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Centrum Janowa do rewitalizacji
25 paŸdziernika br. Rada Miejska
Janowa Lubelskiego podjê³a
uchwa³ê o przyst¹pieniu do
opracowania programu rewitalizacji
obszarów miejskich i po
przemys³owych Janowa Lubelskiego
na lata 2004-2013.
Rewitalizacja, czyli o¿ywienie,
drugie ¿ycie starówek, opuszczonych,
sk³adów, baz po przemys³owych,
kt ór ym to wa rz ys z¹ zj aw is ka
patologiczne spo³ecznie - to s¹
problemy, z którymi boryka siê wiele
miast polskich i europejskich.
Jak pokierowaæ procesami
przekszta³ceñ przestrzennych,
uporz¹dkowaæ i przywróciæ piêkno
s ta re j z ab ud ow y, je dn oc ze œn ie
osi¹gn¹æ trwa³y rozwój, który
przyniesie szansê zatrudnienia w
uruchomionych lokalach, zmniejszy
problemy osób i œrodowisk dotkniêtych
marginalizacj¹? Jakie dzia³ania
przestrzenne, gospodarcze i spo³eczne
nale¿y podj¹æ, aby uzyskaæ zamierzone
cele? Na te pytania ma daæ odpowiedŸ
„Lok alny Prog ram Rewi tali zacj i”,
czyli dokument, który musi opracowaæ
ka¿de miasto chc¹ce skorzystaæ ze
wsp arc ia wsp óln oty eur ope jsk iej ,
oferowanej dla tego typu dzia³añ w
ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR). W opracowaniu programu
rewitalizacji dla Janowa uczestnicz¹
prze dsta wici ele k onso rcju m Sco tt
Wilson - Joanna Bi³yk i Adam Stachel
(w ra ma ch po mo cy te ch ni cz ne j
finansowanej z PHARE), komisja
Rady Miejskiej z udzia³em Piotra Góry,
Jerzego Bieleckiego, Mariana
Grzegórskiego, Marka Tomczyka,
Lecha Wronki, zespó³ zadaniowy

powo³any przez Burmistrza Krzysztofa
Ko³tysia z³o¿ony z kadry kierowniczej
Urzêdu Miejskiego, zespó³
konsultacyjny z reprezentacj¹ powiatu,
instytucji publicznych oraz
pozarz¹dowych, ca³oœæ prac
koordynuje architekt miejski - Jolanta
Zezu liñs ka ja ko pe ³nom ocni k ds.
rewitalizacji z ramienia Burmistrza.
Dotacjê mo¿na uzyskaæ na
prace renowacyjne, rehabilitacjê
zabudowy, poprawê funkcjonalnoœci
dróg, placów, chodników, remonty,
pr ze bu do wy el ew ac ji i da ch ów
budynków przeznaczonych na cele
g o s p o d ar c z e , s zk o l e n i ow e l u b
kulturalne wraz z zagospodarowaniem
przyleg³ego terenu. Poziom
dofinansowania ze œrodków UE
wynosi 75%, 50% dla inwestycji
dochodowych oraz 10% z bud¿etu
pañstwa. W programie znajd¹ siê
inwestycje gminne, w pierwszej
kolejnoœci Rynek Starego Miasta,
nastêpnie przebudowa ulic Starego
Mi as ta , pa rk in gi , Re wa lo ry za cj a
Nowego Rynku (park i ulice), budynek
i otoczenie domu kultury, budynek
powiêzienny Muzeum Regionalnego,
kamienice w³asnoœci komunalnej przy
Jana Zamoyskiego, ulica zbiorcza
Bialsk a-Oko powa i i nne zad ania
wy³ oni one w wi elo let nim pla nie
in we st yc yj ny m i op ra co wa ny ch
dokumentach strategicznych, zgodne z
ide¹ rewitalizacji. Oprócz gmin z
dofinansowania mog¹ skorzystaæ
równie¿ jednostki powiatowe, stra¿
po¿arna, policja, inne instytucje
publiczne, parafie, stowarzyszenia
niedzia³aj¹ce dla osi¹gniêcia zysku, a
tak ¿e s pó³ dzi eln ie i wsp óln oty
mieszkaniowe.
Cd. na str. 5.

Wywiad z trenerem
"Janowianki" - str. 21.

Drodzy Pañstwo!

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w tym
szczególnym czasie radoœci i spokoju, wszystkim mieszkañcom naszego
powiatu, sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia oraz osobistej
i zawodowej pomyœlnoœci.
Niech te najpiêkniejsze w roku Œwiêta up³yn¹ Wam w ciep³ej rodzinnej atmosferze,
w gronie rodziny i przyjació³.
Niech bêd¹ pogodne, refleksyjne i szczêœliwe, a Nowy 2005 Rok niech spe³ni
wszystkie pragnienia, zamys³y i oczekiwania.
Boles³aw Gzik
Krzysztof Ko³tyœ
Starosta Powiatu Janowskiego
Burmistrz Janowa Lubelskiego

ISO 9001:2001
w Urzêdzie Miejskim

Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
rozpocz¹³ prace nad wprowadzeniem
systemu certyfikacji ISO 9001:2001.
System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO, bo
tak brzmi jego pe³na nazwa, ma za
zadanie usprawniæ funkcjonowanie
urzêdu, tak by ka¿dy interesant móg³
szybko i sprawnie za³atwiæ interesuj¹c¹
go sprawê. „Chcemy wyeliminowaæ
wszelkie niepotrzebne opóŸnienia mówi Bo¿ena Czajkowska - Sekretarz
Gminy. Wi¹¿e siê to po pierwsze z
wypracowaniem odpowiednich
procedur za³atwiania spraw, ale tak¿e z
polepszeniem systemu informacji w
urzêdzie, w którym w chwili obecnej
mieszcz¹ siê dwie instytucje - powiat i
gmina, co czêsto rodzi problemy.” Ca³y
proces, najpierw przygotowania, a
potem ju¿ samej certyfikacji trwa oko³o
roku. Wizualny efekt wprowadzenia
ISO bêdzie widoczny ju¿ od wejœcia do
urzêdu. Przeobra¿eniu ulegnie hol
wejœciowy, gdzie powstanie Punkt
Obs³ugi Interesanta.

Gazeta Janowska

By nie nara¿aæ ludzi na niepotrzebn¹
bi eg an in ê, cz eœ æ sp ra w bê dz ie
za³atwiana ju¿ tam. Reszta zostanie
przekazana do odpowiednich
referatów, które w œciœle okreœlonym
czasie bêd¹ musia³y dan¹ sprawê
za³atwiæ. Polepszeniu ulegnie tak¿e
dos têp do wsz elk ich for mul arz y.
W ni ep amiêæ o de jd zie era tzw.
dreptacza, chodz¹cego od drzwi do
drzwi i zbieraj¹cego potrzebne mu
dokumenty. Wszystko bêdzie mo¿na
dostaæ w punkcie pierwszego kontaktu.
„Ma my nad zie jê, ze mie szk añc y
Janowa bêd¹ zadowoleni z
planowanych udogodnieñ - kontynuuje
da le j Se kr et ar z gm in y. Mu si my
wykonaæ jeszcze ogrom pracy. Wi¹¿e
siê to, co prawda z dodatkowymi
obowi¹zkami dla naszych
pracowników, ale gor¹co wierzymy, ¿e
zarówno urzêdowi jak i mieszkañcom
ca³ej gminy przyniesie to wymierne
korzyœci”.
R.K.

Po balu zapewniamy odwóz goœci do Janowa.
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Gazeta Janowska

Przedstawiciel Handlowy: Edward Boczek, tel.: 0 600 984 772.
Gazeta Janowska

3.

Stypendia dla studentów

Fundusze strukturalne
dla przedsiêbiorców
2 gr udn ia m ija pie rws zy t erm in
sk³adania wniosków na otrzymanie
dotacji z Sektorowego Programu
Operacyjnego „Wzrost
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw” w
ramach dzia³ania 2.3: Wzrost
konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw poprzez inwestycje.
Wsparcie udzielane jest w postaci
dotacji na zasadach refundacji czêœci
wydatków kwalifikowanych
poniesionych na realizacjê projektów
inwestycyjnych. Maksymalna
wysokoœæ dotacji wynosi 50% ca³oœci
kwalifikowanych wydatków
inwestycji.
W dzia³aniu wyznaczono
mi ni ma ln y i ma ks ym al ny pr óg
wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie
inwestycji nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10
tys. z³ i nie wy¿sza ni¿ 125 tys. z³.
Wsparcie przekraczaj¹ce 125 tys. z³
jest udzielane pod warunkiem, ¿e
beneficjent sfinansuje kredytem lub
œrodkami pieniê¿nymi pochodz¹cymi z
funduszu inwestycyjnego, w kwocie
stanowi¹cej, co najmniej 25% kwoty
wsparcia. Z obowi¹zku zaci¹gniêcia
kredytu zwolnieni s¹ beneficjenci,
którzy sfinansuj¹ projekt z
wykorzystaniem leasingu finansowego
(prowadz¹cego do nabycia
leasingowanego przedmiotu na
w³asnoœæ), niezale¿nie od wielkoœci
wydatków kwalifikuj¹cych siê do
objêcia wsparciem. O wsparcie mog¹
siê ubiegaæ ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
Polski (w tym mikroprzedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce na rynku d³u¿ej ni¿ 3 lata, lub
których dzia³alnoœæ oparta jest na
wykorzystaniu zaawansowanych
technologii o znacz¹cym potencjale
r y n k o w y m ) . Wy d a t k a m i
kwalifikuj¹cymi siê do objêcia
wsparciem s¹ wydatki poniesione po
dniu z³o¿enia wniosku do dnia
okreœlonego w umowie o
dofinansowanie, jednak¿e nie póŸniej
ni ¿ do 30 czerwca 2008 r., na:
1. zakup nowych œrodków trwa³ych;
2. zap³atê rat kapita³owych z tytu³u
leasingu nowych œrodków trwa³ych
pr ow ad z¹ ce go do pr ze ni es ie ni a
w³asnoœci tych œrodków na
korzystaj¹cego z wy³¹czeniem
leasingu zwrotnego;
3. zakup u¿ywanych œrodków
trwa³ych;
4. zakup wartoœci niematerialnych i
prawnych;

5. instalacjê i uruchomienie œrodków
trwa³ych zakupionych z udzia³em
wsparcia, z wy³¹czeniem wydatków na
szkolenia w zakresie ich obs³ugi;
6. zakup prawa w³asnoœci lub prawa
u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci niezabudowanej do
wysokoœci 10% ca³kowitych
wydatków, kwalifikuj¹cych siê do
objêcia wsparciem;
7 . z ak up ro bó t i ma te ri a³ ów
budowlanych, pod warunkiem, ¿e
pozostaj¹ w bezpoœrednim zwi¹zku z
ce la mi pr ze ds iê wz iê ci a ob jê te go
wsparciem;
8. zakup prawa w³asnoœci lub prawa
u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci zabudowanej;
9. us³ugi prawnicze, ekspertyzy
tec hni czn e i fin ans owe , jeœ li s¹
bezpoœrednio zwi¹zane z realizacj¹
przedsiêwziêcia objêtego wsparciem.
W przypadku przedsiêbiorcy,
kt ór eg o g³ ów ny m pr ze dm io te m
dzia³alnoœci gospodarczej jest
œwiadczenie us³ug transportowych,
wydatki na zakup lub leasing œrodków
transportu nie s¹ wydatkami
kw al if ik uj ¹c ym i s iê do ob jê ci a
wsparciem.
W przypadku zakupu œrodków
transportu przez firmê niewykonuj¹c¹
dzia³alno œci w zakre sie us³ug
transportowych wydatki na nabycie lub
leasing œrodków transportu mog¹ byæ
kwalifikowane jedynie w wypadku,
gdy stanowi¹ niezbêdny element
projektu i beneficjent zobowi¹zuje siê
wykorzystywaæ je jedynie do celu
proje ktu i przed stawi wiary godn¹
metodê weryfikacji wykorzystania
œrodka transportu.
Prz eds iêb ior cy z ter enu
województwa lubelskiego sk³adaj¹
wnioski w Lublinie w Lubelskiej
Fun dac ji R ozw oju , kt óra jes t
Regionaln¹ Instytucj¹ Finansuj¹c¹ dla
tego dzia³ania.
O szczegó³ach dotycz¹cych
programu, mo¿na dowiedzieæ siê w
Oddziale LFR w Janowie Lubelskim
przy ul. Zamoyskiego 52 lub na stronie
internetowej: www.parp.gov.pl.
Wyzn ac zo ne t er mi ny s k³ ad an ia
wniosków to: 02.12.2004. 25.02.2005,
20.05.2005, 18.08.2005 i 07.11.2005.
W nastêpnym numerze podamy
informacje o dotacjach w ramach dzia³.
3.4. „Mikroprzedsiêbiorstwa”.
Gra¿yna £ysiak
LFR Oddzia³ w Janowie Lubelskim

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

P³aæ kart¹ VISA
Je¿eli nie masz jeszcze karty VISA przyjdŸ do Nas
Centrala Banku w Janowie Lubelskim tel. 8725225
Oddzia³y Banku w Chrzanowie tel.: 87 55 140, Dzwoli tel.: 87 52 206,
Godziszowie tel.: 87 11 106 i Potoku Wielkim tel.: 87 40 205,
Filie w Polichnie tel.: 8714420 i Zdzi³owicach tel.: 8712149.
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Lu be ls ka Fu nd ac ja Ro zw oj u z
przyjemnoœci¹ informuje o mo¿liwoœci
uzyskania stypendium lub dotacji przez
studentów z naszego powiatu. Dziêki
pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku
przez Fundacjê Batorego zosta³
utworzony Fundusz Stypendialny ¯ak,
maj¹cy na celu zwiêkszenie szans
edukacyjnych m³odzie¿y, wsparcie i
pomoc w realizacji ich w³asnych
za in te re so wa ñ i uz do ln ie ñ o ra z
uaktywnienie ich w ¿yciu publicznym i
spo³ecznym.
Przedstawiamy pokrótce podstawowe
kryteria udzielania stypendiów:
1. Stypendia i dotacje udzielane bêd¹
niepracuj¹cym studentom studiów
dziennych, zaocznych i
po dy pl om ow yc h s pe ³n ia j¹ cy m
nastêpuj¹ce kryteria:
- osi¹gniêcia naukowe, potwierdzone
przez dziekanat wydzia³u;
- szczególna aktywnoœæ w dziedzinie:
k u l t u r y, s p o r t u , s t r u k t u r
samorz¹dowych - dzia³alnoœæ w
œrodowisku lokalnym, praca spo³eczna
w organizacjach gospodarczych,
oko³obiznesowych, przynale¿noœæ do
stowarzyszeñ, aktywnoœæ w
kontaktach miêdzynarodowych;
- deklaracji, ¿e po otrzymaniu
stypendium lub wsparcia beneficjent
„w³¹czy siê w formie ochotniczej w
aktywnoœæ spo³eczn¹,
woluntarystyczn¹ (np. zorganizuje
koncert dla dzieci, w³¹czy siê w pomoc
organizacji imprezy, bêdzie pe³ni³
dy¿ury w klubie pracy, udziela³ porad,
prowadzi³ zajêcia pozalekcyjne dla
dzieci itp.).
2. Kwota stypendium udzielonego
jednej osobie bêdzie nie mniejsza ni¿
370 z³ i nie wiêksza ni¿ 1500 z³ rocznie.
Kwota dotacji na realizacje
przedsiêwziêæ bêdzie uzale¿niona od
preliminarza wydatków
przedstawionego przez beneficjenta.
Nie wiêksza jednak ni¿ 1000 z³.

3. Stypendia udzielane s¹ przez Zarz¹d
Lubelskiej Fundacji Rozwoju ARR po
uzyskaniu opinii Komisji w tym celu
powo³anej.
4. Z Funduszu Stypendialnego ,,¯ak”
mog¹ byæ finansowane:
- stypendia;
- dotacje, które mog¹ byæ
wykorzystane na takie przedsiêwziêcia
jak: wystawy, konkursy, prelekcje,
wernisa¿e, koncert, kursy, szkolenia,
inn e for my dok szt a³c ani a, zak up
literatury i pomocy naukowych;
5. Wnioskodawcy bêd¹ obowi¹zani
z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
- podanie, wniosek stypendialny,
oœwiadczenie;
- zaœwiadczenie z uczelni;
- zaœwiadczenie - potwierdzenie
instytucji o pracy spo³ecznej lub
ochotniczej;
- w przypadku wystêpowania o
do fi na ns ow an ie pr ze ds iê wz iê ci a
(organizacji wystawy, pleneru,
publikacji) kandydat wype³nia krótki
wniosek o dotacjê;
- d ok um en ty po tw ie rd za j¹ ce
aktywnoœæ kandydata w danej
dziedzinie pracy spo³ecznej: publikacje
prasowe, recenzje, fachowe oceny,
referencje itp.
6. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce terminy
sk³adania podañ: do 31 grudnia, do 30
czerwca ka¿dego roku.
7. Stypendium lub dotacja wyp³acana
bêd¹ w jednej lub kilku transzach, przy
czym jedna transza nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 370 z³.
Wszelkie dokumenty niezbêdne do
z³o¿enia wniosku o przyznanie dotacji
lub stypendium dostêpne s¹ w Oddziale
Lubelskiej Fundacji Rozwoju w
Janowie Lubelskim przy ul.
Zamoyskiego 52. Zapraszamy.
Dorota Król
LFR Oddzia³ w Janowie Lubelskim

Stypendia-czyli woda z mózgu
Min¹³ kolejny miesi¹c z³udnych
nadziei na stypendia dla studentów z
funduszy europejskich.
Student, którego dochód na
osobê w rodzinie nie przekracza 504 z³
netto mia³ otrzymaæ stypendium po
z³o¿eniu dokumentów w Starostwie
Powiatowym w Janowie Lubelskim.
Wœród dokumentów potrzebne
by³y zaœwiadczenia z Urzêdu
Skarbowego, z Urzêdu Gminy, z
uczelni itd. W naszym powiecie o
stypendium ubiega siê 748 osób, termin
sk³adania dokumentów kilkakrotnie
zmieniano. Okazuje siê, ¿e tych
stypendiów mo¿e byæ oko³o 58. Tylko
kto je otrzyma? Chyba Ci, których
dochody s¹ poni¿ej 100 z³ na osobê.
Kiedy otrzymaj¹? Nie wiadomo.
Natomiast wiadomo, ¿e w skali
kraju bêdzie to jedno z wiêkszych
oszustw, bo przecie¿ zapowiedziano, ¿e
bêdzie pomoc dla studentów o
okreœlonych dochodach, rozbudzono
nadziejê rodziców. M³odym pokazano,
¿e k³ am st wo je st na po rz ¹d ku
dziennym, ¿e za to k³amstwo nikt nie
poniesie konsekwencji. Ile czasu
spêdzili m³odzi, aby skompletowaæ

Gazeta Janowska

dokumenty, ile wydali pieniêdzy na
przejazdy i telefony, bo przecie¿ po
zaœwiadczenie nale¿a³o jechaæ do
uczelni, bo by³y wakacje - tego nikt nie
zliczy. Œmiem twierdziæ, ¿e je¿eli
dojdzie do przyznania tych
kilkudziesiêciu stypendiów, po 150 z³
miesiêcznie (przez oko³o 10 miesiêcy),
to ³¹czna ich suma mo¿e pokryje koszty
kompletowania dokumentów. Nale¿y
wspomnieæ te¿ o zaanga¿owaniu czasu
pracowników, którzy przyjmowali te
wnioski, o ich bezradnoœci, a czêsto
za¿enowaniu i wstydzie za w³adze
pañstwa. Niestety, Starostwo nie ma
wp³ywu na t¹ ¿enuj¹c¹ sytuacjê.
M³odzi mieli nadziejê, jeszcze
j¹ maj¹. Dlaczego nikt z Warszawy nie
œmie im powiedzieæ prawdy ¿eby siê
nie ³udzili? Tak obiecano 203 z³ dla
s³u¿by zdrowia, tak obiecano
stypendia. Co jeszcze nam zafunduj¹
prominenci z Warszawy?
W tym cyrku bierze te¿ udzia³
prasa regionalna i krajowa, która pia³a z
zachwytu: jak to bêdzie piêknie, jak
studentom poprawi siê. A mnie jest
smutno, studentom bêdzie smutno.
Jan Machulak

Redakcyjny wywiad z

Burmistrzem Janowa Lubelskiego
s³u¿bowo i prywatnie

- Najwiêksze osi¹gniêcie gminy z
ostatniego okresu?
- Niew¹tpliwie pozyskanie ogromnych
funduszy z Unii Europejskiej oraz ze
œrodków krajowych na najwiêksze w
historii naszego samorz¹du inwestycje.
W ogólnopolskich rankingach dla
miast powiatowych Janów Lubelski
plasuje siê drugi raz z rzêdu w
pierwszej dziesi¹tce w kraju, osi¹gaj¹c
najlepsze wyniki z miast Polski wschodniej.
- Co stanowi najwiêksz¹ trudnoœæ w
zarz¹dzaniu gmin¹?
- Przede wszystkim ci¹gle zmieniaj¹ce
siê przepisy, które czêsto parali¿uj¹
pracê samorz¹dów. Przyk³ad: ci¹gle
zmieniane ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto nie dofinansowanie przez rz¹d
zadañ przek azywa nych g minom .
Znowu pos³u¿ê siê przyk³adem: do
oœwiaty dodatkowo z bud¿etu gminy
dok³adamy ponad 2 mln z³ rocznie.
- Jakich zmian mog¹ siê spodziewaæ
mieszkañcy gminy w najbli¿szym
czasie?
- Mam nadzieje, ¿e zmian na lepsze.
S¹ dz ê, ¿e po dt rz ym am y ba rd zo
wysokie tempo inwestycji, wierzê, ¿e
poprawimy wizerunek naszej gminy
oraz zapewnimy w Urzêdzie Miejskim
obs³ugê naszych mieszkañców na
najwy¿szym poziomie.
- Z jakimi problemami najczêœciej
przychodz¹ do Pana mieszkañcy
gminy?
- Najczêœciej w poszukiwaniu pracy
oraz udzielenia jakieœ formy pomocy.
Z³a sytuacja na rynku pracy oraz bieda
naszych mieszkañców s¹ równie¿ dla
mn ie na jw iê ks zy m pr ob le me m,
najwiêkszym balastem, który
dŸwigam, pomimo œwiadomoœci, ¿e to
nie wójt czy burmistrz winien jest takiej
sytuacji.
- Jakie pomys³y ma Pan na
rozwi¹zanie najwiêkszego problemu
gminy, jakim jest wysokie
bezrobocie?
- Pomys³y s¹ zawarte w naszym
programie „Gmina przyjazna
inwestorowi”. Stawiamy na rozwój
ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci oraz
rozw ój tu ryst yki. Doty chcz as ni e
mo gl iœ my akt yw ni e po sz uk iw aæ
inwestorów, gdy¿ nie posiadaliœmy do
zaoferowania ¿adnych nieruchomoœci.
Aktualnie uda³o nam siê skupiæ 4,5
hektara gruntów, które bêdziemy

zbroiæ i oferowaæ inwestorom.
Ten proces bêdzie mia³ charakter
ci¹g³y. Bêdziemy kupowaæ, zbroiæ i
oferowaæ potencjalnym zak³adom
pracy. Ponadto zawarliœmy umowê ze
Spó³dzielni¹ Kó³ek Rolniczych na
udostêpnienie ich terenów inwestorom.
Chodzi o obszar 120 hektarów. Tê
ofertê skierowaliœmy do Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, która zajmuje siê
przyci¹ganiem do naszego kraju
inwestorów zagranicznych. Okaza³o
siê, ¿e opracowana przez nas oferta
zosta³a jako jedyna z woj. lubelskiego
zakwalifikowana do katalogu
najlepszych ofert narodowych Polski i
w zwi¹zku z tym bêdzie w pierwszej
kolejnoœci oferowana potencjalnym
zainteresowanym. Od grudnia
zaczêliœmy równie¿ wysy³aæ nasze
oferty do firm z kraju i ze œwiata z
bran¿y drzewnej oraz bran¿y
turystycznej. Przygotowujemy
równie¿ ofertê dla bran¿y
przetwórstwa spo¿ywczego. Mamy na
myœli przetwórstwo owoców miêkkich
i runa leœnego. Przygotowywane przez
na s of er ty s pe ³n ia j¹ s ta nd ar dy
œwiatowe. Zawieraj¹ wszystkie
potrzebne informacje dla danej bran¿y
oraz opracowywane s¹ w jêzyku
polskim i angielskim. Podsumowuj¹c,
wr es zc ie je st eœ my dy sp on en te m
atrakcyjnych nieruchomoœci,
rozpoczynamy tzw. agresywne
poszukiwania inwestorów i mamy
nadziejê, ¿e wczeœniej lub póŸniej musi
to przynieœæ okreœlone rezultaty.
Oczywiœcie pragniemy oby by³o to jak
najwczeœniej. Szans¹ dla nas jest fakt,
i¿ bardzo niewiele gmin w Polsce
zajmuje siê w profesjonalny sposób
poszukiwaniem inwestorów, zaœ nadal
du¿ym ograniczeniem jest nasze
po³o¿enie geograficzne na wschodzie
Polski z daleka od du¿ych oœrodków
miejskich.
- Co Pan s¹dzi o kondycji finansowej
gminy?
- Po pierwsze na finanse gminy nale¿y
patrzeæ w perspektywie wieloletniej.
Oczywiœcie wa¿ny jest stan na dzieñ
dzisiejszy, ale wa¿niejsze s¹ tendencje i
procesy. Jeœli chodzi o kondycjê
finansow¹ gminy jest ona ca³y czas pod
kontrol¹. Nie grozi nam
nie wyp ³ac aln oœæ czy ban kru ctw o,
na to mi as t za ci ¹g am y ra cj on al ne
po¿yczki w celu realizacji wa¿nych
zadañ inwestycyjnych. Oczywiœcie
moglibyœmy skupiæ siê na tym, aby
najpierw wszystko sp³aciæ a nastêpnie
inwestowaæ tyle ile mamy œrodków
w³asnych. By³oby to dla nas
najprostsze. Tak jednak postêpuj¹
samorz¹dy, które nie dbaj¹ o
inwestycje. Bez zaci¹gania po¿yczek
nie bylibyœmy w stanie przyci¹gaæ
du¿ych pieniêdzy z funduszy UE,
ponadto n a r ealizacjê t ylko
sk³adowiska odpadów oraz kanalizacji
deszczowej w mieœcie musielibyœmy
sk³adaæ pieni¹dze 15 lat. A gdzie
pozosta³e inwestycje?
Chcê powiedzieæ, ¿e obejmuj¹c
stanowisko burmistrza po raz pierwszy
za st a³ em za d³ u¿ en ie gm in y n a

poziomie 5 mln z³otych. Wykonaliœmy
bardzo du¿o inwestycji i zad³u¿enie na
dzieñ dzisiejszy wynosi prawie tyle
samo. Teraz trochê wzroœnie z tytu³u
wielkich inwestycji, ale tak bêdzie
wygl¹da³ ten proces: bêdziemy
zaci ¹gaæ nowe po¿y czki , a star e
sp³acaæ. Pragnê dodaæ, ¿e te, które
zaci¹gamy dotychczas to po¿yczki
preferencyjne, których
oprocentowanie kszta³tuje siê od 1% do
2%.
- Najwa¿niejszy cel do zrealizowania
w najbli¿szym roku dla Pana i
wspó³pracowników?
Tych celów jest co najmniej kilka ale
najwa¿niejszy i najtrudniejszy to nowe
miejsca pracy.
- Jak ocenia Pan ostatni rok? Czy by³
on korzystny dla gminy?
- Mijaj¹cy rok by³ niezwykle korzystny
z ki lk u w zg lê dó w. Po pi er ws ze
zrealizowaliœmy budowê sk³adowiska
odpadów zapobiegaj¹c groŸbie
katastrofy ekologicznej. Po drugie
rozpoczêliœmy budowê kanalizacji
deszczowej, o której mówi³o siê od
kilkudziesiêciu lat oraz modernizacjê
Zalewu przedstawiaj¹cego jak siê
okaza³o po¿a³owania godny stan. W
tym roku w plebiscycie Radia Lublin i
Kuriera Lubelskiego zdobyliœmy tytu³
„Per³a Lubelszczyzny”, co oznacza,
najpiêkniejsze miejsce Lubelszczyzny.
Po dwuletnich staraniach GDDKiA
rozpoczê³a kontynuacjê modernizacji
ul. Zamoyskiego. Modernizacji ulegnie
4,2 km drogi, powstanie rondo oraz
nowe chodniki od ronda do
Przyborowia. Inwestycjê wart¹ 10 mln
z³ realizuje janowska firma. Przy
pozosta³ych inwestycjach te¿ pracuj¹
janowskie firmy daj¹c zatrudnienie i
utrzymanie wielu osobom.
- Jakie nadzieje wi¹¿e Pan z nowym
rokiem?
- Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
uda nam siê dobrze przygotowaæ do
realizacji strategicznych dla naszej
gminy inwestycji.
Po pierwsze, mam nadziejê, ¿e
w roku przysz³ym rozpoczn¹ siê i byæ
mo¿e zakoñcz¹ wykupy gruntów pod
ob wo dn ic ê. Pr zy ok az ji pr ag nê
zaapelowaæ do wszystkich w³aœcicieli
gruntów przeznaczonych do wykupu o
szybkie uregulowanie spraw
w³asnoœciowych, gdy¿ od tego bêdzie
zale¿a³o tempo wykupu.
Je¿eli wszystko pójdzie
sprawnie za dwa lata powinna ruszyæ
budowa obwodnicy.
Po drugie, mam nadziejê, ¿e
uda nam siê wspólnie ze Starostwem
Powiatowym skutecznie „zawalczyæ”
o pieni¹dze potrzebne do budowy
krytej p³ywalni. Gmina ju¿
przygotowuje dokumentacjê
techniczn¹ p³ywalni, a za pieni¹dze z
UE firma konsultingowa Scott Wilson
opracuje studium wykonalnoœci oraz
napisze sam wniosek. Nasz wniosek
zosta³ wybrany przez Ministerstwo
Gospodarki do takiej pomocy, wiêc
s¹dzê, ¿e bêdzie mia³ du¿¹ si³ê
przebicia.
Po trzecie, mam nadziejê, ¿e
uda nam siê rozwi¹zaæ sprawê
lokalizacji dworca PKS, co pozwoli
nam na dokoñczenie prac zwi¹zanych z
odnow¹ naszego rynku.
- Czego ¿yczy³by Pan sobie i
mieszkañcom gminy w Nowym Roku
2005?

Gazeta Janowska

- Naszym mieszkañcom ¿yczê
szczêœcia i zdrowia. ¯yczy³bym pracy i
pomyœlnoœci oraz realizacji swoich
planów i marzeñ. Sobie ¿yczy³bym
widoku u œmiechniêtych i
za do wo lo ny ch mi es zk añ có w.
Pragn¹³bym, aby mogli byæ dumni z
tego, ¿e s¹ mieszkañcami gminy Janów
Lubelski.
- Sposób spêdzania wolnego czasu /
hobby?
- Wolny czas spêdzam czytaj¹c,
s³uchaj¹c muzyki, kibicuj¹c, graj¹c w
pi³kê no¿n¹ oraz spotykaj¹c siê z
przyjació³mi.
- Najwiêkszy sukces oraz pora¿ka
¿yciowa?
- Najwiêkszym sukcesem ¿yciowym
jest bezpoœredni wybór na stanowisko
burmistrza przez mieszkañców gminy.
Najwiêksz¹ pora¿k¹ jest brak realizacji
moich m³odzieñczych marzeñ
dotycz¹cych sukcesów estradowych
b¹dŸ sportowych.
- Muzyka, której chêtnie s³ucham i
taka, której nigdy s³uchaæ nie bêdê?
- Chêtnie s³ucham niemal ka¿dego
rodzaju muzyki, ale s¹ dwa gatunki,
które uwielbiam. Pierwszy to muzyka
rockowa prze³omu lat 60-tych i 70tych, któr¹ reprezentuj¹ takie
supergrupy jak: Led Zeppelin, Pink
Floyd czy Deep P urple. D rugim
gatunkiem, który uwielbiam jest poezja
œpiewana. Z polskich wykonawców
niezwykle ceniê Marka Grechutê,
Micha³a Bajora, Stare Dobre
Ma³¿eñstwo, z zagranicznych
W³odzimierza Wysockiego, Bu³ata
Okud¿awê, Jacques'a Brell'a,
Georges'a Brassens'a.
- Co ceniê w ludziach, a co mnie w
nich najbardziej irytuje?
- Najbardziej w ludziach ceniê
szczeroœæ, bezinteresownoœæ i odwagê.
Najbardziej irytuj¹ mnie fa³sz i egoizm.
- Czego mieszkañcy Janowa
Lubelskiego o mnie nie wiedz¹?
- Mo¿e tego, ¿e czasem jestem
nieœmia³y i tego, ¿e zbyt ³atwo siê
wzruszam.
- Co robi³bym, gdybym nie by³
burmistrzem?
- Jeszcze nie wiem co bym robi³, choæ
mam kilka pomys³ów. Mogê za to
zdradziæ swoje skryte marzenia.
Pragn¹³bym pisaæ piêkne wiersze i
dobre teksty.
- Jakie trzy rzeczy zabra³bym ze sob¹
na bezludn¹ wyspê?
- Komputer z dostêpem do internetu,
wêdkê i Pismo Œwiête.
- O co poprosi³bym œw. Miko³aja,
gdyby móg³ spe³niæ jedno moje
¿yczenie?
- Aby przeniós³ siê z Laponii do
Janowa...
- Postanowienie noworoczne?
- Jeszcze lepiej pracowaæ oraz byæ
bardziej wyrozumia³ym,
sprawiedliwym i mi³ym.
Dziêkujemy z rozmowê
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Policja w dzia³aniu
Komisarz Piotr Sawa - Rzecznik
Prasowy Komendanta Powiatowego
Policji udzieli³ nam kilku informacji o
dzia³alnoœci policji w ostatnim okresie
oto niektóre z nich:
Grzybobranie
Wieczorow¹ por¹ 28 paŸdziernika
patrol policji wylegitymowa³ grupê
m³odych m ê¿czyzn n a t erenie
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Jeden z legitymowanych m³odzieñców
po si ad a³ tr zy wo rk i fo li ow e z
s u s z o n y m i g r z y b a m i
halucynogennymi w iloœci oko³o 2500
szt. M³ody mê¿czyzna to Marek W.,
mieszkaniec naszego grodu, który noc
spêdzi³ w Policyjnej Izbie Zatrzymañ
do wyjaœnienia. W najbli¿szym czasie
sprawa trafi do s¹du. Tak jak nie
znajomoœæ prawa szkodzi, tak te¿ nie
korzystanie z informacji zawartych w
GJ równie¿. W ostatnich wydaniach
informowaliœmy, ¿e tereny szkolne s¹
pod specjalnym nadzorem Policji
niestety m³odzi nie us³uchali.
„S¹siedzka pomoc”
W paŸdziernikow¹ noc miejscowoœci
Krzemieñ Branew i Baranewka zosta³y
odwiedzone przez braci, Stanis³awa i
Czes³awa G. mieszkañców woj.
rzeszowskiego By³oby to bez
znaczenia gdyby nie fakt, ¿e
postanowili nieco wzbogaciæ siê a
w³aœciwie napaliæ siê i dokonali
w³amañ do sklepów. £upem pad³y
g³ównie papierosy wartoœci oko³o 10
tys. z³. W wyniku dzia³añ operacyjnych
policji w ich samochodzie znaleziono
przedmioty i narzêdzia s³u¿¹ce do
w³amañ. S¹d w stosunku do
w³amywaczy zastosowa³ areszt
tymczasowy - siedziba Zamoœæ.
Prawdopodobnie sprawa ma charakter
„rozwojowy” a sprawcy dzia³ali na
te re ni e po wi at ów : ja no ws ki eg o,
le¿ajskiego, ³añcuckiego i ni¿añskiego.
Kiepski kierowca
W nocy z 28/29.10.2004 w Batorzu
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Janowie Lubelskim podjêli
poœcig za uciekaj¹cym samochodem
Ford Eskort. W trakcie ucieczki
kierowca nie zapanowa³ nad nerwami i
kierownic¹ i uderzy³ w metalowe
os³ony drogi, a nastêpnie zbieg³ z
miejsca zdarzenia. W trakcie „dalszych
czynnoœci” policja ujawni³a w³amanie
do sklepu spo¿ywczego i ustali³a, ¿e
zbieg³y kierowca bra³ udzia³ we
w³amaniu do tego sklepu. Zatrzymano

dwóch sprawców a w stosunku do
jednego zastosowano tymczasowe
areszt. Mê¿czyŸni pochodz¹ z Lublina.
„Dzia³ki” do sprzedania
Podczas kontroli samochodu marki
Golf policja natknê³a siê na trzech
m³odzieñ ców, którzy otar li siê o
narkotyki. Nieletni Hubert R. oraz
notowany ju¿ wczeœniej Pawe³ K.
posiadali 10 gram marihuany, z których
mo¿na wydzieliæ 20 dzia³ek (porcji)
Sprawa trafi do sadu dla nieletnich.
Coraz czêœciej mówi siê o narkotykach
w Janowie i s³usznie, od pocz¹tku roku
policja ujawni³a ju¿ 11 przypadków
posiadania narkotyków. Niestety jest to
wierzcho³ek góry lodowej wed³ug
mojego rozeznania.
Uratowana Angelika
W po ni ed zi a³ ko we po po ³u dn ie ,
ósmego listopada zaginê³a trzyletnia
Angelika P¹k. Po nieskutecznych
próbach odszukania dziecka w³asnymi
si³ami, ojciec zaginionej, Czes³aw P¹k
zg³osi³ zaginiecie na policjê. Do akcji
poszukiwawczej zaanga¿owano 200
policjantów i stra¿aków, kilkaset
mie szk añc ów Chr zan owa . Pos i³k i
policyjne œci¹gniêto Kraœnika,
Bi³goraja, do poszukiwañ u¿yto
œmig³owca z kamera termowizyjn¹.

PORTRET
DZIECKA

GRUDZIEÑ-STYCZEÑ

Dla wszystkich dzieci
23 stycznia o godzinie 15.00
zabawa z Miko³ajem
w Restauracji “Hetmañska”,
naj³adniejsze portrety
zostan¹ nagrodzone.
O szczegó³y prosimy pytaæ
w zak³adzie Foto Florczak
Zamoyskiego 20 tel.8723 327

W akcji u¿yto 5 psów
tropi¹cych z komend policji oraz
jednego ze Stowarzyszenia Cywilnych
Zespo³ów Cywilnych z Rzeszowa.
Poszukiwania trwa³y od godzin
wieczornych ca³a noc do godziny 8.30
dnia nastêpnego, kiedy w odleg³oœci
oko³o 5 km od domu policjant sier¿ant
sztabowy Jerzy Klonowski z KPP w
Kraœniku wraz ze stra¿akiem
St an is ³a we m Z dy bl em z O SP
Chrzanów odnaleŸli j¹ w zaroœlach.
Dz ie wc zy nk a o dt ra ns po rt ow an a
zosta³a œmig³owcem do szpitala w
Janowie Lub. W nastêpnych dniach
poli cjan ci odwi edzi li Ange likê w
szpitalu ju¿ zdrow¹ i bezpieczna na
rêkach swojej mamy.
Opracowa³ J.M.

Z LEADER-em na wieœ

Gmina Janów Lubelski wspólnie z
gminami Potok Wielki i Modliborzyce
podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do
pilota¿owego Programu LEADER+.
Jest to europejski program wsparcia dla
spo³ecznoœci wiejskich, które stawiaj¹
na partnerstwo. W podejœciu LEADER
spo³ecznoœci wiejskie nie dostaj¹ „ani
ryby, ani wêdki, lecz ucz¹ siê wi¹zaæ
sieci i razem ³owiæ”. Dziêki takiemu
postawieniu sprawy, mieszkañcy wsi
przekonuj¹ siê, ¿e mog¹ wiele dokonaæ
sami dla poprawy swego ¿ycia i
przysz³oœci swojego regionu.
Pierwszym etapem wdro¿enia
6.

Burmistrz Janowa Lubelskiego,
Restauracja “Hetmañska”,
FOTO FLORCZAK
Hurtownia “Polaris”
Moda & Sport Sergio Azzini
zapraszaj¹ na:

LE AD ER -a je st pr zy go to wa ni e
Zin teg row ane j Str ate gii Roz woj u
Obszarów Wiejskich i stworzeni e
Lokalnych Grup Dzia³ania. Mo¿na
tutaj dostaæ do 150.000 z³. W drugim Lokalne Grupy Dzia³ania aplikuj¹ o
œrodki na realizacjê konkretnych ju¿
dzia³añ. Kwota, jak¹ mo¿na pozyskaæ
na tym etapie jest niebagatelna, bo
siêga 1.500.000 z³. Wszystkie koszty s¹
refundowane w 100%. Janów wraz z
partnerami obra³ rozwój turystyki jako
g³ówny kierunek we wdra¿aniu
LEADER-a.
R.K.

Wszystkim Klientom ¿yczymy zdrowia,
szczêœcia, sukcesów oraz mi³oœci
w Nowym 2005 Roku.
Firma Florczak
reklama & fotografia

Inwestycja na Przyborowiu
Wczesn¹ wiosn¹ przysz³ego roku ruszy
I etap budowy kanalizacji wodnoœciekowej na Przyborowiu. Urz¹d
Miejski zgromadzi³ niezbêdne œrodki
na realizacjê zadania.
Inwestycja prowadzona bêdzie
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- „Kontynuacja kompleksowej
go sp od ar ki wo dn o- œc ie ko we j w
J an ow ie Lu be ls ki m - os ie dl e
Przyborowie , etap I” w ram ach
Dzia³ania 3.1 Obszary wiejskie.
Realizacja projektu obejmuje:
-budowê miejskiej kanalizacji
sanitarnej o ³¹cznej d³ugoœci ponad 3
km, w tym: 42 przy³¹czy i dwóch
przepompowni;
- bu dow ê si eci wod oci ¹go wej o
d³ugoœci ok. 2 km wraz 42 przy³¹czami
oraz kilkoma hydrantami p. po¿.;
- odbudowê nawierzchni drogowej i
chodników o d³ugoœci ok. 2 km. Na ten
cel otrzymamy z Unii Europejskiej

Gazeta Janowska

1788110 z³, ze œrodków bud¿etu
pañstwa 238414 z³, udzia³ w³asny
wyniesie oko³o 657095 z³. W Urzêdzie
Miejskim trwaj¹ prace przygotowuj¹ce
specyfikacje przetargow¹.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to
etap przygotowuj¹cy wprowadzenie
kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej Zofianki i Przyborowia.
W pierwszym etapie oprócz budowy
kanalizacji na Przyborowiu
uwzglêdniona jest te¿ odbudowa
kanalizacji w ulicy Wojska Polskiego
na odcinku 830 mb od ul. Zamoyskiego
do Urzêdu Skarbowego. Na 250
z³o¿onych w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Lublinie
wniosków z ca³ego województwa do
realizacji zakwalifikowano tylko 6 z
czego jeden z Janowa Lubelskiego.
O przetarg u i realizacji
inwestycji bêdziemy informowaæ w
nastêpnych wydaniach GJ.
J.M.

Centrum Janowa do rewitalizacji
cd. ze str. 1.
Uprawnione instytucje z³o¿y³y 26
li st op ad a w ni os ki do pr og ra mu
rewitalizacji I edycji. Zaplanowano,
miêdzy innymi, za³o¿enie monitoringu
w mieœcie i modernizacjê budynków
Komendy Powiatowej Policji.
Podobne zamierzenia przewidziane s¹
do budynków Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej przy ulicy Józefa
Pi³sudskiego. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie zg³osi³o renowacjê
budynków przy Jana Zamoyskiego
wraz z otoczeniem oraz adaptacjê
budynku w celu utworzenia
War sz ta tó w Ter ap ii Za jê ci ow ej .
Równie¿ Zarz¹d Dróg Powiatowych
zg³osi³ projekty dotycz¹ce
infrastruktury drogowej, w tym
przebudowê mostu na rzece Bia³ej.
Wi e l e w n i o s k ó w t e r m o renowacyjnych z³o¿y³y Wspólnoty
Mie szk ani owe i Sp ó³d zie lni a
Mi es zk an io wa . Pr ac e zw i¹ za ne
bezpoœrednio z celami
mieszkaniowymi s¹ obecnie
wy³¹czone z dofinansowania, wiêc
niestety wnioski te maj¹ w tej chwili
niewielkie szanse. Konieczne jest
jednak poszukiwanie rozwi¹zañ,
bowiem nie sposób pomin¹æ problemy
stanu budownictwa mieszkaniowego w
takim programie. Uchwalenie
programu (planowane na styczeñ 2005
roku) otworzy drogê do uzyskania
powa¿nego dofinansowania.
Rewitalizacj¹ zainteresowali
siê równie¿ (na razie nieliczni)
w³a œci cie le jan ows kic h kam ien ic.
W³aœciciele nieruchomoœci
pryw atny ch nie mog¹ wpra wdzi e
ubiegaæ siê bezpoœrednio o
dofinansowanie, ale osoby planuj¹ce
modernizacje swoich obiektów mog¹
zg³osiæ swoje zamierzenia. Jeœli wielu
Janowian zechce siê w³¹czyæ w takie
przedsiêwziêcie, bêdzie konieczne
powo³anie stowarzyszenia, o
charakterze „forum rewitalizacji”,
które zrzesza³oby zainteresowane
osoby, i koordynowa³o z³o¿ony proces
od przygotowania do realizacji i
monitorowa³o efekty. Stowarzyszenie
takie bêdzie uprawnione do otrzymania
dotacji. Rewitalizacja wydaje siê du¿¹
szans¹ dla zabudowy œródmiejskiej,
gdzie przygotowane w sposób
zintegrowany modernizacje zarówno

kamieniczek jak i budynków
gospodarczych w uliczkach zatylnych,
mog³yby przywróciæ urok
ma ³o mi ej sk ie j ar ch it ek tu ry, po d
warunkiem nawi¹zania do dobrych
wzorów historycznych. Podstaw¹ do
kszta³towania formy architektonicznej
bêdzie specjalistyczne opracowanie
kon ser wat ors kie - wz orn ik f orm
architektonicznych Janowa
Lubelskiego. Dzia³ania zwi¹zane z
adaptacj¹ pomieszczeñ na funkcje
us³ugowe czy udostêpnieniem
podwórek s¹ w pe³ni zgodne z celami
gospodarczymi programu, dzia³ania te
wpisuj¹ siê tak¿e w nasze aspiracje
turystyczne, przybli¿aj¹c poprawê
wizeru nku i to ¿samoœ ci „Per ³y
Lubelszczyzny”.
W przypadku du¿ego
zainteresowania ze strony w³aœcicieli,
zostanie w najbli¿szym czasie
zorganizowane w tej sprawie spotkanie
z kompetentnymi osobami.
Obecnie szersze informacje na
ten temat mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej naszego miasta, oraz
bezpoœrednio u architekta miejskiego
w siedzibie urzêdu, pok. 26, gdzie
mo¿na sk³adaæ wnioski. W przysz³oœci
program bêdzie stosownie do potrzeb
aktualizowany i modyfikowany.
Odnowa miasta jest procesem,
d³ugofalowym, trudnym,
wymagaj¹cym determinacji i
cierpliwoœci. Obecne dzia³ania to
pocz¹tek, oby to by³ dobry pocz¹tek,
prowadz¹cy do dobrego fina³u. Wg
ostatnich informacji sumy
przeznaczone na rewitalizacjê w latach
2005-2006 s¹ za ma³e w stosunku do
planowanych w województwie
projektów, ale strumieñ ten bêdzie
coraz wiêkszy, w miarê postêpu
przygotowañ, jak zapewnia Robert
Brown - ekspert niemieckofrancuskiego projektu przygotowania
do wdra¿ania programu w Polsce, na
konferencji w Lublinie w dniu 2
grudnia. Przedstawione przez niego
doœwiadczenia europejskie zachêcaj¹
do podjêcia wyzwania. Wykorzystajmy
szansê, jak¹ niesie program
rewitalizacji.
Jolanta Zezuliñska
Architekt Miejski

Œwi¹teczny Janów
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia tu¿, tu¿…
Widaæ je tak¿e w Janowie Lubelskim.
Z inicjatywy Referatu Promocji miasto
zosta³o przyozdobione piêkn¹ 12metrow¹ choink¹. Drzewko - prezent
od Nadleœnictwa Janów Lubelski,
stanê³o w rynku Nowego Miasta, przy
fontannie. Choinka jest naprawdê
okaza³a, ale jak¿e mog³oby byæ inaczej.
Wszak¿e 60% gminy zajmuj¹ lasy, o
Janowie jako „Leœnym Skarbcu” mówi
ta k¿ e z na k t ur ys ty cz ny gm in y.
Drzewko oœwietla ponad 3000 lampek
choinkowych.
Planuje siê, i¿ w pierwszy dzieñ
po œwiêtach tj. 27 grudnia, pod choink¹
zostanie zorganizowane wielkie
miejskie kolêdowanie.

„Kolêdowanie na wolnym powietrzu
r o b i m y p o r a z p i e r w s z y, a l e
chcielibyœmy, aby wspólne œpiewanie
ko lê d j u¿ na st a³ e w es z³ o d o
œwi¹tecznej tradycji Janowa” - mówi
£ukasz Drewniak, Dyrektor
Janowskiego Oœrodka Kultury. - To
idealne miejsce dla zorganizowania
takiego wydarzenia. Chcemy zachêciæ
do kolêdowania zw³aszcza dzieci i
m³odzie¿. Jest nawet szansa, ¿e z
ma³ym repertuarem wst¹pi¹ urzêdnicy
na sz eg o sa mo rz ¹d u. Za pr as za m
wszystkich mieszkañców Janowa do
w³¹czenia siê do œpiewania. Bo¿e
Na ro dz en ie to pr ze ci e¿ ba rd zo
szczególny czas, gdzie wszyscy
powinniœmy byæ razem.
Cal.

Redakcyjny wywiad ze

Starost¹ Powiatu Janowskiego
s³u¿bowo i prywatnie
- Najwiêksze osi¹gniêcie powiatu z
ostatniego okresu?
- Znacz¹ce pozyskanie dodatkowych
œrodków finansowych z wielu Ÿróde³ na
inwestycje, modernizacje i remonty
kwota ok. 2 mln. z³.
- Co stanowi najwiêksz¹ trudnoœæ w
zarz¹dzaniu powiatem w chwili
obecnej?
- Ma³e œrodki finansowe w stosunku do
potrzeb na inwestycje drogowe,
zmniejszenie bezrobocia, s³u¿bê
zdrowia (zad³u¿enie szpitala).
- Jakich zmian mog¹ siê spodziewaæ
mieszkañcy powiatu w najbli¿szym
czasie?
- Troszeczkê lepsz¹ sytuacjê finansow¹
szeregu zakresu us³ug medycznych,
poprawy stanu bezpieczeñstwa i
porz¹dku.
- Z jakimi problemami najczêœciej
przychodz¹ do Pana mieszkañcy
powiatu?
- Pracy.
- Jakie pomys³y ma Pan na
rozwi¹zanie najwiêkszego problemu
powiatu, jakim jest wysokie
bezrobocie?
- Nie jest ono najwy¿sze w
Województwie Lubelskim. Stopa
bezrobocia aktualnie wynosi 16,7%, a
przyk³adowo w powiecie w³odawskim
22,8%. Jednak miejsca pracy tworz¹
g³ównie zak³ady pracy. Trzeba wiêc
tworzyæ zak³ady pracy, tylko jak?
- Co Pan s¹dzi o kondycji finansowej
powiatu?
- Nie jest z³a.
- Najwa¿niejszy cel do zrealizowania
w najbli¿szym roku dla Pana i
wspó³pracowników?
- Myœlê, ¿e utworzenie uczelni wy¿szej
w Janowie Lubelskim.
- Jak ocenia Pan ostatni rok? Czy by³
on korzystny dla powiatu?
- Tak - ale móg³by byæ lepszy.
- Jakie nadzieje wi¹¿e Pan z nowym
rokiem?
- Patrzê na rok 2005 z umiarkowanym
optymizmem.
- Czego ¿yczy³by Pan sobie i
mieszkañcom powiatu w Nowym
Roku 2005?
- Zdrowia, wiêcej pieniêdzy i
poszanowania.
- Sposób spêdzania wolnego
czasu/hobby?
- Nie mam zbyt wiele wolnego czasu
ale: sport i dobre ksi¹¿ki.
- Najwiêkszy sukces oraz pora¿ka
¿yciowa?
- Sukcesów by³o wiele, trudno mi
powiedzieæ, który jest najwiêkszy.
Znacz¹cej pora¿ki nie by³o.

- Muzyka, której chêtnie s³ucham i
taka, której nigdy s³uchaæ nie bêdê?
- Lubiê ka¿d¹ muzykê w zale¿noœci od
sytuacji.
- Co ceniê w ludziach, a co mnie w
nich najbardziej irytuje?
- Normalnoœæ, nie lubiê
„kameleonów”, nie mówi¹c o
zdrajcach.
- Czego mieszkañcy powiatu o mnie
nie wiedz¹?
- Wielu rzeczy.
- Co robi³bym, gdybym nie by³
starost¹?
- Myœlê, ¿e pracowa³bym na ostatnio
zajmowanym stanowisku Naczelnika
Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i
Spraw Obronnych, a mo¿e gdzie
indziej?
- Jakie trzy rzeczy zabra³bym ze sob¹
na bezludn¹ wyspê?
- Aby udzieliæ odpowiedzi na to pytanie
musia³bym mieæ wiêcej informacji na
temat tej wyspy.
- Najlepszy dowcip, jaki s³ysza³em w
¿yciu?
- S³ysza³em wiele, ale niektóre tylko
pamiêtam np.:
Przychodzi baba do lekarza.
Lekarz pyta: Co Pani jest, co Pani
dolega?
Odp.: Panie doktorze wszyscy mówi¹,
¿e mam sklerozê.
Lekarz: Tak? A od kiedy?
Odp.: A co od kiedy?
- O co poprosi³bym œw. Miko³aja,
gdyby móg³ spe³niæ jedno moje
¿yczenie?
- O zdrowie dla ca³ej rodziny i
wszystkich mieszkañców Powiatu
Janowskiego.
- Postanowienie noworoczne?
- Wygospodarowanie wiêcej wolnego
czasu.
Dziêkujemy za rozmowê.

Sztandar Powiatu Janowskiego
Sztandar Powiatu Janowskiego to
kwadratowy p³at obrze¿ony z³otymi
frêdzlami. Strona g³ówna ma barwê
zielon¹, jak zielone jest najwiêksze
b o g ac t w o n a s ze j z ie m i La s y
Janowskie. Na zielonym polu god³o
herbu powiatu bia³a g³owa jelenia
oparta na koronie i skrzy¿owane piki Jelita herb za³o¿ycieli miasta Janowa
Lubelskiego Zamoyskich. W rogach
umieszczono plakietki z herbem

Gazeta Janowska

województwa lubelskiego i puste
miejsca, w których znajdzie siê herb
miasta po jego zatwierdzeniu. Ca³oœæ
uzupe³nia napis Powiat Janowski.
Odwrotna strona w kolorze
czerwonym, a na niej emblemat Or³a w
koronie god³a Pañstwa III
Rzeczypospolitej i liœcie lauru, zaœ w
rogach z³ote liœcie dêbu.
M. Pianowska
7.

Nie ma przyzwolenia
na lekcewa¿enie prawa

W grudniu ubieg³ego roku stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w
Janowie Lubelskim obj¹³ m³odszy
inspektor Janusz Sokal.

- Co uda³o siê osi¹gn¹æ przez ten rok,
a czego nie uda³o siê zrealizowaæ?
- Generalnie poprawione zosta³y
wyniki pracy, dyscyplina wœród
pracowników oraz warunki socjalne.
Uda³o siê u³o¿yæ poprawne stosunki z
w³adzami samorz¹dowymi gmin,
miasta i powiatu. Poszczególne
samorz¹dy udzielaj¹ pomocy
finansowej, jak te¿ wspó³dzia³aj¹ w
poprawianiu bezpieczeñstwa. Chwalê
sobie równie¿ dobre wspó³dzia³anie z
prokuratur¹ i s¹dem.
W komendzie dokonano zmian
strukturalnych, które okaza³y siê
trafnym poci¹gniêciem. Nie by³o te¿
„desantu” z zewn¹trz Janowa - obecna
kadra stanowi wartoœciow¹ za³ogê, a
na jl ep si zo st al i aw an so wa ni na
stanowiska kierownicze. Zastosowane
me to dy po st êp ow an ia po zw ol i³ y
wyeliminowaæ drastyczne karanie
pracowników. Nie by³o przypadku
wykrycia nadu¿ywania alkoholu. Od
grudnia nie mia³o miejsca zwolnienie
pracownika z pracy z przyczyn
dyscyplinarnych. NIE MA
PRZYZWOLENIA na lekcewa¿enie
prawa, tak w komendzie, jak i
powiecie. Jedynym przypadkiem
zawieszenia w czynnoœciach
s³ u¿ bo wy ch by ³o po œw ia dc ze ni e
nieprawdy przez pracownika.
Z powodu braku œrodków nie
uda³o siê poprawiæ wydatnie œrodków
technicznych jednostki. Brakuje
odpowiednich samochodów, lepszej
³¹cznoœci i pe³nej komputeryzacji.
Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e
wed³ug policyjnych statystyk, powiat
janowski znajduje siê na drugimtrzecim miejscu w województwie, w
wykrywalnoœci przestêpstw ogó³em.
W porównywalnym okresie 10
miesiêcy, w latach 2003 i 2004,
zauwa¿a siê wzrost skutecznoœci
dzia³ania. Wykrywalnoœæ przestêpstw

wzros³a z 74,3% w 2003 roku do 90,2%
w roku 2004. Zwiêkszy³a siê iloœæ
zatrzymanych nietrzeŸwych
kierowców ze 122 do 415 w 2004 r.
Wykrywalnoœæ przestêpstw
kryminalnych wzros³a z 61,8% do
74,6%. W zwi¹zku z tym zmniejszy³a
siê iloœæ kradzie¿y z w³amaniem z 81
do 50 w roku bie¿¹cym, zmniejszy³y
siê przestêpstwa rozbójnicze, z 9 w
roku ubieg³ym do 5 w roku bie¿¹cym.
Nast¹pi³ tak¿e spadek wypadków
drogowych. Niestety nie uleg³a
zmianie iloœæ bójek.
Na pytanie: Co mo¿e
komendant powiedzieæ o
zatrzymaniach osób przez CBŒ w
Janowie nie uzyska³em ¿adnych
informacji. „Nie ma œwiêtych krów” i
nie bêdzie pob³a¿ania przestêpcom,
obojêtnie, jakie zajmowaliby
stanowiska.
W Janowie jest jeszcze wiele do
zrobienia. Przy wspó³udziale i pomocy
Bu rm is tr za Kr zy sz to fa Ko ³t ys ia
planuje siê zamontowanie kamer w
miejscach szczególnie zagro¿onych.
Jak wynika³o z rozmowy, myœlê te¿, ¿e
przysz³y z³e czasy dla dealerów
narkotyków. Czyni siê starania o
sprowadzenie psa specjalnie
szkolonego w wykrywaniu
narkotyków.
Komendant uwa¿a siebie za
cz³owieka honoru, jak na oficera policji
przysta³o, brzydzi siê anonimami lubi
przyjmowaæ problemy z podniesionym
czo³em. Wrêcz ¿yciowym sukcesem
nazwa³ odnalezienie zaginionej
dziewczynki w Chrzanowie. By³ to
wynik œwietnie wspó³pracuj¹cych
s³u¿b stra¿y, policji ludnoœci cywilnej.
T¹ drog¹ sk³ada wszystkim
mieszkañcom powiatu janowskiego
serdeczne podziêkowanie za ¿yczliwe
przyjêcie, jakiego dozna³ na ziemi
janowskiej.
Gratulujemy dotychczasowych
sukcesów i czekamy na nastêpne.
Jan Machulak

Odœnie¿anie dróg
Rejon Dróg Krajowych w Kraœniku
informuje o zasadach odœnie¿ania dróg
krajowych przebiegaj¹cych przez
powiat janowski.
Droga nr 19 Lublin - Janów
Lubelski zaliczana do II standardu
zwyk³ego, odœnie¿ana bêdzie przez
posypywanie na ca³ej d³ugoœci
zwil¿ona sol¹, wyj¹tkowo w
niesprzyjaj¹cych warunkach
atmosferycznych ( niskie temperatury,
bardzo du¿e opady œniegu, lodowica
itd.) mieszank¹ chlorku wapnia z sol¹,
mieszank¹ ¿u¿lowo-soln¹ i ¿u¿lem.
Droga nr 74 Janów Lubelski Gorajec zaliczana do III standardu
odœnie¿ana bêdzie - szczególnie w
miejscach niebezpiecznych
(skrzy¿owania z drogami, przystanki
autobusowe, odcinki o pochyleniu >4%
oraz inne miejsca ustalone przez zarz¹d
drogi) podobnie jak w wypadku drogi
nr 19.
8.

RDK w Kraœniku informuje ponadto, i¿
zgodnie z Ustaw¹ z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. O utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132
poz. 622 z dnia 20 listopada 1996 r. z
póŸniejszymi z mianami) chodniki
le¿¹ce przy drogach nie zosta³y objête
przez RDK pl anem z imowe go
utrzymania dróg, w zwi¹zku z czym nie
bêd¹ mog³y byæ odœnie¿ane. Zgodnie z
w/w Ustaw¹ oczyszczanie ze œniegu i
lodu oraz usuwanie b³ota i innych
zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci
nale¿y do w³aœcicieli lub zarz¹dców
tych nieruchomoœci.
Osoby z ainteresowane
bli¿szymi informacjami mog¹ je
uzyskaæ pod numerem telefonu (015)
873 37 16.

Z obrad Rady Powiatu
Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 3 grudnia zapad³o kilka wa¿nych decyzji:
Stanowisko Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim w sprawie aktualnych
wydarzeñ na Ukrainie
„Sytuacja, jaka zaistnia³a na
Ukrainie, a w szczególnoœci
niezachowanie w czasie wyborów
standardów demokratycznych, liczne
nieprawid³owoœci oraz dopuszczenie
siê wielu nadu¿yæ, a nawet zwyk³ych
fa³szerstw, co potwierdzili zarówno
polscy obserwatorzy, jak równie¿
ob se rw at or zy mi êd zy na ro do wi z
OBWE, Rady Europy i Parlamentu
Europejskiego, wymaga od Nas radnych samorz¹dowych udzielenia
deklaracji poparcia d¹¿eniom
de mo kr at yc zn ym sp o³ ec ze ñs tw a
ukraiñskiego.
Jesteœmy z Wami, podziwiamy
Wasz¹ odwagê i wytrwa³oœæ. £¹czymy
siê z Wami w trosce o dobr¹ przysz³oœæ
wolnej i demokratycznej Ukrainy,
która jest konieczna dla zapewnienia
pokoju, wolnoœci i demokracji w
Europie”.

***
Ra da wy ra zi ³a zg od ê n a
przekazanie na rzecz Caritasu Diecezji
Sandomierskiej budynku po rentgenie,
który znajduje siê na terenie tzw.
Starego Szpitala.
***
Radny Stanis³aw Rawski z³o¿y³
rezygnacjê z pe³nienia funkcji
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu.
Rezygnacja zosta³a przyjêta.
Przeprowadzono wybory, które jednak
ni e ro zs tr zy gn ê³ y, kt o zo st an ie
Przewodnicz¹cym Rady. W tajnym
g³osowaniu dwaj kandydaci tj.: Józef
W ie l eb a or a z S t an i s³ a w K o wa l
uzyskali po osiem g³osów przy jednym
g³osie niewa¿nym.
***
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê
w spraw ie prze niesie nia sie dziby
Starostwa do budynku po
przychodniach lekarskich na terenie
„Starego Szpitala”.
J.M.

Wspólne dzia³anie
W demokratycznym spo³eczeñstwie
organizacje pozarz¹dowe stanowi¹
znakomit¹ bazê dla rozwoju lokalnych
spo³ecznoœci, gdy¿ skupiaj¹
najaktywniejsze i najbardziej wra¿liwe
na sprawy spo³eczne osoby z danego
œrodowiska. Rada Miejska w Janowie
Lubelskim przyjê³a uchwa³¹ Program
Wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z
Organizacjami Pozarz¹dowymi na rok
200 5. Prz yjê cie pro gra mu, któ ry
okreœla sferê zadañ publicznych
pozwoli³o organizacjom
pozarz¹dowym i innym podmiotom na
z³o¿enie ofert na realizacjê zadania
publicznego. Do 15 paŸdziernika br. do
U rz êd u M ie js ki eg o w Ja no wi e
Lubelskim wp³ynê³o 41 ofert.
Wszystkie oferty zosta³y szczegó³owo
przeanalizowane pod k¹tem celowoœci
realizacji danego zadania, czy oferta
odpowiada priorytetom zadañ
publicznych i czy organizacja daje
gwarancjê realizacji zadania zgodnie
ze standardami w³aœciwymi oraz czy
posiada w³asne œrodki na realizacje
danego zadania. Równoczeœnie trwa³y
prace nad projektem bud¿etowym
Gminy Janów Lubelski na
na dc ho dz ¹c y r ok , w kt ór ym to
projekcie zadania te zosta³y
uwzglêdnione.
Jakie mog¹ byæ to zadania?
W projekcie bud¿etowym
zosta³y okreœlone jako zadania i
programy z pomocy spo³ecznej,
pomocy niepe³nosprawnym, promocji
Gminy, ekologii, kultury i sportu.
Natomiast oferty sk³adane na zadania
realizowane w ramach Gminnego

Opr. cal
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Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i uwzglêdniaj¹
nastêpuj¹c¹ tematykê:
1. Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzale¿nionych od alkoholu i
cz³onków ich rodzin.
2. Pr ow ad ze ni e pr of il ak ty cz ne j
dzia³alnoœci informacyjnej i
edukacyjnej w szczególnoœci dla dzieci
i m³odzie¿y, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zadañ sportowych.
3. Udzielanie rodzinom, w których
wy st êp uj ¹ pr ob le my al ko ho lo we
pomocy psychospo³ecznej i prawnej, w
szczególnoœci ochrona przed
przemoc¹.
4. Wspomaganie dzia³alnoœci
in st yt uc ji , st ow ar zy sz eñ i os ób
fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych.
Pragniemy przypomnieæ, i¿
zlecanie zadañ publicznych odbywaæ
siê bêdzie wy³¹cznie po
przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofer t og³o szon ego z 30-d niow ym
wyprzedzeniem.
Og³oszenia o konkursie bêd¹
zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej, w Gazecie Janowskiej lub
w dzienniku o zasiêgu lokalnym, jak
równie¿ w Urzêdzie Miejskim w
Janowie Lubelskim na tablicy
og³oszeñ.
Sz cz eg ó³ ow e i nf or ma cj e
mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
87 24 332 lub 87 22 099.
Sekretarz Gminy
Bo¿ena Czajkowska

Panu Zbigniewowi Widomskiemu
Dyrektorowi SPZZOZ w Janowie Lubelskim
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu:
œmierci teœciowej
sk³adaj¹ pracownicy SPZZOZ

Fabryka Maszyn - dokonania
Koniec roku to dobry czas, aby
podsumowaæ dokonania za³ogi Fabryki
Maszyn w Janowie Lubelskim.
Prezes Zarz¹du Lech Pud³o
udzieli³ nam kilku informacji
dotycz¹cych kondycji firmy, jej
sytuacji finansowej i perspektywach.
Nie uzyskaliœmy informacji
dotycz¹cych ewentualnej sprzeda¿y
czy inwestora strategicznego firmy. Pan
Prezes nie posiada takich informacji,
które s¹ spraw¹ w³aœciciela, czyli
Grupy Kapita³owej Pekao S.A.
W Fabryce, w najbli¿szym
czasie przewiduje siê zmianê odbiorcy
wyrobów. Dotychczasowy odbiorca
japoñski rezygnuje z naszych dostaw na
rzecz p rodukcji z C hin. S tal
produkowana w Chinach jest do 50 %
ta ñs za w po ró wn an iu ze st al ¹
europejsk¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ceny
tam produkowanej stali ustalane s¹ na
poziomie rz¹dowym. W zwi¹zku z tym
przewidywany jest okresowy spadek
sprzeda¿y w Janowie Lubelskim, w I
kwartale przysz³ego roku poci¹gnie to
za sob¹ ograniczenie zatrudnienia.
Pr ac ow ni cy za tr ud ni en i na cz as
okreœlony nie otrzymaj¹ przed³u¿enia
umów o pracê. Zatrudnienie zmniejszy
siê od 70 do 90 osób. Prezes zapewnia,
¿e ograniczenie zatrudnienia bêdzie
okresowe. W perspektywie kilku
miesiêcy przewiduje siê wzrost
produkcji. W miarê wzrostu produkcji
zatrudniani bêd¹ pracownicy, którzy
odeszli a nabyli wczeœniej umiejêtnoœci
wykonywania okreœlonej pracy.
Odnoœnie podwy¿ek p³ac, to
totalnych podwy¿ek nie by³o od czasu
objêcia stanowiska przez obecnego
prezesa za wyj¹tkiem podwy¿ek

inflacyjnych. By³y indywidualne
podwy¿ki, by³y te¿ i obni¿ki p³ac. P³ace
s¹ sk³adnikiem kosztów i koszt te
powinny byæ obni¿ane - taka jest
ekonomia.
Dwa lata temu czynione by³y
próby zmiany wynagrodzenia przez
obni¿enie p³acy podstawowej a
wprowadzenie premii. Zwi¹zki by³y
jednak przeciwne, obecnie planowane
jest wprowadzenie takich zmian. Nie
jest celem ró¿nicowanie wynagrodzeñ,
le cz po dn os ze ni e wy da jn oœ ci i
konkurencyjnoœci.
Na moje pytania w sprawie
wynagrodzenie za godziny
nadliczbowe, otrzyma³em odpowiedŸ
jednoznaczn¹, i¿ s¹ one zgodne z
kodeksem pracy. Od siebie jedynie
dodam, ¿e obecny kodeks jest bardziej
elastyczny i raczej dostosowany dla
potrzeb w³aœciciela - wyd³u¿a czas
rozliczenia godzin pracy na przestrzeni
nawet 4 miesiecy.
Przewiduje siê sfinalizowanie
zamiaru sprzeda¿y nowego biurowca
bazy magazynowo-remontowej przy
drodze na Podlaski oraz hali gospodarki
re mo nt ow o- tr an sp or to we j. St ar y
biurowiec zostanie wyremontowany i
dostosowany do przyjêcia
pracowników a dministracyjnotechnicznych.
Pan Prezes nie widzi
problemów z parkowaniem
prywatnych samochodów
pracowników fabryki.
Prawdopodobnie zostanie
powiêkszony parking wewnêtrzny, ma
to nast¹piæ w okresie wiosennym.
Jan Machulak

Spokój za mini op³at¹
Minicasco - nowe unikatowe
ubezpieczenie samochodowe
Masz tylko ubezpieczenie OC? Uwa¿asz, ¿e ubezpieczenie Twojego auta przed
utrat¹ jest zbyt drogie? Bierzesz na siebie ca³e ryzyko powa¿niejszego
uszkodzenia lub kradzie¿y? Mamy dla Ciebie œwietn¹ wiadomoœæ. Od 16
wrzeœnia 2004 r. PZU S.A. oferuje produkt jakiego jeszcze nie by³o ubezpieczenie MINICASCO, które da Ci poczucie bezpieczeñstwa w
rewelacyjnie niskiej cenie! Traktuj je jak „mini” dop³atê do obowi¹zkowego OC i
b¹dŸ spokojny o swój samochód.
ZALETY MINICASCO:
- ochrona przed najwiêkszymi szkodami wynikaj¹cymi ze znacznego uszkodzenia
oraz kradzie¿y (za dodatkow¹ op³at¹);
- niska cena - niewielka czêœæ kosztów tradycyjnego ubezpieczenia Autocasco;
- proste zasady ubezpieczenia i zakupu;
- pokrycie najbardziej uci¹¿liwych szkód, jak ca³kowita utrata pojazdu;
- dostêpnoœæ - MINICASCO dostarczy Ci Agent PZU.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczeniem MINICASCO s¹ objête wszystkie samochodu osobowe i
ciê¿arowe w nadwoziu osobowego zarejestrowane w Polsce, których okres
eksploatacji nie przekracza 8 lat, a wartoœæ jest wy¿sza ni¿ 10000 z³.
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
- uszkodzenie samochodu powoduj¹ce szkodê ca³kowit¹ (wycenione koszty
naprawy przekraczaj¹ 70% wartoœci pojazdu, co przy pojazdach o œredniej
wartoœci zdarza siê nawet przy niewielkich kolizjach);
- w wariancie rozszerzonym ubezpieczeniem objêta jest równie¿ kradzie¿
samochodu;
- ubezpieczenie dotyczy zdarzeñ maj¹cych miejsc na terenie Polski.
SUMA UBEZPIECZENIA I SK£ADKA:
- suma ubezpieczenia odpowiada wartoœci rynkowej samochodu w dniu
zawierania umowy;
- sk³adka jest wyliczana jako niewielki procent tej wartoœci i mo¿e byæ op³acana w
ratach.
MINIMALNA SK£ADKA - MAKSYMALNA OCHRONA
Zadzwoñ na infoliniê, a polisê dostarczy Ci nasz agent!
INFOLINIA: 0 801 102 102

www.pzu.pl

Przedstawiciel Handlowy: Edward Boczek, tel.: 0 600 984 772.
Gazeta Janowska
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Nowe œwiadczenia
dla osób bezrobotnych
Ustawa o promocji zatrudnienia i 151,30z³, przez po³owê okresu, w jakim
instytucjach rynku pracy wprowadzi³a przys³ugiwa³by bezrobotnemu zasi³ek.
nowe œwiadczenia dla osób
Przyk³ad: bezrobotny z prawem
zarejestrowanych w urzêdzie pracy do zasi³ku (zasi³ek pobiera³by jeszcze
jako bezrobotne. Jednym z tych prz ez 2 ,5 m ies i¹c a) z w³a sne j
œ w i a d c z e ñ j e s t „ D o d a t e k inicjatywy zosta³ zatrudniony w
aktywizacyjny”.
zak³adzie „X” od 01.11.2004. Dnia
Dodatek aktywizacyjny jest 0 2 . 11 . 2 0 0 4 s k ³ a d a w n i o s e k o
przyznany na wniosek bezrobotnego, przyznanie dodatku aktywizuj¹cego
który w okresie posiadania przez niego za³¹czaj¹c do wniosku umowê o pracê.
prawa do zasi³ku:
Wyp³ata dodatku nast¹pi za miesi¹c
1) w wyniku skierowania przez listopad w grudniu po przed³o¿eniu
powiatowy urz¹d pracy podj¹³ zaœwiadczenia o pozostawaniu w
zatrudnienie w niepe³nym wymiarze zatrudnieniu w wysokoœci max 151,30
czasu pracy obowi¹zuj¹cym w danym z³. Dodatek bêdzie w ten sposób
zawodzie lub s³u¿bie i otrzymuje wyp³acany przez l miesi¹c 13 dni.
wynagrodzenie ni¿sze od minimalnego Chyba, ¿e bezrobotny wczeœniej
wynagrodzenia za pracê;
przestanie pracowaæ.
2) z w³asnej inicjatywy podj¹³
Innym œwiadczeniem o które
zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹. obecnie mog¹ siê ubiegaæ bezrobotni z
W przypadku, o którym mowa w pkt l, naszego powiatu jest Stypendium dla
dodatek aktywizacyjny przys³uguje w osób podejmuj¹cych dalsz¹ naukê. O to
wysokoœci stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy stypendium mog¹ ubiegaæ siê (nale¿y
minimalnym wynagrodzeniem za pracê z³o¿yæ wniosek) osoby bezrobotne do
( 8 2 4 z ³ ) a o t r z y m y w a n y m 25 roku ¿ycia lub bezrobotni bez
wynagrodzeniem, nie wiêkszej jednak kwalifikacji zawodowych, które w
251,10 z³ tj. po³owy ze 100% zasi³ku o k r e s i e 6 m i e s i ê c y o d d n i a
dla bezrobotnego przez okres, w jakim za re je st ro wa ni a w po wi at ow ym
przys³ugiwa³by bezrobotnemu zasi³ek. urzêdzie pracy podj¹³ dalsz¹ naukê w
Przyk³ad: bezrobotny z prawem do s z k o l e p o n a d p o d s t a w o w e j l u b
zasi³ku (zasi³ek pobiera³by jeszcze ponadgimnazjalnej dla doros³ych albo
pr ze z 2, 5 mi es i¹ ca ) w wy ni ku w szkole wy¿szej w systemie studiów
skierowania przez powiatowy urz¹d wieczorowych lub zaocznych.
pracy zosta³ zatrudniony w zak³adzie
Wy so ko œæ st yp en di um to
„X” od 01.11. 2004 w niepe³nym 201,70 z³ wyp³acane przez okres 12
w y m i a r z e c z a s u p r a c y z miesiêcy. Stypendium przys³uguje pod
wynagrodzeniem 600 z³ miesiêcznie. w a r u n k i e m n i e p r z e k r o c z e n i a
Dnia 02.11.2004 sk³ada wniosek o wys oko œci doch odu na oso bê w
przyznanie dodatku aktywizuj¹cego rodzinie w rozumieniu przepisów o
za³¹czaj¹c do wniosku umowê o pracê. pomocy spo³ecznej uprawniaj¹cego do
Wyp³ata dodatku nast¹pi za miesi¹c œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej tj.
listopad w grudniu po przed³o¿eniu 316,00 z³ na cz³onka rodziny lub 461,00
z a œ w i a d c z e n i a o u z y s k a n y m z³ dla osoby samotnej.
wynagrodzeniu. W tym przypadku
Podstaw¹ wyp³aty stypendium
bêdzie to kwota 224 z³ (824-600=224). jest zaœwiadczenie wystawione przez
Dodatek bêdzie w ten sposób szko³ê, potwierdzaj¹ce kontynuowanie
wyp³acany przez 2,5 miesi¹ca. Chyba, nauki. Stypendium nie przys³uguje w
¿e bezrobotny wczeœniej przestanie przypadku przerwania nauki lub utraty
pracowaæ. Natomiast w przypadku statusu bezrobotnego.
wymienionym pkt 2, dodatek
Dzia³ Ewidencji, Œwiadczeñ i
aktywizacyjny przys³uguje w
Informacji
wysokoœci do 30% zasi³ku, max
PUP Janów Lubelski
ROLNIKU!
Je¿eli chcesz otrzymasz dop³aty na kompleksow¹ modernizacjê gospodarstwa ze
œrodków unijnych a masz problem z wypisaniem wniosków FIRMA AGROPLUS
KRAŒNIK w tym CI pomo¿e.
Oferujemy pomoc przy wype³nianiu wniosków:
- modernizacja i inwestycje w gospodarstwach rolnych;
- program dla m³odych rolników;
- renty strukturalne;
- zalesianie;
- ró¿nicowanie dzia³alnoœci gospodarczej;
Ponadto proponujemy:
- ubezpieczenia obowi¹zkowe budynków i gospodarstw przez
ubezpieczenie upraw, zwierz¹t jak równie¿ maszyn i sprzêtu rolniczego.

ZADZWOÑ, PRZYJD•, ZAPYTAJ
A MY ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
NASZ ADRES:
AGROPLUS KRAŒNIK
Ul. LUBELSKA 35
23-200 KRAŒNIK
TEL. BIURO (0 81) 8252720
CZYNNE OD 9.00 - 17.00

ZAPRASZAMY!!!
10.

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia pragniemy z³o¿yæ Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, szczêœcia,
pomyœlnoœci zawodowej i osobistej.
¯yczymy tak¿e, aby Œwiêta up³ynê³y w
ciep³ej atmosferze, w gronie rodziny i
przyjació³, a nadchodz¹cy Nowy Rok 2005
spe³ni³ wszystkie Pañstwa marzenia i
oczekiwania.
Dyrektor oraz pracownicy
Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim

EURES- cele i mo¿liwoœci
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej
stworzy³o nowe mo¿liwoœci
poszukiwania pracy przez polskich
bezrobotnych na terenie wspólnoty.
Mo¿liwoœci te powsta³y miêdzy innymi
w wyniku powstania EURES
(European Employment Service), który
jest programem miêdzynarodowego
poœrednictwa pracy opartego na
wspó³pracy publicznych s³u¿b
zatrudnienia, zwi¹zków zawodowych,
organizacji pracodawców oraz innych
in st yt uc ji dz ia ³a j¹ cy ch na rz ec z
poœrednictwa pracy. Skrót ten mo¿na
przet³umaczyæ jako sieæ poœrednictwa
pracy obejmuj¹c¹ kraje Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. G³ównym
celem tego programu jest umo¿liwienie
z jednej strony mieszkañcom krajów
EOG podejmowania pracy na terenie
UE z drugiej zaœ um o¿liwienie
pracodawcom dostêpu do informacji o
zasobach ludzkich na terenie ca³ej
Wspólnoty. Ponadto EURES realizuje
takie cele jak u³atwianie swobodnego
pr ze p³ yw u in fo rm ac ji na te ma t
wolnych miejsc pracy oraz warunków
¿ycia i pracy w krajach UE. EURES
zawiera równie¿ szczegó³owe opisy
posz czeg ólny ch pa ñstw Unii
Europejskiej, mo¿liwoœci zatrudnienia,
prawa pracy czy zarobków. Ponadto
system daje mo¿liwoœæ
sk on ta kt ow an ia si ê z e s wo im i
doradcami, umieszczenia swojego CV
za pomoc¹ internetu oraz przegl¹dania
na bie¿¹co ofert pracy z terenu EOG. W
praktyce korzystanie z ofert EURES
odbywa siê nastêpuj¹co: Osoba
zainteresowana podjêciem pracy za
granic¹ znajduje ofertê pracy,
zamieszczon¹ na tablicy informacyjnej
Powiatowego Urzêdu Pracy (oferty te

oparzone s¹ logiem EURES), lub
bezpoœrednio korzystaj¹c ze strony
internet. http:www.europa.eu.int/eures
lub w w ersji p olskiej
www.pr aca. gov.pl /eur es. Nastêpn ie
zg³asza siê do Powiatowego asystenta
EURES, który po wstêpnym
sprawdzeniu czy kandydat spe³nia
wszystkie kryteria oferty wydaje
zainteresowanemu formularz CV
(EUROPEAN CURRICULUM
VITAE FORMAT). Kolejne kroki jakie
musi podj¹æ osoba poszukuj¹ca pracy
to wype³nienie formularza w jêzyku
ja ki je st wy ma ga ny w o fe rc ie .
Wy p e ³ n i a j ¹ c f o r m u l a r z C V
zainteresowany wyra¿a jednoczeœnie
zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla celów poœrednictwa.
Nastêpnie formularz wêdruje drog¹
elektroniczn¹ do Wojewódzkiego
asystenta EURES, i dalej poprzez
asystentów EURES w krajach UE do
konkretnego pracodawcy, który z³o¿y³
ofertê. Obecnie Powiatowy Urz¹d
Pracy w Janowie Lubelskim posiada
kilkadziesi¹t ofert pracy za granic¹.
Wszystkie oferty zawieraj¹ wymóg
znajomoœci jêzyka obcego (w 90% jest
to wymóg znajomoœci jêzyka
angielskiego pozosta³e 10% to jêzyk
hiszpañski i francuski.) Urz¹d Pracy
zachêcaj¹c bezrobotnych do
korzystania z ofert zagranicznych
jednoczeœnie informuje o koniecznoœci
powa¿nego traktowania wymogów
zwi¹zanych ze znajomoœci¹ jêzyków
obcych, co w przysz³oœci mo¿e
zao szc zêd ziæ zai nte res owa nym
nara¿enia na niepotrzebne problemy i
nieporozumienia.
Dzia³ Poœrednictwa Pracy
PUP Janów Lubelski

Dodatkowe œrodki pozyskane
Rok 2004 by³ dobrym rokiem dla
ja no ws ki eg o Ur zê du Pr ac y po d
wzglêdem starañ zmierzaj¹cych do
uzyskania wiêkszej iloœci dotacji ze
œrodków Funduszu Pracy. PUP w
Janowie Lubelskim celem pozyskania
tych¿e œrodków z³o¿y³ 6 wniosków o
dofinansowanie z rezerwy Funduszu
bêd¹cej w dyspozycji Ministerstwa
Gospodarki i Pracy na ogóln¹ kwotê
2474840 z³. S¹ to programy: „Czas na
nas”, „Stawiam na siebie”, „Nowe
wyzwania”, „Szansa na start”, „Równe
szanse” i „Miêdzy nami
poœrednikami”. Efektem z³o¿enia tych
wniosków jest otrzymanie przez
janowski Urz¹d Pracy nowej dotacji
rzêdu 1 258 200 z³, która to suma
znacznie przewy¿sza podstawowe
œrodki otrzymane wczeœniej. Powy¿sza
kwota zostanie rozdysponowana w
ca³oœci. Ponadto PUP w Janowie

Gazeta Janowska

Lubelskim informuje, i¿ posiada œrodki
finansowe na udzielenie kilku dotacji
dla osób bezrobotnych, planuj¹cych
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z
dn ia 20 .0 4. 20 04 r. o pr om oc ji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. Nr 99 poz. 1001) Starosta ze
œr od kó w fu nd us zu p ra cy m o¿ e
przyznaæ bezrobotnemu jednorazowo
œrodki w kwocie nieprzekraczaj¹cej
500% przeciêtnego wynagrodzenia na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Dzia³alnoœæ t¹ zobowi¹zany jest
prowadziæ przez okres co najmniej 12
mies iêcy. N iezb êdne jest tak¿ e
porêczenie 2 osób w formie weksla in
blanco. Bezrobotny zamierzaj¹cy
podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mo¿e
z³o¿yæ taki wniosek w Powiatowym
Urzêdzie Pracy. Zapraszamy chêtnych!
Cal

Œwiêto Niepodleg³oœci List do Redakcji

Niepodleg³oœæ. To s³owo jak refren
przewija siê przez historiê Polski. Od
ty si ¹c a l at zd ob yw al iœ my
niepodleg³oœæ, walczyliœmy o
niepodleg³oœæ, traciliœmy
niepodleg³oœæ, by znów j¹ odzyskaæ.
Wokó³ niepodleg³oœci uk³ada³y siê
¿yciorysy ca³ych pokoleñ Polaków, a
starania o ni¹ dawa³y nam bohaterów
nar odo wyc h. B yli nim i za rów no
królowie, wielcy dowódcy, zwykli
¿o³nierze, jak i patrioci, którzy walczyli
bez mundurów.
Jedenasty listopada 1918 roku
to najwa¿niejsza data historyczna w
dziejach Polski. Skupia w sobie te
wszystkie niepodleg³oœciowe burze,
jakich doœwiadczy³ nasz naród, zaœ
postaæ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
pod którego pomnikiem, co roku siê
z b i e r a m y, j e s t s y m b o l e m
wielowiekowych postaw Polaków Patriotów.

Zimno i wietrzna pogoda towarzyszy³y
te go ro cz ny m ob ch od om Œw iê ta
Niepodleg³oœci w Powiecie
Janowskim. Uroczystoœci
zainaugurowa³a uroczysta Msza
Œwiêta w intencji Ojczyzny z udzia³em
w³adz wojewódzkich,
samorz¹dowych, radnych, delegacji
s z k ó ³ , o rg a n i z a c j i s p o ³ e c z n o politycznych, pocztów sztandarowych,
pr ze ds ta wi ci el i z ak ³a dó w p ra cy,
zwi¹zków kombatanckich oraz
spo³eczeñstwa, odprawiona w
Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej,
podczas której ks. Infu³at Edmund
Ma rk ie wi cz do ko na ³ ce re mo ni i
po œw iê ce ni a s zt an da ru po wi at u,
mówi¹c ¿e sztandar jest symbolem
zobowi¹zania i wiernoœci zarówno
wobec Ojczyzny, jak równie¿ wobec
narodu, by zawsze o tym pamiêtaæ.
Po Mszy Œwiêtej nast¹pi³ przemarsz
wszystkich zgromadzonych do

Szanowny Panie Redaktorze
Ze zdumieniem przeczyta³em Pañski
artyku³ we wrzeœniowo paŸdziernikowym wydaniu Gazety
Janowskiej pt. Porozumienie w Radzie
Powiatu, w którym to artykule pracê
radnych w Komisjach Sta³ych Rady
Powiatu nazywa Pan „gestem dobrej
woli”. To, co w innych samorz¹dach
jest rzecz¹ normaln¹, u nas urasta
niemal¿e do rangi sensacji.
Prawd¹ jest, ¿e z przepisów
Ustawy o samorz¹dzie gminnym
(powiatowym) nie wynika wprost, i¿
rada ma obowi¹zek powo³ania ka¿dego
radnego do sk³adu co najmniej jednej
sta³ej komisji. Jednak zdrowy rozs¹dek
niejako nakazuje, by rada tak
kszta³towa³a sk³ady osobowe swych
organów (komisji), by ka¿dy radny
znalaz³ swoje miejsce, co najmniej w
jednym takim organie. Nie nale¿y,
zatem w sposób sztuczny pozbawiaæ
r a d n y c h m o¿ l i w o œ c i pr a c y w
komisjach. Radni, bowiem
reprezentuj¹ spo³ecznoœæ lokaln¹,
otrzymuj¹c od niej mandat
spo³ecznego zaufania i chc¹ siê z tego
zadania wywi¹zaæ jak najlepiej. Chc¹
tak¿e dobrze s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹ i
doœwiadczeniem w pracach Rady, by w

sposób najdoskonalszy wype³ni³a ona
swoj¹ rolê. Takim potencja³em na
pew no d ysp onu j¹ r adn i z k lub u
„Jednoœæ”, a tak¿e radni niezale¿ni.
Posiadaj¹ oni przygotowanie
merytoryczne i wieloletnie
doœwiadczenie w pracy
adm ini str acy jne j i sam orz ¹do wej .
Pozbawienie nas pracy w Komisjach
przez pó³ kadencji by³o b³êdem.
Dotychczasowa praca Komisji
St a³ yc h R ad y w sk ³a da ch tr zy
osobowych by³a fikcj¹ i znajduje to
odzwierciedlenie w dokumentach
chocia¿by Komisji, której od niedawna
mam zaszczyt przewodniczyæ.
Nasz¹ wol¹ nigdy nie by³a i nie
jest destrukcja pracy Rady. To w³aœnie
dziêki naszej aktywnej pracy na
Sesjach (bo tylko tam dane nam by³o
pracowaæ) zosta³y uchwalone akty
prawne, które zyskiwa³y uznanie ca³ej
R a d y. W e d ³ u g m o j e j o c e n y
pod ejm owa nie uch wa³ w spo sób
jednog³oœny nie jest niczym
nadzwyczajnym, a tylko wyrazem
dobrze, wspólnie dopracowanych
dokumentów, a chyba o to chodzi.
Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska
mgr Stanis³aw Ro¿ek

INFORMACJA
Szanowni Pañstwo!

Dzieñ 11 listopada 1918 roku
by³ prze³omowym momentem nie tylko
w d zi ej ac h E ur op y, a le pr ze de
wszystkim w dziejach Polski. Po 123
latach niewoli narodowej i
powstañczych zrywów wolnoœciowych
Polska odzyska³a niepodleg³oœæ.
Za³ama³a siê przemoc, usta³a krzywda,
pr zy sz ³a sp ra wi ed li wo œæ . Po ls ka
jednoczy³a siê politycznie, budowa³a
gospodarczo. Lata niewoli i tamten
ofiarny trud w sposób praktyczny
nauczy³y Polaków, czym ostatecznie
jest dla nas Ojczyzna, czym jest
niepodleg³oœæ, z któr¹ jednoznacznie
kojarzy siê s³owo „polskoœæ”.
Przypomnijmy, ¿e po roku 1918
na politycznej mapie Europy pojawi³o
siê sporo nowych pañstw. W Polsce za
datê œwiêta narodowego przyjêto
wydarzenie z dziejów powszechnych,
mianowicie akt koñcz¹cy Wielk¹
Wojnê, analogicznie do 8 maja 1945
roku. Dopiero w kwietniu 1937 roku
wesz³a w ¿ycie „ustawa o œwiêcie
niepodleg³oœci”, czyni¹ca z dnia 11
listopada œwiêto pañstwowe.

Janowskiego Oœrodka Kultury.
Hymnem narodowym rozpoczê³a siê
dalsza czêœæ uroczystoœci, w czasie
której nast¹pi³o oficjalne przekazanie
sztandaru powiatu, ufundowanego
przez 66 sponsorów. Po przyjêciu
sztandaru przez poczet sztandarowy,
Pani Wies³awa Król i Pan Lech Wronka
- pracownicy Starostwa, w imieniu
wszystkich pracowników samorz¹du
powiatowego, na sztandar z³o¿yli
uro czy ste œlu bow ani e uc zci wej i
rz et el ne j p ra cy dl a d ob ra na s
wszystkich. Nastêpnie uczniowie
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku
pieœni¹ i poezj¹ uœwiêcili uroczystoœæ.
Po czym uczestnicy
uroczystoœci, przy dŸwiêkach “Olek
Orkiestry”, przeszli na plac, by przed
pom nik iem Pi³ sud ski ego z³o ¿yæ
wieñce i kwiaty, zaœ póŸnym
popo³udniem rozpoczê³a siê Droga
Krzy¿owa, która zgromadzi³a wielu
wiernych.
Alina Boœ

Panu lek. med. Markowi Winiarskiemu
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu:
œmierci ojca
sk³ada Dyrekcja i wspó³pracownicy
Szpitala w Janowie Lubelskim

Nawi¹zuj¹c do informacji zawartej w
ulotce dotycz¹cej selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie
gminy Janów Lubelski, któr¹
rozpoczêliœmy od 1 wrzeœnia 2004 r.
informujê:
Selektywn¹ zbiórkê odpadów w
postaci makulatury, szk³a, tworzyw
sz tu cz ny ch r oz wi ¹z an o po pr ze z
rozstawienie pojemników do
segregacji typu „dzwon” w zabudowie
wielorodzinnej i dostarczenie worków
foliowych do nieruchomoœci
jednorodzinnych. Podjête dzia³ania nie
obejmuj¹ odpadów zmieszanych,
których wytwarzanie wystêpuje w
ka¿ dej nie ruc hom oœc i. W³a œci cie l
nieruchomoœci ma ustawowy
obowi¹zek ich gromadzenia i
przekazywania do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie posiadaj¹cej
na ich odbiór stosowne zezwolenie.
Odbiór odpadów komunalnych mo¿na
zleciæ gminnej jednostce
organizacyjnej prowadz¹cej
dzia³alnoœæ na obszarze w³asnej gminy.
Odb iór odp adó w ko mun aln ych i
obowi¹zek ich gromadzenia reguluj¹
ustawy: o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminie oraz ustawa o
odpadach. Celem czêœciowego
rozwi¹zania problemu zwi¹zanego z
gromadzeniem odpadów komunalnych
zmieszanych w jednorodzinnych
gospodarstwach domowych, gmina
Janów Lubelski i gmina Modliborzyce,
w ramach zawartego porozumienia
miêdzygminnego, zakupi³y pojemniki
110 litrowe przeznaczone do
rozdysponowania wœród gospodarstw
domowych na terenie swoich gmin.

Gazeta Janowska

Dysponentem pojemników w ramach
umowy dzier¿awnej zosta³a gminna
jednostka organizacyjna, jak¹ jest
PG Ki M S p. z o .o . w Ja no wi e
Lubelskim, która zosta³a zobowi¹zana
do rozprowadzenia pojemników.
Koszt dzier¿awy pojemnika
ustalono w cenie 1,22 z³ brutto za jeden
miesi¹c. Pojemnik staje siê w³asnoœci¹
dzier¿awcy z chwil¹ pokrycia kosztów
zakupu. N a c a³oœæ k osztów
eksploatacji pojemnika sk³adaj¹ siê
jeszcze koszty odbioru i utylizacji na
sk³adowisku odpadów komunalnych.
Maj¹c na uwadze, ustawê o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminie, przypominamy o obowi¹zku
w³ aœ ci ci el i n ie ru ch om oœ ci do
zawierania umów na korzystanie z
us³ug wykonywanych przez jednostkê
organizacyjn¹ w zakresie wywozu
odpadów.
Zamówienia na dostawê pojemników
110 litrowych na odpady komunalne
niesegregowane i ich odbiór nale¿y
sk³adaæ w PGKiM Sp. z o.o. w Janowie
Lubelskim lub telefonicznie pod nr
telefonu 8720785 i 8721282.
Bli¿szych informacji udziela
Punkt Doradztwa Ekologicznego w
Ur zê dz ie Mi ej sk im w Ja no wi e
Lubelskim, ul Zamoyskiego 59, w
pokoju nr 11, tel.: 872-43-11.
Maj¹c na uwadze ochronê
ni ez wy kl e ce nn eg o i pi êk ne go
œrodowiska naturalnego apelujemy o
w³¹czenie siê do systemu zbiórki
odpadów oraz innych dzia³añ
s³u¿¹cych ekorozwojowi naszej gminy.
Zenon Sydor
Z-ca Burmistrza
Janowa Lubelskiego
11.

OŒWIADCZENIE
Informacje zawarte w artykule opublikowanym na ³amach „Dziennika
Wschodniego” z dnia 08.11.2004 r. pt. „Podwójne ¿ycie akustyka”, a dotycz¹ce
Domu Kultury s¹ nieprawdziwe, a przez to stawiaj¹ Dom Kultury w z³ym œwietle.
By³em przy przeszukaniu pomieszczeñ Domu Kultury i mam protokó³ z
przeszukania tj. spis i opis rzeczy znalezionych w toku przeszukania
(VIDs.53/04/s, Wydz. 1 Zarz¹du XV CBŒ, KGP w Lublinie). Na tej podstawie
oœwiadczam, ¿e w Domu Kultury nie znaleziono materia³ów s³u¿¹cych do
konstrukcji materia³ów wybuchowych, wobec tego nieprawdziwe s¹ wnioski
zawarte w artykule, ¿e w naszym Domu Kultury produkowane by³y bomby.
Dzieñ po artykule „Podwójne ¿ycie akustyka” w „Dzienniku Wschodnim”
ukaza³o siê sprostowanie nastêpuj¹cej treœci: „We wczorajszy tekst o
zatrzymanym pracowniku Domu Kultury w Janowie Lubelskim wkrad³a siê
nieœcis³oœæ. Podczas przeszukania pomieszczeñ Domu Kultury policjanci znaleŸli
œladowe iloœci materia³ów pirotechnicznych, a nie „spore iloœci materia³ów,
s³u¿¹cych do konstrukcji materia³ów wybuchowych. Za b³¹d przepraszam.
Krzysztof Za³uski”.
£ukasz Drewniak
Dyrektor JOK
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku
informuje, ¿e przy Zespole powo³ana jest przez Lubelskiego Kuratora Oœwiaty
Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadzaj¹ca egzamin na:

TYTU£ WYKWALIFIKOWANEGO
ROBOTNIKA W ZAWODZIE ROLNIK
Wymagane dokumenty:
- dokument to¿samoœci (dowód osobisty, a w przypadku osób, które nie ukoñczy³y
18 lat wa¿na legitymacja szkolna);
- œwiadectwo szkolne w oryginale ukoñczenia lub promocyjne ZSZ (mo¿e byæ
ukoñczenia szko³y podstawowej lub gimnazjum);
dwie fotografie;
- osoby, które nie ukoñczy³y 18 lat zobowi¹zane s¹ dostarczyæ zaœwiadczenie z
Urzêdu Gminy lub od so³tysa o tym, ¿e pomagaj¹ rodzicom, krewnym, itp. w
prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez ostatnie 3 lata;
- osoby wykonuj¹ce pracê w zawodzie rolnik na w³asny rachunek sk³adaj¹
pisemne oœwiadczenie o sta¿u pracy.
- op³ata egzaminacyjna w wysokoœci 250 z³.
Informacje:
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku
Tel.: (015) 87 40 268, 87 40 682.

OG£OSZENIE
Fabryka Maszyn Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim posiada do sprzeda¿y
nieruchomoœci pod dzia³alnoœæ przemys³owo-us³ugow¹:
1. Dzia³kê nr 2059/22 oraz 2059/12 o ³¹cznej powierzchni 0,318 ha na których
znajduje siê:
a) budynek warsztatowo-magazynowy, parterowy, nie podpiwniczony wykonany
z technologii tradycyjnej, wysokoœæ budynku 4,7-5,6 m. Obiekt wyposa¿ony w
instalacje: wod-kan; co; instalacjê si³y i oœwietlenia, odgromow¹, telefoniczna,
sprê¿onego powietrza, wentylacje mechaniczna ui grawitacyjna.
b) warsztat naprawy wózków o konstrukcji lekkiej stalowej. Obudowa œcian z
bloczków betonu komórkowego, dach ocieplony we³na mineralna i pokryty
blach¹ falist¹. Obiekt wyposa¿ony w dwa kana³y naprawcze d³. 7,4 m i szer.
0,75m. Poziom kana³u 1,50 m Powierzchnia u¿ytkowa budynków ogó³em ok. 920
m2. Dobry dojazd z drogi krajowej nr 19 Lublin Rzeszów.
2. Dzia³kê nr 2059/17 o powierzchni 0,3828 ha; KW 60619 na której znajduj¹ siê
dwa obiekty wraz z parkingiem dla samochodów osobowych:
a) budynek socjalno-biurowy o powierzchni u¿ytkowej - 1376 m2, 2-traktowy o
konstrukcji szkieletowej, ¿elbetowej, prefabrykowanej bez podpiwniczenia.
Obiekt posiada cztery kondygnacjê. Wysokoœæ kondygnacji 3.0 m.
b) sala zebrañ: d³. 30,87 mx szer. 18,45m x wys. 7,2; powierzchnia u¿ytkowa 875
m2 oraz ³¹cznik: d³. 12 m, szer. 6m, wys. 3 m. Bezpoœredni wjazd z drogi krajowej
nr 19 Lublin Rzeszów.
Maszyny i urz¹dzenia: tokarki k³owe numeryczne TKX 50 N, suwnicê 3,2 T,
wózek wid³owy elektryczny WW 1212, pó³automat spawalniczy MAG 500,
frezarkê FWA 41, komputer 220 MMX.
Oferty prosimy sk³adaæ do dnia 31.12.2004 r. fax.015/872 04 73.
Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo¿na w Oddziale Gospodarki Remontowej i
Inwestycji
Tel.: (015) 872 04 70 wew. 209 lub kom. 0 600 003 507.
Fabryka Maszyn Sp. z o.o.
23-300 Janów Lubelski
ul. Lubelska 46
tel.: (15) 872 04 70 fax.:(15) 872 04 99.
e-mail: fmj@fmj.pl
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Dzia³alnoœæ Stra¿y Miejskiej
w Janowie Lubelskim
Mimo, i¿ Stra¿ Miejska w Janowie
Lubelskim istnieje od ponad jedenastu
lat, widok Stra¿nika wykonuj¹cego
swoje obowi¹zki wci¹¿ wzbudza w
mieszkañcach naszego miasta ró¿ne,
czasami diametralnie inne odczucia.
Czêœæ osób na widok funkcjonariuszy
Stra¿y Miejskiej czuje z³oœæ, w innych
widok ten wzbudza agresjê, ale s¹ te¿ i
tacy, których cieszy widok patrolu
stra¿ników i którzy s¹ zadowoleni z
faktu, i¿ Janów Lubelski posiada swoj¹
S t r a ¿ M i e j s k ¹ . N i e s t e t y, a n i
przeciwnicy, ani te¿ sympatycy tej
mundurowej formacji nie znaj¹ tak
naprawdê zakresu dzia³ania i
uprawnieñ funkcjonariuszy Stra¿y
Mi ej sk ic h; ob ow i¹ zk ów i p ra w
okreœlonych w stosownych
rozporz¹dzeniach i ustawach. Wci¹¿
te¿ pracuj¹cym na terenie naszego
mi as ta st ra ¿n ik om zd ar za si ê
podejmowaæ interwencje wobec osób,
które, przyk³adowo, nie chc¹ okazaæ
swoich dokumentów to¿samoœci
twierdz¹c, i¿ stra¿nicy nie posiadaj¹
uprawnieñ d o l egitymowania.
Przybli¿my, wiêc jakie, tak naprawdê,
s¹ uprawnienia i obowi¹zki Miejskich
stra¿ników i z czego one wynikaj¹.
Wszelkie przepisy dotycz¹ce
funkcjonowania Stra¿y Gminnych
(Miejskich) s¹ okreœlone obecnie w
Ustawie o Stra¿ach Gminnych oraz w
wydanych na jej podstawie,
od po wi ed ni ch Ro zp or z¹ dz en ia ch
Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji. W œwietle tych aktów
prawnych, do zadañ Stra¿y Miejskiej
nale¿y m.in.: ochrona spokoju i
porz¹dku w miejscach publicznych,
czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola
ruchu drogowego w zakresie
okreœlonym w przepisach o ruchu
drogowym, doprowadzanie osób
nietrzeŸwych do izby wytrzeŸwieñ,
zabezpieczenie miejsca przestêpstwa,
katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia, wspó³dzia³anie z
w³aœciwymi podmiotami w zakresie
ratowania ¿ycia i zdrowia obywateli,
k o n w o j o w a n i e d o k u m e n t ó w,
przedmi otów war toœciow ych lub
wartoœci pieniê¿nych dla potrzeb
g m i n y, w y p e ³ n i a n i e z a d a ñ
wynikaj¹cych z przepisów i uchwa³
sa mo rz ¹d u t er yt or ia ln eg o - by
wymieniæ te najwa¿niejsze.
Jednoczeœnie, bêd¹c w mundurze, w
trakcie wype³niania swoich
s ³ u ¿ b o w y c h o b o w i ¹ z k ó w,
funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej ma
prawo do: legitymowania osób w
uzasadnionych przypadkach w celu
ustalenia ich to¿samoœci, udzielania
pouczeñ, n ak³adania grzywien w
postêpowaniu mandatowym,
dokonywania czynnoœci
sprawdzaj¹cych, kierowania
wniosków o ukaranie do kolegium do
spraw wykroczeñ i wnoszenia œrodków
odwo³awczych, ujêcia osób
stwarzaj¹cych w sposób oczywisty
bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego, a tak¿e dla mienia,
wydawania poleceñ, usuwania
po ja zd ów i b lo ko wa ni a k ó³ w
przypadkach okreœlonych w przepisach
o ruchu drogowym, ¿¹dania niezbêdnej

Gazeta Janowska

pomocy od instytucji pañstwowych i
samorz¹dowych i inne. Realizuj¹c
zadania przewidziane w szczególnoœci
us ta w¹ o st ra ¿a ch gm in ny ch i
pr ze pi sa mi pr aw a mi ej sc ow eg o,
janowscy stra¿nicy miejscy w okresie
od stycznia do dnia 04.11.2004 r podjêli
ogó³em 661 interwencji. Ustnie b¹dŸ
pisemnie mieszkañcy miasta i gminy
Janów Lubelski skierowali do Stra¿y
Miejskiej wnioski o pomoc i
interwencjê, ogó³em przyjêto 120
skarg, powiadomieñ i próœb o podjêcie
in te rw en cj i. S pr aw y te g ³ó wn ie
do ty cz y³ y za k³ óc an ia po rz ¹d ku
publicznego, zaniedbañ
por z¹d kow ych , ni epr awi d³o weg o
parkowania pojazdów, braku œrodków
ostro¿noœci przy wyprowadzaniu psów,
kontroli posesji w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku. W pozosta³ych
sprawach dominowa³y zg³oszenia
dotycz¹ce niszczenia zieleni,
ni el eg al ne go ha nd lu , sa mo wo li
budowlanej, przestêpstw.
Wy k o n u j ¹ c c z y n n o œ c i
s³u¿bowe stra¿nicy miejscy w tym
okresie:
- udzielili 496 ustnych lub pisemnych
poleceñ i pouczeñ;
- skierowali 2 wnioski o ukaranie do
S¹du Grodzkiego w Janowie
Lubelskim;
- na³o¿yli 165 mandaty karne na
kwotê15650 z³.
Organom Policji przekazano 3 sprawy
celem dalszego postêpowania zgodnie
z w³ aœ ci wo œc i¹ rz ec zo w¹ . St ra ¿
Miejska w Janowie Lubelskim bra³a
równie¿ czynny udzia³ w
zabezpieczaniu imprez i uroczystoœci o
charakterze pañstwowym, kulturalnym
i sportowym - w tym rozgrywek
meczów pi³karskich. Zabezpieczono
³¹cznie 26 wiêkszych imprez i
uroczystoœci o c harakterze
pañstwowym, religijnym i sportowym.
Przeprowadzono 465 asyst i konwojów
na rzecz gminy (wzrost o 15,6% do
okresu roku 2003) oraz 59 patroli w
ramach akcji „Bezpieczna droga do
szko³y”. Stra¿nicy ujawnili ponadto 7
miejsc zagro¿eñ oraz 3 miejsca
kryminogenne. Komendant powiatowy
Policji w Janowie Lubelskim wyrazi³
du¿e uznanie dla pracy
funkcjonariuszy janowskiej Stra¿y
Miejskiej, równoczeœnie zaœ zapewni³,
¿e nadal prowadzone bêd¹ wspólne
patrole (w tym roku do koñca listopada
by³o ich 58) janowskich stra¿ników
mi ej sk ic h j ak i p ol ic ja nt ów z
janowskiej komendy. Z nadejœciem
zimy funkcjonariusze SM rozpoczn¹
wzmo¿one kontrole pod wzglêdem
przestrzegania obowi¹zku na³o¿onego
na w³aœcicieli nieruchomoœci w
kontekœcie odœnie¿ania chodników
po³o¿onych wzd³u¿ ich posesji.
Dzia³ania stra¿ników w znacznej
mierze zdyscyplinowa³y w³aœcicieli i
zarz¹dców nieruchomoœci. Regularnie,
w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowego Roku dokonuje siê tak¿e
szeregu kontroli placówek handlowych
zajmuj¹cych siê wprowadzaniem do
obrotu œrodków pirotechnicznych.
Cal

W Janowskim Szpitalu
Technika cyfrowa w Pracowni RTG
Firma FUJIFILM zaproponowa³a i przedstawi³a projekt ucyfrowienia diagnostyki
radiologicznej na bazie posiadanej aparatury znajduj¹cej siê w janowskim
szpitalu. Wspó³pracê z t¹ firma nawi¹za³ doktorAlfred Wróblewski kierownik
Pracowni Radiologicznej.
Wykorzystuj¹c nowoczesna technikê cyfrow¹ do opracowania badañ
rentgenowskich osi¹ga siê poprawienie jakoœci badañ, zwiêksza bezpieczeñstwo
pacjentów, wyd³u¿a ¿ywotnoœæ aparatury, zapewnia bardzo wysok¹ jakoœæ zdjêæ,
obni¿a koszt badania o oko³o 60% oraz zapewnia ochronê œrodowiska. Obecnie
nale¿y utylizowaæ odczynniki chemiczne oraz zu¿yte klisze radiologiczne.
Wprowadzenie nowego systemu nie wymaga adaptacji pomieszczeñ, natomiast
powoduje mo¿liwoœæ zapisywania wyników na specjalnym papierze, filmie,
p³ycie CD.
Mo¿liwe jest przesy³anie badañ w sieci szpitala na oddzia³y ju¿ w trakcie
badania. Du¿ym udogodnieniem jest teleradiologia tzn. mo¿liwoœæ przesy³ania
badañ do konsultacji do klinik i innych szpitali droga internetow¹. W lutym
przysz³ego roku bêdzie zamontowany system na zasadzie promocji i pracowaæ
bêdzie 3-4 tygodnie.
Je¿eli zostanie zaakceptowany trzeba bêdzie zakupiæ aparaturê wraz ze
stacj¹ lekarsk¹. Koszt zakupu 400 - 450 tys. z³ z tym, ¿e mo¿na uzyskaæ z Unii
Europejskiej oko³o 75 % dofinansowania oraz 10% z Ministerstwa Gospodarki
pozosta³¹ kwotê 60 tys. z³ szpital powinien wy³o¿yæ we w³asnym zakresie. Przy
dobrej woli Starostwa Dyrekcji szpitala i sponsorów zamierzenia s¹ realne. Taki
system dzia³a ju¿ w kilku szpitalach miêdzy innymi w Pszczynie.

£¹cznoœæ
W zwi¹zku ze zmian¹ systemu ³¹cznoœci telefonicznej, na terenie Szpitala zmianie
ulega sposób uzyskania po³¹czenia z wybranym abonentem. Wybieraj¹c numer
centrali telefonicznej Szpitala tj. 87-24-611 us³yszymy zapowiedŸ s³own¹, po
której wybieramy ostatnie trzy cyfry numeru wewnêtrznego abonenta, lub
czekamy na zg³oszenie siê stanowiska informacyjnego. Po jego zg³oszeniu
prosimy o po³¹czenie z okreœlonym abonentem.
J.M.

Æwiczenia-SZKO£A 2004
W dniu 29 paŸdziernika 2004 roku, na
obiektach Szko³y Podstawowej Nr 3
w Janowie Lubelskim przeprowadzone
zosta³y æwiczenia zgrywaj¹ce s³u¿b
ratowniczych powiatu janowskiego.
Za³o¿eniem do æwiczeñ by³ po¿ar,
k t ó ry p o ws t a ³ w w y ni k u pr a c
remontowych na korytarzu i przyleg³ej

szko³y, samorz¹dem terytorialnym,
Pogotowiem Ratunkowym, Policj¹ i
innymi podmiotami ratowniczymi.
Celem æwiczeñ by³o doskonalenie
zasad wspó³dzia³ania wszystkich
pod mio tów rato wni czy ch i s³u ¿b
przewidzianych do likwidacji
zag ro¿ eni a w za³ o¿o nej syt uac ji.

sali lekcyjnej na parterze bloku B.
W wyniku rozwoju po¿aru, lotne
produkty spalania spowodowa³y silne
zadymienie i wysok¹ temperaturê.
Zachodzi³a kon iecznoœæ ewakuacji
dzieci z pierwszego i drugiego piêtra
bloku B. Czêœæ dzieci zosta³o odciêtych
przez po¿ar i musia³y byæ ewakuowane
przez okna budynku. Do tych dzia³añ
wy ko rz ys ta no wó r ra to wn ic zy i
podnoœnik hydrauliczny z Fabryki
Maszyn w Janowie Lubelskim.
Æwiczenia realizowane by³y przy
œcis³ej wspó³pracy z administracj¹

W æwiczeniach udzia³ wziê³y
jednostki: Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(5 pojazdów), Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych (11 pojazdów), Pogotowie
Ratunkowe, Policja, Stra¿ Miejska.
Obserwatorami æwiczeñ byli:
Starosta Powiatu - Boles³aw Gzik, v-ce
Starosta Powiatu - W³odzimierz
Gomu³ka, Komendant Powiatowy PSP
- st. bryg. Benedykt Stachyra, Dyrektor
Szko³y - Zygmunt Tylus

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Janowie Lubelskim
pr ow ad zi ba da ni a p rz es ie wo we
wzroku za pomoc¹ programu
mu lt im ed ia ln eg o „ WI DZ Ê” po d
kierunkiem Instytutu Fizjologii i
Patologii S³uchu oraz Samodzielnego
Publicznego Klinicznego Szpitala
Okuli stycz nego w Warszawie w
ramach umowy z MENiS.
Celem programu jest
upowszechnianie dostêpu do us³ug
medycznych i wyrównywanie szans
dzieci z zaburzeniami wzroku,
poniewa¿ w ostatnich latach nie
prowadzono w Polsce badañ
ep id em io lo gi cz ny ch do ty cz ¹c yc h
wystêpowania wad wzroku u dzieci.
Badaniami tymi objête bêd¹ dzieci z
przedszkoli i uczniowie klas I-III.
O wadach refrakcji mówimy
wtedy, gdy uk³ad optyczny oka nie jest
w stanie skupiæ równoleg³ej wi¹zki
promieni œwietlnych na siatkówce.

Przyczyny wad wzroku mog¹ byæ
ró¿ne np. genetyczne
(krótkowzrocznoœæ), wady rozwojowe
narz¹du wzroku, np. dystrofie rogówki,
skutki zaburzeñ wewn¹trzmacicznych
np. ró¿yczki, czy czynniki
œrodowiskowe. Wady wzroku mog¹
byæ jednym z czynników
pogarszaj¹cych wyniki w szkole,
wp³ywaj¹ na codzienne ¿ycie i
aktywnoœæ dzieci i m³odzie¿y. Maj¹
wp³yw na rozwój psychoruchowy oraz
utrudniaj¹ integracjê w spo³eczeñstwie.
Badanie przesiewowe wzroku
obejmowaæ bêd¹ przeprowadzenie
test ów op tycz nych : bad anie
ró¿nicowania kontrastu, które pozwala
wykryæ wady wzroku zwi¹zane z
nieprawid³owym odbieraniem ostroœci
i kontrastowoœci obrazów, badanie
widzenia barwnego, które pozwala
wykryæ zaburzenia w rozpoznawaniu
kolorów.
mgr Jaros³aw Lenart

Oœrodek Dializ na szóstkê
W ostatnich miesi¹cach we wszystkich szpitalach na terenie kraju
przeprowadzono kontrole Oœrodków Dializ. Wynik kontroli w Janowie Lub.
najlepiej odda cytat z protoko³u pokontrolnego „Nie stwierdzono
nieprawid³owoœci w podawaniu i leczeniu niedokrwistoœci preparatem
erytropoetyny u pacjentów dializowanych w Oœrodku Dializ Pozaustrojowych w
SPZOZ w Janowie Lubelskim”.
Dokumentacja prowadzona jest prawid³owo, leki podawane w
odpowiednich dawkach i iloœciach odpowiednich dla indywidualnego klienta.
Wynik tej kontroli jest niejako podsumowaniem dwudziestoletniej pracy Oœrodka
Dializ. Niew¹tpliwie jest to zas³uga ca³ej za³ogi Oœrodka Dializ, którego
kierownikiem jest doktor El¿bieta Kolibska. Gratulujemy.
Gmina dobrej woli
Rolnicy z Gminy Godziszów podjêli szlachetn¹ akcjê pomocy potrzebuj¹cym. Po
zbiorach ziemiop³odów przeprowadzili zbiórkê ziemniaków (oko³o 30 ton) oraz
innych warzyw na potrzebê Janowskiego szpitala.
Zbiórk¹ zajmowali siê rolnicy, pracownicy szpitala natomiast
przygotowali pomieszczenia, ch³odnie i przygotowalnie, zabezpieczyli dary na
okres zimowy. Iloœci warzyw by³y znaczne, np. czêœæ kapusty zosta³a zakiszona na
okres zimowy. Nale¿y wyraziæ uznanie dla ludzi, w których wyzwalaj¹ siê takie
odruchy dobrej woli. Jak widzimy potencja³ dobrej woli w ludziach jest olbrzymi i
nale¿y go ci¹gle wyzwalaæ.
Kontrakty i nadzieje
Szpital prowadzi negocjacje z NFOZ w sprawie kontraktów dotycz¹cych
zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych na 2005 r. Do koñca
listopada przeprowadzono negocjacje w kilku zakresach œwiadczeñ uzyskuj¹c
wy¿sze wartoœci kontraktów. Pragnê przypomnieæ, ¿e na przestrzeni roku 2004,
szpital na skutek licznych wyst¹pieñ, uzyska³ wzrost wartoœci obecnego kontraktu
w stosunku do stycznia br. o ponad 1 milion z³.
Trwaj¹ nadal negocjacje kontraktu w zakresie ratownictwa medycznego i
rehabilitacji. Po zakoñczeniu negocjacji spodziewany jest dalszy wzrost ogólnej
wartoœci kontraktów na 2005 r. o oko³o 1 milion z³, w stosunku do wartoœci
bie¿¹cej.
Dyrekcja szpitala rozwa¿a koncepcjê rozwi¹zania nabrzmia³ego problemu
wzrostu wynagrodzeñ, przyznanego pracownikom tzw. „ustaw¹ 203”, najbardziej
optymalnego w stosunku do aktualnej sytuacji finansowej SP ZZOZ. Koncepcje te
konsultowane s¹ z Rada Spo³eczn¹ i organem za³o¿ycielskim szpitala.
Powstaje Oddzia³ Rehabilitacji
Szpital z³o¿y³ ofertê na nowy rodzaj œwiadczeñ szpitalnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej. W zwi¹zku z tym powstaje nowy oddzia³, w którym
docelowo ma byæ 30 ³ó¿ek. Oddzia³ Rehabilitacji Leczniczej œwiadczyæ bêdzie
us³ugi z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Dotyczy to
chorych, np. po zbiegach ortopedycznych, po urazach i z³amaniach koœci, ze
schorzeniami zwyrodnieniowymi stawów, reumatycznymi, z pora¿eniami po
udarach i wylewach itp.
W celu prowadzenia dzia³alnoœci zostanie zatrudniony lekarz specjalista w
zakresie rehabilitacji medycznej. Byæ mo¿e nast¹pi potrzeba zatrudnienia w
okresie póŸniejszym techników fizjoterapii. Pomocym w leczeniu na oddziale
bêdzie dzia³ fizjoterapii kierowany przez Zbigniewa Sawê. W tworzeniu nowego
oddzia³u znaczne zas³ugi ma doktor Krzysztof Kalita.

Opracowa³: kpt Krzysztof Kurasiewcz

Badania przesiewowe wzroku

Gazeta Janowska
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Dzieñ Pracownika Socjalnego
“dzieñ 21 listopada ustanawia siê Dniem Pracownika Socjalnego”
Dzieñ Pracownika Socjalnego
obchodzony 21 listopada jest wielkim
œwiêtem wszystkich pracowników
s³u¿b spo³ecznych, a w szczególnoœci
pracowników socjalnych. O jego
randze œwiadczy fakt, i¿ kilka lat temu
sformalizowano to œwiêto
wprowadzaj¹c do ustawy o pomocy
spo³ecznej zapis, i¿ „dzieñ 21 listopada
usta nawi a siê Dnie m Pra cown ika
Socjalnego”. Ustawowy dzieñ
pracownika socjalnego jest form¹
wy ró ¿n ie ni a pr ac ow ni kó w s³ u¿ b
spo³ecznych, dostrze¿enia ich roli i
znaczenia ich s³u¿by dla spo³eczeñstwa
oraz pewnym sposobem promowania
zawodu pracownika socjalnego.
Zawód pracownika socjalnego
zaistnia³ w roku 1966 kiedy to
Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej powo³a³o pañstwowe
szko³y pracowników socjalnych. Dziœ
pr ac ow ni cy so cj al ni zd ob yw aj ¹
wykszta³cenie w szko³ach
pracowników socjalnych i uczelniach
wy¿szych. W powiecie janowskim
oko³o 30% pracowników socjalnych
posiada wykszta³cenie wy¿sze,
pozostali posiadaj¹ dyplom
pracownika socjalnego. Jest to wiêc
grupa zawodowa, która mo¿e siê
poszczyciæ solidnym wykszta³ceniem.
Pracownicy socjalni jako grupa
zawodowa bardziej rozpoznawalni dla
spo³eczeñstwa stali siê w latach 90tych, kiedy to w³aœnie s³u¿bom
spo³ecznym przypad³a rola ³agodzenia
skutków transformacji. Przez te lata
rozwija³y siê instytucje pomocy
spo³ecznej, przybywa³o pracowników
so cj al ny ch i c ho æ j es t i ch 29
zatrudnionych w placówkach na
terenie ca³ego powiatu, w tym 22
zatrudnionych w gminnych oœrodkach
pomocy spo³ecznej, to wci¹¿ ich jest za
ma³o. Z analizy danych wynika, ¿e
br ak uj e c o n aj mn ie j 5 et at ów
pracowników socjalnych, aby móg³
byæ spe³niony wymóg ustawy o
pomocy spo³ecznej.
Pracownicy socjalni pracuj¹ nie
tylko, jak to ma miejsce na terenie
powiatu, w oœrodkach pomocy
spo³ecznej, powiatowym centrum
pomocy rodzinie, domu pomocy
spo³ecznej czy zak³adzie
pielêgnacyjno-opiekuñczym. Mog¹
prac owaæ równ ie¿ w plac ówka ch
opiekuñczo-wychowawczych,
sz pi ta la ch , oœ ro dk ac h ws pa rc ia ,
noclegowniach, innych publicznych i
niepublicznych instytucjach pomocy
spo³ecznej.
Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ
spo³eczna stawia przed s ³u¿bami
spo³ecznymi wci¹¿ nowe wyzwania.
W latach 90-tych by³a to transformacja
ustrojowa, teraz wielkim wyzwaniem
jest dokonuj¹ca siê w Polsce reforma
sys tem u op iek i na d dz iec kie m i
ro dz in ¹. Re fo rm a t ru dn a, le cz
niezbêdna przemawia za jej
kontynuowaniem prawo dziecka i
rodziny do skutecznej pomocy w
sytuacjach kryzysu, a tak¹ pomoc mog¹
zapewniæ jedynie s³u¿by socjalne.
Ostatnio swój renesans w
Polsce prze¿ywa œrodowiskowa
metoda pracy socjalnej zwi¹zana z
aktywizacj¹ spo³ecznoœci lokalnych i
14.

stym ulow anie m sam opom ocy.
Przyk³adem s¹ utworzone œwietlice
œrodowiskowe przy Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim i
Po wi at ow ym Ce nt ru m P om oc y
Rodzinie.
Rozwój metody œrodowiskowej
w systemie pomocy spo³ecznej jest
wyzwaniem naszych czasów i
najbardziej po¿¹danym kierunkiem w
pracy socjalnej. Pomoc prowadz¹ca do
samopomocy wprowadza do pracy
socjalnej nowe wartoœci, wyzwala si³y
tkwi¹ce w spo³ecznoœciach i
jednostkach, nie uzale¿nia klientów
pomocy spo³ecznej od systemu oraz
in st yt uc ji i j es t b ez sp rz ec zn ie
kierunkiem, którym powinna zmierzaæ
praca socjalna.
Zawód pracownika socjalnego
jest w znacznym stopniu
sfeminizowany, nie nale¿y te¿ do
najlepiej op³acanych. Stawia natomiast
wykonuj¹cym go osobom wysokie
wymagania. Od pracownika socjalnego
wy ma ga si ê o kr eœ lo ny ch ce ch
osobowoœci oraz odpowie dnie j
postawy etycznej, bowiem
o cz ek iw an ia sp o³ ec zn e w ob ec
pracowników socjalnych s¹ bardzo
du¿e. Zdolnoœæ rozumienia drugiego
cz³ owi eka , g³ êbo ka ¿ ycz liw oœæ i
wra¿l iwoœæ , budz enie z aufan ia,
tolerancyjnoœæ, umiejêtnoœæ
po sz an ow an ia go dn oœ ci ka ¿d eg o
cz³owieka oraz solidaryzowanie siê z
ludŸmi potrzebuj¹cymi i cierpi¹cymi oto cechy i umiejêtnoœci dobrego
pracownika socjalnego. Jednoczeœnie
zawód ten wymaga dobrej kondycji
psychicznej, odpornoœci i umiejêtnoœci
odpowiedniego zdystansowania siê do
problemów spo³ecznych i ró¿nych
sytuacji, z jakimi styka siê pracownik
socjalny podczas swojej codziennej
pracy. Bieda, przemoc, bezradnoœæ,
cierpienie - to codzienna rzeczywistoœæ
pracownika socjalnego, który musi
sobie z tym umieæ radziæ.
Pracownik socjalny powinien
dysponowaæ rozleg³¹ wiedz¹ z ró¿nych
dziedzin oraz odpowiednimi
umiejêtnoœciami. Musi byæ
ko mu ni ka ty wn y, um ie æ ³ at wo
nawi¹zywaæ kontakt z ludŸmi, a
jednoczeœnie umieæ s³uchaæ i
wspó³czuæ. Ponadto oczekuje siê od
pracownika socjalnego ¿eby by³ dobrze
zorganizowany oraz konsekwentny i
skuteczny w dzia³aniu. Jak trudno
sprostaæ tym wszystkim wymaganiom i
ocz eki wan iom dob rze wie ka¿ dy
pracownik socjalny. Jak ogromn¹
satysfakcjê przynosi wykonywanie
tego zawodu mo¿e wiedzieæ tylko
pracownik socjalny.
Z okazji przypadaj¹cego 21
listopada Dnia Pracownika Socjalnego,
wszystkim pracownikom jednostek
pomocy spo³ecznej z terenu powiatu
janowskiego, pragnê z³o¿yæ ¿yczenia,
wielu sukcesów w ¿yciu zawodowym i
osobistym oraz radoœci i satysfakcji z
pracy, która dla tak wielu osób i rodzin
stanowi cenn¹ pomoc.
Z wyrazami uznania
Anna Œmit
dyrektor PCPR

Rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 19 listopada
1 9 9 9 r. P r a w o d z i a ³ a l n o œ c i
gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 z póŸniejszymi zmianami),
oraz ustaw¹ z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo dzia³alnoœci
gospodarczej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 2125),
przedsiêbiorca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹
mo¿e podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
po uzyskaniu wpisu do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej. Ewidencjê
dzia³alnoœci gospodarczej prowadzi
gmina w³aœciwa do miejsca
zamieszkania przedsiêbiorcy.
Mie jsc em z ami esz kan ia j est
miejscowo œæ, w kt órej przebywa
przedsiêbiorca z zamiarem sta³ego
pobytu. Ewidencja dzia³alnoœci
gospodarczej jest jawna i dane w niej
zawarte nie podlegaj¹ przepisom
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.
1271).
Zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
podlega op³acie w kwocie 100 z³, a
je¿e li zg³o szen ie doty czy zmia ny
wpisu op³ata wynosi 50 z³.
Zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
powinno zawieraæ:
- oznaczenie przedsiêbiorcy;
- jego numer ewidencyjny PESEL;
- oznaczenie miejsca zamieszkania;
- adres przedsiêbiorcy;
- adres zak³adu g³ównego, oddzia³u;
- miejsce wykonywania dzia³alnoœci;
- okreœlenie przedmiotu wykonywanej
dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z
Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci
(PKD);

- wskazanie daty rozpoczêcia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Zak³ ad g³ów ny lub inne miej sce
wykonywania przez przedsiêbiorcê
dzia³alnoœci gospodarczej powinny byæ
ozn acz one na zew n¹t rz, pop rze z
wykazanie oznaczenia przedsiêbiorcy
oraz zwiêz³e okreœlenie przedmiotu
wy ko ny wa ne j dz ia ³a ln oœ ci (n p.
mechanika pojazdowa - Kowalski Jan).
Ponadto pragnê poinformowaæ,
¿e przedsiêbiorca rejestruj¹cy swoj¹
dz ia ³a ln oœ æ g os po da rc z¹ po ra z
pierwszy uzyska na wymienionym
wy¿ej stanowisku pracy wszelkie
informacje dotycz¹ce zakresu
rejestracji. Mo¿e równoczeœnie z³o¿yæ
wniosek o wpis do krajowego rejestru
urzêdowego podmiotów gospodarki
narodowej (REGON) oraz zg³oszenie
do ewidencji i identyfikacji
podatników i p³atników (NIP).
Uwaga: Zgodnie z art. 8 ustawy
zmieniaj¹cej - przedsiêbiorcy wpisani
ju¿ do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej uzupe³ni¹, w terminie 12
miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy (czyli do dnia 31 grudnia 2004
roku), pod rygorem odmowy wydania
zaœwiadczenia o wpisie przez organ
ew id en cy jn y, br ak uj ¹c e da ne , o
których mowa wy¿ej (podanie nr
PESEL oraz dokonaæ wpisu
przedmiotu dzia³alnoœci zgodnie z
PKD). Dokonanie powy¿szych zmian
dotycz¹cych tylko i wy³¹cznie wpisu
PESEL i przedmiotu dzia³alnoœci
zgodnie z PKD nie podlega op³acie.
Ka¿da dodatkowa inna zmiana (np. nr
domu itp.) podlega ju¿ op³acie.
Inspektor ds. kadrowych
i dzia³alnoœci gospodarczej
mgr Izabella Wydra

Œwietlica Œrodowiskowa "Stokrotka"
Œwietlica Œrodowiskowa „Stokrotka”
powsta³a z inicjatywy pracowników
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, którzy na
codzieñ spotykaj¹ siê z ró¿norodnymi
problemami rodzin, a szczególnie
dzieci. Chc¹c im pomóc zrodzi³ siê
po my s³ , ab y ro zs ze rz yæ za kr es
dotychczasowej pomocy. W Oœrodku
do tej pory funkcjonowa³a Grupa
wsparcia - jednak by³a to pomoc
niewystarczaj¹ca. Zdarza³o siê, ¿e na
zajêcia dzieci przychodzi³y g³odne. Dla
wielu z nich jedynym posi³kiem w
ci¹gu dnia by³ obiad w sto³ówce
szkolnej. Nale¿a³o, wiêc zadbaæ o
zaspokojenie podstawowych potrzeb
dzieci. Wa¿ne jest równie¿, aby dzieci
mia³y miejsce, w którym mog¹
spokojnie odrabiaæ lekcje, czuæ siê
bezpiecznie, a przede wszystkim nie
byæ g³odnym. Pomimo, ¿e ka¿de z nich
ma swoj¹ rodzinê, a rodzina odgrywa
najwa¿niejsz¹ rolê w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka. W niej zaspokajane s¹
podstawowe potrzeby ¿yciowe, a
ro dz ic e w in ni by æ d la dz ie ck a
pierwszymi i najwa¿niejszymi
nauczycielami i wychowawcami.
Jedn ak ni e dla ka¿d ego r odzi na,
rodzice mog¹ byæ oparciem. Dla wielu
dzieci, choæ najczêœciej maj¹ rodziców
nieznany jest dotyk matki, mi³oœæ i
poczucie bezpieczeñstwa. Ci¹g³y
strach, alkohol i przemoc w otoczeniu
najbli¿szych powoduje, ¿e dzieci nie
maj¹ szans na normalne ¿ycie. W
swoim domu nie czuj¹ siê bezpiecznie.

Gazeta Janowska

Czêsto brakuje im w³asnego k¹cika do
odrabiania lekcji czy ciep³ego posi³ku
po lekcjach. Œwietlica Œrodowiskowa
„Stokrotka” funkcjonuje od 4
paŸdziernika, przez 5 dni w tygodniu
tzn. od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
od 14.00 do 18.00 w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej. Dzieci do Œwietlicy
przychodz¹ po zajêciach w szkole.
Otrzymuj¹ ciep³¹ herbatê oraz kanapkê
lub dro ¿d¿ ówk ê. Dzi eci pod cza s
pobytu w Œwietlicy odrabiaj¹ lekcje,
uczestnicz¹ w ró¿nych zajêciach i
zabawach. Ucz¹ siê jak radziæ sobie z
nurtuj¹cymi je problemami, a tak¿e
ob jê te s¹ pr og ra me m p sy ch o edukacyjnym i profilaktyki uzale¿nieñ.
Opiekê nad dzieæmi sprawuj¹ osoby
przygotowane do pracy z dzieæmi i
wra¿liwe na ich potrzeby, a wspierane
przez wolontariuszy, nauczycieli oraz
m³odzie¿ z Centrum Wolontariatu z LO
w Janowie Lubelskim.
Pragnê podziêkowaæ
wszyst kim lud ziom do brej wo li,
sponsorom, którzy przyczynili siê do
powstania tej œwietlicy, a szczególnie
w³adzom miasta Janowa Lubelskiego,
które zawsze przychylnie patrz¹ na
dzia³ania skierowane do dzieci, bo jak
œpiewa³ Czes³aw Niemen „Dziwny jest
ten œwiat, gdzie jeszcze wci¹¿ mieœci
siê tyle z³a. Lecz ludzi dobrej woli jest
wiêcej i mocno wierzê w to, ¿e ten œwiat
nie zginie dziêki nim”.
Anna Mazur
Kierownik OPS w Janowie Lubelskim

B¥D• TOLERANCYJNY
1 Grudnia - Œwiatowy Dzieñ AIDS
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹c¹ siê
Ogólnopolsk¹ Kampani¹ Spo³eczn¹
Polskiego Czerwonego Krzy¿a pod
has³em „Prawda o AIDS - przeka¿ j¹
dalej” szkolny Klub PCK istniej¹cy w
Publicznej Szkole Podstawowej w
Janowie Lubelskim w³¹czy³ siê w
szereg d zia³añ p rowadzo nych w
ramach tej¿e akcji. XXI w. niesie ze
sob¹ ró¿norodne zagro¿enia dla
spo³eczeñstwa, m.in. groŸbê zara¿enia
wirusem HIV, który powoduje chorobê
AlDS. Bardzo wa¿nym zadaniem
profilaktycznym jest przekazanie
wiedzy o AIDS nie tylko osobom
doros³ym, ale i dzieciom, poniewa¿
choroba ta dotyka nie tylko ludzi
doros³ych, ale czêsto spotykana jest
tak¿e wœród dzieci.

Nauczyciele Publicznej Szko³y
Podstawowej w Janowie Lubelskim, w
ramach edukacji profilaktycznej,
przeprowadzili s zereg z ajêæ
dotycz¹cych problemu choroby AIDS.
Zajêcia te prowadzone by³y najczêœciej
na godzinach wychowawczych w
kasach V i VI. G³ównym celem
prowadzonych lekcji by³o
uœwiadomienie dzieciom, jak nale¿y
postêpowaæ, aby uchroniæ siê przed
wirusem HIV i chorob¹ AIDS, jak
pomagaæ ludziom chorym i jak byæ
tolerancyjnym wobec tych, których
dotknê³a choroba.
Na lekcjach propagowane by³y. has³a:
- B¹dŸ rozs¹dny, postêpuj rozwa¿nie;
- Narkotyk to tak¿e groŸba AIDS;
- B¹dŸ tolerancyjny wobec ludzi
chorych na AIDS;
- Nie bój siê, ale b¹dŸ ostro¿ny - pomó¿
innym.
Dzieci dowiedzia³y siê:
- co to jest wirus HIV;
- jak rozwija siê wirus w organizmie i
co powoduje;
- czym jest choroba AIDS;
- kiedy i jak mo¿na siê zaraziæ;
- jak mo¿na unikn¹æ zaka¿enia;

- jak nale¿y postêpowaæ z osob¹ chor¹;
- w jaki sposób mo¿na pomóc osobie
chorej na AIDS.
Oprócz tego w naszej szkole
odby³ siê konkurs plastyczny o
tematyce HIV i AIDS. Wyró¿nione
plakaty zdobi³y nie tylko korytarze
szkolne, niektóre z nich zosta³y
umieszczone w Urzêdzie Miejskim w
Janowie Lubelskim i w Starostwie
Powiatowym oraz na Pogotowiu, jak
ró wn ie ¿ w LO im . Bo ha te ró w
Porytowego Wzgórza.
W dniu 1 grudnia odby³ siê
uliczny happening po³¹czony z
przemarszem dzieci, które id¹c ulicami
na sz eg o mi as ta , ni os ³y h as ³a i
t r a n s p a r e n t y, m a j ¹ c e n a c e l u
przekazanie wiedzy o AIDS.

Rozdawane przechodniom ulotki
dot ycz y³y pra wdy, ¿e AID S nie
przenosi siê drog¹ powietrzn¹ czy
pokarmow¹, ¿e nie mo¿na siê ni¹
zaraziæ przez kichanie i kaszel, picie ze
szklanki s¹siada, przez korzystanie ze
wspólnej ³azienki, czy kontakty
towarzyskie, ¿e nie przenosz¹ jej
komary. Strach przed t¹ chorob¹ jest
bardzo rozpowszechniony i powoduje,
¿e niekiedy nawet najbli¿si odwracaj¹
si ê od za ka ¿o ny ch i ch or yc h.
Przyczyn¹ tego jest nieznajomoœæ
sposobów przenoszenia siê choroby
oraz fa³szywe wyobra¿enie na temat
zagro¿enia dla otoczenia, jakie mo¿e
stwarzaæ osoba chora na AIDS. Nie
wszyscy jednak wiedz¹, ¿e AIDS jest
chorob¹, któr¹ mo¿na zaraziæ siê tylko
przez dostanie siê zarazków do krwi.
Mamy nadziejê, ¿e prowadzone przez
nas dzia³ania przyczyni¹ siê do
okazania tolerancji wobec ludzi
chorych na AIDS, jak te¿ przybli¿¹
spo³ecznoœci janowskiej prawdê o tej
chorobie.
mgr Bo¿ena Kapica
mgr Jadwiga Flis

Integracja muzyki z plastyk¹
„Zawsze, gdy komponujê, mam obraz
przed moim umys³em i wed³ug niego
pracujê.”
Ludwig van Beethoven
We wspó³czesnej szkole integracja
ró¿nych dziedzin sztuki jest wa¿nym
elementem procesu dydaktyczno wychowawczego umo¿liwiaj¹cym
dzieciom i m³odzie¿y wszechstronny
rozwój. M³odszy wiek szkolny to etap
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, w którym
dokonuj¹ siê znacz¹ce zmiany w jego
dotychczasowej egzystencji i zostaj¹
one trwale zakodowane w jego
psychice. Rozwojowi
skomplikowanych operacji kojarzenia i
porz¹dkowania informacji z ró¿nych
dziedzin ¿ycia sprzyja korelacja treœci
programowych dokonywana w toku
procesu dydaktycznego - jako droga ku
integrowaniu wiedzy ucznia. Celem
zajêæ integracyjnych jest miêdzy
innymi zwrócenie uwagi na to, ¿e te
same prze¿ycia, treœci mo¿na wyraziæ i
przedstawiæ za pomoc¹ ró¿nych
rodzajów sztuki. Przyk³adem takiej
integracji mo¿e byæ zwi¹zek muzyki z
plastyk¹.
Zajêcia integruj¹ce kszta³cenie
muzyczne z plastycznym maj¹ du¿e
wart oœci wych owaw cze. Staw iaj¹
przed dzieæmi wiele urozmaiconych,
nie za trudnych, ale zarazem
powa¿nych zadañ, co dzieci bezb³êdnie
wyczuwaj¹. Pozwalaj¹ ka¿demu
dziecku wy³adowaæ nagromadzon¹ i
t³umion¹ na innych lekcjach energiê,
obiektywizuj¹ jego prze¿ycia,
marzenia, kompleksy, umacniaj¹ jego
wiarê w siebie. Istnieje tu mo¿liwoœæ, a
nawet koniecznoœæ bycia oryginalnym,
poniewa¿ ka¿de zadanie stawiane
przed dzieæmi ma nieskoñczon¹ liczbê
rozwi¹zañ, nienarzuconych z góry, lecz
zale¿nych od indywidualnego pomys³u
dziecka.
Zajêcia te maj¹ równie¿ istotne
znaczenie dla myœlenia dziecka. Jest to
myœlenie kilkutorowe: obrazowe,
dŸwiêkowe, a zarazem logiczne.

Dziecko myœli s³uchaj¹c, patrz¹c,
fantazjuj¹c, dzia³aj¹c i wreszcie, po
skojarzeniu ze sob¹ tych dróg myœlenia
i wyci¹gania wniosków, stara siê
wyraziæ to co us³ysza³o poprzez
spontaniczn¹ twórczoœæ plastyczn¹.
Tw ó r c z o œ æ t ê c e c h u j e
ró¿norodnoœæ i wysoki poziom prac,
du¿a wra¿liwoœæ kolorystyczna, bogata
w elementy treœæ, abstrakcyjny sposób
interpretacji, ekspresyjnoœæ.
Rozumienie elementów œwiata
dŸwiêków pozwala na lepsze
wnikniêcie w œwiat kszta³tów i
kolorów. Oddzia³ywanie na uczniów
muzyk¹ nie polega bowiem na
pouczaniu ich, czy sugerowaniu
gotowych rozwi¹zañ, ale na inspiracji
indywidualnych rozwi¹zañ i
poszukiwañ. Ka¿de dziecko to odrêbny
cz³owiek o niepowtarzalnej strukturze
psychicznej. W zwi¹zku z tym, ta sama
mu zy ka bê dz ie pr zy jm ow an a i
prze¿ywana przez ka¿de dziecko
indywidualnie w ró¿nych okresach
¿ycia. Znajdzie to te¿ odzwierciedlenie
w du¿ym zró¿nicowaniu interpretacji
plastycznej.
Pracuj¹c z uczniami klas I - III
w Szkole Podstawowej w
Wierzchowiskach czêsto ³¹czê te obie
dziedziny sztuki. Zauwa¿y³am, ¿e
zajêcia tego typu daj¹ dzieciom i
nauczycielowi wiele radoœci. Prace
powsta³e w ich toku cechuje ogólnie
wy¿ szy poz iom art yst ycz ny i
ekspresyjnoœæ wyrazu. Poza tym,
zwiêksza siê p³aszczyzna
porozumienia nauczyciel - uczeñ oraz
uczeñ - klasa.
Obcowanie ze sztuk¹ wzbogaca
wewnêtrzny œwiat ka¿dego dziecka i
czyni go ró¿nym od œwiatów innych
dzieci. Istotne jest stwierdzenie, ¿e
zdolnoœci muzyczne i plastyczne
po wi nn y b yæ ro zw ij an e j u¿ od
najm³odszych lat. Im wczeœniejszy jest
kontakt dziecka z muzyk¹ i plastyk¹,
tym szybszy i bardziej wszechstronny
jest jego rozwój.
mgr Bo¿ena Szostek

Pani Annie Winiarskiej
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu:
œmierci teœcia
sk³ada Dyrekcja i wspó³pracownicy
Szpitala w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska
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Moja ma³a Ojczyzna - Andrzejów

Wypili, napadli, siedz¹

Fragmenty pracy Anny Kotryba³y uczennicy Publicznej Szko³y Podstawowej w
Andrzejowie - wyró¿nionej w V Powiatowej Edycji Ogólnopolskiego
M³odzie¿owego Konkursu Krajoznawczego PTTK „Poznajemy Ojcowiznê”.

W nocy z 11/12.12.2004 r. w Janowie Lubelskim na ul. Zamoyskiego dwaj
policjanci z tutejszej Komendy Policji podejmuj¹c interwencjê w zwi¹zku z
zak³óceniem ³adu i porz¹dku publicznego zostali zaatakowani przez
kilkunastoosobow¹ grupê m³odych mê¿czyzn. Napastnicy rzucili siê na
policjantów rozdzielaj¹c ich, atakowali w dwóch grupach, bili rêkami i kopali
nogami po ca³ym ciele. Dopiero, kiedy jeden z policjantów wyj¹³ broñ i zagrozi³
jej u¿yciem napastnicy rozbiegli siê.
W wyniku podjêtych niezw³ocznie czynnoœci zosta³o zatrzymanych piêciu
m³odych mê¿czyzn w wieku od 18 do 21 lat. Wszyscy zatrzymani to mieszkañcy
Janowa Lubelskiego, byli pod wp³ywem alkoholu. Zatrzymanym zosta³y
postawione zarzuty dokonania czynnej napaœci na policjantów w zwi¹zku z
pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych. Grozi im kara pozbawienia wolnoœci od 1
roku do 10 lat. W dniu 14.12.2004 r. S¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim wobec
wszystkich zatrzymanych zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy. Trwaj¹ czynnoœci maj¹ce na
celu ustalenie pozosta³ych sprawców czynnej napaœci.
Z-ca Naczelnika Sekcji Kryminalnej
Komendy Powiatowej Policji
w Janowie Lubelskim
kom. Piotr Sawa

„Andrzejów to bardzo malownicza
wi os ka po ³o ¿o na na pó ³n oc no zachodnim równinnym terenie
ot oc zo ny m ze ws zy st ki ch st ro n
piêknymi lasami. Skrawek Roztocza,
jaki on zajmuje by³ wed³ug opowieœci
przodków miejscem, które równie¿
porasta³y lasy. Historia Andrzejowa na
podstawie podañ najstarszych
mieszkañców wsi przedstawia siê
nastêpuj¹co: Pewnego dnia na te piêkne
równinne tereny obfituj¹ce w
zwierzynê, przyjecha³ na polowanie
wraz ze swoja œwit¹ Andrzej Zamoyski.
Podczas tego¿ polowania poczu³ on
silne pragnienie. Nie móg³ go jednak
ugasiæ ze wzglêdu na lesisty teren, z
czym wi¹za³ siê brak jakiejkolwiek
studni. W zwi¹zku z tym wyda³ rozkaz,
aby wykarczowaæ pewn¹ czêœæ lasu i
za³o¿yæ osadê, w której znajdowa³aby
siê studnia. Pozwoli³ równie¿ ¿eby
ludzie, którzy bêd¹ siê tu osiedlaæ sami
wyznaczali sobie iloœæ zajmowanego
terytorium ile ka¿dy wykarczuje lasu,
tak¹ czêœæ ziemi posi¹dzie na w³asnoœæ.
Zaczê³a wówczas zewsz¹d nap³ywaæ
ludnoœæ i osiedlaæ siê na
przygotowanych przez siebie
go sp od ar st wa ch . Ja ko pi er ws za
powsta³a czêœæ wsi zwana
„Zagrodami”. Ludzi tam
mieszkaj¹cych nazwano
„pszeniczniarzami” ze wzglêdu na
ziemiê sprzyjaj¹c¹ uprawie zbó¿.
Nieco póŸniej powsta³y „Pózagródki”.
Ta nazwa dotyczy³a terenów mniej
¿yznych, po³o¿onych za zagrodami. W
chwili, gdy powsta³a wioska miejsca te
by³y bagniste, poroœniête sitowiem.
Dlatego te¿ na mieszkañców tej czêœci
osady mówiono „sitawiarze”.
Tamtejszy podzia³ terytorialny istnieje
do dziœ. Nie trudno domyœleæ siê sk¹d
wziê³a si ê n azwa mi ejscowoœci:
And rze jów. Po œmi erc i And rze ja
Zamoyskiego, by uczciæ jego pamiêæ
jako za³o¿yciela, mieszkañcy wsi
nadali nazwê po prostu od jego
imienia.(...)
Odk¹d pamiêtam, najbardziej
lubi³am wspinaæ siê pod górê na pola
poza wsi¹, tam gdzie stoi niewielka
drewniana kapliczka z drewnian¹
figurk¹ œw. Tekli. Œwiêta Tekla w jednej
rêce trzyma krzy¿, a w drugiej bukiet z
bia³ych lilii - wygl¹da jakby
b³ogos³awi³a przeje¿d¿aj¹cych
rolników. Kapliczka (...) przyci¹ga
mnie dlatego, ¿e znajduje siê w

niezwyk³ym miejscu. Stoi tam od
niepamiêtnych czasów. Nikt, nawet z
najstarszych mieszkañców nie wie, kto,
kiedy i dlaczego j¹ tam postawi³. Na
temat miejsca, w którym siê znajduje
kr¹¿¹ ró¿ne opowiadania. Tê historie
opowiedzia³a mi mama, która z kolei
us³ysza³a j¹ od swojego dziadka.
Podobno bardzo dawno temu na tym
miejscu by³ dwór i karczma. We
dworze mieszkali bardzo Ÿli ludzie,
którzy pos¹dzani byli nawet o kontakty
z diab³em. Czêsto w karczmie, która
ponoæ by³a oaz¹ grzesznych swawoli,
urz¹dzano huczne zabawy. Podczas
jednej z nich dwór, jak i karczma ze
wszystkimi biesiadnikami bez œladu
zapad³a siê pod ziemiê. Po dziœ dzieñ w
tym miejscu wyorywane s¹ kamienie
pozosta³oœæ dawnych zabudowañ. Inni
twierdz¹, ¿e kapliczka stoi daleko, ¿eby
odpêdziæ ducha tzw. mierniczego. ¯y³
bowiem cz³owiek, którego zadaniem
by³o równe odmierzanie i podzielenie
miêdzy ludzi ziemi, robi³ to jednak
nieuczciwie i oszukiwa³ mieszkañców
wsi. Po jego œmierci widywano ducha,
który chodzi z latark¹ polami i jeszcze
raz mierzy ziemiê. Istnieje te¿ trzecia
wersja (...). Naprzeciwko kapliczki, po
drugiej stronie drogi jest poroœniête
trawami i krzewami jezioro. Dawniej
by³o ono du¿o wiêksze, a gospodarze
poili w nim konie i krowy. Robili to
je dn ak ba rd zo os tr o¿ ni e, gd y¿
mówiono, ¿e jezioro jest tak g³êbokie,
¿e nie ma dna. Na œrodku zaœ otwiera
siê „okno”, a kto w nie wpadnie ju¿
nigdy siê nie wydostanie.(...) Wielu
œmia³ków chc¹cych to sprawdziæ
utopi³o siê, a ich cia³ nigdy nie
wy³owiono. Warto wspomnieæ, ¿e
przez te wszystkie lata kapliczka
zachowa³a swój pierwotny wygl¹d.
By³a odnowiona w 1914 roku,, a
póŸniej tak¿e po II wojnie œwiatowej,
gdy¿ jej œciany zosta³y przestrzelone. A
dosz³o do tego tak: Pewien polski
¿o³nierz uciekaj¹cy przed Niemcami
skry³ siê w jej wnêtrzu. Strza³y
podaj¹ce za nim uszkodzi³y kapliczkê,
on jednak ocala³. W czasie wojny pod
jej drewnian¹ pod³og¹ ¿o³nierze
przechowywali broñ i amunicjê. Ktoœ
móg³by popatrzeæ i powiedzieæ, ¿e to
tylko jeden z wielu przydro¿nych
œwi¹tków, a jednak z pewnoœci¹ wielu
mieszkañców Andrzejowa n ie
wyobra¿a sobie tego miejsca bez niej.”
Wybór: M. Pianowska

„Aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
by³y Bliskoœci¹ i Spokojem,
a Nowy Rok - Dobrym Czasem”.
K. I. Ga³czyñski
Niech radoœæ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia towarzyszy Wam, Drodzy Czytelnicy, przez
ca³y rok, Niech przy œwi¹tecznym stole nie zabraknie ciep³a i rodzinnej atmosfery,
Niech nadchodz¹cy Nowy Rok bêdzie bogaty w optymizm, pogodê ducha oraz
¿yczliwoœæ spotykanych ludzi.
Wszystkiego co sobie wymarzycie ¿yczy:
Redakcja „Gazety Janowskiej”
16.

Ze Stali do Janowianki

Pawe³ Oczkowski i Antoni Œlusarczyk, pi³karze, z których zrezygnowa³ w
przerwie zimowej trener trzecioligowej Stali Stalowa Wola, S³awomir Adamus,
przejd¹ najprawdopodobniej do czwartoligowej Janowianki Janów Lubelski.
- Obaj s¹ po wstêpnych rozmowach z Janowiank¹. Trener tego zespo³u Dariusz
Brytan jest nimi zainteresowany - mówi S³awomir Adamus.
- Myœlê, ¿e dla obu by³oby to dobre rozwi¹zanie. Janowianka w czwartej lidze
lubelskiej jest w œrodku tabeli, nasi pi³karze spokojnie mogliby sobie pograæ na
wiosnê i co najwa¿niejsze, regularnie. Antek Œlusarczyk od pó³tora roku nie gra³
regularnie. Pawe³ Oczkowski te¿ mo¿e nabraæ rutyny i ogrania, lepsze to, ni¿
siedzenie w Stali na ³awce. Z obu zawodników nie rezygnujemy, niewykluczone,
¿e po sezonie wróc¹ do Stalowej Woli.
Opracowa³ cal.

Wystawy w Muzeum Regionalnym
Muzeum Regionalne w Janowie
Lub els kim , w myœ l zas ady „dl a
ka¿dego coœ dobrego”, stara siê tak
organizowaæ swój plan wystaw, by
niezale¿nie od wieku, ka¿dy
mieszkaniec miasta i gminy móg³
znaleŸæ dla siebie coœ interesuj¹cego.
Obecnie muzeum realizuje
szeœæ wystaw, w tym dwie zosta³y
otwarte w ostatnim czasie. Wystawa
„b ow ni k- br zo sk a- sm ol eñ sk i” je st
pierwsz¹ wystaw¹ zorganizowan¹ w
ra ma ch pr oj ek tu „G al er ia Tere n
Osobny”, realizowanego przez
m³odych, niezale¿nych artystów.
Jednym z twórców wystawy jest Pawe³
Bownik - janowianin z pochodzenia,
absolwent Wydzia³u Komunikacji
Multimedialnej na Akademii Sztuk
Piêknych w Poznaniu. Celem projektu
jest prezentowanie wszelkich form
sztuki wspó³czesnej, jej rozwoju,
nowych kierunków i pr¹dów w sztuce.
To eks poz ycj a, któ ra naj bar dzi ej
pr ze ma wi a d o m ³o dy ch lu dz i.
Ze st aw ie ni e na jn ow sz yc h fo rm
przekazu multimedialnego z surowym
wnêtrzem by³ego wiêzienia, w którym
muzeum ma swoj¹ siedzibê, robi
na pr aw dê im po nu j¹ ce wr a¿ en ie .
„Char akter budyn ku spr awia z e
wystawione tu elementy nabieraj¹
ca ³k ie m no we go , sy mb ol ic zn eg o
znaczenia” - mówi Barbara
Nazarewicz, dyrektor muzeum. Tunel,
powsta³y z po³¹czenia dwóch okien na
przeciwleg³ych œcianach wiêziennego
dz ie dz iñ ca , n ie je st ju ¿ t yl ko
zwyczajnym tunelem. Symbolizuje on
kontakt osób znajduj¹cych siê w
odosobnieniu i oddaleniu, dla których
okno by³o jedynym sposobem kontaktu
ze œwiatem.

Gazeta Janowska

Janowskie muzeum przewiduje
organizowanie co najmniej dwa razy w
roku wystaw - wiosn¹ (kwiecieñ-maj) i
jesieni¹ (wrzesieñ-paŸdziernik), na
których swoje prace przedstawiaæ bêd¹
niezale¿ni artyœci zarówno z kraju jak i
z zagranicy (Japonia, Korea
Po³udniowa). Oprócz tego
organizowane bêd¹ warsztaty dla
m³odzie¿y prowadzone przez tych
artystów. W grudniu tego roku takie
wa rs zt at y po pr ow ad zi S³ aw om ir
Brzoska, jeden z inicjatorów ca³ego
przedsiêwziêcia.
Druga wystawa przenosi nas w
przesz³oœæ i dotyczy „Akcji
Reinhardt”, przeprowadzonej przez
Niemców na terenie Generalnego
Gubernatorstwa w latach 1942-1943.
Zak³ada³a ona likwidacjê gett
¿ydowskich w miastach GG oraz
eksterminacjê ¯ydów w obozach w
Be³¿cu, Sobiborze i Treblince. G³ówny
sztab akcji mieœci³ siê w Lublinie, zaœ
getto lubelskiego by³o pierwszym
skupiskiem ¿ydowskim, które zosta³o
objête Akcj¹ Reinhardt.
Autorzy oparli siê o dokumenty
niemieckie, raporty podziemia
polskiego, fragmenty relacji ocala³ych
oraz œwiadków tamtych zdarzeñ.
Reszty dope³niaj¹ wstrz¹saj¹ce zdjêcia,
z których znaczna czêœæ nigdy dot¹d
nie by³a publikowana. Wystawa jest
re al iz ow an a dz iê ki ws pó ³p ra cy
Muzeum Regionalnego w Janowie z
lubelskim oddzia³em Instytutu Pamiêci
Narodowej, sk¹d pochodz¹ wszystkie
prezentowane zbiory.
Rados³aw Kusz

Ciekawe warsztaty plastyczne
w Janowskim Oœrodku Kultury
W Janowskim Oœrodku Kultury przez listopad i grudzieñ odbywaj¹ siê bezp³atnie
warsztaty plastyczne - pisanie ikon. Dwie grupy - nauczyciele z Janowa oraz
rejonu a tak¿e uczniowie nie tylko z Janowa ale z innych szkó³ gminy maj¹
mo¿liwoœæ poznania nowej techniki plastycznej - tempery oraz sekretów
niezwyk³ej sztuki pisania ikon.
Zajêcia odbywaj¹ siê w czwartki w godz.16:00 do 18:00 w sali kameralnej
JOK-u. Prowadzi je p. Stefania Wójcik nauczycielka plastyki Publicznej Szko³y
Podstawowej we wspó³pracy z pracownikami JOK-u - p. Leszkiem Waberskim i p.
Mari¹ K¹ck¹. Dziêki wspó³pracy nauczyciele (16 osób) wzbogac¹ swój warsztat
pracy a uczniowie (16 osób) w twórczej atmosferze maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania
uzdolnieñ i mi³ego spêdzenia czasu.
Wernisa¿ przewidywany jest na grudzieñ 2004 r.

KONKURS JEDNEGO WIERSZA
organizowany jest przez Janowski Oœrodek Kultury ju¿ od 1994r.Adresowany jest
do m³odzie¿y od 15 lat i doros³ych, których pasja jest twórczoœæ poetycka. W
okresie tych 10 lat trwania Konkursu ujawni³o siê wiele uzdolnionych literacko
osób, a czêœæ z nich kontynuuje swoj¹ pasjê nadsy³aj¹c nowe teksty na kolejne
edycje. Wœród nades³anych tekstów znalaz³y siê utwory poetycko dojrza³e i
poruszaj¹ce wa¿ne, wielkie i trudne tematy. Zgromadziliœmy wiele tekstów
poetyckich i chcemy zaprezentowaæ je mieszkañcom Naszego Miasta, co byæ
mo¿e wp³ynie na dalsze ujawnianie siê osób posiadaj¹cych uzdolnienia literackie.

„ZMYŒLENIA I ZAMYŒLENIA”
to temat tegorocznego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Pragnieniem
organizatorów by³o, aby uczestnicy siêgnêli do bajek, baœni, legend, ballad,
literatury z krêgu fantastyki, realizmu magicznego i znaleŸli w nich interesuj¹ce
opowieœci o tym, co tajemnicze, magiczne, nieprawdopodobne, zmyœlone. Tego
zadania podjê³o siê 37 recytatorów - laureatów eliminacji gminnych i szkolnych z
ca³ego powiatu janowskiego. W Janowskim Oœrodku Kultury 9 listopada odby³y
siê eliminacje powiatowe i wy³oniono reprezentacjê na przes³uchania
wojewódzkie w Lublinie a s¹ to:
1. Piotr Kucab ze Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim;
2. Dominika Portka z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu;
3. Joanna Lenart z Publicznej Szko³y Podstawowej w Wierzchowiskach;
4. Monika Kucia z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim;
5. Piotr Baran z Gimnazjum w Wierzchowiskach.
Wyró¿nienia otrzymali: Anna Blacha, Sylwia Dobrzyñska, £ukasz Ligaj,
Karolina Olejnik, And¿elika Oœwiêcimska, Patrycja Wo³oszyn, Katarzyna
Czarny, Iwona Krzysztoñ,Anna Wieleba i Szymon Ga³ka.
¯yczymy udanych prezentacji w Lublinie.
Ju¿ po raz pi¹ty odby³ siê Powiatowy Przegl¹d Pieœni Patriotycznej i Religijnej.
Impreza mia³a miejsce w Janowskim Oœrodku Kultury 14 listopada br. Swój udzia³
zg³osi³o 6 solistów i 7 zespo³ów m.in. z Andrzejowa, Dzwoli, Bia³ej, Momot i
Janowa Lubelskiego.
W kategorii solistów pierwsze miejsce zdoby³a Monika Rapa z Momot
Górnych, drugie Angelika £ukasik z Bia³ej a trzecie Anna Blacha z Bia³ej. W
kategorii scholie dzieciêce pierwsze miejsce otrzyma³a schola „Œwiat³o” z
Andrzejowa, drugie schola „Bo¿e Promyki” z Dzwoli a trzecie schola „Stokrotki”
z Andrzejowa. W kategorii schole m³odzie¿owe pierwsze miejsce przyznano
scholi z Andrzejowa, drugie dla zespo³u wokalnego z LO w Janowie Lubelskim.
Nagrodê specjaln¹ przyznano dla Zespo³u „Echo Jesieni” z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim.
Organizatorów cieszy fakt, ¿e w tym Przegl¹dzie uczestniczy coraz
wiêksza iloœæ dzieci ze szkó³ podstawowych, co œwiadczy, ¿e przekazywane s¹ im
tradycje narodowe.
El¿bieta Reszka
Mamo…
Gdy zasypiam, tulisz mnie mi³oœci¹.
Twoje w³osy przesi¹kniête s¹
zapachem troski.
Poranne mleko, chleb, rzodkiewka,
Maj¹ na sobie œlady twych palców.
Twe ramiona codziennie broni¹
mnie przed ludŸmi, którzy wy¿eraj¹
ze mnie resztki mi³oœci.
Gdy siê œmiejesz pocieszasz serce
oplecione smutkiem ciernistym.
Mamo, twoje palce ju¿ tyle razy
wyciera³y me ³zy.
Masz w oczach ukryta g³êbinê
uczuæ, która przypomina o sensie
¿ycia.
Melodia, która wychodzi z twych
ust jest nadziej¹, ¿e nigdy Ciebie dla mnie nie zabraknie.
(„Piszcza³ka”- Korczak Iwona - II nagroda 2004)

Nagrodzone wiersze
Do M
To nie by³ dzieñ mi³oœci
to nie ten lutowyprzestrzelony na wskroœ strza³¹ Amora.
S³owa wydobywane jak z³oto z kopalni
dociera³y do mnie zrozumia³ym szyfrem,
który potrafi³am odczytaæ.
Myœla³am o TOBIE
i o tym czy kiedyœ powiesz:
czeka³em, myœla³em, zakocha³em siê… w tobie.
Ale ja myœlê o TOBIE…
Ale ja nie chcê CIÊ znaæ!
Ale ja chcê wiedzieæ o TOBIE jak najwiêcej!
Rozmawiam z TOB¥ o moich problemach.
o muzyce, o marzeniach…
Patrzymy sobie prosto w oczy,
k³ócimy siê…
TY odchodzisz to nie boli.
Ja gaszê œwiat³o,
zasypiam i zapominam
o TOBIE
Budzê siê,
Przypominam sobie o TWOIM istnieniu.
Witamy siê.
Pytam CIÊ o to,
w której sukience wygl¹dam lepiej…
Potem…¿yjê tak jak inni,
z TOB¥- kiedy myœlê o TOBIE,
bez CIEBIE kiedy myœlê o czymœ innym;
o szkole, o wakacjach, o rodzicach.
Gdy odrabiam pracê domow¹ z chemii
-¿yjê tak jak inni.
Tego dnia œwiat³o zgasi³am parê minut po pierwszej…
z TOB¥ bo pisa³am o TOBIE…
(SZANTA-Agnieszka Hys- I nagroda 2004)

RÓ¯A
Czerwona ró¿a jak ma³a burza.
Jak siê rozwinie to œwiat ju¿ ginie.
Symbolem jesteœ wielkiej mi³oœci.
Czêsto natomiast pragniesz wiernoœci.
Widz¹c ciê ludzie potrafi¹ siê œmiaæ.
O ile wtedy piêkniejszy jest œwiat.
Czerwona ró¿a jak radoœæ du¿a.
Kolec zadziorny, a p³at przekorny.
Mimo, ¿e jesteœ taka malutka
Uczysz zapomnieæ o wielu smutkach.
Dlatego z tob¹ na przeprosiny, ale i zawsze na imieniny.
Tob¹ woko³o pachnie mieszkanie,
gdy tylko zjawisz siê na spotkanie.
Jednak wiecznoœci¹ dla nas nie jesteœ.
Twoje przeœliczne ma³e listeczki
Robi¹ siê zaraz w ¿ó³te kropeczki.
Wtedy œwiat ca³y jest obola³y,
bo wszystkie wspomnienia przynosz¹ marzenia.
Dla ciebie mi³oœæ to znane s³owo.
Dla ciebie kochaæ to ¿yæ na nowo!

Gazeta Janowska

(„Moniœ” - Monika Tomasiak - III nagroda 2004)
17.

Czy drogowcy zawiad¹?
Natomiast drogi powiatowe zamiejskie
utrzymywane bêd¹ w dwóch
standardach zimowego utrzymania tj.
V, który charakteryzuje siê jak wy¿ej
oraz w VI standardzie.
Drogi utrzymywane w VI standardzie
w i n n y c h a r a k t e r y z o wa æ s i ê
nastêpuj¹cymi cechami:
- jezdnia zaœnie¿ona prowadzi siê
odœ nie ¿an ie i nte rwe ncy jne w
zale¿noœci od potrzeb;
- dopuszcza siê przerwy w komunikacji
do 48 godzin;
- jezdnia posypana po odœnie¿eniu w
miejscach decyduj¹cych o mo¿liwoœci
ruchu wyznaczonych przez ZDP.
Do zwalczania œliskoœci na
drogach powiatowych objêtych
„Planem zimowego utrzymania w
sezonie 2004/2005 „Zarz¹d Dróg
Powiatowych zabezpieczy³ 250 ton soli
drogowej w czystym sk³adniku oraz
1 65 0 t on pi as ku . W p rz yp ad ku
wyst¹pienia ekstremalnych warunków
na drogach tj. totalnej go³oledzi w celu
zapewnienia przejezdnoœci po drogach
ca³e ci¹gi drogowe posypywane bêd¹
20% mieszank¹ piasku z sol¹ lub
czystymi materia³ami
uszarstniaj¹cymi. Œliskoœæ zimow¹ w
sezonie zimowym 2004/2005 zwalczaæ
bêd¹ 4 p³ugopiaskarki.
W przypadku wyst¹pienia
opadów œniegu przejezdnoœæ dróg
zapewniana bêdzie przy u¿yciu sprzêtu
odœnie¿nego w³asnego jak równie¿
planowanego sprzêtu odœnie¿nego z
wynajmu wy³onionego w ramach
przetargów nieograniczonych tj.:
- 1 p³ug wirnikowy;
- 2 równiarki;
- 1 p³ug œredni;
- 1 p³ug ciê¿ki;
3
- 2 ³adowarki o poj. ³y¿ki min. 2,0 m .
Z uwagi na trudne warunki
terenowe tj. teren górzysty nara¿ony na
silne zawiewanie dróg, powy¿szy
sprzêt dysponowany bêdzie w miarê
potrzeb w pierwszej kolejnoœci na drogi
zaliczone do III i IV st andardu
zimowego utrzymania oraz na drogi
objête V standardem zimowego
utrzymania stanowi¹ce dojazdy do
siedzib urzêdów gmin. Dy¿ury przy
zimowym utrzymaniu dróg
prowadzone bêd¹ w systemie jedno i
dwuzmianowym lub w przypadku
trudnej sytuacji na drogach w systemie
tr zy zm ia no wy m. Pr zy dy ¿u ra ch
dwuzmianowych praca odbywa siê w
godzinach 4.00 do 20.00.
Informacje o stanie przejezdnoœci dróg
or az ws zy st ki e i nn e i nf or ma cj e
odnoœnie zimowego utrzymania dróg
uzyskaæ mo¿na w godzinach pe³nienia
dy¿uru pod bezpoœrednim numerem
telefonu (015) 8722882.
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P.O. Red. Nacz. Jan Machulak,
red. Andrzej Czerwonka
Wydawcy: Urz¹d Miejski,
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Fot., rys.: Archiwum, Internet.
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ul. Zamoyskiego 59,
I piêtro, pok. 22, tel: (015) 87 24 329.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_m@woi.lublin.pl,
janowlub_gj@woi.lublin.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
za treœæ reklam.

Gazeta Janowska

Planem zimowego utrzymania dróg w
sezonie zimowym 2004/2005 Zarz¹d
Dr óg Po wi at ow yc h w Ja no wi e
Lubelskim obj¹³ 264,246 km dróg
twardych w tym:11,14 km ulic
bê d¹ cy ch dr og am i po wi at ow ym i
miejskimi tj.: ul. Bialska,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza,
ul. Ksiêdza Skorupki, ul. Okopowa,
ul. Stokowa, ul. Turystyczna,
ul. Wojska Polskiego.
Drogi miejskie (ulice) utrzymywane
bêd¹ w sezonie zimowym 2004/2005 w
trzech standardach zimowego
utrzymania: III, IV i V.
III standard charakteryzuje siê
nastêpuj¹cymi cechami:
- jezdnia odœnie¿ona na ca³ej
szerokoœci;
- czas odœnie¿ania od ust¹pienia
opa dów wyn osi 6 go dzi n, m o¿e
wystêpowaæ zaje¿d¿ony œnieg oraz
utrudnienia dla samochodów
osobowych;
- jezdnia posypana na skrzy¿owaniach
dr óg , s kr zy ¿o wa ni ac h z ko le j¹ ,
odcinkach o pochyleniu 4%,
przystankach autobusowych;
- czas likwidacji œliskoœci wynosi 5-6
god zin od m ome ntu wys t¹p ien ia
zjawiska powoduj¹cego œliskoœæ.
Drogi utrzymywane w IV standardzie
winny charakteryzowaæ siê
nastêpuj¹cymi cechami:
- j ez dn ia od œn ie ¿o na na ca ³e j
szerokoœci;
- czas odœnie¿ania od ust¹pienia
opadów wynosi 8 godzin , mo¿e
wystêpowaæ zaje¿d¿ony œnieg , zaspy
mog¹ wystêpowaæ do 8 godzin,
dopuszcza siê przerwy w komunikacji
do 8 godzin;
- jezdnia posypana na odcinkach
decyduj¹cych o mo¿liwoœci ruchu:
skrzy¿owaniach z drogami, mostach ,
odcinkach o pochyleniu 4%;
- czas likwidacji œliskoœci wynosi 8-10
god zin od mom ent u wys t¹p ien ia
zjawiska powoduj¹cego œliskoœæ.
Drogi utrzymywane w V standardzie
winny charakteryzowaæ siê
nastêpuj¹cymi cechami:
- jezdnia odœnie¿ona w miejscach zasp,
odœnie¿ony co najmniej jeden pas
ruchu z wykonaniem mijanek;
- czas odœnie¿ania od ust¹pienia
opadów wynosi 16 godzin, mo¿e
wystêpowaæ zaje¿d¿ony œnieg, zaspy
mog¹ wystêpowaæ do 24 godzin,
dopuszcza siê przerwy w komunikacji
do 24 godzin;
- jezdnia posypana na odcinkach
decyduj¹cych o mo¿liwoœci ruchu:
skrzy¿owaniach z drogami wy¿szej
kl as y te ch ni cz ne j, od ci nk ac h o
pochyleniu 4%, ³ukach poziomych 90;
- czas likwidacji œliskoœci w miejscach
wyznaczonych wynosi 8-10 godzin od
momentu wyst¹pienia zjawiska
powoduj¹cego œliskoœæ.

18.
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Niezgodnoœæ towaru z umow¹postêpowanie reklamacyjne
w sprawach konsumenckich

Odpowiedzialnoœæ sprzedawcy za
niezgodnoœæ towaru konsumpcyjnego
z umow¹ uregulowana zosta³a w
ustawie z dnia 27.07.2002 r. o
szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z
póŸn. zm.). Instytucja ta zast¹pi³a
dotychczasow¹ odpowiedzialnoœæ
sprzedawcy z tytu³u rêkojmi.
Zmienione zosta³y przes³anki
odpowiedzialnoœci, okres jej trwania,
uprawnienia konsumenta oraz regu³y
dowodowe. Niezgodnoœæ z umow¹, z
prawnego punktu widzenia oznacza,
¿e:
1) towar nie nadaje siê do celu, do
jakiego jest zwykle u¿ywany;
2) jego w³aœciwoœci nie odpowiadaj¹
w³aœciwoœciom cechuj¹cym towar tego
rodzaju;
3) towar nie odpowiada oczekiwaniom
dotycz¹cym towaru tego rodzaju,
opartym na publicznie sk³adanych
zapewnieniach sprzedawcy,
producenta lub jego przedstawiciela
(w szczególnoœci uwzglêdnia siê
zapewnienia wyra¿one w oznakowaniu
towaru lub reklamie, odnosz¹ce siê do
w³aœciwoœci towaru, w tym tak¿e
terminu, w jakim towar ma je
zachowaæ). Na równi z zapewnieniem
producenta traktuje siê zapewnienie
osoby, która wprowadza towar do
obrotu krajowego w zakresie
dzia³alnoœci swojego przedsiêbiorstwa
oraz osoby, która podaje siê za
producenta przez umieszczenie na
towarze swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego
odró¿niaj¹cego oznaczenia.
W przypadku indywidualnego
uz ga dn ia ni a w³ aœ ci wo œc i to wa ru
podczas dokonywania zakupu, towar
jest niezgodny z umow¹, gdy nie
odpowiada podanemu przez
sprzedawcê opisowi lub nie ma cech
okazanej kupuj¹cemu próbki lub wzoru
a tak¿e, gdy nie nadaje siê do celu
okreœlonego przez kupuj¹cego przy
zawarciu umowy chyba, ¿e sprzedawca
zg³osi³ zastrze¿enia, co do takiego
przeznaczenia towaru. Niezgodnoœæ
towaru z umow¹ wystêpuje równie¿
wte dy, gdy stw ier dzo na zos tan ie
nieprawid³owoœæ w zamontowaniu lub
uruchomieniu towaru, je¿eli czynnoœci
te zosta³y wykonane przez osobê, za
któr¹ sprzedawca ponosi
odpowiedzialnoœæ albo przez
kupuj¹cego wed³ug instrukcji
otrzymanej przy sprzeda¿y. Ustawa
wprowadza bardzo korzystne dla
konsumenta domniemanie prawne. Na
podstawie art. 4 ust. 1 mo¿na domagaæ
siê przywrócenia towaru do stanu
zgodnego z umow¹, gdy¿ w przypadku
stwierdzenia niezgodnoœci przed
up³ywem szeœciu miesiêcy od wydania

towaru domniemywa siê, ¿e
niezgodnoœæ ta istnia³a ju¿ w chwili
jego wydania. W p rzypadku
ujawnien ia niezgo dnoœci w t ym
terminie, to sprzedawca pod rygorem
przegrania sprawy bêdzie musia³
wykazaæ, ¿e towar by³ zgodny z
umow¹. Po up³ywie szeœciu miesiêcy
ciê¿ar udowodnienia tego faktu bêdzie
sp oc zy wa ³ n a k on su me nc ie .
S p r z e d a w c a z w o ln i o n y j e s t z
odpowiedzialnoœci z tytu³u
niezgodnoœci towaru z umow¹ jedynie
wtedy, gdy kupuj¹cy o tej niezgodnoœci
wiedzia³ lub, oceniaj¹c rozs¹dnie
powinien by³ wiedzieæ.
Podstawowym warunkiem
dochodzenia odpowiedzialnoœci
sprzedawcy, jest zawiadomienie go o
stwierdzeniu niezgodnoœci w terminie
dwóch miesiêcy od stwierdzenia tej
niezgodnoœci, lecz nie póŸniej ni¿ w
ci¹gu dwóch lat od daty wydania
towaru. W przypadku rzeczy
u¿ywanych termin ten mo¿e byæ przez
strony skrócony, ale nie mo¿e byæ
krótszy ni¿ jeden rok. Na wytoczenie
powództwa przed s¹dem konsument
ma rok od zawiadomienia sprzedawcy
o niezgodnoœci. Termin ten nie mo¿e
byæ jednak krótszy ni¿ dwa lata od
wydania towaru.
Na mocy art. 8 w/w ustawy konsument
mo¿e domagaæ siê od sprzedawcy
doprowadzenia towaru do stanu
zgodnego z umow¹ poprzez
nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê
na nowy. Odst¹piæ od umowy, czyli
za¿¹daæ zwrotu zap³aconej kwoty lub
za¿¹daæ obni¿enia ceny konsument
mo¿e dopiero w przypadku, gdy
naprawa lub wymiana s¹ niemo¿liwe
lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów
(przy ocenie nadmiernoœci kosztów
uw zg lê dn ia s iê w ar to œæ t ow ar u
zgodnego z umow¹ oraz rodzaj i
stopieñ stwierdzonej niezgodnoœci,
a t ak ¿e bi er ze si ê p od uw ag ê
niedogodnoœci, na jakie narazi³by
kupuj¹cego taki sposób zaspokojenia);
albo sprzedawca nie zdo³a naprawiæ
albo wymieniæ rzeczy w odpowiednim
czasie (przy okreœleniu odpowiedniego
czasu naprawy lub wymiany
uwzglêdnia siê rodzaj towaru i cel jego
nabycia); albo naprawa lub wymiana
nara¿a³aby konsumenta na znaczne
niedogodnoœci.
Sprzedawca ma obowi¹zek
u s t o s un k o w a æ s i ê d o ¿¹ d a n i a
konsumenta w terminie 14 dni. Je¿eli
tego nie zrobi uwa¿a siê, ¿e uzna³
roszczenia konsumenta za
uzasadnione.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Mazur
- na podstawie opracowania UOKIK
„Vademecum konsumenta”.
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Kanalizacja deszczowa
Zaplanowany zakres robót zwi¹zanych
z uk³adaniem kanalizacji deszczowej
na rok 2004 zakoñczono. Nie oznacza
to zakoñczenia szerokiego zakresu
robót towarzysz¹cych, jak i
niezbêdnych do wykonania robót
dodatkowych.
Rea li zu j¹ c roboty objê te
kontraktem stwierdzono dodatkowo
potrzebê wymiany wodoci¹gu
wy ko na ne go z r ur az be st ow ocementowych posiadaj¹cego wysok¹
awaryjnoœæ i niepo¿¹dane w³aœciwoœci
zdrowotne, na rury z PCV, wymianê
skorodowanych przy³¹czy
wod oci ¹go wyc h, roz szc zel nio nyc h
kana ³ów s anit arny ch, d obud owy
brakuj¹cych elementów wodoci¹gu i
kanalizacji. Z³y stan wymienionych
urz¹dzeñ nie gwarantowa³ osi¹gniêcia
zamierzonego efektu w postaci dobrze
odwodnionych, r ównych i
estetycznych ulic, poprawy
funkcjonalnoœci urz¹dzeñ. Dodatkowo
wykonano przebudowê sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami w ulicy
Œwierdzowej i Kiliñskiego.
Wybudowano nowy wodoci¹g w czêœci
ulicy Kiliñskiego i przebudowano
kana³ sanitarny w ulicy Œwierdzowej.
P l a n uj e s i ê p r z e bu d o w ê
wodoci¹gu w ulicach: Wa³owej i
Su ki en ni cz ej z r ur az be st ow ocementowych na rury PCV. Wykonane
prace maj¹ zapobiec awariom i
niszczeniu nowej nawierzchni. Prace
zwi¹zane z odbudow¹ nawierzchni ulic
i chodników w du¿ej czêœci zostan¹

wykonane wed³ug nowych technologii.
Szeroki zakres prac prowadzony jest na
terenach OSiR i zbiornika zalewu.
Trwaj¹ roboty ziemne zwi¹zane
z odmulaniem g³ównego zbiornika
Zalewu. Najwiêkszy zakres robót
zostanie wykonany w okresie
zimowym, sprzyjaæ temu bêd¹ niskie
temperatury utwardzaj¹ce dno
zbiornika. To z kolei pozwoli na
wprowadzenie ciê¿kiego sprzêtu.
Wykonawca przewiduje, ¿e pr ace
zostan¹ zakoñczone wczesn¹ wiosn¹,
a w miesi¹cu kwietniu rozpocznie siê
nape³nianie zbiornika. Oprócz
odmulenia zbiornika wykonano szereg
prac zwi¹zanych z infrastruktur¹
s³u¿¹c¹ do nawadniania zbiornika.
Wy k o n a n o r e m o n t m n i c h ó w,
oczyszczono odprowadzalnik
zm ie ni on o sy st em od wo dn ie ni a
k¹pieliska. System ten pozwala na
w y mi a nê w od y w k ¹ pi e li s ku
niezale¿nie od poziomu wody w
zbiorniku g³ównym.
Tr ud no œc i ko mu ni ka cy jn e
wystêpowaæ bêd¹ jeszcze kilka
miesiêcy. Ta sytuacja jest zrozumia³a i
czytelna dla wiêkszoœci mieszkañców.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e nie
zadawalaj¹ce s¹ tymczasowe
utwardzenia dróg, które s¹ bardzo
nierówne, rozje¿d¿one. Wykonawcy
powinni z wiêksz¹ starannoœci¹ równaæ
te do³y, a¿ do chwili po³o¿enia twardej
nawierzchni.
J.M.

Europarlamentarzysta w Dzwoli
W dniu 24.10.2004 r. z mieszkañcami
gminy Dzwola spotka³ siê Pose³ do
Parlamentu Europejskiego Kierownik
Katedry Historii Najnowszej KUL
prof. dr hab. Miros³aw Piotrowski z
Ligi Polskich Rodzin.
Sp ot ka ni e, kt ór eg o m yœ l¹
przewodni¹ by³o has³o „Ró¿ne oblicze
pracy Europarlamentu” trwa³o blisko
dwie godziny.
W swoim wyst¹pieniu prof.
Piotrowski podziêkowa³ serdecznie
m i es z ka ñ co m gm . Dz w ol a za
zaanga¿owanie w kampaniê wyborcz¹
oraz liczny udzia³ w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
Wœród poruszanych tematów
dominowa³y kwestie zwi¹zane z:
- sytuacj¹ Polski po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej;
- stanowiskiem Frakcji „Niepodleg³oœæ
i Demokracja” w nadchodz¹cych

g³osowaniach nad sk³adem Komisji
Europejskiej;
- polityk¹ miêdzynarodow¹, a w
szczególnoœci stosunki polskoniemieckie oraz kwestia odszkodowañ;
- przygotowanym przez Konwent
projektem traktatu konstytucyjnego
oraz zbli¿aj¹cym siê referendum;
- funduszami europejskimi;
- udzia³em Pos³a w pracach zespo³ów
roboczych, komisjach oraz obradach
Parlamentu Europejskiego;
- sytuacj¹ polityczn¹ przed
zbli¿aj¹cymi siê wyborami do Sejmu i
Senatu oraz na Urz¹d Prezydenta RP;
- sprawami lokalnymi.
W spotkaniu uczestniczyli tak¿e Radni
Po wi at u Ja no ws ki eg o z Kl ub u
„J ed no œæ ” Kr zy sz to f Ka mi ñs ki ,
Wies³aw Mianowany, Henryk Suchora,
Zdzis³aw Trzciñski i Stanis³aw Ro¿ek.
S.R.

Dro¿sze czesne w przedszkolach
Rada Miejska w Janowie Lubelskim na
sesji w dniu 28 paŸdziernika 2004 r. w
drodze uchwa³y ustali³a miesiêczn¹
op³atê uiszczan¹ przez rodziców, lub
opiekunów prawnych za œwiadczenia
prowadzonych przez Gminê
Przedszkoli Samorz¹dowych. Op³ata ta
popularnie zwana czesne, wynosi 8%
minimalnego wynagrodzenia, co na
dzieñ dzisiejszy stanowi kwotê 66
z³o tyc h (do tyc hcz as 45 z³o tyc h).
Rodzice lub opiekunowie wnosz¹
stosown¹ op³atê do kasy przedszkola z
góry do 15 dnia danego miesi¹ca.
Nale¿y tu dodaæ, ¿e op³ata(czesne)
mo¿e byæ pomniejszona

proporcjonalnie do uprzednio
zg³oszonej nieobecnoœci dziecka w
przedszkolu.
Mimo podwy¿ki, op³ata, która
jest przeznaczona na pokrycie kosztów
przygotowania posi³ków, oraz innych
kosztów zajêæ opiekuñczo
wychowawczych przekraczaj¹cych
œw ia dc zo ne be zp ³a tn ie mi ni mu m
programowe wychowania
przedszkolnego, jest o wiele ni¿sza od
op³at pob ieranych na ten cel w
placówkach przedszkolnych
s¹siaduj¹cych miast.
J.M.

Og³oszenie
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
informuje, ¿e Uchwa³¹ Nr
XVIII/126/04 Rady Miejskiej w
Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca
2 0 0 4 r. ( D z . U r z ê d o w y w o j .
lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia
28.09.2004 r.) zosta³ zatwierdzony
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Janów Lubelski.
Ust ale nia teg o pla nu, zgo dni e z
za³o¿eniami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
stanowi¹ bezpoœredni¹ podstawê do
ubiegania siê o pozwolenie na budowê.
Fakt ten oznacza, ¿e w³aœciciele
dzia³ek po³o¿onych na terenie gminy w
miejscowoœciach: Bia³a Pierwsza,
Bia³a Druga, Ruda, Zofianka Górna,
Borownica, Kopce, Pikule, Szklarnia,
£¹¿ek Ordynacki, £¹¿ek Garncarski,
Mom oty Dol ne, Mom oty Gór ne,
Kiszku, Ujœcie, Szewce, maj¹
mo¿liwoœæ przyœpieszenia i
uproszczenia procesów
inwestycyjnych w budownictwie. W tej
sytuacji, jeœli zainteresowany chce
dowiedzieæ siê o przeznaczeniu dzia³ki
w m.p.z.p. lub chce ustaliæ warunki
zabudowy dla planowanej na dzia³ce
inwestycji, powinien zg³osiæ siê do
tutejszego Urzêdu pokój nr 15 i z³o¿yæ
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z

tego planu. W ci¹gu 3 dni od daty
z³o¿enia wniosku otrzyma stosowne
dokumenty na podstawie których mo¿e
ubiegaæ siê o pozwolenie na budowê w
Starostwie Powiatowym w Janowie
Lubelskim.
Dziêki temu, ¿e plan zosta³
uchwalony mieszkañcy gminy nie
musz¹ ju¿ czekaæ - czasami nawet
ponad cztery miesi¹ce - na wydanie
decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
a swoj¹ sprawê w tym zakresie mog¹
za³atwiæ praktycznie od rêki.
Natomiast w³aœciciele dzia³ek
po³o¿onych na terenie miasta do czasu
uchwalenie planu w dalszym ci¹gu
swoje zamiary inwestycyjne mog¹
re al iz ow aæ w dr od ze de cy zj i o
warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub decyzji o
ustalenie lokalizacji celu publicznego
w oparciu o przepisy z dnia 27 marca
2 0 0 3 r. o p l a n o w a n i u i
zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn.
zm.).
Wszelkie informacje w tej
sprawie mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim, pokój nr 15, I piêtro lub
telefonicznie pod nr (015) 87 24 673 w
godzinach pracy Urzêdu.

Forum gospodarcze
W dniu 15 paŸdziernika 2004 r. w
Do mu Na uc zy ci el a w Ja no wi e
Lubelskim odby³o siê, zorganizowane
przez Lubelsk¹ Fundacjê Rozwoju
wspólnie z samorz¹dami gminnymi i
starostwem powiatowym I Janowskie
Forum Gospodarcze.

Wœród licznie zgromadzonych
goœci znaleŸli siê m. in. przedstawiciele
janowskiego œwiata biznesu, w³adze
samorz¹dowe ze starost¹ janowskim
Boles³awem Gzikiem i burmistrzem
Janowa Lubelskiego Krzysztofem
Ko³tysiem na czele a tak¿e goœcie
specjalni w osobach Prezesa LFR prof.
Andrzeja Kidyby, pracowników
Lubelskiej Izby Celnej, Urzêdu

Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy. Celem tego spotkania
by³o przedstawienie przedsiêbiorcom
reprezentuj¹cych Janów Lubelski oraz
przedsiêbiorcom z terenu powiatu
mo¿liwoœci, jakie nios¹ ze sob¹
pieni¹dze pozyskiwane w ramach
programów unijnych, wiedzy o ich
konkretnym wykorzystaniu.
Cykl wyk³adów prowadzonych
przez zaproszonych specjalistów
wzbudzi³ ogromne zainteresowanie
zgromadzonych. Z wielk¹ uwag¹
przys³uchiwano siê wyk³adowi
burmistrza Janowa Lubelskiego o
warunkach, jakie samorz¹d naszego
miasta przygotowuje dla potencjalnych
inwestorów krajowych i
zagranicznych, jak równie¿ wyk³adom
traktuj¹cym o programach
pomocowych i sprawach zwi¹zanych z
podatkiem VAT. Organizatorzy Forum
zapewnili wszystkich obecnych, i¿
takie spotkania znajd¹ siê ju¿ na sta³e w
kalendarium wydarzeñ naszego miasta
i powiatu. Nadziejê takow¹ wyra¿a
równie¿ „Gazeta Janowska”.
cal

W Parku Miejskim jaœniej
W ostatnim czasie wykonano remont
oœwietlenia Parku Miejskiego. Stara
instalacja, wybudowana jeszcze w
latach siedemdziesi¹tych, z po³atan¹
sieci¹ kablow¹ i mocno zardzewia³ymi
s³upami latarni parkowych, w ostatnim
czasie by³a wielkim utrapieniem
mieszkañców, s³u¿b komunalnych i
stró¿ów porz¹dku, a dla wandali
„³akomym” obiektem do dewastacji.
Ka¿dy zakoñczony weekend przynosi³
kolejny wydatek na usuwanie szkód i
zniszczeñ w postaci wy³amanych

Gazeta Janowska

s³upów, str¹conych opraw lub
zdemolowanych tablic
przy³¹czeniowych.
Zakres prac obejmowa³
ca³kowit¹ wymianê linii kablowej,
fundamentów, remont s³upów i opraw.
Zamontowano 18 nowych punktów
œw ie tl ny ch z 2 5 pl an ow an yc h.
Zamontowanie pozosta³ych 7 lamp i
zakoñczenie prac przewiduje siê na
wi os nê pr zy sz ³e go ro ku . Ko sz t
ca³kowity wykonanych prac to kwota
oko³o 42 tys. z³otych.
MW
19.

Dwa Puchary dla Magdy i Maæka

W odstêpie zaledwie jednego miesi¹ca
czo³owa para karateków
Uczniowskiego Klubu Karate
Tradycyjnego Magdalena Kras i
Maciej £ukasik zdoby³a dwa Puchary
Polski.
W dniach 22-23.10.2004r. w
Kluczborku odby³ siê IV Puchar Polski
Dzieci w Karate Tradycyjnym. W
zawodach wziê³a udzia³ rekordowa
licz ba pona d 400 zawo dnic zek i
zawodników rywalizuj¹c w trzech
kategoriach technicznych: kata
indywidualne i dru¿ynowe oraz En-bu.

Magda Kras i Maciej £ukasik nie mieli
sobie równych i w En-bu (walka
choreograficznie u³o¿ona, rozgrywana
w parach) wywalczyli Puchar Polski.
Po miesi¹cu, w dniach 19-20.11.2004 r.
w Uniejowie k. £odzi odby³ siê III
Puchar Polski w konkurencji En-bu, w
którym uczestniczy³o ok. 30 par z
klubów z ca³ego kraju rywalizuj¹cych
w parach ch³opiec i dziewczyna.
Podobnie, jak rok temu w Poddêbicach
oraz miesi¹c wczeœniej w tym roku w
Kluc zbor ku na sza n ajba rdzi ej
utytu³owana dwójka nie mia³a sobie

UKKT Janów Lubelski reprezentowa³o
czworo zawodników: Magdalena Kras,
Amand a Canna vacciu olo, M aciej
£ukasik i Wiktor Piecuch. Na uwagê
zas³uguje bardzo udany wystêp
debiutantów: Amanda Cannavacciuolo
zaprezentowa³a siê bardzo dobrze
nieznacznie ulegaj¹c zawodniczce z
Poddêbic, zaœ Wiktor Piecuch
wy wa lc zy ³ w ko nk ur en cj i ka ta
indywidualnym (walka pozorowana z
wieloma przeciwnikami) medal
br¹zowy.

równych wygrywaj¹c z par¹ Maria
Depta i Damian ¯milewski z
Towarzystwa Sportowego „Sokó³Sygu³a” z Aleksandrowa £ódzkiego.
Dokonali wyczynu, jakim w
kategorii m³odzików nikt dot¹d nie
mo¿e siê pochwaliæ - wygrali Puchar
Polski w konkurencji En-bu po raz
trzeci z rzêdu. Gratulujemy
zawodnikom i ich mistrzowi Piotrowi
Wojtkowskiemu.
M. Pianowska

Ponownie pierwsi
O firmie „Jawor” z Janowa
Lubelskiego nie trzeba wiele mówiæ.
Potentat na rynku meblowym, kilka
salonów na terenie po³udniowej Polski
- to wszystko i jeszcze trochê wiêcej
sk³ania nas ku temu, by przybli¿yæ
Czytelnikom inn¹ czêœæ dzia³alnoœci
tej¿e firmy, a dok³adnie jej patronat nad
klubem sportowym tenisa sto³owego.
Pasmo sukcesów dru¿yny ci¹gnie siê
ju¿ od prze³omu lat 2000/2001 kiedy to
LUKS Jawor przebija³ siê do krajowej
czo³ówki tenisa sto³owego (liga
m³ od zi e¿ ow a) . O be cn ie ze sp ó³
wspó³zawodniczy z innymi dru¿ynami
w III lidze, jest kandydatem do awansu
do II ligi. Rok 2004 by³ dla tego zespo³u
ro ki em pe ³n ym su kc es ów, do œæ
zaznaczyæ fakt zdobycia dru¿ynowego
mistrzostwa Polski UKS - grupa
starsza, oraz wicemistrzostwa - grupa
m³odsza. W sk³ad zwyciêskich dru¿yn
wesz li m. in.: Artur K uŸni cki,
Bart³omiej KuŸnicki, Daniel Puchalski,
Anna Suchora, Ewelina Tkaczyk,
Magdalena Kañkowska, Aleksandra
Mucha, Kacper Puchalski, Kacper
¯ybura. Du¿ym sukcesem
zawodników LUKS Jawor zakoñczy³y
siê rozgrywki podczas 15 Dzieciêcej
20.

Olimpiady w Tenisie Sto³owym, które
odby³y siê w Duesseldorfie (27-29
sierpnia 2004). Pierwsze miejsce
(w ka te go ri i ch ³o pc y/ dz ie wc zê ta
rocznik 1991) wœród ch³opców w tzw.
deblu zajêli Micha³ Wierzchowski
wspólnie z Arturem KuŸnickim zaœ
trz eci e mie jsc e wœr ód dzi ewc z¹t
Ewelina Tkaczyk z Ann¹ Suchor¹.
Aby osi¹gn¹æ takie wyniki
potrzeba by³o zaanga¿owania ludzi i
instytucji, wymieniæ tutaj trzeba m.in.
Prezesa LUKS Jawor Jaros³ awa
Kañkowskiego, g³ównego sponsora
zespo³u Tadeusza KuŸnickiego, trenera
Tomasza S³omkê jak równie¿ Urz¹d
Mi ej sk i w Ja no wi e Lu be ls ki m.
Gratulujemy i ¿yczymy nastêpnych
sukcesów!
W i mi en iu LU KS Ja wo r
wszystkich zainteresowanych tego
rodzaju sportem zapraszamy tak¿e do
sali gimnastycznej janowskiego
gimnazjum w dniach 19.12.2004 oraz
16.01.2005 o godz 11.00 na mecze
rozgrywane przez m³odych janowskich
tenisistów w ramach rozgrywek III ligi
tenisa sto³owego.
cal

Nocny Maraton Szachowy
W Oœrodku Szkoleniowo
Wypoczynkowym DUO w Janowie
Lubelskim. By³ on drugim z kolei.
Pierwszy rozegrano rok temu w ostatni
weekend wrzeœnia. Wziê³o w nim
udzia³ 43 osoby, o 10 wiêcej ni¿ w
poprzednim. Wed³ug klasyfikacji
szachowej najwy¿szym tytu³em jest
arcymistrz, póŸniej mistrz
miêdzynarodowy i mistrz federacji
szachowej FIDE. Na ten maraton
prz yje cha ³ arc ymi str z ze Lwo wa
Andriej Maksymienko. By³o te¿ 2
mi st rz ów m iê dz yn ar od ow yc h, 2
mistrzów FIDE oraz kilku mistrzów
krajowych.Z zagranicznych

przeprowadzony wzorowo. Du¿¹
zas³ug¹ w tym mia³ dyrektor JOK
£ukasza Drewniak, sêdzia zawodów
oraz w³aœciciel i obs³uga Centrum
Wy poczynkowo-Szkoleniowego
DUO. Podczas turnieju panowa³a
wspania³a atmosfera, g³ównie dziêki
bardzo dobremu ich prowadzeniu przez
P re ze sa Lu be ls ki eg o Z wi ¹z ku
Szachowego Zbigniewa Pydê.
Pula nagród wynios³a ponad 3
tysi¹ce z³otych. G³ówn¹ nagrodê - 700
z³ oraz ufundowany przez Burmistrza
Janowa Lubelskiego puchar zdoby³
ukraiñski arcymistrz Andriej
Maksymienko.

zawodników przyjecha³ te¿ szachista z
Kaliningradu Grigorij Amiragow.
Z kraju goœciliœmy szachistów z
Warszawy, Rzeszowa, Poznania, Kielc
oraz miast Lubelszczyzny
reprezentowanych najliczniej. Z
Janowa Lubelskiego wystartowa³o 7
osób. Pod wzglêdem klasyfikacji
rankingowej turniej by³ bardzo mocno
o b s a d z o n y, p o r ó w n y w a l n y d o
tur nie jów kra jow ych . Sy ste m
rozgrywek polega³ na tym, ¿e ka¿dy z
ka¿dym rozegra³ jedn¹ partiê
nazywana b³yskawiczn¹. Rozgrywki
rozpoczê³y siê w sobotê 25 wrzeœnia
oko³o godz. 20.30. Ostatnia, 43 runda,
zosta³a zakoñczona w niedzielê 26
wrzeœnia o godz. 6.00 rano Pod
wzglêdem organizacyjnym turniej by³

Z na sz eg o po wi at u na jl ep sz ym
zawodnikiem by³ Henryk Kulpa.
Bardzo dobrze wypad³ nasz junior
Tomek Bucior, który ma du¿e szanse
zakwalifikowaæ siê na Szachowe
Mistrzostwa Polski Juniorów.
Na zakoñczenie bardzo
serdecznie chcia³bym podziêkowaæ
g³ównym sponsorom Maratonu a
mianowicie: Firmie In¿bud sp. z o.o. w
Janowie Lubelskim, Zak³adowi
Przetwórstwa Miêsnego
„MATTHIAS” z Kol. Zamek.
W sponsorowaniu wziê³y te¿ udzia³
tak¿e: Hurtownia „NEVADA” Doroty i
Zbigniewa Sobieszczañskich,
Piekarnia Józefa Moskala oraz PHU
Romana Oleszko.
Jan Swacha

Gazeta Janowska

Pi³karska Jesieñ sezonu 2004/2005 IV ligi lubelskiej,
czyli krótka rozprawa miêdzy trenerem a kibicem
IV liga zakoñczy³a pi³karsk¹ jesieñ sezonu 2004/2005. O podsumowanie wystêpów
MKS Janowianka poprosi³em jej trenera Pana Dariusza Brytana.
Gazeta Janowska: 15 punktów, które dru¿yna zdoby³a jesieni¹ odnosz¹c cztery
zwyciêstwa i trzy razy remisuj¹c to du¿o czy ma³o?
Dariusz Brytan: Zak³adaliœmy, ¿e dru¿yna zdobêdzie jesieni¹ 18 punktów. Ta
zdobycz punktowa satysfakcjonowa³aby zarówno mnie, jak i zawodników, a myœlê,
¿e i kibiców.
GJ: Gdzie zdaniem trenera oddaliœmy te punkty?
DB: Wystarczy³o wygraæ tylko dwa mecze z Wis³¹ w Pu³awach (remis 1:1.) i £ad¹
(0:2 przyp. red.) u siebie.
GJ: Nie ogl¹da³em meczu w Lubyczy Królewskiej, ale zdaniem trenera Granicy ten
mecz powinna wygraæ Janowianka. Dlaczego wiêc przegraliœmy 1:3?
DB: Przyczyn¹ pora¿ki by³ totalny brak skutecznoœci naszych napastników, jak
równie¿ brak formy bramkarzy.
GJ: A czy przypadkiem obrona nie by³a zbyt „dziurawa”?
DB: Do formacji obronnej mam najmniej zastrze¿eñ.
GJ: Proszê w takim razie skomentowaæ postawê obroñców w Lublinie. Dostaliœmy
lanie, ¿e chcia³em krzykn¹æ do sêdziego: „Koñcz Waœæ, wstydu oszczêdŸ”.
DB: Na pora¿kê w Lublinie wp³yw mia³a absencja M. Krzysztonia i J. Prymaki, a
tak¿e kontuzja Górecznego. Ustawienie obrony by³o eksperymentalne. Bramki
tracimy g³ównie dlatego, ¿e „gubimy” pi³kê w œrodku pola.
GJ: Mecz ze Stal¹ w Kraœniku by³ „bezp³ciowy”.
DB: To, ¿e Stal zagra³a s³abo wziê³o siê z naszej dobrej gry w defensywie. Pora¿ka
spowodowana by³¹ utrat¹ bramki po b³êdzie indywidualnym naszego zawodnika.
GJ: Mecz z Czarnymi Dêblin (ówczesnym wiceliderem IV ligi) by³ na wysokim
poziomie. Nie tylko 3 zdobyte punkty, ale i dobra gra Janowianki.
DB: Pierwsza po³owa meczu - bardzo dobra gra w naszym wykonaniu.
Wykorzystaliœmy 2 z 3 sytuacji jakie stworzyliœmy.
GJ: Wyje¿d¿aj¹c na mecz do Bia³ej Podlaskiej liczy³em, ¿e dostaniemy srogie baty.
Tymczasem nasi wywieŸli jak¿e cenny punkt z trudnego terenu.
DB: Po meczu z Lubliniank¹ razem z zawodnikami przeprowadziliœmy mêsk¹
rozmowê i efektem niej by³a dobra i skuteczna gra z Podlasiem, Czarnymi i
Górnikiem.
GJ: Co wobec tego sta³o siê w Che³mie?(przegrana 0:3 przyp. red.)
DB: Po dwóch zwyciêstwach i remisie w trzech kolejnych meczach zlekcewa¿yliœmy
Che³miankê i oddaliœmy mecz bez walki. Dru¿yna zaczê³a graæ dopiero po utracie
drugiej bramki, niestety na remis, a tym bardziej na zwyciêstwo by³o ju¿ za póŸno.
GJ: W dwóch kolejnych meczach zdobyliœmy 3 punkty (zwyciêstwo z Victori¹ i niska
przegrana z Tomasovi¹).Wygl¹da³o na to, ¿e gra naszych znów siê poprawi³a.
DB: Gra naszej dru¿yny by³a dobra, niestety s³aba by³a skutecznoœæ naszych
napastników.
GJ: Z Orlêtami £uków prowadziliœmy 2:1 do 86 minuty. Jak to siê sta³o, ¿e daliœmy
sobie strzeliæ bramkê na 2:2 (szkoda tych 2 punktów)?
DB: Za szybko uwierzyliœmy, ¿e ten mecz zakoñczy siê dla nas pozytywnym
wynikiem. W ostatnich minutach zabrak³o koncentracji i niestety spotkanie
zakoñczy³o siê remisem.
GJ: Ze Spomlekiem w Radzyniu to chyba zbyt wysoka pora¿ka?
DB: Pierwsza bramka to nasz prezent dla Orl¹t i niestety „do szatni”.
GJ: W drugiej po³owie zanim zd¹¿y³em usi¹œæ zrobi³o siê ju¿ 1:3.
DB: To niestety mój b³¹d. Piotrek (Blacha - œrodkowy obroñca przyp. red.) gra³ z
kontuzj¹ i powinienem go wymieniæ w przerwie. Nastêpstwem tego by³a druga
bramka.
GJ: Panie trenerze proszê o komentarz meczu z liderem, czyli Œwidnick¹ Avi¹.
DB. Bardzo dobra gra w pierwszej po³owie, niestety tradycyjnie s³aba skutecznoœæ.
Druga ods³ona meczu to ¿enuj¹ce b³êdy indywidualne zawodników i niestety wynik
0:3.
GJ: Na podstawie moich obserwacji mo¿na dojœæ do nastêpuj¹cych wniosków:
-,,piêt¹ Achillesow¹” naszej dru¿yny jest druga po³owa spotkania, zwykle wtedy
tracimy bramki;
- gra dru¿yny uk³ada siê dobrze dopóki nie stracimy bramki, potem ju¿ nic siê nie klei.
DB: Zawodnicy maj¹ zakodowane, ¿e je¿eli w pierwszej po³owie meczu jest dobrze,
w drugiej bêdzie podobnie.
GJ: Panie trenerze czy nie rozwa¿a³ Pan powrotu na boisko w charakterze zawodnika
wiosn¹ (ma³e próbki tego powrotu mieliœmy jesieni¹)?
DB: Je¿eli zdrowie pozwoli, to po dobrze przepracowanej zimie rozwa¿am tak¹
mo¿liwoœæ.
GJ: Kibice nie wymagaj¹ od Pana gry pe³ne 90 minut, ale czasami przyda³by siê Pan w
pewnych momentach na boisku. Liczymy w takim razie na powrót Dariusza Brytana
na boisko w koszulce z nr 17. Jakie zmiany kadrowe planuje trener podczas przerwy
zimowej?
DB: W dru¿ynie brakuje nam bramkostrzelnego napastnika i jednego albo dwóch
m³odzie¿owców.
GJ: A co z naszymi m³odzie¿owcami?
DB: Podczas sezonu jesiennego dostawali szansê gry w kilku meczach. Na chwilê
obecn¹ nie dojrzeli jeszcze do gry w IV lidze.
GJ: Panie trenerze w imieniu kibiców i czytelników GJ ¿yczê bardziej udanej rundy
wiosennej w wykonaniu zawodników MKS, a tak¿e udanej imprezy w pierwsz¹
sobotê grudnia. Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Kibic

Kolejne medale zapaœników
W dn. 1-3.10.04 w Pabianicach odby³y
siê M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
(do lat 23) w zapasach styl klasyczny.
Br¹zowy medal wywalczy³
Pawe³ Tomusiak w kat. wag. 55kg.
Udanie walczyli Marcin Kulig - V
miejsce w kat. 50kg i Wiktor Gil - VI
mie jsc e kat . 55k g. Wych owa nek
naszego klubu Andrzej Jaworski obecnie AZS AWF Warszawa zdoby³
z³oty medal i tytu³ M³odzie¿owego
Mistrza Polski w kat. 84kg
W d n i u 1 6 . 1 0 . 0 4 r. w
Bia³ymstoku m³odzicy walczyli w
Mistrzostwach Regionu LubelskoPodlaskiego w zapasach styl
klasycznym. Z³oty medal wywalczy³
Grzegorz Król w kat. 73kg, srebrny
medal Damian Flis kat. 66kg, V miejsce
zajêli Dawid Kania w kat. 38kg
(kontuzja w pó³finale) oraz Damian
Flis w kat. 47kg.

Podczas Mistrzostw Województwa
Lubelskiego Kadetów w stylu
klasycznym, które odby³y siê 6. 11.
2004 roku w Che³mie pierwsze miejsca
wywalczyli w kategoriach: 42 kg Dawid Kania, 54 kg - Kamil Kowal, 58
kg - Damian Karwatowski oraz 63 kg £ukasz Kowal. Ponadto na trzecich
miejscach uplasowali siê: w kategorii
69 kg - Artur Karwatowski, 76 kg Grzegorz Król a tak¿e w kat. 69 kg Damian Flis. Wartym zaznaczenia jest
fakt, i¿ w klasyfikacji punktowej JLKS
„Olimp” zaj¹³ pierwsze miejsce. Du¿y
sukces odniós³ równie¿ Grzegorz
Drzazga, który w Pucharze Polski
Juniorów w Zapasach Styl Klasyczny,
w kat. 50 kg zaj¹³ II miejsce a tym
samym zdoby³ srebrny medal.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów!
cal

Otwarty Turniej o
Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Dnia 24 paŸdziernika, w hali sportowej
Szko³y Podstawowej w Janowie
Lubelskim odby³ siê, po raz koleiny,
„Otwarty Turniej o Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Miasta” dla
nauczycieli z powiatu janowskiego.
Celem turnieju jest uczczenie Dnia
Nauczyciela, integracja œrodowiska
nauczycielskiego oraz propagowanie
zdrowych form spêdzania wolnego
czasu. Choæ intencj¹ organizatora jest,
by turniej mia³ charakter rozrywki, nie
obesz³o siê bez ostrej rywalizacji.
Oprócz honorów dla najlepszej
dru¿yny nagrod¹ by³ puchar oraz stó³
do tenisa. Zg³osi³o siê szeœæ szkó³.
Zawody wygra³a dru¿yna Zespo³u
Sz kó ³ Z aw od ow yc h w Ja no wi e
Lubelskim po ciê¿kiej walce ze
zwyciêzc¹ ubieg³orocznego turnieju

dru¿yn¹ z Janowskiego Gimnazjum.
Czarnym koniem zawodów okaza³a siê
dru¿yna ze Szko³y Podstawowej oraz
Gimnazjum w Modliborzycach. Mimo
niepe³nego sk³adu wywalczyli puchar
za trzecie miejsce. Gdyby mieli jeszcze
dwóch zawodników, takiej klasy jak ci
czterej, to losy turnieju mog³yby
potoczyæ siê ró¿nie. Korzystaj¹c ze
sposobnoœci pragnê podziêkowaæ Panu
Piotrowi Górze, za to i¿ zarobione
przez niego pieni¹dze na stanowisku
Pr ze wo dn ic z¹ ce go Ra dy Mi as ta
Janowa Lubels kiego w ca³oœc i
przeznacza na dzia³alnoœæ
charytatywn¹ i spo³eczn¹, jak choæby
na nasz turniej, czy pomnik
Zieleniewskiego w Momotach.
Miros³aw G¹ska

Usuwanie szkód powodziowych

W paŸdzierniku gmina otrzyma³a kolejn¹ dotacjê w wysokoœci 80 tys. z³. z
bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ w³asnych w zakresie odbudowy
zniszczonych obiektów u¿ytku publicznego wskutek klêsk ¿ywio³owych.
Rzecz dotyczy drogi gminnej Janów Lubelski - Podlaski uszkodzonej
gwa³townym sp³ywem wód po ulewnym deszczu w lipcu 2002 r. Remont i
usuwanie szkód na tym odcinku obywa siê etapami w miarê kolejnych dotacji.
Zakres prac obejmowa³ odcinek o d³ugoœci 640 mb na wartoœæ 103 tys. z³.
MW
21.
Gazeta Janowska

I Halowy Turniej Oldbojów

W dniu 4.12.2004 r. kibice pi³ki no¿nej
z Janowa Lubelskiego mieli nie lada
gratkê obejrzenia na ¿ywo by³ych
gwiazd polskiego futbolu sprzed lat.
A wszystko to za spraw¹ I Halowego
Turnieju Oldbojów o Puchar

SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI

Tomasza Jasinê, czy te¿ najlepszego
po ls ki eg o tr en er a ro ku 20 03 w
plebiscycie „Pi³ki No¿nej” Jacka
Zieliñskiego. To oczywiœcie tylko kilku
znanych pi³karzy z ca³ej plejady, którzy
przyjechali do Janowa.

Dr n. med. WIKTOR ROZEGNA£
KARDIOLOG
Specjalista chorób wewnêtrznych
Leczenie: choroba wieñcowa, stany po zawale serca,
nadciœnienie têtnicze, wady serca, niewydolnoœæ kr¹¿enia,
zaburzenia rytmu serca - cukrzyca typu 2, oty³oœæ i inne
schorzenia narz¹dów wewnêtrznych.
JANÓW LUBELSKI ul. Zamoyskiego 77.
Przyjêcia w poniedzia³ki w godz. 9.00 - 14.00.
(rejestracja zapisu EKG w ramach wizyty).

Goœciem honorowym turnieju by³
z n a n y w p r z e s z ³ o œ c i b o k s e r,
olimpijczyk Lucjan Trela. Wœród
oœmiu startuj¹cych dru¿yn, najlepsz¹
okaza³a siê Stal Stalowa Wola. Mi³¹
niespodziankê sprawili gospodarze
FC Bajer - Gmina, którzy na czele z
burmistrzem Krzysztofem Ko³tysiem
awansowali do pó³fina³u i ostatecznie
zajêli 4 miejsce.
Kolejny taki turniej ju¿ za rok,
miejmy nadziejê z jeszcze wiêkszym
rozmachem, bowiem warto by³oby, aby
takie zawody wpisa³y siê na sta³e w
kalendarz imprez w naszym mieœcie.
Kibic

Specjalistyczny Gabinet Laryngologiczny
Lek med. Wies³aw Dubielis
Choroby:

gard³a
uszu
krtani
Przyjmuje w poniedzia³ki od godz. 15.00, przy ul. Zamoyskiego 77.
(obok apteki pp. Woœ) w Janowie Lubelskim.
Informacje i zapisy tel. kom.: 0 601 73 33 36.

Dr n. med. Tomasz Hopka³a
Specjalista chirurg
Choroby naczyñ: mia¿d¿yca têtnic
Choroby ¿y³: ¿ylaki koñczyn dolnych, owrzodzenia ¿ylne, obrzêki goleni,
teleangiektazje
Leczenie zachowawcze i operacyjne.
Mo¿liwoœc wykonania badañ diagnostycznych: USG naczyñ, arteriografia

Sobota od godz. 12 (co II sobota w miesi¹cu)
Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 77 (rejestracja w aptece)
Tel.: (015) 8724 020.
Tel. kom.: 503 124 852.
22.
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burmistrza Janowa Lubelskiego. Na
zaproszenie Dariusza Brytana jak i
organizatorów do naszego miasta
przyby³o wielu znanych w przesz³oœci
zawodników. Podczas turnieju
mogliœmy obejrzeæ w akcji m.in.:
strzelca legendarnej ju¿ bramki na
stadionie Wembley z 1973 roku Jana
Domarskiego, króla strzelców polskiej
ekstraklasy z 1991 roku w barwach
Wis³y Kraków, a póŸniej pi³karza
FC Brugge Tomasza Dziubiñskiego,
by³ego zawodnika Widzewa £ódŸ i
reprezentacji Polski Rafa³a Siadaczkê,
by³ego zawodnika ligowego a obecnie
cenionego komentatora telewizyjnego

.

Informacja oraz zapisy - telefonicznie i na miejscu
tel.: (015) 872 40 20 lub 0 604 11 38 61.

JANÓW LUB. - KRAŒNIK - LUBLIN (ul. Ruska)
5.55 * 9.32 * 12.05 * 14.00 * 16.55
LUBLIN (ul. Ruska) - KRAŒNIK - JANÓW LUB.
7.40 * 11.37 * 14.07 * 15.52 * 19.07
KRAŒNIK FABR. - JANÓW LUB.
5.20 * 8.05 * 10.53 * 14.08
JANÓW LUB - KRAŒNIK FARB.
6.39 * 9.30 * 12.15 * 15.30.

Proœba o pomoc

Nazywam siê Iwona Matyjas i jestem asystentk¹ na sekcji anglistyki na KUL.
Mam 31 lat. Niestety, od prawie czterech lat nie mogê wróciæ do ukochanej pracy z
powodu bardzo groŸnej choroby, która mo¿e byæ œmiertelna. Wci¹¿ odradzaj¹ce
siê guzy zniszczy³y mój uk³ad trawienny i inne narz¹dy. Przesz³am 7 bardzo
ciê¿kich operacji, 3 razy znalaz³am siê w obliczu powa¿nego zagro¿enia ¿ycia.
Mam za sob¹ 25 czasem wielomiesiêcznych pobytów w ró¿nych szpitalach. Teraz
mam ju¿ 20 cm jelita cienkiego i 45 cm jelita grubego. Niestety, zupe³nie nie
wch³aniam wody ani pokarmów, wiêc ponad 20 godzin dziennie spêdzam w domu
pod³¹czona do kroplówki. Czêsto jest to nawet 24 godziny na dobê. Nie pomog³y
wielomiesiêczne chemioterapie ani inne metody leczenia w Polsce.
Obecnie wa¿ê zaledwie 37 kg. Moja choroba przez prawie 4 lata
pozostawa³a w naszym kraju niezdiagnozowana! Dziêki niezwyk³ej ofiarnoœci
moich przyjació³ oraz nieznanych mi osób w sierpniu 2004 roku mog³am
wyjechaæ na leczenie do kliniki w Bostonie, któr¹ polscy lekarze wskazali jako
ostatni¹ deskê ratunku. Lekarze w USA zajêli siê mn¹ w sposób wyj¹tkowy i
postawili diagnozê! Rozpoczê³am leczenie i co wiêcej dano mi nadziejê na powrót
do normalnego ¿ycia w postaci przeszczepu jelit. Jest to dla mnie niezwyk³a
szansa, która natchnê³a mnie ogromn¹ nadziej¹. Niestety, operacje takie s¹ bardzo
nowatorskie nawet w USA i w zwi¹zku z tym bardzo kosztowne - mój przeszczep
kosztowaæ bêdzie, wed³ug wyceny szpitala, ok. 100 tys. dolarów.
Moim gor¹cym apelem do ludzi o dobrych sercach jest proœba o wsparcie
finansowe - nawet niewielkie przyjmê z wdziêcznoœci¹. Pokrycie kosztów
operacji jest dla mnie i rodziców, emerytowanych nauczycieli, niestety, zupe³nie
niemo¿liwe!
Mój numer konta to konto fundacji Caritas Archidiecezji Lubelskiej:
Kredyt Bank S.A. O/Lublin 79 1500 15 20 1215 2000 9121 0000 koniecznie z
dopiskiem „Iwona Matyjas”
Jak równie¿ konto lubelskiej Fundacji Fuga Mundi:
Bank Pekao S.A. III/O Lublin 18124023821111000039019318 koniecznie z
dopiskiem „Na leczenie Iwony Matyjas”.
Mój osobisty numer konta w Kredyt Banku to:
Kredyt Bank S.A. O/Lublin 27 1500 1520 1015 2002 2030 0000.

Gazeta Janowska

