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Chrystus Zmartwychwsta³y jest nowym œwietle, w œwietle bij¹cym od 
wœród nas. Chce nas nape³niæ radoœci¹ i Zmartwychwsta³ego Chrystusa. Niech 
p o k o j e m .  O d e r w i j m y  s i ê  o d  radoœæ z przebywania z Panem 
codziennego zabiegania, od tysiêcy nie rozproszy wszelkie nasze w¹tpliwoœci i 
za³atwionych spraw. W biegu nie da siê wahania.
przecie¿ zobaczyæ Go wyraŸniej, Na znak wzajemnej ¿yczliwoœci 
d o œ w i a d c z y æ  J e g o  b l i s k o œ c i ,  i mi³oœci podzielimy siê jajkiem  
zrozumieæ, ¿e to od Niego który symbolem ¿ycia, pamiêtaj¹c, ¿e to 
pokona³ szatana i œmieræ czerpiemy Chrystu s obdar zy ³ nas  ¿y ci em  
¿ycie. Zatrzymajmy siê u Jego stóp wiecznym na chrzcie œwiêtym, a tak¿e 
chocia¿ na chwilê. Odejdziemy inni, przygotowa³ nam miejsce w niebie, 
bardziej uspokojeni, bo nape³nieni jako nagrodê za wiernoœæ.
moc¹ z „wysoka”. Popatrzmy na nasze 
¿ycie i realizowane powo³anie w ks. Tomasz Kwaœnik 

Otrzyjcie siê ju¿ ³zy p³acz¹cy,
¯ale z serca wyzujcie. 

Wszyscy w Chrystusa wierz¹cy,
Weselcie siê, radujcie…

Zdrowych, Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie

rodziny i wœród przyjació³
oraz weso³ego "Alleluja”

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Starosta Powiatu Janowskiego
Zenon Sydor

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t 
Wielkanocnych

Bank PEKAO S.A. I Oddzia³ w Janowie 
Lubelskim

¿yczy Pañstwu  
zdrowych, pogodnych oraz rodzinnych Œwi¹t

Nowa szko³a w Momotach
M³odzie¿ i dzieci w Momotach Markiewicz, Proboszcz Parafii w 

Górnych doczeka³y siê zakoñczenia Momotach Górnych ks. Dariusz Socha, 
rozbudowy i modernizacji Szko³y Lubelski Kurator Oœwiaty Lech Sprawka, 
Podstawowej. Burmistrz Janowa lubelskiego Krzysztof 
12 marca odby³o siê uroczyste otwarcie Ko³ tyœ ,  z -ca  burmis t rza  Janowa 
no we go  sk rz yd ³a  bu dy nk u sz ko ³y  Lubelskiego Czes³aw Krzysztoñ, Pose³ na 

podstawowej w Momotach Górnych. W Sejm RP Jerzy Bielecki, z-ca starosty 
ur oc zy st oœ ci  wz iê li  ud zi a³  m. in .:  Powiatu Janowskiego Piotr Góra, radni 
Proboszcz Parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela gminy Janów Lubelski.
w Janowie Lubelskim ks. Infu³at Edmund Cd str 9

NOWY DYREKTOR PEKAO SA
W JANOWIE LUBELSKIM
Pan Janusz Zalewski lat 42 Przewiduje indywidualne spotkania i 

stanowisko dyrektora Oddzia³u PKO rozmowy z w³adzami samorz¹dowymi 
SA w Janowie Lubelskim obj¹³ 01.02. w Janowie i w powiecie. Wizyty w 
2007 roku. Mieszka w Kraœniku wraz z zak³adach pracy ju¿ s¹ kontynuowane. 
¿ona Dorot¹, synem Adamem i córk¹ Zwiêkszona zostanie promocja w prasie 
Izabe l¹  uczniami  tamte jszego  i telewizji kablowej dzia³alnoœci banku. 
gimnazjum. Pan dyrektor zapewnia, ¿e oddzia³ 

Dotychczasowy  piêtnastoletni 
sta¿ pracy w banku rozpoczyna³ od 
pracy na stanowisku kasjera, przez 
ostanie piec lat by³ kierownikiem II 
Oddzia³u PKO SA. W lutym otrzyma³ 
awans na stanowisko dyrektora 
oddzia³u w Janowie Lubelskim. Jak 
dowiedzia³em siê pan Dyrektor 
w p r o w a d z i  p e w n e  z m i a n y  
organizacyjne które raczej nie bêd¹ 
widoczne dla klienta. Jednak te zmiany 
u³atwi¹ ¿ycie klientom. Dla ka¿dego 
klienta bank bêdzie móg³ zaoferowaæ 

banku weŸmie udzia³ w zawodach wysokiej jakoœci odpowiednia do 
jeŸdzieckich planowanych w bie¿¹cym ¿yczeñ  us³ugê. Planuje siê wprowadziæ 
r o k u  w  J a n o w i e  L u b e l s k i m .  wiêksz¹ intymnoœæ w obs³udze klienta. 
Gratulujemy awansu i liczymy na Stworzony zostanie pokój do obs³ugi 
wspó³prace ze spo³eczeñstwem detalicznej ludzi. Pan Janusz Zalewski 
janowskim.opracowuje autorski projekt obs³ugi dla 

Jan Machulakrolników, z tym wi¹¿e du¿e nadzieje. 

¿ycz¹

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i ¯yciem, kto we mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie”

(J 11,25)

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych sk³adam 
wszystkim mieszkañcom najserdeczniejsze ¿yczenia, aby te œwiêta 

by³y wype³nione nadziej¹ i wiar¹ w sens ¿ycia.

¯yczê równie¿ pogody w sercu i wielu radosnych chwil 

oraz smacznego œwiêconego w gronie najbli¿szych osób.

Niechaj  wielkanocne ¿yczenia, pe³ne nadziei i mi³oœci, przynios¹ 

sercu zadowolenie

i dadz¹ si³ê do pokonywania codziennych trudnoœci.

¯yczy Pose³ na Sejm RP

Jerzy Bielecki
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W ubieg³ym roku nast¹pi³ znaczny zaistnia³ych na terenie powiatu.)
spadek przestêpczoœci na terenie naszego Czy¿by przestêpcom znudzi³  s iê  
powiatu w stosunku do roku 2005. do ty ch cz as ow y s po só b z ar ab ia ni a 
In fo rm ac je  ta ki e uz ys ka li œm y od  pieniêdzy? Prawdopodobnie przesta³ siê po 
komisarza Piotra Sawy- Zastêpcy prostu op³acaæ, poniewa¿ w parze ze 
Naczelnika Sekcji  Kryminalnej  spadkiem przestêpczoœci idzie wzrost jej 
Komendy Powiatowej Policji w Janowie wykrywalnoœci np.
Lubelskim. Nie zanotowano przestêpstw 1.kradzie¿ mienia 58,5%, wzrost o 8 % w 
w kategorii najciê¿szej, tj. zabójstw, stosunku do roku 2005
zgwa³ceñ oraz zabójstw przy u¿yciu 2.kradzie¿ z w³amaniem 44,2%, wzrost o 
niebezpiecznego narzêdzia. Natomiast w 11,4% w stosunku do roku 2005
podstawowych kategoriach kryminalnych 3.rozbój 75%, wzrost o 17,9% w stosunku 
spadek ten siêga niekiedy a¿ 83,4%! Oto do roku 2005.
statystyki: Dziêki bardzo dobrej pracy naszej policji, 
-przeciwko ¿yciu i zdrowiu z 32 do 28, powiat janowski uplasowa³ siê na 1 
spadek o 12.5 %; miejscu jako najbezpieczniejszy w 
-kradzie¿e z w³amaniem z 60 do 38 województwie  lubelskim (wskaŸnik  
przestêpstw, spadek o 36.7 %; zagro¿enia przestêpczoœci¹ liczony na 10 
-kradzie¿ cudzej rzeczy z 95 do 63 spadek o tyœ. mieszkañców wyniós³ 153,5-Janów, 
43.7 %; natomiast œrednie województwa- 263,5).
kradzie¿ pojazdów z6 do 1,spadek o 83.4 % Aby jeszcze usprawniæ pracê janowskiej 
-przestêpstwa rozbójnicze z 7 do 4 spadek o policj i  planuje siê uruchomienie 
57.1 %; profesjonalnego monitoringu miasta, 
(Najwiêksze zagro¿enie przestêpczoœci¹ ob ej mu j¹ ce go  m ie js ca  s zc ze gó ln ie  
podobnie jak w latach ubieg³ych wystêpuje zagro¿one, w tym odnawiane centrum 
na terenie miasta i gminy Janów Lubelski, miasta.
gdzie zosta³o stwierdzonych 463 K. Pada³a
przestêpstw, co stanowi 63% ogó³u 

 

Kraœæ ju¿ im siê nie chce
Nie ty lko spad³ wskaŸnik  Policja oczywiœcie apeluje o ostro¿n¹ 

przestêpczoœci na terenie naszego jazdê, niezale¿nie od dnia tygodnia i 
powiatu, lecz równie¿ nast¹pi³a odc ink a tr asy  jak ¹ pr zyc hod zi 
poprawa stanu bezpieczeñstwa na kierowcom pokonaæ.
dr og ac h.  Ot o d an e s ta ty st yc zn e Mamy równie¿ “niespodziankê” dla 
przeds tawiaj¹ce  zmiany  2006r w wszystkich kierowców. „Na drodze 
stosunku do 2005r: kra jowej  nr  19 ,  w gran icach  
wypadki-odnotowano spadek o 9 tj. o administracyjnych Modliborzyc, na 
20 %; sta³e postawiony zostanie fotoradar. W 
osoby zabite-spadek o 3 tj. o 43 %; planach na 2007 r. jest pozyskanie i 
osoby ranne-wzrost o 6 tj. o 11 %; umieszczenie drugiego takiego 
kolizje-spadek o 51 tj. o 21 %. urz¹dzenia w miejscowoœci Krzemieñ, 
Co ciekawe, najbardziej mus imy na drodze krajowej nr 74.” Powiadomi³ 
uwa¿aæ na drogach w niedziele i nas nadkomisarz Rados³aw Czuba- 
poniedzia³ki- zaistnia³o 11 wypadków. Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu 
(Pewnie kierowcy s¹ Ÿli, ¿e koñczy siê Drogowego Komendy Powiatowej 
weekend i zaczyna nastêpny, mêcz¹cy Policji w Janowie Lubelskim.
tydzieñ pracy). Natomiast w œrody, Wp³yw na poprawê jazdy 
czwartki, pi¹tki i soboty zdarza siê kierowców niew¹tpliwie mia³ wzrost 
najwiêcej kolizji drogowych. Do ich iloœci na³o¿onych mandatów karnych 
najczêstszych przyczyn zaliczyæ w - 2 0 0 5 - 2 4 9 5  w y k r o c z e ñ  
nale¿y: mandatowych, a w roku 2006- 4576 
-nadmiern¹ prêdkoœæ; wykroczeñ (niemal dwukrotny wzrost).
-nie  udzielenie  pierwszeñstwa W 2006 KPP nawi¹za³a œcis³¹ 
przejazdu; wspó³pracê z Wielk¹ Orkiestr¹ 
-n ieprawid³owe wyprzedzanie ,  Œwi¹ tecznej  Pomocy,  k tóra  z  
wymijanie, omijanie. posiadanych funduszy zakupi³a 
Z  k o l e i  m i e j s c a  s z c z e g ó l n i e  respiratory, trena¿ery, profesjonalne 
niebezpieczne to: apteczki pierwszej pomocy oraz 5 
1.Odcinek drogi krajowej K-74 tys iêc y ru cho myc h el eme ntó w 
pomiêdzy  Janowem Lubelskim, a odblaskowych, które zosta³y rozdane 
Dzwol¹; wœród uczniów klas I wszystkich szkó³ 
2 . D r o g a  K - 1 9  w  P i k u l a c h  i  podstawowych powiatu, a z uwagi na 
Modliborzycach. otrzyman¹ liczbê bêd¹ one rozdawane 

Nadal najbardziej zagro¿on¹ przez kolejne lata. Celem akcji jest 
grup¹ wiekow¹ w ruchu drogowym s¹ poprawa widocznoœci niechronionych 
kierowcy pomiêdzy 18 a 24 rokiem u c z e s t n i k ó w  r u c h u ,  a  t a k ¿ e  
¿ycia- przoduj¹ oni we wszystkich wypracowanie nawyku wœród dzieci 
kategoriach. W zwi¹zku z powy¿szym u¿ywania takich elementów w porze od 
nadal prowadzona bêdzie surowa zmierzchu do œwitu.
polityka represyjna w stosunku do tej K.Pada³a
grupy.

„Komenda Powiatowa Policji w sportu i turystyki.
Janowie Lubelskim jest jednym z Powy¿sze cele stowarzyszenie 
inicjatorów powo³ania stowarzyszenia realizowaæ bêdzie w szczególnoœci 
na rzecz bezpieczeñstwa i rozwoju pop rzez: wspó³p racê z organami 
powiatu janowskiego-Bezpieczny œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, 
Powiat  Janowski”-  powiedzia³  innymi podmiotami gospodarczymi 
n a d k o m i s a r z  J a c e k  I r a c k i ,  oraz m.in. zwi¹zkami zawodowymi i 
Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu stowarzyszeniami czy spo³ecznymi 
Drogowego KPP. Stowarzyszenie placówkami s³u¿by zdrowia.
mo¿e wspó³pracowaæ z organizacjami i Aby stowarzyszenie mog³o 
i n s t y t u c j a m i  p o w i a t o w y m i ,  realizowaæ cele statutowe, musi 
re gi on al ny mi , og ól no po ls ki mi  i posiadaæ œrodki finansowe. Pochodziæ 
zagranicznymi. Najprawdopodobniej one bêd¹ z dotacji, darowizn oraz 
znajdzie siedzibê w budynku Starostwa nawi¹zek przekazywanych przez osoby 
Powiatowego w Janowie Lubelskim. fizyczne, podmioty gospodarcze i 
Do zasadniczych celów (wszystkich instytucje, a zw³aszcza s¹dy (w ramach 
jest ok. 30) stowarzyszenia nale¿y kar orzekanych wobec sprawców 
dzia³alnoœæ na rzecz bezpieczeñstwa i przestêps tw na rzecz organizac ji 
rozwoju powiatu janowskiego poprzez po¿ytku publicznego). Obecnie czêsto 
np: organizowanie pomocy osobom zdarza siê, i¿ tutejszy S¹d, wobec 
p o s z k o d o w a n y m  w  w y n i k u  sprawców przestêpstw pope³nionych 
przestêpstw, (w szczególnoœci pomocy na terenie naszego powiatu orzeka kary 
p r a w n e j ,  p s y c h o l o g i c z n e j  i  pieniê¿ne, które trafiaj¹ do kas 
finansowej), prowadzenie szeregu sto war zys zeñ  lub  organi zac ji o  
programów profilaktycznych, m.in. podobnym charakterze, dzia³aj¹cych 
wspier an ie  rozwoju edukac ji  w na terenie powiatów oœciennych, lub 
zakresie bezpieczeñstwa wœród dzieci i te ¿ na we t po za  wo je wó dz tw em  
m³odzie¿y, propagowanie zdrowego lubelskim. Jest to szczególnie istotne 
trybu ¿ycia bez alkoholu i narkotyków, przy obecnym trendzie stosowania 
cz y p op ie ra ni e i  ws po ma ga ni e dotkliwych kar pieniê¿nych wobec 
inicjatyw spo³ecznych w zakresie nietrzeŸwych kieruj¹cych.
ochrony œrodowiska, propagowaniu K. Pada³a

Boj¹ siê mandatów?

“Bezpieczny Powiat Janowski”

. . .na  cmentarzach  w Janowie  Naczelnik Sekcji Kryminalnej, który 
L u b e l s k i m  w  D z w o l i  i  udziela³ mi powy¿szych informacji, 
Modliborzycach. Nie pogardzili sp ra wy  s¹  ro zw oj ow e.  Pr zy  
kradzie¿¹ po w³amaniu siê do przes³uchaniach wychodz¹ inne 
restauracji Hetmañska, w³amali siê do wykroczenia i przestêpstwa osób, które 
obiektów P4 (budynki po Fabryce zosta³y zatrzymane. Nie wszystkie 
Maszyn przy ulicy Bialskiej). Okradli przestêpstwa by³y zg³aszane do policji 
obiekt wypoczynkowy nad zalewem, przez poszkodowanych.
w³amywali siê do samochodów itd. Skradzione krzy¿e nie zosta³y 
D o r o s ³ y  w ³ a m y w a c z  s i e d z , i  zniszczone. Trwaj¹ poszukiwania 
niepe³noletni s¹ na wolnoœci. miejsca ich ukrycia.
Jak powiedzia³ komisarz Artur Dery³o Jan Machulak 

Kradli krzy¿e i pos¹gi

Pomimo znacznego spadku wzrost p³ac o oko³o 700 z³ na jednego 
w y k r o c z e ñ  n a  t e r e n i e  p o w i a t u  pracownika. Trwaj¹ dyskusje na szczeblu 
janowskiego,  p olicja m a k olejne krajowym w jakiej formie nast¹pi¹ te 
osi¹gniêcia w œciganiu przestêpczoœci. podwy¿ki: czy w p³acy sta³ej czy te¿ w 
M³odszy inspektor Bogumi³ Polikarski formie premii. Ostatni pomys³ policjantów 
twierdzi, ¿e wykrywalnoœæ przestêpstw i z Janowa Lubelskiego o utworzeniu 
ich spadek w ubieg³ym roku jest zas³ug¹ stowarzyszenia  „Bezpieczny Powiat  
ca³ej Komendy Powiatowej Policji w Janowski” umo¿liwi zbiórkê pieniêdzy na 
J anowie  Lube l sk im.  Komendan t  ce l e  p rop agow an ia  ma te r i a ³ ów 
odpowiedzialny jest za odpowiednie podn osz¹ cych  bezp iecz eñst wo, m in 
zorganizowanie pracy i zapewnienie konkursy ruchu drogowego dla dzieci i 
dobrych warunków funkc jonowania m³odzie¿y. Takie stowarzyszenia powsta³y 
komendy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zosta³o w s¹siednich powiatach i sprawdzaj¹ siê.
to zrobione dobrze. Nie ma dotychczas Opinia o janowskiej policji ogólnie 
¿adnych skarg na komendanta, jakie mog¹ jest dobra Œwiadectwem mo¿e byæ fakt, ¿e 
sk³adaæ funkcjonariusze do Komendy wielu m³odych janowian stara siê o 
Woje wó dz ki ej  Po li cj i.  St os un ki  z przyjêcie do Policji. Podsumowuj¹c, 
z w i ¹ z k i e m  z a w o d o w y m  N S Z Z  wed³ug przedstawionych statystyk, powiat 
Pol icjantów uk³adaj¹ siê wzorcowo. janowski jest najbezpieczniejszy poœród 
Komenda zatrudnia 82 funkcjonariuszy poz ost a³y ch pow iat ów woj ewó dzt wa 
oraz 15 pracowników cywilnych. Dziêki lubelskiego.
odpowiednim zapisom w ustawie o policji 
nale¿y spodziewaæ siê w latach 2007/2009 Jan Machulak

JANOWSKA POLICJA NAJLEPSZA

Rozboje w bia³y dzieñ
Trzyosobowa grupa, w sk³adzie na kobietê rzezimieszkowie u¿yli gazu 

której by³o dwóch niepe³noletnich z ³zawi¹cego. Napad na mieszkañca w 
terenu Janowa Lubelskiego oraz 2007 roku bêdzie ostaniem napadem w 
pr ow od yr -j u¿  do ro s³ y cz ³o wi ek  roku bie¿¹cym. Myœlê, ¿e bez u¿ycia 
(pochodzi równie¿ z terenu powiatu gazu zakrêci im siê ³za w oku jak 
janowskiego)  dokona³a  dwóch przyjdzie odpowiadaæ przed s¹dem.
napadów w 2006 roku. Przy napadzie J.M.

NAJBEZPIECZNIEJSZY POWIAT JANOWSKI
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Budowa  wielofunkcyjnego  trwa³e urz¹dzenia dla tych dyscyplin 
boiska sportowego na terenie sportowych: 2 bramki, 1 kpl. do 
Publicznej Szko³y Podstawowej w siatkówki, 4 kosze do koszykówki. 
Janowie Lubelskim trwa pe³n¹ par¹. Ca³oœæ p³yty boiska otoczona jest 
Rozpoczê³a siê w listopadzie 2006r, ogrodzeniem o wys. 4m stanowi¹cym 
zakoñczenie planowane jest natomiast jednoczeœnie ³apacz pi³ek. Wykonano 
w II kwartale 2007r. Ca³kowita wartoœæ tak¿e oœwietlenie p³yty boiska co 
nak³adów inwestycyjnych wynosi  umo¿liwi grê do póŸnych godzin 
437.840,54 z³ w tym 200.000 z³ to wieczornych. Nie bêdzie posiada³o 
dofinansowanie ze œrodków Funduszu miejsc siedz¹cych widowni, natomiast 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Firmy przystosowane bêdzie do obserwacji 
wykonuj¹ce  z lecenie  to  PBU gier w pozycji stoj¹cej z przyleg³ych 
„EKOMEL” Sp. z o.o. Janów Lubelski- chodników i placów (oczywiœcie bêd¹ 
Lider Konsorcjum oraz „UNIPOL” Sp. ³aweczki, lecz nie bêdzie trybun). 
z o.o. Szczecin- Partner Konsorcjum. A Przyjmuj¹c powy¿sze rozwi¹zania 
teraz wiêcej informacji o samym projektowe zwrócono uwagê na takie 
boisku. Wymiary 30,0m x 50,0m o elementy jak trwa³oœæ, odpornoœæ na 
nawierzchni z trawy syntetycznej na c z y n n i k i  a t m o s f e r y c z n e ,  
odpowiedniej podbudowie na terenie „wandaloodpornoœæ”, a tak¿e niskie 
z d r e n o w a n y m .  B ê d z i e  o n o  koszty eksploatacji. Boisko bêdzie 
przystosowane do gry w pi³kê rêczn¹, dostêpne dla mieszkañców ca³ej 
si at kó wk ê,  kos zy kó wk ê,  t en is a Gminy, a szczególnie dla dzieci i 
ziemnego, badmintona, pi³kê no¿n¹ i m³odzie¿y.
inne gry zespo³owe. Zawieraæ bêdzie Karolina Pada³a
równie¿ odpowiednie wyposa¿one w 

Koszykówka, siatkówka?
Co tylko chcecie.

Unia Europejska

„Przepraszam Pani¹ Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Janowie 
Lubelskim im. Bohaterów Porytowego Wzgórza oraz uczniów klas III-cich za 
uniemo¿liwienie przyst¹pienia do próbnego egzaminu maturalnego”

Micha³ Miazga

Przepraszam

Id¹c za dnia ulicami Janowa nie trzeba chodziæ z szufelk¹ i zbieraæ ich 
mo¿emy czuæ siê bezpiecznie. Nie musimy „bobków”. Jeszcze takie rozumowanie 
martwiæ siê Reksiami i innymi Azorami mog³abym zrozumieæ (co nie oznacza, ¿e 
biegaj¹cymi samopas i atakuj¹cymi uwa¿am je za s³uszne i trzeb a je 
wszystko to, co siê rusza. W³aœciciele wprowadzaæ w ¿ycie) w zwi¹zku z 
pilnuj¹ piesków i szczelnie zamykaj¹ wielkimi psami. Wielki pies = wielki 
bramy oraz furtki swoich posiad³oœci. I „bobek”(wielkie sprz¹tanie), ale sprz¹tanie 
chwa³a im za to. Tylko, ¿e gdy nadchodzi po takich ma³ych Pimpkach nie jest chyba 
noc, magicznym sposobem furtki siê a¿ tak mêcz¹ce? Poza tym, je¿eli chce siê 
otwieraj¹ a „szczekusie” czuj¹c zew mieæ z wierz ¹tko t o trze ba siê  tym 
wolnoœci, wybieraj¹ siê na wêdrówkê zwierz¹tkiem zajmowaæ, co nie ogranicza 
ulicami wyj¹c serenady do ksiê¿yca. A tym siê tylko do dawania jeœæ i piæ, ale równie¿ 
ju¿  potenc jalny nocny przechodz ieñ  do sprz¹tania po nim i brania za jego czyny 
powinien siê zmartwiæ. o d p o w i e d z i a l n o œ c i  ( r ó w n i e ¿  

Na jw iê ks za  pl ag a „n oc ny ch  odpowiedzialnoœæ karn¹ na przyk³ad art. 77 
wyjców” jest na obrze¿ach miasta np. na ul. kw).
Ulanowskiej. O tym problemie by³o ju¿ 
swego czasu g³oœno. Zawsze jak idê w nocy 
t¹ ulic¹, musze uwa¿aæ na ma³ego psa 
zwanego przez wszystkich mieszkañców 
Pimpkiem. Owy Pimpek biega gdzie chce i 
robi co chce. Jest ma³y, wiêc wszyscy daj¹ 
sobie z nim radê. Wystarczy nagle siê 
pochyliæ i ucieka. Prawdopodobnie w tym 
swoim psim mó¿d¿ku myœli, ¿e siêga siê po 
kamieñ. Ale czasami mo¿na zauwa¿yæ du¿e 
psy boxero podobne. Wyraz pysków maj¹ 
nieciekawy i odg³osy przez nie wydawane 
równie¿. W ich obecnoœci lepiej nie 

Proszê wszystkich w³aœcicieli 
stosowaæ pimpkowej techniki, tylko 

psów: wiêkszych i tych malutkich o nie 
przyspieszyæ kroku i tup, tup tup-uciec do 

wypuszczanie ich na ulice miasta. Mo¿e i 
domu. Wielokrotnie zdarza³y siê ataki na 

wiêkszoœæ z nich jest ³agodna jak baranki i 
ludzi. (Nie mówiê o tych konkretnych 

nawet muszce nie zrobi³aby krzywdy, 
psach ale o wszystkich z terenu Janowa) 

jednak¿e reszta mieszkañców nie 
Kiedyœ jedne z nich zaatakowa³y dziecko. 

koniecznie o tym musi wiedzieæ i odczuwa 
Gdyby nie mê¿czyzna, który znalaz³ siê na 

strach nawet przed ratlerkiem. Nie wie 
szczêœcie we w³aœciwym czasie, we 

równie¿ o tym czy pies by³ szczepiony 
w³aœciwym miejscu nie wiadomo jakby siê 

przec iwko wœciekl iŸn ie  i  innym 
sytuacja zakoñczy³a. Pomimo licznych 

chorobom.(A tak w ogóle dla mnie ratlerki 
apeli “najbardziej zatwardziali” w³aœciciele 

s¹ najbardziej krwio¿erczymi psami. Te ich 
(nie tylko na Ulanowskiej) nadal maj¹ w 

ma³e, krzywe ³apki i wzrok zabójcy… brr. 
nosie obowi¹zek pilnowania i nie 

Taki jak siê uczepi nogawki nie puœci 
wypuszczania psów poza teren podwórka. 

choæby mia³ straciæ na rzecz spodni 
Mo¿e chc¹, aby pieski za³atwi³y swoje 

wszystkie zêby. Obroñca doskona³y.)
potrzeby poza dzia³k¹? W sumie póŸniej 

Karolina Pada³a

Psi problem

Dobre wiadomoœci dla kierowców. Ju¿ nie zmor¹ kierowców w koñcu bêdzie siê 
d³ugo rozpoczn¹ siê remonty na drogach nr nadawaæ do u¿ytkowania. Mo¿emy mieæ 
2, 17, 19, 63, 74, 82 naszego województwa. tylko nadziejê, i¿ za rok czy dwa po raz 
Podczas i ch trwania pomarañczowe kolejny remonty remontów nie bêd¹ 
kamizelki bêd¹ znacznie utrudniaæ ruch utrudnia³y nam jazdy. Œrodki przeznaczone 
drogowy, jednak¿e po zakoñczeniu wiele na t¹ inwestycjê to 513 mln z³.
odcinków dróg, które dotychczas by³y K. Pada³a

Pomarañczowe kamizelki

wspania³ej zabawy, jak¹ zorganizowa³a 
du¿a grupa pasjonatów pi³ki no¿nej. 
Przywilejem zwyciêzców jest prawo do 
wypowiedzi o turnieju

Poprosi³em o to Krzysztofa 
Ko³tysia, który na co dzieñ pracuje w Stra¿y 
Miejskiej. W zakoñczonych rozgrywkach 

® 
zosta³ kapitanem  dru¿yny TEAM CAPRI 
. Za najlepszy mecz w³asnej dru¿yny uzna³ 
mecz z Kabaretem Starszych Panów 
uzyskuj¹c wynik 6:1. Z niechêci¹ 
wspomina najgorszy mecz z Pogromcami 
przegrany 7:3. Krzysiek broni³ bramki i 
stwierdza, ¿e cztery puszczone bramki by³y 
wynikiem jego s³abszej formy tego dnia. 
Jak mówi „by³ to te¿ nienajlepszy dzieñ 
sêdziego, który moim zdaniem zbyt 
pochopnie podyktowa³ rzut karny i zaliczy³ 
dla Pogromców bramkê strzelon¹ po 
gwizdku przerywaj¹cym grê”. Kapitan 
wypowiada³ siê bardzo pochlebnie o 
wszystkich zawodnikach w³asnej dru¿yny. 
Do zwyciêstwa najbardziej przyczynili siê 
zawodnicy Marek Krzysztoñ najlepszy 
pi³karz turnieju, Zbigniew Prejs, Wojciech 
Tokarz i Patryk Sadowski.

Krzysiek korzystaj¹c z okazji 
sk ³ada  se rdeczne  podz iêkowania  
sympatykom swojej dru¿yny za wspania³y 
doping. Gazeta Janowska przy³¹cza siê do 

Przebrzmia³y gwizdki na hali gratulacji, jakie otrzymali zawodnicy 
opad³y emocje, po rozgrywkach Ligi podczas wrêczania Pucharu Burmistrza 
Halowej w pi³ce no¿nej pozosta³y Janowa Lubelskie Krzysztofa Ko³tysia.
wspomnienia i fotografie. By³ to czas Jan Machulak

KAPITAN MA G£OS

„ R o z b u d o w a  i  m o d e r n i z a c j a  Pojawi siê strona, na której znajd¹ 
Infrastruktury Informatycznej w Pañstwo a¿ 53 rodzaje dokumentów.) 
Janowie Lubelskim”- tak¹ nazwê nosi Takie rozwi¹zanie sprawy u³atwi ¿ycie 
projekt, którego realizacja zakoñczy³a Pañstwu i urzêdnikom.
siê 28.08.2006r. Jego ca³kowita 
wartoœæ wynosi 281 044,30 z³ w tym a¿ 
203 067,97 z³ stanowi dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszy Rozwoju 
Regionalnego na projekt realizowany 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Wykonawc¹ projektu jest Zak³ad 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 
„ZETO” Sp z o.o w Lublinie. Dziêki 
temu projektowi interesanci nie musz¹ 
wychodziæ z domu i staæ w kolejkach 
aby dostaæ w urzêdzie odpowiednie 

Nadzór nad realizacj¹ projektów 
druki i formularze. Wystarczy tylko 

sprawowa³a Pani mgr. in¿. Ma³gorzata 
we j œ æ  na  s t r onê  i n t e rne tow¹  

Jas iñska-  k ie rownik  Refe ra tu  
 i pobraæ sobie 

Planowania i Realizacji Inwestycji.
odpowiednie dokumenty. (Po lewej 
stronie znajduje siê ikona „formularze 

Karolina Pada³a
do pobrania”- wystarczy klikn¹æ na ni¹. 

www.janowlubelski.pl

Rozbudowa i modernizacja
Infrastruktury Informatycznej

Unia Europejska
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Ma ³a  ur oc zy st oœ æ i  wi el ki e materia³u od pacjenta. Oczywiœcie s¹ 
zadowolenie pani Ewy Dubiel- to wra¿enia badania, które musz¹ trwaæ nawet kilka dni 
j a k i e  m ó g ³  o d n i e œ æ  o b s e r w a t o r  np. lekoopornoœci.
poœwiêcenia przez ks. Jana Sobczaka Laboratorium obs³uguje oddzia³y 
wyr emo nto wan ego  i do pos a¿o neg o szpitalne i poradnie specjalistyczne, 
laboratorium w janowskim szpitalu. Na szpitalny POZ oraz  ma podpisane 
skromn¹ uroczystoœæ przybyli zaproszeni porozumienia na us³ugi dla 13 oœrodków 
goœcie oraz czêœæ personelu medycznego, zdrowia( NZOZ) na terenie powiatu. 
która mog³a odejœæ od ³ó¿ek pacjentów. Uzyskany Certyfikat Mikrobiologiczny 

Pa ni  Ew a z wi ¹z an a j es t z  POLMIKRO 2006 jest dowodem na 
janowskim szpitalem od 31 lat Uwa¿a, ¿e wysok¹  jakoœæ  badañ hemato logi i,  
najtrudniejsze czasy dla kierowanego prze zaœwiadczenie jakoœci badañ anal izy 

siebie laboratorium minê³y. równowagi kwasowo- zasadowej, oraz 
Remont  i wydzier¿awienie  sprzêtu badañ koagulologicznych. Zatwierdzenie 
zapewnia wszelkie wymogi stawiane przed jakoœci przez miêdzynarodowy system 
t e g o  t y p u  p l a c ó w k a m i .  D o  kontroli w skali europejskiej PREVECAL 
kompleksowego badania hematologii jest wykonany w Belgii jest œwiadectwem 
na wyposa¿eniu PENTRA 60. Dobre poziomu us³ug janowskiego szpitalnego 
wykonanie badañ biochemii zapewnia laboratorium co jest tym bardziej istotne, 
PENTR 400. Lizing na te urz¹dzenia gdy¿ na terenie naszego miasta nie ma 
pozwala na bezproblemowe serwisowanie innego laboratorium.
sprzêtu i zapewnienie odczynników do Badania przeprowadza dwanaœcie 
badañ. S¹ odpowiednie urz¹dzenia do osób zatrudnionych na trzy zmiany. 
badania krzepliwoœci krwi, do badañ Materia³ do badañ pobierany jest od 
hormonów, lekoopornoœci szczepów poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 7.30 do 
bakteryjnych i wielu innych, które dla 11.00. Pilne badanie wykonywane s¹ 
przeciêtnego pacjenta s¹ zagadkowym ca³odobowo we wszystkie dni tygodnia.
l ab i ryn tem.  Ponad  80  % badañ  
wykonywane jest w dniu pobrania Jan Machulak

Laboratorium
Miêdzynarodowy system kontroli jakoœci badañ.

Umiarkowanym optymizmem mo¿na Wypowiedzi na temat sytuacji szpitala s¹ 

zatytu³owaæ wyst¹pienie doktora Krzysztofa niepokoj¹ce. Nale¿a³oby ju¿ teraz myœleæ na 

Kalitê, ordynatora Oddzia³u Ortopedii podczas wyb udo wan iem  now ej sal i ope rac yjn ej.  

uroczystoœci otwarcia po remoncie oddzia³u (Remont obecnej nie zapewni³by odpowiednich 

ortopedii i chirurgii. standardów i by³by tak kosztowny jak 

Pan doktor rozgoryczony jest obecn¹ wybudowanie nowej sali operacyjnej). 

atmosfer¹, jaka stworzy³a siê w kraju po Wspomina, ¿e by³a opracowana wstêpna 

aresztowaniach lekarzy w niektórych miastach dokumentacja na to zadanie. Ma³ym marzeniem 

Polski. Atmosfera ta przez œwiat medyczny jest wybudowanie sanitariatów w ka¿dej sali 

odczytywana jest jako nagonka na lekarzy. ch or yc h.  Ja k za uw a¿ y³ em  pr zy  ta ki m 

W³adze  pañs twa robi¹ zbyt  ma ³o  dl a nastawieniu ordynatora, te sanitariaty bêd¹ i to 

œrodowiska medycznego i dla pacjentów. Nie by³by standard wspó³czesny. Oczywiœcie na 

ma rac jon aln ych  roz wi¹ zañ  pro ble mów  wszystko trzeba pieniêdzy, ale przy sprzyjaj¹cej 

lecznictwa. W specjalnej wypowiedzi dla GJ atmosferze i wsparciu Unii jest to wszystko do 

opinie s¹ nieco stonowane, ale przepe³nione zrobienia. Dzia³ania dyrekc ji pan doktor  

gorycz¹. Pan Krzysztof zwi¹za³ swoje ¿ycie ze chwali, chocia¿ niektóre sprawy organizacyjne 

szpitalem w Janowie Lubelskim od pocz¹tku rozwi¹za³by nieco inaczej. Problem kolejek do 

swojej kariery lekarskiej we wrzeœniu 1974 le ka rz y po ra dn i or to pe dy cz ne j mo ¿n a 

roku. Jego plany ¿yciowe w³aœciwie spe³ni³y rozw i¹zaæ dwu stop niow o. Po pier wsze  

siê. Pracowa³ w œrodowisku o jakim marzy³ od leczenie powinni prowadziæ lekarze rodzinni a 

dzieciñstwa. Sukcesy ¿yciowe, by³y (i s¹) lekarz ortopeda powin ien przeprowadzaæ 

uz ys ka ne  sp ec ja li za cj e up ow a¿ ni aj ¹c e badanie i konsultacje. Pacjenci kierowani do 

prowadzenie oddzia³u ortopedii i traumatologii s p e c j a l i s t ó w  n i e  p o s i a d a j ¹  n a w e t  

do otrzymania akredytacji uprawniaj¹cej podstawowych badañ. Drug¹ metod¹ jest 

szkolenie ortopedów we wszystkich stopniach. sprywatyzowanie poradni specjalistycznej przy 

Jest to oczywiœcie du¿e osi¹gniêcie. W Janowie spisaniu kontraktu z NFZ.

specjalizuj¹ siê równie¿ lekarze z innych Pan Krzysztof Kalita jest legend¹ 

szpitali. By³ te¿ w ¿yciu niespodziewany epizod janowskiej  ortopedii.  Przed  kierowanymi 

- kierowanie janowskim szpitalem w latach pacjentami na operacje do klinik otwieraj¹ siê 

1981-1989. W ostatnich latach wzros³a iloœæ drzwi po us³yszeniu “pacjent z Janowa”. 

operacji wszczepiania endoprote. W 1991 roku Ren oma  jed nak  nie  wys tar cza  dob rym  

tych operacji wykonano parê, ale ju¿ w 2006 fachowcom. Oczekuj¹ oni motywacyjnych 

by³o ich 108 a w bie¿¹cym roku 25. form wynagrodzenia.

Umiarkowany optymizm

U r o c z y s t o œ æ  o t w a r c i a  kierownik laboratorium. Z zaproszonych 
wyremontowanych oddzia³ów chirurgii i goœci  us³yszeliœmy przemówienia 
ortopedii oraz laboratoriom medycznego przedstawicieli NFZ oraz Pos³a na Sejm RP 
zgromadzi³o wielu zaproszonych goœci, Jerzego Bieleckiego. Starosta Zenon Sydor 
oraz przedstawicieli prasy i TV. Nie podziêkowa³ pracownikom szpitala za 
zabrak³o równie¿ personelu, który móg³ w³o¿ony trud w remonty. Powiedzia³, ¿e 
przybyæ na to spotkanie. S³owo wstêpne chcia³by, aby takie dzia³anie by³o niejako 
wyg³osi³ Dyrektor Zbigniew Widomski. norm¹ poczynañ dyrekcji. Po krótkich 
Nastêpnie swoje wnioski zaprezentowali wyst¹pieniach uczestnicy udali siê na 
doktor Krzysztof Kalita- ordynator zwiedzanie laboratorium i oddzia³ów.
ortopedii i traumatologii i Ewa Dubiel- Jan Machulak

Przeciêcie wstêgi

Zdjêcia bez uœmiechu
Dyrektor ds./medycznych Roman aparat kosztowa³by oko³o 400 tys. z³otych. 

Kaproñ przewiduje, ¿e kolejnym zadaniem Dyrekc ja  li czy na  wspa rc ie  pr zez 
inwes tycy jnym bêdz ie  remont  i  S t a r os tw o P ow ia to we  za ku pu  
doposa¿enie pracowni  rentgenowskiej. przynajmniej w 50 %. Remont i zakup musi 
Obecnie u¿ywany aparat rentgenowski mieæ miejsce ju¿ w bie¿¹cym roku. Na 
spe³nia warunki bezpieczeñstwa, jednak remont oczekuje jeszcze oddzia³  
urz¹dzenie do wywo³ywania zdjêæ jest ju¿ psychiatryczny. W dalszych planach jest 
tak wyeksploatowane,  ¿e  odmawia przeniesienie gastrologii na parter do sal 
pos³uszeñstwa. Przy zakupie nowego gd zi e k ie dy œ b y³ a p ul mo no lo gi a.  
aparatu i ucyfrowienia obydwóch, Wczeœniej trzeba wygospodarowaæ 
zbêdnym by³oby remontowanie urz¹dzenie pomieszczenia dla poradni, które tam siê 
do wywo³ywania zdjêæ. Przy aparatach znajduj¹.
cyfrowych nie ma potrzeby wywo³ywaæ Jan Machulak
zdjêæ w ciemni. Przewiduje siê równie¿, ¿e 

Podstawowa Opieka Zdrowotna pacjenci do tej w³aœnie poradni? Sprawa 
przy szpitalu ma siê dobrze -jak zapewnia jest prosta, odpowiada dyrektor Kaproñ 
Dyrektor Kaproñ. Kierownikiem jest „Mamy dobrych fachowców. U nas nie ma 
An dr ze j Ka mi ñs ki . W pr zy ch od ni  problemu ze skierowanie na badania. W 
przyjmuj¹ wszyscy lekarze interny. innych P OZ trudn o uzyska æ takie 
Gabinety czynne  od godziny 7.30 do skierowania, my nastawieni jesteœmy na 
godziny 18.00. Przybywa pacjentów, jest dobro pacjenta i na kompleksowe leczenie”
ich ju¿ oko³o 900. Dlaczego przychodz¹ J.M

Nie oszczêdzaj¹ na pacjentach

Z³odziejaszki dali siê nakryæ kradzie¿y na terenie miasta Janowa 
Policji. Przez siedem lat uprawiali niecny Lubelskiego. Zakoñczyli sw¹ dzia³alnoœæ 
proceder: okradali, w³amywali siê do ale Policja nie zaprzesta³a dzia³añ i w dniu 
ró¿nych obiektów handlowych i mieszkañ. 13 marca zostali ujêci. Dochodzenia trwa. 
W latach 1997- 2005 r dokonali wielu J.M.

Co wisi nie utonie

Dyrektor Kaproñ zapewnia, ¿e wtedy dobra wola i chêæ ratowania szpitala 
zaleg³e „203” zosta³y ju¿ wyp³acone. wed³ug prawa moralnego powinna byæ 
Sprawa wyp³aty odsetek jest bardziej doceniona, ale czy tak bêdzie? Wed³ug 
skomplikowana i ka¿dy pracownik odsetki prawa pracownicy ci nie otrzymaj¹ odsetek 
ma obliczane indywidualnie. Zakoñczenie za zaleg³e wynagrodzenie w takiej 
prac i wyp³ata odsetek naliczonych do wysokoœci jak ci  co takich porozumieñ nie 
koñca  2004 roku nast¹pi  w trzeciej podpisali. A mo¿e dyrekcja znajdzie jakiœ 
dekadzie kwietnia. sposób aby tych ludzi dowartoœciowaæ? GJ 
W ci¹gu ubieg³ych lat wielu pracowników bêdzie informowaæ o sposobie za³atwienia 
podpisa³o porozumienia ze szpitalem w tej sprawy.
sprawie wyp³aty zaleg³ych p³ac. Wykazana Jan Machulak

Czy lojalnoœæ pop³aca?
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ECHA LIGI GMINNEJ
Zakoñczy³a siê, trwaj¹ca ponad trzy cenne uwagi kierowane z boku boiska przez 

miesi¹ce, I Edycja Ligi Gminnej w Halowej „mened¿era zespo³u” Krzysztofa Tyrê. 
Pi ³ce No¿nej  5-osobowej  o Puchar  Czasami jednak zbyt ma³a iloœæ graczy 
Burmis t rza  Janowa Lube l sk iego .  rezerwowych, zwi¹zana z przyjêt¹ przez 
Rozgrywki mia³y swój emocjonuj¹cy finisz dru¿ynê zasad¹ grania takim samym 
w ostatniej kolejce spotkañ, rozegranej w sk³adem do koñca, bez wzglêdu na wynik, 
pi¹tek 9 marca. W decyduj¹cym meczu nie pozwala³a na wyrównan¹ walkê z 
Team Capri zremisowa³ z Kabaretem najlepszymi ekipami. Postawê tak¹ docenili 
Starszych Panów 2-2, dziêki czemu zosta³ organizatorzy Ligi, przyznaj¹c dru¿ynie 
zwyciêzc¹ Ligii a Kabaret Starszych Panów KSP specjalne wyró¿nienie.
zaj¹³ ostatecznie trzecie miejsce. TECHNIK-Dru¿yna, która w II rundzie 
Koñcowa tabela: przegra³a tylko z Team Capri. Poza tym 
1.TEAM CAPRI 38 œwietna seria szeœciu zwyciêstw. Zabrak³o 
2.POGROMCY 37 jednak jednego punktu do trzeciego 
3.KABARET ST. PANÓW 31 miejsca. Ekipa zorganizowana przez 
4.TECHNIK 31 Ryszarda Ma³ka. Wzmocnieni przez 
5.HALNI 21 zawodników z Krzemienia byli postrachem 
6.FC KAPKAZ 19 Ligi, choæ nie uda³o siê „wskoczyæ na 
7.KRASNALE 16 podium”.  Po³¹czenie  m³odoœci  z  
8.HURAGAN  0 doœwiadczen i em.  Obok  m³odych  
Z w y c i ê z c y  L i g i  T E A M  C A P R I  zawodników, œwietnie wci¹¿ graj¹cy 
prezentowali równ¹ formê przez ca³y czas Dariusz Gawron, S³awomir Skrzypek czy 
trwania rozgrywek. Kapitanem i zarazem Ryszard Ma³ek. W tym miejscu chcia³bym 
bramkarzem dru¿yny jest Krzysztof Ko³tyœ wyró¿niæ Ryszarda Ma³ka, pominiêtego 
(zbie¿noœæ nazwiska z burmistrzem Janowa nieste ty przez organizatorów turnie ju, 
Lubelskiego przypadkowa). To on, z grona drugiego  w kole jnoœci  na js ta rszego  
swoich znajomych zorganizowa³ dru¿ynê, zawodnika Ligi i jednego z najwiêkszych 
która ponios³a zaledwie dwie pora¿ki w propagatorów gry w pi³kê no¿n¹ w Janowie 
ca³ym turnieju. Na boisku liderem by³ Lubelskim. Wielu m³odych w³aœnie od pana 
jednak (jak siê póŸniej okaza³o najlepszy Ma³ka powinno uczyæ siê techniki gry i 
zawodnik ca³ej Ligi) Marek Krzysztoñ. zaanga¿owania.  Panie Ry szardzie   
Razem z Wojciechem Tokarzem stworzyli gratulujê. Wysokie miejsce dziêki œwietnej 
najlepsz¹ obronê Ligi. Je¿eli dodamy do grze Piotra Nosala oraz wspania³ej formie 
tego œwietne rozgrywanie pi³ki przez strzeleckiej Leszka Pachuty.
Zbigniewa Prejsa oraz doskona³e HALNI-Dru¿yna, która chyba najbardziej 
wykañczanie akcj i  przez Patryka rozczarowa³a swoj¹ postaw¹.  Œwietnie 
Sadowskiego to chyba nie dziwi nikogo zgrani ze sob¹, nie potrafili  jednak 
z w y c i ê s t w o  a k u r a t  t e j  d r u ¿ y n y.  wykorzystaæ tego atutu na boisku. Nie 
Dodatkowym atutem ekipy by³a dobra gra pomog³a im nawet gra w II rundzie 
zawodników rezerwowych. Puchar oraz Rados³awa S zymañskiego ani dobra 
pami¹tkowe medale otrzymali: Krzysztof postawa Paw³a Wójtowicza i Tomasza 
Ko³tyœ, Marek Krzysztoñ, Wojciech Tokarz, Rz¹da. Momentami jakby brakowa³o im si³ 
Zb ig ni ew  Pr ej s,  Pa tr yk  Sa do ws ki , i zaanga¿owania. Dru¿yna z aspiracjami na 
Krzysztof Basiak, Andrzej Kaproñ, Pawe³ „pierwsz¹ trójkê”, ostatecznie zajê³a pi¹te 
Zi el iñ sk i,  Gr ze go rz  Gó ra , Da mi an  miejsce. Trochê s³abo jak na tak silny i 
Surowski oraz Angelo Cannuvaciuolo. perspektywiczny sk³ad. Widoczny brak 
Oprócz  wy¿e j  wymien ionych ,  w  lidera dru¿yny, który potrafi³by porwaæ j¹ 
zwyciêskiej dru¿ynie grali, choæ nie do do bardziej zdecydowanej walki. Mo¿e za 
koñca rozgrywek Grzegorz Nizio³, Piotr rok bêdzie lepiej.
Góra, Jan Abram oraz Grzegorz Kotu³a. FC KAPKAZ- Dru¿yna kolegów z jednej 
POGROMCY -Niezwykle  ambi tna  ulicy. Z meczu na mecz ich gra by³a coraz 
dru¿yna, posiadaj¹ca w swoim sk³adzie lepsza i pewnie gdyby Liga trwa³a jeszcze 
wielkie indywidualnoœci . Jednoczeœnie kilka kolejek to wyprzedziliby Halnych. 
najbardziej pechowa ekipa Ligi. Kontuzje Bardzo dobra gra pierwszej pi¹tki zespo³u, 
nie omija³y tych m³odych zawodników. trochê gorzej z zawodnikami rezerwowymi. 
N a j p o w a ¿ n i e j s z a  p r z y t r a f i ³ a  s i ê  Ekipa z Kapkazu wiele zyska³a po przejœciu 
bramkarzowi Marcinowi Krochmalskiemu, do niej od II rundy Marcina Zdybla. Oprócz 
który w jednym z meczy z³ama³ nogê. niego wyró¿niali siê bramkarz Bogus³aw 
¯yczymy szybkiego powrotu do zdrowia! Mucha, Krzysztof Sowa oraz najlepszy 
Oprócz Marcina Krochmalskiego, który str ze lec ek ipy Piot r Pn iak.  Wi elk¹  
œwietnie radzi³ sobie w bramce, na niespodziankê sprawili w II rundzie 
wyró¿nienie zas³u¿y³ Mariusz Majdanik ogrywaj¹c Pogromców i Halnych.
(obok Marka Krzysztonia chyba najlepszy KRASNALE- Zespó³ dobrze graj¹cy w 
zawodnik Ligi) oraz Sylwester Strêciwilk. obronie,  lecz maj¹cy k³opoty ze 
Minusem dru¿yny by³a jednak zbyt krótka zdobywaniem goli. W bramce najwiêksza 
³awka rezerwowych. gwiazda dru¿yny,  by³y bramkarz 
KABARET STARSZYCH PANÓW- Metalowca, S³awomir Butryn. Wybrany on 
Dziêki lepszemu bilansowi bezpoœrednich zosta³ zreszt¹ najlepszym bramkarzem ca³ej 
spotkañ, zdo³ali wyprzedziæ dru¿ynê Lig i. N iej edn okr otn ie w spa nia ³ym i 
Technika i zajêli ostatecznie trzecie interwencjami naprawia³ b³êdy swoich 
miejsce. By³o to o tyle ³atwiejsze, ¿e ekipa kolegów z dru¿yny. Wœród zawodników z 
posiada³a w swoim sk³adzie najlepszego pola bry lowa³ Grzegorz Mazur, bez  
strzelca Ligi (44 gole), Dariusza Brytana. O w¹tpienia lider dru¿yny. Dobrze na obronie 
wynikach dru¿yny decydowa³a równie¿ spisywa³ siê S³awomir Bañka. Du¿ym 
bardzo dobra gra burmistrza Janowa atut em dru¿yny by³ a d ³uga  ³awka 
Lubelskiego  Krzysztofa Ko³tysia (strzelca rezerwowych. Niestety, umiejêtnoœci  
niezwykle wa¿nego gola w ostatnim meczu zawodników starczy³y zaledwie na siódme 
z Team Capri) oraz zawodnika, który „by³ miejsce. Mieli szansê byæ wy¿ej w 
wszêdzie” Jerzego Prymaki. Dodatkowym klasyfikacji ale w decyduj¹cym meczu 
atutem by³a dobra gra dwóch bramkarzy, przegrali z ekip¹ FC Kapkaz.
Andrzeja Wojtana i Artura Pizonia a tak¿e 

HURAGAN-Bez w¹tpienia ulubieñcy Janowa Lubelskiego Czes³aw Krzysztoñ, 
publicznoœci. Dru¿yna z³o¿ona z samych przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek 
amatorów w wiêkszoœci pracowników Tomczyk.
Starostwa Powiatowego. Wprowadzali do Nagrody i wyró¿nienia:
gry luz i zabawê, zara¿aj¹c tym inne ekipy. Marek Krzysztoñ (Team Capri) - Najlepszy 
Zmiana taktyki gry oraz transfery kilku zawodnik Ligi
nowych zawodników w I I rundzie  Dariusz Brytan (Kabaret Starszych Panów) 
spowodowa³y wyraŸne polepszenie gry - Najlepszy strzelec Ligi
zespo³u. Du¿ym minusem by³a jednak ma³¹ S³awomir Butryn (Krasnale) - Najlepszy 
iloœæ zawodników rezerwowych, co by³o bramkarz Ligi
widoczne szczególnie w koñcówkach  Tadeusz Widz (Huragan) - Najstarszy 
spotkañ. W sk³adzie Huraganu wystêpowa³ uczestnik Ligi
najstarszy uczestnik Ligi, Tadeusz Widz. Krzysztof  Ko³tyœ (Kabaret Starszych 
Dobrze w bramce prezentowa³ siê Jan Panów)-dyplom z podziêkowaniem za 
Wiœniewski a w polu Grzegorz Krzysztoñ i pomoc i organizacjê I Edycji Amatorskiej 
£ukasz Widz. Wielkie brawa dla dru¿yny. Ligi Gminnej w Pi³ce No¿nej
Mam nadziejê, ¿e ekipa ta zagra w kolejnej Ma rc in  Kr oc hm al sk i (P og ro mc y) - 
edycji Ligi i znów bêdzie nas zara¿aæ wyró¿nienie z ¿yczeniami powrotu do 
radoœci¹ z gry. zdrowia

Wie lk im  za sk oc ze ni em  dl a Rados³aw Szymañski- za pomoc w 
wszystkich uczestników Ligi gminnej by³o sêdziowaniu w I rundzie Ligi
ogromne zainteresowanie rozgrywkami. Ryszard Majkowski i Andrzej Majkowski  
Ka¿dy mecz gromadzi³ rzesze kibiców i za  ca ³oksz ta ³ t  p rzy  organ izac j i ,  
sympatyków pi³ki no¿nej. Na trybunach prowadzeniu i sêdziowaniu Ligi
mo¿na by³o zobaczyæ najwa¿niejszych Ze sp ó³  Hu ra ga n-  wy ró ¿n ie ni e d la  
przedstawicieli w³adz gminy i powiatu. ulubieñców publicznoœci
Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê Zes pó³  Kab are t St ars zyc h Pa nów - 
burmistrzowi Janowa Lubelskiego panu wyró¿nienie za wiernoœæ i przywi¹zanie, 
Krzysztofowi Ko³tysiowi za pomys³ i jedyny zespó³, który nie dokona³ zmian w 
organizacjê Ligi. Miejmy nadziejê, ¿e za sk³adzie osobowym dru¿yny podczas 
rok nie tylko odbêdzie siê II edycja Ligi ale ca³ych rozgrywek
równie¿ zwiêkszy s iê li czba  dru¿yn Publicznoœæ Janowa Lubelskiego- Nagroda 
bior¹cych w niej udzia³. Fair Play za kulturalne kibicowanie, 

Warto  jeszcze podkreœli æ, ¿e wspania³y doping, obiektywizm i wiernoœæ 
nagrody wrêczali: burmistrz Janowa swoim ulubieñcom.
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Pose³ na D.S.
Sejm RP Jerzy Bielecki, z-ca burmistrza 

 

SKLEP MOTORYZACYJNY

- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE

- CHEMIA SAMOCHODOWA

- CAR AUDIO

CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.

23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

UNI - MOTUNI - MOT

Urz¹d Miejski przyst¹pi³ do Wiosenne sprz¹tanie w dniu 20 marca 
sprz¹tania ulic na terenie Janowa do bi eg a³ o k oñ ca . P oz os ta ³y  do  
Lube lski ego.  Po rz¹dki  wiosenne  sprz¹tniêcia jeszcze trzy ulice. Prace 
prowadzone by³y na ulicach o d³ugoœci zosta³y przerwane z uwagi na z³¹ 
oko³o 16 km. Przetarg na sprz¹tanie pogodê.
wygra³a firma EKO PARK oraz Us³ugi Oprócz sprz¹tania wiosennego, 
Sani ta rne-  Ewa Chmiel . £¹czna  koszty sprz¹tania w ci¹gu ca³ego roku 
wartoœci przetargu wynios³a oko³o 5 wynosz¹ oko³o 10 tys. z³ miesiêcznie. 
tysiêcy z³. Przez wy¿ej wymienione Jak wstêpnie oceniliœmy robota zosta³a 
fi rm y s pr z¹ ta ne  by ³y  te ¿ d ro gi  wykonana solidnie a wszelkie uwagi 
powiatowe znajduj¹ce siê na terenie  przyjmowa³ i na bie¿¹co usuwa³ Referat 
miasta o d³ugoœci oko³o 12 km. Us³uga Rolnictwa i Leœnictwa w Urzêdzie 
t a  k o s z t o w a ³ a  Z a r z ¹ d  D r ó g  Miejskim.
Powiatowych oko³o 3,8 tysi¹ca z³otych. J.M

Wielkie sprz¹tanie



Zarz¹d Dróg Powiatowych w Janowie uzgodnieniu terminu z Tadeuszem Nosalem 

Lubelskim og³asza przetarg nieograniczony ustny tj. Kierownikiem Wydzia³u Zaplecza Technicznego nr 

aukcjê na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych sk³adników tel. 015 8720266.

maj¹tku ruchomego stanowi¹cych maj¹tek zu¿yty: 5)Przed wywo³aniem aukcji komisja przetargowa 

1.Samochód osobowy marki POLONEZ CARO 1.6 sprawdzi czy oferenci wnieœli wadium w nale¿ytej 
3GLI o pojemnoœci silnika 1598cm , rok produkcji wysokoœci.

1996 r., szacunkowy przebieg 232000 km, samochód 6)Wadium z³o¿one przez nabywcê zostanie zaliczone 

unieruchomiony-cena wywo³awcza: 700,00 z³, na poczet ceny.

2.Samochód marki ¯UK A 161 H o pojemnoœci 7)Wadium z³o¿one przez oferentów, których oferty 
3silnika 2120 cm , rok produkcji 1993 r., szacunkowy nie zostan¹ wybrane tj zostan¹ przebite przez innych 

przebieg 154770 km, samochód unieruchomiony- uczestników aukcji, zostanie zwrócone niezw³ocznie 

Cena wywo³awcza 650,00 z³ po zap³aceniu ceny nabycia przez nabywcê.

1)Aukcja odbêdzie siê w dniu 25 kwietnia 2007 roku 8)Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
00o godzinie  10  w si edz ibie Zarz¹du Dróg  -¿aden z uczestników aukcji nie zaoferuje co 

Powiatowych w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów najmniej ceny wywo³awczej,

Porytowego Wzgórza 29, pokój nr 1 (œwietlica). -uczestnik postêpowania który wygra³ przetarg, 

2)Warunkiem przyst¹pienia do aukcji jest wp³acenie uchyla siê od zawarcia umowy.
50do godziny 9  dnia 25 kwietnia 2007 roku wadium w 9)Z chwil¹ przybicia nastêpuje zawarcie umowy 

wysokoœci 10% ceny wywo³awczej sk³adnika sprzeda¿y przedmiotu aukcji.

maj¹tku ruchomego, o zakup którego ubiega siê 10)Nabywca jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia 

oferent, w kasie Zarz¹du Dróg Powiatowych w w terminie wyznaczonym przez prowadz¹cego 

Janowie Lubelskim pokój nr 21. aukcjê.

3)Minimalna wysokoœæ post¹pienia wynosi 50 z³ 11)Wydanie przedmiotu sprzeda¿y nabywcy nast¹pi 

 ( kwota, o któr¹ wzrasta kolejne przebicie). niezw³ocznie po zap³aceniu ceny nabycia.

4)W/w samochody mo¿na obejrzeæ na bazie Zarz¹du 12)Dowód nabycia stanowi faktura wystawiona 

Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. przez sprzedaj¹cego.

Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 po uprzednim 

Og³oszenie o sprzeda¿y

I Oddzia³ w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 3

PROMOCJA  ŒWI¥TECZNA

!PO¯YCZKA  EKSPRESOWA 
To wyj¹tkowe po³¹czenie atrakcyjnych elementów:
!Niskie raty
!Szybkoœæ i brak formalnoœci  nawet w ci¹gu 1 dnia
!Bez zabezpieczeñ do 100.000,- PLN
Kwota kredytu:  3000,- PLN     Rata miesiêczna tylko:  77,- PLN

!KREDYTY  MIESZKANIOWE
Na budowê, zakup lub remont i inne cele mieszkaniowe
Atrakcyjne warunki: 
!Oprocentowanie od 4,77%
!Okres kredytowania do 30 lat
!Mo¿liwoœæ skredytowania do 104% kosztów inwestycji

!PRODUKTY  DEPOZYTOWE
Fundusze Inwestycyjne PIONEER  korzystniejsze dochody w porównaniu z 
tradycyjnymi formami oszczêdzania  nawet do 15% w skali roku
!PAK JUNIOR  zainwestuj w przysz³oœæ swojego dziecka
!IKE  indywidualne Konto Emerytalne  oszczêdzaj bez podatku
!EUROKONTO  rachunek , który wyposa¿yliœmy w unikalny 
PAKIET POMOCNY 

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Oddzia³u 
lub telefonicznie u wskazanych pracowników.

Telefony kontaktowe: (015) 8726460, 8726461, 8726462, 8726463

Szansa na szkolenia
W ramach projektu „ Uwierz w siebie” przez okres do 12 miesiêcy, z wy³¹czeniem 
Dzia³anie 1.3 wspó³finansowanego ze bezrobotnych absolwentów (za absolwenta 
œro dk ów  Eu ro pe js ki eg o Fun du szu  uznaje siê osobê bezrobotn¹ do up³ywu 12 
Spo³ecznego Powiatowy Urz¹d Pracy w m-cy od dnia okreœlonego w dyplomie, 
Janowie Lubelskim prowadzi nabór na œwiadectw ie lub  innym dokumencie 
nastêpuj¹ce szkolenia: potwierdzaj¹cym ukoñczenie szko³y),
-P od st aw y ks iê go wo œc i z ob s³ ug ¹ -Osoby powy¿ej 25 roku ¿ycia, d³ugotrwale 
komputera, bezrobotne (przez okres od 12 do 24 m-cy).
-Sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej i Wszystkie zainteresowane osoby prosimy 
komputera. o zg³oszenie siê do Powiatowego Urzêdu 
Wymagane kryteria kwalifikacyjne: Pr ac y w  Ja no wi e L ub el sk im , u l.  
-Osoby powy¿ej 25 roku ¿ycia, bezrobotne Zamoyskiego 70 pok. Nr 9.

Kilkanaœcie kilometrów od gospodyni chcia³a mieæ najbardziej 
Janowa Lubelskiego, otoczona lasami oryginaln¹ i naj³adniejsz¹ palmê. Ja te¿ siê 
le¿y wieœ Momoty Dolne. I w³aœciwie nauczy³am je wykonywaæ”- tak opowiada 
nie wiadomo dlaczego, mo¿e ze pani Bronis³awa. Palmy wykonywane by³y i 
wzglêdu na piêkne po³o¿enie, jakby nadal s¹ z ga³¹zek wierzbowych, o tej porze 
obok goni¹cej gdzieœ rzeczywistoœci, a roku obsypane puszystymi, srebrzystymi 
mo ¿e  z po tr ze by  ku lt yw ow an ia  „baziami”. Do palmy wk³ada siê tak¿e inne 
dawnych zwyczajów, zachowa³o siê roœliny jak: barwinek, ga³¹zki borówek, 
t u t a j  ba rdzo  du¿o  e l emen tów bukszpan, tujê, a zdobi j¹ sztucznymi lub 
autentycznego folkloru wiejskiego. suszonymi kwiatkami i wst¹¿eczkami.
Chocia¿ coraz trudniej  znaleŸæ w -Los palmy nie ogranicza³ siê jedynie do 
Momotach star¹, charakterystyczn¹ Niedzieli Palmowej, dodaje Bronis³awa 
zabudowê, to z ³atwoœci¹ mo¿na tu Jargie³o. Wed³ug dawnych wierzeñ mia³a ona 
wys³uchaæ dawnych pieœni i gawêd, cudown¹ moc i mog³a s³u¿yæ cz³owiekowi 
przypatrzeæ siê zapomnianym gdzie przez ca³y rok. Z palm¹ nale¿a³o jeszcze po 
indziej obrzêdom, podziwiaæ nieznane przyjœciu z  koœc io ³a  obejœæ  budynki 
gdzie indziej wzory wielkanocnych gospodarskie. Pog³adzone ni¹ krowy dobrze 
pi sa ne k,  s³ om ia ny ch  pa j¹ kó w i siê chowa³y, a palma wniesiona do stodo³y 
wycinanek. wypêdza³a wszelkie robactwo. Z ga³¹zek 

palmowych wykonywano w Wielki Pi¹tek 
krzy¿yki i ustawiano w rogach pól, by 
chroni³y zasiewy. Uderzano te¿ palm¹ krowy 
po raz pierwszy wychodz¹ce wiosn¹ na 
pastwisko, aby dobrze siê pas³y i doi³y i aby 
czarownice nie odbiera³y im mleka. W 
Niedziele Palmow¹, po poœwiêceniu palmy w 
koœciele, nale¿a³o po³kn¹æ jedn¹ baziê, by 
zapobiec bólowi gard³a i g³owy.

Niegdyœ wk³adano je za œwiêty obraz, 
aby strzeg³y domu od z³ego i u¿ycza³y mu 
b³ogos³awieñstwa bo¿ego. Poœwiêcone 

Tu warto odwiedziæ i poznaæ palmy dziœ przechowuje siê z szacunkiem a¿ 
bli¿ej wybitn¹ i utalentowan¹, 80. letni¹ do nastêpnej Wielkanocy. Ten piêkny 
twórczyniê ludow¹, Bronis³awê zwyczaj robienia palm pozosta³ do czasów 
Jargie³o. W tej wsi mieszka od wspó³czesnych. Muzeum Regionalne w 
urodzenia. Od najm³odszych lat zajmuje Janowie Lubelskim i Janowski Oœrodek 
siê malowaniem pisanek, wyrabianiem Kultury w ramach cyklu „Janowski rok 
palm wielkanocnych, haftowaniem i obrzêdowy” teraz, przed œwiêtami organizuj¹ 
wycinankami. Tradycje te, jak i wzory cykl spotkañ dla dzieci z przedszkoli i szkó³ 
wynios³a z rodzinnego domu. Do dzisiaj podstawowych pod k¹tem poznania 
tworzy wspania³e plastycznie, oparte na obyczajowoœci polskiej wsi. W ich ramach 
autentycznych wzorach pisanki (pisane organizowane s¹ zajêcia, w czasie których 
woskiem), misternie wykonane palmy, ucz¹ siê wykonywaæ palmy i pisanki 
s³omiane paj¹ki i inne elementy tradycyjnymi metodami.
wielkanocnej plastyki obrzêdowej. Trafiliœmy akurat na grupê uczniów z 
Œpiewa p ieœn i ,  p i sze  wiersze .  klasy III d Publicznej Szko³y Podstawowej w 
Wielokrotnie wystêpowa³a na ró¿nych J a n o w i e  L u b e l s k i m  p o d  o p i e k ¹  
konkursach, przegl¹dach i imprezach wychowawczyni Iwony Paleñ. Dzieci do 
folklorystycznych wraz z zespo³em, JOK przynios³y roœliny i bibu³ki, a mistrzyni 
b¹dŸ samodzielnie jako œpiewaczka i Bronis³awa Jargie³o pokazywa³a jak zrobiæ 
gawêdziarka. naj³adniejsz¹ palmê. Uczniowie szybko 
-”Ukoñczy³am przed wojn¹ trzy klasy opanowali t¹ sztukê. Wojciech Gilar z 
szko³y podstawowej. W wojnê Niemcy Zofianki Górnej przyniós³ zrobione 
nauczyciela zabrali i nauka siê wczeœniej kwiatki z bibu³y, zasuszone trawy, 
zakoñczy³a. Ojca zabrano na roboty bazie i barwinek. Bart³omiej Duma z Janowa 
przymusowe do Niemiec. Ja z mam¹ i bardzo szybko zrobi³ palmê, zgodnie z 
d w i e m a  m ³ o d s z y m i  s i o s t r a m i  zasadami odwiecznej tradycji, bo jak siê 
chodziliœmy zarabiaæ pieni¹dze u przyzna³ tego nauczy³a go ju¿ mama.
bogatszych gospodarzy. My mieliœmy Palma czy to ma³a, czy du¿a w 
tylko cztery morgi pola. Panowa³a bieda. najbli¿sz¹ Palmow¹ Niedzielê bêdzie nie 
Kie³basê jad³o siê tylko na Wielkanoc. Ja tylko uroczystym obrzêdem religijnym. Jest 
lubi³am paœæ krowy w lesie. Zbiera³am tak¿e œwiadectwem trwa³oœci tradycji oraz 
wtedy ró¿ne roœliny i zasusza³am na bogactwa i urody polskich zwyczajów 
bukiety. Moja babka i mama robi³y ludowych.
bardzo ³adne palmy na Niedzielê Andrzej Wojtan
Palmow¹. Wtedy ka¿da wiejska 

Wielkanocne tradycje

A MO¯E SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA?
14 marca w budynku Oœrodka Pomocy zaproszonych goœci.

Spo³ecznej odby³y siê warsztaty szkoleniowe Tematem szkolenia by³a dzia³alnoœæ 

dotycz¹ce tworzenia spó³dzielni socjalnych. spó³dzielni socjalnych, a g³ównie kto mo¿e 

Wars ztaty zosta³y zorga nizowane  przy  za³o¿yæ spó³dzielniê i na czym polega praca w 

wspó³pracy Stowarzyszenia „ Nowa Szansa” z spó³dzielni socjalnej. Tematyka cieszy³a siê 

Zamoœcia. Zajêcia prowadzone by³y przez du¿ym zainteresowaniem wœród uczestników, a 

trenerów OZIS Poznañ FPW Barka Pana przede wszystkim u osób bezrobotnych. 

Grzegorza Wojtanowskiego i Tatianê Hapek. W Efek tem warsz tatów s¹ bardzo ciekawe 

szkoleniu brali udzia³ oprócz zaproszonych pomys³y naszych klubowiczów na rozpoczêcie 

goœci cz³onkowie Klubu Integracji Spo³ecznej dzia³alnoœci spó³dzielni socjalnej.

w Janowie Lub, przedstawiciele PUP , Urzêdu 

Mie jsk iego, Domu Pomocy  Spo ³eczne j, Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Janowie Lub.

pracownicy socjalni oraz wiele innych Anna Mazur
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W dniu 04.03.2007 r. w budynku wprost Szko³y Podstawowej przy drodze 
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Krzemieñ-Flisy. Dzieci wsiadaj¹ce i 
Krzemieniu z inicjatywy Pos³a Jerzego wysiadaj¹ce na tak  zlokal izowanym 
Bieleckiego odby³o siê zebranie, w którym zajeŸdzie autobusowym, id¹c do szko³y nie 
uc ze st ni cz yl i z ap ro sz en i g oœ ci e,  musia³yby przechodziæ przez drogê 
mieszkañcy Krzemienia i okolicznych krajow¹ nr 74.  Mieszkañcy, chc¹cy 
miejscowoœci z Gminy Dzwola. skorzystaæ z komunikacji autobusowej, by 

Wœ ró d za pr os zo ny ch  go œc i dostaæ siê na przystanek (dla ka¿dego 
znajdowali siê, reprezentuj¹cy: kierunku jazdy inny), nie musieliby 

Sejmik Województwa Lubelskiego-   poruszaæ siê po drodze krajowej, przy 
Radny Jan Frania, Generaln¹ Dyrekcjê której nie ma chodnika, a natê¿enie ruchu 
Dróg i Autostrad w Lublinie  Dyrektor jest naprawdê du¿e. Stanowi to ogromne 
W³adys³aw Rawski, Powiat Janowski  zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pieszych.
Starosta Powiatu Janowskiego Zenon Za pr os ze ni  go œc ie  wy ra zi li  
Sydor  oraz Kierownik Wy dzia³u poparcie dla przedstawionych propozycji i 
Komunikac j i  Tr anspor tu  i  Dróg  przedstawili, jakie warunki powinny byæ 
Publicznych - Boles³aw Radzik, Zarz¹d s p e ³ n i o n e  b y  r e a l i z a c j a  t e g o  
Dróg Powiatowych  Dyrektor Witold przedsiêwziêcia mia³a szansê powodzenia. 
KuŸnicki, Komendê Powiatow¹ Policji w Wyrazili równie¿ wolê wspó³pracy, by 
Janowie Lubelskim Komisarz Zbigniew doprowadz iæ  do  r ea l i zac j i  a  w  
Kêdra, Gminê Dzwola  Wójt Gminy konsekwencji do rozwi¹zania problemów 
Dzwola Marek Piech. k o m u n i k a c y j n y c h  m i e s z k a ñ c ó w  

Zebranie zosta³o poœwiêcone Krzemienia i okolicznych miejscowoœci. 
bezpieczeñstwu dzieci przechodz¹cych Wymiernym efektem odbytego zebrania 
przez skrzy¿owanie drogi krajowej nr 74 by³a deklaracja Wójta Gminy Dzwola, i¿ 
relacji Janów Lubelski  Zamoœæ oraz niezw³ocznie wyst¹pi do Powiatowego 
drogi Flisy-Chrzanów a udaj¹cych siê do Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim z 
Publicznej Szko³y Podstawowej oraz wnioskiem o wsparcie finansowe na 
Gimnazjum w Krzemieniu. szkolenie i zatrudnienie osoby, która 

Prowadz¹cy spotkanie Pose³ Jerzy bêdzie przeprowadza³a przez jezdniê 
Bielecki zwróci³ uwagê - i¿ przedmiotowe uc zn ió w zm ie rz aj ¹c yc h do  Sz ko ³y  
s k r z y ¿ o w a n i e  j e s t  s z c z e g ó l n i e  Podstawowej i Gimnazjum w Krzemieniu. 
niebezpieczne. Tak w dzieñ, jak i nocy ruch Natomiast decyzje o wykupie dzia³ek pod 
na drodze  nr 74  jest  bardzo du¿y. budowê zajazdu autobusowego, w miejscu 
Przeje¿d¿a têdy ok. 2700 pojazdów w wskazanym przez mieszkañców, bêd¹ 
ci¹gu doby. Czêœæ z nich to samochody podejmowane na najbli¿szej sesji Rady 
osobowe. Znacz¹c¹ jednak ich iloœæ Gminy w Dzwoli.
stanowi¹ wielkie, wy³adowane po brzegi, I jak  stwierdzi ³ Pose³ Jerzy 
stwarzaj¹ce szczególnie du¿e zagro¿enie Bielecki bêdzie czyni³ starania w zakresie 
dla mieszkañców i ich dzieci, TIR-y swoich kompetencji, by zamierzony cel 
pêdz¹ce w stronê Rzeszowa, Lublina, zos ta³  os i¹g niê ty a w³ad ze lok aln e 
Zamoœcia lub przejœcia granicznego w wywi¹za³y siê ze swoich zobowi¹zañ.
Zosinie. W trosce o zdrowie a nawet ¿ycie Pierwsze kroki zosta³y zrobione i pad³y 
swoje i swoich pociech mieszkañcy pierwsze obietnice. Teraz oczekujemy na 
Krzemienia i miejscowoœci s¹siednich rezultaty.
rozpoczêli starania o wybudowanie zajadu Ap
autobusowego, który znajdowa³by siê na 

Niebezpieczna “krzy¿ówka”

Praca, odpowiedzialnoœæ, obowi¹zek???
Wywiad z radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego Panem Janem Frani¹

1.Radny Sejmiku Wojewódzkiego to zaszczyt, Dodam jeszcze, ¿e do tej komisji trafia znaczna 

odpowiedzialnoœæ i praca. Zosta³ Pan czêœæ projektów inwestycyjnych do 

wybrany Przewodnicz¹cym Komisji Rozwoju zaopiniowania i weryfikacji.

Regionalnego i Wspó³pracy Zagranicznej. 2.Co  konk retn ie mo ¿e Pa n zrobiæ  dla 

Czym zajmuje siê ta komisja? mieszkañców Janowa Lubelskiego i ca³ego 

Odpowiedzialnoœæ i praca tak, nie powiatu?

ulega w¹tpliwoœci. Ale nie traktujê tego w W³ aœ ni e,  dl a po wi at u pr ze de  

kategorii zaszczytów, lecz jako pracê na rzecz wszystkim, ale równie¿ i dla Janowa. Jako 

Naszej Spo³ecznoœci. Z ca³¹ pewnoœci¹ jako ra dn y se jm ik u ni e li cz ¹c  mo ¿l iw oœ ci  

pracê, która daje satysfakcjê, ale przede interwenc ji zarówno  w sp rawach  osób 

wszystkim jako obowi¹zek, który jeœli chce siê fizycznych jak i prawnych uczestniczê w 

dobrze spe³niæ wymaga czasu i zaanga¿owania. posiedzeniach komisji oraz w jakimœ stopniu 

Do zadañ Komisji Rozwoju Regionalnego i tak¿e w tworzeniu bud¿etu województwa. 

Wspó³pracy Zagranicznej nale¿y miêdzy Muszê jednak zaznaczyæ, ¿e mo¿liwoœæ 

innymi; wykorzystania œrodków bud¿etowych przez 

-praca nad strategi¹ województwa i nad gminy Naszego Powiatu jest minimalna. I 

programami dla województwa, p o m i m o  d o b r e g o  p o w i e d z i a ³ b y m  

-inicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju „prze³o¿enia” z uwagi na brak maj¹tku 

regionu, wojewódzkiego niewiele mo¿na tu zrobiæ. St¹d 

-op ini owa nie  i ini cjo wan ie pri ory tet ów miêdzy innymi wynikaj¹ próby powiêkszenia 

wspó³pracy zagranicznej województwa oraz tego maj¹tku przez Zarz¹d Powiatu. Natomiast 

ocena efektów tej wspó³pracy, du¿e mo¿liwoœci pojawi¹ siê z chwil¹ 

-opiniowanie polityki rozwoju turystyki i uruchomienia min. Regionalnego Programu 

wsp ieranie in icjatyw na  rzecz rozwoju  Operacyjnego /RPO/. Program ten stanowi 

turystyki, najbardziej istotny instrument polityki 

-podejmowanie dzia³añ w zakresie wspó³pracy regionalnej województwa w okresie 2007-

zagranicznej i promocji  województwa w 2013. Spaja on wiêkszoœæ zadañ realizowanych 

œwiecie, przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz 

-o pi ni ow an ie  pl an u za go sp od ar ow an ia  inne jednostki publiczne i prywatne w ramach 

przestrzennego województwa. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Realizuje on zapisy zawarte w Strategii w s p a r c i e m  n a s z y c h  p r o j e k t ó w  

Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata inwestycyjnych?

2006-2020 ,  p rzy jê t e j  p rzez  Se jmik  Tak s¹dzê i mam tak¹ nadziejê pod 

jednym wszak warunkiem, ¿e one siê tam 

znajd¹. Na obecn¹ chwilê bowiem tylko trzy 

najbardziej aktywne gminy takie projekty ju¿ 

posiadaj¹ i o umieszczenie ich na liœcie do 

realizacji wspólnie z wójtami zabiegamy. Ale w 

nied³ugim czasie musz¹ powstaæ nowe pomys³y 

i nowe projekty, aby mo¿na je by³o umieœciæ na 

liœcie na rok 2008. Podczas wspomnianego 

wy¿ej spotkania z wójtami zosta³a podjêta 

bardzo wa¿na inicjatywa, mianowicie; do 

wstêpnej oceny brane bêdzie studium 

wykonalnoœci poszczególnych zadañ co 

znacznie obni¿y koszty dokumentacji i skróci 

czas  jej realizacji. Ponadto wychodz¹c niejako 

naprzeciw oczekiwaniom Departament 

R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o  U r z ê d u  

Marsza³kowskiego zorganizuje w miarê 

potrzeb szkolenia dla pracowników min. 

naszych gmin pod k¹tem przygotowywania 

wniosków.

Pierwsze lody zosta³y prze³amane 

dlatego samorz¹dy lokalne musza jeszcze 

bardziej zdyscyplinowaæ siê i zabraæ do pracy. Województwa Lubelskiego w 2005 roku. Na 
Mamy bowiem ma³o czasu. Do koñca trzeciego jego realizacjê przeznaczono €1 155,9 mln 
kwarta³u bie¿¹cego roku chcielibyœmy mieæ pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu 
przygotowane kolejne wnioski.Rozwoju Regionalnego. Start tego programu 
5.Z jakimi sprawami najczêœciej zwracaj¹ siê przewidywany jest na czwarty kwarta³ 
mieszkañcy naszego powiatu.bie¿¹cego roku.

Zdecydowanie najwiêcej jest spraw 3.Jak uk³ada siê wspó³praca z poszczególnymi 
samorz¹dowych ró¿nego szczebla chocia¿ i wójtami i burmistrzem na p³aszczyŸnie 
spraw indywidualnych te¿ jest du¿o. Cieszy gospodarczej?
mnie fakt, ¿e znaczn¹ czêœæ tych spraw da³o siê Wspó³praca uk³ada siê dobrze, chocia¿ 
za³atwiæ lub co najmniej wyjaœniæ i skierowaæ coraz bardziej widoczni s¹ liderzy w grupie 
do w³aœciwego za³atwienia. Dodam tu jeszcze gmin Naszego Powiatu oraz wójtowie bardziej 
informacjê, ¿e zainteresowani poszczególnymi opieszale podchodz¹cy do wspó³dzia³ania w 
programami mog¹ zg³aszaæ siê do mnie tym zakresie. Wspólnie z Pos³em Panem 
osobiœcie lub odsy³am na stronê Urzêdu Jerzym Bieleckim oraz ze Starost¹ Panem 
Marsza³kowskiego: www.lubelskie.pl.Zenonem Sydorem zorganizowaliœmy w 
Martwi¹ mnie natomiast interwencje dotycz¹ce Janowie Lubelskim spotkanie Marsza³ka 
Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim, Województwa Lubelskiego Pana Jaros³awa 
który dotychczas nie wypracowa³ programu Zdrojkowskiego z burmistrzem i z wójtami 
naprawczego. Czas biegnie a temat ten w gmin Naszego Powiatu. Celem spotkania by³o 
dalszym ci¹gu jest martwy.zapoznanie marsza³ka z problemami gmin i 
Wed³ug mojej wiedzy w marcu maj¹ zostaæ powiatu. Panom wójtom przybli¿ono strategiê 
okreœlone na szczeblu krajowym kryteria dzia³ania oraz przed³o¿ono propozycjê 
umieszczenia szpitali na liœcie rz¹dowej. Mam wspó³pracy w zakresie wdra¿ania programów 
powa¿ne w¹tpliwoœci czy przy tak du¿ym w najbli¿szych latach. Do wspó³pracy 
zad³u¿eniu i braku zdecydowanych dzia³añ ze zaprosiliœmy równie¿ przedstawicieli gminy w 
strony Zarz¹du Powiatu a przede wszystkim Szastarce. S¹dzê, ¿e spotkania takie wnosz¹ 
Dyrekcji szpitala bêdzie to w ogóle mo¿liwe.wiele dla zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy 
Pragnê przypomnieæ zainteresowanym, ¿e zarz¹dem województwa i naszymi gminami. 
grzech zaniechania, to w rozpatrywanym Wiêkszoœæ samorz¹dów musi siê uaktywniæ, 
przypadku bardzo powa¿na sprawa wraz z gdy¿ przy pasywnym podejœciu do wielu 
dalszymi tego konsekwencjami. Coraz czêœciej zagadnieñ o pozyskaniu œrodków unijnych nie 
daje siê s³yszeæ g³osy o mo¿liwoœci pomocy bêdzie mog³o byæ mowy. To z inicjatywy 
szpitalom, które odbijaj¹ siê od dna i same wójtów zrodz¹ siê i oby jak najszybciej 
próbuj¹ sobie radziæ. Mam wra¿enie jednak, ¿e projekty, które po weryfikacji trafi¹ pod obrady 
podobne sformu³owanie obce jest Dyrekcji komisji merytorycznych w sejmiku i wreszcie 
naszego szpitala.do realizacji. Moim marzeniem by³oby aby by³o 

Zakoñczê jednak optymistycznie. ich jak najwiêcej z naszych gmin. Jeœli nie 
Wydanie tego numeru Gazety Janowskiej uka¿e wykorzystamy danej nam szansy za kilka lat 
siê tu¿ przed œwiêtami dlatego korzystaj¹c z zmuszeni bêdziemy sfinansowaæ to ze œrodków 
okazji ¿yczê wszystkim Mieszkañcom Powiatu w³asnych. Znaczna czêœæ tych projektów musi 
Janowskiego a Szanownym Czytelnikom przejœæ przez Komisjê Rozwoju Regionalnego i 
Gazety Janowskiej szczególnie: zdrowia, Wspó³pracy Zagranicznej. Dlatego te¿ wa¿n¹ 
pokoju i pogody ducha oraz wszelkiej rzecz¹ jest posiadanie swoich przedstawicieli w 
pomyœlnoœci na nadchodz¹ce œwiêta komisji.
Zmartwychwstania Pañskiego.4.Czy praca w Komisji Infrastruktury 

Inwestycji i Gospodarki bêdzie skutkowaæ 
Rozmawia³ Jan Machulak

Kupiê mieszkanie lub dzia³kê budowlan¹ na terenie Janowa Lubelskiego. Tel. 
(015) 8720211, 0660564049

Poszukujê do wynajêcia w dobrym punkcie miasta lokalu handlowego o 
2powierzchni od 100 do 150 m . Wiadomoœæ: tel. 506260216 lub (081) 8259809 

00
po godz. 19 .
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Trzeba raz na zawsze skoñczyæ z typowym dy¿ur” przekazany dziêki Wielkiej Orkiestrze 

wyobra¿aniem sobie stra¿aków przez przeciêtnych Œwi¹tecznej Pomocy. Ju¿ nied³ugo bêdê mog³a 

mieszkañców nie tylko Janowa, ale równie¿ ca³ej podz iwiaæ  ko le jny  zakup .  Bêdz ie  n im 

Polski. Stra¿ak nadal kojarzy siê z panem z w¹sem i specjalistyczny podnoœnik hydrauliczny o wysiêgu 

pokaŸnych rozmiarów br zuszkiem w wie ku 24m (8 piêtro), co oznacza, ¿e w powiecie 

œrednim, który ca³y dzieñ nic nie robi. Taki to mo¿e janowskim zabezpieczone bêd¹ wszystkie budynki. 

jest Dziadek Mróz, lecz nie wspó³czesny Pan z Województwo lubelskie otrzyma³ dwa podnoœniki, z 

„wê¿em” a ju¿ na pewno nie stra¿ak janowski. którego jeden trafi do Janowa. Koszt jednej maszyny 

Jeszcze do niedawna  stra¿ po¿arna wynosi ok. 1 mln. 100 tyœ. z³. Przeznaczony jest 

zajmowa³a siê w przewa¿aj¹cej mierze gaszeniem 

po¿arów. Dzisiaj po¿ary stanowi¹ 28% wszystkich 

wyjazdów do dzia³añ ratowniczych. Pozosta³e 68% 

wyjazdów stanowi¹ ró¿nego rodzaju akcje z zakresu 

ratownictwa technicznego, medycznego jak równie¿ 

chemiczno-ekologicznego. Rozwój cywilizacyjny 

niesie za sob¹ ró¿nego rodzaju zagro¿enia z którymi 

wspó³czesny stra¿ak-ratownik musi siê zmierzyæ. 

Dlatego te¿ musi byæ to cz³owiek nie tylko odwa¿ny i 

maj¹cy „¿elazne nerwy”, lecz równie¿ cz³owiek 

przewa¿nie do ratowania ludzi z wysokoœci. Mo¿na posiadaj¹cy specjalistyczn¹ wiedzê z wielu dziedzin 

prowadziæ równie¿, ró¿nego rodzaju dzia³anie nauki. Ba! I co najwa¿niejsze potrafi¹cy j¹ 

gaœnicze, poniewa¿ kosz (w nim znajduje siê wykorzystaæ w stanie stresu, a w wielu przypadkach 

stra¿ak) wyposa¿ony jest w dzia³ko wodne. (Nie w chwili bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia.

myliæ z armat¹). W ca³ym ramieniu podnoœnika D o  s p r a w n e g o  i  e f e k t y w n e g o  

zainstalowany jest od razu „suchy pion” tj. przewód, prowadzenia dzia³añ ratowniczo gaœniczych, oprócz 

do którego mo¿na pod³¹czyæ wê¿a.dobrze wykszta³conych i wyszkolonych stra¿aków 

Zmiany  nas t êpu j¹  n i e  t y lko  w  niezbêdny jest sprzêt specjalistyczny. Ze wzglêdu na 

wyposa¿eniu,  lecz równie¿ w sposobie  du¿e zró¿nicowanie zagro¿eñ na terenie powiatu jak 

alarmowania, wspó³dzia³ania i koordynacji s³u¿b równie¿ specyfiki dzia³añ ratowniczo gaœniczych, 

ratowniczych powiatu. Ju¿ nied³ugo zacznie sprzêt wykorzystywany przez Pañstwow¹ Stra¿ 

funkcjonowaæ Powiatowe Centrum Powiadamiania Po¿arn¹ jest bardzo zró¿nicowany. “Nie ma dwóch 

Ratunkowego w którym s³u¿bê pe³niæ bêd¹ stra¿acy takich samych akcji”.

jak równie¿ dyspozytorzy SOR. Od roku W rozmowie z Komendantem Janowskiej 

funkcjonuje europejski numer ratunkowy 112. Jest Stra¿y Po¿arnej, panem Grzegorzem Pazdrakiem 

to telefon ratowniczy uniwersalny tzn. obywatel dowiedzia³am siê, i¿ nasza komenda jest jedn¹ z 

stwierdzaj¹c jakiekolwiek zagro¿enie dzwoni pod najlepiej wyposa¿onych w województwie 

112 i ma otrzymaæ pomoc. Informacja ta trafia do lubelskim. Posiada praktycznie sprzêt „na ka¿d¹ 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejscu okazjê”. Na przestrzeni ostatnich kilku lat dziêki 

siedzi dyspozytor Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i to pozyskaniu œrodków pozabud¿etowych z 

on decyduje o stopniu zagro¿enia. Je¿eli zajdzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w 

potrzeba wys³ana jednostek ratowniczych, Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

pogotowie ratunkowe i stra¿ jest o tym Œrodowiska w Warszawie uda³o siê wymieniæ 

informowana. W niektórych przypadkach równie¿ samochody ratowniczo-gaœnicze. Najstarszy 

zawiadamia siê policjê. (Policja nie chce na razie samochód ma w chwili obecnej 6 lat, natomiast 

uczestniczyæ ze wzglêdu na sprawy proceduralne). wszystkie pozosta³e 2-3 lata. £¹czna kwota, jaka 

Rozmawia³am z panem Pazdrakiem o owym zosta³a na ten cel przeznaczona to 1 mln 450 tyœ. z³. 

numerze. Okaza³o siê, ¿e pomimo wprowadzenia Wystêpuj¹ jeszcze tylko braki w sprzêcie 

numeru 112 zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹ na ratownictwa technicznego (sprzêt do ratowania ludzi 

przestrzeni 3 lat nadal bêd¹ funkcjonowaæ numery uwiêzionych w samochodach). Jest technologicznie 

alarmowe s³u¿b 999,998,997. Dodam jeszcze, ¿e przestarza³y, poniewa¿ konstrukcje nowych 

je¿eli ktoœ chce zrobiæ sobie g³upi ¿art i nie samochodów s¹ wzmocnione, co utrudnia dzia³anie. 

potrzebnie zadzwoniæ z fa³szyw¹ informacj¹, to W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

niech od razu da sobie spokój. Wraz z fa³szywym województwa lubelskiego, planuje siê w tym roku 

alarmem pojawia siê informacja o nr telefonu oraz zakupiæ brakuj¹cy sprzêt. Kupno wyniesie ok. 100 

adresem, z którego dzwoniono i nie tylko. Na mapie tyœ. Z³. Ca³a wartoœæ projektu- 234 tyœ z³. S³owa 

cyfrowej wskazane jest miejsce z którego “¿artowniœ podziêkowania nale¿¹ siê Starostwu Powiatowemu 

“ dzwoni. Wszyscy dowcipnisie ponios¹ w Janowie Lubelskim, które zabezpieczy³o tê kwotê, 

odpowiedzialnoœæ.aby realizacja planu by³a mo¿liwa. B ê d ¹ c  w  

I to by by³o na tyle. Mamy, z czego ( i kogo Komendzie Powiatowej widzia³am wielk¹ pompê 

byæ dumni). Zmieñmy stereotyp stra¿aków na (sprzêt powodziowy), ubrania pe³nej ochrony 

lepsze.chemiczno-biologicznej (ratownictwo chemiczne) 

Karolina Pada³awygl¹daj¹ce jakby trafi³y prosto z planu filmu 

science-fiction, oraz sprzêt medyczny a la „Ostry 

Jedni z najlepszych

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ludzkie i wzmacniania systemów ochrony zdrowia w celu 

Oœwiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Janowie podejmowania efektywnych dzia³añ na polu zdrowia 

Lubelskim informuje, ¿e tegoroczne has³o roku oœwiatowo publicznego (zarówno w kwestii czynników ryzyka jak i 

zdrowotne brzmi: wyzwañ w tej dziedzinie) podejmowanych na poziomie 

,,Inwestujmy w zdrowie, budujmy bezpieczniejsz¹ œwiatowym. Wiêcej informacji pod adresem: 

przysz³oœæ”. Pod ta kim has ³em prz ebiega ³ bêdzi e Informacja z przebiegu dzia³añ oœwiatowo  

Œwiatowy Dzieñ Zdrowia przypadaj¹cy w tym roku 7.04. zdrowotnych uka¿e siê w nastêpnym numerze Gazety 

Globalizacja, szybkie przemieszczanie siê, handel Janowskiej.

stanowi¹ czynniki u³atwiaj¹ce chorobom nowym i ju¿ 

wystêpuj¹cym przekraczaæ granice pañstwowe i wp³ywaæ PSSE Janów Lubelski - Oœwiata Zdrowotna i Promocja 

na stan bezpieczeñstwa ludnoœci. Has³o Œwiatowego Dnia Zdrowia

Zdrowia podkreœla potrzebê inwestowania w zasoby 

www.who.int

7.04.2007r “Œwiatowy Dzieñ Zdrowia”

Zginê³a legitymacja studencka Uniwersytetu Rzeszowskiego- wydzia³ prawa na 
nazwisko Pada³a Ilona. Znalazcê proszê o kontakt na nr. tel. 697561625.

Kupiê dzia³kê budowlan¹ w Janowie Lubelskim przy wyjeŸdzie w kierunku Frampola. 
Tel. 0695605358

Uprzejmie informujê, ¿e trwa nastêpuj¹ce kryteria:
nabór kandydatów do terminowej 1.posiadaj¹cy polskie obywatelstwo,
s³u¿by zawodowej w korpusie 2.nie karani,
p o d o f i c e r ó w  i  s z e r e g o w y c h  3.zdolni do pe³nienia zawodowej 
z a w o d o w y c h  d o  J e d n o s t e k  s³u¿by wojskowej (orzeczeniem 
Wojskowych w których realizowany wojskowej komisji lekarskiej),
bêdzie proces uzawodowienia w 2007 4.odbyli zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w 
r.: pe³nym wymiarze,
§JW. 5700 - MIÊDZYRZECZ, ul. 5.ukoñczyli co najmniej gimnazjum i 
Wojska Polskiego 17 posiadaj¹ przygotowanie zawodowe,
§JW. 2399-ŒWIÊTO SZÓW, ul .  6.posiadaj¹ kwalifikacje przydatne w 
Sztabowa 1 korpusie osobowym, w jakim maj¹ 
§JW. 1749 - SZCZECIN, ul. Wojska pe³niæ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹.
Polskiego 250 Kandydaci do s³u¿by wojskowej w 
§ J W.  4 4 9 5  -  K R A K Ó W,  u l .  korpusie podoficerów zawodowych -
Wroc³awska 82 podoficerowie rezerwy-powinni 
§ 5  L u b u s k i  P u ³ k  Ar t y l e r i i  -  spe³niaæ wymienione wy¿ej warunki 
SULECHÓW, ul. Wojska Polskiego oraz posiadaæ œwiadectwo dojrza³oœci.
§4 Batalion Zaopatrzenia - KROSNO Szczegó³owe informacje mo¿na 
ODRZAÑSKIE,  u l .  Obroñców uzyskaæ w WKU Lublin - 2, pokój nr 
Stalingradu 10 30 lub pod nr tel. 081/718 34 33

¯ o ³ n i e r z e  r e z e r w y ,  WKU Lublin - 2, Al. Rac³awickie 44, 
zainteresowani pe³nieniem zawodowej 20-043 Lublin
s³u¿by wojskowej  w korpusie  PODSTAWA PRAWNA:
szeregowych zawodowych proszeni s¹ §Ustawa z dn. 11.09.2003 r. o s³u¿bie 
o zg³aszanie siê do w³aœciwego wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz. 
wojskowego komendanta uzupe³nieñ w U. Nr 179, poz. 1750 z póŸn. zm.)
celu zapoznania siê z przepisami §Rozporz¹dzenie Ministra Obrony 
normuj¹cymi przebieg zawodowej Narodowej z dn. 01.03.2004 r. w 
s³u¿by wojskowej. sprawie powo³ywania do zawodowej 

D o  z a w o d o w e j  s ³ u ¿ b y  s³u¿by wojskowej (Dz. U. Nr 43, poz. 
wojskowej w korpusie szeregowych 398)
zawodowych mog¹ byæ powo³ani Starosta Powiatu Janowskiego
¿o³nierze rezerwy, spe³niaj¹cy Zenon Sydor

ZAWODOWA S£U¯BA WOJSKOWA

Or³y Górskiego
S t o w a r z y s z e n i e  O r ³ ó w  Pami¹tki te mog¹ byæ zaprezentowane 

Górskiego pragnie poinformowaæ o w fo rm ie  obj az do we j wy st aw y, 
m o ¿ l i w o œ c i  w ³ ¹ c z e n i a  s i ê  w  autorstwa Dariusza Górskiego.
organizacjê rozgrywek pi³karskich, Jak  wie lk im t renerem i  
b ê d ¹ c y c h  k o n t y n u a c j ¹  wspania³ym cz³owiekiem by³ Pan 
zapocz¹tkowanej przez Wybitnego Kazimierz Górski niech œwiadczy fakt, 
Trenera Pana Kazimierza Górskiego ¿e Europejska Unia Pi³karska (UEFA) 
popularyzacji  pi³ki  no¿nej we odznaczy³a Pana Kazimierza, nadaj¹c 
wszystkich œrodowiskach dz ieci  i mu poœmiertnie najwy¿sze odznaczenie 
m³odzie¿y. Stowarzyszenie zawsze Rubinowy Order Zas³ugi.
chêtnie wesprze pomoc¹ i rad¹ przy Nikt chyba nie chce, aby tak 
organizacji tego typu imprez, w imiê Wielk i Cz³owiek, Wychowawca i 
pamiêci o tym Wielkim Trenerze. przyjaciel odszed³ w zapomnienie.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ, aby Józef Bary³a
dru¿yna Or³ów Górskiego wyst¹pi³a w 
pokazowych meczach, przywo³uj¹c Kontakt:
wspania³e chwile sukcesów polskiej Krzysztof Bary³a tel. 880 528 746 fax. 
pi³ki no¿nej. 022 649 79 19

Ponadto, istnieje mo¿liwoœæ Józef Bary³a tel. 601 248 631
prezentacji wielu pami¹tek po tym e-mail: 
Niesamowitym Cz³owieku, jakim bez ul. Relaksowa 28a
w¹tpienia by³ Pan Kazimierz Górski. 02-796 Warszawa

info@kazimierzgorski.pl

“RADAR” w Powiecie Janowskim
Wizyta Redakcji Magazynu Powiatowego w Janowie Lubelskim. 

Studenckiego „RADAR” Akademii Prezentacje na interesuj¹cy grupê temat 
Rolniczej czyli kwestie turystyki, warunków 

w Powiecie Janowskim naturalnych, przemys³u, przeprowadzi³ 
Pan Waldemar Futa Kierownik 

Dnia 16 i 17 lutego 2007 roku Wydzia³u Promocji Urzêdu Miasta i 
go œc il iœ my  Re da kc jê  Ma ga zy nu  Gminy Janów Lubelski. Pani Barbara 
Studenckiego „RADAR” Akademii Na za re wi cz  Dy re kt or  Mu ze um  
Ro ln icze j w  Lubl in ie . M agazyn  Regionalnego w Janowie Lubelskim 
wydawany jest przez Radê Uczelnian¹ przedstawi³a historiê Powiatu oraz 
Samorz¹du Studenckiego tej Uczelni. oprowadzi³a grupê po najcenniejsze 

Podczas spotkania, które odby³o zbytkach Janowa: Sanktuarium 
00 

siê 16 lutego o godzinie 11 w sali Maryjnym oraz Muzeum Regionalnym. 
konferencyjnej goœci przywita³ i Podczas swego pobytu redaktorzy 
wstêpnie poinformowa³ o walorach magazynu zaplanowali zwiedzanie 
tur yst ycz nyc h re gio nu P an L ech  ciekawych miejsc, miedzy innymi: 
Wronka Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Browaru w Janowie Lubelskim, oraz 
K u l t u r y  i  S p o r t u  S t a r o s t w a  wyci¹gu narciarskiego w Chrzanowie.
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W dniu 12 marca b.r. odby³o siê ratuj¹cego ¿ycie oraz przeszkoleniem 
pierwsze  w tym roku  posiedzenie czêœci Policjantów i Stra¿aków w zakresie 
powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa i u¿ywania tego sprzêtu.
Porz¹dku. Posiedzenie to by³o pierwsze Istotnym punktem posiedzenia 
tak¿e dla Starosty Janowskiego, Zenona by³o omówienie projektu statutu 
Sydora, który jest przewodnicz¹cym stowa rzysz enia „ Bezpi eczny  Powia t 
komisji. Poza zmian¹ na stanowisku Janowski”, przygotowanego przez 
przewodnicz¹cego nas t¹p i³a  równie¿ janowsk¹ Policjê. Stowarzyszenie mia³oby 
z m i a n a  n a  s t a n o w i s k u  za zadanie wspieranie ró¿norakich 
Wiceprzewodnicz¹cego komisji, którym i n i c j a t y w  w  z a k r e s i e  p o p r a w y  
zosta³ Wicestarosta Janowski, Piotr Góra. bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. 
Ponadto nowym cz³onkiem komisji zosta³ Stowarzyszenie mog³oby w swoich 
t ak¿e  W³adys ³aw Sowa,  bêd¹cy  szeregach gromadziæ ludzi, którym nie jest 
równoczeœnie cz³onkiem Zarz¹du Powiatu obojêtne bezpieczeñstwo i spokój na 
Janowskiego. ulicach Janowa i miejscowoœci naszego 

Na posiedzenie zosta³ zaproszony powiatu. Œrodki materialne na dzia³alnoœæ 
Komendant Powiatowy Policji, Bogumi³ stowarzyszenia mog³yby pochodziæ ze 
Polikarski, który przedstawi³ ocenê stanu sk³adek cz³onkowskich, darowizn,  a 
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego przede wszystkim z nawi¹zek orzekanych 
Powiatu Janowskiego za 2006 rok. Wynika przez s¹dy przy okazj i wyroków za 
z niej, ¿e w naszym powiecie nast¹pi³a pr ze st êp st wa  zw i¹ za ne  z ru ch em  
poprawa bezpieczeñstwa - zagro¿enie drogowym. Wystarczy w tym miejscu 
przestêpczoœci¹ kryminaln¹ w Powiecie dodaæ,  ¿e podobne stowarzyszenie, 
Janowskim jest najni¿sze w województwie dzia³a j¹ce w powiecie bi³gorajskim, 
lubelskim. Komendant pochwali³ siê uzyska³o w 2005 roku przychód w 
równie¿ wspó³prac¹ janowskiej Policji i wysokoœci ponad 100 tys. z³otych. Miejmy 
Stra¿y Po¿arnej z Wielk¹ Orkiestr¹ nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce us³yszymy o 
Œwi¹tecznej Pomocy, co zaowocowa³o powstaniu naszego stowarzyszenia.
wsparciem materialnym ze strony fundacji 
Jurka Owsiaka w postaci sprzêtu (WZK SPJ)

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku 

Jeszcze parê miesiêcy - Je¿eli ktoœ bardzo chce i siê stara, 
wiosennych roztopów i nadejd¹ znajdzie pracê. Osobn¹ kwesti¹ jest to, 
wa ka cj e.  Cz as  wy ma rz on eg o czy za godziwe wynagrodzenie. 
odpoczynku. Wygrzewanie siê na Przegl¹dam og³oszenia w prasie. Có¿, 
s ³oñcu  i  oddawanie  drobnym nie wybra³am kierunku studiów, który 
przyjemnoœciom. Mi³o o tym pomyœleæ zagwarantuje mi sta³¹ i dobrze p³atna 
ju¿ dzisiaj. pracê, ale mam satysfakcjê i w pe³ni siê 

Nauczona doœwiadczeniem realizujê. Nie tracê te¿ wiary w plany i 
ostatnich lat wiem, ¿e po przyjeŸdzie na marzenia. Nie chcê wyje¿d¿aæ za 
odpoczynek do rodzinnego miasta nie granicê,  w innych celach ni¿ 
zastanê wiêkszoœci moich znajomych. turystyczne. Bêdê wiêc szukaæ czegoœ 
Powodem ich nieobecnoœci nie bêd¹ n a  m i e j s c u .  N a  w i ê k s z o œ æ  
wcale wakacje spêdzane nad morzem, proponowanych stanowisk jednak siê 
na Mazurach czy wspinaczki w  nie nadajê  wymagane doœwiadczenie 
Tatrach. Wiem gdzie mogê skierowaæ (p rz yn aj mn ie j 2 la ta ),  kt ór eg o 
moje myœli. Autobusy i samoloty oczywiœcie jeszcze nie mam. Poza tym 
pomknê³y ju¿ dawno do krainy kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, 
b ³ y s z c z ¹ c e g o  e u r o .  L o n d y n  bieg³a znajomoœæ jêzyków obcych, 
(pieszczotliwie zwany Londkiem  p r a w o  j a z d y ,  r z e t e l n o œ æ  i  
mo ¿e  bu dz iæ  se nt ym en ta ln e odpowiedzialnoœæ, umiejêtnoœci 
skojarzenia z L¹dkiem Zdrój), Leeds, negocjacyjne, wysoka kultura osobista, 
Dublin, Galway i wiele innych miast, to wysokie zdolnoœci interpersonalne, 
obecne adresy moich przyjació³. Czêœæ wysokie... wysokie... A gdzie w tym 
z nich jedzie tylko na parê miesiêcy, wszystkim ja i to, ¿e tak po prostu mam 
inni na lata. Zostawiaj¹ rodziny i wiedzê, któr¹ zdobywa³am przez piêæ 
pr zy ja ci ó³ , bi or ¹ dz ie ka nk i na  lat? I jeszcze te kusz¹ce nazwy: mistrz 
uczelniach. Pracuj¹ za dwa, trzy razy produkcji , ulo tka rz,  reprezentant , 
wiêksze pieni¹dze, wykonuj¹c czasem prezenter pod którymi kryje siê majster, 
prace o których w Polsce nie chcieli osoba nadzoruj¹ca pracowników, 
s³yszeæ. Zarabiaj¹ ,aby op³aciæ czesne sprzedawca czy pracownik dzwoni¹cy 
na studiach, kupiæ laptopa, aparat do ludzi i namawiaj¹cy ich do kupna 
cyfrowy. Có¿, rodzice mog¹ byæ tylko produktu. Nie tak mia³o byæ.
dumni z tego, ¿e ich pociechy s¹ tak Oc za mi  wy ob ra Ÿn i wi dz ê 
zaradne.  Miesi¹cami odciêci od wakacje. Le¿ê na janowskiej pla¿y, 
dobrego po¿ywienia, bior¹ po dwie czytam list od przyjaciela z Londynu. 
zmiany bowiem wakacje mi ja j¹  Pakuje zgni³e warzywa w ogromne 
nieub³aganie i zbli¿a siê czas powrotu pud³a. Czasem udaje mu siê zabraæ te 
do szarej polskiej rzeczywistoœci. Tym najmniej zepsute do domu i ugotowaæ 
którzy zostaj¹ na d³u¿ej ciê¿ko póŸniej niez³¹ zupê. Zamykam oczy, czujê 
wróciæ. s³oñce na twarzy i myœlê do jakiego 

Nie ma siê czemu dziwiæ. „Jak miejsca wyemigrujê za rok?
w Polsce z prac¹ jest  ka¿dy wie”. 
Chocia¿ ja nie nale¿ê do pesymistów. Joanna Korgul

Nie sam¹ prac¹ cz³owiek ¿yje?
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mgr in¿. Zbigniew GORZELEWSKI

OLEJE  FILTRY  T£UMIKI  AKUMULATORY
WYMIANA GRATIS !!!

P o  M s z y  œ w.  W s z y s c y  segmencie dydaktycznym i ³¹czniku 
zaproszeni goœcie oraz nauczyciele i znajduj¹ siê sale lekcyjne, pracownie, 
uczniowie udali siê do szko³y, gdzie biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet 
nast¹pi³o przeciêcie wstêgi oraz dyrektora, sanitariaty i szatnie dla 
poœwiêcenie obiektu przez ks. Infu³ata uczniów.

Budowa trwa³a oko³o trzech lat i 
wykonywana by³a etapami. Wyd³u¿ony 
cykl inwestycyjny spowodowany by³ 
brakiem œrodków inwestycyjnych, 
które w ca³oœci pochodzi³y z bud¿etu 
gminy. Ca³kowity koszt wyniós³ oko³o 
1 mln z³. Rozbudowê szko³y rozpoczêto 
w 2003 roku poprzez wykonanie 
segmentu  w s tan ie  su rowym.  
Wykonawc¹ by³a firma LUBPOL 
Œwidnik. Roboty wykoñczeniowe Edmunda Markiewicza. Podczas 
zosta³y z kolei wykonane przez spotkania w nowym holu zaproszeni 
P rzeds i êb io r s two  Budowlano-goœcie wyg³osili okolicznoœciowe 
Monta¿owe „FLISBUD". Prace objê³y przemówienia oraz odby³a siê czêœæ 
tak¿e modernizajce kot³owni, wymianê artystyczna przygotowana przez 
instalacji centralnego ogrzewania oraz nauczycieli i uczniów szko³y w 
stolarki okiennej i drzwiowej w starej Momotach Górnych. W oddanym 
czêœci szko³y.

Nowa szko³a w Momotach cd.

Aby rozszerzyæ i uatrakcyjniæ ofertê ustawê mówi¹c¹ o utworzeniu nowych 

ksz ta³cenia zawodowego i spowodowaæ zawodów: krawiec, technik rolnik i technik 

wiêksze zainte resowanie  gimnaz jal istów ekonomista. Kierunki te bêd¹ dostêpne od 1 

Zespo³em Szkó³ Rolniczych w Potoczku, na wrzeœnia 2007r. 

posiedzeniu Zarz¹du Powiatu zatwierdzono K.P.

Nowe kierunki kszta³cenia
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„Œliczna, skromna dziewczyna. S t a l o w e j  Wo l i ,  Ta r n o b r z e g u ,  
Jest niew¹tpliwie jedn¹ z najbardziej Samborcu . Ale na  tym siê nie 
utalentowanych muzycznie m³odych skoñczy³o. Monika bra³a równie¿ 
osób. Jej mocny, piêkny g³os mamy 
okazjê podziwiaæ na wielu konkursach 
piosenkarskich a tak¿e na szkolnych 
apelach i przedstawieniach.”- tak o 
uczennicy II klasy Gimnazjum w 
Janowie Lubelskim Monice Rapa, 
mówi¹ koledzy i nauczyciele.

Jej zainteresowania muzyk¹ i 
œpiewem rozpoczê³y siê ju¿ w klasie II 
szko³y podstawowej. Po raz pierwszy 
publicznie zaœpiewa³a podczas 
uroczystoœci Pierwszej Komunii 

udzia³ w konkursach ogólnopolskich i Œwiêtej. Kilka dni póŸniej dosta³a 
nagra³a dwie p³yty! Wielki sukces. propozycjê œpiewania w Janowskim 
Podczas konkursów i koncertów Oœrodku Kultury. I tak to siê zaczê³o. 
pozna³a wiele interesuj¹cych, s³awnych Dwa lata w zespole CEDURKI 
osób, takich jak: Anna Milewska, prowadzonym przez Pana Aleksandra 
Micha³ Bajor, Ryszard Wróblewski, Krzosa, nastêpnie Szko³a Muzyczna 
Barbara Dziedzic. Z pewnoœci¹ prowadzona przez Pana Edwarda 
us³yszymy jeszcze o Monice i Krzemiñskiego. W miêdzy czasie 
bêdziemy dumni, ¿e pochodzi w³aœnie z Monika uczêszcza³a na prywatne lekcje 
naszego miasta.gry na pianinie u Pana Tomasza Tylusa. 

¯yczymy utalentowanej Zajêcia w JOKu zakoñczy³a w 2001r., 
dziewczynie  wie lu  sukcesów rozpoczynaj¹c jednoczeœnie w 
muzycznych. Mamy nadziejê, ¿e Oœrodku Kultury w Stalowej Woli. 
talent, jaki posiada, pozwoli jej Obecnie œpiewa w M³odzie¿owym 
spe³niæ wszystkie najskrytsze Domu Kultury w Bi³goraju. Od piêciu 
marzenia!lat uczestniczy w konkursach, 

K. Pada³aprzegl¹dach w Janowie, Bi³goraju, 

Rozœpiewana Monika

Po zimowej przerwie pi³karze IV z e s p ó ³  „ J a n o w i a n k i ”  r o z p o c z ¹ ³  
ligi lubelskiej wznawiaj¹ rozgrywki. przygotowania do rundy  wiosenne j 
Zespó³ „Janowianki” do rundy wiosennej ko rz ys ta j¹ c z w³ as ny ch  ob ie kt ów.  
przyst¹pi pod wodzê nowego trenera Nast êpni e dzi êki p omoc y Sta rost wa 
Jaros³awa Góry, który wraz z pocz¹tkiem Powiatowego zespó³ spêdzi³ blisko 2 
lutego obj¹³ nasz zespó³. W porównaniu z tygodnie na zgrupowaniu w Potoczku, 
nieudan¹ rund¹ jesienn¹ w naszej dru¿ynie gdz ie zawodnicy  æwiczy li nad  si³ ¹, 
nast¹pi³y spore zmiany personalne. Do motoryk¹, wytrzyma³oœci¹.
zespo³u doszli: Pawe³ Sroka, Tomasz W ostatnich tygodniach przyszed³ 
Rychel obaj ze „Stali” Gorzyce, Tomasz czas  na  zgrywanie poszczególnych  
Zieliñski i Dominik Pietras z „Unii” formacji w meczach kontrolnych, w 
Be³¿yce, ze „Stali” Stalowa Wola przyszed³ których to nasz zespó³ prezentowa³ siê 
bramkarz Artur Kielarski, który najlepsze nieŸle : m. in.  bezbramkowy remis z 
la ta  pi ³k ar sk ie j k ar ie ry  sp êd zi ³ w  drugoligow¹ „Stal¹” Stalowa Wola czy te¿ 
tr ze ci ol ig ow ej  „£ ad zi e”  Bi ³g or aj , kolejny remis 1:1 z jednym z faworytów 
natomiast ze „Stali” Rzeszów do Janowa czwartol igowych rozgrywek „£ad¹” 
ponownie powróci³ Krzysztof Jab³oñski. Z Bi³goraj. Reasumuj¹c w rundzie wiosennej 
dr u¿ yn y o de sz ³o  ró wn ie ¿ k il ku  nasz¹ dru¿yne czeka bardzo ciê¿ka 
zawodników, którzy w rundzie jesiennej przeprawa  w kon tekœci e utr zymania 
nie spe³nili pok³adanych w nich nadziei. zespo³u w szeregach czwartoligowców. Do 

Po niespodziewanym zwolnieniu skromnego jesiennego trzypunktowego 
trenera Józefa Subartowicza, budowy dorobku nale¿a³oby uzyskaæ wiosn¹ oko³o 
dru¿yny podj¹³ siê w/w Jaros³aw Góra. To 30 punktów, aby obroniæ czwart¹ ligê dla 
z n a n y  w  p r z e s z ³ o œ c i  z a w o d n i k  naszego miasta. Jak to zrobiæ? To ju¿ 
pierwszoligowy wystêpuj¹cy m.in.  w zadanie dla trenera Jaros³awa Góry, chyba 
„Motorze” Lublin, „Œl¹sku” Wroc³aw czy ciê¿sze ni¿ wywalczenie tytu³u mistrza 
te¿ w „Zag³êbiu” Lubin. Z tym ostatnim Polski jako pi³karza „Zag³êbia” Lubin.
klubem Jaros³aw Góra zosta³ mistrzem Opracowa³:
Polski w 1991 roku. Pod okiem trenera Bartek Dudarewicz

“Janowianka” przed pi³karsk¹ wiosn¹

Terminarz spotkañ z udzia³em „Janowianki” na 
w³asnym stadionie przy ulicy Sukienniczej 1 w rundzie 

wiosennej sezonu 2006/2007

1. 01.04.2007.r MKS „Janowianka”  LKS „Orlêta” £uków godzina 16:00
2. 22.04.2007.r MKS „Janowianka”  FKS „Stal Kraœnik” godzina 16:00
3. 03.05.2007.r MKS „Janowianka”  ChKS „Che³mianka”  godzina 17:00
4. 13.05.2007.r MKS „Janowianka”  Lublinianka SSA Lublin godzina 17:00
5. 27.05.2007.r MKS „Janowianka”  GLKS „Granica” Lubycza Król. godzina 17:00
6. 06.06.2007.r MKS „Janowianka”  MKS „Wiktoria Parczew” godzina 17:00
7. 24.06.2007.r MKS „Janowianka”  MKS „Podlasie” Bia³a Podl. godzina 17:00

SPRZEDA¯ PALIW-HURT-DETAL
OLEJ NAPÊDOWY-ORLEN, PB95, ON BIO

Jakoœæ gwarantowana. Faktura VAT.
Transport do klienta-cystern¹

tel. (081) 7571600 fax. 0-81-50-31-105 
kom. 0601 165 538, 0607 177 160

OKRÊGOWA SPÓ£DZIELNIA 
MLECZARSKA

W JANOWIE LUBELSKIM 
OFERUJE

Artyku³y nabia³owe produkowane 
TRADYCYJNIE

bez konserwantów i emulgatorów,
z mleka

pochodz¹cego od rolników z terenu
naszego powiatu.

Mleko spo¿ywcze 2% 1 litr opak. folia
Œmietana spo¿ywcza 18 % kubek 0,400ml
Œmietana spo¿ywcza 24% kubek 0,400 ml

Twaróg pó³t³usty formowany 1 kg
Twaróg pró¿niowo pakowany 1 kg

Twaróg pó³t³usty krajanka 1 kg
Mas³o ekstra 1 kg

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska 
Janów Lubelski

Ul. Zamoyskiego 1
tel. (015) 8720341
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“BARKA”
Dziêki wykonaniu w/w zadañ oraz kilkoma zdjêciami w tygodniku katolickim 

ogromnemu zaanga¿owaniu i pomocy ze „Niedziela” nr 6 z 11.02.2007 r.

strony: Pana Starosty, Zarz¹du Powiatu, Pani „W Janowie Lubelskim jest wa¿na 

Skarbnik, Dyrektora Powiatowego Centrum ulica  Wiejska. I na tej ulicy najwa¿niejszy jej 

Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, numer  12, pod którym mieœci siê szczególny 

Pracowników Starostwa Powiatowego w dom, a w³aœciwie kompleks domów objêtych 

J a n o w i e  L u b e l s k i m  o r a z  l i c z n y m  wspóln¹ nazw¹ „BARKA” Dom Pomocy 

niewymienionym ¿yczliwym ludziom Dom Spo³ecznej im. Jana Paw³a II.

osi¹gn¹³ obowi¹zuj¹cy standard zgodnie z Elewacje budynków o c iep ³ych, 

rozporz¹dzeniem Ministra Polityki Spo³ecznej s³o nec zny ch bar wac h mów i¹ w³a œci wie  

z dnia 19.10.2005 r, w sprawie domów pomocy wszystko o tym, co mo¿na spotkaæ i prze¿yæ za 

spo³ecznej (Dz.U.05.217.1837) i przez to poszczególnymi drzwiami  bo o tym miejscu 

uzyska³ w grudniu 2006 roku zezwolenie na pracownicy  i mieszkañcy  mówi¹  krótko  

prowadzenie Domu na czas nieokreœlony. Dom!…Janowsk¹ „Barkê” trzeba odwiedziæ: 

Obecnie „BARKA” Dom Pomocy kto zajrza³ tutaj bodaj raz, na pewno wróci, ¿eby 

Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie dotkn¹æ klimatu Domu”.

Lubelskim jest jednym z 5 domów na 43 Wiêcej informacji na temat historii i 

funkcjonuj¹cych na terenie Lubelszczyzny, dzia³alnoœci Domu mo¿na uzyskaæ na stronie 

który osi¹gn¹³ wymagany standard. Koszt int ern eto wej  www.dp sja now. str ona .pl  O 

utrzymania Mieszkañca w 2006 roku wynosi³ 1 mo¿liwoœci  umieszczenia osób w Domu 

589,14 z³. na miesi¹c i nale¿a³ do jednego z udz iel aj¹  pra cow nic y dzi a³u  soc jal neg o 

najni¿szych na LubelszczyŸnie. „BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana 

I jeszcze fragmenty pocz¹tku i koñca Paw³a II, ul. Wiejska 12, 23-300 Janów 

obszernego artyku³u pod tytu³em „Tutaj ka¿dy Lubelski, te/fax 0158720-824

ma serce dla ka¿dego” zamieszczonego z 

Szkolenie dla liderów
kultury

Przez dwa dni, w poniedzia³ek i Janowski Oœrodek Kultury, samorz¹d 
Wtorek, (19-20 marzec) kilkudziesiêciu miejski wzorowo wspiera inic jatywy 
dyrektorów, instruktorów i animatorów kulturalne- mówi³a  Janina Biegalska,  
kultury z województwa lubelskiego bra³o dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Kultury 
udzia³ w spotkaniu szkoleniowym w w Lublinie.
J a n o w i e  L u b e l s k i m ,  n a  t e m a t  Po ka¿dym wystêpie prelegentów 
pozyskiwania œrodków unijnych i innych toczy ³a  s i ê  o¿ywiona  dyskus j a .  
wspieraj¹cych inicjatywy kulturalne. Szczególnie du¿o pytañ by³o do Marka 

Konserwatorium zorganizowal i Kowalskiego z Departamentu Strategii i 
wspólnie Wojewódzki Oœrodek Kultury w R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o  U r z ê d u  
Lublinie i Janowski Oœrodek Kultury. Marsza³kowskiego w Lublinie na temat 
-Jest to pierwsze z trzech planowanych na fu nd us zy  Re gi on al ne go  Pr og ra mu  
ten rok spotkañ dyrektorów i instruktorów Op er ac yj ne go  (R PO ).  O bu do wi e 
gminnych oœrodków kultury. Celem jest pa rt ne rs tw a po mi êd zy  in st yt uc ja mi  
wymiana opinii, doœwiadczeñ i informacji kultury, organizacjami pozarz¹dowymi i 
o organizowanych imprezach, poznanie przedsiêbiorstwami prywatnymi, promocji 
przepisów prawnych o mo¿liwoœciach miast i gmin mówili realizatorzy: 
zdobywania funduszy unijnych i sposobów Waldemar Futa z Wydzia³u Promocji 
pisania wniosków. Pierwsze spotkanie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim i 
odby³o siê w Janowie, bo to miasto jest £ukasz Drewniak z Janowskiego Oœrodka 
piêkne i goœcinne. Tu bardzo prê¿nie dzia³a Kultury.

Lokalna Grupa Dzia³ania- Leœny Kr¹g Ojczyzn. Na ostatnim walnym zebraniu LGD, 

rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 2006r. W jej które odby³o siê 14 marca 2007r w restauracji 

sk³ad wchodz¹ przedstawiciele samorz¹dów, Hetmañska, przeanalizowano ZRSOW oraz 

organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorców odczytano sprawozdanie z dzia³alnoœci z roku 

oraz osoby, którym le¿y na sercu dobro i rozwój 2006. Omawiano równie¿ kwestie finansowe i 

gmin z Powiatu Janowskiego- Gminy Janów ogólne za³o¿enia dotycz¹ce formy i celów 

Lubelski, Potok  Wielki i Modliborzyce. dzia³ania. Wiêcej informacji na temat LGD 

Kieruj¹c siê Zintegrowan¹ Strategi¹ Rozwoju Leœny Skarbiec znajd¹ Pañstwo na stronie 

Obszarów Wiejskich (ZSROW) chc¹ internetowej  

promowaæ i pomóc w rozwoju naszych ma³ych K. Pada³a

www.janowlubelski.pl

LGD- Leœny Kr¹g

Najpierw szko³a w Momotach a 
teraz w Potoczku. Powiat Janowski zamiast 
zamykaæ szko³y, co jest ostatnimi czasy 
realizowane w ca³ym kraju…otwiera nowe. 
W tamtym roku Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
Rolniczych w Potoczku, Pan Dariusz 
Wolan zwróci³ siê z proœb¹ do Zarz¹du 
Powiatu Janowskiego o utworzenie Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego wchodz¹cego w sk³ad 
ZSR. Podczas poprzedniej kadencji Rady 
Powiatu uchwa³a zosta³a odrzucona, lecz w 
tym roku jednomyœlnie zatwierdzono j¹ (28 
marzec 2007r). W uzasadnieniu Pan 
D y r e k t o r  s t w i e r d z i ³  p o t r z e b ê  
uatrakcyjnienia nauczania, jak równie¿ 
chêæ uczniów Gimnazjum na kontynuacjê 
nauki w szkole œredniej. Tak¿e rodzice, 
grono nauczycielskie  i  pozostal i  
mieszkañcy tej miejscowoœci wykazali 
du¿e zainteresowanie owym zagadnieniem. 
Nowa szko³a bêdzie nosiæ nazwê III Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Potoczku.

K. Pada³a

Nowe L.O. W Potoczku

Przesz³oœæ nie wraca jak ¿ywe zjawisko,
W dawnej postaci jednak nie umiera;

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko
I œwie¿e kszta³ty dla siebie przybiera.

Adam Asnyk

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku
serdecznie zaprasza

ABSOLWENTÓW I NAUCZYCIELI
(roczniki od za³o¿enia szko³y do ukoñczenia w roku 1996)

OBCHODY 45-LECIA SZKO£Y
I ZJAZD ABSOLWENTÓW

które odbêd¹ siê w dniu :

27 KWIETNIA 2007R.
00

od godz. 12

Program Obchodów 45-lecia Szko³y:
00 50 0012   Uroczysta Msza œw. ,12   powitanie przyby³ych goœci, 13   okolicznoœciowe przemówienia, 
30 0013   rozdanie œwiadectw ukoñczenia szko³y tegorocznym absolwentom, 14   prezentacja historii 

30 30szko³y, 14   -  czêœæ artystyczna, 15   wspólne spotkanie przy kawie absolwentów z 
30nauczycielami i wychowawcami, zwiedzanie szko³y, pami¹tkowe zdjêcia, 16   „Bal 

absolwentów” w restauracji „Myœliwska” w Janowie Lubelskim (zapewniamy dojazd)
Koszt uczestnictwa wynosi 70 z³ od osoby. Wp³ata jest potwierdzeniem uczestnictwa i prosimy o 

jej dokonanie do dnia 20.04.2007r. na podane ni¿ej konto:
PEKO I O. w Janowie Lubelskim 24 1240 2757 1111 0000 4013 4934

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod telefonem: 
00( 015) 8740268  sekretariat Szko³y i Kierownik Internatu (do godz. 15 )

00(015) 8740676  A. Chmieliñski (po 15 )
691 123 388  M. Wolan

oraz na naszej stronie internetowej: zsr_pot.republika.pl
Prosimy uprzejmie o rozpowszechnianie niniejszego zaproszenia z zachêt¹ do uczestnictwa.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OG£OSZENIE
Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 29 marca 2007 r.
Zgodnie z art.11ust. 1- 3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ 

ZADANIA PUBLICZNEGO

w obszarze:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:

Dokumentowanie i prezentacjê dorobku kultury lokalnej w formie wydawnictw na noœnikach 

papierowych.

Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 7.000 z³. Wysokoœæ 

œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie w 2006r. zadania wynosi³a 5.000 z³.
00Termin realizacji zadañ: maj - listopad 2007 Termin z³o¿enia oferty do dnia 30 kwietnia 2007 r. do godz. 14  w 

sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). Szczegó³y i 

Regulamin konkursu na stronie internetowej  w zak³adce Organizacje Pozarz¹dowe.www.janowlubelski.pl
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