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Zdjêcie wykonane w roku 1949

Najwiêksze produkcje filmowe, spotkania oprócz œ wietn ych  fil mów  mie liœ my s zan se  

ze znanymi aktorami, niepowtarzalny klimat, to zobaczyæ,,na ¿ywo'' gwiazdy kina i telewizji, a 

mo¿e oznaczaæ tylko jedno - ju¿ po raz trzeci Janów goœci³y u nas m.in. takie s³awy jak: Ma³gorzata 

Pieñkowska, Krzysztof Kowalewski, Alosza 

Awdiejew. Co tu du¿o mówiæ nazwiska mówi¹ same 

za siebie. Z gwiazdami rozmawia³ pan Stanis³aw 

Krusiñski, tradycyjnie po rozmowie goœcie posadzili 

drzewka w ,,Alei Gwiazd'' oraz pozostawili po 

sobie… odciski swoich d³oni. W kolejce po autografy 

od artystów zebrana publicznoœæ ustawia³a siê 

jeszcze przed ich przyjazdem. Mo¿na by powiedzieæ, 

¿e dziêki festiwalowi jego goœcie stali siê 

dyplomowanymi farciarzami, gdy¿ ka¿dy aktor 

otrzyma³ z r¹k v-ce Burmistrza Czes³awa 

ma FART. Podczas jego trwania mogliœmy poczuæ siê Krzysztonia,,Dyplom Farciarza''. cd.str.3

w Janowie Lubelskim jak w Hollywood. Na festiwalu 

Janów mia³ FART - a
Po,,Letniej Gali JeŸdzieckiej'' i Festiwalu wytrzyma³oœciowych. Tak najkrócej mo¿na podsumowaæ 

Filmowym,,FART'' przyszed³ czas na kolejn¹ imprezê, w ten niezw ykle cieka wy i zaraz em wycze rpuj¹ cy 

której tym razem g³ówn¹ rolê odegra³a…kasza. Tak, tak 

to w³aœnie ona 11 i 12 sierpnia obchodzi³a swoje œwiêto w 

Janowie Lubelskim. O tym jak zdrowa i dobra jest kasza 

nie trzeba chyba nikomu mówiæ, ale jak dobrze mo¿na siê 

z ni¹ bawiæ przekonaliœmy siê podczas trwania Festiwalu 

Kaszy i ̄ urawiny,,Gryczaki 2007''.

zawodników konkurs. Dla tych, którzy,,nie dali sobie w 

kaszê dmuchaæ'' i zwyciê¿yli czeka³y atrakcyjne nagrody, 

dla pokonanych satysfakcja, ¿e wystartowali i dali z siebie 

wszystko a ró¿nice punktowe miêdzy poszczególnymi 

zawodnikami w klasyfikacji generalnej by³y naprawdê 

niewielkie. Uœwietnieniem zawodów by³y wystêpy 

A wszystko zaczê³o siê w sobotê po po³udniu. profesjonalnych si³aczy -,,strongmanów''. Mieliœmy 

Park miejski zacz¹³ wype³niaæ siê stoiskami sponsorów i okazjê dowiedzieæ siê w jaki sposób mo¿na holowaæ 

twórców ludowych, stanê³a wielka scena, by³ to znak, ¿e ciê¿arówkê gdyby np. zepsu³a nam siê w czasie drogi, lub 

impreza w³aœnie siê rozpoczê³a. O tym jak ciê¿ka mo¿e zobaczyæ,,wagê p³aczu''. Po zawodach odby³ siê pokaz 

byæ praca przy kaszy, mogliœmy siê przekonaæ w trakcie tañca towarzyskiego ATLANTA. Na zakoñczenie 

trwania konkursu ubijania kaszy w stêpie. Po konkursach pierwszego dnia Gryczaków licznie zebrana publicznoœæ 

przyszed³ czas na coœ do s³uchu, na scenie pojawili siê szala³a przy piosenkach wykonywanych przez sobowtóra 

wykonawcy z Ukrainy, którzy zaprezentowali utwory Maryli Rodowicz - ,,Drug¹ Marylê''.

Drugi dzieñ Gryczaków zaczêliœmy spacerem 

po zagrodach, w których wystawcy prezentowali 

regionalne przysmaki kulinarne. Dosz³o równie¿ do 

pojedynku miedzy dziennikarzami a samorz¹dowcami… 

na szczêœcie kulinarnego, który zakoñczy³ siê 

zwyciêstwem dziennikarzy. Odby³y siê presti¿owe 

konkursy o tytu³,,Gryczaka 2007'' na najlepsz¹, janowsk¹ 

¿urawinówkê oraz na zaprezentowanie produktu 

ekologicznego. W koñcu przyszed³ czas na gwiazdê tego 

festiwalu dr Grzegorza Russaka znawcê polskiej kuchni 

folkowe i cygañskie. Nasta³ wieczór a to dobra pora na staropolskiej i myœliwskiej, który swoim pokazem 

mocny konkurs a takim nie w¹tpliwie by³y zawody kulinarnym narobi³ apetytu zebranemu t³umowi. Na 

kaszowych mocarzy. Hard ducha , litry potu oraz zakoñczenie festiwalu zagra³y zespo³y Vallasky Vojvoda 

niesamowita wola walki uczestników zmagaj¹cych siê w oraz Roma.

r o z m a i t y c h  k o n k u r e n c j a c h  s i ³ o w y c h  i  £ukasz Spryszak

Janowskie szaleñstwa z kasz¹ gryczan¹

A w £¹¿ku Garncarskim... str. 2
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Niecodzienn¹ atrakcj¹ dla janowiaków i piêkny rynek oraz okoliczna zieleñ lasów i ³¹k, czy 

turystów odwiedzaj¹cych nasze miasto w ostatnich mo¿e bociek zauwa¿y³, ¿e w Janowie spad³a liczba 

dniach sta³ siê spaceruj¹cy po starym rynku i parku  urodzeñ i postanowi³ podci¹gn¹æ nam statystyki. 

bocian. Bociek prawdopodobnie ma ju¿ swoje imiê, Notabene, zbli¿a siê czas, w którym bociany z ca³ej 

wszyscy wo³aj¹ na niego Wojtuœ. Zastanawiaj¹ce okolicy spotykaj¹ siê na pobliskich ³¹kach i na 

jest, co spowodowa³o, ¿e „nasz” Wojtek postanowi³ Bart³omieja, który przypada na 24 sierpnia, szykuj¹ 

przed³u¿yæ sobie wakacje (sezon urlopowy) w siê do odlotu w ciep³e kraje.

Janowie? Czy to nasze serce miasta, którym jest M³ynarz

Bêdzie przyrost naturalny w Janowie Lub.

W postêpowaniu prowadzonym w Lubelski oraz cz³onek konsorcjum TAMEX 

trybie przetargu nieograniczonego na OBIEKTY SPORTOWE Sp. z.o.o. ul. Tamka 

, ,Rewa lo ryzac j ê  p rzes t r zen i  wokó ³  38, 00-355 Warszawa. Finalnym efektem 

Gimnazjum przy ul. Ogrodowej Janowie zadania bêdzie oddanie do u¿ytku efektownie 

Lubelskim  II etap Rewitalizacji Miasta Janów zorganizowanej przestrzeni urbanistycznej 

Lubelski, wybrano wykonawcê, którym jest wraz z boiskiem o nawierzchni z trawy 
2konsorcjum firm: Lider: Przedsiêbiorstwo sy nt et yc zn ej  o p ow ie rz ch ni  16 52  m  

Budowlano- Us³ugowe ,,EKOMEL'' Sp. z.o.o. Zakoñczenie prac planowane jest w sierpniu 

ul. Wojska Polskiego 21, 23-300 Janów 2008 r.

Najkorzystniejsza oferta
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego i bud¿etu pañstwa

Unia Europejska
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Tylu ludzi naraz £¹¿ek Garncarski jeszcze ró¿nych atrakcji m.in. konkursy „dojenie kozy 

chyba nie widz ia ³.  Impreza „Jarmark  na czas”, „w³a¿enie na Józikowy pal pod kop¹ 

Garncarski” zorganizowana 8 lipca 2007r. siana”, „ r¿niêcie grubej sosny we dwa ch³opa 

przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Leœny Kr¹g” na stojaku”, czy ,,Garncarskie Euro 2012 na 

cieszy³a siê niezwyk³ym zainteresowaniem. 

Przed imprez¹ odby³o siê nabo¿eñstwo za 

garncarzy i Lud £¹¿kowski. Nastêpnie 

wszyscy zainteresowani udali siê na miejsce 

zabawy gdzie mogli napiæ siê ch³odnego 

Heñkowej Kopalni Piasku''. Zarówno 

zawodnicy jak i obserwatorzy œwietnie siê 

bawili. Imprezê uœwietnili swoimi wystêpami 

dzieci ze Szko³y w £¹¿ku oraz zespó³ pieœni i 

tañca Butryn z Kapel¹ ,,Jacoki''.Dla dzieci 

wielk¹ atrakcjê stanowi³y kozy, konie czy 

króliki. Na co dzieñ nie maj¹ce stycznoœci ze 

zwierzakami, dzieciaki okazywa³y im spore 

zainteresowanie. By³a to pierwsza impreza 

tego typu w naszej gminie. Dziêki niej 

mogliœmy poznaæ tradycje i kulturê 

mieszkañców wsi. Wiele dowiedzieliœmy siê 

na temat zawodów takich jak garncarz, 

pszczelarz, leœnik, kaflarz, rybak, m³ynarz oraz 

kowal. Podsumowuj¹c- zostaliœmy bardzo mile piwka, zjeœæ kie³baski i inne smako³yki np. 
zaskoczeni. Nie spodziewaliœmy siê tak dobrze miêsiwo pieczonego œwiniaka, chleb ze 
zorganizowanej imprezy, takich atrakcji, mi³ej smalcem i ogórkiem. Mo¿na by³o na w³asnej 
atmosfery oraz tylu uczestników zabawy.skórze poczuæ specyficzny klimat wsi. 

Red.Organizatorzy zapewnili goœciom du¿o 

W  k a ¿ d y m  r o k u  s z k o l n y m  Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci. Dwie 

gimnazjaliœci z ca³ego województwa startuj¹ z nich by³y stypendystkami tego Funduszu. 

w  k o n k u r s a c h  p r z e d m i o t o w y c h  Organizacja ta obejmuje swoj¹ opiek¹ 

organizowanych przez  Lubelskie Kuratorium najbardziej uzdolnione dzieci z ca³ej Polski. 

Oœwiaty. W zakoñczonym przed miesi¹cem Kasia niejednokrotnie powtarza³a, ¿e 

roku w 13-u konkursach startowa³o ³¹cznie ma szczêœcie, ¿e trafi³a na takiego nauczyciela. 

ponad 26,5 tys. uczniów. Spoœród nich w Wed³ug niej zdobycie tytu³u laureata to ich 

eli min acj ach  szk oln ych , okr êgo wyc h i wspólny sukces, poniewa¿ to on pomaga³ jej w 

wojewódzkich wy³oniona zosta³a grupa poznawaniu wiadomoœci wymaganych na 

laureatów  uczniów, którzy wykazali siê kolejnych etapach rywalizacji konkursowej i 

n a j w i ê k s z ¹  w i e d z ¹ ,  z d e c y d o w a n i e  spêdza³ czas pozalekcyjny na przybli¿anie 

wykraczaj¹c¹ poza program realizowany na Ka si  co ra z to  no ws zy ch  za ga dn ie ñ 

zajêciach szkolnych. matematycznych.

W konkursach tych ka¿dego roku Katarzyna Moskal jest osob¹, która 

bior¹ udzia³ równie¿ uczniowie Publicznego pr ze z t rz y l at a n au ki  w g im na zj um  

otrzymywa³a bardzo dobre i celuj¹ce oceny z 

poszczególnych przedmiotów oraz wzorow¹ 

ocenê z zachowania. 

Równoczeœnie Kasia wykazywa³a siê 

niezwyk³¹ aktywnoœci¹, anga¿uj¹c siê w wiele 

przedsiêwziêæ o zró¿nicowanym charakterze, 

pocz¹wszy od konkursów przedmiotowych, 

poprzez udzia³  w przedstawieniach 

t e a t r a l n y c h ,  a p e l a c h ,  w y s t ê p a c h  

recytatorskich oraz zawodach sportowych. 

 W tym roku szkolnym oprócz 

konkursu matematycznego wziê³a udzia³ w 

konkursie biologicznym, dochodz¹c do etapu 

wojewódzkiego.

Niestraszne by³y jej równie¿ 

zmagania z przedmiotów humanistycznych. 

Kasia wielokrotnie bra³a udzia³ w konkursach: 

polonistycznym, krasomówczym, „Wiedzy o 

¿yciu i twórczoœci Edwarda Stachury”.

W trakcie nauki w gimnazjum 

uczennica by³a równie¿ podpor¹ szkolnych 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie zawodów sportowych, wystêpuj¹c w 
Lubelskim. Jedn¹ z uczennic, która dru¿ynowych zawodach lekkoatletycznych 
spróbowa³a swych si³ w tych zmaganiach by³a oraz indywidualnych zmaganiach w biegach 
Katarzyna Moskal, uczennica klasy III g. prze³ajowych.
W y s t a r t o w a ³ a  o n a  w  k o n k u r s i e  Okazji do niesienia pomocy innym 
matematycznym, a wraz z ni¹ blisko 4 tys. dostarcza³a Kasi dzia³alnoœæ w Szkolnym 
uczniów z ca³ego województwa. Z tak Ko le  Wolon ta r i a tu ,  umo¿ l iw ia j ¹ca  
ogromnej grupy uczniów tylko 31 zdoby³o a n g a ¿ o w a n i e  s i ê  w  s z e r e g  a k c j i  
tytu³ laureata. Wœród nich w pierwszej charytatywnych.
p i ê t n a s t c e  n a j l e p s z y c h  m ³ o d y c h  Katarzyna Moskal jest osob¹ 
matematyków województwa lubelskiego ogromnie lubian¹ przez kolegów i nauczycieli. 
znalaz³a siê w³aœnie Kasia. To wielki sukces, Jest skromna, uczynna, ¿yczliwa, chêtna do 
na który uczennica pracowa³a kilka lat niesienia pomocy innym. Godne podkreœlenia 
u c z ê s z c z a j ¹ c   n a  z a j ê c i a  k o ³ a  jest to, ¿e nie koncentruje siê wy³¹cznie na 
matematycznego, poœwiêcaj¹c swój wolny w³asnych sukcesach, bo jak mówi³ patron jej 
czas na rozwi¹zywanie zadañ, opanowywanie szko³y - Jan Pawe³ II: „W ¿yciu chodzi w³aœnie 
wiadomoœci ponadprogramowych. o to, a¿eby cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej 

W os i¹gniêc iu  tegorocznych cz³owiekiem, to znaczy, a¿eby równie¿ umia³ 
sukcesów pomaga³ Kasi jej nauczyciel bardziej byæ nie tylko z drugim, ale i dla 
matematyki i jednoczeœnie wychowawca  mgr drugich”.
Jacek Golec. Najwiêkszym sukcesem by³o El¿bieta Orze³
zakwalifikowanie trzech jego uczennic do 

Kasia - mistrzyni matematyki

Katarzyna Moskal i Jacek Golec po odebraniu
gratulacji od Kuratora Oœwiaty w Lublinie 

Wiêkszoœæ ludzi uwa¿a, ¿e zawód wyruszyliœmy w poszukiwaniu odpowiedniego 

myœliwego polega na zabijaniu zwierz¹t. A to dla nich miejsca. Nie by³o to trudne zadanie i 

nie do koñca prawda. Przekona³em siê o tym na ju¿ po przejechaniu kilku kilometrów w stronê 

pocz¹tku lipca.  W³aœnie wtedy zosta³em Dzwoli, przyst¹piliœmy do wypuszczania 200 

zaproszony przez Nadleœnictwo w Janowie sztuk malutkich kuropatw. Przestraszone ptaki 

Lubelskim na wypuszczanie kuropatw, które nie za bardzo kwapi³y siê do wyjœcia na 

zosta³y sprowadzone na nasz teren z hodowli w wolnoœæ. Wola³y obserwowaæ ten wielki, 

Przymiarkach pod Kielcami. Inicjatorami akcji nieznany im œwiat z pude³ka, w którym zosta³y 

byli w³aœnie myœliwi z Ko³a £owieckiego nr 64 przywiezione i w którym co najwa¿niejsze 

„Darz Bór” z Janowa Lub.  Kuropatwy czu³y siê bezpiecznie. Pude³ka zosta³y otwarte, 

przywieŸli cz³onkowie zarz¹du ko³a: ³owczy oddaliliœmy siê na kilkanaœcie metrów, ¿eby 

Arkadiusz Andrzejczak i sekretarz Andrzej mog³y siê spokojnie oswoiæ ze œrodowiskiem, 

Krawiec, a w terenie pomagali im: prezes swoim nowym domem. Po up³ywie kilkunastu 

Tadeusz Fusiara, stra¿nik Jan Dudzic i myœliwy minut matka  starka wysz³a na zewn¹trz i po 

Stanis³aw Pawusiak. Ca³oœæ przedsiêwziêcia upewnieniu siê, ¿e jest bezpiecznie zacze³a 

(ponad 3 000 z³.) sfinansowana zosta³a ze nawo³ywaæ swoje m³ode. Po godzinie, stadka 

sk³adek cz³onków ww. ko³a ³owieckiego. kuropatw znik³y nam z zasiêgu wzroku. 

Malutkie kuropatwy i ich mamy Pewnie nie wszystkie maleñstwa 

musia³y byæ wypuszczone z dala od zabudowañ prze¿yj¹, ale jak zapewni³ mnie leœniczy ponad 

50% z nich prze¿yje na pewno. Jak siê okaza³o 

myœliwi nie s¹ dla zwierz¹t tacy Ÿli jakby to 

mog³o siê wydawaæ, dbaj¹ o zwierzêta naszych 

pól i lasów. Ich dzia³anie podyktowane by³o 

trosk¹ o stale zmniejszaj¹ce siê pog³owie 

zwierzyny drobnej w ³owiskach. Mimo, i¿ od 

kilku lat ograniczono lub ca³kowicie 

zaprzestano polowañ na gatunki zwierz¹t, 

których liczebnoœæ stale maleje, nie zapobieg³o 

to utrzymywaniu siê tej tendencji. Kuropatw na 

naszym terenie jest coraz mniej. Wa¿ne, ¿e gospodarczych, gdy¿ tam czyha³yby na nie 
znajduj¹ siê ludzie, którzy organizuj¹ akcje ró¿ne zagro¿enia, jak np. psy czy koty, które 
takie jak ta.mog³by siê okazaæ dla nich œmiertelnym 

£ukasz Spryszakn i e b e z p i e c z e ñ s t w e m .  D l a t e g o  t e ¿  

Nie tylko poluj¹

Woda jest jednym z najcenniejszych powoduje ,  ¿e  proces  ten  nie  jes t  

bogactw naszej ziemi. Skuteczne systemy wystarczaj¹cy. Konsekwencja takiego stanu 

zagospodarowania wód opadowych rzeczy to obni¿anie siê poziomu wody i 

wspomagaj¹ jej naturalny obieg i chroni¹ wysuszanie gleby. Innymi negatywnymi 

niezbêdne do ¿ycia zasoby. skutkami s¹ rosn¹ce zagro¿enia powodziowe 

P o s t ê p u j ¹ c e  u t w a r d z a n i e  oraz ci¹g³e, kosztowne rozbudowywanie sieci 

nawierzchni w wyniku budowy domów, kana³ów i zbiorników retencyjnych.

fabryk oraz ulic stanowi olbrzymi¹ ingerencjê Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz 

w naturalny obieg wody. Ju¿ teraz na pokrycie zwiêkszonych kosztów eksploatacji 

zasiedlonych obszarach tylko ok. jedna Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

czwarta wód opadowych mo¿e przesi¹kaæ do Mieszkan iowe j Sp. z o.o.  w Janowie 

gruntu, natomiast wiêksza jej czêœæ musi L u b e l s k i m  r o z w a ¿ a  m o ¿ l i w o œ æ  

zostaæ odprowadzona przez kanalizacjê. Zbyt wprowadzenia op³at za wprowadzanie wód 

obci¹¿one sieci kanalizacyjne nie s¹ w stanie opadowych i roztopowych do kanalizacji 

przyj¹æ takiej iloœci wody. Naturalne pod³o¿a sanitarnej zgodnie z Ustaw¹ z dnia 7 czerwca 

oraz  wars twy wege tacy jne gromadz¹  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i 

pocz¹ tkowo wody opadowe, a póŸniej  zbiorowym odprowadzaniu œcieków. 

przepuszczaj¹ je w formie przefiltrowanej do Zarz¹d Przedsiêbiorstwa

wody gruntowej.  Jednak utwardzanie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

nawierzchni w obszarach zabudowanych w Janowie Lubelskim

Wody opadowe i roztopowe,
dar niebios czy problem?

A w £¹¿ku Garncarskim œwiêtuj¹

W dniu 1 lipca na stadionie MKS IV miejsce. OSP Bia³a wyst¹pi³a w sk³adzie: 

Janowianka odby³y siê powiatowe zawody Krzysztof Chmiel, Tomasz Chmiel, Piotr 

sp or to wo -p o¿ ar ni cz e.  Na sz ¹ gm in ê Chmiel, Micha³ Gumienik, Bogdan Mucha, 

reprezentowa³y 2 jednostki: OSP Bia³a i Piotr Pniak, Jacek Wieleba, Marcin Wieleba, 

ZOSP KOMAS-dawniej Fabryka Maszyn. W Marcin Zdybel. Zawodników do sukcesu 

zawodach uczestniczy³o 15 jednostek OSP z przygotowali druhowie Stanis³aw Zdybel 

terenu powiatu. W wyniku zaciek³ej i Stanis³aw Mucha.

rywalizacji I miejsce zdoby³a OSP Bia³a, Hg

natomiast ZOSP Komas (FMJ) wywalczy³a 

Sukces OSP Bia³a
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Ale czym by by³ festiwal filmowy bez szybko zjednali sobie zebran¹ publicznoœæ. 

filmów. Tym razem seanse popo³udniowe w Nastêpnie przyszed ³ czas  na zasadzen ie 

ki ni e , ,J ut rz en ak a' ' r ac zy ³y  ba rd zi ej  drzewka. Aktorzy mogli wybieraæ miêdzy 

wymagaj¹c¹ publ ikê obrazami  Formana, grabem a sosn¹ bia³¹. Kolejnym punktem 

Allena, Almodowara czy del Toro na czele. programu by³ wystêp kabaretowy gwiazd. 

Mo¿na by³o obejrzeæ m.in. ,,Rezerwat'', ,,Plac Panowie dali œwietne show. Po przedstawieniu 

Zbawiciela'', ,,Labirynt Fauna''. Najwiêksze zaczê³o siê ,,polowanie'' na autografy. Niestety 

t³umy zbiera³y siê oczywiœcie na bezp³atne, nie wszystkim uda³o siê je zdobyæ, gdy¿ aktorzy 

nocne seanse plenerowe, odbywaj¹ce siê w 

Parku Misztalec. Mia³y one charakter wielkiego 

pikniku a emitowane tam filmy takie jak: 

,,Dlaczego nie!'', ,,Ryœ'', czy,,300',przyci¹gnê³y 

szerok¹ widowniê. 

Jednak najwiêksz¹ frekwencj¹ cieszy³ 

siê ostatni dzieñ festiwalu. Tym razem 

organizatorzy na zakoñczenie FARTu 

szybko opuœcili festiwal. Po spotkaniu z 

gwiazdami zosta³y wyemitowane filmy:,,Piraci 

z Karaibów: Na krañcu œwiata'', ,,Testosteron'' 

oraz ,,Z odzysku''. Jedyne, czego mogliœmy 

¿a³owaæ tego dnia to to, ¿e FART w³aœnie 

dobieg³ koñca.

Podczas trwania Festiwalu ka¿dy móg³ 

znaleŸæ coœ dla siebie. By³ on okazj¹ do 

spotkania z przyjació³mi, spêdzenia mi³o przygotowali nie lada atrakcjê. W,,Alei 
wolnego czasu, wspólnych chwil z rodzin¹, Gwiazd'' goœcili znani nam przede wszystkim z 
oraz obejrzenia dobrego kina. Na pami¹tkê serialów ,,Ranczo'' i ,,Miodowe lata'' Cezary 
zosta³y nam autografy, zdjêcia i nadzieja, ¿e ¯ak i Artur Barciœ. Z rozmowy, któr¹ 
przysz³oroczny FART bêdzie równie udany przeprowadza³ pan Stanis³aw Krusiñski 
albo nawet jeszcze lepszy od tegorocznego.wynika³o wiele zabawnych sytuacji. Panowie 

£ukasz Spryszak

Janów mia³ FART - a

Od 23 .07. 07 r do  6. 08.07 r  dziêki znakomit¹ wizytówkê, przyroda i krajobraz  

uprzejmoœci Pana Dyrektora Wolana - ZSR w urzekaj¹ce.

Potoczku goœci³ grupê 25 nauczycieli i artystów Mo¿e to potwierdziæ cz³onkini naszego Klubu / 

na plenerze. Mi³oœnicy piêkna z Lublina , nauczycielka Publicznej Szko³y Podstawowej  

Kurowa, Pu³aw, Parczewa, Na³êczowa itd.  Pani Stefania Wójcik  i zarazem inicjatorka 

zachwycal i siê wyj¹tkowymi pejza¿ami i pleneru oraz przewodniczka po Janowie i 

roœlinnoœci¹  gmin powiatu janowskiego. okolicy .

Owocem ich trudu by³o 185 ciekawych prac w Wier zym y, ¿e kon tak t z  JOK  

ró¿nych technikach (olej, pastele, kola¿e itp.) zaowocuje w przysz³oœci wieloma ciekawymi 

Tê niezwyk³¹ wystawê mogli mieszkañcy dzia³aniami promuj¹cymi Ziemiê Janowsk¹.

okolicy obejrzeæ w niedzielê 5. 08 .07 r przy Korzystaj¹c z okazji sk³adamy serdeczne 

koœciele w Potoczku . Otwarcia wystawy podziêkowania za  ¿yczliwoœæ wszystkim 

dokona³ kanonik tutejszej parafii i wójt gminy osobom, które przyczyni³y siê do realizacji 

pan Pietrzyk. pleneru a w szczególnoœci Panu wójtowi, panu 

Goœcie zwiedzili ekspozycjê w dyr. Wolanowi i innym.

Nadleœnictwie, oryginalny koœció³ek w Mamy nadziejê, ¿e tym razem 

Momotach oraz  ciekawe zak¹tki Janowa ponowne rozmowy zaowocuj¹ w przysz³oœci 

Lubelskiego. Ponadto korzystaj¹c z okazji plenerem w Janowie Lubelskim.

po dc za s Fe st iw al u Fi lm ow eg o FART Prezes Klubu Plastyka w Lublinie 

wys³uchali koncertu Aloszy Awdiejewa. mgr Ewa K³opotek 

Wszyscy zgodnie przyznawali, ¿e oraz Stefania Wójcik  cz³onek Klubu

miasteczko jest czyste a rynek  stanowi  jego 

Urzek³o ich piêkno Ziemi Janowskiej

Prz yjd zie  wrz esi eñ fio let owy mi Utworzenie Klubu Seniora “Wrzos” 

wrzosowiskami, rozœwietl¹ siê lasy ostatnimi jest mo¿liwe dziêki pozyskanym œrodkom 

ciep³ymi  promieniami s³oñca , dodaj¹c przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie 

melancholijnego uroku odchodz¹cemu latu. Lubelskim w ramach projektu finansowanego 

Ale staroœæ nie musi byæ smutna, samotna ani przez Wojewodê Lubelskiego.

szara. Dzia³alnoœæ Klubu wpisana jest w 

Od wrzeœnia seniorzy bêd¹ mogli dzia³ania Centrum Aktywnoœci Lokalnej 

spotykaæ siê w Klubie Seniora “ Wrzos” w realizowane przez janowski OPS i oparty na 

przyjemnej atmosferze i mi³ym towarzystwie, wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem Emerytów i 

aby przy kawie lub herbatce pogawêdziæ z Rencistów. Celem Klubu jest aktywizacja i 

zaproszonymi  goœæmi  ze  spo³ecznoœci  integracja osób starszych oraz reintegracja 

lokalnej. W Klubie bêdzie mo¿na realizowaæ spo³eczna.

swoje zainteresowania, zdolnoœci zapominaj¹c Tych z Was szanowni Seniorzy, 

o trudach i troskach codziennego ¿ycia. W którym tylko zdrowie i czas pozwoli na 

grupie si³a, nie ma pustki i osamotnienia. spotkania zapraszamy od wrzeœnia w ka¿dy 

Wa¿ne jest tworzenie nowych wiêzi, unikanie wtorek od 14,00 do 16,00 do Oœrodka Pomocy 

podzia³ów i zapobieganie rosn¹cej przepaœci Spo³ecznej przy ul. Bohaterów Porytowego 

miedzy seniorami a aktywnym m³odym Wzgórza 23.

pokoleniem. M. Gajewska

Klub Seniora ,,Wrzos’’

Wielu rodziców w naszej gminie kszta³cenia dzieci ze œrodowisk o nierównych 

uwa¿a, ¿e zbyt ma³o jest zajêæ sportowych, sz an sa ch , uœ wi ad om ie ni e ro dz ic ów  i 

lekcji jêzykowych i informatycznych, ¿e opiekunów o potrzebach edukacyjnych dzieci 

brakuje równie¿ kó³ek zainteresowañ, które zwi¹zanych z rozwojem ich indywidualnych 

rozwija³yby talenty ich dzieci, a dodatkowe zd ol no œc i or az  ro zw ój  ko mp et en cj i 

zajêcia dostêpne s¹ wy³¹cznie dla dzieci z zwiêksza j¹cych  szanse  na  póŸnie jsze  

rodzin o wysokich dochodach. Gmina Janów zatrudnienie. W programie znajdzie siê 

Lubelski, staraj¹c siê sprostaæ oczekiwaniom b o g a t a  i  a t r a k c y j n a  o f e r t a  z a j ê æ  

mieszkañców wyst¹pi³a z wnioskiem o pozalekcyjnych, która umo¿liwi rozpoznanie 

przyznanie dotacji na rozwój uzdolnieñ dzieci zdolnoœci i umiejêtnoœci dzieci i m³odzie¿y. 

ze œro dow isk  o nie rów nyc h sza nsa ch Dziêki ró¿nego rodzaju zajêciom takich jak: 

edukacyjnych. Program ten umo¿liwi kon fer enc je,  spa rta kia dy s por tow e, 

wiêksz¹ integracjê dzieci i  m³odzie¿y. wycieczki oraz ,,Fina³ Twórczoœci Dzieci i 

WeŸmie w nim udzia³ 707 dzieci. Do jego M³odzie¿y'' zostanie wyzwolona w nich 

opr aco wan ia prz ycz yni ³a siê  zna czn ie rywalizacja, potrzeba zdobywania wiedzy i 

sekretarz gminy Janów Lubelski Pani Bo¿ena doskonalenia umiejêtnoœci, a tym samym 

Czajkowska. Program ma na celu m.in. pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych 

aktywizacjê dzieci biednych, wycofuj¹cych uczestników programu.

siê z ¿ycia szko³y, wzrost efektywnoœci £ukasz Spryszak

,,Uwierz w siebie - mo¿esz wszystko’’

Polski Czerwony Krzy¿ Zarz¹d stanowi¹cej 6% dochodu krwiodawcy.

Rejonowy w Janowie Lubelskim uprzejmie Potwierdzenia stanowi¹ce podstawê 

informuje, ¿e obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia do odliczenia  darowizny, od miesi¹ca 

2007 roku nowelizacja ustawy o podatku stycznia 2008 roku bêd¹ wydawa³y: 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Re gi on al ne  Ce nt ru m Kr wi od aw st wa  

217, poz.1588) przywróci³a ulgê dla Krwiolecznictwa w Lublinie, Oddzia³y 

honorowych dawców krwi. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Wysokoœæ ekwiwalentu pieniê¿nego Krwiolecznictwa w ca³ym województwie 

za  od da n¹  kr ew  i o so cz e o kr eœ la  oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i 

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia. Krwiolecznictwa w Lublinie.

Odliczenie nie mo¿e przekroczyæ kwoty ZR PCK w Janowie Lub.

Ulgi dla honorowych krwiodawców

Wzorem roku poprzedniego, ze balu przebierañców. Dwukrotnie obejrza³y 
wspólnej inicjatywy Dyrekcji Zespo³u Szkó³ teatrzyki tematyczne.
R o l n i c z y c h  w  P o t o c z k u  o r a z  Obóz sta³ siê wielkim sukcesem 
S t o w a r z y s z e n i a  K o b i e t  P o w i a t u  wspó³organizatorów - Stowarzyszenia 
Janowskiego w dniach od 15 do 24 czerwca Kobiet Powiatu Janowskiego i Zespo³u 
2007 roku w Internacie Zespo³u Szkó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku.
Rolniczych w Potoczku odby³ siê obóz Na zakoñczenie obozu, dzieciom 
integracyjny dla dzieci i m³odzie¿y z terenu rozdano dyplomy oraz drobne upominki.
p o w i a t u  j a n o w s k i e g o  o r a z  i c h  S t o wa r z ys z e ni e  K ob i e t P o w ia t u  
pe³nosprawnych rówieœników. W obozie Janowskiego
uczestniczy³o 14 dzieci niepe³nosprawnych - PODZIÊKOWANIA
intelektualnie, ruchowo, z chorobami Najserdeczniejsze podziêkowania 
narz¹dów wewnêtrznych, 2 opiekunów za  pracê  przy  org anizac j i  obozu  
(rodziców dzieci niepe³nosprawnych), 13 integracyjnego w Potoczku sk³adamy:
dzieci zdrowych, 3 wolontariuszy oraz 1 Zespo³owi Szkó³ Rolniczych w Potoczku za 
osoba niepe³nosprawna doros³a. sprawn¹ organizacjê techniczn¹ obozu; w 

C e l e m  n a d r z ê d n y m  t a k i e j  szczególnoœci dziêkujemy: Panu Dariuszowi 
in ic ja ty wy  by ³o  za ci eœ ni en ie  wi êz i Wolan - Dyrektorowi ZSR w Potoczku, Pani 
emocjonalnych i spo³ecznych miêdzy Marii Wolan - Kierownikowi Internatu, 
dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ oraz Paniom Agacie Czajka, Ewie P¹k, Monice 
ich sprawnymi rówieœnikami, budowanie Breœ i Annie Szalast - wychowawcom 
po mo st ów  ³¹ cz ¹c yc h ta k od mi en ne  kolonii, Panu Janowi Breœ - referentowi do 
œrodowiska, wypracowanie w dzieciach sp ra w k si êg ow oœ ci  or az  ws zy st ki m 
z d r o w y c h  z r o z u m i e n i a  p r o b l e m u  p r a c o w n i k o m  m e r y t o r y c z n y m  i  
niepe³nosprawnoœci oraz w³¹czenie dzieci technicznym szko³y i internatu,  którzy 
niepe³nosprawnych do pe³nego uczestnictwa przyczynili siê do  sukcesu obozu;
w ¿yciu spo³ecznym. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w 

W  t r a k c i e  o b o z u  d z i e c i  Janowie Lubelskim - Pani Annie Œmit 
uczestniczy³y w zajêciach sportowych (hala, Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom 
si³ownia, materace, boisko szkolne), jeŸdzi³y PCPR w Janowie  Lube l sk im,  za  
konno i na bryczkach, p³ywa³y na kajakach i dofinansowanie  ze  œrodków PFRON 
rowerkach wodnych, bra³y udzia³ w koszt ów orga nizac ji obo zu ora z za 
zajêciach kulturalnych (zajêcia garncarskie, zaanga¿owanie w jego organizacjê;
wyplatanie koszyków z rogo¿yny, zajêcia Dz iê ku je my  po na dt o ws zy st ki m 
taneczno - ruchowe, plastyka obrzêdowa). cz ³o nk in io m St ow ar zy sz en ia  Ko bi et  

U c z e s t n i c y  o b o z u  o d b y l i  Powiatu Janowskiego oraz innym osobom, 
jednodniow¹ wycieczkê do Szklarni, na których nie sposób tutaj wymieniæ, za 
Porytowe Wzgórze oraz nad Zalew w zaanga¿owanie w organizacjê imprezy.
Janowie Lubelskim. Zarz¹d Stowarzyszenia: Lidia Tryka

Dzieci chêtnie uczestniczy³y w Barbara Nazarewicz
organizowanych grach,  zabawach,  Renata Ciupak
konkursach, dyskotekach, ogniskach oraz w 

Integracja spo³eczna
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej



Zdjêcie wykonane 8 maja 1950r.

Gazeta Janowska4.

Nowy program Powiatowego Urzêdu kobiet otrzyma zatrudnienie w ramach robót 

Pracy w Janowie Lubelskim. publicznych na terenie powiatu janowskiego. 

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim Realizacja programu rozpocznie siê  we 

in fo rm uj e,  i¿  wy st ¹p i³  o pr zy zn an ie  wrzeœniu i bêdzie trwaæ do grudnia br.

dodatkowych œrodków  z rezerwy Funduszu Projekt zak³ada ponadto osi¹gniêcie 

Pracy pozostaj¹cej w dyspozycji Ministra Pracy rezultatów miêkkich takich jak:

i Polityki Spo³ecznej na realizacjê nowego - promocja postawy aktywnoœci gospodarczej 

programu wspierania osób bezrobotnych pt. wœród bezrobotnych kobiet;

„Aktywna kobieta”. Projekt ten skierowany jest -wy¿sza samoocena kobiet po 50 roku ¿ycia pod 

do bezrobotnych kobiet powy¿ej 50 roku ¿ycia. wzglêdem ich kwalifikacji zawodowych i 

Zasadniczym celem realizowanego programu mo¿liwoœci znalezienia pracy;

jest zwiêkszenie wskaŸnika zatrudnienia kobiet - przerwanie bezrobocia d³ugookresowego 

powy¿ej 50 roku ¿ycia i u³atwienie przez wskazan¹ grupê ryzyka;

bezrobotnym kobietom w wieku powy¿ej -  nabyc ie  okreœ lonych  kwal i f ikac j i  

piêædziesiêciu lat udzia³u w przedsiêwziêciach zawodowych.

zwiêkszaj¹cych szanse na podjêcie i utrzymanie Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim

pracy. W ramach programu 20 bezrobotnych Dzia³ Promocji i Programów

,,Aktywna kobieta’’

2) Wystawa pt. „Z historii gimnazjum i liceum Zrealizowano ze œrodków Ministra Kultury i 

janowskiego”. (od 16.06.2007 i wci¹¿ trwa, Dziedzictwa Narodowego

ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie)P o w i a t  J a n o w s k i  o t r z y m a ³  

3) Obchody 63 Rocznicy Bitwy na dofinansowanie w wysokoœci 21 000 z³ ze 

Porytowym Wzgórzu (17.06.2007)œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

4) Imprezy towarzysz¹ce:N a r o d o w e g o  w  r a m a c h  P r o g r a m u  

a) XI Wyœcig Porytowe Wzgórze 2007 Operacyjnego „Patriotyzm Jutra” na realizacjê 

(17.06.2007)projektu „63 Rocznica Bitwy na Porytowym 

b) I Bieg Partyzancki (17.06.2007)Wzgórzu”. Ze wzglêdu na zbiegaj¹c¹ siê w tym 

c) Harcerski Bieg Patrolowy Porytowe roku 90-letni¹ rocznicê powstania Liceum 

Wzgórze 16-17 czerwca (16-Ogó lnoksz t a ³ c¹cego  im .  Boha te rów 

17.06.2007).Porytowego Wzgórza, uroczystoœci mia³a 

J e d n o c z e œ n i e  M i n i s t e r s t w o  wyj¹tkowo uroczysty przebieg i dla uczczenia 

poinformowa³o, i¿ Powiat Janowski otrzyma³ swojego Patrona szczególn¹ rolê w organizacji 

dotacje w wysokoœci 7 236 z³. na realizacjê uroczystoœci odgrywali uczniowie Liceum.

zadania „68 Rocznica Zakoñczenia Dzia³añ W ramach projektu odby³y siê:

O b r o n n y c h  G r u p y  P u ³ k o w n i k a  1) Uroczystoœæ obchodów 90-lecia 

Zieleniewskiego”.Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów 

A.M.S.Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 

(16.06.2007)

Dofinansowanie z MKiDN

Janów Lubelski, 2007.08.09 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania byæ wniesione na rachunek bankowy Gminy Janów wymaganej nale¿noœci na rachunek bankowy Gminy 

O G £ O S Z E N I E przestrzennego gminy Janów Lubelski przedmiotowa Lubelski -Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski Janów Lubelski.

Gmina Janów Lubelski og³asza trzeci przetarg ustny dzia³ka przeznaczona jest pod tereny zabudowy S.A. Oddzia³ w Janowie Lubelskim Nr 74 10203235 Wszelkie koszty zwi¹zane ze spisaniem umowy 

nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci mieszkaniowej zagrodowej. Warunki zabudowy zgodnie 0000 5602 0007 4369, najpóŸniej do dnia 21 wrzeœnia notarialnej oraz wyznaczaniem granic dzia³ki ponosi 

budowlanych niezabudowanych stanowi¹cych z ustaleniami realizacyjnymi zawartymi w/w planie. 2007 r. kupuj¹cy.

w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski : Dzia ³ka nr 3583 /2 obci ¹¿on a jest  s³u¿ ebno œci¹  Za datê wp³acenia wadium uwa¿a siê wp³yw Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez 

1. Dzia³ek nr 5281 i 2931/2 o pow. ogólnej 0,1412 ha, przec hodu i  przej azdu n a rzec z ka¿d oczes nego wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy. usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym 

po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym Janów Lub. IV, dla w³aœciciela dzia³ki nr 3583/1  drog¹ o szerokoœci 5 m od Przy dokonywaniu wp³aty nale¿y wskazaæ nr dzia³ki, nabywcy przez zbywaj¹cego w celu podpisania umowy, 

których prowadzona jest ksiêga  wieczysta Nr 55797. strony dzia³ki nr 3584. której dotyczy wp³acone wadium. Wp³ata jednego Gmina mo¿e odst¹piæ od jej zawarcia. Wp³acone 

Realizacja zabudowy na dzia³ce nr 5281 zgodnie z -Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 12 350,00 z³ wadium upowa¿nia do udzia³u w przetargu na jedn¹ wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

wydan¹ decyzj¹ Burmistrza Janowa Lubelskiego o -Wadium wynosi  2 400,00 z³ wymienion¹ na dowodzie wp³aty nieruchomoœæ. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e 

ustaleniu warunków zabudowy dla budowy budynku -Minimalne post¹pienie wynosi  130,00 z³ Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne: nast¹piæ w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra 

m i e s z k a l n e g o  j e d n o r o d z i n n e g o  z n a k :  Uzbrojenie: Szczegó³owe warunki pod³¹czenia do sieci - legitymowaæ siê dowodem osobistym lub paszportem, Spraw Wewnêtrznych i Administracji, je¿eli wymagaj¹ 

PG.I.7331/108/28/2003 z dnia 24.12.2003 r. uzbrojenia technicznego oraz obs³ugi komunikacyjnej, posiadaæ pe³nomocnictwo w formie przewidzianej tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 

-Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi  42 100,00z³ nabywca zobowi¹zany bêdzie uzyskaæ u gestorów tych prawem  w przypadku,  gdy wyst êpuj¹ jako  nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst 

-Wadium wynosi  8 400,00 z³ sieci i zarz¹dcy drogi. pe³nomocnicy uczestnika przetargu, posiadaæ wpis do jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). 

-Minimalne post¹pienie wynosi  430,00 z³ Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 wrzeœnia ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej  w przypadku, gdy Wadium zwraca siê niezw³ocznie (jednak nie póŸniej ni¿ 
00

2. Dzia³ki nr 400 o pow. ogólnej 0,1045 ha, po³o¿onej w 2007 r. o godz. 10  w sali konferencyjnej Urzêdu uczestnik prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, powinien przed up³ywem 3 dni) po zamkniêciu, odwo³aniu, 

obrêbie ewidencyjnym Janów Lub. I, dla której jest Miejskiego w Janowie Lubelskim /sala nr 1/. posi adaæ  aktualny  odpi s z Krajowego Rejes tru uniewa¿nieniu lub zakoñczeniu przetargu wynikiem 

prowadzona ksiêga wieczysta Nr 55419. Realizacja Nieruchomoœci bêd¹ licytowane w kolejnoœci podanej w S¹dowego oraz zgodê organów statutowych na nabycie negatywnym. Wadium wp³acone przez uczestnika, który 

zabudowy przedmiotowej dzia³ki zgodnie z wydan¹ og³oszeniu. w/w nieruchomoœci w przypadku, gdy uczestnik jest prze ta rg wygra³ , za li cza si ê na  poczet  ceny  

decyzj¹ Burmistrza Janowa Lubelskiego o ustaleniu Podane ceny nie obejmuj¹ podatku od towarów i osob¹ prawn¹, powinien posiadaæ dowód wp³aty nieruchomoœci. 

warunków zabudowy dla budowy budynku us³ug, który bêdzie naliczony wed³ug zasad i stawek wadium. Dodatkowych informacji o nieruchomoœci mo¿na 

m i e s z k a l n e g o  j e d n o r o d z i n n e g o  z n a k :  obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy z nabywc¹. W/w dokumenty p odlegaj¹ przed ³o¿eniu komisj i uzyskaæ w Referacie Gospodarki Przestrzennej i 

PG.I.7331/108/163/2003 z dnia 24.12.2003 r. Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przetargowej przed otwarciem przetargu. Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. 

-Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 31 150,00 z³ przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na Osoba us ta lona  jako  nabywca ni eruchomoœc i nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach od 
00 00-Wadium wynosi  6 200,00 z³ podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia zobowi¹zana jest do wniesienia nie póŸniej ni¿ na 3 dni 9   14 , w okresie od ukazania siê og³oszenia do up³ywu 

-Minimalne post¹pienie wynosi  320,00 z³ 1997 r.o gospodarce nieruchomoœciami up³yn¹³ w dniu przed podpisaniem umowy, kwotê równ¹ 100% ceny terminu wnoszenia wadium.

3. Dzia³ki nr3583/2 o pow. ogólnej 0,1800 ha, 18.09.2006 r. netto nieruchomoœci osi¹gniêtej w przetargu sporz. A.M.

po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym £¹¿ek Ordynacki, W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne powiêkszonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotê spr.. E.M.

dla której jest prowadzona ksiêga wieczysta Nr 61965. i prawne, które terminowo wp³ac¹ wadium. Wadium ma wadium. Za datê wp³aty tej kwoty uwa¿a siê wp³yw 

Do  ko nk ur su  pr zy st ¹p i³ y d wi e Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów 

kandydatki, pani Ewa Garbacz dyrektor LO oraz Porytowego Wzgórza zosta³a pani Bo¿ena 

pani Bo¿ena Æwiek. Przes³uchanie odby³o siê Æwiek.

1 sierpnia br. W wyniku konkursu Dyrektorem I Red.

Konkurs na Dyrektora I Liceum
Ogólnokszta³c¹cegow Janowie Lubelskim

Ostatnia, XII sesja Rady Powiatu by³a obrad. Zarz¹dzona przerwa, która mia³a trwaæ 

zwo³ana w trybie  nadzwycza jnym. Urz¹d piêtnaœcie minut przeci¹gnê³a siê do czterdziestu 

mars za³k owsk i zwr óci³  siê d o wsz ystk ich piêciu minut nie przynios³a jednoznacznego 

powiatów o przed³o¿enie w trybie pilnym (do 15 rozstrzygniêcia. Stanowisko po³¹czonych trzech 

sierpnia) wieloletnich planów inwestycyjnych z komisji zosta³o potraktowane jako zmiana do 

poszczególnych powiatów. Dlatego te¿ Starosta projektu przedstawionego przez Zarz¹d. Dosz³o 

Janowa Lub. Zenon Sydor wyjaœnia³, ¿e ten tryb do g³osowania przy stanie siedem g³osów do 

pracy nie by³  spowodowany zawirowaniami siedmiu przy 3 wstrzymuj¹cych siê upada³a 

organi zac yjn ymi  sta ros twa  bra kie m pla nu propozycja dotycz¹ca uœciœlenia i wyznaczenia 

inwestycyjnego zaspakajaj¹cego niezbêdne pr ior yte tów  ko lej no œc i p os zcz egó lny ch 

pot rzeby powiatu nak reœ lone przez sta tut  inwestycji. Po tym g³osowaniu posiedzenie rady 

organizacyjny. Powiadomienia o zwo³aniu sesji opuœcili radni Boles³aw Gzik, Krzysztof Mazur 

zos ta³y wys³ane 10 sierpnia  (pi¹tek).  Na Janusz Lewandowski, Zygmunt Wasilewski, Jan 

poniedzia³ek 13.08.2007 zosta³y zwo³ane komisje Abramek

których posiedzenia odby³y przed sama sesj¹. Jak Po opuszczeniu Sali przez w/w radnych 

relacjonowa³ sprawozdawca trzech komisji pan p r o j e k t  p l a n u  i n w e s t y c y j n e g o  z o s t a ³  

Stanis³aw Rawski komisje zgodnie przyjê³y przeg³osowany i uzyska³ poparcie 8 g³osów przy 4 

proponowane za³o¿enia planu inwestycyjnego na wstrzymuj¹cych siê 

lata 2007-2010. Jak okaza³o siê wprowadzone Pr ze d za ko ñc ze ni em  ob ra d ra dn y Jó ze f 

zosta³y poprawki w postaci uœciœlenia terminów i Zbytniweski stwierdzi³, ¿e konieczne jest jednak 

kolejnoœci remontów i modernizacji dróg. Wed³ug ustalenie kolejnoœci wprowadzania inwestycji 

tych uœciœleñ w pierwszej kolejnoœci mia³y byæ Temu tematowi poœwiêcona bêdzie jedna z 

remontowane drog i w Dzwoli , Janowie,  nastêpnych sesji Rady Powiatu. Starosta powiatu 

Godziszowie i w Potoku Wielkim. Powsta³o Zenon Sydor stwierdzi³ , ¿e po uzyskan iu 

totalne zamieszanie podczas tej sesji radni nie œ c i œ l e j s z y c h  i n f o r m a c j i  z  U r z ê d u  

mogli dojœæ do porozumienia. Nie mo¿na by³o Marsza ³kowsk iego  na  t emat  œ rodków 

nawet sformu³owaæ tekstu, nad którym mo¿na przeznaczonych na budowê dróg i formê sk³adania 

b y ³ o b y  p r z y s t ¹ p i æ  d o  g ³ o s o w a n i a .  wniosków Rada Powiatu ustali system i kolejnoœæ 

Przewodnicz¹cy Rady Józef Wieleba mia³ sk³adania poszczególnych wniosków.

problemy z opanowaniem gor¹cej atmosfery Jan Machulak

Burzliwa sesja Rady Powiatu

Przetarg

Trwaj¹ prace przy budowie krytej 

p³ywalni. Roboty realizowane s¹ zgodnie z 

harmonogramem. Zosta³y ju¿ wylane 

fundamenty w miejscu, w którym bêdzie 

mieœci³a siê si³ownia. Aktualnie wykonywana 

jest pozioma kanalizacja deszczowa oraz 

sanitarna zewnêtrzna i wewnêtrzna. Powstaj¹ 

równie¿ ³awy fundamentowe. Równoczeœnie 

trwaj¹ prace przygotowawcze pod p³ytê, na 

której usadowiona bêdzie niecka basenowa.

£ukasz S.

Na budowie krytej p³ywalni praca wre
Unia Europejska

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego



Zr ea li zo wa no  ze  œr od kó w W niedziele 17 czerwca odby³y siê 

Ministra Kultury i Dziedzictwa uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 63 rocznicy 

N a r o d o w e g o  w  r a m a c h  bitwy na „Porytowym Wzgórzu”, w których czyny 

P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  udzia³ wziêli uczestnicy biegu, którzy asystowali 

„Patriotyzm Jutra” przy pocztach sztandarowych wystawiaj¹c równie¿ 

16-17 czerwca 2007 roku odby³a siê w³asny poczet sztandarowy Hufca Janów Lubelski, 

I edycja Harcerskiego Biegu Patrolowego a tak¿e asystuj¹c delegacjom sk³adaj¹cym kwiaty. 

„Porytowe Wzgórza”. Fabu³¹ biegu by³a Po Apelu Poleg³ych i defiladzie warty 

bi tw a na  „P or yt ow ym  Wz gó rz u”  i honorowej WP odby³o siê rozdanie nagród dla 

wyd arz eni a j¹ pop rze dza j¹c e. Pat rol e zwyciêzców I Harcerskiego Biegu Patrolowego 

rywalizowa³y ze sob¹ na trasie, a tak¿e „P or yt ow e Wz gó rz a” . Na gr od y wr êc zy ³ 

podczas licznych gier, które odby³y siê Wicestarosta Janowski Pan Piotr Góra i Komendant 

podczas trwania imprezy. Kadra nie Biegu dh. Pawe³ Surtel. 

pró¿nowa³a i na bie¿¹co pilnowa³a by Gr at ul uj em y w sz ys tk im  pa tr ol om  a w  

uczestnikom nie zabrak³o nowych atrakcji. szczególnoœci: 

M i m o  n a p i ê t e g o  p l a n u  

wype³nionego po brzegi zadaniami, znalaz³ 

siê czas wolny dla patroli by uczestnicy mogli 

siê lepiej poznaæ i aby nast¹pi³a integracja 

miêdzy patrolami (jak najbardziej sprzyjaj¹ce 

by³o tu zakwaterowanie uczestników).

P o d c z a s  B i e g u  o d b y ³ o  s i ê  

przyrzeczenia harcerskie dh. Mateusza 

Lenarta z 31 JTWDH „Kameleon”. Wszyscy Zapraszamy wszystkich do obejrzenia galerii a 

cieszymy siê razem z nim, ¿e do³¹czy³ do tak¿e wziêcia udzia³u w II edycji biegu. 

naszej wielkiej rodziny harcerskiej. Z Harcerskim Pozdrowieniem: CZUWAJ! 

Przyrzeczenie przyj¹³ instruktor hufca Lublin Komenda Biegu.

Rejon pwd. Tomasz Ruty. 

I Samodzielnemu Tymczasowo Zrzeszonemu 

Patrolowi „PARTYZANT” za zajêcie 1 miejsca.

17 Stalowowolskiej Dru¿ynie Harcerzy 

Starszych im. mjr „Hubala”  za zajêcie 2 

miejsca.

31 Janowskiej Turystycznej Wielopoziomowej 

Dru¿ynie Harcerskiej „Kameleon”  za zajêcie 3 

miejsca.

1 Harcerski Bieg Patrolowy
,,Porytowe Wzgórza’’

Fundusze na doposa¿enia
stanowisk pracy

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie  w zak³adce Formy 

Lubelskim posiada œrodki na refundacjê Aktywne  Refundacja kosztów doposa¿enia 

kosztów doposa¿enia lub  wyposa¿enia lub wyposa¿enia stanowisk pracy). Koszt 

stanowisk pracy w ramach dwóch programów refundacji wynosi 10.000,-z³ na osobê 

z rezerwy Minist ra  Pracy i  Poli tyki  skierowan¹ do pracy. Refundacja obejmuje 

Spo³ecznej. Pierwszy z nich to „Praca dla za ku p wy po sa ¿e ni a ni ez bê dn eg o do  

M³ od yc h- Do br y St ar t” (d la  10  os ób  utworzenia miejsca pracy, samochodu lub 

bezrobotnych). Skorzystaæ z niego mog¹ wykonania adaptacji pomieszczenia w którym 

pracodawcy, którzy zatrudni¹ osoby do 25 osoba skierowana wykonywaæ bêdzie pracê. 

roku ¿ycia oraz absolwentów do 27 roku Z³o¿one wnioski po pozytywnej  opini i 

¿ycia. Drugi program to „Inwestycje w komisji ds.  wniosków, powo³anej przez 

kwalifikacje deficytowe na rynku pracy- dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy zostan¹ 

IKD”(dla 6 osób bezrobotnych) przeznaczony skierowane do realizacji w drugiej po³owie 

jest dla pracodawców, którzy zatrudni¹ osoby wrzeœnia 2007 r. Szczegó³owych informacji 

bêd¹ce w ewidencji urzêdu. Warunkami mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu 015 8720240 

refundacji s¹: z³o¿enie wniosku wraz z w.31 lub bezpoœrednio w siedzibie urzêdu, 

wym aga nym i do kum ent ami  (wn ios ek pokój nr 3. Osob¹ odpowiedzialn¹ za 

znajduje siê na stronie internetowej urzêdu: realizacjê programu jest Krzysztof Jednac.

www.janow.pup.gov.pl

Jest takie miejsce z którego cz³owiek ju¿ nie a¿ za bardzo i postanowili zlikwidowaæ kilka starych, 

odchodzi, jest to miejsce zadumy, refleksji i spokoju. tworz¹cych specyficzny klimat drzew. Sposoby ich 

Takim miejscem jest cmentarz. Wszyscy dbamy o usuniêcia by³y ró¿ne; od nawiercania dziur w pniach, 

porz¹dek i czystoœæ na naszym janowskim cmentarzu. nawet do ich podpi³owywania. Dlaczego chcieli 

Niestety niektórzy mieszkañcy,,dbaj¹'' o ten porz¹dek oszpeciæ to œwiête miejsce, pozostanie to ich tajemnic¹. 

Komu owe drzewa przeszkadza³y? Bo na pewno nie 

zmar³ym. Takie zachowania powinny byæ œcigane 

przez policjê, nie tylko z tego powodu, ¿e drzewa, które 

zosta³y zniszczone tworzy³y specyficzny klimat tego 

miejsca, ale przede wszystkim dlatego, ¿e wszystkie 

drzewa powy¿ej 5 lat podlegaj¹ ochronie.

Dbajmy o nasz cmentarz niech to bêdzie 

przejawem naszej wiary, szacunku do miejsca 

œwiêtego, gdzie spoczywaj¹ nasi zmarli krewni i 

przyjaciele.

£ukasz Spryszak

,,Porz¹dki’’ na cmentarzu

S z a n o w n i  transkranialnych oraz ma³ych narz¹dów. Aparat 

Pañs two w imie niu posiada Color Doppler,Power Doppler Kierunkowy, B-

NZOZ, ,Zdrowie” informujê, ¿e w dniu 21 Flow,tryb pracy Virtual Convex.obrazowanie 

listopada 2006 roku zosta³a podpisana umowa z panoramiczne.Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW 

Wojewod¹ Lubelskim w ramach ZPORR  na realizacjê daje mo¿liwoœæ  archiwiza cji i eksportu obrazu 

projektu pt.,, Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i /JPEG,DICOM,AVI/ wykonanych badañ.

dŸwigu osobowego w NZOZ "Zdrowie" s.c. w Janowie Badania s¹ wykonywane w NZOZ  " Zdrowie" przy 

Lubelskim". Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê ulicy Jana Paw³a II 5 .Informacje i zapisy w rejestracji 

Europejsk¹ (75%) oraz Bud¿et Pañstwa ( 15 %). pod numerem telefonu 015-8723099.

Obecnie, w pierwszym etapie zosta³ W drugim etapie zakup i monta¿ dŸwigu 

zakupiony nowoczesny, cyfrowy multidyscyplynarny  oso bow ego , kt óry  u³a twi  nas zym  pac jen tom  

aparat USG LOGIQ 5 EXPERT amerykañskiej firmy komunikacjê w budynku przychodni.Za ewentualne 

GE NE RA L E LE CT RI C w ra z z  ko mp le te m niedogodnoœci zwi¹zane z pracami budowlanymi  

elektronicznych wieliczêstotliwoœciowych g³owic przepraszamy.

daj¹cych mo¿liwoœæ wykonania wszystkich typów Jednoczeœnie sk³adam serdeczne podziêkowania Panu 

badañ ultrasonograficznych. LOGIQ 5 Expert jest Jer zemu Bie leckiemu Pos ³owi RP oraz Panu 

wysokiej jakoœci wielozadaniowym ultrasonografem Burmistrzowi Krzysztofowi Ko³tysiowi za okazan¹ 

zapro jek towanym do  badañ :  b rzusznych ,  pomoc  w rea lizacj i p ro jektu.

naczyniowych, po³o¿niczych, ginekologicznych, Kierownik NZOZ "  Zdrowie “

kardiologicznych, neonatologicznych, urologicznych, Izabela Anasiewicz-Kostrzewa

Informacja
Unia Europejska

9 sierpnia br. zosta³a podpisana podstawie orzeczenia zespo³u do spraw 

umo wa p omi êdz y Za rz¹ dem  Pow iat u orzekania o niepe³nosprawnoœci. Proces 

J a n o w s k i e g o  a  C a r i t a s  D i e c e z j i  terapeutyczny w WTZ prowadzony bêdzie 

Sandomierskiej na utworzenie Warsztatów p o d  o k i e m  w y s p e c j a l i z o w a n e j  i  

przygotowanej kadry instruktorskiej w 

pracowniach terapeutycznych takich jak:

–   pracownia gospodarstwa domowego

– pracownia wikliniarska

– pracownia stolarska

– pracownia fryzjerska

– pracownia rzemios³ ró¿nych

– pracownia komputerowo - reklamowa

– pracownia teatralno  muzyczna

– pracownia hafciarsko  krawiecka.

Wydarzenie to jest znacz¹ce dla 

powiatu i mieszkañców, poniewa¿ powstan¹ Terapii Zajêciowej w Janowie Lubelskim. 
nowe miejsca pracy, zarówno dla kadry Po zrealizowaniu niezbêdnych 
wyspecjalizowanej jak równie¿ dla ca³ego prac adaptacyjnych placówka rozpocznie 
personelu pomocniczego. Ponadto jest to swoj¹ dzia³alnoœæ pod koniec tego roku. Na 
nastêpny etap rozwoju infrastruktury i us³ug potrzeby projektu dokonana bêdzie adaptacja 
pomocy spo³ecznej budowanym przez powiat budynku administarcyjno -gospodarczego 
lokalnym systemie wsparcia dziecka i RTG SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Z 
rodziny, o którym pisaliœmy w poprzednim dzia³añ, które podejmuje Warsztat Terapii 
wydaniu Gazety. ¯yczmy sobie  takich Zajêciowej bêdzie mog³o skorzystaæ 45 osób 
sukcesów jak najwiêcej !niepe³nosprawnych, kierowanych  na 

Warsztat terapi zajêciowej

Wspa nia³ y jubi leus z 50-l ecia  istn ieni a przybyli licznie zaproszeni goœcie, miêdzy innymi Pose³ 

obchodzi³a w dniu 8 lipca bie¿¹cego roku Ochotnicza na Sejm RP Jan £opata - Wiceprezes Lubelskiego 

Stra¿ Po¿arna w Zdzis³awicach (Gmina Dzwola). W Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Edward 

trakcie uroczystoœci jednym z wa¿niejszych wydarzeñ Wojtas Prezes PSL, Starosta Janowski Zenon Sydor, 

by³o wrêczenie i poœwiêcenie sztandaru jednostki, który Komendant Powiatowy Pañstwowej Sta¿y Po¿arnej 

jest symbolem uosabiaj¹cym najwy¿sze wartoœci i Gr ze go rz  P az dr ak , Wó jt ow ie  G mi n Po wi at u 

znakiem Pañstwa Polskiego. Ogromne znaczenie dla Janowskiego, Radni Powiatowi i Gminni, dyrektorzy 

lokalnej spo³ecznoœci, jak i ca³ego powiatu, mia³o szk ó³.  Pon adt o w cza sie  ofi cja lne j cer emo nii  

poœwiêcenie i przekazanie samochodu po¿arniczego, przypomniano historiê jednostek Ochotniczych Stra¿y 

który bêdzie s ³u¿y³ r atowan iu ¿ycia i dorobku Po¿arnych, wrêczono medale i odznaczenia najlepszym 

wszystkich cz³onkom tej spo³ecznoœci. druhom. Nie oby³o siê bez gratulacji i ¿yczeñ pod 

Natomiast jubileusz 80-lecia œwiêtowa³a w dniu 22 lipca ad re se m st ra ¿a kó w oc ho tn ik ów.  Ws zy st ki m 

jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wolicy zgromadzonym czasu umili³y wystêpy artystyczne 

Pierwszej. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od Mszy Œwiêtej zespo³ów ludowych.

odprawianej w intencji stra¿aków. Na uroczystoœci 

Jubileusze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

Gazeta Janowska 5.

Szanowna Pani Ewa Garbacz Dyrektor I pracy dydaktycznej chcê równie¿ podkreœliæ Pani 

Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów ak ty wn oœ æ s po ³e cz n¹ . To  dz iê ki  Pa ni  

Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim zaanga¿owaniu szko³a zawdziêcza wiele do teraz 

W zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji s tosowanych rozwi¹zañ .  C hcê  równie¿  

zarz¹dzania szko³¹ - I Liceum Ogólnokszta³c¹cym podziêkowaæ Pani za niez³omnoœæ w czasie 

w Janowie Lubelskim mam zaszczyt podziêkowaæ trudnych, a nawet dramatycznych chwil w historii 

Pani za  ofiarn¹ pracê na stanowisku dyrektora tej szko³y. Jest Pani ¿ywym œwiadkiem tej historii, 

szko³y a wczeœniej jako wicedyrektora. Chwile takie uczestnikiem wielu wydarzeñ. 

jak te powoduj¹ zwykle, ¿e staramy siê dokonaæ Jeszcze raz dziêkuj¹c za wszystko, co Pani 

bi la ns u,  po ds um ow an ia . Ch ci a³ by m,  by  dla nas zrobi³a, chcê zapewniæ Pani¹, ¿e bêdzie Pani 

podsumowuj¹c sw¹ karierê, wziê³a Pani pod uwagê, zawsze w naszej pamiêci jako jeden z najlepszych 

oprócz ciê¿kiej pracy, jubileuszy, awansów, chwil dyr ekt oró w szk ó³ w pow iec ie jan ows kim . 

radosnych i smutnych, równie¿ inne czynniki. Pragniemy, by nasi byli dyrektorzy dalej czuli wiêŸ 

Jednym z nich jest wdziêcznoœæ wszystkich ze szko³¹ i organem prowadz¹cym. Liczymy, ¿e 

uczniów  i rodzic ów, którym Pani wied za i bêdzie Pani sta³ym goœciem imprez i jubileuszy 

doœwiadczenie otworzy³y przysz³oœæ w doros³e or ga ni zo wa ny ch  na  te re ni e s zk o³ y j ak  i 

¿ycie. organizowanych przez Starostwo Powiatowe. 

W ci¹gu tego czasu wnios³a Pani dar wiedzy dla Bêdziemy mogli liczyæ na Pani radê i pomoc w 

kilku pokoleñ uczniów. Dziœ wielu z nich ukoñczy³o trudnych momentach.

studia, zajmuje czêsto wysokie, eksponowane ¯ycz¹c samych pogodnych chwil, pozostajê z 

stanowiska. Ale oprócz wiedzy, któr¹ zdobyli, wyrazami szacunku

pozosta³ w nich zaszczepiony przez Pani¹ szacunek Zenon Sydor

dla ludzkiej pracy. Wyra¿aj¹c szacunek dla Pani Starosta Janowski

Podziêkowanie Starosty



Historia Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej wodoci¹gowo - kanalizacyjne, roboty drogowe oraz produkcjê Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim zosta³ tego momentu w nowych ju¿ warunkach gospodarczych 

2i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim datuje siê od roku 1957. ogrodnicz¹ w szklarni o powierzchni 480 m . W roku 1975 Mêdrek Leon. W roku 1977 dzia³alnoœæ Przedsiêbiorstwa nastêpowa³a sukcesywna restrukturyzacja Przedsiêbiorstwa.

W roku tym od dnia 1 stycznia powo³ano przy Miejskiej Radzie zatrudnienie wzros³o do 150 osób w zwi¹zku z wykonywaniem zosta³a rozszerzona o przejête z Fabryki Maszyn w Janowie Ze struktury Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Narodowej wydzielony Zak³ad Gospodarki Komunalnej i zadañ na terenie Janowa Lubelskiego. Przedsiêbiorstwo z dniem Lubelskim us³ugi tartaczne, stolarskie i remontowo  budowlane. Mieszkaniowej z dniem 01.04.1996 r. wy³¹czona zosta³a 

Mieszkaniowej, w sk³ad którego wchodzi³y: ³aŸnia, pralnia, 1 stycznia 1975 r. w³¹czone zosta³o do Wojewódzkiego Sieæ wodoci¹gowa na koniec 1977 roku wynosi³a 27.600 mb, a oczyszczalnia œcieków.

rzeŸnia oraz szklarnia. Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kanalizacyjna 13.500 mb. W nowych warunkach zmieniona Z dniem 1 lutego 1997  roku Przedsiêbiors two zosta³o 

Z dniem 1 stycznia 1966 r. Prezydium Miejskiej Tarnobrzegu i sta³o siê jego oddzia³em, w wyniku czego zakres zos ta³ a str ukt ura  Prz eds iêb ior stw a, zwi êks zon o par k przekszta³cone w jednoosobow¹ spó³kê Gminy. Obecnie w 

Rady Narodowej w Janowie Lubelskim powo³a³o na maj¹tku Spó³ce funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce zak³ady: Zak³ad Wodoci¹gów i 

ZGKiM Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Kanalizacji  realizuje dostarczanie wody i odprowadzanie 

Mieszkaniowej. Terenem dzia³ania objêty zosta³ powiat Janów œcieków (ok. 3.500 umów), zarz¹dza sieci¹ wodoci¹gow¹ o 

Lub els ki z utw orz ony mi odd zia ³am i w Zak lik owi e, d³ugoœci 126 km oraz sieci¹ kanalizacyjn¹ o d³ugoœci 43 km, 

Modliborzycach oraz Frampolu. Za³oga liczy³a w tym okresie 81 zak³ad posiada 2 ujêcia wody z 6 studniami g³êbinowymi; 

osób pracuj¹cych w nastêpuj¹cych zak³adach: oczyszczania, Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej  administruje zasobami 

zieleni, drogowy, budowlany, warsztaty mechaniczne. mieszkaniowymi wspólnot mieszkaniowych (22 wspólnoty, ok. 

Dyrektorem Przedsiêbiorstwa mianowany zosta³ ¯elaŸnicki 560 mieszkañ) oraz innymi instytucjami (banki, PZU, Starostwo 

Zbigniew. Powiatowe); Zak³ad Us³ug Komunalnych  zajmuje siê 

Okres lat 1967 - 1970 to lata dalszego rozwoju wywozem nieczystoœci sta³ych i p³ynnych z terenu Gminy 

Przedsiêbiorstwa i jego rozbudowy. W okresie tym dyrektorem Janów Lub. i innych gmin nale¿¹cych do powiatu janowskiego 

by³ Pan Krzysztof Michalczuk. (ok. 2.000 ton œmieci) oraz zbiórk¹ odpadów podlegaj¹cych 

Od 16 listopada 1970 roku do 01 paŸdziernika 1974 wtórnemu wykorzystaniu (recykling), œwiadczy us³ugi 

r. funkcjê dyrektora pe³ni³ Micha³ek Edward. W latach tych transportowe, realizuje zamiatanie ulic, wynajmuje maszyny 

pobudowano now¹ bazê wraz z zapleczem technicznym na bud owl ane  typ u kop ark o-³ ado war ka;  Zak ³ad  Dró g i 

Obrówce. Do roku 1975 siedzib¹ Przedsiêbiorstwa by³ teren na Prefabrykatów  zajmuje siê budow¹ dróg i ulic oraz chodników, 

ul. Zamoyskiego (za star¹ Poczt¹) z rozrzuconymi magazynami remontem nawierzchni, wykonuje wyroby betonowe takie jak: 

na terenie Janowa Lubelskiego. W roku 1972 nazwa Miejskie krêgi, krawê¿niki, korytka œciekowe; Zak³ad Energetyki 

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Cieplnej  zajmuje siê produkcj¹ i dostarczaniem ciep³a do lokali 

2
zosta³a zmieniona na Powiatowe Przedsiêbiorstwo Gospodarki o ogólnej powierzchni 28.066 m .

Komunalnej i Mieszkaniowej, które w³¹czono w struktury Dostosowuj¹c strukturê zatrudnienia do trudnych 
dzia³alnoœci podstawowej obejmowa³:us³ugi: wodoci¹gowo - maszynowy o sprzêt mechaniczny do oczyszczania ulic, kot³y do 

Wojewódzkiego Zjedno czenia Gospod arki Komunaln ej i realiów gospodarczych, Przedsiêbiorstwo pomimo zwiêkszenia 
kanalizacyjne, oczyszczanie, gazyfikacjê bezprzewodow¹, produkcji asfaltu, koparko - ³adowarkê oraz inne œrodki 

Mieszkaniowej w Lublinie. W tym¿e roku wybudowano zadañ zredukowa³o zatrudnienie, które wynosi³o w 1991 roku 
konserwacjê, utrzymanie i budowê zieleni, us³ugi pogrzebowe, transp ortu. Powier zchnia  admini strowa na przez Zak³ad  

3
oczyszczalniê œcieków o wydajnoœci 950 m /godz. Od roku 1974 137 osób do 65 pracowników obecnie.

us³ugi mieszkaniowe, gospodarkê ciep³ownicz¹, utrzymanie, Gospodarki Mieszkaniowej na koniec 1977 roku wynosi³a 
Dyrektorem Powiatowego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Maj¹c na uwadze zapewnienie w³aœciwej jakoœci 

2 2
remonty i budowê dróg komunalnych. 16.600 m , z czego 13.700 m  powierzchnia mieszkalna.

Kom una lne j i M ies zka nio wej  by³  Mêd rek  Leo n. W œwiadczonych us³ug Przedsiêbiorstwo planuje modernizacjê 
Dzia³alnoœci¹ pomocnicz¹ by³y us³ugi remontowo - budowlane i W takiej strukturze Przedsiêbiorstwo przetrwa³o do 1996 roku. 

przedsiêbiorstwie zatrudnionych by³o 126 pracowników. ujêæ wody oraz taboru transportowego.
ins tal acy jne , tar tac zno  - sto lar ski e ora z pro duk cja  W latach 1982 - 1991 Dyrektorami Przedsiêbiorstwa byli: 

W zakresie dzia³alnoœci pomocniczej przedsiêbiorstwo PGKiM
prefabrykatów do budowy dróg i chodników. Dyrektorem Mêdrek Leon, Zbi¿ek W³adys³aw oraz Woszczyñski Marek. Od 

wykonywa³o us³ugi remontowo - budowlane, pod³¹czenia w Janowie Lubelskim
Oddzi a³u Wojewódz kiego  Przed siêbi orstw a Gospo darki  dnia 15 kwietnia 1991 r. Dyrektorem zosta³ Jasiñski Cezary. Od 

50 lat Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim

Jeœ l i  Tw oje  dziecko mówi tych, którzy utracili umiejêtnoœæ komunikowania 

niez rozumiale lub rozwój mowy jest  siê w wyniku uszkodzenia oœrodków mowy w 

opóŸniony - nie zwlekaj, zg³oœ siê do: mózgu jako nastêpstwo chorób naczyniowych i 

Poradni Logopedycznej przy SPZZOZ w ró¿nego rodzaju urazów. Porady s¹ bezp³atne, 

J a n o w i e  L u b e l s k i m ,  p r z y  u l i c y  finansowane w ramach umowy szpitala z NFZ.

Zamoyskiego 174 (nowy szpital) gab.33 Poradnia powsta³a z myœl¹ o wszystkich 

Poradnie Specjalistyczne. Tel. Kom. 0 608 potrzebuj¹cych pomocy logopedycznej. Celem 

599 369, (015) 87 24- 611  centrala wew naszym jest wczesne rozpoznawanie wad mowy i 

432. zaburzeñ mowy oraz efektywne sposoby terapii.

Neurologopedia przyjmuje dzieci Pacjenci przyjmowani s¹ od pn.-pt. w 

maj¹ce ró¿nego rodzaju trudnoœci z mow¹, godz. 10.00-18.00 po uprzednim zarejestrowaniu 

t a k ¿ e  d z i e c i  n i e d o s ³ y s z ¹ c e  i  z  siê telefonicznym (0 608-599-369). Wymagane 

uszkodzeniami s³uchu w stopniu g³êbokim jest skierowanie do Poradni Logopedycznej od 

oraz osoby doros³e z niep³ynnoœci¹ mowy i lekarza rodzinnego. 

Rodzicu!
Urz¹d Miejski w Janowie lubelskim rewitalizacji Starego Wiêzienia. Wniosek zosta³ 

wyst¹pi³ z wnioskiem do Ministerstwa Kulury i z³o¿ony 5 kwietnia 2007 roku, Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie  Dziedzictwa Narodowego przyzna³ dotacjê w 

planowanego remontu Muzeum w Janowie wysokoœci 400 000 z³ niezbêdnych do 

Lubelsk im. Muzeum, w któ rym pierwotnie przeprowadzenia tego zadania. Pierwszy etap 

mieœci³o siê wiêzienie jest zabytkiem, dlatego te¿ rewitalizacji przewiduje osuszenie budynku,  

dofinansowanie mog³o nast¹piæ  w ramach wymianê stolarki okiennej i czêœciowy remont 

programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe dachu. Burmistrz Janowa Lubelskiego podczas 

p r i o r y t e t  1  R e w a l o r y z a c j a  z a b y t k ó w  ostatniej sesji Rady Miejskiej dziêkowa³ Pos³owi 

nieruchomych i ruchomych. Zadanie w Janowie Jerzemu Bieleckiemu za wsparcie i pomoc w 

lubelskim otrzyma³o tytu³ Remont Muzeum uzyskaniu dotacji.

Regionalnego w Janowie Lubelskim- I etap Jan Machulak

Muzeum doczeka³o siê remontu

P o  r a z  p i ¹ t y  o d b y ³  s i ê  orkiestra z Le¿ajska, natomiast trzecie 
Miêdzypowiatowy Festiwal Orkiestr orkiestra z Koprzywnicy
Dêtych w Polichnie, którego g³ównym Wyró¿nienia pr zyznano dw óm 
c e l e m  b y ³ o  z a p r e z e n t o w a n i e  orkiestrom z Powiatu Janowskiego: 
dotychczasowego dorobku artystycznego orkiestrze z Modliborzyc i Batorza. Nagrodê 
orkiestr dêtych. Poziom prezentacji by³ specjaln¹ otrzyma³a orkiestra z Polichny. 
wy so ki  i wy ró wn an y.  Na jl ep sz ym  Czas zgromadzonym na festiwalu umila³y 

wystêpy zespo³ów Turnioki i Remedium, 
gwiazd¹ wieczoru by³ Don Vasyl.

W festiwalu uczestniczy³ oraz 
nagrody wrêcza³ Pose³ na Sejm RP Pan Jerzy 
Bie leck i  i  Wices ta ros ta  Powia tu  
Janowskiego Pan Piotr Góra. Oprócz 
wystêpów artystycznych nast¹pi³o 
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród w 
konkursie „Na naj³adniejszy ogród, balkon i 
gospodarstwo gminy Szastarka”. o rk i e s t rom p rzyznano  nagrody  i  

Festiwal zgromadzi³ na stadionie wyró¿nienia. Jury pod przewodnictwem 
sportowym w Polichnie du¿¹ liczbê widzów, Miros³awa Korbuta muzyka z Lublina - 
którzy przy wspania³ej muzyce bawili siê nagrodzi³o uczestników konkursu. Pierwsze 
doskonale. Impreza odby³a siê w niedzielê, miejsce wœród nagrodzonych otrzyma³a 
15 lipca 2007 roku.orkiestra gminy Strzy¿ewice, drugie 

Miêdzypowiatowy festiwal
orkiestr dêtych w Polichnie

Gazeta Janowska

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie II etap: „Ocieplanie budynków”  
Lubelskim prowadzi nabór na II-etapowy przewidywana realizacja w miesi¹cu X.
kurs budowlany dla 10 osób bezrobotnych: Osoby zainteresowane szkoleniem proszone 

I etap: „Rusztowania budowlano- s¹ o zg³oszenie siê do PUP w Janowie Lub., 
monta¿owe”- przewidywana realizacja w ul. Zamoyskiego 70, I piêtro, pokój nr 9.
miesi¹cu IX,

O G £ O S Z E N I E

6.

Od 13 do 15 lipca na hipodromie nad Pogoda, jaka zwykle towarzyszy tej 

zalewem trwa³a Letnia Gala JeŸdziecka, czyli imprezie, tak¿e tym razem nie „zawiod³a”, a 

wiêc tradycyjnie w pi¹tek deszcz, a w 

niedzielê upa³. Kulminacja zawodów 

nast¹pi³a w niedzielê od uroczystego otwarcia 

zawodów w samo po³udnie poprzez rundê 

XIII Ogólnopolskie Zawody Konne w 

Skokach Przez Przeszkody. Oprócz 

konkursów przewidzianych programem 

zawodów publicznoœæ mia³a okazjê 
honorow¹ zawodników oraz pokaz koni uczestniczyæ w imprezach towarzysz¹cych 
hodowlanych. Dla ciekawskich podajemy, ¿e m.in. pokazy kaskaderów, licytacja „kota w 
g³ówn¹ nagrod¹ w Grand Prix by³a nagroda worku” i innych.

Letnia Gala JeŸdziecka
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DO¯YNKI WOJEWÓDZKIEDO¯YNKI WOJEWÓDZKIE
Janów LubelskiJanów Lubelski
9 wrzeœnia 2007 r.9 wrzeœnia 2007 r.

Program

www.dozynki2007.lubelskie.pl

11.00 - Msza Œwiêta przy Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej £askawej
            w Janowie Lubelskim
12.30 - Korowód do¿ynkowy ulic¹ Œwierdzow¹ na hipodrom 
            nad Zalewem Janowskim
13.15 - Powitanie delegacji do¿ynkowych
13.30 - Obrzêd wieñcowy
13.50 - Przemówienie Marsza³ka Województwa Lubelskiego
14.00 - Koncert kapeli Sarmaci
14.20 - Koncert kapel ludowych
14.40 - Koncert kapeli Sarmaci
15.00 - Koncert zespo³u Arka Noego
16.30 - Wrêczenie nagród przez Marsza³ka Województwa Lubelskiego
            w konkursie na wieniec do¿ynkowy
16.45 - Koncert kapel ludowych
17.05 - Koncert kapel z powiatu janowskiego
17.50 - Wystêp Formacji Tañców Latynoamerykañskich
18.10 - Koncerty zespo³ów muzycznych
            (m.in. Kashmir i Budka Suflera)
21.45 - Pokaz ogni sztucznych

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy informuj¹, i¿ wszelkie informacje na temat Do¿ynek mo¿na znaleŸæ na nowouruchomionej stronie internetowej    oraz na stronie internetowej 
Powiatu Janowskiego (  ). Regulamin imprezy masowej pn. "Do¿ynki Wojewódzkie  Janów Lubelski 2007" jest dostêpny na stronie internetowej Powiatu.

www.dozynki2007.lubelskie.pl
www.powiatjanowski.pl
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Ludzie listy pisz¹
Szanowna redakcjo, chcia³abym wyraziæ pracy które wisz¹ w Urzêdzie Pracy zwykle 

swoje zdanie na temat artyku³u ,,Hej ho, hej ho do zaczynaj¹ siê od 600 z³ brutto (zale¿y od stanowiska), 

pracy by siê sz³o…'' autorstwa pana £ukasza Pani korzysta³a ze sta¿u a to nie to samo. Przed 

Spryszaka (Gazeta Janowska, Maj 2007). napisaniem tego artyku³u dosta³em z PUP dok³adny 

Panie £ukaszu! Pisze pan, ¿e Urz¹d Pracy wykaz ofert pracy. By³o to ponad 30 stanowisk z 

oferuje mnóstwo ofert pracy, g³ównie fizycznej i ró¿nych firm, zak³adów i sklepów, czyli wcale nie tak 

wiêkszoœæ m³odych ludzi z tytu³em magistra odrzuca ma³o jak i napisa³em. Z informacji, które uzyska³em 

te propozycje ze wzglêdu na wysokie ambicje. wynika³o, ¿e nie ma na te stanowiska wielu chêtnych, 

Czytaj¹c to, a¿ w³os je¿y siê na g³owie. co mnie zdziwi³o, gdy¿ jak wiadomo iloœæ osób 

Wielu moich znajomych oburzy³ pana artyku³ bezrobotnych w Janowie wcale nie jest taka ma³a. 

mijaj¹cy siê z prawd¹ i ukazaniem takiej Rozmawiaj¹c z absolwentami wy¿szych uczelni na 

rzeczywistoœci. Pos³u¿ê siê swoim przyk³adem. pytanie czy podjêliby pracê fizyczn¹ za 650 z³ brutto 

Jestem 20  letni¹ studentk¹ pierwszego w miejscu swojego zamieszkania na stanowisku 

roku Politologii. Studiujê zaocznie. Mieszkam w sprz¹taczki, murarza itp? Wiêkszoœæ z nich 

Janowie Lubelskim i od wrzeœnia 2006r. , te¿ po odpowiada³a:  praca fizyczna? Czemu nie, ale nie za 

zdaniu matury, szuka³am pracy. Przez pó³ roku by³am te pieni¹dze, je¿eli mam pracowaæ fizycznie to ju¿ 

czêstym goœciem w PUP i myœla³am podobnie jak wolê za granic¹, lub - poszukam pracy w innym 

pan, ¿e po iloœci zamieszczanych og³oszeñ bêdê mia³a mieœcie w wyuczonym zawodzie a nó¿ siê uda. Jak 

mo¿liwoœæ podjêcia jakiejkolwiek pracy. Okaza³o siê wynika ze statystyk które mia³em przyjemnoœæ 

jednak, ¿e iloœæ ofert nie œwiadczy realnie o analizowaæ w trakcie pisania swojej pracy 

mo¿liwoœciach podjêcia pracy, poniewa¿ wiêkszoœæ z licencjackiej, osoby z wy¿szym wykszta³ceniem 

nich jest czêsto nieaktualna. I to wszystko wcale nie bardzo czêsto opuszczaj¹ nasz¹ gminê, szukaj¹c 

przez moje ,,wygórowane ambicje''. Jestem studentk¹ pracy w wyuczonym zawodzie w innych wiêkszych 

i zadowoli³aby mnie ka¿da praca, tak¿e fizyczna. miastach lub za granic¹. Nie mo¿na siê temu dziwiæ. 

Niestety fakt, ¿e studiujê dzia³a ci¹gle na moj¹ PUP stara siê w miarê mo¿liwoœci dawaæ szansê na 

niekorzyœæ. A przecie¿ Polska chcia³a by mieæ samych zdobycie pracy i podnoszenie swych kwalifikacji 

wykszta³conych obywateli. Dlaczego wiêc nie mieszkañcom Janowa Lubelskiego i okolic, poprzez 

stwarza ku temu warunków? Fakt, ¿e jestem organizowanie sta¿y oraz grup przygotowania 

studentk¹ i ,,muszê'' niektóre weekendy spêdzaæ w zawodowego dla absolwentów i osób stale 

szkole, unieszczêœliwia wielu pracodawców których bezrobotnych. To stwarza mo¿liwoœæ pokazania 

sk¹din¹d nie jest tak du¿o jak pan s¹dzi. swoich umiejêtnoœci pracodawcy, który mo¿e 

Wiele osób z mojego otoczenia ma podobne póŸniej zdecydowaæ siê na zatrudnienie takiego 

problemy. Niektórzy szukaj¹ pracy nie pó³ roku, tylko sta¿ysty. Ja sam skoñczy³em studia licencjackie, a 

kilka lub kilkanaœcie lat bezskutecznie i równie¿ nie teraz jestem w trakcie studiów mgr. Po skoñczeniu 

wchodz¹ w grê wygórowane ambicje''. Chcieliby LO nie przebiera³em w ofertach, ima³em siê ró¿nej 

podj¹æ jak¹kolwiek pracê aby móc utrzymaæ siebie i pracy i nie by³a to tylko praca ,,za biurkiem''. Niestety 

swoje rodziny. Byæ mo¿e pan mia³ szczêœcie i nie nie mia³em takiego szczêœcia jak siê Pani mo¿e 

pozna³ tego uczucia na w³asnej skórze. Byæ mo¿e wydawaæ... Teraz jestem w trakcie odbywania sta¿u 

wtedy nie napisa³by pan tak zak³amanego artyku³u?! za 470 z³ miesiêcznie i cieszê siê, ¿e dosta³em tak¹ 

W Urzêdzie pracy pojawiaj¹ siê czasem szansê, du¿o siê nauczy³em, pozna³em wielu 

oferty pracy lub przygotowania zawodowego. I wiem, ciekawych ludzi i s¹dzê, ¿e to doœwiadczenie pomo¿e 

¿e wiele osób z nich korzysta. S¹ to ludzie mi kiedyœ znaleŸæ sta³¹ pracê. Wielu moich 

wykszta³ceni, po studiach, w trakcie studiów i inni. Ja znajomych, kolegów ze szkolnej ³awy pracuje w 

mia³am szansê odbyæ czteromiesiêczny sta¿ w Janowie w ró¿nych miejscach, sklepach, komisach 

Urzêdzie Miasta za stypendium 470 z³ miesiêcznie. itp. Czêœæ z nich studiuje zaocznie. To dowód na to, ¿e 

Nie zaœ jak pan pisze etat za 600 z³. Byæ mo¿e niemam w naszym mieœcie mo¿na jednak znaleŸæ pracê. Nie 

jeszcze tytu³u mgr, ale szanujê pracê i dziêki niej twierdzê, ¿e jest jej du¿o i jest to ³atwe zadanie. Pisz¹c 

chcia³abym siê rozwijaæ, uczyæ i zdobywaæ nowe ten artyku³ stara³em siê wzi¹æ pod uwagê wszystkie 

umiejêtnoœci. aspekty i spojrzeæ na nasz janowski rynek pracy 

Ale có¿ z tego, skoro ofert pracy w dalszym optymistycznie. Bo jeœli wszyscy bêd¹ przekonani, 

ci¹gu jest zbyt ma³o jak na potrzeby naszego ¿e w Polsce nie ma pracy i Polacy bêd¹ dalej 

spo³eczeñstwa. Dowód na to: liczba bezrobotnej wyje¿d¿aæ za granicê to niebawem w polskich 

m³odzie¿y i nie tylko wyje¿d¿aj¹cej za granicê. sklepach, barach bêd¹ sprzedawaæ sami Chiñczycy, 

Z powa¿aniem czytelniczka Anna Albiniak Rosjanie i inni, którzy bêd¹ przyje¿d¿aæ do Polski w 

poszukiwaniu pracy… 

Pani Anno, s¹dz¹c po treœci Pani listu Mam n adzi eje,  ¿e do  Pani  los s iê 

mo¿na wnioskowaæ, ¿e nie przeczyta³a pani uwa¿nie uœmiechnie i znajdzie Pani pracê, z której bêdzie 

mojego artyku³u, gdy¿ po pierwsze nie by³o w nim zadowolona i w której bêd¹ zadowoleni z Pani.

nic o ,,mnóstwie'' ofert pracy oferowanych przez Z powa¿aniem £ukasz Spryszak

PUP, a po drugie nie pisa³em nic o sta¿ach a oferty 

Starostwo Powiatowe opracowa³o aparatury medycznej 2 500 000, adaptacja 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008- budynku „E” znajduj¹cego siê obok szpitala na 

2010 dla Powiatu Janów Lubelski. potrzeby psychiatrii i utworzenie oddzia³u 

Za³o¿enia planu s¹ bardzo ambitne i opieraj¹ uz al e¿ ni eñ  2 50 0 00 0 z³ . Bu dy ne k  

siê g³ównie na œrodkach finansowych z Unii administracji starostwa doczeka siê koñca 

Europejskiej. Przewiduje siê uzyskanie oko³o przebudowy na co przewiduje siê 1.129.940 z³. 

85% œrodków z zewn¹trz powiatu. Na modernizacjê i dostosowanie do potrzeb 

G³ówne zadania ujête w planie to warsztatów terapii zajêciowej obiektów po 

budowa i przebudowa dróg powiatowych które starym szpitalu (rentgen) przeznaczy siê 

mog¹ poch³on¹æ ponad 56 mln z³. Realizacja 1.000.000 z³. Utworzenie oœrodka edukacyjno-

tych zadañ mo¿liwa bêdzie po zawarciu umów r e h a b i l i t a c y j n e g o  d l a  d z i e c i  

z  p o s z c z e g ó l n y m i  g m i n a m i  n a  niepe³nosprawnych w zmodernizowanym 

wspó³finansowanie przebudowy dróg. budynku poszpitalnym poch³onie 4 000 000 z³.

W planach poza drogami przewiduje Wprowadzenie informatyzacji oraz poprawa 

siê rozbudowê i modernizacjê infrastruktury bezpieczeñstwa ekologicznego zamknie siê 

sportowej w powiecie - 5 300 000 z³ w tym kwot¹ jednego miliona z³.

rozbudowê LO w Janowie Lubelskim, która Za³o¿enia planu s¹ zachêcaj¹ce. Czy 

obejmie salê gimnastyczn¹, oraz modernizacjê uda siê wszystkie zrealizowaæ - t rudno 

stadionu miejskiego. Inwestorem bêdzie te¿ jednoznacznie przewidzieæ. Gdyby uda³o siê 

Urz¹d Miejski. zrealizowaæ przynajmniej po³owê by³by to 

Œrodki jakie zainwestuje starostwo wieli sukces obecnego Zarz¹du i ca³ej Rady 

powiatowe w szpital wynios¹ 8 632 760 z³, Powiatu.

termoizolacja budynku - 4 132 766, z³ zakup Jan Machulak

Modernizacja infrastruktury
Powiatu Janowskiego

Przedsiêbiorstwo Gospodarki konkurencyjnych!!!,

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w - nieodp³atne przyjmowanie makulatury,

Janowie Lubelskim zaprasza do korzystania z - roboty wykonywane kopark¹ i spychark¹,

naszych us³ug w zakresie: - sprzeda¿ wyrobów betonowych:

- przyjmowanie do z³omowania (kasacji) - krêgi betonowe,

pojazdów samochodowych i wydawanie - p³yty nadstudzienne,

zaœwiadczeñ stanowi¹cych podstawê do ich - korytka odp³ywowe.

wyrejestrowania, - ca³odobowa sprzeda¿ gazu propan  butan w 

- wywóz nieczystoœci sta³ych i p³ynnych bu tl ac h w pu nk ta ch :u l.  Bo ha te ró w 

wozami specjalistycznymi, Porytowego Wzgórza 46/48 (Portiernia), ul. 

-  wykonywan ie  p r zy ³ ¹czy  wodno   Kaktusowa (Ujêcie wody)

kanalizacyjnych i sieci zewnêtrznych, - naprawa awarii wodno  kanalizacyjnych

- budowa ulic, wjazdów, park ingów i Telefon kontaktowy (015) 8720-785, (015) 

chodników, 8720-274

- skup z³omu stalowego  po cenach 

 Reklama

Przy aprobacie Rady Miejskiej w p rzep rowadzony  bêdz i e  sys t emem 

Janowie Lubelskim, burmistrz Krzysztof gospodarczym przez Oœrodek  Sportu  i 

Ko³tyœ podj¹³ decyzjê o remoncie boiska obok Rekreacji w Janowie Lubelskim. Oœrodek 

p³yty g³ównej stadionu. sportu i rekreacji przeznaczy na ten cel 10 tys. 

Na tym boisku trenuj¹ m³odsze grupy z³otych a Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim 

zawodników Janowianki, odbywaj¹ siê 30 tys. z³otych.

z a w o d y  n i ¿ s z e j  r a n g i .  R e m o n t  Red.

Remont boiska przy stadionie
MKS Janowianki

Zapraszamy na bezp³atne badania telefonów. Rejestruj¹c siê nale¿y podaæ numer 

mammograficzne dla kobiet w  wieku 50-69 PESEL. Panie nie mieszcz¹ce siê w tym 

lat. przedziale wiekowym mog¹ wykonaæ badanie 

Mammobus bêdzie ustawiony w dniach 3.09- odp³a tnie w cenie  60 z³.  Rejes tracja i 

9.09 2007 - przy szpitalu w Janowie Lubelskim informacje: w godz. 8:00-20.00 Nr tel. (085) 

ul. Zamoyskiego 149. 6760332, (085) 6761322. Prosimy zabraæ ze 

Warunkiem wykonania badania jest sob¹ dowód osobisty oraz poprzednie badanie 

rejestracja pod podanymi ni¿ej numerami mammograficzne.

Mammografia - bezp³atne badania

Zatrudniê na czas nieokreœlony
w Janowie Lubelskim:

1. Mechanik samochodowy - 2 osoby
2. Mechanik ci¹gników i maszyn

rolniczych - 2 osoby
3. Œlusarz tokarz - 2 osoby

4. Blacharz lakiernik
samochodowy - 2 osoby

Warunki pracy i p³acy do uzgodnienia.
Tel. 015/ 8724 269, kom. 0696 36 44 93
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Redakcja GJ poprosi³a dyr. SP ZZOZ o wypowiedŸ na znacznie pomog¹ lekarzom rzetelnie oceniæ badan¹ zwiêkszenie powierzchni lokalowej przeznaczonej na Uczestnicz¹c w procesie, szpital uzyskuje pomoc 

tematy nurtuj¹ce spo³ecznoœæ Janowa Lubelskiego a sytuacjê, co pozytywnie wp³ywa na ca³y póŸniejszy proces prowadzenie dzia³alnoœci medycznej. publiczn¹, jednak najpierw jest zobligowany do spe³nienia 

dotycz ¹ce s³u ¿by zdr owia. D yrekto r udzie li³ nam  leczenia. SP  ZZ OZ  za go sp od ar ow uj e r ez er wy  wielu warunków na³o¿onych przez ustawodawcê. Przez 

nastêpuj¹cej odpowiedzi: 2. Szpital pozyska³ i zatrudni³ lekarza okulistê - specjalistê (pomieszczenia pozosta³e po pracowniach analitycznych) i ten okres trzeba by³o zrealizowaæ wiele przedsiêwziêæ 

Trudna sytuacja ekonomiczna w ochronie II stopnia. Poradnia okulistyczna jest ju¿ czynna w adoptuje je do potrzeb poradni specjalistycznych. Zmiana wczeœni ej dok³adn ie zaplano wanych.  D otyczy³ o to 

zdrowia oraz zwi¹zane z tym protesty i strajki personelu poniedzia³ki, czwartki i pi¹tki w godzinach od 9:00 do lokalizacji poradni pozwoli na przeniesienie w ich miejsce zwiêkszenia przychodów- stad te¿ zwiêkszaliœmy iloœæ i 

medycznego s¹ powodem wielu utrudnieñ w dzia³alnoœci 13:00. Ponadto zapraszamy do poradni dermatologicznej, oddzia³u gastrologii, który mieœci siê obecnie przy jakoœæ udzielanych œwiadczeñ tworz¹c miêdzy innymi 

jednostek lecznictwa w ca³ym kraju. Jak powszechnie któr a w osta tnim  czas ie zost a³a wypo sa¿o na w oddziale wewnêtrznym. nowe komórki. Dostosowywaliœmy nasz¹ dzia³alnoœæ do 

wiadomo odczuwaj¹ to pracownicy, dotyka to równie¿ nowoczesny sprzêt spe³niaj¹cy w pe³ni oczekiwane Re al iz ac ja  po wy ¿s ze go  po zw ol i n a ok re œl on yc h w ym ag añ . W yw i¹ za li œm y s iê  z 

pacjentów, czêsto bardzo dotkliwie. wymogi, konieczne do udzielania œwiadczeñ na bardzo zwiêkszenie liczby ³ó¿ek w tych oddzia³ach, które mog¹ wielomilionowych zobowi¹zañ wzglêdem pracowników, 

Chocia¿ na dzieñ dzisiejszy nie mamy akcji dobrym poziomie, nie gorszym jak w klinikach. Dla uzyskaæ zwiêkszenie kontraktu. Tj. oddzia³ gastrologii, oczywiœcie przy pomocy Rady Powiatu, która porêczy³a 

strajkowej i œwiadczenia zdrowotne udzielane s¹ zgodnie z poradn i zakupi ony zosta³  aparat  do krioch irurgi i, oddzia³ dla przewlekle chorych, oddzia³ rehabilitacji, a zaci¹gniêty na ten cel kredyt wieloletni, sp³acany przez 

zadaniami zak³adu, to nale¿y przyznaæ, ¿e lekarze, przeznaczony do miejscowego, szybkiego i skutecznego poprzez to zwiêkszenie przychodów SP ZZOZ. Ponadto szpital w dogodnych ratach.

popieraj¹c ogólnopolskie dzia³ania strajkowe korzystali 2 zamra¿ania tkanki za pomoc¹ aplikatora kontaktowego lub zachodzi potrzeba zmiany lokalizacji gabinetu lekarza Wiêks zoœæ  zapl anow aneg o prog ramu  zost a³a 

razy z urlopów na ¿¹danie, co spowodowa³o w te dni natryskowego. Kriochirurgia jest wykorzystywana w POZ. W tym celu modernizowane s¹ wolne pomieszczenia wykonana, czego bardzo wa¿nym efektem jest uzyskane 

przerwê w pracy 3 poradni. Poza tym zwi¹zek lekarski na le cz en iu  br od aw ek  wi ru so wy ch , ro go wa ce ni a,  w pawilonie handlowym mieszcz¹cym siê przed g³ównym przez szpital umorzenie. W czerwcu bie¿¹cego roku szpital 

zna k pr ote stu  ofl ago wa³  wej œci e do  szp ita la,  a blizn owców, n aczyn iaków, w rasta j¹cyc h pazn okci,  budynkie m szpital a. Koszty  remontów  i adaptac ji spe³ni³ oczekiwane warunki i otrzyma³ pomoc publiczn¹ w 

przedst awicielki zwi¹zku  pielêgn iarek i po³o¿nych ³agodnych zmian rozrostowych i innych chorób skóry. Po przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe szpitala, który obecnie postaci umorzenia po¿yczki ze Skarbu Pañstwa, któr¹ 

popiera³y strajkuj¹ce kole¿anki i uczestniczy³y w pikiecie dokonaniu zakupu specjalistycznej lampy, w naszej nie jest w stanie pokryæ ich z w³asnych œrodków, jak wczeœniej przeznaczy³ na wyp³aty dla pracowników z 

pod Kancelari¹ Premiera. poradni mo¿na leczyæ równie¿ metod¹ fototerapii. Jest to równie¿ dokonaæ niezbêdnych zakupów zwi¹zanych z tytu³u tzw. ustawy 203. Jest to kwota 4 077 000,0 z³ (cztery 

Nasz szpital jako czêœæ systemu nie jest wolny metoda stosowana z powodzeniem w leczeniu ³uszczycy, miliony siedemdziesi¹t siedem tysiêcy). Oczywiœcie 

od problemów dotycz¹cych s³u¿by zdrowia. Zbyt niskie atopowego zapalenia skóry, bielactwa, œwi¹dzie skóry i powy¿sze umorzenie znacznie zmieni³o na lepsz¹ sytuacjê 

finansowanie œwiadczeñ ( np. za poradê lekarsk¹ I typu innych dolegliwoœciach. Do tej pory pacjenci leczeni t¹ finansow¹ jednostki, zmniejszaj¹c zobowi¹zania do 

NFZ p³aci 15 z³ ), przek³ada siê na utrudnienia w ogólnej metod¹ doje¿d¿ali do odleg³ych oœrodków, g³ównie do poziomu sprzed zaci¹gniêtego kredytu. W miesi¹cu 

dzia³alnoœci. lubelskich klinik. Poradnia zosta³a równie¿ wyposa¿ona w wrzeœniu chcemy zakoñczyæ proces restrukturyzacji i 

Jednak mam nadzieje, ¿e powsta³a Agencja der mat osk op.  Now y sp rzê t um o¿l iwi a wc zes n¹ realizacjê zadañ z tym zwi¹zanych. Po uzyskaniu 

Oceny Technologii Medycznych uporz¹dkuje problemy nieinwazyjn¹ ocenê i diagnostykê zmian barwnikowych i pozytywnej decyzji Wojewody, jako organu prowadz¹cego 

finan sowan ia œwi adcze ñ i wre szcie  szpit ale bê d¹ w y k w i t ó w  s k ó r y,  w  t y m  z w ³ a s z c z a  z m i a n  restrukturyzacjê, szpital uzyska jeszcze dalsz¹ pomoc w 

otrzymywa³y œrodki finansowe zgodnie z ponoszonymi nowotworowych. Poradnia oferuje pe³ny, niezbêdny w po st ac i um or ze ni a ok re œl on yc h zo bo wi ¹z añ  

kosztami. de rm at ol og ii  za kr es  ba da ñ la bo ra to ry jn yc h publicznoprawnych w wysokoœci ok. jednego miliona z³.

Pomimo tego, wszystko co jest mo¿liwe w wykon ywany ch w praco wniac h szpit ala. Pacje nci Z myœl¹ o przysz³ej dzia³alnoœci SP ZZOZ zbierane s¹ 

naszej teraŸniejszej sytuacji, skierowane jest na jak przy jmow ani s¹ bez skie rowa ñ p rzez  2 leka rzy informacje dotycz¹ce projektowania sieci szpitali w doposa¿eniem w/w komórek.

najlepsze funkcjonowanie szpitala obecnie i w przysz³oœci. specjalistów - codziennie od godziny 8:00 do 15:00, a w Polsce. Miêdzy innymi, aby jak najlepiej przygotowaæ siê W tej sprawie zwróciliœmy siê do organu 

Bior¹c pod uwagê g³ówne zadanie zak³adu, œrody do godziny 18:00. do wnioskowania o w³¹czenie naszego szpitala do za³o¿ycielskiego, który udzieli szpitalowi po¿yczki w 

jakim jest udzielanie œwiadczeñ medycznych mo¿na Poœrednio na leczenie pacjentów wp³ywaj¹ tworz¹cej siê sieci, wdra¿amy system zarz¹dzania jakoœci¹ kwocie niezbêdnej na realizacjê zadania. Jak wiadomo w 

wy mi en iæ  ki lk a wa ¿n ie js zy ch  pr ze ds iê wz iê æ,  tak¿e warunki, w jakich pacjent przebywa w czasie w/g normy ISO, w celu uzyskania certyfikatu jakoœci, sprawie remontów szpital pozostawia wiele do ¿yczenia. 

zrealizowanych w ostatnim czasie. leczenia. St¹d te¿ dokonano wymiany wyeksploatowanego który jest wa¿nym elementem w ocenie szpitala.Dlatego wiele prac wykonywaliœmy i wykonujemy we 

1 .  S z p i t a l  w z b o g a c i ³  s i ê  o  n o w o c z e s n y  sp rz êt u n a n ow y k on ie cz ny  do  pr aw id ³o we go  Takie certyfikaty posiada coraz wiêcej szpitali i wiele w³asnym zakresie z zaanga¿owaniem w³asnych œrodków i 

ULTRASONOGRAF. Wartoœæ aparatu to 200 tys. z³. funkcjonowania dzia³u ¿ywienia. Miêdzy innymi kuchniê szpitali w województwie lubelskim, które staj¹ siê pracowników. W ten sposób rozpoczêliœmy remont 

Urz¹dzenie s³u¿y do diagnostyki w wielu zakresach np. w szpitala wyposa¿ono w now¹ patelnie elektryczn¹, sprzêt konkurencyjne na rynku us³ug medycznych.pracowni RTG obejmuj¹cy miêdzy innymi wymianê 

zakresie rozwoju i patologii ci¹¿y, chorób kobiecych (w rozdrabniaj¹cy, szafê ch³odnicz¹, termosy do przewo¿enia Zna jdu je to rów nie ¿ odz wie rci edl eni e w cza sie  stolarki okiennej i posadzek. Na ten cel szpital otrzyma³ od 

tym wykrywania chorób piersi). Jest przystosowany do ¿ywnoœci itp. Kuchenka oddzia³u wewnêtrznego zosta³a corocznych  negoc jacji  z NFZ i kontr aktowaniem sponsora 100 m/2 terrakoty wraz z materia³ami do pod³o¿a. 

diagnostyki chorób tarczycy, jak równie¿ wykonywania wyposa¿o ny w zmywarko  - wypa¿ark ê. Pozosta³ e œwiadczeñ, poniewa¿ NFZ wy¿ej punktuje oferty szpitali Mamy nadziejê zakoñczyæ wspomniane roboty w jak 

ultrasonografii jamy brzusznej. Aparat posiada du¿e potrzeby w tym zakresie bêd¹ sukcesywnie uzupe³niane. legitymuj¹cych siê certyfikatem.najszybszym czasie, poniewa¿ zachodzi potrzeba 

mo¿liwoœci techniczne ukierunkowane na dostarczenie W najbli¿szych dniach rozpoczn¹ siê remonty ³azienek i Trzeba jeszcze wspomnieæ, ¿e w ostatnich nastêpnych pilnych prac remontowych, chocia¿by 

najl epsz ej jako œci obra zów bada nej czêœ ci cia³ a. pomieszczeñ sanitarnych  sk³adzików. Ze wzglêdu na iloœæ dniach szpital uzyska³ zwiêkszenie kontraktu wynikaj¹ce z zwi¹zanych z instalacj¹ sanitarn¹ szpitala.

Wyposa¿ony jest równie¿ w wiele funkcji zwi¹zanych z wyko nywa nych  hosp ital izac ji, prac e zapl anow ano wykonanych us³ug ponad limit. Mamy nadziejê, ¿e do Bardzo wa¿nym zadaniem, które realizuje szpital ju¿ 

rejes trowa niem,  przeg l¹dan iem i archi wizow aniem  najpierw w oddziale wewnêtrznym. koñca roku bêdziemy sukcesywnie negocjowaæ wzrost przez dwa lata jest wielokrotnie wspominany proces 

obrazów dotycz¹cyc h badanego organu np. o brazy Obe cni e sz pit al z aan ga¿ owa ny j est  w kontraktu i 100 % zap³atê za udzielanie œwiadczeñ ponad restrukturyzacji na mocy ustawy z kwietnia 2005 r. 

rozwijaj¹cego siê dziecka. Mo¿liwoœci techniczne aparatu prowadzone prace adaptacyjno  remontowe zwi¹zane ze plan.

Informacje ogólne SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

Urz¹d Miejski sprzeda³  dzia ³kê jedna osoba. Cena wywo³awcza wynosi³a

rekreacyjn¹ nad zalewem. W urzêdzie Miejskim 129 050 z³. Dzia³ka zosta³a sprzedana za 130 

przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony 395 z³. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wczeœniejszy 

na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej (dawny przetarg nie odby³ siê, dlatego ¿e nikt nie zg³osi³ 

oœrodek wypoczynkowy FMJ). Do przetargu, siê do przetargu.

który odby³ siê 3 sierpnia 2000r. Przyst¹pi³a Red.

Dzia³ka sprzedana

Rada Miejska podjê³a Uchwa³ê Nr Gminy Janów Lubelski” Regulamin w ca³oœci 

XI/70/07 w dniu 14 sierpnia 2007 roku o zamieszczamy na stronie internetowej Urzêdu 

ustanowieniu tytu³ów Honorowy Obywatel Miejskiego

Gminy Janów Lubelski” oraz „Zas³u¿ony dla www janowlubelski.pl Red.

Zaszczytne tytu³y czekaj¹ na ciebieZabytkowy koœció³
œw Wojciecha w Momotach

Og³oszenia drobne
Szukam do wynajêcia mieszkania 2, 3, 4  
pokojowego lub domu na terenie lub w 
najbli¿szej okolicy Janowa Lubelskiego na okres 
2 lat. Bogdan: 600 255 627, 012/291  99  627 

W okolicy ul. Targowej w Janowie Lubelskim 
zgin¹³ czarny sznaucer  miniaturka (4 letni). 
Uczciwego znalazcê proszê o pilny kontakt, tel. 
509-165-296 lub (015) 872 15-03

Drogi w naszej gminie staj¹ siê coraz szerokoœci 4,5 m oraz w £¹¿ku Ordynackim, 

lepsze. Niedawno zakoñczono budowê drogi na odcinku o d³ugoœci 950 metrów i 

bitumiczno - asfaltowej na odcinku Bukowa  szerokoœci 4 m, prowadz¹cej do nowej wsi od 

Ujœcie, o d³ugoœæ wynosz¹cej 1164 m i drogi krajowej nr 19. Wykonania ich 

szerokoœci 5 m. Jezdnia zosta³a wykonana modernizacji podejmie siê firma, która wygra 

przez Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo - przetarg. Oferty mo¿na by³o sk³adaæ do 10 

Mostowych Sp z.o.o. Koszt wykonania tego sierpnia. Wykonanie w zale¿noœci od wyniku 

odcinka wyniós³ 156 208 z³. W planach jest przetargu planowane jest na dzieñ 20 

ju¿ modernizacja kolejnych dróg w £¹¿ku wrzeœnia.

Garncarskim na odcinku o d³ugoœci 550 m i £ukasz S.

Gminne drogi coraz lepsze

Koœció³  w Momotach Górnych, równie¿ „Fontanna P³acz¹ca”,  Grota 

de cy zj ¹ Lu be ls ki eg o Woje wó dz ki eg o Zniewolenia”, „Grota Wyzwolenia , cztery 

Konserwatora Zabytków dr in¿. Arch. Haliny kapliczki  oraz teren na którym zlokalizowane 

Mandeckiej, zosta³ zaliczony do obiektów s¹ cenne obiekty kultury.

zabytkowych. Do zespo³u zabytkowego wesz³y Red..
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W dniach od 1 do 7 lipca 2007 r. pod egid¹ domy, szpital. A wszystko to dziêki pobytowi w tym nawiedzenie Grot Watykañskich  rozleg³ego podziemnego kolejne polonica , a mianowic ie popiersi e Henryka 

Legionu Maryja w Janowie Lubelskim, Legionu Maryja w miejscu Ojca Pio z Pietrelcina. W koœciele gdzie zosta³y cmentarza pod Bazylik¹ Œwiêtego Piotra. Dla nas, Sienkiewicza, autora powieœci „Quo vadis”, za któr¹ 

Modliborzycach odby³a siê pielgrzymka do W³och na trasie z³o¿one doczesne szcz¹tki Ojca Pio, jest wiele pami¹tek, pielgrzymów z Polski, najistotniejszym by³o pok³onienie otrzyma³ w 1905 roku nagrodê Nobla. Wizyta w koœciele 

Wenecja, Monte, San Angelo, San Giovanni Rotondo, jak szaty liturgiczne, konfesjona³, korespondencja z ca³ego siê miejscu pochówku Jana Paw³a II. Czwarty dzieñ naszej „Domine Quo Vadis” by³a ostatnim miejscem naszego 

Watykan, Rzym, Asy¿. Te miejsca œwiête pielgrzymi œwiata, itp. Bardzo interesuj¹co przedstawia siê droga pielgrzymki  a by³ to czwartek 5 lipca  poœwiêcony zosta³ na pielgrzymowania po Watykanie i Rzymie. W zwi¹zku z tym 

nawiedzili w II-g¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego Jana krzy¿owa, biegn¹ca spiralnie w górê, za³o¿ona w pobliskim zwiedzanie Rzymu  jego najwa¿niejszych zabytków. nasi opiekunowie duchowi odprawili mszê dziêkczynn¹. 

Paw³a II. Opiekê duchow¹ pe³ni³ ksi¹dz Grzegorz parku. Poœrodku spirali usytuowane s¹ schody z 246 Koloseum  rzymski amfiteatr Flawiuszów, wzniesiony w W pi¹tek 6 lipca po œniadaniu wyruszyliœmy w 

Wo³oszyn - wikary Sanktuarium w Janowie Lubelskim stopniami. latach 70-82 naszej ery. Od po³owy XVIII wieku Koloseum kierunku Asy¿u. G³ównym celem naszej pielgrzymki by³y 

wespó³ z ksiêdzem Czes³awem Bednarzem  proboszczem Dr ug i dz ie ñ na sz eg o pi el gr zy mo wa ni a jest otoczone opiek¹ jako miejsce mêczeñstwa pierwszych miejsca, gdzie rozpoczê³a siê i ukszta³towa³a droga 

parafii Modliborzyce. Wyjazd z Modliborzyc nast¹pi³ w zakoñczyliœmy póŸnym popo³udniem. Drog¹ w kierunku chrze œcija n. Kolej ne miejs ce bardz o zwi¹z ane ze duchowa Franciszka, a potem Klary. W³aœnie w Koœciele 

niedzielê 1 lipca oko³o godziny 9-tej po mszy œwiêtej Pescary, a nastêpnie przecinaj¹c w poprzek „but apeniñski” staro¿ytnym Rzymem to Forum Romanum  rynek rzymski Dolnym spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki œwiêtego. Ostatnim 

koncelebrowanej przez ksiê¿y, uczestników pielgrzymki. dotarliœmy do s³ynnej autostrady s³oñca Mediolan  Neapol, u stóp Kapitolu i Palatynu, gdzie by³o centrum ¿ycia miejscem naszego nawiedzenia by³a Bazylika Matki 

We wczesnych godzinach porannych 2 lipca by dotrzeæ do miejscowoœci Fiuggi, oddalonej o oko³o 60 religijnego jak te¿ ekonomicznego i politycznego republiki Boskiej Anielskiej, po³o¿ona w pobli¿u Asy¿u. Ta potê¿na 

(pon iedz ia³e k) osi¹ gnêl iœmy  pier wszy  etap  nasz ej kilometrów na wschód od Rzymu. Tam oczekiwano na nas rzymskiej. budowla zosta³a wybudowana w taki sposób, by pomieœciæ 

pielgrzymki  Wenecjê. To miasto za³o¿one w po³owie V z obiadokolacj¹ i noclegiem w trzygwiazdkowym hotelu o Przechodz¹c ulicami Rzymu nie sposób natkn¹æ we swym wnêtrzu niewielki koœció³ek, pochodz¹cy z X 

wieku n.e. po³o¿one jest na licznych bagnistych wyspach dumnej nazwie Oxford. Przez trzy kolejne noce Oxford siê na legionistê lub mumiê egipsk¹  to przebierañcy, którzy wieku nazywany Porcjunkul¹, czyli Cz¹steczk¹. 

Morza Adriatyckiego. Jest to miasto specyficzne ze mia³ byæ dla nas przystani¹. za drobn¹ op³at¹ (2 euro) zapraszaj¹ do wspólnego zdjêcia. O godzinie 18-tej nast¹pi³o nasze po¿egnanie z 

wzglêdu na to, ¿e nie ma w nim samochodów, autobusów, a Trzeci dzieñ pielgrzymki mia³ byæ tym dniem Po krótkim odpoczynku oraz zrobieniu zdjêæ ziemia w³osk¹, by po 26 godzinach podró¿y dotrzeæ do 

ca³y transport odbywa siê drog¹ wodn¹ lub pieszo. Rolê ulic najwa¿niejszym, gdy¿ zaplanowana zosta³a nasza wizyta w grupowych, pielgrzymka uda³a siê w kierunku jednych z Modliborzyc i Janowa Lubelskiego. Zmêczeni podró¿¹, 

pe³ni¹ kana³y wodne a najpopularniejszym œrodkiem najpiêkniejszych miejsc w Rzymie. Najpierw naszym lec z w iel ce usa tys fak cjo now ani  pi elg rzy mk¹ , j ej 

lokomocji jest tramwaj wodny. oczom ukaza³a siê Fontanna di Trevi  najbardziej znana uczestnicy ju¿ planowali kolejne eskapady  mo¿e do 

History czna czêœæ Wenecji pe³ni funkcje  barokowa fontanna w Rzymie. Istnieje przekonanie, ¿e Lourdes, mo¿e do Fatimy czy Medjugore ?  Nale¿y w tym 

turystyczne i ze wzglêdu na swoj¹ architekturê jak i ka¿dy, kto stoj¹c ty³em do fontanny wrzuci do niej jak¹œ miejsc u serdec znie podziê kowaæ organiz atorom  za 

nietypowe po³o¿enie znajduje siê na liœcie œwiatowego monetê, z pewnoœci¹ kiedyœ wróci do Rzymu, i jak siê zorganizowanie pielgrzymki, która pozwoli³a nam poznaæ 

dziedzictwa UNESCO. Patronem miasta jest œwiêty Marek. okaza³o wielu naszych pielgrzymów tak¹ „ochotê powrotu” te piêkne miejsca i mieæ nadziejê na kolejne peregrynacje.

I w³aœnie od placu Jego imienia rozpoczêliœmy zwiedzanie. wyrazili. Opracowa³ uczestnik pielgrzymki Kazimierz Komacki

Ale ¿eby tam siê dostaæ nale¿a³o odbyæ rejs tramwajem Drugim miejscem t³umnie odwiedzanym przez Modliborzyce, dnia 28 lipca 2007 roku.

wodnym . Kilkud ziesiê ciomin utowy rejs wybrze ¿em turystów jest Plac Hiszpañski a tam¿e Schody Hiszpañskie, 

Morza Adriatyckiego przysporzy³ nam niezapomnianych fontanna Barcaccia i koœció³ œw. Trójcy. 

wra¿eñ. Mijane poszczególne czêœci miasta œwiadcz¹ o  Myœlê, ¿e kolejne miejsca, do jakich dotarliœmy  Bazylika 

bogactwie tego miejsca. Œwiêtego Jana na Lateranie i Katakumby Kaliksta  

 Te kilka godzin pobytu w Wenecji pozwoli³o zas³uguj¹ w pe³ni na dozê refleksji i zadumy.

pielgrzymom poznaæ najwa¿niejsze jej walory. Zmêczeni Bazylika Œwiêtego Jana na Lateranie jest 

fizycznie, ale ufni duchowo co do dalszej czêœci naszego jednym z czterech koœcio³ów rzymskich, maj¹cych tytu³ 

pielgrzymowania, w godzinach popo³udniowych udaliœmy bazyliki papieskiej. Nale¿y równie¿ wiedzieæ, ¿e ponad 

siê w dalek¹ podró¿. Kolejnym naszym celem by³o 1000 lat Lateran pe³ni³ rolê stolicy papieskiej, gdy¿ 

Sanktuarium Œwiêtego Micha³a Archanio³a znajduj¹ce siê Watykan by³ miejscem pielgrzymek do Grobu Œwiêtego 
najœwiêtszym dla katolików miejscu  w Bazylice Œwiêtego 

w mieœcie Monte Sant'Angelo w po³udniowo-wschodnim Piotra. Wewn¹trz bazyliki przewa¿a wystrój barokowy z 
Piotra na Watykanie. Najlepszym œrodkiem lokomocji w 

regionie W³och, na górze Gargano. Nastêpnego dnia  3 du¿¹ domieszk¹ wp³ywów bizantyjskich. W nawie g³ównej 
du¿ej aglomeracji miejskiej jest niew¹tpliwie metro, i z 

lipca  zaraz po œniadaniu, nasi ksiê¿a pielgrzymi wraz z znajduje siê o³tarz, na którym tylko papie¿ mo¿e 
tego œrodka skorzystaliœmy. 

ksiê¿mi ze Zgromadzenia Œwiêtego Micha³a Archanio³a celebrowaæ mszê œwiêt¹. 
Bazylika Œwiêtego Piotra na Watykanie  to drugi 

odprawili dla nas mszê œwiêt¹ w najwa¿niejszym miejscu Ka ta ku mb y to  po dz ie mn e cm en ta rz e,  
co do wielkoœci koœció³ na œwiecie o powierzchni 23 000 

kultu  Grocie Œwiêtego Micha³a Archanio³a. wydr¹¿one przez pierwszych chrzeœcijan miêdzy II a V 
metrów kwadratowych i jedno z najwa¿niejszych œwiêtych 

Jeszcze tego samego dnia udaliœmy siê do wiekiem, które s³u¿y³y do pochówku ich zmar³ych i 
miejsc chrzeœcijañstwa. W œrodê  jak wiadomo  tradycyjnie 

oddalonej o kilkanaœcie kilometrów miejscowoœci San mêczenników. Tufowy grunt rzymski umo¿liwia³ budowê 
jest organizowane spotkanie papie¿a z wiernymi, tzw. 

Giovanni Rotondo. Podczas podró¿y pielgrzymi dopiero labiryntów, ci¹gn¹cych siê kilometrami. Katakumbami 
Audiencja Generalna, niestety nasi pielgrzymi papie¿a nie 

uzmys³owili sobie, gdzie s¹, na jakiej wysokoœci, jak Œwiêtego Kaliksta zarz¹dzaj¹ m.in. ksiê¿a Michaelici z 
zobaczyli. 

wygl¹daj¹ drogi  serpentyny, wij¹ce siê po masywach Polski. W³aœnie jeden z nich po zapoznaniu z istot¹ 
Kolejnym punktem naszego pielgrzymowania 

górskich. Jazda noc¹ tego wszystkiego nie pokazuje, katakumb i ich histori¹ oprowadzi³ nas po w¹skich 
by³o zwiedzanie Muzeów Watykañskich. Obecnie 

dopiero w dzieñ widaæ, do czego mog³oby dojœæ, gdyby korytarzach. 
zgromadzono w nich, w ró¿nych dzia³ach, najbogatsz¹ 

nieuwa¿ny ruch kierowcy lub nieoczekiwane warunki Od katakumb wiedzie s³ynna droga rzymska Via 
kolekcjê dzie³ sztuki z ca³ego œwiata. Kolekcja jest na tyle 

pogodowe mog³yby doprowadziæ do nieszczêœcia. Pisz¹cy Apia Antica, któr¹ zd¹¿aliœmy pieszo oko³o jednego 
ogromna, i¿ wed³ug przewodników, gdyby poœwiêciæ 

te s³owa jest pod wra¿eniem wydarzenia, jakie nast¹pi³o kilometra do kolejnego miejsca w Rzymie, które ma silne 
zaledwie kilkusekundow¹ uwagê ka¿demu eksponatowi  

ostatnio we Francji, niedaleko Grenoble, gdzie autokar zwi¹zki z nasz¹ Ojczyzn¹. Cel naszego marszu  to 
obejrzenie ca³ej kolekcji zajê³oby ponad 8 lat. Osobny 

wioz¹cy podobn¹ grupê pielgrzymów stoczy³ siê w staro¿ytne Sanktuarium Chrzeœcijañstwa „Domine Quo 
temat w muzeach watykañskich to Kaplica Sykstyñska. 

przepaœæ. Vadis”. Jest to ma³y koœció³ek wybudowany dla 
Œciany, sufit Kaplicy zdobi¹ freski, natomiast w o³tarzu 

Zubo¿a³e w pocz¹tkach XX wieku miasteczko upamiêtnienia spotkania siê Œwiêtego Piotra z Chrystusem. 
g³ównym dominuje fresk Micha³a Anio³a „S¹d 

San Giovanni Rotondo, a ubogie jeszcze w latach 80-tych, Wewn¹trz koœcio³a poœrodku znajduje siê kamieñ ze 
Ostateczny”. Ostatnim punktem programu by³o 

dzisiaj jest miastem bogatym w hotele, sklepy, wspania³e œladami stóp odciœniêtych przez Chrystusa. I oczywiœcie 

Pielgrzymka do W³och

Szanowni Pañstwo, mieszkañcy Nauczyliœmy siê p³aciæ za energiê 
Janowa Lubelskiego i okolic. Mamy czyste elektryczn¹, gaz, RTV itd. Podpiszmy, wiêc 
i estetycznie urz¹dzone centrum naszego umowê z PGKiM na odbiór œmieci i 
miasta. O tym œwiadcz¹ opinie wyra¿ane ws zy st ko  st an ie  si ê pr os te ! Je ¿e li  
przez nas samych jak i przypadkowo decydujemy siê sami dostarczaæ  do 
przebywaj¹cych goœci i turystów spoza Sk³adowiska Odpadów nasze œmieci to 
Janowa Lubelskiego. Apelujê! Zadbajmy i otrzymujemy fakturê, któr¹ mo¿emy 
o okolice bo tam jest „ró¿nie”, wystarczy zap³aciæ  bez ¿adnej prowizji w Banku PKO 
zobaczyæ drogi, œcie¿ki i mo¿na natkn¹æ siê BP Oddzia³ Kraœnik Ekspozytura Janów 
na dzikie wysypiska, wrêcz sterty ró¿nego Lubelski ul. Zamojskiego 52. na konto 
rodzaju nieczystoœci, które s¹ tworem Zak³adu Gospodarki Komunalnej  Nr 
naszej niewiedzy. 54102032350000550200329888 lub 
Integracja z Uni¹  Europejsk¹ jak i pracownikowi ZGK ul. Ulanowska 152, 
zmieniaj¹ce s iê przepisy w zakresie oczywiœcie równie¿ bez prowizji. 
ochrony œrodowiska nak³ada na nas Z powa¿aniem Tomasz Pietras
obowi¹zek oddawania nieczystoœci Kierownik Zak³adu Gospodarki 
z g o d n i e  z  i c h  p r z e z n a c z e n i e m .  Komunalnej 

Apel

Wiêkszoœæ ludzi doros³ych jak i dzieci czeka na 

wakacje. Wszyscy chc¹ odpocz¹æ po trudach ca³orocznej 

pracy czy nauki obfituj¹cej w liczne powinnoœci, stresy, 

wyzwoliæ siê od podporz¹dkowania siê rytmowi dnia. Wielu 

rodziców stara siê nawet kosztem w³asnych wyrzeczeñ 

zapewniæ go dzieciom. Marzeniem niemal wszystkich dzieci 

jest spêdzenie wakacji poza domem. Poniewa¿ wakacje s¹ 

bardzo wa¿nym okresem w rozwoju i wychowania dzieci.  

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Janowie Lubelskim wzorem lat ubieg³ych  we 

wspó³pracy z Kuratorium Oœwiaty w Lublinie zorganizowa³o 

wyjazd na kolonie do Krasnobrodu dla dzieci z terenu 

naszego powiatu. S¹ to dzieci wywodz¹ce siê z rodzin 

niepe³nych, o niskich dochodach lub z rodzin dotkniêtych 

przemoc¹.

Dzieci podczas typowego odpoczynku (np. gry, 

zabawy sportowe, wycieczki rowerowe, zajêcia na basenie) 

uczestnicz¹  równie¿ w zajêciach edukacyjno-  

aktywizuj¹cych poprzez zabawê. Poszerz¹ swoje horyzonty 

poznawcze, maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczyæ w sytuacjach 

aktywizuj¹cych ich dzia³anie, uczyæ siê spo³ecznego 

wspó³¿ycia z innymi, maj¹ okazjê do samodzielnego 

podejmowania decyzji. Ucz¹ siê prawid³owej samooceny, 

kompromisu oraz odpowiedzialnoœci za swoje postêpowanie.

Mo¿emy stwierdziæ, ¿e wyjazd na kolonie 

naszych dzieci bêdzie sprawdzianem poziomu ich 

dojrza³oœci, samodzielnoœci i poczucia odpowiedzialnoœci za 

siebie i innych.

PCPR

Letni wypoczynek dzieci
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Zarz¹d Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w 
Janowie Lubelskim informuje, ¿e w roku 2008 planuje 
rozpocz¹æ budowê nowego budynku mieszkalnego 30 

rodzinnego na os. Ochotników Wêgierskich.
Od osób zainteresowanych przyjmowane s¹ pisemne 

oferty w biurze Spó³dzielni ul. Ochotników Wêgierskich 
1A)55  dzia³ cz³onk.-mieszk. w terminie do dnia 20 

wrzeœnia 2007 r.
Planowane kat. mieszkañ M-2, M-3, M-4. Powierzchnia 

u¿ytkowa od 30 mkw  do 60 mkw.
Orientacyjny koszt 1mkw p.u. ok. 3.000 z³ Informacji w 

powy¿szej sprawie mo¿na uzyskaæ pod numerem 
tel.(015) 8720-358 lub 8721 -795.

Policealna Szko³a Agroturystyki i 
Hotelarstwa w Modliborzycach (zaoczna) 

przyjmuje zg³oszenia na 1 rok nauki. 
Szko³a policealna wliczona jest w tok 
studiów wy¿szych. Modliborzyce ul. 

Ogrodowa 6, tel. (015) 871 50 84, 871 52 
24, 608 495 366. Najlepsi absolwenci 

maj¹ zapewnion¹ pracê w turystyce (nie 
tylko w kraju). 

Dyr. mgr Zenon Cha³as

Og³oszenie

 

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

SPRZEDA¯ PALIW  HURT  DETAL
OLEJ NAPÊDOWY  ORLEN, PB 95, 

ON BIO
Jakoœæ gwarantowana. Faktura VAT.

Transport do klienta  cystern¹

tel. (081) 757 16 00 fax. 0-81-50-31-105
kom. 0601 165 538, 0607 177 160

Jak poprzednio informowaliœmy, Powiat Psychologiczno-Pedagogicznej. W zwi¹zku z tym, 

Janowski jako jednym z nielicznych powiatów jednostki te bêd¹ mog³y w najbli¿szym okresie 

otrzyma³ dotacjê na realizacjê zajêæ pozalekcyjnych rozpocz¹æ realizacjê programu.

w ramach Rz¹dowego programu wyrównywania Rozstrzygniêto równie¿ konkurs ofert na 

szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007 r. dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci 

„Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i i m³odzie¿y do miejsc pamiêci narodowej - 

organizacji pozarz¹dowych”. Powiat Janowski „Podr ó¿e hi story czno- kultu rowe w  czasi e i 

otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 61 300 z³, zaœ przestrzeni". Chêtnych szkó³ w województwie 

ca³kowita wartoœæ programu wynosi 90 020 z³. lubelskim by³o tak du¿o, i¿ kuratorium zmuszone 

Dnia 26 lipca Zarz¹d Powiatu podj¹³ zosta³o do opóŸnienia rozstrzygniêcia konkursu. 

uchwa³ê w sprawie wykonania  umowy o  Dotacjê otrzyma³o 67 szkó³. Wœród „szczêœliwców” 

dofinansowanie w ramach powy¿szego programu. znajduje siê Zespó³ Szkó³ w Janowie Lubelskim, 

Wykonan ie konkretnych modu³ów programu który otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 6500 tys. z³.

zosta³o powierzone poszczególnym szko³om A.M.S.

prowadzonym przez Powiat Janowski oraz Poradni 

Wdra¿anie rz¹dowych programów w szko³ach

1. W jakim powiecie le¿y gmina Chrzanów?

...........................................................

2. Jaka atrakcja turystyczna znajduje siê w Chrzanowie?

...................................................................................................................

3. Czy kiedykolwiek by³eœ (aœ) na stoku narciarskim w 
Chrzanowie?

.....................................
4. Oceñ ten stok w skali punktowej od 1 do 10.

...................................

5. Co podoba ci siê na stoku a co byœ zmieni³(a)? Napisz swoj¹ opiniê i uwagi.

................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

Ankieta jest anonimowa. Ka¿da osoba która j¹ wype³ni i przyjdzie z ni¹ 9 
wrzeœnia podczas do¿ynek wojewódzkich w Janowie Lubelskim, do naszego 

stoiska reklamowego otrzyma smycz do telefonu gratis.

A N K I E T A

wej Janowskiego Oœrodka to ciekawi''  odpowiada³ 45 letni W³odzimierz.

K rpnia, odby³ siê casting na statystów -,,To by³a spontaniczna decyzja, ¿eby tu przyjœæ - 

do biograficznego filmu o W³adys³awie wyzna³ 29-letniTomek, o castingu dowiedzia³em 

Andersie, pt. "Genera³ polskich nadziei". Kto siê z Internetu, Pomys³ zrodzi³ siê dziœ w pracy. 

kojarzy castingi z d³ugimi kolejkami, Wsiad³em do samochodu i przyjecha³em. Jeœli 

nerwowym dreptaniem w miejscu i osch³¹ dostanê siê do filmu, bêdzie to dla mnie 

komisj¹ selekcyjn¹, móg³ poczuæ zaskoczenie. interesuj¹ca przygoda. Przygoda i nie tylko 

Panowa³a bowiem mi³a atmosfera, a t³umów - co czekaæ bêdzie na wszystkich, którzy wezm¹ 

zaskakuj¹ce - wcale nie by³o. I w³aœnie z tego udzia³ w filmie. Dla statystów przewidziano, 

powodu casting musia³ zostaæ powtórzony bowiem wynagrodzenie wynosz¹ce 100 z³ brutto 

13 sierpnia. W sumie wybrano oko³o 80 osób. za jeden dzieñ zdjêciowy. Statyœci wezm¹ udzia³ 

Zgromadzonych chêtnych pytaliœmy, co ich w krêceniu trzech scen: odprawy w kinie, mszy 

sk³oni³o do przyjœcia na casting? Pada³y ró¿ne polowej  i defilady oraz koncertu Renaty 

odpowiedzi: Bogdañskiej dla ¿o³nierzy. Przewiduje siê dwa 

-,,Mam trochê wolnego czasu, dlatego dni zdjêciowe, które bêd¹ mia³y miejsce miêdzy 

postanowi³em spróbowaæ. Nigdy nie bra³em 29 sierpnia a 1 wrzeœnia.

udzia³u w podobnym przedsiêwziêciu, wiêc mnie £ukasz Spryszak

W sali kino

ultury 6 sie

Casting do filmu

W zwi¹zku z rozwojem turystyki w sprzeda¿ pami¹tek i wydawnictw. Ponadto w 

Janowie Lubelskim zosta³ uruchomiony nowy trakcie uruchamiania jest Galeria Twórców 

Punkt Informacji Turystycznej. Mieœci siê on Lud owy ch,  gdz ie bêd ¹ pre zen tow ane  i 

przy ul. Zamoyskiego 52 (Stara Poczta), wejœcie sprzedawane wyroby naszych twórców 

z boku budynku. Punkt Informacji Turystycznej ludowych, rzemieœlników, i artys tów. W 

prowadzony jest  przez Stowarzyszenie  zwi¹zku z tym wszystkie osoby zainteresowane 

Kulturalno - Sportowe „Pegaz”. Na razie prezentacj¹ i sprzeda¿¹ swojej twórczoœci 

czynny jest w godz. 9.00 - 14.30. W przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 

pozyskania œrodków finansowych bêdzie 015 871 75 75 lub osobisty w godzinach od 9.00 

czynny d³u¿ej. Punkt prowadzi dzia³alnoœæ do 14.30.

i n f o r m a c y j n ¹ ,  p r o m u j e  d z i a ³ a l n o œ æ  Wszystkich chêtnych zapraszamy do 

turystyczno- rekreacyjn¹ prowadzon¹ na wspó³pracy.

terenie powiatu janowskiego oraz prowadzi Z powa¿aniem

Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe ,,Pegaz’’
w Janowie Lubelskim

Panu Ordynatorowi
Tadeuszowi  Borowskiemu

 wyrazy g³êbokiego ¿alu
z powodu œmierci teœciowej

sk³adaj¹:
Dyrekcja i pracownicy  

szpitala
w Janowie Lubelskim

Pani Ordynator
Gabrieli   Borowskiej

Wyrazy g³êbokiego ¿alu
z powodu œmierci matki

sk³adaj¹:
Dyrekcja i pracownicy  

szpitala
w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska
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