zapewne wed³ug planów
znanego architekta i planisty ogrodów
Franciszka Jaszczo³da, uznany jest
przez historyków urbanistyki jako
jeden z najwczeœniejszych ogrodów
publicznych w Polsce.
Ko mp oz yc ja ka me ra ln eg o
parku miejskiego o powierzchni oko³o
2 ha stanowi obraz stylistycznych
tendencji typowych dla tamtego
okresu, o s³abn¹cej w ostatnich latach
czytelnoœci tego stylu z powodu
przemieszania struktury przestrzennej.
Najstarszymi i najcenniejszymi
drzewami, stanowi¹cymi œwiadectwo
dawnego za³o¿enia ogrodowego, s¹
kasztanowce i klony jawory rosn¹ce
wzd³u¿ obrze¿y parku. Wœród nich 7
drzew jest objêtych ochron¹
konserwatorsk¹ jako pomniki przyrody
województwa lubelskiego. Na objêcie
ochron¹ zas³uguj¹: lipa drobnolistna,
dw ie so sn y w ej mu tk i o ra z b uk
pospolity. Do okazowych drzew nale¿y
tak¿e 15 kasztanowców rosn¹cych
g³ównie w formie szpalerów i 9
jaworów.
W celu zachowania
historycznego stanu parku miejskiego
stwierdzono potrzebê przeprowadzenia
w³aœciwie ukierunkowanych dzia³añ
zabezpieczaj¹cych zabytkow¹
substancjê parku.
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W 2002 roku zosta ³ oprac owany
program gospodarki drzewostanem,
kt ór eg o c el em by ³o ws ka za ni e
ni ez bê dn yc h p ra c i za bi eg ów
zmierzaj¹cych ku poprawie stanu
zdrowotnego drzew oraz przywrócenie
i uwydatnienie dawnego uk³adu
przestrzennego i kompozycji parku.
Pra ce k ons erw acy jne prz y
drzewostanie trwaj¹ od dwóch lat.
Celem zabiegów jest poprawa
warunków wegetacji i kompleksowa
ochr ona, biot echn iczn a i praw na,
cennego i najstarszego drzewostanu
poprzez korektê obecnego kolizyjnego
stanu zadrzewienia (eliminacja drzew
chorych, os³abionych lub koliduj¹cych
z drzewostanem zwi¹zanym z uk³adem
historycznym) oraz wykonanie
zabiegów konserwacyjno - leczniczych
na w skazanych d okumentacj¹
te ch ni cz n¹ dr ze wa ch . Pr ac e s¹
wykonywane przez specjalistyczn¹
firmê „Œrodowisko” z Tarnobrzega,
która stosuje unikaln¹ w Polsce
„alpinistyczn¹” metodê wykonywania
zabiegów niepowoduj¹c¹ uszkodzenia
pod³o¿a i systemu korzeniowego oraz
trawników. W bie¿¹cym roku
wy ko ny wa ne s¹ za bi eg i n a 5 0
drzewach, z których 12 przeznaczono
do usuniêcia. Po wykonaniu tych
zabiegów kilkuletni cykl prac bêdzie
zakoñczony.
MW

5.

Od 01 stycznia 2004 roku ka¿dy polski podatnik mo¿e przekazaæ 1% swojego
podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, tak¹ organizacj¹ jest Caritas
Sandomierska (pe³na lista tych organizacji znajduje siê na stronie internetowej
www.pozytek.ngo.pl).
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci chêtnie odpowie na wszystkie Pañstwa
pytania i s³u¿y porad¹ nasz pracownik pani Magdalena Banaszkiewicz pod
numerem telefonu (015) 644 55 86 lub 832 11 45 wew. 34.
Nr KRS: 0000213751
Nr konta Caritas Diecezji Sandomierskiej: 40 1060 0076 0000 3300 0031 2761
Informacje na stronie: www.caritas.pl/sandomierz
Ewentualnych wp³at proponujemy dokonywaæ za poœrednictwem Poczty Polskiej,
która od marca pobiera op³atê w wysokoœci 1 z³.
Wszystkim sympatykom Caritas Diecezji Sandomierskiej, którzy zdecyduj¹ siê
na wsparcie naszej dzia³alnoœci - sk³adamy serdeczne
BÓG ZAP£AÆ!
Ks. Bogus³aw Pitucha
Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej

“Czy twoje p³uca s¹ starsze od ciebie”

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Janowie Lubelskim,
dbaj¹c o zdrowie swoich pacjentów realizuje Program Ministra Zdrowia
„Profilaktyka przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc(POCHP)”, og³oszony
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program adresowany jest do kobiet i
mê¿czyzn pomiêdzy 40 a 65 rokiem ¿ycia, pal¹cych papierosy oraz by³ych
palaczy.
Celem programu jest ograniczenie zachorowalnoœci i inwalidztwa z
powodu POCHP, poprzez kompleksowe dzia³ania edukacyjnodiagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.
Program realizowaæ bêdziemy poprzez:
- upowszechnianie wiedzy o POCHP,
- wdra¿anie badañ przesiewowych,
- edukacja antytytoniowa i leczenie na³ogu palenia,
- diagnozowanie œrodowiska /ankieta/,
- diagnozowanie i leczenie chorych na POCHP.
Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc, znana te¿ pod postaci¹ rozedmy i
przewlek³ego zapalenia oskrzeli jest bardzo rozpowszechnion¹ chorob¹ na
œwiecie. W Polsce zapada na ni¹, co pi¹ta osoba pal¹ca czynnie lub biernie
nara¿ona na dzia³anie dymu tytoniowego.
Choroba zaczyna siê od przewlek³ego kaszlu i odpluwania niewielkiej
iloœci wydzieliny szczególnie rano. Po latach pojawia siê dusznoœæ podczas
wysi³ku. Pocz¹tkowo wystêpuje kilkakrotnie w ci¹gu roku, zazwyczaj podczas
infekcji z czasem dusznoœæ utrwala siê. Dusznoœæ jest ju¿ póŸnym objawem i
powoduje nieodwracalne zmiany na po³owie powierzchni wentylacyjnej p³uc.
Nieleczona choroba prowadzi do przewlek³ego niedotlenienia organizmu,
niewydolnoœci serca i przedwczesnego zgonu. Jest to czwarta przyczyna zgonów
w Polsce. Z tego tytu³u przyznawanych jest 20% rent inwalidzkich.
Je¿eli czujesz siê zagro¿ony i chcesz sprawdziæ, w jakim stanie s¹ twoje
p³uca zg³oœ siê do NZOZ „Zdrowie” w Janowie Lubelskim ul. Jana Paw³a II
nr 5 w celu przeprowadzenia odpowiednich badañ profilaktycznych.
Wszelkie informacje uzyskasz osobiœcie w rejestracji lub telefonicznie pod nr
8723-099.
W przypadku wykrycia zmian podczas badañ fizykalnych i badaniem
spirometrycznym zostanie Pan /Pani objêty odpowiedni¹ opiek¹ lekarsk¹.
Zapraszamy do uczestnictwa w programie profilaktycznym.

Us³ugi koparko - ³adowark¹
Prace ziemne

Inicjatywa spo³eczna
na rzecz zakupu
tomografu komputerowego
„Choroba pozwala poznaæ s³odycz
zdrowia”.
Heraklit.

26 stycznia 2005 roku do krajowego
rejestru s¹dowego zosta³ wpisany
„Spo ³ecz ny Ko mite t Zak upu
Tomografu Komputerowego” z
siedzib¹ w Janowie Lubelskim, który
bêdzie dzia³a³ przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy
Panó w Bole s³aw a Gzik a Star osty
Janowskiego oraz Zbigniewa
Widomskiego Dyrektora w/w zak³adu
opieki zdrowotnej. Celem
sto war zys zen ia jes t poz ysk iwa nie
œrodków finansowych na wspieranie

zakupu tomografu komputerowego dla
naszego szpitala. Szacunkowa cena
dobrej klasy tomografu wynosi oko³o
1.400.000.00 z³.
Zgromadzenie tak ogromnej kwoty
wymaga wsparcia spo³ecznego w
ka¿dej formie, w zwi¹zku, z czym ci,
którzy chc¹ i mog¹ pomóc w
zre ali zow ani u ta k is tot neg o ce lu
proszeni s¹ o kontakt ze Starost¹
Janowskim. Wsparcie tej inicjatywy
po pr ze z pr zy st ¹p ie ni e do gr up y
za³o¿ycieli s towarzyszenia
zadeklarowali miêdzy innymi: Ks.
Józ ef K raw czy k, P iot r Gó ra,
W³adys³aw Dubiel, Roman Kaproñ,
Stanis³aw Kowal, Piotr Startek, Roman
Jarosz, Zbigniew Kêdra, Alicja Dudzic,
Halina Krzak, Tadeusz Borowski,
Krzysztof Kalita, Bo¿ena Mróz,
Andrzej Kamiñski oraz Stanis³aw
Wi si ñs ki . K ol ej ny m k ro ki em
powo³anego stowarzyszenia bêdzie
uzyskanie statusu organizacji po¿ytku
publicznego, po to, aby w przysz³oœci
ci, którym bêd¹ chcieli wesprzeæ
finansowo zakup tego urz¹dzenia
mogli z korzyœci¹ równie¿ dla siebie
dokonaæ przewidzianych prawem
odliczeñ podatkowych.
Co to jest i do czego s³u¿y tomograf
komputerowy?
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Tomograf komputerowy to aparatura
znajduj¹ca szerokie zastosowanie w
medycynie. S³u¿y do uwidaczniania
warstw cia³a ludzkiego. Dziêki
tomografii komputerowej mo¿emy
otrzymaæ poprzeczne obrazy cia³a
ludzkiego bez potrzeby jego
otwierania. Tomografia komputerowa
sta³ a siê jedn ym z wa¿n iejs zych
dzia³ów wspó³czesnej radiologii i w
wielu grupach chorób wyeliminowa³a
w z na cz ny m s to pn iu kl as yc zn e
techniki radiologiczne. Urz¹dzenie
sk³ada siê ze sto³u, gantry, w której jest
lampa RTG wraz z detektorami oraz
konsoli. W sk³ad wchodzi tak¿e
generator wysokiej czêstotliwoœci oraz
komputer. Podczas badania kr¹¿¹ca
wokó³ lampa rentgenowska aparatu

emituje wi¹zki promieniowania X,
które przechodz¹ przez pacjenta pod
ró¿nymi k¹tami ulegaj¹c os³abieniu i
nastêpnie padaj¹ na detektory. Na
podstawie p omiarów g êstoœci
os³abiania promieniowania komputer
tworzy obrazy poprzecznych
przekrojów cia³a pacjenta
uwidaczniaj¹c z du¿¹ dok³adnoœci¹
t k a n k i i s t r u k t u r ê n a r z ¹ d ó w.
Urz¹dzenie w trakcie badania tworzy
blisko 2000 przekrojów, z niezwyk³¹
precyzj¹ uwidacznia trójwymiarowo
badane narz¹dy. Zastosowana technika
umo¿liwia szybk¹ diagnostykê,
z w i ê k s z a p e w n o œ æ d i a g n o z y,
podnosz¹c jednoczeœnie skutecznoœæ
leczenia. W przypadku zabiegów
operacyjnych, dokonanie tomografii
komputerowej umo¿liwia lekarzowi
zaplanowanie najbezpieczniejszego
dla pacjenta postêpowania
c h i r u r g i c z n e g o . To m o g r a f i a
komputerowa to badanie o szerokim
za st os ow an iu w me dy cy ni e, to
nowoczesna, bezpieczna dla pacjenta i
bezbolesna metoda diagnostyczna.
S³ u¿ y do wy kr yw an ia zm ia n i
nieprawid³owoœci w budowie oraz
strukturze narz¹dów wewnêtrznych, a
przede wszystkim do wykrywania
zmian chorobowych w tym chorób
nowotworowych.
J. W.

Rodzina, praca, œpiew Wielkanoc - Œwiêto ¯ycia

Te trzy s³owa po³¹czy³y grupê osób,
które poprzez swój zapa³ i energiê
stworzy³y mieszany chór „Cantores
Janovienses”, zw an y po to cz ni e
chórem nauczycielskim. Nie oznacza
to jednak, ¿e sk³ad osobowy to
wy³¹cznie nauczyciele, tworz¹ go tak¿e
przedstawiciele innych zawodów i
profesji. Idea powstania zrodzi³a siê w
czasie pielgrzymowania na Jasn¹ Górê
w Pieszej Pielgrzymce Janowskiej.
W sk³ad chóru wesz³o osiem osób a
jego motorem napêdowym by³ Darek
Jargi³o, który pisa³ teksty i muzykê.
Niestety choroba uniemo¿liwi³a mu
czynny udzia³ w dzia³alnoœci chóru, ale

zdecydowali siê poœwiêciæ swój czas,
mimo obowi¹zków zawodowych i
rodzinnych. Jednak jak podkreœlaj¹,
wspólne spotkania, wyjazdy i œpiew
sprawiaj¹ im wiele radoœci. Pozwala na
oderwanie siê od codziennych
problemów, daj¹c wewnêtrzne
rozluŸnienie i satysfakcjê. Cz³onkowie
chóru nie s¹ muzykami z wykszta³cenia
tylko z zami³owania, na próbach
æwicz¹ swój g³os i pamiêæ muzyczn¹.
Swoi mi wyst êpam i chór ubog aca
li tu rg iê ms za ln ¹, na bo ¿e ñs tw a,
odpusty, bierze udzia³ w przegl¹dach i
konkursach pieœni religijnych. Du¿ym
wydarzeniem w dzia³alnoœci chóru by³

jest on ci¹gle jego dobrym duchem.
Swoj¹ dzia³alnoœæ chór rozpocz¹³ w
roku 1996. Pocz¹tkowy repertuar
stanowi³y pieœni pielgrzymkowe,
k a n o n y Ta i z e , s u k c e s y w n i e
wprowadzano œpiewy liturgiczne
dominikañskie. W tym samym roku
c h ó r
b r a ³
u d z i a ³
w Kon kur sie Pio sen ki Rel igi jne j
w Bi³goraju, gdzie zdoby³ I miejsce
w kategorii wokalnej. Tego typu
dzia³alnoœæ to przyk³ad wspólnoty
modlitewnej m³odych ludzi, to ich znak
przynale¿noœci do koœcio³a i wiary,
kt ór ¹ wy ra ¿a j¹ po pr ze z œp ie w.
W czasie, gdy trudno jest stworzyæ
no we ws pó ln ot y je st sw oi st ym
ewenementem. Chór rozwija siê,
obecnie w jego sk³ad wchodzi 30 osób,
kierownikiem muzycznym jest Marek
Sulowski, organista parafii
sa nk tu ar yj ne j. Na le ¿y za uw a¿ yæ
zaanga¿owanie ludzi, którzy

udzia³ w obchodach rocznicowych w
Momotach, które transmitowane by³y
przez Ra dio Mary ja i Telewizjê
T R WA M , c o p o z w o l i ³ o n a
zaprezentowanie siê szerokiemu gronu
odbiorców w kraju i za granic¹.
W najbli¿szym czasie chór bêdzie
uczestniczy³ w Triduum Paschalnym,
obchodach Bo¿ego Cia³a oraz uœwietni
Die cez jal ny Kon gre s Rod zin y w
Sandomierzu. Ka¿dy, kto chcia³by
przy³¹czyæ siê do grona chórzystów
„Cantores Janovienses” i dziêki temu
poznaæ nowych, ciekawych ludzi,
spêdziæ swój wolny czas od nauki i
pracy w towarzystwie osób dziel¹cych
podobne zainteresowania i pasje jak Ty,
chce przyczyniæ siê do tego, ¿e o Tobie i
Twoim mieœcie bêdzie mówi³o siê z
dum¹, niech nie czeka i przyjdzie na
próbê chóru we wtorek lub czwartek po
mszy wieczorowej w parafii œw. Jana
Chrzciciela.
Krzysztof Jednac

POWIATOWY BANK SPÓ£DZIELCZY
W JANOWIE LUBELSKIM
ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓ£DZIELCZOŒCI

Wysoki standard obs³ugi
Gwarancja niskiej prowizji
PrzyjdŸ do Nas „Jesteœmy Twoim bankiem”
Centrala Banku w Janowie Lubelskim tel. 8725225
Oddzia³y Banku w Chrzanowie tel. 8755140, Dzwoli tel. 8752206,
Godziszowie tel.8711106 i Potoku Wielkim tel.8740205,
Filie w Polichnie tel.8714420 i Zdzi³owicach tel.8712149

Œwiêty Ireneusz napisa³, ¿e „chwa³¹
Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy”. Œwiat
dzisiejszy potrzebuje jak mo¿e nigdy
dot¹d ludzi nie tylko ¿ywych, ale nade
wszystko „ludzi ¿yj¹cych”. St¹d te¿
warto spojrzeæ na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego jako na
œwiêta ¯ycia. Mi³o i wygodnie by³oby
zatrzymaæ siê na poziomie pisanek,
zaj¹czków, œmigusa-dyngusa. Ale
warto spróbowaæ pójœæ o krok dalej,
warto popatrzeæ uwa¿nie na samego
siebie i na rzeczywistoœæ, w jakiej
przychodzi nam ¿yæ i zadaæ sobie trud
poszukiwania odpowiedzi na pytanie
„czy jesteœmy ¿yj¹cy, co znaczy
powstaæ z martwych, co znaczy
powróciæ do ¿ycia, co tak naprawdê
znaczy byæ ¿yj¹cym?”
Zapytasz Drogi Czytelniku, czy
jest jakaœ ró¿nica, czy to nie jest tylko
zwyk³a gra s³ów? Myœlê, ¿e ró¿nica jest
i to niebagatelna. Wystarczy z odrobin¹
uwagi i krytycyzmu przyjrzeæ siê
ró¿nym wymiarom naszego ¿ycia.
Taka obserwacja dostarcza niestety
wiele powodów, aby mieæ w¹tpliwoœci
czy ¿yj¹ce s¹ nasze sumienia, czy
dobro ze z³em nam siê zbytnio nie
wymiesza³o, czy znacz¹ coœ dla nas
jeszcze takie s³owa jak uczciwoœæ,
prawda, honor? Obserwuj¹c nasze
¿ycie publiczne czy to na salonach
Warszawy czy mniejszych œrodowisk
takie w¹tpliwoœci mog¹ siê budziæ.
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e dzisiaj
wszystko wystarczy tylko w³aœciwie
nazwaæ, dorobiæ ideologiê, ubraæ w
odpowiednie s³owa. I wszystko jest w
porz¹dku. Nie istniej¹ dzisiaj prawda i
fa³sz, jest tylko odmienna interpretacja
faktów, nie ma dzisiaj ³apówek s¹ tylko
dowody wdziêcznoœci, nie ma dzisiaj
oszustw podatkowych, nieuczciwoœci
jest tylko korzystanie z luk w prawie…
I tak mo¿na by³oby wymieniaæ w
nieskoñczonoœæ. Czy wiêc jesteœmy
ludŸmi ¿yj¹cymi? Bo istot¹
cz³owieczeñstwa jest coœ wiêcej ni¿
uroda, stan konta, pozycja spo³eczna,
zajmowane stanowisko. O tym czy
jesteœmy ludŸmi ¿yj¹cymi nie stanowi
uczelnia, jak¹ ukoñczyliœmy czy tytu³,
jaki uzyskaliœmy. Jak mówi przys³owie
(mo¿e niezbyt piêkne w swojej formie
ale bardzo prawdziwe) „Nie pomog¹
d o k t o r a t y, k i e d y c z ³ o w i e k
chamowaty”.
O tym czy jesteœmy ludŸmi
¿y j¹ cy mi , l ud Ÿm i Wi el ka no cy
decy duje równ ie¿ n asza post awa
wobec drugiego cz³owieka. Czy nie jest
on dla mnie tylko przedmiotem
wyzysku, wykorzystania. Dopóty drugi
cz³owiek jest mi potrzebny, dopóki
mo¿e mi byæ do czegoœ przydatny.
Kiedy ju¿ przestanie byæ u¿yteczny do
czegokolwiek, mogê go wykreœliæ z
mojego ¿ycia, w pewien sposób
uœmierciæ. Zatrwa¿aj¹ca jest ³atwoœæ, z
jak¹ rozpadaj¹ siê dzisiaj rodziny. Bez
wzglêdu na sta¿ ma³¿eñski ludzie
postanawiaj¹ siê rozstaæ, bo dochodz¹
do wniosku, ¿e nie s¹ ju¿ sobie
potrzebni, ¿e mój wspó³ma³¿onek nie
mo¿e wiêcej niczego daæ. Czy kocha
siê drugiego cz³owieka tylko za to, co
on mo¿e mi daæ, zaoferowaæ?
W zastraszaj¹cym tempie roœnie liczba
pensjonariuszy domów opieki
spo³ecznej. Bo rodzice niedo³ê¿ni,
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starsi, tacy, którzy ju¿ nie mog¹
zaopiekowaæ siê ma³ymi dzieæmi,
przygotowaæ obiadu, zaj¹æ siê domem
nie s¹ ju¿ do niczego potrzebni, wiêc
mo¿na siê ich pozbyæ.
Patrz¹c na Zmartwychwsta³ego, który
wychodzi z grobu, odwala kamieñ,
jakim grób by³ zabezpieczony, pytam
samego siebie czy jesteœmy wolni, czy
¿yje w nas jeszcze zdolnoœæ do
podejmowania wolnych, suwerennych
decyzji. A mo¿e moja wolna wola ju¿
umar³a. I widz¹c dobro pod¹¿am za
z³em - jak pisze œw. Pawe³ - i
usprawiedliwiam siê „bo wszyscy tak
robi¹, popatrz na tych co u w³adzy, ci to
dop ier o kr adn ¹, b o mo da t aka
nasta³a…”. I dziesi¹tki temu
podobnych wyt³umaczeñ. Jeœli nie
umiem wybieraæ naprawdê
samodzielnie, to trudno mówiæ, ¿e
jestem „cz³owiekiem ¿yj¹cym”.
Bez wzglêdu na to jak wielk¹ wartoœci¹
dla Ciebie, Drogi Czytelniku, jest
Ch ry st us Zm ar tw yc hw st a³ y, b ez
wzglêdu na to, czym dla Ciebie jest
religia, Koœció³, zgodzisz siê pewnie ze
mn¹, ¿e zmartwychwstanie jest nam
dzisiaj niezbêdne. Trudno sobie wrêcz
wyobraziæ, co bêdzie dalej z naszym
mi as te m, n as zy m kr aj em , na sz ¹
cywilizacj¹, jeœli nie
zm ar tw yc hw st an ie my, je œl i ni e
st an ie my si ê n a n ow o l ud Ÿm i
„¿yj¹cymi”. Bo czasem wydaje siê, ¿e
nasz¹ polsk¹ rzeczywistoœæ mo¿na
okreœliæ tytu³em znanego horroru „Noc
¿ywych trupów”.
Konieczne jest zmartwychwstanie
naszych sumieñ, naszej wra¿liwoœci
moralnej. Konieczne jest, aby „o¿y³y”
wartoœci i autorytety. Aby s³owa takie
jak prawda, przebaczenie, pokora,
uc zc iw oœ æ p rz es ta ³y by æ t yl ko
mar twy mi ci¹ gam i lit er. To jes t
wezwanie, jakie p³ynie z Pustego
Grobu.
Ale Chrystus nie zmartwychwsta³ tylko
po to, aby nas piêtnowaæ, napominaæ,
krytykowaæ. On wyszed³ z Grobu, po
to, by daæ nam nadziejê, byœmy
uwierzyli, ¿e w tym zwariowanym
œwiecie mo¿na ¿yæ! I to mo¿na ¿yæ
uczciwie, dobrze, nie krzywdz¹c
innych ludzi. Niech ta nadzieja nigdy
nas nie opuszcza, niech nam wszêdzie
towarzyszy, w domu, w miejscu pracy,
w œrodowisku s¹siedzkim. Spróbujmy
byæ ludŸmi ¿yj¹cymi. Bo potrzeba nam
dzisiaj jak powietrza „¿yj¹cych”
urzêdników, pracodawców, lekarzy,
nauczycieli, bezrobotnych. B³. Matka
Ter es a z Ka lk ut y m ów i³ a, ¿e
„codziennie, nie mo¿emy robiæ rzeczy
wielkich, ale codziennie mo¿emy
czyniæ rzeczy dobre”. Nie czekajmy w
naszych ciemnych grobach egoizmu,
cwaniactwa, nieuczciwoœci a¿ inni
zmartwychwstan¹. Chrystus
zmartwychwsta³ równie¿ dla Ciebie, po
to byœ mia³ w sobie ¿ycie. Bo „chwa³¹
Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy”.
x. Tomasz
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VIII Festiwal Kultury Chrzeœcijañskiej
“Eutrapelia”

Festiwal skierowany jest do m³odzie¿y
szkó³ œrednich. Jego zamierzeniem jest
aktywny udzia³ m³odych osób w
wydarzeniach kulturalnych. Dziœ
brakuje ofert opartych na g³êbszych
wartoœciach narodowych i religijnych,
z którymi m³odzie¿ mog³aby siê
uto¿samiæ. Z kolei m³odzi ludzie s¹
aktywni, twórczy i poszukuj¹ sensu
¿ycia, celów ¿yciowych, ale bardzo
czêsto ten entuzjazm jest marnowany.
Festiwal jest Ÿród³em, z którego mo¿na
czerpaæ dobre pomys³y na ¿ycie.
Okaza³o siê, ¿e taka idea, która nie jest
³atwa w realizacji, czêsto wymaga
wyrzeczeñ, zmusza do pracy nad sob¹
cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹.
Eutrapelia to s³owo
pochodzenia greckiego, które oznacz
dobr¹ zabawê i pogodny nastrój. Dobra
zabawa, to taka, która pobudzaj¹c
intelekt cz³owieka, w naszym
przypadku m³odego i jego zdolnoœci
twórcze przyczynia siê do jego rozwoju
poprzez wykorzystanie czasu w sposób
pr zy je mn y a le i p o¿ yt ec zn y.
Propozycje festiwalowe maj¹ na celu
pobudzenie aktywnoœci twórczej
m³odzie¿y, tak, aby wskazaæ
logicznoœæ i racjonalnoœæ dokonywania

wyborów w sposobie organizowania
czasu wolnego. Jednoczeœnie festiwal
nawi¹zuje do wychowania
chrzeœcijañskiego. Zobrazowaniem
tych dzia³añ niech bêd¹ s³owa
ks. biskupa Wac³awa Œwierzawskiego:
„Nie wzorujcie siê na ludziach, którzy
najintensywniej ¿yj¹ tym, co
naj³atwiejsze. ¯yæ to nie znaczy
u¿ywaæ, kochaæ nie znaczy po¿¹daæ.
Wszystkie uczucia musz¹ byæ
podporz¹dkowane woli, wola
rozumowi a rozum Bogu.”
W roku szkolnym 2004/2005
inauguracja odby³a siê w trzech
regionach: opatowskim, tarnobrzeskim
i janowskim. Has³o przewodnie brzmi
„Eucharystia jako Komunia ¯ycia w
Rodzinie”. Patronat nad Festiwalem
sp ra wu j¹ : bi sk up sa nd om ie rs ki ,
Po dk ar pa ck i K ur at or Oœ wi at y,
Œwiêtokrzyski Kurator Oœwiaty oraz
Lubelski Kurator Oœwiaty. W lutym
m³odzie¿ uczestniczy³a w
pr zy go to wa ny ch pr ze z s wo ic h
ko le gó w in sc en iz ac ja ch w sa li
widowiskowej Janowskiego Oœrodka
Kultury. Zaprezentowane formy i styl
ich wykonania wzbudzi³y podziw
zebranej publicznoœci.
Na spotkanie przybyli
zap ros zen i goœ cie m.i n. Sta ros ta
Janowski Boles³aw Gzik, Burmistrz
Janowa Krzysztof Ko³tyœ, Sekretarz
Gminy Bo¿ena Czajkowska,
ks. Bogdan Piekut - Diecezjalny
Dus zpa ste rz Dzi eci i M³o dzi e¿y,
ks. inf u³a t Edm und Mar kie wic z,
ks. dziekan Marian Balicki z Niska,
ks. kanonik Jan Sobczak, Kuratorium
reprezentowa³ Marian Szostak z
Lublina a Katolicki Dom Kultury
„Ar ka” z Rac ³aw ic, organi zat ora
festiwalu, reprezentowa³y Alicja
Szewczyk i Agnieszka Fryc.
Krzysztof Jednac

Jedyna w ca³ym powiecie

Powiat Janowski ma specjalistê II
stopnia w zawodzie pracownika
socja lnego . Jest nim Pa ni mgr
Agni eszk a Gra boœ z atru dnio na w
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim na
stanowisku pracownika socjalnego.
Pani Agnieszka jest jedn¹ z 40 osób z
ca³ej Polski, która uzyska³a tytu³
Specjalisty Pracy Socjalnej II Stopnia.
Specjalizacja ta zosta³a zorganizowana
po raz pierwszy w naszym kraju i na
razie nie ma naboru na drug¹ edycjê.
Egzamin koñcz¹cy specjalizacjê odby³
siê dnia 6 marca 2005r. przed Centraln¹
Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Instytucie
S³u¿b Spo³ecznych w Warszawie. Dla
chc¹cych zostaæ specjalist¹ II stopnia z
zakresu pracy socjalnej wymagania
by³y du¿e i trzeba by³o wykazaæ siê
wiedz¹ teoretyczn¹ z takich dziedzin
jak na przyk³ad:
- Unia Europejska,
- Zespo³owe rozwi¹zywanie
problemów i konfliktów,
- Metodyka projektowania, promocja
organizacji dzia³añ socjalnych,
- Interwencja kryzysowa,
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- Wypalenie zawodowe,
- Superwizja w pomocy spo³ecznej,
- Funkcje i zadania organizacji
pozarz¹dowych w pomocy spo³ecznej,
- Pracownik socjalny jako animator
dzia³añ socjalnych,
- Praca socjalna z osobami
uzale¿nionymi w szczególnoœci od
alkoholu i narkotyków.
Niezbêdne by³y równie¿
umi ejê tno œci pra kty czn e, któ ryc h
efektem by³ projekt socjalny. Pani
Ag ni es zk a Gr ab oœ pr zy go to wa ³a
projekt na temat rozwoju spo³ecznego
dla dzieci z rodzin alkoholowych
pochodz¹cych z Powiatu Janowskiego.
Efekty tego projektu bêd¹ widoczne
jeszcze w tym roku, o czym bêdziemy
Pañstwa informowaæ.
O randze osi¹gniêæ Naszego
Specjalisty œwiadczy równie¿ fakt, ¿e
uroczystego wrêczenia dyplomów
dokona Minister Polityki Spo³ecznej
dnia 21 listopada 2005 r. (Dzieñ
Pracownika Socjalnego).
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Red.

Internetowe pielgrzymowanie do
janowskiego sanktuarium
10 tysiêcy wejœæ zanotowa³ 12 lutego
br. licznik odwiedzin umieszczony na
stronie internetowej „Sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej w Janowie
Lubelskim”. Liczba odwiedzaj¹cych
stronê ci¹gle wzrasta, tylko w ci¹gu
2004 roku zarejestrowano ok. 4400
u¿ytkowników. Dziennie notuje siê
œrednio 11 do 16 wejœæ na stronê
internetow¹. Strona jest chêtnie
odwiedzana przez internautów z ca³ego
œwiata. Zanotowano 4664 wejœcia z
Europy, 630 z Ameryki Pó³nocnej, 7 z
Australii i Oceanii oraz po 2 z Ameryki
P o ³ u d n i o w e j i Az j i . W œ r ó d
europejskich internautów prym wiod¹
internauci z W³och - 17 wejœæ, Belgii 15, Wielkiej Brytanii - 7, Szwajcarii i
Niemiec - po 4. Na nastêpnych
miejscach lokuj¹ siê: Austria, Francja,
Holandia, Ukraina i Szwecja. Do
egzotycznych mo¿na zaliczyæ wejœcia
internautów z takich krajów jak:
Japonia, Izrael, Nowa Zelandia,
Islandia, Ar gentyna. Z Polski
najczêœciej na nasz¹ stronê zagl¹daj¹
intern auci z L ublina , Warszawy,
Rzeszowa, Zamoœcia, Kielc, Krakowa i
Radomia oraz oczywiœcie z
tarnobrzeskiej strefy numerycznej
TPSA. Rekordowymi dniami
odwiedzin na stronie internetowej
by³y: 24 czerwca i 9 wrzeœnia 2004 r.
(powy¿ej 36 wejœæ na dobê).
Strona zawiera trzy g³ówne
dzi a³y. W dz ial e „S ank tua riu m”
mo¿emy zapoznaæ siê z histori¹
sanktuarium, opisem objawieñ i
rozwojem kultu Maryjnego oraz ksiêg¹
cudów. Znajdziemy tutaj te¿ opis
œwi¹tyni i jej otoczenia, a tak¿e proœby i
podziêkowania kierowane do Matki

Bo¿ej. Dzia³ „Parafia” przedstawia
sy lw et ki ak tu al ni e pr ac uj ¹c yc h
duszpasterzy w parafii p.w. œw. Jana
Chrzciciela, poczet proboszczów,
stowarzyszenia i wspólnoty dzia³aj¹ce
przy parafii oraz krótk¹ prezentacjê
poszczególnych parafii z dekanatu
janowskiego z fotografi¹ œwi¹tyni i
porz¹dkiem nabo¿eñstw. Jest tu tak¿e
miejsce dla gazety parafialnej „Ró¿a w
Ro dz in ie ”, kr on ik ê pa ra fi al n¹ i
o g ³ o s z e n i a . Tr z e c i d z i a ³ j e s t
po œw iê co ny Ja no ws ki ej Pi es ze j
Pielgrzymce na Jasn¹ Górê, Oprócz
historii janowskiej pielgrzymki i
statystyki dzia³ zawiera prezentacjê
ka¿dej corocznej pielgrzymki od 1983
roku z opisem trasy, has³em,
znaczkiem, wykazem osób
funkcyjnych i fragmentami kroniki,
jeœli danego roku by³a sporz¹dzona.
Dz ia ³ t en st an ow i d u¿ e Ÿ ró d³ o
informacji o pielgrzymce janowskiej.
Od kilku miesiêcy prowadzony
jest serwis informacyjny „Z ¿ycia
pa ra fi i” , w kt ór ym zn aj dz ie my
informacje o Diecezjalnym Roku
Rodziny z kalendarium i fragmentami
katechizmu koœcio³a katolickiego oraz
reporta¿e i serwisy fotograficzne z
¿ycia parafii. Strona zawiera du¿¹ iloœæ
linek do innych Sanktuariów
Ma ry jn yc h i st ro n ka to li ck ic h.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy
w tworzeniu strony internetowej.
Liczymy szczególnie na m³odych
parafian, cz³onków licznych wspólnot i
stowarzyszeñ.
www.sanktjanow.sandomierz.opoka.
org.pl.

W naszej diecezji trwa Diecezjalny
Rok Rodziny pod has³em „Czcij ojca
twego i matkê twoja”. Z tej okazji w
liœcie pasterskim skierowanym do
diecezjan biskup sandomierski Andrzej
Dziêga stwierdza m. in., ¿e „rodzina
jest od wielu lat obszarem ludzkiego
¿ycia zaatakowanym bardzo brutalnie i
na wielu frontach przez si³y z³a”.
Bis kup zau wa¿ a tak ¿e, ¿e
dzisiaj wmawia siê ludziom, i¿
ma³¿eñstwo i rodzina nie s¹ oparte na
prawie naturalnym, nadanym
cz³owiekowi przez Boga jako norma
rozumowania i postêpowania, lecz na
prawie czysto ludzkim, dowolnie i
wed³ug uznania kszta³towanym przez
ideologów i polityków.
Wœród problemów, z którymi
boryka siê wspó³czesna rodzina zosta³y
wymienione: lekcewa¿enie daru ¿ycia,
zabijanie dzieci nienarodzonych, brak
ak ce pt ac ji po to ms tw a, po ku sê
zamieszkania razem bez mówienia o
ma³¿eñstwie, rezygnowanie z w³asnej
rodziny i ma³¿eñstwa oraz fataln¹
politykê w³adz pañstwowych, które nie
potrafi¹ a bardzo czêsto nie chc¹
stworzyæ ma³¿eñstwu i rodzinie
odpowiednich warunków bytowania bezrobocie i bieda.
Te m u t e m a t o w i i t y m
problemom by³o poœwiêcone lutowe
spotkanie, zorganizowane przez Akcjê
Katolick¹ z ks. bp Edwardem
Frankowskim w sali domu

parafialnego, janowskiego
sanktuarium. Na wstêpie swój referat
wy g³ os i³ ks . Ba rt os z Ra ch wa ³,
proboszcz z Branwi. Opar³ go na
zapisach Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego. Ks. biskup w swym
wyst¹pieniu poœwiêconym rodzinie
przytacza³ s³owa Ojca Œwiêtego
wy po wi ed zi an e w Sa nd om ie rz u
podczas Jego pielgrzymki do Ojczyzny
w 1999 r.
O zabranie g³osu w imieniu
s a m o r z ¹ du p o p r o s zo n y z o s t a³
burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, który
zwróci³ uwagê na najwiêksz¹ bol¹czkê,
jak¹ jest brak pracy i ca³y szereg jej
nastêpstw. Pani Ewa Garbacz dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego jako
przedstawiciel grona nauczycielskiego
wskaza³a, jak¹ rolê i zadania ma szko³a
ale przede wszystkim rodzice w
kszta³towaniu m³odego pokolenia. Ten
swoisty tandem powinien dzia³aæ
razem na rzecz rodziny i
spo³eczeñstwa.
Spotkanie zgromadzi³o bardzo
wielu uczestników, co œwiadczy o
¿ywym zainteresowaniu problemami
rodziny i jej funkcjonowania w
sp o³ ec ze ñs tw ie . Ku lm in ac yj ny m
momentem Roku Rodziny bêdzie
Diecezjalny Kongres w Sandomierzu
w dniach 5-12 czerwca 2005 r.
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Gazeta Janowska

Krzysztof Jednac

Naród bez historii jest jak cz³owiek bez pamiêci
Rozstrzygniêcie konkursu “Polska Walcz¹ca”

Naród bez historii jest jak cz³owiek bez
pamiêci. Tymi s³owami p³k. Zbigniew
Boczkowski, Wiceprezes Polskiego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej
prz ypo min a³ p raw dy p ods taw owe
zgromadzonym na zakoñczeniu
konkursu „Polska Walcz¹ca”.
Zarz¹d Ko³a nr 1 ŒZ¯AK w
Kraœniku we wspó³pracy z
Towarzystwem Przyjació³ Armii
Krajowej organizowa³ ju¿ III edycjê
konkursu, który utrwala pamiêæ o
najtragiczniejszym okresie naszych
d z i e j ó w, l a t a c h 1 9 3 9 - 1 9 5 6 . W
pierwszej testowej jego czêœci wziê³o
udzia³ 60 uczniów szkó³ œrednich z
Kraœnika, Urzêdowa i Janowa
Lubelskiego. Do drugiego etapu
zakwalifikowano 21 uczniów, którzy
17 kwietnia 2004 roku pisali
wypracowanie. Uczestnicy II etapu
wraz z nauczycielami spotkali siê 15
maja 2004 roku z kombatantami,
w³adzami samorz¹dowymi Kraœnika,
Janowa i Urzêdowa w Budynku USC w
Kraœniku na uroczystym zakoñczeniu.
Salus rei publicae suprema lex motto zamieszczone na dyplomach,
które odebrali w sobotê uczniowie i
nauczyciele przebija³o ze wszystkich
wyst¹pieñ. Konkurs, prelekcje,
spotkania z m³odymi ludŸmi to sposób,
w jaki ¿o³nierze Polski Walcz¹cej
pe³ni¹ sw¹ misjê dalej.

Piêknie w³¹czy³y siê do niej w³adze
samorz¹dowe. Wszyscy uczniowie
otrzymali ufundowane przez
samorz¹dy nagrody. Szczególnie
dziêkujemy Starostwu Powiatowemu
w J an ow ie Lu be ls ki m, kt ór e
uhonorowa³o zwyciêzcê konkursu ucznia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
£ukasza Pasztaleñca mini wie¿¹.
Miejsce II zaj¹³ Dariusz Mi¹cz
z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T.
Koœciuszki w Kraœniku, III - Jacek
Go³oœ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Urzêdowie, a IV - Micha³ Lasek z
Li ce um Og ól no ks zt a³ c¹ ce go im .
Bohaterów Porytowego Wzgórza.
Serdecznie dz iêkujemy za
piêkn¹, ¿yw¹ lekcjê historii,
szczególnie organizatorom Pani
Kazimierze Sowiñskiej ze Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i
Panu Jaro s³aw owi C ybul akow i z
To warzystwa Przyjació³ Armii
Krajowej. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê
uzgodnieniem szczegó³ów nastêpnego
spotkania, tym razem w poszerzonym
gronie, 5 i 6 czerwca 2004 roku na
Porytowych Wzgórzach.
Maria Krzosek
nauczyciel historii
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Bohaterow Porytowego Wzgórza.

Studenckie rozterki

Minê³y czasy, gdy student w czasie
nauki nie musia³ pracowaæ.
Pracodawcy nie pytali o zawodowe
doœwiadczenie, a pieni¹dze od
rodziców oraz stypendia zwykle
starcza³y na spokojne studiowanie.
Kapitalizm wkroczy³ na uniwersytety.
Praca sta³a siê po¿¹danym towarem.
Wzorem sta³ siê m³ody, znaj¹cy jêzyki,
uœmiechniêty cz³owiek zdobywaj¹cy
kolejne szczeble kariery. Jest jednak i
druga strona studenckiej kariery
zawodowej. To podejmowanie nie
najciekawszej pracy, niezwi¹zanej z
naszymi oczekiwaniami i
wykszta³ceniem czy planami
¿yciowymi np. kasjerki w markecie,
sprzedawcy w sklepie odzie¿owym itp.
A jak jest na naszym podwórku. „Ju¿
nie mam g³owy do tego, co siê dzieje” takie stwierdzenia s³yszymy na co
dzieñ. Frustracja dotyka nie tylko
m³odych ludzi koñcz¹cych studia czy
ju¿ absolwentów. Bardzo czêsto jest to
reakcja rodziców, którzy „daj¹c
wykszta³cenie” swoim dzieciom, staj¹
razem z nimi pod murem. Mo¿e nie jest
to jeszcze Chiñski Mur, ale jest
zauwa¿alny, zbudowany jest przez 293
osoby z powiatu, w tym 154 z Janowa,
bezrobotne, z wy¿szym
wykszta³ceniem. Trudna sytuacja na
lokalnym rynku pracy jest specyficzna
ze wzglêdu na rolniczy charakter
powiatu a tak¿e brak wiêkszych
zak ³ad ów prz emy s³o wyc h. Oso by
m³ode, rzadko maj¹ mo¿liwoœæ
znalezienia pracy, poniewa¿ rynek
zg³asza zapotrzebowanie na osoby
doœwiadczone, maj¹ce praktykê w
wykonywanym zawodzie oraz wysokie
kwalifikacje poparte odpowiednim

sta¿em pracy. W ten sposób b³êdne ko³o
toczy siê dalej i trudno go zatrzymaæ.
A studenci, którzy zdobyli wiedzê
teoretyczn¹, mimo tego s¹ mobilni,
obeznani z nowymi technologiami,
znaj¹cy internet czêsto jêzyk obcy,
ma j¹ cy du ¿o po my s³ ów, sz yb ko
przyswajaj¹ wiedzê musz¹ zmagaæ siê
nie tyle z ko³em co z jego kwadratur¹.
Wiele zale¿y od pracodawców,
mo¿e znajd¹ siê tacy, którzy zatrudni¹
studentów lub absolwentów bez
doœwiadczenia, których same chc¹
wykszta³ciæ. Student nie posiada z³ych
nawyków wyniesionych z poprzedniej
p r a c y, b r a k d o œ w i a d c z e n i a
rekompensuje dzia³alnoœæ w ró¿nych
organizacjach, aktywnoœci w
œrodowisku lokalnym czy udzia³ w
praktykach, sta¿ach i wolontariacie.
Wa¿ne , by pra cod awc a ot rzy ma³
wyraŸny sygna³, ¿e stoi przed nim
m³ody, aktywny cz³owiek, który jest
ciekawy œwiata, inwestuje w samego
siebie i nie boi siê ¿adnej pracy.
Krzysztof Jednac

„Który skrzywdzi³eœ cz³owieka
prostego;
Œmiechem nad krzywd¹ jego
wybuchaj¹c
Nie b¹dŸ bezpieczny poeta pamiêta;
Mo¿esz go zabiæ narodzi siê nowy;
Spisane bêd¹ czyny i rozmowy”.
Czes³aw Mi³osz
Jest rok 1979 - Przyjazd naszego
Rodaka Ojca Œw. Jana Paw³a II do
Ojczyzny i Jego s³owa na Placu
Zwyciêstwa w Warszawie: „Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, Tej ziemi”.
I wybuch³y z wielk¹ moc¹,
s³owa Papie¿a w 1980 roku, który
wpisa³ siê na sta³e w karty historii
polskiego Narodu. Dni strajków w ca³ej
Polsce uwieñczone podpisaniem umów
30 sierpnia miêdzy Komitetem
Strajkowym w Gdañskiej Stoczni a
przedstawicielami rz¹du, otworzy³y
drzwi w zniewolonej od II wojny
œwiatowej OjczyŸnie do powstania
pierwszego, wolnego, niezale¿nego i
samorz¹dnego zwi¹zku zawodowego
„SOLIDARNOœæ”, którego szczytnym
celem by³a naprawa Rzeczpospolitej.
Do tego dzie³a w³¹czy³a siê
równie¿ wspólnota nauczycieli z
naszego terenu. We wrzeœniu 80 r.
zosta³o zorganizowane pierwsze
spotkanie nauczycieli i pracowników
oœwiaty, na którym wy³oniono Komitet
Z a ³ o ¿ y c i e l s k i N S Z Z
„SOLIDARNOŒÆ” w sk³ad, którego
weszli pracownicy Poradni
Wychowawczo - Zawodowej oraz
nauczyciele szkó³ i przedszkoli m. in.
A. Drewnikowski, L. Wronka, G.
Gabiñska, Z. Siedlaczek, T. Duda.
Na kolejnym spotkaniu
uczestniczy³ przedstawiciel Zarz¹du
NSZZ „SOLIDARNOŒÆ” Regionu
Œrodkowo - Wschodniego z Lublina
pan R. Jankowski, który przybli¿y³ nam
stan tworzenia nowego zwi¹zku na
terenie ca³ego kraju. W g³osowaniu
tajnym dokonano wyboru
Miêdzyszkolnego Zarz¹du Zwi¹zku w
sk³ad, którego wesz³o 11
przedstawicieli ze szkó³ i przedszkoli
na terenie gminy Janów Lubelski.
Równoczeœnie w placówkach
oœwiatowych, powsta³y komórki
zwi¹zku - których koordynatorami byli
przedstawiciele zarz¹du.
Oddolny ruch tworzenia
„Solidarnoœci” by³ tak silny, ¿e ju¿ w
paŸdzierniku 1980 r. deklaracjê o
przyst¹pieniu do NSZZ „Solidarnoœæ”
z³o¿y³o ponad 80% pracowników
oœwiaty. Zaczê³y sp³ywaæ sk³adki
cz³onkowskie, a w zwi¹zku z tym nasza
sekcja zwi¹zkowa prowadzi³a w³asn¹
ksiêgowoœæ. Z uzyskanych funduszy
wyp³acane by³y typowe œwiadczenia
socjalne z tytu³u urodzeñ, œmierci,
zapomogi itp. Spoœród wielu spotkañ
cz³onków nauczycielskiej
„Solidarnoœci” szczególnie zapad³y w

pamiêæ te z udzia³em pana Zygmunta
£upiny nauczyciela historii z Lublina,
który piêknie, odwa¿nie i otwarcie
mówi³ na temat Odzyskania
Niepodleg³oœci w 1918 r., paktu
Ribbentrop - Mo³otow (tzw. IV rozbiór
Polski), o Ja³cie, o Katyniu. Dreszcze
przechodzi³y po plecach.
Zaprosiliœmy tak¿e kuratora
tarnobrzeskiego, pana Leszka Ko³acza
i nasze w³adze oœwiatowe. W dyskusji
mówiliœmy otwarcie o problemach
oœwiaty, o naszych bol¹czkach, o
wychowaniu patriotycznym
m³odzie¿y, biednych szko³ach, braku
podrêczników i wielu innych. Dziœ
tamte problemy mog¹ wydawaæ siê
ca³kiem zwyczajne, jednak wtedy to
by³o coœ. Kiedy Pan Kurator nie
potrafi³ daæ nam zadowalaj¹cych
odpowiedzi, us³ysza³: „W pañstwach
demokratycznych, je¿eli w³adza nie
potrafi za³atwiæ podstawowych
problemów, jest uznana za
niekompetentn¹ i podaje siê do
dymisji”. Z dum¹ nosiliœmy, wiêc
znaczki zwi¹zkowe zarówno w miejscu
pracy jak i na ulicy. Czuliœmy siê
wybrañcami losu, choæ takich
„wybrañców” w Polsce pod koniec
1980 roku by³o oko³o 10 milionów.
Wierzyliœmy w zwyciêstwo, mimo i¿
w³adzê w kraju stanowili „towarzysze”
i esbecja.
Z naszej inicjatywy w szko³ach
i innych placówkach oœwiatowych
pojawi³y siê Krzy¿e - a nie by³o to
³atwe. Chocia¿ w³adze lokalne
oficjalnie nie sprzeciwia³y siê temu,
czasami „nieznani sprawcy”
zdejmowali je ze œcian i umieszczali
np. w koszu na œmieci. Niektórzy w
imiê tolerancji za niew³aœciwe uznali
zawieszanie Krzy¿a nawet w naszym,
solidarnoœciowym biurze. A o biuro to,
toczy³a siê batalia w czasie
kilkakrotnych dyskusji z Naczelnikiem
Miasta i Inspektorem Oœwiaty.
Z trudem wywalczono przydzia³ na
pokój z biurkiem, szaf¹ i telefonem w
Domu Nauczyciela, gdzie by³y
codzienne dy¿ury cz³onków sekcji. Tu
te¿ mieœci³a siê nasza biblioteka
zwi¹zkowa.
Ta garœæ wspomnieñ po 25
latach jest nadal ¿ywa, tak autentyczna
i tak droga. W NSZZ „Solidarnoœæ”
widzieliœmy szansê odrodzenia ca³ego
Narodu w nowych realiach. Jednak w
krótkim czasie, bo ju¿ 13 XII 1981 roku
rzeczywistoœæ okaza³a siê brutalna w³adza og³osi³a stan wojenny.
Na zakoñczenie apel:
Zachêcamy cz³onków Zwi¹zku z
tamtych wspania³ych 16 miesiêcy, a
mo¿e i z czasów stanu wojennego, do
podzielenia siê swymi
wspomnieniami. Wszak to 25-lecie, a
wiêc „srebrne wesele” Naszej
Solidarnoœci. Spróbujmy ocaliæ od
zapomnienia tamte dni….
Teksty mo¿na sk³adaæ do Redakcji
Gazety Janowskiej.
Teresa Duda

Rodzinie nagle zmar³ego naszego Pracownika i Kolegi
WITOLDA WIATERA
wyrazy szczerego i g³êbokiego wspó³czucia sk³adaj¹
Zarz¹d i Pracownicy
Fabryki Maszyn Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska
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Stypendium dla uczniów
Wa¿ne dla ucz¹cej siê m³odzie¿y
Stypendia oraz zasi³ki szkolne - to
nowe formy pomocy przewidziane w
ustawie o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz podatku dochodowym od
osób fizycznych. Od 1 stycznia br. na
tak¹ pomoc mog¹ liczyæ uczniowie
znajd uj¹cy siê w najtr udniejs zej
sytuacji materialnej, stale zameldowani
w gminie Janów Lubelski. Niestety
nadal brakuje przepisów
wykonawczych do ustawy, co
zdecydowanie opóŸnia proces
przekazywania stypendiów uczniom.
Zgodnie z nowymi przepisami
pomoc materialna przys³uguje
uczniom szkó³ publicznych i
niepublicznych o uprawnieniach szkó³
publicznych dla m³odzie¿y i doros³ych
(szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
szk ó³ œre dni ch) ora z s³u cha czo m
kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, ale nie d³u¿ej ni¿ do 24
ro ku ¿y ci a. Do ty cz y t o t ak ¿e
wychowanków publicznych i
ni ep ub li cz ny ch oœ ro dk ów
umo¿liwiaj¹cym dzieciom i
m³ od zi e¿ y( w t ym up oœ le dz on ym
umys³owo ze sprzê¿onymi
niepe³nosprawnoœciami) realizacjê
obowi¹zku szkolnego, jednak w tym
przypadku do czasu zakoñczenia nauki.
Pomoc materialna o
charakterze socjalnym bêdzie
udzielana w dwóch formach:
stypendiów szkolnych oraz zasi³ków
szkolnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e to
stypendium tylko w wyj¹tkowych i
uzasadnionych przypadkach bêdzie
mia³o charakter œwiadczenia
pieniê¿nego. W wiêkszoœci
przypadków przyjmie formê refundacji
kosztów pokrycia udzia³u ucznia w
zajêciach edukacy jnych, w tym
wyrównawczych, wykraczaj¹cych
poza zajêcia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania lub udzia³u w
zajêciach edukacyjnych realizowanych
poza szko³¹, a tak¿e tzw. pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególnoœci zakupu
podrêczników. Ponadto, stypendia
szkolne dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych mog¹ przybraæ
formê ca³kowitego lub czêœciowego
pokrycia kosztów zwi¹zanych z
pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (np. wydatki na
dojazdy). Stypendia bêd¹ wyp³acane w
10 ratach miesiêcznych jednak, jeœli
forma stypendium oraz okolicznoœci
bêd¹ tego wymagaæ, bêdzie ono
realizowane jednorazowo lub w innych
okresach.
O stypendia szkolne bêd¹ mogli
ubiegaæ siê uczniowie legitymuj¹cy siê
st a³ ym za me ld ow an ie m Ja no wi e
Lubelskim (niezale¿nie od miejsca
pobierania nauki), których dochód na 1
osobê w rodzinie nie przekracza
miesiêcznie 316 z³. netto. Wnioski
mog¹ sk³adaæ rodzice uczniów,
pe³noletni uczniowie, a tak¿e
dyrektorzy jednostek, których
uczniowie s¹ uprawnieni do ubiegania
siê o pomoc materialn¹. Wysokoœæ
przyznanych stypendiów bêdzie
zale¿na od sytuacji materialnej
10.

uczniów i ich rodzin, w szczególnoœci
wystêpowania w rodzinie bezrobocia,
niepe³nosprawnoœci, ciê¿kiej i
d³ugotrwa³ej choroby, wielodzietnoœci,
alkoholizmu lub narkomani i bêdzie siê
wahaæ od 44,80 z³ do 112 z³. na ucznia
miesiêcznie. Nale¿y w tym miejscu
podkreœliæ, i¿ prawo do ubiegania siê o
st yp en di um sz ko ln e ma j¹ ta k¿ e
uczniowie, którzy pobieraj¹ inne
stypendium o charakterze socjalnym ze
œrodków publicznych, jeœli ³¹czna
kwota tych stypendiów nie przekracza
dwudziestokrotnoœci kwoty
przewidzianej w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych,
czyli w chwili obecnej 1120 z³.
Drug¹ form¹ pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
wprowadzon¹ przez nowe przepisy s¹
zasi³ki szkolne, które mog¹ mieæ
charakter œwiadczenia pieniê¿nego na
pokrycie wydatków zwi¹zanych z
procesem edukacyjnym lub przyj¹æ
formê pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym. Zasi³ek mo¿e byæ
przyznany raz lub kilka razy w roku
niezale¿nie od otrzymanego
stypendium. O ten rodzaj pomocy
materialnej mo¿e siê staraæ uczeñ
znajduj¹cy siê przejœciowo w trudnej
sy tu ac ji ma te ri al ne j z po wo du
zdarzenia losowego. Wniosek o zasi³ek
powinien byæ z³o¿ony w terminie nie
d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od daty
zdarzenia. Wysokoœæ zasi³ku bêdzie
zale¿eæ od sytuacji materialnej ucznia i
wynosiæ jednorazowo 250 z³, jeœli
miesiêczny dochód na 1 osobê w
rodzinie wyniesie od 0 do 100 z³. netto
oraz 200 z³. przy dochodach od 100 do
200 z³ na 1 osobê w rodzinie.
Wyj¹tkowo póŸne uchwalenie
przez Sejm (19 grudnia 2004 r.)
przepisów wprowadzaj¹cych nowe
rodzaje pomocy materialnej dla
uc zn ió w o ra z b ra k p rz ep is ów
wykonawczych do ustawy postawi³o
samorz¹dy w bardzo trudnej sytuacji.
Te okolicznoœci przesunê³y w czasie
proces realizacjê zadania. Termin
sk³adania pierwszych wniosków min¹³
20 marca br., nastêpny nabór wniosków
zgodnie z ustaw¹ nast¹pi do 15
wrzeœnia 2005 roku, a w przypadku
s³uchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych do 15 paŸdziernika.
Gmina nie otrzyma³a jeszcze rz¹dowej
dotacji, jak¹ powinna otrzymaæ na
realizacjê tego zadania. Ju¿ dziœ
wia dom o, ¿e jan ows ki sam orz ¹d
bêdzie zmusz ony sporo do t ego
do³o¿yæ. 258 milionów z³otych, jakie
rz¹d przeznaczy³ na ten cel w skali
ca ³e go kr aj u je st kw ot ¹ da le ce
niewystarczaj¹c¹. W konsekwencji
mo¿e siê okazaæ, ¿e pomoc materialna
tak bar dzo pot rze bna jan ows kim
uczniom stanie siê kolejnym zadaniem
zrzuconym na barki samorz¹du bez
zapewnienia odpowiednich œrodków
na jego realizacjê.
mgr Bo¿ena Czajkowska
Sekretarz Gminy

Powsta³ Oddzia³ Powiatowy ZNP
W dniu 19 lutego 2005 roku w wyniku
dobrowolnego po³¹czenia siê
Oddzia³ów Gminnych ZNP tj. Janowa
Lubelskiego, Modliborzyc, Batorza,
God ziszowa, i Potoka Wielkiego
utworzony zosta³ Powiatowy Oddzia³
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego z
siedziba w Janowie Lubelskim.
Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego
utworzy³y Zarz¹dy Oddzia³ów
Gminnych (33 osoby) a ze sk³adu
osobowego Zarz¹du wy³onione zosta³o
Prezydium Zarz¹du Powiatowego ZNP
w sk³adzie 14 osób. Prezesem wybrany
zosta³ Piotr Matwiejszyn by³y prezes
Oddzia³u ZNP Janów Lubelski.

Oddzia³ Powiatowy ZNP w Janowie
Lubelskim liczy 330 nauczycieli i
pracowników administracji i obs³ugi, a
tak¿e 80 emerytów i rencistów. £¹cznie
Oddzia³ liczyæ bêdzie 410 cz³onków
ZNP. Oddzia³ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 1
marca 2005 roku. Oddzia³y Gminne
zosta³y przekszta³cone w Ogniska
Gminne z dotychczasowym zakresem
obowi ¹zków i komp etenc ji a
Prezesami tych Ognisk zostali byli
Prezesi Oddzia³ów Gminnych.
Prezes Zarz¹du Powiatu ZNP
mgr Piotr Matwiejszyn

Konkurs - wyniki
W miesi¹cu lutym br. wy³oniono zwyciêzców czterech konkursów og³oszonych
przez Burmistrza Janowa Lubelskiego na realizacjê zadañ publicznych Gminy w
nastêpuj¹cych obszarach dzia³ania:
I. Poszerzenie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe dla
dzieci i m³odzie¿y przez organizacjê czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y stanowi¹c¹
alternatywê wobec u¿ywania narkotyków i picia alkoholu.
II. Wspieranie programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych opracowanych i
realizowanych przez m³odzie¿ i skierowanych do grup rówieœniczych.
III. Prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i
m³odzie¿y.
IV. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
og³oszonych w dniu 17 stycznia 2005 roku.
W konkursie nr I przyjêto do realizacji nastêpuj¹ce oferty:
1. PSP Momoty Górne: „Organizacja zawodów w pi³ce no¿nej im. ks. K. Pinciurka
oraz crossu rowerowego Stawy 2005” - 4.400 z³.
2. PSP Momoty Górne: „zapewnienie opieki dla uczniów oczekuj¹cych na zajêcia
i po zajêciach poprzez udzia³ w zajêciach sportowych: rozgrywki unihokej, gry
planszowe, szachy i warcaby, rozgrywki w ringo” - 1.700 z³.
3. Uczniowski klub sportowy „Trójka”: „Ma³y cz³owiek w zdrowym œwiecie”10.360 z³.
4. Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej: „M³odzi nieustraszeni” - 10.000 z³.
5. UKS „Jawor”: „Jestem wysportowany - nie ulegam na³ogom” - 11.000 z³.
6. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”: „Zajêcia jazdy konnej dla
dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych i podlegaj¹cych wykluczeniu
spo³ecznemu” - 8.000 z³.
7. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”: „Ca³oroczne szkolenie dzieci i
m³odzie¿y z rodzin patologicznych i podlegaj¹cych wykluczeniu spo³ecznemu w
pos³ugiwaniu siê podstawowym sprzêtem alpinistycznym” - 4.000 z³.
W konkursie nr II przyjêto do realizacji nastêpuj¹ce oferty:
1. Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y „Ska³a”: „M³odzie¿ silna duchem”6.000 z³
2. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim: „Miêdzynarodowe Warsztaty
Sztuki Wspó³czesnej Interwencje” - 4.000 z³.
W konkursie nr III przyjêto do realizacji nastêpuj¹ce oferty:
1. PSP Bia³a: „W zaczarowanym krêgu krasnali - zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci klas m³odszych” - 2.480 z³.
2. PSP Bia³a: „Szko³a moim przyjacielem zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci klas nauczania zintegrowanego” - 2.455 z³.
3. PSP Janów Lubelski: „Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci z elementami
profilaktyki patologii spo³ecznych (art.-terapia)” - 3.170 z³.
4. Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim: „Program edukacji
m³odzie¿owych liderów zdrowia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS” - 3.714 z³.
W konkursie nr IV przyjêto do realizacji nastêpuj¹ce oferty:
1. Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego: „Szkolenie oraz udzia³ w zawodach i
seminariach karate tradycyjnego zawodników UKKT Janów Lubelski oraz
organizacji Mistrzostw Województwa Juniorów Starszych i Seniorów, bêd¹cych
eliminacjami do Mistrzostw Polski” - 10.000 z³.
2. Janowski Ludowy Klub Sportowy „Olimp”: „Popularyzacja i rozwój sportu
zapaœniczego wœród dzieci i m³odzie¿y na obszarze Ziemi Janowskiej” - 50.000 z³.
3. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”: „Ogólnopolski Maraton
P³ywacki” - 2.160 z³
4. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”: „Stajnie i hipodrom nad
Zalewem w Janowie Lubelskim” - 15.000 z³.
5. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”: „Grand Prix Województwa
Lubelskiego w Szachach” - 1.150 z³.
6. MKS „Janowianka” na dofinansowanie programu „Sport sposobem na ¿ycie i
recept¹ na zdrowie” - 140.000 z³.

Gazeta Janowska

Ogólna charakterystyka dzia³alnoœci
Powiatowego Urzêdu Pracy
w Janowie Lubelskim w 2004 roku

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim obejmuje swoim zasiêgiem
7 gmin, które zamieszkuje ok. 50,2 tys. osób. Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2004 r.
zarejestrowanych by³o 3821 osób bezrobotnych, w tym 1745 kobiet, stopa
bezrobocia kszta³towa³a siê na poziomie 16,8% (ogólna stopa bezrobocia w
Polsce wynosi³a 19,5%).
Do negatywnych zjawisk utrzymuj¹cych siê od d³u¿szego czasu na
naszym rynku pracy zaliczyæ mo¿na:
- przewa¿aj¹cy udzia³ mieszkañców wsi w strukturze bezrobotnych - 2689 os.
(tj. 70,4% ogó³u bezrobotnych),
- wysokie bezrobocie w grupie wiekowej do 24 lat - 1306 os. (tj. 34,2% ogó³u
bezrobotnych),
- wysoki odsetek bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych, s¹ to osoby
z wykszta³ceniem podstawowym, niepe³nym zasadniczym i zawodowym
zasadniczym - 2180 os. (tj. 57,1% ogó³u bezrobotnych).
W ubieg³ym 2004 r. rytmiczna dzia³alnoœæ urzêdu by³a mo¿liwa dziêki
p³ynnemu przep³ywowi œrodków z Funduszu Pracy oraz elastycznemu
wprowadzeniu przepisów wynikaj¹cych z wejœcia z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W zwi¹zku z przyst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej od 2004 r. PUP rozpocz¹³ œwiadczenie us³ug w sieci
EURES polegaj¹ce na realizacji zadañ wynikaj¹cych z prawa swobodnego
przep³ywu pracowników miêdzy pañstwami.
W 2004 r. w ramach aktywnych form przeciwdzia³aniu bezrobociu
zorganizowano 978 miejsc pracy na ³¹czn¹ kwotê 2.422.659 z³. Œrodki te
pozyskano z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
- œrodki Funduszu Pracy - 1.813.677 z³ dla 756 osób.
- œrodki w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Dzia³anie 1.2.
Perspektywy dla m³odzie¿y - 290.745 z³ dla 133 osób
- œrodki w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Dzia³anie 1.3
zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia - 190.539 z³ dla 80 osób.
Szczegó³owe wydatkowanie œrodków przedstawione jest poni¿ej.
Aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu zorganizowane w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w roku 2004
1. Sta¿e
262
519.494 z³
2. Sta¿e EFS 1.2.
57
188.422 z³
3. Przygotowanie zawodowe
58
80.408 z³
4. Przygotowanie zawodowe EFS 1.3.
31
58.352 z³
5. Prace interwencyjne
235
489.182 z³
6. Prace interwencyjne EFS 1.2.
3
4.582 z³
7. Prace interwencyjne EFS 1.3.
3
3.363 z³
8. Roboty publiczne
161
618.583 z³
9. Po¿yczki dla bezrobotnych
1
15.000 z³
10. Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ EFS + doradztwo
4
43.000 z³
11. Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ EFS + doradztwo
885.552 z³
12. Refundacja kosztów wyposa¿enia i doposa¿enia
stanowisk pracy
6
39.962 z³
13. Szkolenia
29
38.337 z³
14. Szkolenia EFS 1.2.
69
54.741 z³
15. Szkolenia EFS 1.3.
38
43.272 z³
16. Miejsca pracy dla absolwentów
4
12.711 z³
17. Refundacja wynagrodzeñ m³odocianych
127.698 z³
Razem:

969

2.422.659 z³

Rok 2005
Na dzieñ dzisiejszy PUP otrzyma³ œrodki Funduszu Pracy na realizacjê aktywnych
form przeciwdzia³ania bezrobociu w kwocie 1.564.600 z³. W ramach w/w kwoty
organizowane bêd¹ ró¿nego rodzaju prace dla 371 osób a tak¿e przeznaczone one
bêd¹ na kontynuowanie programów rozpoczêtych w 2004 r. dla 199 osób.
W lutym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie dodatkowych œrodków
Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Gospodarki i Pracy na realizacjê programów
na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej. Rozpoczêcie projektu uzale¿nione bêdzie od dnia otrzymania
œrodków a zakoñczy siê z dniem 31.12.2005 r. Wnioskowana kwota z rezerwy to
948.800 z³.
Beneficjentami projektu bêd¹ osoby do 25 roku ¿ycia oraz osoby
d³ugotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP w Janowie Lubelskim w tym
bezrobotni zamieszkuj¹cy tereny wiejskie. Ogólna liczba uczestników programu
to 177 osób. Przewidywane jest utworzenie 40 miejsc pracy w ramach prac
interwencyjnych, 12 miejsc pracy w ramach robót publicznych, zorganizowanie
60 sta¿y, skierowanie 40 osób na przygotowanie zawodowe, udzielenie 5 dotacji
oraz zorganizowanie szkoleñ w ró¿nych kierunkach dla 55 osób.

Poszukiwani przyszli in¿ynierowie
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim informuje o mo¿liwoœci odbycia
szeœciomiesiêcznego przygotowania zawodowego lub sta¿u dla absolwentów
oraz studentów IV i V roku kierunków technicznych z zakresu budownictwa i
melioracji. Przygotowanie lub sta¿ odbywa³oby siê w przedsiêbiorstwach
dzia³aj¹cych na terenie powiatu janowskiego. Wiêcej informacji uzyskaæ mo¿na
pod nr tel. 872-02-40 lub bezpoœrednio w PUP ul. Zamoyskiego 70, pokój nr 3 i 4.
Zawód - opiekunka dzieciêca
Powiatowa Rada Zatrudnienia na posiedzeniu 4 marca b.r. pozytywnie
zaopiniowa³a wniosek Medycznego Studium Zawodowego im. St. Wo³ynki w
Janowie Lubelskim o uruchomieniu kierunku kszta³cenia w zawodzie opiekunka
dzieciêca w roku szkolnym 2005/2006, na podbudowie szko³y policealnej.
W zwi¹zku z wejœciem Polski do Unii Europejskiej wzros³o zapotrzebowanie na
pracowników w tym zawodzie. Najwiêksze szansê zdobycia pracy w zawodzie
opiekunka dzieciêca maj¹ osoby, które uzyska³y kwalifikacje zawodowe w
medycznym studium zawodowym. Medyczne Studium Zawodowe w Janowie
Lubelskim dysponuj¹c odpowiednimi warunkami kadrowymi i dydaktycznymi
chce wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom wspó³czesnemu rynkowi pracy i podj¹æ
zadania kszta³cenia m³odzie¿y w/w zawodzie. Szczegó³owe informacje pod
numerem telefonu: 872-30-40.
Opracowa³ Krzysztof Jednac

Transportowcy zrzeszeni

Na zebraniu za³o¿ycielskim w dniu 27
l u t e g o b r. z o s t a ³ o p o w o ³ a n e
S to w ar zy s zen ie P r zew o Ÿn ik ó w
Regionu Janowskiego, skupiaj¹ce
pr ze ds iê bi or có w p ro wa dz ¹c yc h
dzia³alnoœæ transportow¹ oraz
zw i¹ za ny ch be zp oœ re dn io z t ¹
dzia³alnoœci¹. Za³o¿ycieli by³o 22.
Uchwalono Statut Stowarzyszenia,
wybrano w³adze oraz zatwierdzono
program dzia³alnoœci. Prezesem
Stowarzyszenia zosta³ wybrany Jan
Swacha. W sk³ad Zarz¹du weszli:
Al ek sa nd er Ch a³ ab is - za st êp ca
Prezesa, Ryszard Œlusarz - skarbnik
oraz cz³onkowie Jaros³aw Ha³abis i
Ryszard Matysek. Przewodnicz¹cym
Komisji Rewizyjnej zosta³ Stanis³aw
Mróz, a S¹du Kole¿eñskiego Jan
Ma³ek.

Zarz¹d Stowarzyszenia zawar³ ju¿
pierwsze porozumienia maj¹ce na celu
wsparcie prowadzonej dzia³alnoœci
przez swoich cz³onków. W dniu 2
kwietnia odbêdzie siê spotkanie
szkoleniowo - integracyjne. Wezm¹ w
nim udzia³ przedstawiciele firmy
Goodyear Dunlop Tires Polska, Castrol
Polska, firm ubezpieczeniowych oraz
delegacja z O gólnopolskiego
Stowarzyszenia PrzewoŸników z
Bia³ej Podlaskiej. Obecna siedziba
Stowarzyszenia: Janów Lubelski,
ul.Okopowa 9, tel./fax 87 25 080.

Zapraszamy do naszej organizacji i do
wspó³pracy.
Prezes Stowarzyszenia
mgr in¿. Jan Swacha

Szachowa Olimpiada m³odzie¿y
w Janowie Lubelskim

W ró¿nych miejscowoœciach woj.
lubelskiego bêdzie rozgrywana XI
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w
sportach halowych. Janów Lubelski
bêdzie goœci³ szachistów z ca³ej Polski,
m³odzie¿ w wieku 13-14 lat wraz z
trenerami, rodzicami i opiekunami.
Zawodników bêdzie 96. Wœród nich
bêdzie nasz szachista Tomasz Bucior,
uczeñ janowskiego gimnazjum. Tomek
bêdzie pierwszym olimpijczykiem z
Janowa w zawodach tak wysokiej
rangi. Zawody odbêd¹ siê od 28
kwietnia do 6 maja br. w Oœrodku DUO
nad zalewem. Umiejscowienie
Olimpiady w Janowie jest wynikiem
organizacji turniejów szachowych o
du¿ym zasiêgu w³aœnie w Janowie.

W Nocnym Maratonie Szachowym
bior¹ udzia³ zawodnicy zagraniczni.
Równiez du¿ym powodzeniem cieszy
siê turniej w ramach Grand Prix
Lubelszczyzny.
Najwiêksza zas³uga przypada
tu w³aœcicielowi Z ak³adu „A utoWulkanizacja” - Jan Swacha, który jest
za³o¿ycielem klubu szachowego i
organizatorem tych imprez. Dziêki
temu Janów Lubelski ma szansê staæ siê
znanym oœrodkiem szachowym w
Polsce.
Prezes Lubelskiego Zwi¹zku
Szachowego
mgr Zbigniew Pyda

Janów Lubelski, ul. Wa³owa 40b tel. 872 32 70

AUTO-SERWIS

SERWIS

NAPRAWY BIE¯¥CE:
uk³adu hamulcowego
kierowniczego, zawieszenia
wymiana olejów
monta¿ haków i nadkoli
SPRZEDA¯ CZÊŒCI
I AKCESORIÓW

sprzeda¿ opon i dêtek
wymiana opon i kó³
wywa¿anie kó³
wulkanizacja
przechowywanie opon

MONTA¯ I SERWIS INSTALACJI GAZOWYCH

Gazeta Janowska
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II Miêdzynarodowy Turniej
Karate Tradycyjnego
“Winter Cup” - Wilno 2005

W dniach 4-5 marca 2005 roku w Wilnie na Litwie odby³ siê II Miêdzynarodowy
Turniej Karate Tradycyjnego „Winter Cup”, któremu towarzyszy³o seminarium
prowadzone przez sensei (mistrza) Andrzeja Maciejewskiego 4 Dan - Prezesa
Lubelskiego Zwi¹zku Karate Tradycyjnego.
Na tak wa¿nym turnieju nie mog³o zabrakn¹æ zawodników
Uczniowskiego Klubu Karate Tradycyjnego w Janowie Lubelskim, którzy zebrali
w Wilnie a¿ 7 medali.

Konkursy JOK

Wojewódzki Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Przegl¹d adresowany jest do amatorskich zespo³ów teatralnych ¿ywego planu,
lalkowych, plastycznych, kabaretów, w których pracuj¹ dzieci i m³odzie¿ ze szkó³
podstawowych i gimnazjum - dzia³aj¹cych w szko³ach i placówkach kultury.
Przegl¹d powiatowy, w którym bior¹ udzia³ laureaci eliminacji gminnych i
szkolnych, odbêdzie siê 7 kwietnia 2005 r. od godz. 9.00 w sali widowiskowej
Janowskiego Oœrodka Kultury. Zg³oszenia przyjmujemy najpóŸniej do 31 marca
br. Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu: 87 24 6-77.
Janowski Festiwal Folkloru - eliminacje miêdzypowiatowe 3 maja 2005
W Festiwalu mog¹ braæ udzia³ zespo³y œpiewacze, kapele ludowe, soliœci
œpiewacy i instrumentaliœci oraz autentyczni tancerze ludowi. Laureaci wyst¹pi¹
na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wis³¹. Zg³oszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2005 r. w Janowskim Oœrodku
Kultury. Szczegó³owych informacji udziela Lidia Tryka, tel. 87 24 677.

Wspó³praca kulturalna powiatów

A byli to:
- Amanda Cannavacciuolo - I miejsce w kumite (walka) i II w kata (pozorowana
walka z wieloma przeciwnikami),
- Karolina Majkowska - II miejsce w kata i III w kumie,
- Marta £ukasik - II miejsce w kumite i III w kata,
- Magdalena Kras - III miejsce w kata.
Ponadto uczestnicy wyjazdu mogli podziwiaæ odbywaj¹cy siê w tym
czasie znany w ca³ej Europie doroczny jarmark œw. Kazimierza, pozwiedzaæ
miasto i okolice Wilna.
Dobra forma naszych zawodników cieszy z uwagi na fakt, ¿e dopiero
pocz¹tek sezonu startowego, na który sk³ada siê szereg zawodów ró¿nej rangi.
Mamy nadziejê, ¿e z ka¿dych zbli¿aj¹cych siê zawodów bêdziemy mieli dla
Pañstwa równie mi³e wiadomoœci.
Piotr Wojtkowski

Wernisa¿ Zoi S³obodian

Gazeta Janowska

W Janowskim Oœrodku Kultury zosta³a
otwarta wystawa akwareli Zoi
S³obodian. Artystka urodzi³a siê na
Ukrainie i tam ukoñczy³a Kosowskie
Technikum Sztuk Piêknych
Dekoracyjno U¿ytkowych. Maluje
akwarele jak równie¿ obrazy olejne.
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Artystów
Plastyków Ukrainy. Prace swe
wystawia w wielu krajach Europy i
Ameryki.
Otwarcie wystawy po³¹czone
by³o z mini recitalem autorki, która jest
kompozytork¹ i pieœniark¹. W jej
repertuarze oprócz wierszy ukraiñskich
znajduj¹ siê utwory polskich poetów:
Leœmiana, Szymborskiej, Tuwima i
innych. Po³¹czenie poezji i lirycznych
obrazów wprowadzi³y zaproszonych
goœci w pogodny nastrój, za który
autorka otrzyma³a wiele podziêkowañ.
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Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca
marca, w sali kameralnej Janowskiego
Oœrodka Kultury od godz. 8.00 do
20.00.
Krzysztof Jednac
Adres: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
I piêtro, pok. 26, tel: (015) 87 24 329.
http://www.janowlubelski.pl
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W Janowskim Oœrodku Kultury w
Janowie Lub. odby³a siê pi¹ta edycja
Przegl¹du Teatrów Wiejskich eliminacji na Sejmik Te atrów
Wiejskich do Tarnogrodu. W ramach
ws pó ³p ra cy ku lt ur al ne j po wi at u
jano wskiego i kraœnicki ego pi¹t y
przegl¹d mia³ rangê miêdzypowiatow¹.

Blinowa, z obrzêdem „Prz¹dki”,
Ze sp ó³ Ko lê dn ic zy z Bu de k „Herody”, oraz kabaret KGW z
Rzeczycy Ksiê¿ej z przedstawieniem
„Kwatera u Jêdrka”.
Przegl¹d mia³ charakter konkursowy,
komisja oceniaj¹ca nominowa³a do
Tarn ogrodu nastêpuj¹ce zespo³y:

G³ównym jego celem by³a integracja
artystów ludowych i przegl¹d dorobku
teatru wiejskiego obu powiatów jak
równie¿ nominacja najlepszych
zespo³ów do przegl¹du
miêdzywojewódzkiego, który odby³
siê w Tarnogrodzie.
Powiat janowski reprezentowa³
Zespó³ Obrzêdowy „Janowiacy” z
JOK, z obrzêdem „Poœnik”, Zespó³
obrzêdowy z WDK w Godziszowie z
widowiskiem „Z Bogiem zostajta…”,
Zespó³ Obrzêdowy z GOK w
Zdzi³owicach - „Kolêdowanie
Zdzi³owickie”, oraz zespó³ dzieciêcy
ze szko³y podstawowej w Godziszowie
„Mali Kolêdnicy”. Powiat kraœnicki
reprezentowa³ Zespól ludowy
„Kowalanki” z Kowalina z
widowiskiem „Kopanie na okrê¿no”,
zespó³ obrzêdowy „Blinowianki” z

Zespó³ „JANOWIACY” z JOK, Zespó³
Kolêdniczy z Budek, zespó³ Ludowy
„KOWALANKI” z Kowalina, oraz
Zespó ³ Obrz êdowy z GOK w
Zdzi³owicach. W/w zespo³y
reprezentowa³y swoje powiaty na XX
( J u b i l e u s z o w y m )
Miêdzywojewódzkim Sejmiku
Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.
Udzia³ zespo³ów obrzêdowych
w przegl¹dzie mo¿liwy by³ dziêki
g³ ów ny m sp on so ro m: St ar os tw u
Powiatowemu w Janowie Lubelskim i
Kraœniku, Wójtowi Gminy Kraœnik
oraz Janowskiemu Oœrodkowi Kultury.
O tym, kto weŸmie udzia³ w Sejmiku
Ogólnopolskim dowiemy siê dopiero w
sierpniu.
Lidia Tryka.

Ludziom dobrej woli - podziêkowania

Pani Lucyna Miœ z Zarajca sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy pospieszyli jej z pomoc¹. Pod koniec stycznia bie¿¹cego roku
dom jej sp³on¹³ w po¿arze. Pani Lucyna uleg³a powa¿nym poparzeniom,
przebywa³a w szpitalu ponad miesi¹c.
Za udzielon¹ pomoc pani Lucyna sk³ada szczególne podziêkowania
Radzie Gminy Modliborzyce, mieszkañcom Zarajca, w³aœcicielom „In¿budu” w
Janowie Lubelskim, pracownikom Fabryki Maszyn, Zwi¹zkowi Zawodowemu
„Solidarnoœæ”. Za opiekê medyczn¹ dziêkuje personelowi medycznemu w
Janowie Lubelskim.
Mieszkañcy Zarajca przyst¹pili ofiarnie do odbudowy domu, po miesi¹cu
prac poszkodowana mog³a ju¿ w nim zamieszkaæ. Pomimo nieszczêœcia i
dalszych trudnoœci finansowych rodzina mo¿e z optymizmem spogl¹daæ na
nadchodz¹ce Œwiêta i otaczaj¹cych j¹ ludzi.
Red.

Gazeta Janowska

