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Egzemplarz bezp³atny

Narkomania-problem Janowa?

Uroczysta Sesja

Uchwalenie bud¿etu Gminy Janów
Lubelski na 2005 rok odby³o siê 28
grudnia na uroczystej sesji w Domu
Nauczyciela. Obradom przys³uchiwali
siê so³tysowie poszczególnych so³ectw,
dyrektorzy jednostek samorz¹dowych
oraz kierownicy referatów Urzêdu
Miejskiego.
„Nowe inwestycje ujête w bud¿ecie s¹
zapisane warunkowo. Bêd¹
realizowane wówczas, kiedy
zdobêdziemy na nie znacz¹ce
dofinansowanie. Przygotowaliœmy a¿
piêæ kolejnych projektów
spe³niaj¹cych kryteria funduszy
europejskich. Mamy jednak
œwiadomoœæ, i¿ konkurencja gmin i
powiatów jest bardzo du¿a, a funduszy
do podzia³u niewiele. Ju¿ w 2004 roku
gminy i powiaty z³o¿y³y
zapotrzebowanie 10-krotnie wiêksze,
ni¿ pula dostêpnych œrodków. Tylko
nieliczne zosta³y zakwalifikowane do
d o f i n a n s o w a n i a . Wœ r ó d t y c h
nielicznych znalaz³ siê Janów Lubelski
z projektem wodno-kanalizacyjnym
dla osiedla „Przyborowie”
Spodziewamy siê, ¿e w 2005 roku
konkurencja bêdzie jeszcze wiêksza,

dlatego nawet jeden dofinansowany
projekt bêdzie naszym sukcesem, ale
bêdziemy oczywiœcie robiæ wszystko,
aby jak najwiêcej z zapisanych w
bud¿ecie inwestycji zrealizowaæ.
Za k³ ad an e po zi om y in we st yc ji ,
deficytu oraz kredytów, s¹ wiêc
wielkoœciami hipotetycznymi.
Z pewnoœci¹ ulegn¹ one zmniejszeniu,
ale taka konstrukcja bud¿etu jest nasz¹
elastyczn¹ strategi¹, zwiêkszaj¹c¹
szanse na sukces.”
Po zamkniêciu sesji odby³o siê
spotkanie op³atkowe z udzia³em
ws zy st ki ch uc ze st ni kó w o ra z
zaproszonych proboszczów parafii
janowskich, ks. Infu³ata Edmunda
Markiewicza oraz ks. Kanonika Jana
So bc za ka . Se rd ec zn a at mo sf er a
towarzyszy³a przez ca³e spotkanie,
które trwa³o ponad godzinê. By³y
¿yczenia i gratulacje dla w³adz Janowa.
Podczas tej sesji do wspólnej fotografii
stanêli so³tysowie, potem radni.
Grupowe fotografie prezentujemy w
dzisiejszym numerze GJ.
Jan Machulak
Ci¹g dalszy na stronie 2.

Parkiet dêbowy, schody, pod³ogi
- suszenie, monta¿
Lute 62 (k/Modliborzyc)
Tel.: (015) 8723 217;
Tel.: kom. 0 603 84 74 21.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
“wandali janowskich” - str. 18.

Wci¹¿ najwiêkszym problemem, a
zarazem atutem m³odzie¿y, jest wielka
niewiedza rodziców na temat
narkotyków. Nie wierzymy, ¿e to mo¿e
nas dotkn¹æ, nasz¹ rodzinê, naszych
najbli¿szych. Tymczasem zagro¿one
jest ka¿de dziecko, m³ody cz³owiek narkotyki s¹ za progiem naszego
mieszkania. Zaczyna siê niewinnieodrobina kleju w torebce foliowej, a
potem narkotyki lekkie. Jakiœ kolega
opowiada o wspania³ym odlocie, o
z³udzeniu luzu i wolnoœci. Najczêœciej
nastolatek nie widzi w tym nic z³ego.
Ot, spróbujê sobie tylko raz jeden raz...
Przecie¿ wszystko jest dla ludzi, a
potem mo¿na pochwaliæ siê przed
kolegami. Braæ mo¿na wszystko, a
ka¿dy z narkotyków, jaki jest na
œwiecie, dostêpny jest w Polsce. Przed
ka¿d¹ szko³¹ mo¿e znaleŸæ siê dealer
(czêsto rówieœnik), oferuj¹cy pierwsze
dzia³ki za darmo na próbê, ale zasada
jest prosta - uzale¿niæ od siebie jak
najwiêksz¹ liczbê m³odych ludzi, a gdy
przyprowadzisz nowych nabywców
dostaniesz dzia³kê za darmo.
Osoba za¿ywaj¹ca narkotyki
maskuje siê, ukrywa swój na³óg,
sprawia wra¿enie normalnego m³odego
cz³owieka. Ludzie nadal myœl¹, ¿e
narkoman to ktoœ brudny, obdarty,
œmi erd z¹c y. Jes t to nie pra wda .
Konsekwencj¹ za¿ywania narkotyków
jest szybka œmieræ narkomana w
przeci¹gu 5-10 lat. Obni¿y³ siê wiek
umieraj¹cych narkomanów z 35-40 lat
na 19-22 lata. Pamiêtaj! Ka¿dy
narkotyk jest truj¹cy i uzale¿nia,
ró¿ni¹ siê tylko czasem
uzale¿nienia!!! Od 12 grudnia 2000 r.
karze podlega ka¿dy, kto posiada nawet
nieznaczn¹ iloœæ narkotyków.
Posiadanie narkotyku - za posiadanie
narkotyku m³ody cz³owiek, który
ukoñczy³ 17 lat mo¿e zostaæ skazany na
karê wiêzienia w wymiarze do 5 lat.
Jeœli ma mniej ni¿ 17 lat, mo¿e iœæ do

poprawczaka. Namawianie i
czêstowanie - jeœli ktoœ czêstuje,
namawia kogoœ do za¿ycia narkotyku gro¿¹ mu 3 lata wiêzienia. Jeœli czêstuje
ma³oletniego, albo daje komuœ znaczne
iloœci narkotyku - mo¿e dostaæ karê do
5 lat wiêzienia. Nie wstydŸ siê zwróciæ
o pomoc do specjalistów. To, ¿e Twoje
dziecko ma problem z narkotykami, nie
musi œwiadczyæ o tym, ¿e Twoja
rodzina jest rozbita, biedna,
patologiczna. Fakt, ¿e Twoje dziecko
zaczê³o „braæ”, nie œwiadczy o tym, ¿e
jesteœ z³ym rodzicem, ¿e dziecko jest
zaniedbane. Problem narkomanii ju¿
da wn o pr ze st a³ do ty cz yæ ty lk o
biednych, bezrobotnych i bezdomnych.
Mo¿esz zadzwoniæ do Telefonu
Zaufania o dowolnej porze zachowuj¹c
anonimowoœæ. Wiêkszoœæ telefonów
zaufania czynna jest przez ca³¹ dobê
( P o l i c y j n y Te l e f o n Z a u f a n i a
0 800 68 06 20 oraz Ogólnopolski
Telefon Zaufania - 0 801 19 99 90).
Mo¿esz, a wrêcz musisz zwróciæ siê do
pedagoga lub psychologa w szkole
Twojego dziecka. Tylko wspólne
dzia³ania przynios¹ korzyœci. Pomoc¹
s³u¿¹ te¿ ró¿nego rodzaju poradnie w
Twoim mieœcie lub powiecie.
Warte zaznaczenia!!! Jak
twierdzi Komenda Powiatowa Policji
w Janowie Lubelskim, na dzieñ
dzisiejszy ¯ADNA z janowskich szkó³
podstawowych czy œrednich, nie
zwróci³a siê do nich o pomoc w
rozwi¹zaniu problemu narkomanii,
alkoholizmu czy przestêpczoœci w
szkole. Czy takie problemy maj¹
miejsce tylko na œwiecie, a janowskie
szko³y s¹ od nich wolne? A mo¿e siê
ich, niekoniecznie celowo, nie
zauwa¿a? A wystarczy³oby trochê
chêci i zainteresowania tymi sprawami
- skutek przeszed³by na pewno nasze
najœmielsze oczekiwania!
ac

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

AUTO-SERWIS

SERWIS

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

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

MONTA¯ I SERWIS INSTALACJI GAZOWYCH
Gazeta Janowska

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

Dochodzenie roszczeñ konsumenckich

WESELA
W NAJWIÊKSZYCH NOWO ODDANYCH
SALACH RESTAURACYJNYCH DUO
we wspania³ej scenerii ZALEWU JANOWSKIEGO
z dala od miejskiego i ulicznego zgie³ku
du¿a przestrzeñ, b³ogi spokój, intymnoœæ, swoboda.

do 400 osób
Kontakt: Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe DUO
23 - 300 Janów Lubelski, ul. Turystyczna 10a (nad zalewem);
tel. 015 / 87 22 880; fax / tel. 015 / 87 22 707; kom. 0 601 636 800;
e-mail: duo-janow@poczta.onet.pl; biuro@duojanow.max.pl
Ponadto organizujemy: przyjêcia okolicznoœciowe, komunie, spotkania, rauty, szkolenia,
konferencje, spotkania plenerowe; kuligi, „majówki”, grill, ognisko, catering.

Koszt przyjêcia
weselnego
ju¿ od 75 z³/osobê

Zapraszamy
przez ca³y rok

Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego
informuje!
Program SAPARD zakoñczy³ siê.
Kilkuset rolników z Lubelszczyzny, w
tym kilkunastu z powiatu janowskiego,
skorzysta³o z szansy otrzymania
dotacji na poziomie 50% poniesionych
wydatków inwestycyjnych.
Od 1 maja jesteœmy cz³onkami
Unii Europejskiej, wtedy to w miejsce
SAPARDU wesz³y F UNDUSZE
STRUKTURALNE. Obecnie rolnicy
mog ¹ ko rzy sta æ z r ó¿n ych for m
wsparcia finansowego, miêdzy innymi:
Dzi a³a nie 2.4 „Ró ¿ni cow ani e
dzia³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do
rolnictwa w celu zapewnienia
ró¿norodnoœci dzia³añ lub
alternatywnych Ÿróde³ dochodów”.
15 wrzeœnia 2004r. zosta³o
uruchomione Dzia³anie 2.4
Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich”, o nazwie
„Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i
zbli¿onej do rolnictwa w celu
zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub
alternatywnych Ÿróde³ dochodów”.
Nawet do 100 000 z³ mo¿e uzyskaæ
osoba, która zechce podj¹æ lub
rozwin¹æ dodatkow¹ dzia³alnoœæ na
bazie funkcjonuj¹cego gospodarstwa
rolnego. W ramach programu
„Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i
zb li ¿o ne j d o r ol ni ct wa w c el u
zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub
alternatywnych Ÿróde³ dochodów”,
wspierane bêd¹ projekty zwi¹zane z
ur uc ho mi en ie m l ub ro zw oj em
dzia³alnoœci dodatkowej w zakresie:
- agroturystyki;
2.

- us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i
wypoczynkiem;
- za ku pu ro œl in ne go ma te ri a³ u
nasadzeniowego na potrzeby
zak³adania plantacji roœlin wieloletnich
przeznaczonych na cele energetyczne;
- us³ug na rzecz rolnictwa i gospodarki
leœnej;
- prowadzonego na ma³¹ skalê
przetwórstwa produktów rolnych lub
jadalnych produktów leœnych;
- sprzeda¿y bezpoœredniej produktów
pochodz¹cych w wiêkszoœci z
w³asnego gospodarstwa;
- rzemios³a i rêkodzielnictwa;
- d ro b ny c h u s ³u g na r ze c z
mieszkañców obszarów wiejskich;
- e-commerce - sprzeda¿y lub promocji
przez internet produktów rolnych,
objêtych Za³¹cznikiem I do Traktatu
WE oraz towarów i us³ug
odpowiadaj¹cych zakresowi
niniejszego dzia³ania.
Beneficjentami Dzia³ania 2.4 mog¹
byæ:
- o so by fi zy cz ne : r ol ni cy lu b
domownicy;
- osoby prawne, których podstawowym
zakresem dzia³alnoœci jest dzia³alnoœæ
rolnicza.
Szczegó³owych informacji na temat
wy ma ga ny ch za ³¹ cz ni kó w or az
procedury ubiegania siê o refundacjê
kosztów poniesionych na inwestycje w
za kr es ie Dz ia ³a ni a 2 .4 ud zi el ¹
pracownicy PZDR w Janowie
Lubelskim, ul. Boh. Porytowego
Wzgórza 29, tel. (015) 87 20 394.
Marta Ma³yszek

Gwarancja, obok instytucji
niezgodnoœci towaru z umow¹, o której
pisa³am w poprzednim numerze gazety,
jest drugim narzêdziem
umo¿liwiaj¹cym konsumentowi
dochodzenie roszczeñ w przypadku
ujawnienia siê wady w nabytej rzeczy.
W odró¿nieniu od instytucji
ni ez go dn oœ ci to wa ru z u mo w¹ ,
gwarancja jest instytucj¹ umown¹.
Gwarancji mo¿e udzieliæ sprzedawca
lub producent rzeczy. Udzielenie
gwarancji nastêpuje przez
oœwiadczenie gwaranta zamieszczone
w dokumencie gwarancyjnym lub
reklamie, odnosz¹ce siê do towaru
konsumpcyjnego. Oœwiadczenie to
okreœla obowi¹zki gwaranta i
uprawnienia kupuj¹cego w przypadku,
gdy w³aœciwoœæ sprzedanego towaru
nie odpowiada w³aœciwoœci wskazanej
w tym oœwiadczeniu. Za gwarancjê nie
uwa¿a siê oœwiadczenia, które nie
kszta³tuje obowi¹zków gwaranta.
Sprzedawca udzielaj¹cy
gwarancji wydaje kupuj¹cemu wraz z
towarem dokument gwarancyjny.
W dokumencie gwarancyjnym nale¿y
zamieœciæ podstawowe dane potrzebne
do dochodzenia roszczeñ z gwarancji,
w szczególnoœci nazwê i adres
gwaranta lub jego przedstawiciela na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czas
trwania i terytorialny zasiêg ochrony
gwarancyjnej. Ponadto dokument
gwarancyjny powinien zawieraæ
stwierdzenie, ¿e gwarancja nie
wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z
niezgodnoœci towaru z umow¹.

W obrocie konsumenckim, tj. w
transakcjach zawieranych przez osobê
fizyczn¹, która nabywa towar dla celów
niezwi¹zanych z prowadzeniem
dz ia ³a ln oœ ci go sp od ar cz ej a
przedsiêbiorc¹, konsumenci, podczas
dochodzenia roszczeñ zarówno w
ramach gwarancji jak i z tytu³u
niezgodnoœci towaru z umow¹ od
1 stycznia 2003 r., stosuj¹ przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z
póŸn. zm.), która zast¹pi³a stosowane
do t ej p or y re gu la cj e ko de ks u
cywilnego.
Treœæ tej ustawy jak równie¿
innych przepisów z dziedziny prawa
konsumenckiego mo¿na znaleŸæ na
stronach internetowych organizacji
konsumenckich np. Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich - www.skp.pl
lub Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów - www.uokik.gov.pl
Zapytania i uwagi mo¿na
kierowaæ bezpoœrednio do
powiatowego rzecznika konsumentów,
telefonicznie lub za poœrednictwem
poc zty ele ktr oni czn ej pod adr es:
Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim
ul. J. Zamoyskiego 59
tel.: (15) 87 20 309
e-mail: prk_janowlub@vp.pl
Katarzyna Mazur
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Janowie Lubelskim

II Wigilia Serc z DUO
Kolejna Wigilia - mo¿na powiedzieæ
taka sama jak poprzednia, ale zupe³nie
inna, szczególna tak, jak co roku, gdy¿
ka¿da Wigilia jest niepowtarzalna, ma
swoja specyficzn¹ atmosferê, klimat,
choæ w tradycji naszych pokoleñ jest od
zawsze. Taki siê dzieje, gdy¿ zawsze siê
do niej odpowiednio przygotowujemy,
bo Ona zwiastuje niesamowite
wydarzenia w naszym ¿yciu - te
duchowe, bo materialne to przecie¿ ten
sam œledzik, tak samo zrobione uszka w
barszczyku, podobne ¿yczenia, kolêda
odœpiewana na tak¹ sama nutê.
Wigilia - 2004, najruchliwsze
miejsce w Janowie Lubelskim, œrodek
ulicy Jana Zamoyskiego,
przedpo³udnie - II Wigilia Serc z DUO czy spe³nione obietnice. Tak jak w roku
ubieg³ym, wœród gwaru ulicy rozlega
siê kolêda, ktoœ ponownie zaprasza, aby
siê na chwile zatrzymaæ, z³o¿yæ sobie
¿yczenia, poczêstowaæ siê tradycyjn¹
wigilijna straw¹, dla osób
potrzebuj¹cych przygotowane s¹
odpowiednie paczki z artyku³ami
spo¿ywczymi. Wigilia Serc z DUO ma
jeszcze inny wymiar. Jest otwarta,
spontaniczna. Ka¿dy mo¿e podejœæ,
z³o¿yæ sobie ¿yczenia. Tu wszystko jest
autentyczne, nie ma nic sztucznego,
wym usz one go - jes t du ¿o l udz i,
¿yczliwoœci, ciep³a, serdecznoœci - jest
du¿o ludzkiego serca. Daæ komuœ coœ,
bezinteresownie, daæ dobre s³owo,
podzieliæ siê z potrzebuj¹cym - to
de wi za Wi gi li i S er c z DU O.
Organizatorzy Wigilii Serc z DUO
zapraszaj¹ ju¿ na nastêpna Wigiliê to,

Gazeta Janowska

¿e ich pomys³ siê sprawdzi³ œwiadczy
fakt, ¿e podczas tej Wigilii przyby³o
ludzi, którzy widz¹ i rozumiej¹
potrzebê dzielenia siê z innymi i
aktywnie uczestniczyli i wsparli
II Wigiliê Serc z DUO. Ta serdecznoœæ,
z któr¹ spotkali siê Organizatorzy przy I
Wigilii Serc z DUO, ze strony
Mieszkañców Janowa Lubelskiego
przetrwa³a i niech tak bêdzie dalej, do
nastêpnych Wigilii Serc z DUO.
aczma
Pomys³odawcy i organizatorzy „Wigilii
Serc z DUO” Iwona i Zbigniew Rz¹d Centrum SzkoleniowoWypoc zynkowe DUO w Janowie
Lubelskim, sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania:
- Maciej Bielówka i Andrzej Banasik
ZPM „MATTHIAS”;
- Monika i Andrzej Tomala Piekarnia w
Modliborzycach;
- Jan Ciupak i Synowie PP-H „JANEX”
Janów Lubelski;
- Wies³awa i Pio tr Surowi ecki
Hu rt ow ni a „ PO LA RI S” Ja nó w
Lubelski;
- Zbigniew Dudek Sklep Kosmetyczny
„URODA” Janów Lubelski;
- Jacek £oszak Hurtownia Owoców i
Warzyw Janów Lubelski;
- Krzysztof Rêkas Ciastkarnia Janów
Lubelski;
- Grzegorz Mucha i Wspólnicy P-PHU
„MARS”
za pomoc w organizacji i
przygotowaniu oraz Zbigniewowi
Butrynowi i Edwardowi Olechowi za
piêkne kolêdowanie w czasie Wigilii.

Z dzia³alnoœci USC

Urz¹d Stanu Cywilnego jest komórk¹
Urzêdu Miejskiego, która wykonuje
prace zlecone z zakresu zmian w aktach
stanu cywilnego. Rejestruje zdarzenia
maj¹ce miejsce na terenie naszego
miasta i gminy oraz dokonuje innych
czynnoœci w oparciu o przepisy Prawa
o aktach stanu cywilnego i Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego.
Przechowuje w swoim archiwum
ksiêgi urodzeñ, ma³¿eñstw i zgonów z
ostatnich 100 lat.
G³ówne zadania realizowane przez
nasz Urz¹d to:
- s po rz ¹d za ni e a kt ów ur od ze ñ,
ma³¿eñstw i zgonów;
- przyjmowanie oœwiadczeñ;
- wydawanie decyzji
administracyjnych;
- wydawanie zaœwiadczeñ;
- transkrypcje aktów zagranicznych;
- odtwarzanie aktów krajowych i
zagranicznych;
- sporz¹dzanie i wydawanie odpisów
aktów stanu cywilnego;
- dokonywanie przypisków, nanoszenie
wzmianek dodatkowych w aktach;
- wysy³anie zawiadomieñ o zmianach
do innych Urzêdów;
- prowadzenie statystyki;
- archiwizowanie akt.
Praca wykonywana w USC to przede
wszystkim przetwarzanie danych.
Wymaga znajomoœci prawa cywilnego,
rodzinnego, ustawy o op³acie
skarbowej i ogólnej orientacji w
zakresie prawa stanu cywilnego w
innych pañstwach. W zwi¹zku z
nasilon¹ w ostatnich latach migracj¹
ludnoœci, coraz czêœciej mamy do
czynienia z dokumentami
zagranicznymi. Przyjmuj¹c taki
dokument nale¿y oceniæ czy jest

w³aœciwym dokumentem stanu
cy wi ln eg o, wy da ny m zg od ni e z
prawem danego kraju. Rok 2004 by³
rekordowym pod wzglêdem iloœci
wydanych odpisów z ksi¹g stanu
cywilnego. By³o to wynikiem
wprowadzenia nowych dowodów
os ob is ty ch . Wyd an o ok . 11 00 0
odpisów skróconych i zupe³nych do
takich celów jak: wyrobienie lub
wymiana dowodu osobistego,
paszportu lub innych dokumentów,
zasi³ek rodzinny, szko³a, zatrudnienie,
sprawy s¹dowe, wizy, zawarcie
ma³¿eñstwa, œwiadczeñ ZUS, KRUS,
PZU i innych spraw.
Ponadto:
- sporz¹dzono 361 aktów urodzenia,
106 aktów ma³¿eñstwa, 297 aktów
zgonu;
- dokonano 19 transkrypcji aktów
zagranicznych;
- wydano 13 zaœwiadczeñ o zdolnoœci
prawnej do zawarcia ma³¿eñstwa z
cudzoziemcem, 76 zaœwiadczeñ do
za wa rc ia ma ³¿ eñ st wa w fo rm ie
wyznaniowej, 137 decyzji
administracyjnych;
- sporz¹dzono i przes³ano do
w³aœciwego miejscowo Urzêdu Stanu
Cywilnego, 27 protoko³ów urodzenia
dziecka;
- udzielono 21 œlubów cywilnych;
- zorganizowano uroczystoœæ zwi¹zan¹
z nadaniem medali „Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie”.
Odpis aktu mo¿na uzyskaæ osobiœcie,
po okazaniu dokumentu to¿samoœci lub
dr og ¹ ko re sp on de nc yj n¹ . In ny ch
fo rm al no œc i ( sp or z¹ dz en ie ak tu ,
sk³adanie zapewnieñ i oœwiadczeñ)
dokonuje osobiœcie osoba
zainteresowana.

Z posiedzenia Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
W dniu 30 grudnia ub. r. odby³o siê
posiedzenie Powiatowej Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
Posiedzeniu przewodniczy³ Starosta
Boles³aw Gzik, który powita³
uczestników i przedstawi³ Zespó³
roboczy pracuj¹cy pod
przewodnictwem Wi ce-starosty
W³odzimierza Gomó³ki, powo³any do
opracowania projektu Powiatowego
programu zapobiegania przestêpczoœci
oraz porz¹dku publicznego i
bezpieczeñstwa obywateli,
stanowi¹cego lokaln¹ strategiê
bezpieczeñstwa dla powiatu.
Najwa¿niejszym celem wprowadzenia
Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestêpczoœci jest wzrost
bezpieczeñstwa obywateli, który
powinien siê wyra¿aæ tak w realnych
os i¹ gn iê ci ac h n a p ol u w al ki z
przestêpczoœci¹, jak i we wzroœcie
poczucia bezpieczeñstwa wszystkich
mieszkañców. Powiatowy Program
Za po bi eg an ia Pr ze st êp cz oœ ci z
za³o¿enia polega na sta³ym partnerskim
wspó³dzia³aniu Policji ze
spo³eczeñstwem i ró¿nymi
podmiotami, które maj¹ lub mog¹ mieæ
wp³yw na poziom poprawy poczucia
bezpieczeñstwa. Zadaniem programu
jest zsynchronizowanie i ujêcie w
pewne ramy dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê bezpieczeñstwa,
prowadzonych przez Policjê, Stra¿
Miejsk¹ oraz inne instytucje, a które to
dzia³ania przynosz¹ wymierne efekty.
W ramach programu bêd¹ równie¿
wprowadzane nowe inicjatywy w
zakresie poprawy bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego.

Przedstawione zosta³y
propozycje do projektu, nawi¹zuj¹cego
do Programu „Bezpieczny Powiat
Janów Lubelski” z 2001 r., nastêpnie
odby³a siê dyskusja zebranych na temat
sposobu realizacji zaproponowanych
rozwi¹zañ. Postanowiono podj¹æ
dzia³ania maj¹ce na celu poprawê
poziomu bezpieczeñstwa w powiecie, a
zw³aszcza bezpieczeñstwa rodzin, w
zwi¹zku z og³oszonym Diecezjalnym
Rokiem Rodziny. Dyskutowano nad
sposobem przeprowadzenia ankiety,
do ty cz ¹c ej st an u p or z¹ dk u i
bezpieczeñstwa publicznego na terenie
powiatu. Poparto równie¿ pomys³
po wo ³a ni a fu nd ac ji „B ez pi ec zn y
Powiat Janowski”, której celem bêdzie
podejmowanie i wspieranie wszelkich
inicjatyw maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa. W zwi¹zku z tym, na
nastêpne p osiedzenie K omisji,
planowane na koniec stycznia br.,
postanowiono zaprosiæ Burmistrza
Janowa Lubelskiego, Wójtów oraz
Naczelnika Urzêdu Skarbowego.
Poruszane by³y równie¿ inne sprawy z
zakresu bezpieczeñstwa ludnoœci
powiatu.
Ostatni¹ z poruszonych by³a
kwestia nowego sk³adu Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, w zwi¹zku
z up³ywaj¹c¹ kadencj¹ Komisji.
Zaproponowano powo³anie Komisji w
sk³adzie dotychczasowym, z
wyj¹tkiem jednego cz³onka,
przedstawiciela Komendy Powiatowej
Policji, co zosta³o spowodowane
zmianami kadrowymi w KPP.
Janusz Mucha

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

3.

Certyfikat dla CATERPILLAR

Klasa A, to odpowiednio zdefiniowana
strategia, dobre stosunki z naszymi
partnerami biznesowymi i otoczeniem
oraz ci¹g³e doskonalenie, zarówno
naszych procesów (produkcyjnych i
administracyjnych), jak i nas samych.
Klasa A wymaga, aby kluczowe
wsk aŸn iki by³ y na odp owi edn im
poziomie (min 95%), przynajmniej
przez 3 miesi¹ce przed przyst¹pieniem
do certyfikacji. WskaŸników tych jest
7. Najwa¿niejsze to: terminowoœæ
wysy³ek do naszych odbiorców,
wykonanie zleceñ produkcyjnych,
terminowoœæ dostaw, poprawnoœæ
stanów magazynowych.
29 listopada 2004 r. zak³ad nasz
pomyœlnie przeszed³ kryteria
certy fikac ji w za kresi e Klas y A.
Jesteœmy jedn¹ z nielicznych firm o
profilu produkcyjnym na œwiecie
(trzeci¹ w Polsce, pierwsz¹ jest
Wrigley), posiadaj¹c¹ certyfikat
Olivera Wighta.

Otrzymaliœmy rezultat 3.6 (3.5 to
minimum a 4 max.), uprawniaj¹cy nas
do ubiegania siê w roku 2005 o
recertyfikacjê oraz operational
excellence (operacyjn¹ doskona³oœæ)
w roku 2006. Jest to wielkie, ale
niezbêdne wyzwanie dla nas
wszystkich, jeœli chcemy byæ licz¹c¹
siê organizacj¹, nie tylko w rodzinie
zak³adów Cat-a, ale równie¿ na
œwiecie. Mamy ambicje, aby
udowodniæ, ¿e zas³ugujemy na status
Klasy A. W roku 2004 najwiêkszy
nacisk po³o¿yliœmy na terminowoœæ
realizacji naszych zadañ
produkcyjnych, co nie by³o ³atwe z
uwagi na 70% wzrost zapotrzebowania
na nasze produkty oraz problemy z
kosztami i mo¿liwoœciami nabycia
stali w Polsce. W mijaj¹cym roku
wdro¿ yliœm y równ ie¿ 10 3 nowe
produkty, co wymaga³o wzmo¿onego
wysi³ku ca³ego zespo³u CPL, jak
równie¿ naszych dostawców.

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.

4.

Jak siê wiedzie Caterpillar Poland?
Caterpillar jest du¿¹ firm¹ jak na
warunki Janowa Lubelskiego.
Mieszkañcy naszej miejscowoœci
jednak niewiele wiedz¹ na temat
funkcjonowania tej prê¿nej jednostki.
Cat nie dzia³a na rynku wewnêtrznym,
kooperantów posiada na terenie
Europy. Polski rynek stali nie jest
przyjazny rozwojowi tego rodzaju
przedsiêbiorstw. Ceny stali w Polsce s¹
wy¿sze ni¿ np. w Niemczech. Dlatego
te¿, ju¿ prawie 50% dostaw blach
pochodzi z zagranicy. Polska na mapie
kosztowej staje siê krajem, gdzie koszt
zatrudnienia jednego pracownika
systematycznie wzrasta. Dwa lata temu
koszt ten w Cat Poland wynosi³ oko³o
650 dolarów USA, obecnie wzrós³ do
800. Ten wzrost nie wp³yn¹³ znacz¹co
na wzrost zarobków pracowników.
Mocny z³oty oraz
nieprawid³owa gospodarka kraju w
zakresie produkcji stali przy wysokich
podatkach, nie sprzyja nap³ywowi
inwestycji w bran¿y metalowej. Biznes
œwiatowy kieruje swoje kroki do
Bu³garii i Rumuni, gdzie koszty s¹
ni¿sze. Caterpillar posiada na terenie
Polski drugi zak³ad - w Sosnowcu,
który jest w fazie organizacyjnej. Nie
bêdzie jednak jakimkolwiek
zagro¿eniem dla Janowa, poniewa¿
profil produkcji bêdzie tam ca³kowicie
odmienny.
W Janowie produkuje siê
podzespo³y dla zak³adów
monta¿owych Caterpillara g³ównie w
Wi e l k i e j B r y t a n i i . P r o d u k c j a
zorientowana jest ju¿ od trzech lat na
wyroby spawane i obróbkê
mechaniczn¹ tych podzespo³ów. D¹¿y
siê do wzrostu iloœci wyrobów bardziej
przetworzonych, widaæ to w iloœci
nowych uru chomieñ. W ci¹ gu
ostatniego roku uruchomiono
produkcjê oko³o 100 nowych

podzespo³ów. B ardzo w a¿nym
elementem produkcji jest logistyka i
terminowoœæ produkcji. Codziennie z
zak³adu wyje¿d¿a 7 du¿ych
samochodów z wyrobami. Serwis
na jw y¿ sz ej ja ko œc i po zw al a na
utrzymanie siê na rynku i na rozwój. Na
wzrost znaczenia na rynku jest
otrzymanie certyfikatu Olivera Wighta
Klasy A.
W ubieg³ym roku na rynkach
œwiatowych nast¹pi³ gwa³towny wzrost
zapotrzebowania na maszyny
budowlane. Dynamika w ostatnich
dwóch latach jest wielka. Obecnie
przetwarza siê trzykrotnie wiêcej ni¿
zak³adano przy uruchamianiu zak³adu.
Nie jest to ostatnie s³owo za³ogi,
istnieje mo¿liwoœæ dalszego wzrostu
produkcji o oko³o 30%, bez
koniecznoœci rozbudowy powierzchni
produkcyjnych. Na prze³omie miesi¹ca
stycznia i lutego przewiduje siê wzrost
zatrudnienia do 329 osób. Na pocz¹tku
ubieg³ego roku zatrudnienie wynosi³o
252 osoby. Odnotowuje siê niewielki
wzrost iloœci zwolnieñ pracowników,
wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granicê.
Wzrost zatrudnienia i wy¿sze zarobki
ni¿ w innych firmach tej samej bran¿y
w okolicy, przyczyniaj¹ siê te¿ do
rozwoju J anowa L ubelskiego.
Niebagateln¹ rolê w bud¿ecie Miasta i
Gminy odgrywaj¹ podatki wp³ywaj¹ce
z Cat.
Dyrektor Krzysztof Be³dyk w
swo ich wyp owi edz iac h pod kre œla
„…osobiœcie jestem zadowolony z
z³ogi, ¿e podjê³a wyzwanie klientów i
uzyska³a certyfikat klasy A...”
Ju¿ przy wyjœciu z zak³adu
zauwa¿y³em zaproszenie dla za³ogi na
wielki bal organizowany w DUO nad
zalewem. ¯yczymy przyjemnej
zabawy i dalszych sukcesów.
Jan Machulak

Po wst¹pieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej, wielu naszych rodaków
ruszy³o na podbój rynków pracy krajów
europy. Najliczniejsz¹ grupê ofert
pracy, jakie Powiatowy Urz¹d Pracy w
Janowie Lubelskim ma do
zaoferowania bezrobotnym, to oferty w
Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wynika, to
z faktu, i¿ Wielka Brytania i Irlandia nie
wprowadzi³y okresu przejœciowego na
zatrudnianie zagranicznych
pr ac ow ni kó w. Taki st an rz ec zy
spowodowa³, ¿e teoretycznie ka¿dy
ob yw at el na sz eg o k ra ju mo ¿e
wyjechaæ do wspomnianych krajów i
tam poszukiwaæ pracy. W praktyce
jednak, aby znaleŸæ pracê w Wielkiej
Brytanii trzeba spe³niaæ okreœlone
kryteria. Po pierwsze trzeba wiedzieæ,
ja ki ch pr ac ow ni kó w po sz uk uj ¹
p r a c o d a w c y b r y t y j s c y. D o
najliczniejszych grup zawodowych,
maj¹c ych na jwiêk sze sz anse n a
znalezienie zatrudnienia nale¿¹:
lekarze, pielêgniarki
wykwalifikowane, opiekunowie do
osób starszych, murarze, malarze,
cieœle, sprz¹taczki, opiekunki do dzieci
kierowcy kat. C, pracownicy sektora
gastronomicznego i turystycznego. We
wszystkich wspomnianych zawodach,

aby podj¹æ pracê nale¿y znaæ jêzyk
angielski. Powiatowy Urz¹d pracy w
chwili obecnej dysponuje
kilkudziesiêcioma ofertami pracy w
Wielkiej Brytanii i Irlandii i wszystkie
zawieraj¹ wymóg znajomoœci jêzyka
angielskiego. Kolejn¹ istotn¹
informacj¹ dla wyje¿d¿aj¹cych do
Wi el ki ej Br yt an ii je st kw es ti a
wy mo gó w wo be c za gr an ic zn yc h
pracowników. Takim wymogiem jest
koniecznoœæ zarejestrowania siê w
s p e c j a l n y m s p i s i e ( Wo r k e r
Registration Scheme). W terminie
je dn eg o mi es i¹ ca od mo me nt u
rozpoczêcia pracy nale¿y wype³niæ
formularz rejestracyjny oraz
zgromadziæ odpowiednie dokumenty,
to jest pisemn¹ obietnicê zatrudnienia
lub kserokopiê umowy z brytyjskim
pracodawc¹ oraz dokument to¿samoœci
(d ow ód os ob is ty lu b p as zp or t) .
Niezbêdne bêd¹ równie¿ zdjêcia
paszportowe oraz dowód op³aty za
rejestracjê. Szczegó³owych informacji
udzielamy w pokoju nr 4 w budynku
Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie
Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 70.

Praca za granic¹

Gazeta Janowska

Dzia³ Rynku Pracy
PUPracy w Janowie Lubelskim

Dokoñczenie ze strony 1.

- wspó³finansowanie inwestycji - „Kompleksowa gospodarka wodnoœciekowa Osiedle Przyborowie-Zofianka - Etap II”
239 145
Pozosta³a dzia³alnoœæ
9 938 648
- rozwój przedsiêbiorczoœci w Janowie Lubelskim
2 751 485
- rozwój przedsiêbiorczoœci w Janowie Lubelskim - œrodki finansowe
otrzymane z PHARE 2000
4 509 528
- œrodki z funduszy strukturalnych na finansowanie inwestycji „Gospodarka osadowa na oczyszczalni œcieków”
660 000
- œrodki z funduszy strukturalnych na finansowanie inwestycji „Rewitalizacja historycznego centrum Janowa Lubelskiego”
1 231 810
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Borownicy
60 000
- uzbrojenie wyspy
30 000
- wspó³finansowanie inwestycji - „Rewitalizacja historycznego
centrum Janowa Lubelskiego”
414 937
- wspó³finansowanie inwestycji - „Gospodarka osadowa na
oczyszczalni œcieków”
280 888
Obiekty sportowe
260 000
- budowa krytej p³ywalni w Janowi Lubelskim
60 000
- œrodki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie inwestycji „Œcie¿ka rowerowa”
150 000
- wspó³finansowanie inwestycji - „Œcie¿ka rowerowa”
50 000
RAZEM
16 322 527

pomoc
spoleczna
12%

administracja
7%

pozostale
9%

inwestyc je
45%
oswiata
27%

Plan wydatków na 2005 rok (w z³.)

Miasto i Gmina Janów Lubelski bud¿et, wydatki inwestycyjne na rok 2005
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
10 000
- przepompownia w Momotach
10 000
Drogi publiczne
939 000
- budowa drogi Ujœcie - Bukowa
200 000
- œrodki z funduszy strukturalnych na finansowanie inwestycji „Infrastruktura drogowa na Osiedle Wschód”
554 250
- wspó³finansowanie inwestycji „Infrastruktura drogowa na
Osiedlu Wschód”
184 750
Pozosta³a dzia³alnoœæ
125 800
- park rekreacji wodnej nad zalewem
25 800
- wielofunkcyjny zespó³ na wyspie
100 000
Ochotnicze stra¿e po¿arne
60 000
- budowa remizy w Momotach Dolnych
60 000
Szko³y podstawowe
1 263 078
- œrodki finansowe z funduszy strukturalnych na inwestycjê „Rozbudowa szko³y w Momotach Górnych”
884 154
- wspó³finansowanie inwestycji „Rozbudowa szko³y
w Momotach Górnych”
378 924
Gimnazja
20 000
- budowa ogrodzenia
20 000
Gospodarka œciekowa i ochrona wód
3 706 001
- kanalizacja deszczowa ul. Kamienna
5 800
- kanalizacja Osiedla Po³udnie
60 000
- kanalizacja ul. Podlipie
29 000
- kanalizacja ul. Ulanowska
11 000
- œrodki z funduszy strukturalnych na finansowanie inwestycji „Kompleksowa gospodarka wodno-œciekowa osiedle Przyborowie
- Etap I”
1 788 111
- œrodki z funduszy strukturalnych na inwestycjê „Kompleksowa gospodarka wodno-œciekowa Przyborowie-Zofianka
- Etap II”
717 435
- wspó³finansowanie inwestycji - „Kompleksowa gospodarka wodnoœciekowa Osiedle Przyborowie - Etap I”
855 510

Oœwiata i wychowanie Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja Pozosta³e wydatki Pomoc spo³eczna Razem -

9 734 737
16 526 527
2 435 331
3 135 784
4 509 000
36 342 379

Czy bêd¹ po¿yczki?
Jak dotychczas sektor ochrony zdrowia
nie doczeka³ siê ¿adnych decyzji i
zmian systemowych w powszechnie
znanej kwestii dotycz¹cej tzw. „ustawy
203”, która przyzna³a wzrost
wynagrodzeñ pracownikom s³u¿by
zdrowia, ale nie wskaza³a podmiotu
odpowiedzialnego za pokrycie
kos ztó w pod wy¿ ek, ani ¿ad nyc h
mechanizmów przekazania œrodków
finansowych na ten cel dla ZOZ-ów.
W ca³ym kr aju, mo¿e z bar dzo
nielicznymi wyj¹tkami, szpitale nie
posiadaj¹c œrodków na realizacjê
us ta wo we j po dw y¿ ki wpi sy wa ³y
wierzytelnoœci pracowników. Powsta³e
z tego tytu³u w zobowi¹zania w
konsekwencji wpêdzi³y je w
milionowe d³ugi. „Lekiem” dla
zad³u¿onych szpitali ma siê okazaæ
ust awa o po moc y pu bli czn ej i
restrukturyzacji ZOZ-ów. Jednak ju¿
teraz, od d³u¿szego czasu
przygotowywany i poprawiany projekt
ustawy, spotyka siê z liczn¹ krytyk¹
wielu przedstawicieli ochrony zdrowia
i innych osób.
Nadal prowadzone s¹ prace nad
wspomnianym projektem, a zw³aszcza
nad poprawk¹ dotycz¹c¹
„przewidywanej po¿yczki dla szpitali”,
która mia³aby uregulowaæ nale¿noœci
pracowników, z dotychczasowych

Gazeta Janowska

zapisów wydaje siê, ¿e tylko pozornie.
Mi an ow ic ie , pr op on uj e si ê, ab y
po¿yczki udzieliæ tylko tym zak³adom,
kt ór e wy co fa j¹ po zw y s¹ do we
przeciwko NFZ, Skarbowi Pañstwa i
ka ¿d ej in ne j j ed no st ce se kt or a
finansów publicznych (nasz szpital
z³o¿y³ taki pozew) oraz z³o¿¹
oœwiadczenie, ¿e w przysz³oœci nie
bêd¹ wnosiæ roszczeñ wobec tych
instytucji. Wy sokoœæ po¿yczki
przewidzianej w projekcie ustawy,
uwzglêdnia tylko zobowi¹zania za lata
2001-2002, do tego jest to kwota zbyt
niska, aby zrealizowaæ w/w, a co
gorzej, ustawa nie mówi ju¿ o
zobowi¹zaniach naros³ych w kolejnych
latach 2003, 2004 itd. Do tego zak³ada
siê umorzenie po¿yczki tylko tym
zak³adom, które przekszta³c¹ siê w
spó³ki u¿ytecznoœci publicznej, a
planowane w projekcie umorzenia nie
s¹ rewelacyjne i wydaje siê, ¿e pokryj¹
ni ez by t du ¿¹ cz êœ æ za ci ¹g ni êt ej
po¿yczki. Jednak na dzieñ dzisiejszy
jest to tylko projekt, a jakie bêdzie
ostateczne brzmienie ustawy, kiedy i
czy w ogóle wejdzie w ¿ycie, nie mo¿na
przewidzieæ.
Tymczasem sytuacja finansowa
szpitali w tym zakresie, staje siê coraz
trudniejsza.
Ci¹g dalszy na stronie 9.
5.

Gazeta Janowska
“Jaka jest i jaka powinna byæ”
1. Jak oceniasz GJ wed³ug poni¿szej skali (zakreœl wybrane okreœlenie, które go
gazety wed³ug ciebie pasuje w ka¿dej kategorii):
nudna

przeciêtna

ciekawa

zrozumia³a

przeciêtna

nieczytelna

³adna

przeciêtna

brzydka

bliska

przeciêtna

obca

inteligentna

przeciêtna

g³upia

aktualna

przeciêtna

przestarza³a

wa¿na

przeciêtna

bez znaczenia

kreatywna

przeciêtna

zachowawcza

2. Jakich informacji jest w gazecie za du¿o lub za ma³o (zakreœl wybran¹
odpowiedŸ w zakresie poni¿szych kategorii i (lub dopisz w³asne).
informacje o uroczystoœciach i lokalnych œwiêtach

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o wydarzeniach kulturalnych

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o imprezach promocyjnych

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o szko³ach

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o janowskich firmach

za du¿o œrednio za ma³o

informacje historyczne

za du¿o œrednio za ma³o

sprawozdania z dzia³alnoœci samorz¹du

za du¿o œrednio za ma³o

uchwa³y prawa lokalnego (uchwa³y rady miejskiej lub powiatowej)

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o sporcie

za du¿o œrednio za ma³o

informacje bud¿etowe

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o inwestycjach realizowanych i planowanych

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o dzia³alnoœci instytucji lokalnych

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o ciekawych ludziach

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o planach i strategiach

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o w³adzach

za du¿o œrednio za ma³o

informacje policyjne

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o dzia³alnoœci instytucji lokalnych

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o dzia³alnoœci stowarzyszeñ lokalnych

za du¿o œrednio za ma³o

informacje o problemach spo³ecznych

za du¿o œrednio za ma³o

reklamy

za du¿o œrednio za ma³o

og³oszenia

za du¿o œrednio za ma³o

……………………………………………

za du¿o œrednio za ma³o

……………………………………………

za du¿o œrednio za ma³o

……………………………………………

za du¿o œrednio za ma³o

3. Jakie informacje powinny siê w GJ pojawiæ, których do tej pory nie by³o (np.
informacje bran¿owe, humor, kronika towarzyska, porady zdrowotne,
psychotesty itp.)
………..………………………………………………………………………......
4. Inne uwagi i propozycje:
…………………………………………………………………………………....
Wype³nion¹ ankietê prosimy dostarczyæ do miejsc dystrybucji „Gazety
Janowskiej” (kioski, sklepy, urzêdy).

Pechowiec
W nocy z 28/29.10.2004 r. w Batorzu
pol icj anc i Ko men dy P owi ato wej
Policji w Janowie Lubelskim podjêli
poœcig za uciekaj¹cym samochodem
Ford Escort. 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 policjanci ujawnili
w³amanie do sklepu spo¿ywczego i
ustalili, ¿e zbieg³y kierowca bra³ udzia³
we w³ am an iu do te go sk le pu .
Nieszczêœnik n iczego n ie
po de jr ze wa j¹ c zg ³o si ³ kr ad zi e¿
samochodu w Lublinie. Gdy
dowiedzia³ siê, ¿e jego auto jest w
6.

Kronika Policyjna
Wypili, napadli, siedz¹ - historii ci¹g dalszy
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z KPP w Janowie Lubelskim, a
zamieszczonymi w poprzednim numerze „GJ” przedstawiamy dalszy ci¹g, jak¿e
kontrowersyjnej sprawy, dotycz¹cej czynnej napaœci na funkcjonariuszy
janowskiej Policji. W stosunku do piêciu sprawców tego czynu schwytanych
przez patrole policyjne w miejscu tego zdarzenia zastosowano pocz¹tkowo œrodki
zapobiegawcze. Obecnie w areszcie w Zamoœciu przebywa tylko jeden ze
sprawców, pozostali czterej opuœcili areszt na zasadzie tzw. porêczenia
maj¹tkowego. Za czynn¹ napaœæ na funkcjonariuszy grozi im, zgodnie z art. 223
KK od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Trwaj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do
ustalenia pozosta³ych sprawców zajœcia, Komenda Powiatowa Policji w Janowie
Lubelskim zapewnia, i¿ nastêpne aresztowania bêd¹ mia³y miejsce w niedalekiej
przysz³oœci.
Sprawa ta ma jeszcze i inny, niezbyt przyjemny tym razem, dla janowskich
stró¿ów prawa i porz¹dku publicznego fina³. Z policyjnych szeregów uby³o
dwóch funkcjonariuszy, którzy pe³nili s³u¿bê owego feralnego dnia, kiedy to jeden
z zatrzymanych sprawców w/w zajœcia zdo³a³ wyrwaæ siê spod ich kurateli i wyjœæ
na wolnoœæ. 20 grudnia 2004 roku zostali zwolnieni ze s³u¿by na w³asn¹ proœbê.
W sprawie tej trwa nadal œledztwo prokuratorskie.
Niechêæ niepotwierdzona
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim informuje, ¿e jakiekolwiek
dzia³ania maj¹ce na celu zak³ócenie porz¹dku publicznego w okolicach dwóch
janowskich restauracji, a maj¹ce podobno zwi¹zek z niechêci¹, jaka dzieli
niektórych mieszkañców Janowa Lubelskiego i niektórych mieszkañców
miejscowoœci Krzemieñ s¹ niezgodne z prawd¹. Ka¿de zg³oszenie o pope³nieniu
przestêpstwa czy wykroczenia jest traktowane bardzo powa¿nie przez janowsk¹
Policjê. Tak i w tym wypadku zosta³o potraktowane. Oko³o 20 funkcjonariuszy
tego samego wieczora patrolowa³o wspomniane okolice i nie stwierdzi³o
jakichkolwiek uchybieñ czy zagro¿eñ.
Policyjne podsumowania
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim w okresie od 01.01.2004 r. do
31.12.2004 r. zanotowa³a ogó³em 1063 przestêpstwa stwierdzone. W porównaniu
z rokiem 2003 gdzie zanotowano ogó³em 807 przestêpstw wskaŸnik dynamiki
wyniós³ 131,7, zaœ wskaŸnik wykrywalnoœci ogólnej - 88,3%, co pozwoli³o
janowskiej Komendzie zaj¹æ wspólnie z Komend¹ bi³gorajsk¹ II miejsce w
województwie lubelskim. Teren powiatu janowskiego w g³ównej mierze
zagro¿ony jest przestêpczoœci¹ kryminaln¹, która stanowi 38% ogó³u przestêpstw
stwierdzonych. Wœród nich dominuj¹ przestêpstwa skierowane przede wszystkim
przeciwko mieniu. Suma strat w wyniku zaistnia³ych przestêpstw na terenie
powiatu janowskiego w roku 2004 wynios³a 804 387 z³, natomiast w roku
poprzednim straty wynios³y 2 485 302 z³ wartoœci odzyskane wynios³y
odpowiednio 29 310 z³ i 45 336 z³.
Podaj¹c ocenie 2004 rok trzeba zauwa¿yæ, ¿e wykrywalnoœæ m.in. w
kategorii przestêpstw o charakterze kryminalnym wzros³a w stosunku do roku
poprzedniego z 59,9% do 70,7%, czy te¿ kategorii rozbojów i wymuszeñ
rozbójniczych z 50% do 100%. Bior¹c pod uwagê osi¹gniête wyniki pracy
dochodzeniowo-œledczej w 2004 r. nale¿y stwierdziæ, i¿ zaistnieæ mog³y one
dziêki du¿emu zaanga¿owaniu i dobrej pracy policjantów wszystkich pionów
janowskiej Komendy Policji.
ac
JEŒLI POMAGAM, NIE PONOSZÊ RYZYKA.
OCZEKUJÊ OD INNYCH AKTYWNEJ I BEZPOŒREDNIEJ POMOCY.
DOK£ADNIE OBSERWUJÊ I ZAPAMIÊTUJÊ WYGL¥D
ZEWNÊTRZNY PRZESTÊPCY.
MOGÊ ZAOPIEKOWAÆ SIÊ OFIAR¥. ORGANIZUJÊ POMOC,
DZWONI¥C POD ALARMOWE NUMERY TELEFONU:
tradycyjna sieæ telefoniczna
z telefonu komórkowego (po³¹czenie bezp³atne)

jano wski ej Kome ndzi e Poli cji na
zaproszenie policjantów przyjecha³
samochodem z lawet¹ po odbiór auta.
¯e by by ³o ci ek aw ie j pe ch ow ie c
przyjecha³ do Komendy Policji razem
ze swoj¹ matk¹, której da³ wczeœniej do
to re bi na pr ze ch ow an ie tr oc hê
„fantów” z w ³amania. M atka
nieszczêœnika w trakcie rozpytania
przez policjanta próbowa³a daæ alibi
synalkowi, ale gdy okaza³o siê, ¿e w
torebce ma nie swoje rzeczy,
powiedzia³a ca³¹ prawdê. Obecnie
niefortunny w³amywacz i nerwowy
kierowca siedzi w areszcie. To ci
dopiero pech.

997
112

Tu uzyskasz pomoc!
Komenda Powiatowa Policji
w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 92
tel. 871-02-10, 997.
ZAPAMIÊTAJ!
Twój dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu, do niego mo¿esz zwróciæ
siê o pomoc w pierwszej kolejnoœci.
Zespó³ Dzielnicowych Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Janowie
Lubelskim:
- m³. asp. Adam Kêdra tel. 8710211, oœ. Wschód od ulicy Bialskiej;
- sier¿. szt. Andrzej Oleszko tel. 8710231, oœ. Po³udnie, oœ Przyborowie, Zofianka
Górna, Momoty Dolne, Momoty Górne, Kiszki, Ujœcie, Szewce;
- sier¿. szt. Leszek Peret tel. 8710211, oœ. Zaolszynie, oœ. Wschód do ulicy
Bialskiej, Bia³a cz. I i II, £¹¿ek Ordynacki, Borownica.

Gazeta Janowska

Porozumienie Powiatu Janowskiego Efektywnoœæ i kompetencjaPorozumienie Powiatu Janowskiego na
rzecz Zatrudnienia i Rozwoju powsta³o
w w y ni k u i n i c j a t y w y o s ób
reprezentuj¹cych administracjê
samorz¹dow¹ (powiatow¹ i gmin¹),
przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych oraz przedsiêbiorców
z terenu naszego powiatu. Nadrzêdnym
celem porozumienia jest tworzenie
warunków dla wzrostu gospodarczego
i spo³ecznego w oparciu o rozwój
zasobów ludzkich. Dlatego te¿ podjête
dzia³ania skupia³y siê na
organizowaniu szkoleñ oraz
przygotowywaniu wniosków o
fundusze na realizacjê zadañ s³u¿¹cych
realizacji g³ównego celu porozumienia.
Najwiêkszym przedsiêwziêciem PPJ w
minionym roku by³o zorganizowanie
cyklu szkoleñ w ramach projektu
„Partnerstwo dla edukacji”, którego
celem by³o dostosowanie szkolnictwa
zawodowego na terenie powiatu do
akt ual nyc h po trz eb r ynk u pr acy.
Szkolenie mia³o na celu zapoznanie
jego uczestników z nowoczesnymi
metodami kszta³cenia zawodowego, tj.
z kszta³ceniem modu³owym.
20 osobowa grupa sk³adaj¹ca siê z
nauczycieli szkó³ zawodowych oraz
przedstawicieli Powiatowego Urzêdu
Pracy, Starostwa Powiatowego i
organizacji pozarz¹dowych przesz³a
ponad 180 godzinne szkolenie, które
trwa³o od marca do czerwca 2004 r.
Efektem szkolenia by³o przygotowanie
w Z es po le Sz kó ³ Z aw od ow yc h
projektu pn. „Nowoczesne metody
kszta³cenia zawodowego w obszarze
meblarstwa”. Dziêki temu projektowi
szko³a otrzyma nowoczesn¹ obrabiarkê
numeryczn¹ oraz pracowniê
k o m p u t e r o w ¹ w r a z z
oprogramowaniem do projektowania
mebli o wartoœci ok. 30 tys. EURO.
Przeprowadzono równie¿ szkolenia nt.
programu Leonardo da Vinci oraz
nowoczesnych narzêdzi promocji
regionu w dobie przyst¹pienia do Unii
Europejskiej. Podjêto tak¿e próby
pozyskania œrodków na utworzenie
Janowskiego Forum Organizacji

Pozarz¹dowych, które posiada³oby
sw ój se kr et ar ia t wy po sa ¿o ny w
niezbêdny sprzêt biurowy
przeznaczony na potrzeby organizacji
pozarz¹dowych. W tym celu z³o¿ono
wniosek do Ambasady USA. Niestety
po w stê pne j ak cep tac ji p roj ekt u,
ostatecznie nie zosta³ on
za kw al if ik ow an y d o r ea li za cj i.
Niemniej jednak projekt ten bêdzie
sk³adany w ramach innych konkursów.
W okresie minionego roku zespo³y
zadaniowe PPJ opiniowa³y Program
R o z w o ju L o k a ln e g o P ow i a t u
Janowskiego.
W grudniu 2004 odby³o siê
spotkanie Rady Porozumienia, na
którym ustalono, ¿e nale¿y podj¹æ
dzia³ania w celu przekszta³cenia PPJ
(dotychczas cia³a spo³ecznego,
nieposiadaj¹cego osobowoœci prawnej)
w st ow ar zy sz en ie . No wa fo rm a
dzia³alnoœci - posiadanie osobowoœci
prawnej umo¿liwi zawieranie umów
cywilnoprawnych, co z kolei pozwoli
na podjêcie ró¿nych nowych
pr ze ds iê wz iê æ, m. in . ut wo rz en ie
sta³ego sekretariatu, którego zadaniem
bêdzie sta³e opracowywanie projektów
w imieniu Porozumienia.
Planowane jest równie¿
utworzenie Klubu Wsparcia
Kole¿eñskiego dla osób bezrobotnych,
którego celem bêdzie pomoc osobom
bezrobotnym w poruszaniu siê na
wspó³czesnym rynku pracy.
Sprawa przekszta³cenia PPJ w
stowarzyszenie bêdzie omówiona na
Foru m - zgro madz eniu cz³o nków
Porozumienia, które odbêdzie siê w
styczniu br. W przypadku akceptacji
proponowanych zmian, spotkanie to
stanowi³oby zebranie za³o¿ycielskie
no we go st ow ar zy sz en ia . N a t o
sp ot ka ni e za pr as za m se rd ec zn ie
wszystkich cz³onków Porozumienia. O
terminie spotkania wszyscy
cz³onkowie zostan¹ wkrótce
poinformowani.

Podsumowanie roku dzia³alnoœci
janowskiego GCI

Podziel siê dobroci¹...

W ci¹gu 200 4r. Gminne Centrum
Informacji mieszcz¹ce siê w budynku
“Starej Poczty” œwiadczy³o swe us³ugi
4639 razy. Œwiadczy to o akceptacji
Gminnego Centrum Informacji przez
spo³ecznoœæ lokaln¹, o popularnoœci
pu nk tu , a pr ze de ws zy st ki m o
koniecznoœci jego istnienia.
Przycz yn zain tereso wania
us³ugami nale¿y upatrywaæ w: ca³y
cz as ro zp ow sz ec hn ia j¹ ce j s iê
informacji o istnieniu GCI, niewielkich
mo¿liwoœciach dostêpu do internetu
mieszkañców Janowa i okolic (w ca³ym
Janowie nie dzia³a ani jedna tzw.
„kawiarenka” internetowa), promocji
us³ug, œwiadczonych przez GCI, przez
Lubelsk¹ Fundacjê Rozwoju,
Powiatowy Urz¹d Pracy, szko³y
œrednie, lokalne media.
Nawi¹zana zosta³a sta³a
wspó³praca przez LFR z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Janowie Lubelskim.
Nawi¹zano tak¿e wspó³pracê z innymi
GCI we W³odawie, Radzyniu
Podlaskim. Ta wspó³praca jest ca³y
czas rozszerzana, aby w przysz³oœci
stworzyæ sieæ punktów dzia³aj¹cych na
rzecz lokalnych spo³ecznoœci.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹
spoœr ód us³ ug ofe rowan ych pr zez
Gminne Centrum Informacji, cieszy siê
bez w¹tpienia pracownia
komputerowa. Oferuje ona
u¿ytkownikom mo¿liwoœæ
skorzystania zarówno z sieci
internetowej, jak i z pakietu
programów MS Office. GCI œwiadczy
us³ugi typowe dla kawiarenki
internetowej oraz organizuje kursy
obs³ugi komputerów zarówno na
poziomie podstawowym, jak i - w
miarê potrzeb - zaawansowanym.
Ja no ws ki e GC I za pe wn ia
uczniom ostatnich klas szkó³ ponad
podstawowych, absolwentom i
osobom bezrobotnym wszechstronn¹
wiedzê i informacjê o rynku pracy,
aktualnych wymaganiach i
umiejêtnoœciach potrzebnych na rynku

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

Szkolny Klub Wolontariusza przy
Publicznym Gimnazjum w Janowie
Lubelskim nawi¹za³ wspó³pracê z
parafi¹ w Równem na Ukrainie, któr¹
opiekuje siê ks. Czajka. Mieszkaj¹ tam
nasi rówieœnicy, którzy posiadaj¹
gorsze warunki materialne, ni¿ my. Z
teg o po wod u po sta now ili œmy im
pomóc i podzieliæ siê tym, czym
mogliœmy.
W dniach 3-15 listopada b.r.
wolontariusze pod opiek¹ pani Barbary
Czarny, zorganizowali zbiórkê ksi¹¿ek,
zabawek i przyborów szkolnych. Akcja
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
wœród uczniów naszej szko³y.
Wszystkim, którzy wziêli w niej udzia³
- dziêkujemy. Codziennie grupa
wolontariuszy dy¿urowa³a na
korytarzu, zbieraj¹c przynoszone dary.
Nasza akcja ostatecznie zakoñczy³a siê
19 listopada. Wspólnie
posortowaliœmy, policzyliœmy i
spakowaliœmy wszystkie rzeczy do
pude³ek, po czym odes³aliœmy do
Równego. Ogromne podziêkowania
nale¿¹ siê tutaj panu Józefowi

Fabryka Maszyn Sp. z o.o.
uczestniczy³a w r ankingu
zorganizowanym przez
„Rzeczpospolit¹”. Ranking obejmowa³
firmy i zak³ady produkcyjne z terenu
województwa lubelskiego.
Podstawowym kryterium oceny by³
osi¹gniêty wynik finansowy w 2003
ro ku . Pr zy ch od y ze sp rz ed a¿ y
wynios³y 34,7 mln. z³, dynamika
wzrostu produkcji 151,4. Pozwoli³o to
osi¹gn¹æ 74 miejsce wœród najlepszych
firm Lubelszczyzny. Zg³oszenie do
rankingu i uzyskany efekt pozwala na
uwiarygodnienie siê wœród
producentów i odbiorców, tak w kraju,
j ak i z a g ra ni c¹ . Z uz ys ka ny ch
informacji od Prezesa Zarz¹du FMJ
Lec ha Pud ³o wyn ika , ¿e wyn iki
finansowe w 2004 roku s¹ jeszcze
lepsze. Produkcja wzros³a do 60 mln z³
i uleg³a potrojeniu w ci¹gu trzech lat.
Pod koniec ubieg³ego roku nast¹pi³y

zmiany organizacyjne. Bank Pekao
S.A. sprzeda³ posiadane udzia³y w
Trinity Management - w spó³ce, która
dotychczas zarz¹dza³a Pekao Fundusz
Kapita³owy Sp. z o.o (Pekao Fundusz
Kapita³owy- jest wiêkszoœciowym
ud zi a³ ow ce m F MJ Sp . z o. o. ).
W zwi¹zku z tym, wygas³a umowa o
zarz¹dzanie. 100% udzia³ów w Pekao
Fundusz Kapita³owy Sp. z o.o. ma bank
Pekao S.A. i on te¿ od 1.01.2005 r.
zarz¹dza bezpoœrednio Funduszem.
W koñcu roku zmieni³ siê zarz¹d PFK
Sp. z o.o na osoby wskazane przez bank
Pekao S.A. Przewiduje siê, ¿e w
miesi¹cu maju i kwietniu nast¹pi
wzrost zatrudnienia. Sytuacja
finansowa firmy jest dobra, czeœæ
za³ogi ubolewa, ¿e tak dobre wyniki
finansowe nie maj¹ prze³o¿enia na
wzrost p³ac.
Jan Machulak

Grzegorz Krzysztoñ

£ukasiewiczowi, który zorganizowa³
transport na Ukrainê. Je¿eli któreœ z
tych podarunków wywo³a uœmiech na
twarzy choæby jednego dziecka,
oznacza to, ¿e nasza akcja ma jakiœ
sens. Dziêkujemy serdecznie
wszystkim ofiarodawcom, zawsze
wierzyliœmy, ¿e uczniowie gimnazjum
maj¹ dobre serca!
Podziêkowaniem dla nas
wszystkich by³y s³owa ksiêdza Czajki,
nad es³ ane wra z ze œwi ¹te czn ymi
¿yczeniami: „Jestem wielce
zbudowany tym, ¿e zechcieliœcie
podzieliæ siê z du¿o biedniejszymi
dzieæmi na Ukrainie, wœród których
pr ac uj ê. Dz iê ku je my ws zy st ki m,
dziêki którym dzieci na Wo³yniu bêd¹
mia³y radosne œwiêta. To te¿ jest dzie³o
ewangelizacyjne, w którym m³odzi do
m³odych wychodz¹ z otwart¹ w swych
sercach Ksiêg¹ Ewangelii - Jezusem”.
Kasia i Monika
- cz³onkinie Szkolnego Klubu
Wolontariusza przy Publicznym
Gimnazjum w Janowie Lubelskim

Dobra kondycja FMJ

Gazeta Janowska

7.

HARMONOGRAM

Projekt wspó³finansowany ze œrodków programu Unii Europejskiej PHARE,
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

dy¿urów nocnych w dni powszednie oraz ca³odobowych dy¿urów w
niedziele, œwiêta i dni wolne od pracy aptek ogólnodostêpnych dzia³aj¹cych
na terenie Miasta Janowa Lubelskiego w roku 2005.
Styczeñ
03.01.2005r. - 09.01.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
10.01.2005r. - 16.01.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
17.01.2005r. - 23.01.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
24.01.2005r. - 30.01.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25
31.01.2005r. - 06.02.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22
Luty
07.02.2005r. - 13.02.2005r. Apteka ul. Rynek 2
14.02.2005r. - 20.02.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77
21.02.2005r. - 27.02.2005r. Apteka ul. Bialska 28
28.02.2005r. - 06.03.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
Marzec
07.03.2005r. - 13.03.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
14.03.2005r. - 20.03.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
21.03.2005r. - 27.03.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25
28.03.2005r. - 03.04.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22
Kwiecieñ
04.04.2005r. - 10.04.2005r. Apteka ul. Rynek 2
11.04.2005r. - 17.04.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77
18.04.2005r. - 24.04.2005r. Apteka ul. Bialska 28
25.04.2005r. - 01.05.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
Maj
02.05.2005r. - 08.05.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
09.05.2005r. - 15.05.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
16.05.2005r. - 22.05.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25
23.05.2005r. - 29.05.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22
30.05.2005r. - 05.06.2005r. Apteka ul. Rynek 2
Czerwiec
06.06.2005r - 12.06.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77
13.06.2005r. - 19.06.2005r. Apteka ul. Bialska 28
20.06.2005r. - 26.06.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
27.06.2005r. - 03.07.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
Lipiec
04.07.2005r. - 10.07.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
11.07.2005r. - 17.07.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25
18.07.2005r. - 24.07.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22
25.07.2005r. - 31.07.2005r. Apteka ul. Rynek 2
Sierpieñ
01.08.2005r. - 07.08.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77
08.08.2005r. - 14.08.2005r. Apteka ul. Bialska 28
15.08.2005r. - 21.08.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
22.08.2005r. - 28.08.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
29.08.2005r. - 04.09.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
Wrzesieñ
05.09.2005r. - 11.09.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25
12.09.2005r. - 18.09.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22
19.09.2005r. - 25.09.2005r. Apteka ul. Rynek 2
26.09.2005r. - 02.10.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77
PaŸdziernik
03.10.2005r. - 09.10.2005r. Apteka ul. Bialska 28
10.10.2005r. - 16.10.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
17.10.2005r. - 23.10.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
24.10.2005r. - 30.10.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
31.10.2005r. - 06.11.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25
Listopad
07.11.2005r. - 13.11.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22
14.11.2005r. - 20.11.2005r. Apteka ul. Rynek 2
21.11.2005r. - 27.11.2005r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77
28.11.2005r. - 04.12.2005r. Apteka ul. Bialska 28
Grudzieñ
05.12.2005r. - 11.12.2005r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
12.12.2005r. - 18.12.2005r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
19.12.2005r. - 25.12.2005r Apteka ul. Jana Zamoyskiego 149
26.12.2005r. - 01.01.2006r. Apteka ul. Jana Zamoyskiego 25

ROZK£AD JAZDY
JANÓW LUB. - LUBLIN (ul. Ruska)
5.55 * 9.32 * 12.05 * 14.00 * 16.55
LUBLIN (ul. Ruska) - 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.
8.
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US£UGI PRZEWOZOWE AGA

Agencja Rozwoju Lokalnego w Janowie Lubelskim
- Oddzia³ Lubelskiej Fundacji Rozwoju
w ramach projektu:

AKADEMIA KARIERY ZAWODOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Zaprasza
osoby kwalifikuj¹ce siê do jednej z poni¿szych grup:
- bezrobotni, którzy nie ukoñczyli 25 roku ¿ycia;
- bezrobotni pozostaj¹cy w rejestrze Powiatowych Urzêdów Pracy ³¹cznie
przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat, którzy nie
ukoñczyli 26 roku ¿ycia;
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie 12 miesiêcy od dnia
okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie
poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej, które nie ukoñczy³y 27 roku
¿ycia
na bezp³atne szkolenia:
„ABC Przedsiêbiorczoœci”
„Przedstawiciel handlowy”
„Ksiêgowoœæ ma³ej firmy”
„Marketing”
Uczestnicy uzyskaj¹ zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia.
Jeœli jesteœ zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu, lub innym
zakresem wsparcia w ramach projektu:
- pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych zdolnoœci i mo¿liwoœci
zawodowych oraz w tworzeniu indywidualnego planu dzia³ania;
- pomoc w pozyskaniu ofert zatrudnienia, poœrednictwo pracy;
- doradztwo w zakresie zak³adania i prowadzenia samodzielnej
dzia³alnoœci gospodarczej;
Skontaktuj siê z nami:
Agencja Rozwoju Lokalnego w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52,
tel. (015) 87 25 252 lub 87 17 422.

Og³oszenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, ¿e
sta³e akcje pobierania krwi w Janowie Lubelskim od dnia 17.01.2005r. bêd¹
odbywa³y siê w Domu Parafialnym w Parafii Œw. Jana Chrzciciela przy ul.
Szewskiej 1.
Krew bêdzie pobierana w ka¿dy trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w godzinach 8.30 12.30.
Terminy pobierania krwi - I pó³rocze 2005r.
17.01.2005r., 21.02.2005r., 21.03.2005r., 18.04.2005r., 16.05.2005r.,
20.06.2005r.
PODEJMIJ DECYZJÊ.
JEDYNYM •RÓD£EM POZYSKANIA TEGO CENNEGO LEKU JEST
ZDROWY CZ£OWIEK.

INFORMACJA
Je¿eli:
- ukoñczy³eœ 18 rok ¿ycia;
- cieszysz siê dobrym zdrowiem;
- nie chorowa³eœ na ¿ó³taczkê;
- w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy nie przechodzi³eœ ¿adnych zabiegów
chirurgicznych;
- w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy nie wykonywano u ciebie akupunktury, tatua¿y,
przek³ucia uszu lub innych czêœci cia³a;
- nie przyjmowa³eœ nigdy narkotyków;
- w ostatnim czasie nie przyjmowa³eœ ¿adnych szczepieñ ochronnych;
- nie przyjmujesz i nie przyjmowa³eœ ostatnio ¿adnych leków.
Zg³oœ siê:
- wypoczêty;
- po lekkim, ubogot³uszczowym posi³ku;
- z dokumentem to¿samoœci (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem);
- dzieñ wczeœniej nie pij ¿adnego alkoholu.
Po oddaniu krwi:
- otrzymasz 8 czekolad;
- przys³uguje ci dzieñ wolny od pracy i nauki (w dniu oddania krwi)
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. (Dz. U. Nr
60 z 1996r. poz. 281);
- po trzech dniach od oddania krwi mo¿esz zg³osiæ siê do RCKiK z dokumentem
to¿samoœci w celu bezp³atnego wpisania grupy krwi i Rh.

Gazeta Janowska

Egipt w obiektywie
National Geographic

Powsta³e w 1888 r. w Waszyngtonie
Towarzystwo National Geographic jest
naj wiê ksz ¹ na œwi eci e ins tyt ucj ¹
naukow¹ i edukacyjn¹ o charakterze
no n p ro fi t, zr ze sz aj ¹c ¹ m il io ny
cz³onków. Przyjmuj¹c za podstawê
dzia³ania misjê rozwoju i
upowszechniania wiedzy
geograficznej, od ponad stu lat
Towarzystwo organizuje i finansuje
wyprawy naukowe oraz prace
badawcze, jak chocia¿by, ekspedycje
s³ yn ne go oc ea no gr af a Ja cq ue s' a
Cousteau czy prace poszukiwawcze
prowadzone przez Roberta Ballarda,
zakoñczone odnalezieniem w 1985
roku wraku „Titanica”. Wizytówk¹
Towarzystwa National Geographic jest
wydawany od 1888 roku magazyn
„National Geographic”, od 1999 r.
ukazuj¹cy siê w Polsce jako jedna z 24
krajowych edycji magazynu. Misja
upowszechniania wiedzy
geograficznej odbywa siê tak¿e przez
kana³ telewizyjny National Geographic
Channel, wydawnictwa filmowe i
ksi¹¿kowe oraz wystawy fotografii.
Jedn¹ z takich wystaw
zatytu³owan¹ „Egipt z lotu ptaka” ju¿
w lutym mo¿na bêdzie zobaczyæ w
Muzeum Regionalnym w Janowie
Lubelskim. Prezentowane na niej
zdjêcia autorstwa znanego w³oskiego
fotografa Marcello Bertinettiego
pochodz¹ z wydanej przez National
Geographic ksi¹¿ki pt. „Egipt z lotu
ptaka”. Wspania³e fotografie zabior¹
nas w niezwyk³¹ podró¿ do Egiptu,
ogl¹danego z podniebnej perspektywy,
uk az uj ¹c za le ¿n oœ ci po mi êd zy
cz³owiekiem a przyrod¹, pustyni¹ a
zielon¹ roœlinnoœci¹, przesz³oœci¹ a

teraŸniejszoœci¹. Spoœród
najciekawszych miejsc tego kraju autor
uwieczni³ miêdzy innymi p³askowy¿ w
Gizie z jego piramidami, œwi¹tyniami i
Kairem, przedstawiaj¹c równoczeœnie
kontrast pomiêdzy têtni¹cym ¿yciem
miastem, jednym z najwiêkszych na
œwiecie a surowym majestatem
piramid. Z kolei zdjêcia z po³udnia
kraju ukazuj¹ce mozaikê pól
uprawnych i wkomponowane w nie
wioski uœwiadamiaj¹ nam
niestabilnoœæ granicy miêdzy pustyni¹
a tak niezbêdn¹ Egiptowi ziemi¹
uprawn¹. Widziane z wysokoœci
pó³wysep Synaj, wybrze¿e Morza
Czerwonego i linia brzegowa
pó³nocnych krañców Egiptu ods³aniaj¹
rozmaitoœæ wzajemnych powi¹zañ. W
jaskrawych jak klejnot b³êkitach i
zieleniach morza odbija siê rajski
zak¹tek. Uderzaj¹co turkusowe wody
egipskiej czêœci Morza Œródziemnego
zapraszaj¹, ¿eby w nich zanurkowaæ.
Powietrzn¹ podró¿ koñczy seria
satelitarnych zdjêæ NASA, dziêki
którym mo¿emy dok³adnie
umiejscowiæ Egipt na mapie œwiata. Z
kosmosu ³atwo mo¿na zidentyfikowaæ
przypominaj¹cy lotos kszta³t Nilu,
który ³odyg¹ siêga Górnego Egiptu, by
nad morzem rozkwitn¹æ ogromn¹
Delt¹.
Zwa¿ywszy, ¿e jest to pierwsza
z wystaw pod egid¹ National
Geographic, jak¹ uda³o siê
zorganizowaæ w Janowie (z pewnoœci¹
nie ostatnia) tym szczególniej Muzeum
Regionalne zachêca wszystkich, aby
przy³¹czyli siê do tej niezwyk³ej
podró¿y.
Piotr Widz

Czy bêd¹ po¿yczki?
Dokoñczenie ze strony 3.
Dotyczy to równie¿ naszego szpitala,
gdzie zobowi¹zania wobec
pracowników z tytu³u ustawowej
podwy¿ki, wynosz¹ ponad 7 300 000
z³. i co miesi¹c narastaj¹. Dotychczas
wyp³acono nale¿noœci wynikaj¹ce z
ustawy, tylko tym, którzy odchodzili z
pracy oraz tym z personelu œredniego i
ni¿szego, o których wnioskowali
przewodnicz¹cy zwi¹zków
za wo do wy ch . W sz pi ta lu na da l
ut rz ym uj e s iê tr ud na sy tu ac ja
finansowa, jednak, aby unikn¹æ
nastêpstw narastania pracowniczych
nale¿noœci, z których nie bêdzie mo¿na
bezpiecznie wyprowadziæ szpitala,
zamierza siê rozpocz¹æ wyp³atê 203 z³
miesiêcznie w formie dodatku do
wynagrodzenia, p ocz¹wszy o d
m i e s i ¹ c a s t y c z n i a 2 0 0 5 r.
Wprowadzenie w/w dodatku staje siê
mo¿liwe dziêki wy¿szemu kontraktowi
na 2005 r., o czym informowaliœmy w
poprzednim numerze gazety oraz
dziêki oszczêdnoœciom w ogólnej
dzia³alnoœci szpitala, o których równie¿
i n f o r m o w a l i œ m y. C h c i a ³ b y m
podkreœliæ, ¿e w dotrwaniu szpitala do
realnych mo¿liwoœci wyp³aty w/w
kwoty ma ogromna zas³ugê za³oga

zak³adu, która œwiadoma z³o¿onej i
trudnej sytuacji, cierpliwie oczekiwa³a
na rozwi¹zanie kwestii podwy¿ek. Nasi
pr ac ow ni cy ja k do ty ch cz as ni e
dochodzili swoich nale¿noœci drog¹
egzekucji komorniczych, aby nie
potêgowaæ trudnoœci finansowych
szpitala. Wszyscy pracownicy
wy ka zu j¹ w t ej kw es ti i d u¿ e
zrozumienie, a poprzez swoja postawê
wyra¿aj¹ troskê o szpital, jako o
miejsce leczenia chorych i swoje
miejsce pracy. W tym miejscu mo¿na
wyraziæ nadziejê, ¿e sprawa tzw.
„ustawy 203”, bêdzie sukcesywnie
rozwi¹zywana, a roszczenia
pracowników zaspakajane, o czym
bêdziemy informowaæ. W przypadku
rozwi¹zañ systemowych, szpital na
pewno skorzysta z ka¿dej dostêpnej i
mo¿liwej formy, aby wywi¹zywaæ siê
ze zobowi¹zañ pracowniczych. Mamy
te¿, nadzieje, ¿e pozew szpitala o
zap³ atê z tytu ³u 20 3 prz eciw ko
Skarbowi Pañstwa, który wkrótce trafi
na wokandê przyniesie dla szpitala
pozytywne rozstrzygniêcie sporu.
Dyrektor
Zbigniew Widomski

Moja Ojcowizna - Krzemieñ
Fragmenty pracy Katarzyny Kosza³ki i
Piotra Mroza - uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych nagrodzonej w
powiatowej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Krajoznawczego PTTK
„Poznajemy Ojcowiznê”.
„...du¿a, malownicza ,
po³o¿ona na rzek¹ Branew
mi ej sc ow oœ æ ma s wo j¹ c ie ka w¹
historiê...” Autorzy pracy starali siê
wydobyæ najciekawsze, ma³o znane
fakt y z hi stor ii sw ojej rodz inne j
miejscowoœci - Krzemienia. Nazwa
po ch od zi od na zw y m in er a³ u krzemienia, który wystêpowa³ w
okolicach wsi. Pierwsza wzmianka
pochodzi z 1579 roku. Wieœ powsta³a
kilka albo kilkanaœcie lat wczeœniej,
bowiem dwa lata póŸniej by³a ona ju¿
dobrze zagospodarowana - posiada³a
18,5 ³anów pola, m³yn, karczmê, staw
hodowlany oraz rudê. W 1596 roku
Paw e³ Troj ano wsk i (.. .) spr zed a³
Krzemieñ Janowi Zamoyskiemu,
kanclerzowi koronnemu, który w³¹czy³
wieœ w sk³ad swojej ordynacji. Z
up³ywem lat wieœ rozrasta³a siê, co
poci¹ga³o za sob¹ rozdrobnienie
nadzia³ów ch³opskich. W 1626 roku
w³oœcianie krzemieñscy u¿ytkowali ju¿
34 pu³³anki i 10 æwierci. By³o tak¿e
trzech rzemieœlników i ruda. Wiek
XVII to okres zniszczeñ. Wojny i
zwi¹zane z nimi przemarsze wojsk
przynios³y okolicy spustoszenie. Tak¿e
pan uj¹ ca ó wcz eœn ie g osp oda rka
folwarczno-pañszczyŸniana odcisnê³a
piêtno na sytuacji ekonomicznej
ch³opów krzemieñskich. W drugiej
po³owie XVII wieku gromada ¿ali³a

siê, ¿e nie tylko od wojsk ma
ukrzywdzenie, ale i od dworu swego. W
1779 roku w Krzemieniu i okolicznych
wsiach nale¿¹cych do klucza
janowskiego, ordynat zniós³
pañszczyznê i inne powinnoœci, a
zamiast tego w³oœcianie mieli p³aciæ
czynsz. (...) W drugiej po³owie XVII
wieku dzia³a³y w Krzemieniu dwa
m³yny (zawiadywa³y nimi rodziny
Gzik ów i S owów ), a t ak¿e trzy
karczmy prowadzone zwykle przez
¯ydów. W 1800 roku w Krzemieniu
by³o 246 gospodarzy, którzy uprawiali
2732 morgi pola. Zajmowali siê
upraw¹ ¿yta i owsa, hodowl¹ byd³a,
œw iñ i ow ie c. Po ds ta wo w¹ si ³¹
poci¹gow¹ jest wó³, a w mniejszym
stopniu koñ. W XIX wieku wielu
w³oœcian ima³o siê innych zajêæ tkactwa, kowalstwa, ciesielki oraz
garncarstwa. Oprócz Polaków (by³y to
rodziny Pachutów, Blachów, Baranów,
Kapr onió w, Flisó w, Mysza ków,
Bia³ków, Ro¿ków, Piêdziów, Gajórów,
Jargi³ów i i nnych d o d ziœ
zamieszkuj¹cych w Krzemieniu) we
wsi mies zka³o te ¿ kilka r odzin
¿ydowskich. £¹czna liczba
mieszkañców wynosi³a wówczas 1206
osób”.
Za in te re so wa ny ch h is to ri ¹
Krzemienia i innych miejscowoœci
powiatu janowskiego odsy³am do
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej, która gromadzi prace
po ws ta ³e w k ol ej ny ch ed yc ja ch
konkursu.
M. Pianowska

„Biblioteka - Czytelnik - Œrodowisko”
Pod takim has³em przez dwa lata
bi bl io te ki c a³ eg o wo je wó dz tw a
wspó³zawodniczy³y w konkursie na
najaktywniejsz¹ bibliotekê. Spoœród
szeœciu gminnych bibliotek
publicznych naszego powiatu do
ko nk ur su pr zy st ¹p i³ y bi bl io te ki :
Batorz, Godziszów z filiami w
Andrzejowie, Kawêczynie i
Zdzi³owicach, Modliborzycach z
fi li am i w St oj es zy ni e, Wol ic y,
Wierzchowiskach i Potoku Wielkim z
fili¹ w Potoczku oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Janowie.
Przystêpuj¹cych do
wspó³zawodnictwa czeka³o nie lada
wyzwanie, gdy¿ regulamin obejmowa³
nie tylko wyniki osi¹gane w
czytelnictwie, zakupach nowoœci
wydawniczych, ale zmianach
wyposa¿enia, urz¹dzenia wnêtrza.
Niestety, wiele samorz¹dów stosuje
praktykê, ¿e oszczêdzanie zaczyna siê
„od kultury”. Sposoby oszczêdzania s¹
ró¿ ne - od z mni ejs zan ia c zas u
zatrudnienia pracowników, poprzez
zmniejszanie œrodków na prenumeratê
czasopism, zakupy ksiêgozbioru, do
likwidacji filii w najdrastyczniejszych
przypadkach. Wstyd przyznaæ, ale s¹ w
naszym powiecie gminy, które na
zakup ksiêgozbioru nie przeznaczaj¹
ani jednej z³otówki rocznie. Nowe
ksi¹¿ki dostaj¹ do rêki czytelnicy
(najczêœciej dzieci) jedynie dziêki tzw.
zakupom ministerialnym Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które w ten sposób wspieraj¹ biblioteki
w najubo¿szych kulturalnie terenach.

Gazeta Janowska

Aby rozwi¹zaæ problem poprawy
strony estetycznej bibliotekarki (bo
kobiety stanowi¹ w tym zawodzie
zdecydowan¹ wiêkszoœæ) zakasa³y
rêkawy i zmieni³y ca³kowicie wygl¹d
kilku placówek bibliotecznych.
Czytelnicy i odwiedzaj¹cy placówki ze
zdumieniem otwierali oczy.
Komputery z dostêpem do internetu z
programu IKONKA, odmalowane
rega³y, tablice informacyjne, czyste,
kolorowe œciany, nowe lub odnowione
okna, a w nich nowe firanki,
wyk³adziny, chodniki.
Komisja oceniaj¹ca biblioteki
uczestnicz¹ce we wspó³zawodnictwie
zapozna³a siê z dokumentacj¹
dotycz¹c¹ zakupów, przeprowadzonej
selekcji, organizowanej dzia³alnoœci
oœwiatowej i kulturalnej, pozyskiwania
œrodków zewnêtrznych.
Oceniaj¹c ca³oœciowo
dokonania placówek Komisja
postanowi³a: wytypowaæ do etapu
wojewódzkiego jako najlepsz¹ w
powiecie Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Modliborzycach, wyró¿niæ Gminn¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Godziszowie i
Potoku Wielkim. Nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe wrêczono
zwyciêskim bibliotekom na
podsumowaniu w dniu 12 stycznia
2005r. na spotkaniu noworocznym
pracowników kultury.
M. Pianowska

9.

Og³oszenie

Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego - w obszarze
wspierania kultury fizycznej i sportu

BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustaw¹. Podmiotami
uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w obszarach:
dzia³anie na rzecz kultury i fizycznej i sportu.
1) organizacje pozarz¹dowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy;
3) jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.

Og³oszenie

Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego - w obszarze
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w szczególnoœci dla
dzieci i m³odzie¿y.

BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustaw¹”. Podmiotami
uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w obszarach:
dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych, przeciwdzia³anie patologiom
spo³ecznym:
1) organizacje pozarz¹dowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy;
3) jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
I. Rodzaj zadania:
PROWADZENIE NA TERENIE SZKÓ£ PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y przez prowadzenie
na terenie szkó³ i innych placówek oœwiatowych i opiekuñczowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y,
odpowiadaj¹cych wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, w tym:
- profesjonalne przygotowanie realizatorów;
- kompletny (godzinowy) scenariusz zadañ;
- zaplanowan¹ ewaluacjê (ocena efektów programy odroczona w czasie,
np. wykonana po trzech miesi¹cach).
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wspieranie tych zadañ:
15.000,00 z³ (s³ownie z³otych: piêtnaœcie tysiêcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
Zadania powinny byæ realizowane do 30 czerwca 2005 r. Warunkiem
realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji
zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru
okreœlonego w Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193,
poz.1891)
V. Terminy i miejsce sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) nale¿y sk³adaæ na
piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem nazwy zadania, do dnia
17 lutego 2005 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po
terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu
sk³adania ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa
Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej. O podjêtej
decyzji sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie. Od podjêtych
decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
Oferty bêd¹ rozpatrywane wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
a) merytoryczne ( zasiêg dzia³ania, miejsce wykonywania zadania,
cyklicznoœæ proponowanego projektu, realnoœæ zrealizowania
przedstawionego projektu) - ocena w skali 0-3 punktów;
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek
ponoszonych nak³adów do zamierzonych efektów i celów, inne
Ÿród³a finansowania -ocena w skali 0-3 punkty;
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe , lokalowe,
sprzêtowe, doœwiadczenie w realizacji powy¿szych zadañ -ocena w
skali 0-3 punkty;
d) zak³adani partnerzy i adresaci zadania -ocena w skali 0-3 punkty;
e) zatrudnienie wolontariuszy przy realizacji zadania - ocena w skali
0-3 punkty.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane:
W 2004 r. udzielono wsparcia finansowego na realizacjê w/w zadania w
kwocie 16.615,00 z³. Ramowy wzór oferty jest dostêpny w Urzêdzie
Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na
stronie internetowej Urzêdu www.janowlubelski.pl.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

I. Rodzaje zadañ:
Propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wœród
mieszkañców gminy Janów Lubelski ze szczególnym ukierunkowaniem na
dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ poprzez organizacjê zajêæ i imprez sportowych i
sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski, w tym
imprez wyjazdowych.
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wspieranie tych zadañ:
220 000,00z³. (s³ownie z³otych: dwieœcie dwadzieœcia tysiêcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
Zadania powinny byæ zrealizowane w 2005 r. Warunkiem realizacji zadañ
jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji zadania poprzez
zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru okreœlonego w
Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193, poz.1891).
V. Terminy sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) nale¿y sk³adaæ na
piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem nazwy zadania, do dnia
17 lutego 2005 r. do godz. 14-stej w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59.
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po
terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu
sk³adania ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa
Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej.
Oferty bêd¹ rozpatrywane wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
a) merytoryczne (zasiêg dzia³ania, miejsce wykonywania zadania,
cyklicznoœæ proponowanego projektu, realnoœæ zrealizowania
przedstawionego projektu) - ocena w skali 0-3 punktów;
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek
ponoszonych nak³adów do zamierzonych efektów i celów, inne
Ÿród³a finansowania - ocena w skali 0-3 punkty;
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe , lokalowe,
sprzêtowe, doœwiadczenie w realizacji powy¿szych zadañ - ocena w
skali 0- 3 punkty;
d) zak³adani partnerzy i adresaci zadania - ocena w skali 0-3 punkty;
e) zatrudnienie wolontariuszy przy realizacji zadania -ocena w skali
0-3 punkty.
kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane:
W 2004r. udzielono wsparcia finansowego na realizacjê niniejszych zadañ
w kwocie 229.000,00 z³.
Ramowy wzór oferty jest dostêpny w Urzêdzie Miejskim w Janowie
Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na stronie internetowej
Urzêdu www.janowlubelski.pl.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
10.
Gazeta Janowska

Og³oszenie

Gmina Janów Lubelski og³asza nieograniczony przetarg ustny na oddanie w
u¿ytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomoœci gruntowych
po³o¿onych w Janowie Lubelskim przy drodze krajowej Nr 19 w obrêbie
ewidencyjnym Janów Lub. II, stanowi¹cych dzia³kê nr 2373/2 o pow. 1,4414
ha i dzia³kê nr 2374/2 o pow. 2,8276 ha.
Nieruchomoœci powy¿sze stanowi¹ w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski. Dla
dzia³ek tych prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydzia³
Ksi¹g Wieczystych ksiêga wieczysta Nr 51162. Dzia³ki s¹ uzbrojone w: wodoci¹g,
drogê utwardzon¹.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w
u¿ytkowanie wieczyste wynosi:
- dla dzia³ki nr 2373/2 - 43 700,00 z³,
- dla dzia³ki nr 2374/2 - 85 800,00 z³.
Wadium wynosi:
- dla dzia³ki nr 2373/2 - 2 200,00 z³,
- dla dzia³ki nr 2374/2 - 4 300,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi:
- dla dzia³ki nr 2373/2 - 440,00 z³,
- dla dzia³ki nr 2374/2 - 860,00 z³.
Podane ceny nie obejmuj¹ podatku od towarów i us³ug, który bêdzie naliczony
wed³ug zasad i stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy z nabywc¹.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski
przedmiotowe dzia³ki s¹ przeznaczone pod tereny us³ug komercyjnych i
dzia³alnoœci produkcyjnej.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki oddania nieruchomoœci w u¿ytkowanie wieczyste:
1. Zagospodarowanie i realizacja inwestycji na przedmiotowych dzia³kach, musi
byæ zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski.
2. Ustanowienie prawa u¿ytkowania wieczystego nastêpuje na lat 40.
3. Nabywca prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki zobowi¹zany jest do jej
zabudowy na nastêpuj¹cych warunkach:
a) termin rozpoczêcia budowy ustala siê do 2 lat od daty zawarcia aktu
notarialnego;
b) termin zakoñczenia budowy ustala siê do 3 lat od daty jej rozpoczêcia;
c) za rozpoczêcie budowy uwa¿a siê wybudowanie fundamentów, a za jej
zakoñczenie oddanie budynków do u¿ytkowania.
4. Sprzeda¿ nieruchomoœci na w³asnoœæ jej u¿ytkownikowi wieczystemu, mo¿e
nast¹piæ dopiero po rozpoczêciu budowy.
5. Ustala siê op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoœci:
a) pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoœci 25% ceny
uzyskanej w wyniku przetargu - p³atna nie najpóŸniej ni¿ na 3 dni przed zawarciem
aktu notarialnego;
b) op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoœci 3% ceny
uzyskanej w wyniku przetargu - p³atna najpóŸniej do 31 marca ka¿dego roku.
6. W przypadku nie zagospodarowania nieruchomoœci w sposób i w terminie
okreœlonym w umowie, Gminie przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy o oddaniu
nieruchomoœci w u¿ytkowanie wieczyste przed up³ywem okreœlonego w niej
terminu, bez odszkodowania na rzecz jej u¿ytkownika wieczystego.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które terminowo
wp³ac¹ wadium. Wadium ma byæ wniesione na konto Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim -Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. Oddzia³ w
Janowie Lubelskim 74 10203235 0000 5602 0007 4369 najpóŸniej do dnia
08.02.2005 r. Za datê wp³acenia wadium uwa¿a siê wp³yw wymaganej kwoty na
rachunek Urzêdu Miejskiego. Przetarg odbêdzie siê w dniu 14.02.2005 r. o godz.
00
10 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim (sala nr 1).
Osoba ustalona jako nabywca prawa u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci zobowi¹zana jest do wniesienia kwoty równej pierwszej op³acie z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed podpisaniem
umowy, pomniejszonej o kwotê wadium, a powiêkszonej o podatek VAT. Za datê
wp³aty tej kwoty uwa¿a siê wp³yw wymaganej nale¿noœci na konto Urzêdu
Miejskiego.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia w
miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywaj¹cego w celu podpisania
umowy, Gmina mo¿e odst¹piæ od jej zawarcia. Wp³acone wadium nie podlega
wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, je¿eli
wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 167, poz. 1758).
Wadium zwraca siê niezw³ocznie (jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni) po zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa¿nieniu lub zakoñczeniu przetargu
wynikiem negatywnym. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.
Dodatkowych informacji o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w Referacie
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
00
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pok. nr 22, tel. (015) 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach od 8 14 , w okresie od
ukazania siê og³oszenia do up³ywu terminu wnoszenia wadium.
Burmistrz
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Og³oszenie

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2005 przez organizacje
prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
Dzia³aj¹c na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).
Burmistrz Janowa Lubelskiego
og³asza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadañ publicznych
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2005 przez
organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w zakresie:
a) rozwijanie dzia³alnoœci w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym w
szczególnoœci: organizacja przygotowañ i uczestnictwo w lokalnych,
regionalnych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych imprezach sportowych,
organizacja szkoleñ dzieci i m³odzie¿y, przedsiêwziêæ dotycz¹cych sportu dla
wszystkich, organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych;
b) wspieranie przedsiêwziêæ o charakterze lokalnym, regionalnym oraz
miêdzynarodowym w zakresie rozwoju kultury, dzia³alnoœæ na rzecz lokalnych
mniejszoœci narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego w tym: organizacja
imprez kulturalnych oraz ich krajowa i zagraniczna promocja, wspieranie
amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie, promocja i popularyzacja
lokalnej twórczoœci i wykonawstwa artystycznego, edukacji kulturalnej, dzia³añ i
inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy;
c) wspieranie dzia³añ na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze
szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ promuj¹cych gminê, w tym: organizacja
imprez turystycznych, wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,
wydawnictwa promocyjne, organizacja imprez promocyjnych;
d) w zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, w
tym: realizacja zadañ „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych”, wspieranie integracji spo³ecznej osób zara¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, realizacja zadañ samorz¹du Gminy w zakresie
przeciwdzia³ania narkomani; wspieranie przedsiêwziêæ w zakresie edukacji,
oœwiaty i wychowania, w tym: organizacja i prowadzenie zajêæ w œwietlicy
edukacyjnej dla dzieci szkolnych, organizacja ferii zimowych wypoczynku
letniego, wspieranie akcji bezpieczeñstwa dzieci.
Pe³en tekst og³oszeñ konkursowych, zawieraj¹cy:
1) rodzaj i formy realizacji zadañ;
2) wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ w roku
2005;
3) zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadañ;
4) termin i warunki realizacji zadañ;
5) termin sk³adania ofert;
6) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert;
7) wysokoœæ œrodków przeznaczonych w roku 2004 na realizacjê zadañ tego
samego rodzaju, co bêd¹ce przedmiotem niniejszego konkursu;
8) postanowienia koñcowe.
ukazywaæ siê bêdzie w Biuletynie Informacji Publicznej strony internetowej
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim www.janowlubelski.pl oraz w
prasie lokalnej, jak równie¿ bezpoœrednio w Urzêdzie Miejskim w Janowie
Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, p. nr 12.

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.

Og³oszenie drobne
Odnajmê pomieszczenie przy ulicy Wa³owej 1 na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
2
(powierzchnia ok. 60 m ) tel. (015) 8720 199, tel. kom. 0603 876 988.

Gazeta Janowska

11.

Og³oszenie

Og³oszenie

BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego - w obszarze
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w szczególnoœci dla
dzieci i m³odzie¿y.

Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustaw¹. Podmiotami
uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w obszarach:
dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych, przeciwdzia³anie patologiom
spo³ecznym:
1) organizacje pozarz¹dowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy;
3) jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
I. Rodzaje zadañ:
WSPIERANIE PROGRAMÓW I PRZEDSIÊWZIEÆ
PROFILAKTYCZNYCH OPRACOWANYCH I REALIZOWANYCH
PRZEZ M£ODZIE¯, SKIEROWANYCH DO GRUP RÓWNIEŒNICZYCH
przez: wspieranie programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych
opracowanych i realizowanych przez m³odzie¿, skierowanych do grup
rówieœniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe). Istotnym
zadaniem jest tak¿e wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci wolontariatu
(warsztaty, szkolenia pog³êbiaj¹ce wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu
profilaktyki problemowej i promocji zdrowia) oraz realizacji programów
aktywizuj¹cych samorz¹dy uczniowskie, grupy czy m³odzie¿owe
samorz¹dy.
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wspieranie tych zadañ: 10 000,00z³. (s³ownie z³otych: dziesiêæ tysiêcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
Zadania powinny byæ zrealizowane do 30 czerwca 2005 r. Warunkiem
realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji
zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru
okreœlonego w Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193,
poz.1891).
V. Terminy sk³adania ofert: oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29
paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)
nale¿y sk³adaæ na piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem
nazwy zadania, do dnia 17 lutego 2005 r. do godz. 14-stej w
Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego
59.
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po
terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty: rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu
terminu sk³adania ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz
Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej.
Oferty bêd¹ rozpatrywane wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
a) merytoryczne (zasiêg dzia³ania, miejsce wykonywania zadania,
cyklicznoœæ proponowanego projektu, realnoœæ zrealizowania
przedstawionego projektu) - ocena w skali 0-3 punktów;
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek
ponoszonych nak³adów do zamierzonych efektów i celów, inne
Ÿród³a finansowania - ocena w skali 0-3 punkty;
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe , lokalowe,
sprzêtowe, doœwiadczenie w realizacji powy¿szych zadañ - ocena w
skali 0-3 punkty;
d) zak³adani partnerzy i adresaci zadania - ocena w skali 0-3 punkty;
e) zatrudnienie wolontariuszy przy realizacji zadania - ocena w skali
0-3 punkty.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane: w 2004 r. udzielono wsparcia
finansowego na realizacjê niniejszych zadañ w kwocie 3.460,00 z³.
Ramowy wzór oferty jest dostêpny w Urzêdzie Miejskim w Janowie
Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na stronie internetowej
Urzêdu www.janowlubelski.pl.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
12.

BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego
Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Rozdzia³u 2
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustaw¹”. Podmiotami
uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w obszarach:
dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych, przeciwdzia³anie patologiom
spo³ecznym:
1) organizacje pozarz¹dowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy;
3) jednostki podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
I. Rodzaj zadania:
Poszerzenie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia
sportowe dla dzieci i m³odzie¿y przez: organizacjê czasu wolnego dzieci
i m³odzie¿y stanowi¹c¹ alternatywê wobec u¿ywania narkotyków i picia
alkoholu.
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wspieranie tych zadañ:
50.000,00 z³ (s³ownie z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
Zadania powinny byæ realizowane do 30 czerwca 2005 r. Warunkiem
realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji
zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru
okreœlonego w Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193,
poz.1891)
V. Terminy i miejsce sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) nale¿y sk³adaæ na
piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem nazwy zadania, do dnia
00
17 lutego 2005 r. do godz. 14 w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w
Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po
terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu
sk³adania ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa
Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej. O podjêtej
decyzji sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie. Od podjêtych
decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
Oferty bêd¹ rozpatrywane wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
a) merytoryczne ( zasiêg dzia³ania, miejsce wykonywania zadania,
cyklicznoœæ proponowanego projektu, realnoœæ zrealizowania
przedstawionego projektu) - ocena w skali 0-3 punktów;
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek
ponoszonych nak³adów do zamierzonych efektów i celów, inne
Ÿród³a finansowania -ocena w skali 0-3 punkty;
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe , lokalowe,
sprzêtowe, doœwiadczenie w realizacji powy¿szych zadañ -ocena w
skali 0- 3 punkty;
d) zak³adani partnerzy i adresaci zadania -ocena w skali 0-3 punkty;
e) zatrudnienie wolontariuszy przy realizacji zadania -ocena w skali 03 punkty.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od wnioskowanej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane:
W 2004r. udzielono wsparcia finansowego na realizacjê w/w zadania w
kwocie 6.654,00 z³. Ramowy wzór oferty jest dostêpny w Urzêdzie
Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na
stronie internetowej Urzêdu www.janowlubelski.pl.

Gazeta Janowska

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

„Niech siê m³odzi naucz¹ mi³oœci,
co stwarza ten œwiat”
Janów Lubelski to miasto, w którym
¿yj¹ ludzie biedni i bogaci, szczêœliwi i
pragn¹cy szczêœcia jak w ka¿dej
miejscowoœci. Od piêædziesiêciu lat
funkcjonuje w naszym mieœcie Dom
Pomocy Spo³ecznej prowadzony przez
Siostry S³u¿ebnice Maryi
Niepokalanej, gdzie swoje miejsce na
tej ziemi znaleŸli ludzie samotni,
chorzy i niepe³nosprawni. Ci
niepe³nosprawni wymagaj¹ opieki w
ró¿nym zakresie w zale¿noœci od
stopnia niepe³nosprawnoœci. Wszyscy
jednak potrzebuj¹ ciep³a,
indywidualnego zainteresowania siê
nimi. Prze³o¿ona zgromadzenia Siostra
Nadzieja mówi: „... chcemy, aby ci
ludzie czuli siê potrzebni”.

aktorki na wózkach inwalidzkich, a
kiedy przyby³y ptaki, równie¿ na
wó zk ac h, ni ej ed ne mu wi dz ow i
zakrêci³a siê ³za w oku. Przecie¿
domen¹ ptaków jest fruwanie. Ci
ak to rz y u no si li si ê p on ad sw ¹
codziennoœæ, wystêpowali przed
publicznoœci¹, byli potrzebni,
wzruszali widza. A spektakl trwa³ dalej,
Adam i Ewa zostali wypêdzeni z Raju,
ludzie pracowali w trudzie i znoju.
Mija³y wieki i tysi¹clecia, ludzie
pragnêli poprawy losu, modlili siê i
czekali na mi³osierdzie. Na scenie
widaæ by³o ¿ycie i ruch, kolejne
wzruszenia, gdy zdrowsi aktorzy
wspomagali s³abszych, pomagali wstaæ
przesun¹æ wózek, te odruchy nie by³y

Nie bag ate ln¹ rol ê w t ych
zamierzeniach spe³niaj¹ te¿
pracownicy cywilni. Wœród wielu
wspania³ych pracowników, którzy w to
dzie³o wk³adaj¹ swoje serce, s¹ Irena i
Ed wa rd Ol ec ho wi e, in st ru kt or zy
kulturalno-oœwiatowi. To oni
zorganizowali i prowadz¹ chór „Echo
Jesien”' sk³adaj¹cy siê z mieszkañców
domu. Chór zapraszany jest na wystêpy
do ró¿nych miejscowoœci. Wspania³e
efekty prze¿yæ duchowych osi¹gniête
przez wystawienie spektaklu
teatralnego pt. „Pod Twoj¹ obronê
Maryjo - Matko Nasza” we wrzeœniu
ubieg³ego roku, w piêædziesi¹t¹
rocznicê utworzenia DPS, sk³oni³y do
stworzenia nastêpnych spektakli. Tak
powsta³o Oratorium pt. „A S£OWO
CI A£ EM SI Ê S TA£ O” we d³ ug
scenariusza, re¿yserii i scenografii
Teresy Dudy. Próby trwa³y dwa
miesi¹ce. Wiele pracy, poza aktorami,
w³o¿yli domoroœli krawcy tworz¹c
wspania³e stroje i kostiumy. Kapelan
Domu ks. Tadeusz Ocimek nie
szczêdzi³ czasu ani serca na pracê
du¿¹ pracê p od cz as p ró b. Tak
powsta³o dzie³o na miarê i potrzeby
tych ludzi. Na scenie Janowskiego
Oœrodka Kultury odby³ siê pierwszy
spektakl - 5.01.2005 roku, przed
uczniami miejscowych szkó³.
W nastêpny dzieñ sztuka wystawiana
by³ a dwu kro tni e dla poz ost a³y ch
mi es zk añ có w Ja no wa . Na rr at or
wprowadzi³ widza w czasy stworzenia
œwiata najpierw by³o s³owo potem na
scenie pojawi³y siê roœliny aktorzy i

wyre¿yserowane, to by³y odruchy
troskliwoœci, to by³a pomocna d³oñ.
Podœwiadomie pokazali widzowi,
czego potrzebuj¹. Akcja toczy³a siê
dalej i s³owo cia³em siê sta³o. Narodzi³
siê Jezus Chrystus, pasterze, niektórzy
na wózkach, pospieszyli do szopki
oddaæ pok³on Maleñkiemu.
Przysz³o Nowe. Wœród
do ro s³ yc h ak to ró w uw ij a³ y si ê
kilkuletnie anio³ki. Wystêp na scenie
dla tych dziewczynek te¿ by³ wa¿nym
wydarzeniem w ich ¿yciu. Chrystus
wœród zdrowych dzieci i
niepe³nosprawnych pokaza³, ¿e i my
widzowie mamy coœ do zrobienia dla
innych. Przy wspaniale dobranym
po dk ³a dz ie mu zy cz ny m (m iê dz y
innymi „Pokój wieczoru”, „Psalm
Jerozolimski”, utwory Vivaldiego i
chór Ojców Bernarynów), czas szybko
p³yn¹³. Przejmuj¹cym œpiewem
obdarowa³ nas Grzeœ Samborski, który
zaœ pie wa³ Mod lit wê Z a Ro dzi ny
Cyberka „...niech siê m³odzi naucz¹
mi³oœci, co stwarza ten œwiat... niech
¿adnej rodzinie nie grozi tu³aczka...”.
Co za wysi³ek, jakie szczêœcie na
twarzy, kiedy œpiew ucich³ i pytanie w
oczach skierowane do pani Teresy - czy
tak mia³o byæ? Publicznoœæ
odp owi edz ia³ a d³ ugi mi b raw ami .
Wzruszenie na twarzach aktorów,
widzów i ko³acz¹ce pytanie - na jak
d³ugo pozostanie to przes³anie w naszej
pamiêci, kiedy mieszkañcy Janowa
t³umnie bêd¹ przybywaæ na
wartoœciowe wystêpy.
Jan Machulak

„A s³owo cia³em siê sta³o”
Dnia 5 stycznia w Janowskim Oœrodku
Kultury obejrzeliœmy wspania³e
przedstawienie, pt. „A s³owo cia³em siê
sta³o” przygotowane przez
mieszkañców i pracowników Domu
Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim.
Dyrektor DPS-u, Siostra
Nadzieja Paszkowiak, zaprosi³a na
oratorium dyrektorów, nauczycieli i
uczniów z janowskich szkó³
zrzeszonych w grupach
wolontariackich, które anga¿uj¹ siê w
dzia³alnoœæ na rzecz Domu Pomocy.
Scenariusz oratorium zosta³
oparty na Biblii i przedstawia³
wydarzenia ze Starego i Nowego
Testamentu - stworzenie œwiata,
wygnanie z Raju, narodziny Pana
Jezusa, ¿ycie Œwiêtej Rodziny.
Autork¹ piêknego scenariusza,
oprawy muzycznej i choreografii by³a
pani Teresa Duda, która podczas
spektaklu pe³ni³a rolê lektora wraz z
ksiêdzem Tadeuszem Ocimkiem,
duszpasterzem Domu Pomocy. W
spektaklu trudno przeceniæ tak¿e rolê
pañstwa Ireny i Edwarda Olechów pracowników DPS-u. Widzowie
podziwiali przygotowan¹ pod ich
kierunkiem scenografiê, oprawê
muzyczn¹, a przede wszystkim
niezwykle sugestywna grê aktorsk¹, w
któr¹ w³o¿yli wiele zapa³u, talentu i
serca.
Z niezwyk³ym wzruszeniem
ogl¹daliœmy wystêp g³ównych aktorów
- mieszkañców Domu Pomocy
Spo³ecznej. Byliœmy zachwyceni ich
kreatywnoœci¹ i ogromn¹ pasj¹, z jak¹
odgrywali swoje role.

Wolontariatu w naszej szkole, aby
spotykaæ siê i pomagaæ takim ludziom,
którzy przygotowali ten niezwyk³y
spektakl”.
Agnieszka Olech kl.II c
„Aktorzy przygotowuj¹cy
przedstawienie w³o¿yli wiele serca w
to, aby spektakl wywar³ na widzach tak
wielkie wra¿enie. Na twarzach
ogl¹daj¹cych malowa³o siê
wzruszenie, a ka¿da scena nagradzana
by³a wielkimi brawami”.
Micha³ Drewniak kl. II c
„Podczas przedstawienia panowa³a
wyj¹tkowa atmosfera, moi koledzy
s³uchali wpatrzeni w scenê - byliœmy
wszyscy pod du¿ym wra¿eniem”.
Piotr Sa³dan kl.II c
„Podczas ogl¹dania spektaklu
nasunê³a mi siê myœl, ¿e dojrza³y wiek i
niepe³nosprawnoœæ nie musz¹ byæ
barier¹ w osi¹gniêciu jakiegoœ celu.
Wystêp dla niektórych osób z
pewnoœci¹ by³ trudny, ale mo¿liwy do
zrealizowania. Czu³am podziw dla
mieszkañców Domu Pomocy”.
And¿elika £ukasik kl. II c
„Niepe³nosprawni, tak jak my, maj¹
swoje marzenia i pragnienia. Chyba
jedno z tych marzeñ zosta³o
zrealizowane w tym przedstawieniu pozna³em to po uœmiechniêtych i
przejêtych twarzach aktorów. Myœlê, ¿e
my, m³odzi i zdrowi ludzie powinniœmy
kochaæ i troszczyæ siê o osoby starsze i
niepe³nosprawne”.
Tomek Breœ kl. II c
„Uœmiechem, serdecznoœci¹,
przyjaŸni¹ i mi³ym s³owem - tym
mo¿emy odwdziêczyæ siê naszym
starszym przyjacio³om - mieszkañcom

Wystêpuj¹cym towarzyszy³
zespó³ dzieciêcy ze szko³y
podstawowej - mali aktorzy wcielili siê
w postaci Jezuska, pasterzy i
Œnie¿ynek.
O tym, jak wielkie wra¿enie
spektakl wywar³ na m³odych widzach,
œwiadcz¹ wypowiedzi uczniów
Gimnazjum w Janowie Lubelskim:
„Z wielkim zainteresowaniem
s³uchaliœmy opowieœci o losach Jezusa.
Doceniam trud , jaki w³o¿y³y w to
przedstawienie osoby starsze i
niepe³nosprawne. By³o to dla mnie
ogromnym prze¿yciem. Po spektaklu
nie zabrak³o burzy oklasków. Nie
jestem jeszcze wolontariuszk¹, ale
myœlê, ¿e teraz zapiszê siê do Klubu

Domu Pomocy Spo³ecznej za spektakl,
który dla nas przygotowali”.
Dominika Czarny kl. II c
Au to rz y p rz ed st aw ie ni a
odnieœli du¿y sukces. Pokazali
m³odzie¿y wielk¹ pasjê twórcz¹.
Udowodnili, ¿e niepe³nosprawnoœæ nie
jest przeszkod¹ w spe³nianiu marzeñ i
osi¹ganiu wa¿nych celów. ¯yczymy
wszystkim bohaterom widowiska, aby
swoim zapa³em potrafili zaraziæ tak¿e
inne osoby, byæ mo¿e samotnie
spêdzaj¹ce czas, zamkniête w czterech
œcianach w³asnych domów. W ka¿dym
z nas drzemie wiele mo¿liwoœci, trzeba
tylko daæ sobie szansê! Dziêkujemy i
czekamy na nastêpne spektakle.
A. Targoñska

Gazeta Janowska
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"PójdŸmy wszyscy do stajenki
do Jezusa i Panienki..."

Jase³kowe granie
7 stycznia od samego rana w
Janowskim Oœrodku Kultury panowa³a
gor¹czkowa atmosfera. Hol domu
kultury zastawi³y wielkie g³azy, szopy
pasterskie, ¿³óbki i papierowe drzewa.
Po korytarzach biegali pastuszkowie,
piêkne anio³y, do stojni królowie,
weso³e diabe³ki. Wœród tego
artystycznego chaosu prym wiód³ ks.
Tomasz Kwaœnik z Parafii œw. Jana
Chrzciciela w Janowie Lubelskim organizator tego wydarzenia. Co za
wy da rz en ie sp ro wa dz i³ o w te n
styczniowy dzieñ ponad dwustu
m³odych artystów? Zjechali do Janowa
na Rejonowy (z Dekanatu

Janowskiego, Modliborskiego i
Zaklikowskiego) Przegl¹d Jase³ek i
Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych
„Jase³ka 2005”. Wœród okruchów
wspomnieñ na ca³e ¿ycie zachowujemy
ob ra zy ja se ³e k wy st aw ia ny ch w
koœc iele . To najc zêœc iej pier wsze
spotkanie dzieci z teatrem, w którym
aktorami s¹ troszkê starsze kole¿anki i
koledzy. MroŸny styczniowy dzieñ,
skrzypi¹cy pod nogami mróz, a po
wejœciu do rozjarzonego œwiat³ami
koœcio³a cudowne miejsce, do którego
przyszed³ maleñki Jezus. Tak¹
atmosferê starali siê odtworzyæ m³odzi
artyœci, którym dane by³o spe³niæ jedno
z najskrytszych marzeñ wielu dzieci byæ blisko betlejemskiego ¿³óbeczka,
zagraæ wymarzon¹ postaæ - Maryi,
anio³a, króla, pastuszka. Wystawiono 6
widowisk jase³kowych, które
przygotowali uczniowie i nauczyciele
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Janowie Lubelskim - klasy m³odsze i
starsze, M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny
z Goœcieradowa, Szko³y Podstawowej
w Momotach Górnych, Szko³y
Podstawowej w Bia³ej i Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Ka¿de z widowisk by³o inne op ow ia da ³y t¹ sa m¹ hi st or iê o
narodzeniu Pana Jezusa na ró¿ny
sposób. Piêæ widowisk: „Narodzi³o
nam siê Dzieciê” wystawione przez
grupê m³odsz¹ ze Szko³y Podstawowej
w Janowie, „Droga do Betlejem”
Szko³y Podstawowej z Momot, jase³ka

Zespo³u z Goœcieradowa
przygotowane przez m³odzie¿ pod
kie row nic twe m ks iêd za M ich a³a
£ukasika oraz IV akt sztuki jase³kowej
z Gimnazjum w Janowie przedstawi³y
historiê o narodzeniu w Betlejem w
sposób tradycyjny, przenosz¹c widzów
w czas odleg³y o dwa tysi¹ce lat. By³y,
wiêc cudowne anio³y œpiewaj¹ce
kolêdy, Trzej Królowie pod¹¿aj¹cy z
dalekich krain do narodzonego Króla
królów, pastuszkowie z dobroci serca
daj¹cy swoje skromne dary, straszny
król Herod ze swoj¹ diabelsk¹ œwit¹,
opiekuñczy Józefowie i ko³ysz¹ce
Dzieci¹tko Maryje.

„Droga do Betlejem” - jase³ka
przygotowane p rzez S zko³ê
Podstawow¹ w Momotach Górnych
ró¿ni³y siê od pozosta³ych. Na scenie
zjawi³a siê klasa szkolna - Piotrki,
Krzyœki, Zosie, Basie. I tak jak w klasie
jedni na drugich skar¿¹, robi¹ sobie na
z³oœæ, dokuczaj¹. Zjawiaj¹cy siê anio³
prosi o poprawê, zaœ diabe³ kusi
obietnicami. Wszyscy razem przenosz¹
siê w czasie i trafiaj¹ do betlejemskiej
szopki. Ich zachowanie i serduszka
zmienia bliskoœæ Maleñkiego, Jezusa
narodzonego.
Ko mi sj a po ob ej rz en iu 6
przedstawieñ postanowi³a, ¿e na VII
Diecezjalnym Przegl¹dzie Jase³ek i
Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych w
Sandomierzu jase³ka zaprezentuj¹
Zespó³ Teatralny Szko³y Podstawowej
w Bia³ej „Co odmieni³o nasz¹ klasê” i
Zespó³ Teatralny Szko³y Podstawowej
w Momotach Górnych „Droga do
Betlejem”. Liczymy na to, ¿e spektakle
te znajd¹ uznanie w ocenie zarówno
widzów, jak i komisji oceniaj¹cej
jase³ka z ca³ej Diecezji.
Na zakoñczenie pop³ynê³y
kolêdy i pastora³ki z dzieciñstwa
naszych dziadków i rodziców oraz
nowe - z ³¹cz¹c¹ wszystkich na scenie i
widowni „...przeka¿my sobie znak
pokoju…” Pokoju, którego pragnie
ca³y œwiat i który co roku ca³emu
œwiatu przynosi Maleñkie Dzieciê
narodzone w betlejemskiej szopie.
M. Pianowska

"Cud Nocy Betlejemskiej"
w Publicznym Gimnazjum w Janowie
Okres Bo¿ego Narodzenia to
niezwykle istotny moment w ¿yciu
lud zi wie rz¹ cyc h, cho æ czê sto i
niewierz¹cych, bowiem ¿adne œwiêto
nie jest tak popularne w polskiej
tradycji. Od wieków zakorzeni³y siê w
niej zwyczaje i obrzêdy
bo¿onarodzeniowe, m.in.: kolacja
wi gi li jn a, op ³a te k, sy mb ol ic zn e
nakrycie na stole dla nieobecnych,
zapraszanie osób samotnych,
wystrojona choinka, szopka
bo ¿o na ro dz en io wa , ja se ³k a cz y
kolêdowanie.

Króli. Na widok gwiazdy betlejemskiej
w jego duszy dokonuje siê tak¿e cud zbójca staje siê dobrym i wra¿liwym
cz ³o wi ek ie m, pr ze mi en ia sw oj e
zatwardzia³e serce. Pragnie równie¿
udaæ siê do Betlejem, by z³o¿yæ
Dziecinie pok³on. Zanim ten moment
nast¹pi, Madej musi mieæ pewnoœæ, ¿e
Bóg odpuœci³ mu winy za pope³nione
zbrodnie. Tak te¿ siê staje, niebawem
wbita w ziemiê œwiêt¹ pa³ka zbójecka
wypuszcza listki... W ostatnim akcie
wszyscy spotykaj¹ siê w stajence, przy
¿³óbku, raduj¹ siê wielce ze Œwiêt¹

Œpiewane w koœcio³ach i domach
kolêdy i pastora³ki zaliczaj¹ siê do
klejnotów polskiej pieœni religijnej.
Pobrzmiewaj¹ w nich nuty polskich
tañców: poloneza, mazura,
krakowiaka, k ujawiaka... D zisiaj
niektóre z tych piêknych staropolskich
obrzêdów ju¿ nieco zanikaj¹. Warto je
nie tylko podtrzymywaæ, ale i rozwijaæ.
Ta czêœæ naszej spuœcizny kulturowej
jest dla obcokrajowców niezwykle
atrakcyjna.
Na czas Bo¿ego Narodzenia
uczniowie Publicznego Gimnazjum w
Janowie Lub. - aktorzy, chórzyœci,
ze sp ó³ wo ka ln y i ta nc er ze po d
kierunkiem nauczycieli: p. Dyrektora
Andrzeja Tomczyka, Gra¿yny Michny,
Marii Molickiej, p. El¿biety Sobótka,
Iwony Zezuliñskiej-Sowa, Urszuli
Wiechnik, Krzy szto fa Bi ¿ka o raz
Ma³gorzaty Lewczuk przygotowali
jase³ka pt. „Cud nocy betlejemskiej”.
W stajence betlejemskiej zdarzy³ siê
cud: Maryja urodzi³a Syna, Wielkiego
Króla i Odkupiciela, „szczêœliwa
gwiazda-zwiastun nadziei” powiedzie
pasterzy i Trzech Króli do
Dzieci¹teczka z pok³onem i darami, a w
pa³acu okrutny Herod spisek knuje. Na
oazie poœród pustyni przy drodze do
stolicy „poluj¹” na bogatych kupców,
wielkie karawany zbójcy pod wodz¹
Madeja, który ukryty w gêstwinie
przys³uchuje siê rozmowom Trzech

Ro dz in ¹. Bo ¿e Na ro dz en ie je st
przecie¿ najbardziej rodzinnym i
radosnym œ wiêtem. Akcja
przedstawienia toczy siê wartko,
aktorzy mówi¹ tekstem wierszowanym
i rymowanym. Poszczególne sceny
przeplatane s¹ niezwykle piêknymi
kolêdami i pastora³kami w wykonaniu
chóru oraz zespo³u wokalnego, a tak¿e
dwoma tañcami: pasterzy i zbójców.
M³odzie¿ i nauczyciele
Gimnazjum obejrzeli jase³ka 20 i 21
grudnia 2004 r., a wiêc w czasie
klasowych spotkañ op³atkowych z
wy ch ow aw ca mi i n au cz yc ie la mi
religii. Spo³ecznoœæ lokalna mog³a je
obe jrz eæ 1 6 st ycz nia 200 5 r. w
Janowskim Domu Kultury dwukrotnie
- o godz. 12 i 14. Mamy nadziejê, ¿e
dostarczy³y widzom wielu prze¿yæ
estetycznych. Nie zatracajcie, zatem
tego cennego dziedzictwa, usi¹dŸcie z
najbli¿szymi w domu przy choince i
kolêdujcie, aby wytworzyæ poczucie
wiêzi i nastrój ¿yczliwoœci - tak
potrzebne w tym œwi¹tecznym i
b³ogos³awionym czasie.
W o kr es ie Œw i¹ t B o¿ eg o
Narodzenia sk³adamy sobie ¿yczenia,
niech siê spe³ni¹, postanowienia niech
zmieni¹ nasze ¿ycie, a Nowy Rok 2005
niech wniesie do naszych domostw,
miejsc pracy i nauki spokój, radoœæ,
mi³oœæ i wzajemn¹ ¿yczliwoœæ.
Maria Molicka

SPRZEDAM SAMOCHÓD

œmierci ojca

RENAULT TRAFFIC, rocz. 1983, po remoncie blacharki i silnika,
cena 2700 z³ (ewentualnie do uzgodnienia), tel. kontaktowy 0 500 591 264.
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Panu Tomaszowi Kaproniowi
Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy
w Janowie Lubelskim
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu:

sk³adaj¹ pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy

Gazeta Janowska

Protest Starostów
Konwent Starostów Województwa
Lub els kie go w yst oso wa³ ape l do
wszystkich Przewodnicz¹cych Klubów
Parlamentarnych Sejmu RP
nastêpuj¹cej treœci:
W imieniu i z upowa¿nienia
Starostów województwa lubelskiego
pragnê skierowaæ na rêce Pañstwa
opinie w odniesieniu do projektu
ustawy o pomocy publicznej.
W obliczu bardzo trudnej
sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê szpitale
powiatowe z ogromnym napiêciem i
zaanga¿owaniem œledzimy prace nad
us ta w¹ o p om oc y p ub li cz ne j i
restrukturyzacji zak³adów opieki
zdrowotnej. Upatrujemy bowiem w tej
ustawie choæby odrobinê szansy na
ratowanie zad³u¿onych placówek.
Niestety projekt tej ustawy w wersji
skierowanej do drugiego czytania w
Sejmie proponuje rozwi¹zania
niekonstytucyjne, nieodpowiedzialne i
nieuczciwe.
Projekt ustawy jest pomys³em
wy³¹cznie na zbycie problemu a nie
szans¹ naprawy dramatycznej sytuacji
polskiego systemu ochrony zdrowia.

Ustawa rekomendowana pos³om, jest
jedynie pozoracja procesu naprawy,
bowiem w praktyce nie bêdzie mo¿na
go przeprowadziæ. Przeszkod¹ s¹
b³êdne i niekonstytucyjne zapisy. To
kolejny bubel legislacyjny, którego
pos³owie nie powinni przyj¹æ.
Propozycja ta, nie tylko nie
zlikwiduje potê¿nego kryzysu, jaki
powsta³ w placówkach ochrony
zdrowia po wejœciu w ¿ycie ustawy tzw.
„ustawy 203” lecz zgo³a odwrotnie,
spowoduje pog³êbienie tragicznej
sytuacji, w jakiej znalaz³y siê nie z
w³asnej winy szpitale, szczególnie
powiatowe.
Przedstawiaj¹c powy¿sze
apelujemy do Pañstwa Pos³ów o nie
popieranie powy¿szego projektu w
trzecim czytaniu, które ma odbyæ siê 20
stycznia bie¿¹cego roku.

Wielkie otwarcie
Dope³nieniem zakoñczenia budowy
hali sportowej zlokalizowanej na
terenie Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku by³o wielkie otwarcie. Czas
tr wa ni a b ud ow y w yn os i³ 7 l at .
Realizacjê projektu rozpoczêto w 1997
a zakoñczona w grudniu 2005. Przez
ten okres kilkakrotnie przerywano i
wznawiano budowê w miarê
uzyskiwanych œrodków finansowych.
•ród³ami finansowania by³y:
- Dotacja Wojewody Lubelskiego 350000 z³;
- Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu 1979000 z³;
- Bud¿et - 2751709 z³.

Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Lublinie
Zygmunt Dobrzyñski,
Wiceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiego
Stow arzy szen ia LZS, Dzie kan ks
kanonik Czes³aw Bednarz, dziekan ks
Stanis³aw Piasecki, ks Pawe³ Lasek,
Dyrektor Lubelskiego
Przedsiêbiorstwa Budownictwa
Ogólnego S.A. w Lublinie S³awomir
Smoliñski, kierownicy jednostek z
terenu powiatu janowskiego i radni
powiatu, wójtowie okolicznych gmin:
pan Jerzy Pietrzyk - wójt gminy Potok
Wielki, Witold Kowalik - wójt gminy
Modliborzyce, pan Andrzej Olech wójt gminy Godziszów i inni.

Ogó³em koszt wybudowanie hali
wynosi 5080709 z³. Na ogromnej
powierzchni licz¹cej 1,840 m2,
znajduje siê p³yta boiska g³ównego
1,085 m2 (wysokoœæ 7,5 m), widownia
licz¹ca 196 miejsc oraz trzy sale do gier
st o³ ow yc h, si ³o wy ch i æw ic ze ñ
gimnastycznych oraz szeœæ sal z
natryskami.
W koñcu nade sz³a d³ug o
oczekiwana chwila. 7 stycznia 2005
roku o godzinie 10 w obecnoœci wielu
za pr os zo ny ch go œc i o ra z c a³ ej
sp o³ ec zn oœ ci sz ko ln ej . Dy re kt or
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku
Dariusz Wolan wraz ze Starost¹
powiatu janowskiego p³k Boles³awem
Gzikiem, wójtem gminy Potok Wielki
panem Jerzym Pietrzykiem i wojewod¹
lubelskim p anem Andrzejem
Kurowskim dokona³ symbolicznego
przeciêcia wstêgi. Lista goœci
zaproszonych na t¹ uroczystoœæ liczy³a
sto osób. Wœród nich byli: wojewoda
lubelski Andrzej Kurowski, Dyrektor
Departamentu Wdra¿ania Programu
Przemys³aw Zalewski, Starszy
Wizytator Marek Tomczak, Starosta
powiatu janowskiego p³k Boles³aw
Gzik, Wicesatarosta W³odzimierz
Gomó³ka, Prezes Wojewódzkiego

Program otwarcia obejmowa³
przemówienia niektórych
zap ros zon ych goœ ci, uro czy ste
przek azani e klucz y na rêce pana
Dariusza Wolana Dyrektora Zespo³u
Sz kó ³ Ro ln ic zy ch w Po to cz ku ,
poœwiêcenie hali przez dziekana ks
ka no ni ka Cz es ³a wa Be dn ar za ,
trzydziestominutowy program
artystyczny przygotowany przez
prowadz¹cego imprezê pana Piotra
Spyrê. Czêœæ artystyczna zosta³a
uwieñczona polonezem w wykonaniu
uczniów klas pi¹tych oraz wystêpem
orkiestry „OLEK ORKIESTRA” z
Janowskiego Oœrodka Kultury.
Nastêpnie odby³o siê zwiedzanie
ca³ego obiektu a na koniec coœ dla
prawdziwych kibiców sportowych,
czyli mecz pi³ki rêcznej pomiêdzy
Wis³a Azoty Pu³awy a AZS UMCS
Lubli n o Wojewódz ki Puc har
Mistrzostw Polski Seniorów. W hali
wyp e³n ion ej po brz egi pan owa ³a
pr aw dz iw ie sp or to wa at mo sf er a.
Mamy nadziejê, ¿e duch sportu na sta³e
zaszczepi siê w nas a dziêki temu
ob ie kt ow i p op ra wi si ê p oz io m
sprawnoœci fizycznej naszego
spo³eczeñstwa.
Dariusz Wolan

Podpisa³:
Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów
Województwa Lubelskiego
Marian Starownik.

Oœwiacie brakuje pieniêdzy
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e planowane
tegoroczne dochody malej¹ w stosunku
do roku 2004, a wp³yw na to ma
zmniejszona subwencja oœwiatowa.
K wo ta os ta te cz na - n a
podstawie informacji z Ministerstwa
Finansów, wynikaj¹ca z uchwalonego
bu d¿ et u p añ st wa (b ez œr od kó w
przyznawanych w trakcie roku w
wyniku podzia³u 1% rezerwy) w 2004
roku wynosi³a 9 327 130 z³, natomiast
planowana kwota czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej na rok 2005
wynosi³a 9 654 915 z³, podczas gdy
faktyczna kwota przyznanej subwencji
oœwiatowej na 2005 rok wynosi
8 983 392 z³, i jest mniejsza o 671 523 z³
w stosunku do planowanej.
To oznacza, ¿e w bud¿ecie
powiatu trzeba bêdzie wprowadziæ
powa¿ne zmiany w nak³adach na
niektóre zadania oœwiatowe, a w

sytuacji obni¿ania subwencji na
zadania oœwiatowe konieczne jest
zwykle zmniejszanie planowanych
nak³adów inwestycyjnych. Faktyczna
kwota otrzymanej subwencji
oœ wi at ow ej , pr zy ró wn oc ze sn ym
ust awo wym wzr oœc ie p³a c, mus i
wystarczyæ na pokrycie wszystkich
kosztów, zwi¹zanych z oœwiat¹ na
terenie powiatu, w tym na wszystkie
wydatki, dotycz¹ce utrzymania szkó³
pon adg imn azj aln ych , dla któ ryc h
Pow iat Jan ows ki j est orga nem
prowadz¹cym.
Mam nadziejê, ¿e krytyczne
stanowisko wszystkich starostów z
terenu Województwa Lubelskiego,
wyra¿aj¹ce protest w kwestii
wysokoœci i podzia³u tegorocznej
subwencji oœwiatowej, coœ zmieni.
Alina Boœ

Mecz otwarcia
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w sk³adzie
dru¿yny radnych starostwa wyst¹pi³
m.in. Starosta Boles³aw Gzik i Wice
st ar os ta W³ od zi mi er z Go mó ³k a.
Natomiast w dru¿ynie z gminy Potok
Wielki Wójt Gminy Jerzy Pietrzyk i
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Nitkiewicz. W hali panowa³a iœcie
sportowa atmosfera, gdy¿ na mecz
przybyli bardzo licznie mieszkañcy,
którzy g³oœno dopingowali graj¹cych,
nagradzaj¹c ciekawe zagrania
brawami.
Dariusz Wolan
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janowlub_gj@woi.lublin.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
za treœæ reklam.

Gazeta Janowska

W œrodê 12.01.2005 r. w nowo
oddanym obiekcie hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku
odby³ siê mecz otwarcia, w którym
zagrali radni starostwa powiatowego w
Janowie Lubelskim przeciwko radnym
gminy Potok Wielki.
Me cz ob fi to wa ³ w wi el e
ciekawych zagrañ, zaciêtoœæ w grze
towarzyszy³a zagraniom z obu stron.
Spotkanie zakoñczy³o siê po 1,5 godz.
grze zwyciêstwem radnych Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim
11:10.

Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
szeñ
o
³
- 1/2 strony - 200 z³;
g
o
c e n yæ VAT 22%
- 1/4 strony - 100 z³;
o
D
olicz
- 1/8 strony - 50 z³;
osimy d
r
p
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.

Gazeta Janowska

15.

STOP AGRESJI
W Publicznej Szkole Podstawowej w
Bia³ej realizowano ostatnio projekt
STOP AGRESJI we wspó³pracy z
U r zê de m M ie js k im w J an o wi e
Lubelskim. Zadaniem g³ównym
realizowanego projektu by³o
rozpo znani e agre sywno œci wœ ród
najm³odszych dzieci i zaznajomienie
ich z zagro¿eniami bezpieczeñstwa
oraz uczenie prawid³owych zachowañ i
reakcji w okreœlonych sytuacjach.
Powy¿sze zadania i cele realizowane
by³y podczas zajêæ przeznaczonych dla
uczniów klas I - III szko³y, które
odbywa³y siê w okresie od wrzeœnia do
grudnia 2004 r. w ramach projektu.

o c e n i e w i d z ó w. A b y w p ³ y n ¹ æ
pozytywnie na dzieci, ka¿demu z nich
zosta³ podarowany znaczek przyjaŸni
motywuj¹cy do pozytywnych
z a c h o w a ñ . Ws p ó l n i e z o s t a ³
opracowany regulamin zachowañ
uczniów dotycz¹cy przestrzegania
norm w grupie i noszenia znaczka.
Uczniowie wykonali plakaty oraz
gazetki promuj¹ce prawid³owe
zachowanie, niesienie sobie wzajemnej
pomocy, radzenie sobie w trudnych
sytuacjach itp. Du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê zajêcia, podczas których
uczniowie aktywnie brali udzia³ w
zajêciach ruchowych, sportowych,

Uczniowie uczestniczyli w zajêciach
sprzyjaj¹cych rozwojowi ich
aktywnoœci twórczej i poznawczej oraz
motywacji do dba³oœci o zdrowie.
Zajêcia stworzy³y atmosferê
¿yczliwoœci, akceptacji i wzajemnego
szacunku. W czasie zabaw dzieci
uczy³y siê opanowywania i
prz ezw yci ê¿a nia z³o œci i agr esj i,
nawi¹zywania prawid³owych
kontaktów, pokojowego
rozwi¹zywania konfliktów.
8 paŸdz iernik a odby³ o siê
spotkanie z przedstawicielem policji z
Referatu Ruchu Drogowego, na którym
uczniowie klasy II przedstawili
program zwi¹zany z tematyk¹
bezpieczeñstwa na drodze.
Przypomnieli zasady bezpiecznego
przechodzenia przez jezdniê oraz
poruszania siê po niej w drodze do
szko³y i ze szko³y. Kolejne spotkanie z
przedstawicielem policji z Wydzia³u
Prewencji odby³o siê 28 paŸdziernika.
Podczas pogadanki dzieci poznawa³y
prawid³owe i bezpieczne zachowania
w domu, szkole i na drodze. Pozna³y
sytuacje ewentualnych zagro¿eñ dla
bezpieczeñstwa ich zdrowia i ¿ycia.
Ponadto obejrza³y filmy na wideo,
które obrazowa³y scenki zwi¹zane z
omawian¹ tematyk¹.
24 listopada uczniowie wziêli
udzia³ w warsztatach andrzejkowych
zorganizowanych przez Muzeum
Regionalne w Janowie Lub., które da³y
im wiele radoœci i niezapomnianych
chwil. Do przewozu uczniów do
muzeum aktywnie w³¹czyli siê rodzice.
30 listopada uczniowie klasy III
przygotowali spotkanie, na którym
przedstawili swoim kolegom i
kole¿ankom humorystyczne wierszyki
i scenki, ukazuj¹c w nich negatywne
zachowania dzieci w domu i w szkole,
podczas zabawy i nauki i poddali je
16.

gr ac h ze sp o³ ow yc h, ro zg ry wa li
wyœcigi rzêdów, zespo³ów, mecze
tenisa sto³owego. Atrakcyjne okaza³y
siê tak¿e zajêcia z zastosowaniem gier
p l a n s z o w y c h . D z ie c i c h ê t n i e
uczestniczy³y w org anizowanych
konkursach, wykonuj¹c ró¿ne prace
plastyczne i techniczne poznawanymi
technikami. Prace te umieszczane by³y
na wystawkach twórczoœci dzieciêcej.
W nagrodê za osi¹gniête wyniki oraz za
udzia³ w konkursach uczniowie
otrzymali nagrody rzeczowe oraz
dyplomiki.

Dziêki uzyskanym funduszom z
bud¿etu Gminy zakupiono m.in. bilety
wstêpu do muzeum oraz przybory
szkolne i sportowe, znaczki przyjaŸni,
nagrody rzeczowe dla uczniów, które
znacznie uatrakcyjni³y i u³atwi³y
realizacjê projektu. W ramach oceny
projektu zosta³y przeprowadzone
rozmowy z dzieæmi, z nauczycielami i
rodzicami.
Barbara Olech

Wolontariat - poœwiêcenie
i odpowiedzialnoœæ
Szkolny Klub Wolontariusza przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim zrzesza
dwudziestu wolontariuszy aktywnie
dzia³aj¹cych na rzecz œrodowiska
janowskiego. Program nasz
realizowany jest we wspó³pracy z
Regionalnym Centrum Wolontariatu w
Lublinie.
Od czterech lat, tyle istnieje
Szkolny Klub Wolontariusza, zg³asza
siê m³odzie¿ pe³na chêci i zapa³u, by
swoj¹ prac¹ s³u¿yæ ludziom
po tr ze bu j¹ cy m. Œw ia dc zy to o
potrzebie przebywania m³odych ludzi

Wo j e w ó d z k i e g o w L u b l i n i e .
Zap rez ent owa liœ my t am n asz e
dzia³ania wraz z klubami z Zamoœcia,
Pu³aw, Lublina, Lubartowa. Szkolny
Klub Wolontariusza dzia³aj¹cy przy
Li ce um Og ól no ks zt a³ c¹ cy m i m.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim na tym spotkaniu
otrzyma³ Certyfikat potwierdzaj¹cy
dzia³alnoœæ wed³ug standardów
wy pr ac ow an yc h pr ze z Ce nt ru m
Wolontariatu i partnerów programu.
Ce le i po tr ze by na sz eg o kl ub u
rozumiej¹ przedstawiciele lokalnego
biznesu. Na szczególne podkreœlenie
za s³ ug uj e ws pó ³p ra ca z pa ne m

w grupie, podejmowania dzia³añ na
rzecz innych potrzebuj¹cych pomocy,
co z kolei wp³ywa na budowanie
pozytywnego obrazu samego siebie.
Praca wolontarystyczna kszta³tuje
wra¿liwoœæ, otwartoœæ oraz
odpowiedzialnoœæ. Spêdzaj¹c
po¿ytecznie swój wolny czas
uczniowie odczuwaj¹, ¿e s¹ potrzebni
innym i wykonuj¹ coœ wa¿nego.
Wolontariusze przeciwstawiaj¹ siê
przemocy, brutalnoœci, staraj¹ siê
przezwyciê¿aæ w³asne s³aboœci, które
cz³owiekowi utrudniaj¹ ¿ycie. W
rzeczywistoœci tak pe³nej zagro¿eñ s¹
propagatorami zdrowego stylu ¿ycia.
M³odzi ludzie z naszego klubu
œwiadomie, dobrowolnie i bezp³atnie
pracuj¹ na rzecz œrodowiska. Mo¿na
spotkaæ wolontariuszy w Œwietlicy
Tera peutycznej „Stokrotka” oraz
Oœrodku Kuratorskim przy S¹dzie
Rejonowym w Janowie Lubelskim,
gdzie oprócz tego, ¿e pomagaj¹
dzieciom w nauce, organizuj¹ zabawy
integracyjne, przekazuj¹c pozytywne
wartoœci. Wyspecjalizowaliœmy siê w
organizacji imprez okolicznoœciowych
i integracyjnych dla dzieci
niepe³nosprawnych, we wspó³pracy z
Miejskim Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej, Centrum Pomocy
Rodzinie. Uczestniczyliœmy w akcjach
charytatywnych: „Pomó¿ Dzieciom
Przetrwaæ Zimê”, „Œwi¹teczna Zbiórka
¯ywnoœci”, „Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy”. W dniu 7
stycznia 2005 roku uczestniczyliœmy w
II Seminarium Szkolnych Klubów
Wolontariusza w Sali B³êkitnej Urzêdu

Antonim Florczakiem - w³aœcicielem
„Foto-Florczak” oraz panem
Andrzejem Surtelem w³aœcicielem
ksiêgarni „KAMENA”, za któr¹
serdecznie dziêkujemy.
Koordynator Szkolnego Klubu
Wolontariatu
Bo¿ena Czapla

Gazeta Janowska

Wolontariat jest znaczn¹ czêœci¹
mojego ¿ycia. W pracy
woluntarystycznej odnajdujê to, co w
¿yciu najwa¿niejsze, czyli: wiarê,
nadziejê i mi³oœæ. Nieodzownym
elementem jest tak¿e radoœæ, jak¹
otrzymujê od osób, którym pomagam.
Bê d¹ c w ol on ta ri us ze m m o¿ na
wzbogaciæ swoje wnêtrze o wiele
cennych wartoœci jak np. empatia,
altruizm, czy wra¿liwoœæ na ludzkie
cierpienie. Wolontariat jest dla mnie
bardzo wa¿n¹ lekcj¹, podczas, której
uczê siê wype³niaæ ideê braterstwa i
mi³oœci w stosunku do bliŸniego.
Najfajniejszym i najoryginalniejszym
prezentem, jaki mo¿na dostaæ pracuj¹c
jako wolontariusz jest uœmiech drugiej
osoby.
Agnieszka Hys

Og³oszenie
Janowskie Stowarzyszenie
Przedsiêbiorców zaprasza cz³onkówza³o¿ycieli oraz wszystkich
zainteresowanych wst¹pieniem do
Stowarzyszenia na spotkanie, które
odbêdzie siê 2 lutego 2005 r. o godz.
1300 w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Janowie Lubelskim.
Serdecznie zapraszamy. Zarz¹d.

Krasnale s¹ na œwiecie...
Krasnale, wbrew opinii, istniej¹
naprawdê. Jeœli ktoœ nie wierzy, mo¿e
si ê pr ze ko na æ, pr zy by wa j¹ c do
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Bia³ej, gdzie zadomowi³y siê na dobre
od kilku lat. Krasnale to grupa teatralna
zrzeszaj¹ca uczniów z m³odszych klas,
którzy przygotowuj¹ inscenizacje,
jase³ka, przedstawiaj¹c je potem w
szkole i poza ni¹. Wszystkie spektakle
bardzo siê podobaj¹ i ciesz¹ siê du¿ym
powo dzen iem, o czy m œwi adcz ¹
gromkie brawa, jakie mali aktorzy
otrzymuj¹ w dowód uznania.
Zajêcia w kole teatralnym
wyzwalaj¹ w dzieciach pozytywne
zachowania, ucz¹ odpowiedzialnoœci
za efekt dzia³añ zespo³owych, a
jednoczeœnie pomagaj¹ jednostkom
sta æ si ê cz ³on kam i te j ma ³ej ,
artystycznej spo³ecznoœci. Praca w
ze sp ol e wp ³y wa ws ze ch st ro nn ie
kszta³c¹co, jest Ÿród³em ró¿norodnych
prze¿yæ emocjonalnych zwi¹zanych
nie tylko z odbiorem treœci, ale g³ównie
z procesem przygotowania i
wystawienia. Daje dzieciom
mo¿liwoœæ poznania nowych œrodków
ekspresji, rozwija wyobraŸniê,
spostrzegawczoœæ, inwencjê twórcz¹, a
tak¿e kszta³ci umiejêtnoœæ
podejmowania decyzji. Dzieci ucz¹ siê
form i zwrotów grzecznoœciowych,
obycia, wra¿liwoœci na otaczaj¹ce je
piêkno. Teatrzyk twórczo rozwija, ale
równie¿ wydobywa to, co jest w nim
najpiêkniejsze i uczy samorealizacji.
Za udzia³ w Wojewódzkich
Przegl¹dach Teatrów Dzieciêcych i
M³odzie¿owych w JOK uczniowie i
opiekunowie zespo³u teatralnego
Krasnale, otrzymywali dyplomy z
podziêkowaniami, wyró¿nienia,

na gr od y r ze cz ow e. Co ro cz ni e
przygotowywane jase³ka s¹ okazj¹ do
zaprezentowania ich w szkole przed
spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹,
za pr os zo ny mi go œæ mi z Ur zê du
Miejskiego, emerytowanymi
nauczycielami, rodzicami i
miesz kañca mi wsi Bia³a . Dzie ci
chêtnie wystêpuj¹ tak¿e w Domu
Pielgrzyma przy Sanktuarium w
Janowie Lub. Jase³kami 2004 i 2005 w
Rejonowym Przegl¹dzie Jase³ek i
Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych w
Janowie Lub. Krasnale zdoby³y
uznanie jury i reprezentowanie rejonu
na szczeblu diecezji. Jest to ogromny
sukces dla maluchów, którzy ca³ym
sercem oddaj¹ siê tym
przedsiêwziêciom i bardzo prze¿ywaj¹
swoje wystêpy. Grupê teatraln¹
wspiera chórek szkolny, który swoimi
œpiewami podnosi wartoœæ artystyczn¹
przedstawieñ.
Uc zn io wi e i op ie ku no wi e
ciesz¹ siê, ¿e na swej drodze spotykaj¹
ludzi dobrej woli, darczyñców, którzy
wspieraj¹ ich dzia³alnoœæ. T¹ drog¹
przesy³amy szczególne podziêkowania
dla Ks. Infu³ata Edmunda Markiewicza
za dwukrotne sponsorowanie wyjazdu
d z ie c i d o Sa n do m ie r za , dl a
Przewodnicz¹cego Rady Miasta p.
Piotra Góry za podarowanie pami¹tek
dzieciom, dla p. Ma³gorzaty Kozyry za
s³odycze, dla p. Tadeusza Misia za
transport oraz dla wszystkich rodziców,
któ rzy akt ywn ie w ³¹c zyl i si ê w
przygotowania i wszelk¹ pomoc.
Ewa Jargi³o
Dorota Nafalska
Barbara Olech

Wystrzela³ wicemistrzostwo!

Podczas wojewódzkich Zawodów
M³odzików i Juniorów w strzelectwie
sportowym organizowanym przez
Biuro Lubelskiego Zarz¹du
Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w
kategorii pistoletu pneumatycznego

juniorów II miejsce zaj¹³ reprezentant
Szkolnego Ko³a LOK przy Zespole
Szkó³ w Janowie Lubelskim Tomasz
Pikula. Wystrzela³ 265 punktów o 10
mniej od reprezentanta z Lublina Paw³a
Stêpniaka i a¿ o 27 punktów
wyprzedzi³ trzeciego w tej kategorii,
równie¿ reprezentanta Lublina,
Micha³a Janika. Za wicemistrzostwo
otrzyma³ z r¹k Dyrektora Biura ZW
LOK Anny Malinowskiej statuetkê I
W i c e m i s t r z a Wo j e w ó d z t w a
Lubelskiego 2004 oraz medal i
pami¹tkowy dyplom. Serdecznie
gratulujemy!
ac

Konkurs rozstrzygniêty
Rozstrzygniêcie konkursu w ramach
kampanii „Zachowaj TrzeŸwy umys³”
za 20 04 r. o rgan iz ow an y p rz ez
Fundacjê „TrzeŸwy umys³”, którego
prezesem jest Maciej Zdziarski ze
Stowarzyszenia Producentów i
Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.
W powy¿szym konkursie udzia³ wziê³y
dzieci ze szkó³ podstawowych w £¹¿ku
Ordynackim, Momotach i w Bia³ej.
Nagrody w postaci ksi¹¿ek otrzymali:
w ramach konkursu „Zostañ Mistrzem”
Estera Urbanik, Agata Torba i
Przemys³aw Dr¹g wszyscy ze Szko³y
Podstawowej w £¹¿ku Ordynackim.

Natomiast w konkursie „Obroñ siê
wyg raj ” ksi ¹¿k ê otr zym a³a Ann a
Kozyra ze Szko³y Podstawowej w
Bia³ej. Oprócz nagród ksi¹¿kowych
wszyscy u czestnicy k onkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
La ur ea to m te go ko nk ur su
¿yczymy s ukces ów w s zkole,
spe³nienia marzeñ i zadowolenia z
osi¹gniêtych wyników.
Pe³nomocnik Burmistrza
Ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
Izabella Wydra

Nowe spojrzenie na
edukacjê zawodow¹ w powiecie
Dnia 11 stycznia 2005 roku w Zespole
Sz kó ³ Z aw od ow yc h w Ja no wi e
Lubelskim odby³a siê konferencja na
temat „Kszta³cenie zawodowe w
zreformowanym systemie edukacji”.
Otwieraj¹c konferencjê
Dyrektor Szko³y Pan Mariusz Wieleba
podkreœli³, ¿e inspiracj¹ do
zorganizowania konferencji sta³a siê
zmiana koncepcji kszta³cenia

Gra¿yna Czuryszkiewicz
reprezentuj¹ca Powiatowy Urzêdu
P r a c y, P a n L e c h W r o n k a przedstawiciel Starostwa
Powiatowego, Pani Gra¿yna £ysiak Lubelska Fundacja Rozwoju, oraz
nauczyciele Zespo³u Szkó³
Zawodowych w osobach Pani Cecylii
Suchora, Pana Andrzeja Jonaka i Pana
Piotra Szkutnika, omówili tematykê

zawodowego oraz inne spojrzenie na
szkolnictwo zawodowe w kontekœcie
zachodz¹cych zmian na lokalnym
rynku pracy. W zorganizowanej w
œwietlicy szkolnej konferencji udzia³
wziêli licznie przybyli pracodawcy z
terenu powiatu, m³odzie¿ szkó³
ponadgimnazjalnych wraz z
opiekunami, a tak¿e nauczyciele i
uczniowie Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim.
Tematyka konferencji dotyczy³a
mo¿liwoœci poszukiwania nowych
dróg dla rozwoju wspó³czesnego
szkolnictwa zawodowego w aspekcie
lokalnego rynku pracy. Sw¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ uczestników konferencji
Pan Boles³aw Gzik - Starosta Janowski.
W wy st¹ pie nia ch s wyc h
przedstawiciele instytucji
wspieraj¹cych szkolnictwo: Pani

kszta³cenia zawodowego spójnego z
planami i prognozami unijnego rynku
pracy oraz umiejêtnoœciami,
kwalifikacjami i kompetencjami,
jakimi powinien dysponowaæ
absolwent szko³y zawodowej, by móc
zaistnieæ na wspó³czesnym rynku
pracy.
Pracodawcy z bran¿y
spo¿ywczej, szkol¹cy m³odzie¿
zasadniczej szko³y zawodowej podczas
konferencji zaprezentowali swoje
w y r o b y, k t ó r y c h u c z e s t n i c y
konferencji mogli posmakowaæ.
Zdaniem uczestników konferencji, a
tak¿e jej organizatorów, tego typu
spo tka nia pow inn y od byw aæ s iê
czêœciej, po to, by wspólnie szukaæ
dróg i mo¿liwoœci rozwi¹zania
problemu spo³ecznego, jakim jest
bezrobocie w naszym regionie.

Dzia³alnoœæ Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska
W sk³ad gminnej infrastruktury
komunalnej, któr¹ zajmuje siê referat
wchodz¹ wszystkie obiekty i
urz¹dzenia, które umo¿liwiaj¹ i
u³atwiaj¹ normalne funkcjonowanie
miasta, a tak¿e wp³ywaj¹ na jego
wizerunek zewnêtrzny. Do obiektów
tych nale¿y sieæ dróg z ich
wy po sa ¿e ni em - oœ wi et le ni em i
oznakowaniem, tereny zielone - parki,
zi el eñ ce z kw ie tn ik am i i ma ³¹
architektur¹ oraz miejsca pamiêci
narodowej.
Uk³ad komunikacji drogowej
na terenie gminy stanowi¹ drogi
krajowe, powiatowe i gminne. Ka¿da z
tych kategorii dróg jest
administrowana przez innego zarz¹dcê.
Pr ze z g mi nê pr ze bi eg aj ¹ d ro gi
krajowe: nr 19 Lublin - Rzeszów o
d³ugoœci 19 km oraz droga nr 74 Kielce
- Zosin na granicy pañstwa o d³ugoœci 4

Gazeta Janowska

km. Stanowi¹ one osnowê uk³adu
komunikacyjnego, którego
uzupe³nieniem jest sieæ dróg
powiat owych. Drogi p owiato we
umo¿liwiaj¹ po³¹czenie z najdalej
po³o¿onymi miejscowoœciami gminy
Momoty, Ujœcie i Szewce, po³o¿onymi
w kompleksie leœnym Lasy Janowskie
oraz gminê Godziszów i dalej. W ci¹gu
dróg gminnych zlokalizowanych jest 6
mostów o ³¹cznej d³ugoœci 45 mb i
po wi er zc hn i 2 12 m2 or az 68
przepustów rurowych o œrednicy od fi
600 do fi 1000 o ³¹cznej d³ugoœci 420
mb.
Gmina posiada 18 dróg
gminnych pozamiej skich
obs³uguj¹cych 9 so³ectw i s³u¿¹cych
po³¹czeniom z miastem i siedzib¹
gminy. £¹czna d³ugoœæ tych dróg
wynosi 41,5 km o powierzchni 219 tys.
m2.
Ci¹g dalszy na stronie 18.
17.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci “wandali janowskich”.

Stowarzyszenie „Wandali Janowskich”
informuje mieszkañców miasta o 10
najwa¿niejszych osi¹gniêciach
zrealizowanych w roku 2004:
1. Zniszczona fontanna miejska na
Nowym Rynku - zatkane filtry oraz
pompy;
2. Dewastacja znaków drogowych (8
szt.) - powyginanie i malowanie
sprayem;
3. Pseudograffiti na pomnikach i
domach mieszkalnych - m.in.
de wa st ac ja po mn ik a Tad eu sz a
Koœciuszki;
4. Zniszczone latarnie w Parku
Miejskim (8 szt.) - st³uczone klosze,
wy³amane s³upy, wydarte przewody;
5. Dewastacja koszy na œmieci (25 szt.)
- niektóre z nich nie nadawa³y siê do
remontu;
6. Uszkodzenie ³awek (4 szt.) wy ³a ma ne sz cz eb le , u sz ko dz on e
oparcia (promowanie nowej tradycji
siadania na oparciach i trzymania nóg
na ³awce);
7. Niszczenie barierek mostowych na
rzece Bia³ej i wrzucanie ich do wody;
8. Dewastacja m³odych drzewek przy
ul. Zamoyskiego (10 szt.) - wy³amanie
nowych nasadzeñ;
9. Niszczenie tablic unijnych wykorzystanie ich jako tarczy do
trenowania rzucania kamieniami;
10. Uszkodzenie lampek na choince w
Parku Miejskim - powyrywanie i
poucinanie sznurów œwietlnych.
W ramach bie¿¹cej dzia³alnoœci
nie s¹ to nasze jedyne osi¹gniêcia,
wzbogacamy nasz¹ ofertê ka¿dego
ro ku i s ta ra my si ê z as ka ki wa æ
mieszkañców nowymi pomys³ami
dewastacji. Wszystkie osoby pragn¹ce
przy³¹czyæ siê do naszej charytatywnej
dzia³alnoœci prosimy o kontakt za
poœrednictwem „Gazety Janowskiej”.
O d zi a³ an ia ch st ow ar zy sz en ia
bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
„Wandali Janowskich”
Dewastanty Wandalicki
PS. Wandalizm - leczyæ,
wychowywaæ czy izolowaæ.
Stowarzyszenie wandali to oczywiœcie
instytucja fikcyjna. Fikcyjna niestety

tylko w zakresie sformalizowania.
Natomiast wszystkie „dokonania” tej
gr up y o só b s ¹ j ak na jb ar dz ie j
prawdziwe. C zêœci o sób mieszkañców miasta, mo¿na nadaæ
przydomek rasowego wandala zgodnie
z definicj¹.
Wandal - cz³owiek rozmyœlnie
niszcz¹cy dobra, wartoœci
kulturalne, monumenty, dzia³a
sztuki, barbarzyñca, dewastator,
niszczyciel.
Etymologia: ³ac. Vandalus l.mn.
Wandali /Wandale/ staro¿ytny lud
ger mañ ski , kt óry naj ech a³ G ali ê,
Hiszpaniê i Afrykê P³d. w IV i V wieku,
a w 455 r wkroczy³ do Italii, z³upi³
Rzym i zniszczy³ wiele dzie³ sztuki i
literatury. cyt. „S³ownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojêzycznych”
W³adys³awa Opaliñskiego.

Wa n d a l i z m n i e j e s t n i c z y m
szczególnym ani charakterystycznym
dla dzisiejszych czasów ani dla takiego
miejsca na ziemi, jakim jest Janów
L u b e l s k i . Wi e l e w i ê k s z y c h i
mniejszych miast boryka siê z tym
problemem wydaj¹c spore kwoty na to,
co trzeba naprawiæ b¹dŸ uzupe³niæ. I
tak szkody wyrz¹dzone przez
janowskich wandali to w roku 2004
oko³o 8500 z³, a to w przeliczeniu daje
np.: 17 nowych ³awek lub 28 nowych
koszy na œmieci lub 8 latarni, itp.
Gmina te pieni¹dze mog³aby
oczywiœcie przeznaczyæ na podane
wy¿ej przyk³ady lub na inne inwestycje
s³u¿¹ce wszystkim mieszkañcom. Tak
jednak nie jest. Dlaczego? Czy
rzeczywiœcie jesteœmy wobec tego typu
zac how añ b ezs iln i? D lac zeg o na
naszych ulicach maj¹ byæ po³amane
drzewka, a dzieci nie mog¹ bawiæ siê
przy fontannie, bo któryœ z lokalnych
wandali mia³ nat chnieni e by j¹
skutecznie zablokowaæ? Czy trzeba
inwestowaæ w skomplikowane
technologie, typu monitoring miasta,
aby zapobiec dewastacji? Sk¹d siê
bierze wandalizm, gdzie ma swoje
Ÿród ³o? B yæ mo ¿e wy nika on z
postawy: „przecie¿ to wszystkich, czyli
niczyje” - wywodz¹cej siê jeszcze z
czasów komunizmu. Byæ mo¿e jest to
po prostu przejaw g³upoty, która

Dzia³alnoœæ Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska
Dokoñczenie ze strony 17.
W 50 % s¹ to drogi utwardzone, lecz z
tego tylko 20 %, czyli 10 km ma
nawierzchniê ulepszon¹, bitumiczn¹.
Istniej¹ca sieæ dróg gminnych jest
wystarczaj¹ca i spe³nia potrzeby
mieszkañców. Ulice gminne stanowi¹
uz up e³ ni en ie g³ ów ny ch tr ak tó w
komunikacyjnych tworzonych przez
ulice le¿¹ce w ci¹gu dróg krajowych i
powiatowych. S¹ to przewa¿nie ulice,
œródmiejskie i osiedlowe o ruchu
lokalnym i dojazdowym posiadaj¹ce
nawierzchnie ulepszone. W mieœcie
istnieje sieæ dróg gminnych z³o¿ona ze
113 ulic (be z ul ic k raj owy ch i
powiatowych) o ³¹cznej d³ugoœci 33,5
km, w tym o nawierzchni ulepszonej
23,4 km, n ieulepsz onej, czy li o
nawierzchni t³uczniowej 2 km oraz o
nawierzchni gruntowej o d³ugoœci 8 km
18.

zlokalizowanych w zasadzie na terenie
osiedli Wschód, Przyborowie i na
osiedlu Po³udnie, które jest stopniowo
zasiedlane.
Oœ wi et le ni e u li cz ne je st
el em en te m tr wa le zw i¹ za ny m z
funkcjonowaniem drogi. Obecnie na
terenie miasta i gminy jest
zainstalowanych 1262 szt. lamp
oœwietlenia ulicznego, w tym na
drogach krajowych - 174 szt., na
drogach powiatowych - 346 szt., na
drogach gminnych - 677 szt., w parkach
- 65 szt. Na terenie samego miasta
zainstalowanych jest 970 szt., co
stanowi 76% ogólnego stanu
oœ wi et le ni a gm in y. Oœ wi et le ni e
charakteryzuje siê ró¿norodnoœci¹
typów opraw i zastosowanej mocy
¿arówek.

przejawia siê w nieumiejêtnoœci
pr ze wi dy wa ni a sk ut kó w sw oi ch
zacho wañ i i ch cel owoœci. Takie
stwierdzenia s¹ na pewno zbytnim
uproszczeniem zjawiska. Poszukajmy,
zatem rzeczywistych przyczyn
w a n d a l i z m u . Ps y c h o l o d z y w
zale¿noœci od reprezentowanej szko³y
przypisuj¹ ró¿ne Ÿród³a tym
zjawiskom. Niezmiennie wandalizm
ko ja rz on y j es t n at om ia st z
po dw y¿ sz on ym po zi om em tz w.
agresywnoœci.
Wy s o k i p o z i o m a g r e s y w n o œ c i
przejawiaj¹cy siê w wandalizmie mo¿e
byæ uwarunkowany:
1. Cz yn ni ka mi bi ol og ic zn ym i specyficzn¹ budow¹ mózgu
uformowan¹ genetycznie lub
zniekszta³con¹ w wyniku uszkodzeñ
wybranych partii kory mózgowej.
2. Czynnikami psychodymicznymi agresja jako reakcja na frustracje, która
wywodzi siê z poczucia bezsilnoœci
oraz niemo¿noœci realizacji
konstruktywnych celów ¿yciowych.
3. Czynnikami behawioralnymi agresja wyuczona jako wynik
n a g r a d z a n i a r e a k c j i
niekonstruktywnych, czyli np.
poœwiêcanie wiêkszej uwagi dziecku,
które zachowuje siê agresywnie lub
niszczy bezsensownie ró¿ne
przedmioty.
4. Czynnikami poznawczymi - agresja
modelowana wywodz¹ca siê z
doœwi adcze ñ real nych / obser wacja
zachowañ agresywnych w rodzinie/ lub
nierealnych /filmy i gry komputerowe,
w których wystêpuj¹ sceny pe³ne aktów
agresywnych, zachowañ brutalnych i
niszczycielskich/.
5. Czynnikami kulturowymi - agresja
jako wartoœæ np. podkultury gangów, w
systemach spo³ecznych totalitarnych
takich jak nazizm.
Jak widzimy zachowania tego
typu mog¹ mieæ bardzo ró¿norodne
pod³o¿e. Wydaje siê, ¿e wandalizm
obejmuje wiele ró¿nych zachowañ,
wystê puj¹c ych u ró¿ny ch ludzi i
rozmaitych okolicznoœciach. Co wiêcej
na pewno nie jest bezsensowny.
Mo¿e s³u¿yæ ró¿nym celom:
1. Wandalizm zaborczy: niszczenie
w³asnoœci w celu uzyskania pieniêdzy

lub innych dóbr, np. szabrowanie
czêœci z samochodów czy instalacji.
2. Wandalizm taktyczny: niszczenie
w³asnoœci jest œrodkiem zwracaj¹cym
uwagê na skarg i np. niszczenie
sto³ówki przez wiêŸniów w proteœcie
przeciw niewystarczaj¹cemu
wy¿ywieniu.
3. Wandalizm ideologiczny: stosowany
dl a p op ar ci a j ak ie jœ sp ra wy o
charakterze ideologicznym np.
malowanie hase³ antypañstwowych na
ambasadach.
4. Wandalizm mœciwy: zniszczenie
wybranego obiektu w celu wziêcia
odwetu np. grupa uczniów demoluje
klasê, poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e nauczyciel
by³ niesprawiedliwy.
5. Wandalizm zabawowy: niszczenie
w³asnoœci dla zabawy, np. kto potrafi
wyt³uc szybê na najwy¿szym piêtrze,
popsuæ w najbardziej pomys³owy
sposób automaty telefoniczne.
6. Wandalizm z³oœliwy: niszczenie
w³asnoœci jako jeden z przejawów
gniewu lub frustracji, np. czêsto
skierowany przeciw symbolom klasy
œredniej i instytucjom; metro, szko³y,
samochody. Cele na podst: Philip G.
Zimbardo „Psychologia i ¿ycie”.
Dl a m ³o dz ie ¿y z t zw. ga ng ów
m³odzie¿owych wandalizm jest czêsto
jedyn¹ mo¿liwoœci¹ uzyskania pozycji
i presti¿u oraz szacunku dla samego
siebie. Zachowaniom typu wandalizm
sp rz yj aj ¹ n at om ia st na st êp uj ¹c e
okolicznoœci:
1. Anonimowoœæ - tego typu
zachowania z regu³y s¹ najbardziej
widoczne w du¿ych miastach.
2. Brak reakcji ze strony otoczenia cicha akceptacja stanowi, bowiem
swego rodzaju przyzwolenie
œrodowiska.
Wyjœciem z sytuacji na pewno nie jest
milczenie ani tolerowanie aktów
bezmyœlnego wandalizmu. Dlatego te¿
prosimy o informacje na temat osób
bawi¹cych siê w ten sposób naszym
kosztem. Chêtnie przedstawimy ich z
imienia i nazwiska. Je¿eli zaœ grupa
wandali dzia³aj¹cych w Janowie robi to
z pobudek ideologicznych mo¿e
chcia³aby przedstawiæ swoje
a rg u m e n t y n a ³ a m a c h G a z e t y
Janowskiej.
B&K

Tereny zielone, czyli parki zieleñce,
skwery z kwietnikami oraz miejsca
pamiêci narodowej s¹ kolejnym
sk³adnikiem infrastruktury
komunalnej, nad którym sprawuje
pieczê referat. Utrzymaniem czystoœci
na tych terenach zajmuje siê od kilku lat
prywatna firma Eko-Park, z któr¹
gmina zawar³a umowê w wyniku
przeprowadzonego postêpowania o
zamówienie publiczne. Firma ta
jednoczeœnie wykonuje zimowe
utrzymanie chodników oraz zajmuje
siê wyw oze m odp adó w z kos zy
ulicznych. £¹cznie tereny te, to znaczy
Park Misztalec, Park Miejski przy ul.
Ogrodowej, skwery w Rynku oraz teren
•ródliska, obejmuj¹ obszar o
powierzchni ok. 6,5 ha. Nasadzenia
kwiatowe na kwietnikach
wykonywane s¹ corocznie w ramach
przeprowadzonych negocjacji i ustaleñ
zakresu stosownie do mo¿liwoœci
finansowych gminy.

Miejsca pamiêci narodowej
oraz mogi³y ¿o³nierskie to tak¿e
obiekty, nad którymi referat sprawuje
opiekê. Opiek¹ jest otoczone Porytowe
Wzgórze z 24 mogi³ami ¿o³nierskimi
oraz przyleg³y teren o powierzchni
oko³o 1 ha. Na cmentarzu parafialnym
znajduje siê 11 mogi³ w tym 3 kwatery
¿o³nierskie z czasów II wojny
œwiatowej. Ponadto kilka razy w roku
przeprowadza siê prace porz¹dkowe na
cmentarzu wojennym z I wojny
œwiatowej w Bia³ej II, tzw. Cmentarz
austriacki oraz mogi³y i pomniki w
Momotach Dolnych i w Szklarni.
Innymi obiektami
komunalnymi bêd¹cymi pod opiek¹
gminy s¹ jeszcze: mieszkania i budynki
komunalne, szalet miejski, fontanna,
zdroje uliczne i studnie.

Gazeta Janowska

Kierownik Referatu
mgr in¿. Anna Szkup

Zadania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

Zadania Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Gruntami
Referat Gospodarki Przestrzennej i
Gruntami tut. Urzêdu prowadzi sprawy
i zadania zwi¹zane z gospodark¹
przestrzenn¹ i gospodark¹
ni er uc ho mo œc ia mi gm in y J an ów
Lubelski.
Do zadañ gospodarki przestrzennej
nale¿y:
1. Prowadzenie procedur zwi¹zanych z
op ra co wy wa ni em i uc hw al an ie m
m i e j s c o w y c h p l a n ó w
zagospodarowania przestrzennego;
2. Wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy dla terenów nie objêtych
miejscowymi planami;
3. Wydawanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenów nie objêtych miejscowymi
planami;
4. Wydawanie wyrysów i wypisów z
uchwalonych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
5. Wydawanie zaœwiadczeñ i opinii o
pr ze zn ac ze ni u n ie ru ch om oœ ci w
miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego;
6. Ustalanie numeru porz¹dkowego
nieruchomoœci, opracowywanie
operatów numeracji porz¹dkowej i
dokonywanie uzgodnieñ w zakresie
stosowania na terenie miasta i gminy
urzêdowych nazw miejscowoœci i
uchwalonych nazw ulic;
7. Udzielanie informacji osobom
zainteresowanym w sprawach:
- przeznaczenia dzia³ek w
miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego;

- mo¿liwoœci lokalizacji inwestycji na
terenie gminy;
- innych zwi¹zanych z zadaniami
referatu.
Do zadañ gospodarki
nieruchomoœciami nale¿y:
- Podzia³ nieruchomoœci;
- Komunalizacja;
- Nabycia nieruchomoœci;
- Zbycia nieruchomoœci;
- Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania w
prawo w³asnoœci;
- Rozgraniczenia;
- Sprzeda¿ lokali mieszkalnych;
- Windykacja op³at za u¿ytkowanie
wieczyste;
- Dzier¿awa gruntu;
- Wykreœlenie hipoteki;
- Op³ata planistyczna.
Wymienione wy¿ej zadania
referat prowadzi w sk³adzie 5-cio
os ob ow ym . P ro wa dz en ie sp ra w
odbywa siê w oparciu o bardzo z³o¿one
pr oc ed ur y f or ma ln o - pr aw ne ,
wynikaj¹ce z przepisów prawa z
zakresu ustawy o planowaniu i
zag osp oda row ani u pr zes trz enn ym,
u stawy o gospodarce
nieruchomoœciami jako ustaw
wiod¹cych oraz innych licznych ustaw
i aktów wykonawczych dotycz¹cych
prowadzonych zadañ. Sprawy niemal
na ka¿dym etapie prowadzone s¹ z
udzia³em spo³eczeñstwa, dotycz¹
osobistych spraw i problemów ludzi,
czêsto s¹ konfliktogenne i
pracoch³onne.
Do najwa¿niejszych zadañ,
jakie uda³o siê zrealizowaæ przez
Referat w minionym roku mo¿na
zaliczyæ:

1. Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Janów Lubel ski. F akt ten
oz na cz a, ¿e w³ aœ ci ci el e dz ia ³e k
po³o ¿on ych na t ere nie gmi ny 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,
Kiszki, Ujœcie, Szewce, maj¹
mo¿liwoœæ przyœpieszenia i
uproszczenia procesów
inw est ycy jny ch w bud own ict wie ,
bowiem wypis i wyrys z tego planu
stanowi bezpoœredni¹ podstawê do
ubiegania siê o pozwolenie na budowê;
2. Prz epr owa dze nie neg ocj acj i z
udzia³em ok. 300 osób w celu nabycia
na rzecz gminy gruntów pod rozwój
przedsiêbiorczoœci oraz rozbudowê
„Zalewu”. W efekcie wykupiono
grunty po³o¿one w pó³nocnozachodniej czêœci gminy o powierzchni
4, 39 ha z przeznaczeniem na rozwój
przedsiêbiorczoœci. W perspektywie
umo¿liwi to pozyskiwanie inwestorów
i rozwój inwestycji;
3. P rze pro wad zen ie n ego cja cji z
w³aœcicielami dzia³ek po³o¿onych przy
ul. Jana Zamoyskiego w ci¹gu drogi
krajowej nr 74 zwi¹zanych z wykupem
tych dzia³ek, co umo¿liwi³o uzyskanie
przez GDDKiA w Lublinie decyzji o
pozwoleniu na budowê i rozpoczêcie
realizacji ju¿ w ubieg³ym roku
inwestycji polegaj¹cej na wzmocnieniu
i poszerzeniu istniej¹cej jezdni,
przebudowy skrzy¿owania ulic J.
Zamoyskiego, Wojska Polskiego i Boh.
Poryt. Wzg., przebudowy istniej¹cych

chodników i budowy nowych
chodników (od skrzy¿owania z ul. Jana
Paw³a II do ul. Przyborowie).
Ponadto w referacie w prowadzonych
sprawach wydano ogó³em ok. 2130
ró¿nego rodzaju pism, ok. 95 decyzji
administracyjnych, udzielono ok. 1900
osobom informacji, sprzedano 38
lokali mieszkalnych przy zastosowaniu
95% bonifikaty. Sprawy te prowadzono
przy udziale ok. 8 tys. stron.
W roku 2005 referat bêdzie
wykonywa³ w dalszym ci¹gu zadania
w/ w z ak re si e, ze sz cz eg ól ny m
zaanga¿owaniem w dalsze
pozyskiwanie gruntów pod rozwój
przedsiêbiorczoœci i usprawnienie
bie¿¹cej obs³ugi interesanta.
O s o b y, k t ó r e m a j ¹ d o
za ³a tw ie ni a sp ra wy w za kr es ie
dz ia ³a ni a r ef er at u t zn . p la nu j¹
rozpoczêcie procesu inwestycyjnego,
chc¹ dowiedzieæ siê jakie
przeznaczenie ma ich dzia³ka lub ta
kt ór ¹ c hc ¹ n ab yæ , j ak i n um er
porz¹dkowy ma ich budynek, chc¹
zbyæ lub nabyæ grunt, wykupiæ
mieszkanie, sprawdziæ swoje
zobowi¹zania z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego, dokonaæ podzia³u lub
rozgraniczenia swojej nieruchomoœci,
zapraszamy do tut. Urzêdu - pokój nr
22, I piêtro. Dodatkowych informacji
mo¿na równie¿ uzyskaæ pod nr
(015)8724673 w godzinach pracy
Urzêdu.
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Gruntami
mgr El¿bieta Michalska

Przedstawiciel Handlowy: Edward Boczek, tel.: 0 600 984 772.
Gazeta Janowska
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Mo¿na jeszcze wymieniaæ
Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 58, poz. 515 z póŸn. zm.)
pr aw a j az dy i i nn e d ok um en ty
uprawniaj¹ce do kierowania
pojazdami, wydane do kierowania
poj azd ami wyd ane na p ods taw ie
dotychczasowych przepisów
zachowuj¹ wa¿noœæ do czasu ich
wymiany dokonywanej na koszt osoby
uprawnionej w zakresie, na jaki zosta³y
wydane.
Terminy wymiany praw jazdy i
innych dokumentów uprawniaj¹cych
do ki erow ania poja zdam i okr eœla
rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 29 kwietnia 2002 r. - w sprawie
wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69,
poz. 640 z póŸn. zm.). Zgodnie z tym
rozporz¹dzeniem do 31 grudnia 2004r.
podlega³y wymianie wszystkie prawa
jazdy wydane w okresie od dnia 1
stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r.
Wiêkszoœæ osób posiadaj¹cych prawa
jazdy podlegaj¹ce wymianie z³o¿y³a
wnioski o wymianê praw jazdy w
ostatnim kwartale 2004 r. Ogó³em
wniosków o wymianê praw jazdy
wp³ynê³o w 2004 r. ponad 3 tysi¹ce.
Wydzia³ Komunikacji, Transportu i
Dróg Publicznych dokona³ wymiany
1907 sztuk z tego w miesi¹cu
paŸdzierniku 209 sztuk, listopadzie 525
sztuk, grudniu 495 sztuk, zaœ ogó³em
zosta³o wydanych w 2004 r. 3194
sztuki praw jazdy. Z wniosków, które
wp³ynê³y w grudniu 2004 r. pozosta³o
do wymiany oko³o 1000 praw jazdy. S¹
one w trakcie za³atwiania tj. przesy³ane
s¹ su kc es yw ni e za mó wi en ia na
wykonanie praw jazdy do Polskiej
Wytwórni Papierów Wartoœciowych
S.A. w Warszawie.
Z uwagi na olbrzymi¹ iloœæ
z³o¿onych wniosków na wymianê praw
jazdy, które wp³ynê³y w miesi¹cach:
listopad - grudzieñ 2004 r. Minister
Infrastruktury rozporz¹dzeniem z dnia
15 grudnia 2004 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie w sprawie wymiany
praw jazdy (Dz. U. Nr 269, poz. 2674)
przed³u¿y³ termin wymiany praw jazdy
(wydanych w okresie od 01.01.1984 do
30.04.1993 r.) - do dnia 30 kwietnia
2005 r. Przesuniêcie terminu wymiany
w/w praw jazdy z 31 grudnia 2004r. na
30 kwietnia 2005 r. jest reakcj¹ na
zg³aszane postulaty przez organy
samorz¹dowe w celu umo¿liwienia
spokojnego przeprowadzenia procesu
wymiany dokumentów. Te rmin
wymiany pozosta³ych praw jazdy tzn.
wydanych po dniu 1 maja 1993 r.
wynikaj¹cy z rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002

roku w sprawie wymiany praw jazdy
(Dz. U. Nr 69, poz. 640 i Dz. U. z 2004r.
Nr 269, poz. 2674) wyznaczony jest do
dnia 30 czerwca 2006 r.
Op³ata za wymianê prawa jazdy
wynosi 71 z³ + op³ata skarbowa (5z³ od
podania + 0,50 od ka¿dego za³¹cznika).
Starostwo Powiatowe (organ wydaj¹cy
prawo jazdy) z pobieranej op³aty 71 z³
odprowadza:
- 43,66 z³ - koszt wyprodukowania
praw jazdy przez PWPW S.A.
- 1,00 z³ - op³ata ewidencyjna
odprowadzana w ca³oœci do
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji na prowadzenie CEPiK.
W Wydz iale Komunikacji,
Tran sp or tu i Dr óg Pu bl ic zn yc h
Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim z dniem 31 sierpnia 2004 r.
wdro¿ono nowy system „Pojazd”. Tak,
wiêc zarówno wydawanie praw jazdy
oraz rejestracja pojazdów odbywa siê w
systemie Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
W roku 2004 r. zarejestrowano i
wprowadzono do ewidencji pojazdów
(na tablicach rejestracyjnych (z
numerami z wyró¿nikiem powiatu
janowskiego - LJA) - 3014 szt.
pojazdów:
w tym:
- samochody - 2315 szt.
- przyczepy - 207 szt.
- motocykle - 42 szt.
- motorowery - 88 szt.
- ci¹gniki rolnicze - 362 szt.
Najwiêcej pojazdów zosta³o
zarejestrowanych w okresie maj wrzesieñ tj. po wejœciu naszego kraju
do Unii Europejskiej, w którym to
spr owa dzo no naj wiê cej p oja zdó w
u¿ywanych z krajów Unii (najwiêcej z
Niemiec).
Z dochodów uzyskanych za
rejestracjê pojazdów ponad po³owê
stanowi¹ koszty, jakie ponosi
Star ostw o na zaku p doku ment ów
komunikacyjnych, tablic
rejestracyjnych, dowodów
rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek,
znaków legalizacyjnych i innych.
Na terenie powiatu jest
zarejestrowanych ogó³em ponad 24
tysi¹ce szt. pojazdów w tym oko³o:
- samochodów osobowych - 12 000 szt.
- samochodów ciê¿arowych - 2300 szt.
- samochodów specjalnych i ci¹gników
samochodowych - 250 szt.
- autobusów - 75 szt.
- ci¹gników rolniczych - 6500 szt.
- motocykli i motorowerów - 2050 szt.
- naczep i przyczep - 1000 szt.
Wydzia³ Komunikacji
Starostwa Powiatowego

Specjalistyczny Gabinet Laryngologiczny
Lek med. Wies³aw Dubielis
Choroby:

gard³a
uszu

Zabawa przez sport
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Janowie Lubelskim w okresie od 1
wrzeœnia do koñca 2004 roku
przygotowa³ i zrealizowa³ Program
Rekreacyjno-Sportowy dla uczniów
Publicznych Szkó³ Podstawowych z
terenu gminy Janów Lubelski. Program
polega³ na wspó³zawodnictwie
sportowym miêdzy uczniami tych
szkó³, pozwalaj¹cy na propagowanie
atrakcyjnych form spêdzania czasu
wolnego uczniów. W rozgrywkach,
zawodach, turniejach uczestniczy³o
ponad 500 dzieci ze szkó³
podstawowych z Janowa Lubelskiego,
Bia³ej i £¹¿ka.

rywalizacjê oraz na atrakcyjn¹ formê
spêdzania czasu wolnego. Istotn¹
rzecz¹ w tej zabawie by³o stworzenie
warunków zdrowej rywalizacji
sportowej pomiêdzy uczniami z terenu
ca³ej gminy Janów Lubelski, w oparciu
o zasady „czystej sportowej gry” i
równoœci szans. Trzeba stwierdziæ, i¿
ka¿de dziecko mog³o uczestniczyæ w
tej sportowej rywalizacji. Na pami¹tkê
ka ¿d e dz ie ck o uc ze st ni cz ¹c e w
zabawie otrzymywa³o pami¹tkowy
zn ac ze k o ra z p od cz as za wo dó w
otrzymywa³o napoje, czekoladki lub
batoniki. Na zakoñczenie sportowej
rywalizacji dokonano podsumowania
wyników i ka¿da ze szkó³ bior¹ca

Jak twierdz¹ nauczyciele realizuj¹cy
program, zajêcia te cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem wœród uczniów i
przyci¹ga³y na zawody rzesze m³odych
sportowców. Program ten wprowadzi³
nowe formy rekreacji fizycznej.
Podczas zabaw sportowych rozegrane
zosta³y zawody w unihokeja, w szachy,
w pal anta rzuc aneg o, w b iega ch
prze³ajowych, w tenisie sto³owym, w
biega ch sztaf etowy ch i wielo boju
lekkoatletycznym. Dobór zabaw nie
by³ przypadkowy. Te zabawy ciesz¹ siê
du¿ym powodzeniem wœród uczniów,
pozwalaj¹ dzieciom na wysi³ek
fizyczny i umys³owy, sportow¹

ud zi a³ w pr og ra mi e ot rz ym a³ a
pami¹tkowy puchar oraz nagrodê
rzeczow¹ dla szko³y. Na realizacjê tego
programu Klub pozyska³ œrodki z
bud¿etu gminy Janów Lubelski w
ramach og³oszonego konkursu na
zorganizowanie czasu wolnego dzieci i
m³odzie¿y stanowi¹c¹ alternatywê
wobec zagro¿eñ ¿ycia codziennego.
Z sonda¿y przeprowadzonych
wœród dzieci wynika, i¿ oczekuj¹ one z
niecierpliwoœci¹ na dalsz¹ kontynuacjê
podobnych zabaw i programów.

Wykonywanie protez zêbowych
i aparatów ortodontycznych, naprawa protez
Janów Lubelski, ul. Jana Paw³a II 6,
tech. dentystyczny Katarzyna Jewulska
czynne 8.30 - 12.30, tel.: (015) 87 23 217, tel.: kom. 0 609 55 08 28.

GABINET NEUROLOGICZNY I LECZENIE CHORÓB KRÊGOS£UPA
dr Andrzej Nowakowski
SPECJALISTA CHORÓB UK£ADU NERWOWEGO
I TERAPII MANUALNEJ KRÊGOS£UPA
Leczenie:
- zespo³y bólowe krêgos³upa i narz¹dów ruchu pochodzenia neurologicznego,
reumatologicznego i pourazowego;
- bóle i zawroty g³owy, migreny;
- choroba zwyrodnieniowa krêgos³upa i stawów;
- dyskopatia, przepukliny, osteoporoza;
- nerwice, depresja, padaczka.

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.
20.

Prezes UKS „Trójka”
Zbigniew Czajkowski

JANÓW LUBELSKI, UL. ZAMOYSKIEGO 77
PRZYJMUJE W ŒRODY OD GODZ. 9.00.
INFORMACJE I ZAPISY tel. (081) 886 48 17, tel. kom. 0 606 611 150.

Gazeta Janowska

