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Pozbieraæ siebie, ale jak?
W czasie ca³ego roku liturgicznego
ok re se m wy j¹ tk ow ym je st cz as
Wielkiego Postu: czas refleksji,
zadumy, powa¿nego podejœcia do
w³asnego ¿ycia; czas pokuty,
nawrócenia i odnowy; czas rzetelnego
przygotowania na najwiêksze œwiêta
œwiata chrzeœcijañskiego WIELKANOC. W t ym czasie
czterdziestodniowej pokuty szczególn¹
rolê odgrywaj¹ rekolekcje. Ka¿de
rekolekcje s¹ inne. Ka¿de s¹ szans¹.
Ka¿de staj¹ siê wyzwaniem. S¹ darem a
jednoczeœnie zobowi¹zaniem. Samo
s³owo rekolekcje wywodzi siê z jêzyka
³aciñskiego i oznacza „pozbieranie
siebie”. Chodzi o to, aby z pewnym
obiektywnym dystansem spojrzeæ na
swe ¿ycie, poddaæ siê dzia³aniu £aski
Bo¿ej i z jej pomoc¹ próbowaæ
skorygowaæ kurs swego ¿ycia.
Chrystus naucza: „Ja jestem Drog¹,
Prawd¹ i ¯yciem; beze mnie nic
uczyniæ nie mo¿ecie; Przyszed³em po
to, byœcie ¿ycie mieli i mieli je w

obfitoœci; Pokój mój dajê wam; ka¿dy,
kto ¿yje i wierzy we mnie nie umrze”.
Tylko wtedy cz³owiek, a z nim
œwiat bêdzie móg³ ¿yæ godnie, w
pokoju, gdy mu siê przywróci nie tylko
duszê, ale przede wszystkim Boga. To
czyni³ Chrystus przez ca³y czas swego
ziemskiego ¿ycia; a dziœ to czyni
Koœció³ kontynuator Chrystusowego
dzie³a, a w zasadzie Chrystus w swoim
Koœciele.
Cz ³o wi ek na sz yc h cz as ów
chêtniej s³ucha œwiadków ni¿
nauczycieli, a jeœli s³ucha nauczycieli
to, dlatego, ¿e s¹ œwiadkami.
Wspó³czesny cz³owiek wierzy bardziej
doœwiadczeniu ani¿eli doktrynie,
bar dzi ej ¿ yci u i f akt om, ani ¿el i
teoriom. Œwiadectwo prowokuje na
temat wiary i ¿ycia.
W celu sprostania tej zasadzie,
w dni ach 6 -8 ma rca 2 006 r. w
Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej
odby³y siê
cd na str.10

Niech Zmartwychwstanie Pañskie
wype³ni wszystkich spokojem i wiar¹,
da si³ê w pokonywaniu trudnoœci,
o¿ywia w nas nadziejê
i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Radosnych Œwi¹t w gronie rodzinnym
wszystkim mieszkañcom Ziemi Janowskiej
¿ycz¹
Starosta janowski
Boles³aw Gzik

Rynek wraca do ¿ycia

Likwidacja parku w starym rynku sta³a siê faktem. W ostatnich dniach marca mia³a
miejsce zapowiadana wycinka drzew chorych i koliduj¹cych z projektem
rewaloryzacji centrum miasta. Obawa przed zmianami jest naturalna, wielu z
mieszkañców Janowa z niepewnoœci¹, czasem dezaprobat¹ przygl¹da³o siê
przykrej operacji, inni podchodzili do tych decyzji ze spokojem i zrozumieniem,
ods³oni³y siê pierzeje kamienic rynkowych, przestrzeñ sta³a siê czytelna, jasna,
jad¹c g³ówn¹ ulic¹ jednoznacznie rozpoznajemy rynek.
Teraz bêdzie ju¿ tylko lepiej, zaplanowane w roku 2006 prace na skwerach z
pewnoœci¹ spowoduj¹ przejœciowe uci¹¿liwoœci, ograniczenia komunikacyjne,
bêd¹ jednak mniejsze ni¿ w roku ubieg³ym, a pod koniec sezonu Janów Lubelski
otrzyma elegancki plac miejski, jak przysta³o na miasto pamiêtaj¹ce o 360-letnim
dziedzictwie historycznym, a zarazem odwa¿nie walcz¹ce o swoj¹ przysz³oœæ, ze
zobowi¹zuj¹cym tytu³em „Pere³ki Lubelszczyzny”.
Rozpoczêta inwestycja PN. Rewitalizacja historycznego centrum Janowa
Lubelskiego etap II obejmuje trzy skwery rynkowe (bez terenu dworca

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

autobusowego), ulicê Szewsk¹ na odcinku przyleg³ym do koœcio³a, dokoñczenie
skweru z figur¹ Matki Bo¿ej, odcinek ulicy Weso³ej od Sukienniczej do 14
Czerwca, ponadto oœwietlenie i kanalizacjê deszczow¹. Znaczna czêœæ kosztów
zostanie sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, czêœæ z bud¿etu pañstwa,
resztê pokryje Gmina.
Tak du¿ej inwestycji nasz rynek nie pamiêta, œwiadomy tego samorz¹d
przygotowywa³ projekt wieloetapowo, nie unikaj¹c publicznej dyskusji, aby po tak
gruntownym przekszta³ceniu oddaæ miastu przestrzeñ uniwersaln¹, ³atw¹ w
utrzymaniu, przyjazn¹, jasn¹ i bezpieczn¹, aby w d³u¿szej perspektywie
mieszkañcy odczuli skutki o¿ywienia gospodarczego i spo³ecznego i niech siê tak
stanie.
Na str. 6 szczegó³y projektu z wizualizacjami. Najgorsze za nami, teraz mo¿e byæ
ju¿ tylko lepiej.
Architekt Miejski
Jolanta Zezuliñska

Gazeta Janowska

Start w Przedsiêbiorczoœæ

Rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej czêsto wi¹¿e siê z
ró¿nego rodzaju trudnoœciami, na które
napotyka siê pocz¹tkuj¹cy
przedsiêbiorca. Utrudnieniem mo¿e
byæ skomplikowana procedura
rejestracyjna, brak umiejêtnoœci trafnej
oceny op³acalnoœci inwestycji oraz
wiedzy niezbêdnej do rozpoczêcia i
prowadzenia dzia³alnoœci czy te¿
wystarczaj¹cej iloœci œrodków
finansowych.
Obecnie mieszkañcy powiatu
janowskiego mog¹ otrzymaæ pomoc w
pokonaniu tych trudnoœci, poniewa¿
rozpoczê³a siê realizacja projektu
„Start w przedsiêbiorczoœæ” w ramach
Priorytetu II ZPORR „Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w
regionach” Dzia³anie 2.5.
O so by bi or ¹c e u dz ia ³ w
projekcie otrzymaj¹ kompleksow¹
pomoc w przygotowaniu do
rozpoczêcia i efektywnego
prowadzenia dzia³alnoœci

go sp od ar cz ej . O fe ro wa ne bê d¹
bezp³atne szkolenia, bezp³atne us³ugi
doradcze indywidualne oraz grupowe.
Po zarejestrowaniu dzia³alnoœci,
uczestnicy projektu, mog¹ otrzymaæ
pomoc finansow¹ w postaci wsparcia
pomostowego, pomostowego
przed³u¿onego oraz dotacji
inwestycyjnych.
W projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³
wszystkie osoby przedsiêbiorcze nie
zarejestrowane jako bezrobotne,
maj¹ce pomys³ na w³asn¹ dzia³alnoœæ
gos pod arc z¹, a zw³ asz cza oso by
odchodz¹ce z rolnictwa, zagro¿one
utrat¹ zatrudnienia, m³odzie¿ do 25
roku ¿ycia oraz absolwenci studiów
wy¿szych. Kto jest zainteresowany
powinien zg³osiæ siê do Oddzia³u
Lubelskiej Fundacji Rozwoju w
Janowie Lubelskim przy ul.
Zamoyskiego 52 .
M.S.

Kursy w Powiatowym Urzêdzie Pracy
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim przygotowuje programy
szkoleniowe dla spawaczy w os³onie
CO2 z certyfikatem unijnym.
Podstawowym celem tych programów
bêdzie danie szans w uzyskaniu nowych
kwalifikacji oraz mo¿liwoœci
zatrudnienia. W najbli¿szym czasie
bêdzie organizowany kurs dla osób do
25 roku ¿ycia, z preferencjami dla
zawodów œlusarz-mechanik a tak¿e po
25 roku ¿ycia, pozostaj¹cych
d³ugotrwale w ewidencji osób

bezrobotnych. Po odbyciu kursu i
otrzymaniu ksi¹¿eczki spawacza wraz z
cer tyfikatem, urz¹d pracy bêdzie
kierowa³ wszystkie osoby chêtne i
spe³niaj¹ce warunki do pracy w
ja no ws ki ch pl ac ów ka ch . Zd ob yt e
certyfikaty i umiejêtnoœci pos³u¿¹
m³odym ludziom tak¿e do znalezienia
pracy poza granicami Polski ale przede
wszystkim pozwol¹ na dobr¹ pracê w
kraju.
candej

Wybrano nowe w³adze

W dniu 2 5.0 3.2 006 r. w Domu
Nauczyciela odby³y siê wybory do
miejsko-gminnych struktur Zarz¹du
Zwi¹zku OSP RP w Janowie
Lubelskim. W zjeŸdzie uczestniczyli
delegaci wybrani na zjazdach
gminnych. Ustêpuj¹cy Zarz¹d zgodnie
ze Statutem dokona³ podsumowania

zebranym sprawozdania, mówiono o
wzrastaj¹cej z roku na rok wartoœci
bojowej jednostek, a tak¿e coraz
wiêkszym zainteresowaniu
dzia³alnoœci¹ w stra¿y m³odych ludzi.
Du¿o miejsca poœwiêcono równie¿
sprawom funkcjonowania OSP na

swojej dzia³alnoœci i powo³a³ nowe
w³adze na okres piêciu lat. W
sprawozdaniu ustêpuj¹cego zarz¹du w
sposób wnikliwy oceniono ca³¹
minion¹ kadencjê. Stwierdzono, i¿
jednostki gminne OSP nie s¹
odpowiednio przygotowane do
likwidacji wszystkich zagro¿eñ, choæ
stan techniczny sprzêtu, jakim
dysponuj¹, oceniany jest jako dobry.

terenie ca³ej gminy i wspó³pracy
cz³onków tej organizacji z innymi tu
dzia³aj¹cymi. Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ,
podobnie jak jego przedmówcy w
osobach: Edwarda Hunka Prezesa
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP w Lublinie i st. bryg.
Benedykta Stachyry Komendanta
Powiatowego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim, w

St ra ¿a cy ma j¹ tr ud no œc i p rz ed e
wszystkim z utrzymaniem sprzêtu w
gotowoœci bojowej w okresie
zimowym, gdy¿ wiêkszoœæ remiz nie
jest ogrzewana. Nie ma w nich te¿
miejsca na przechowywanie ubrañ
moro, butów i innych niezbêdnych
stra¿ackich akcesoriów. Brakuje wê¿y
t³ocznych i ssawnych. Powodem tego
jest po prostu brak odpowiednich
œrodków na ich zakup. W ogóle stan
finansów poszczególnych OSP nie jest
zadowalaj¹cy. Niektóre z nich nie maj¹
nawet œrodków na podstawow¹
dzia³alnoœæ statutow¹. Zachodzi wiêc
koniecznoœæ wsparcia ochrony
przeciwpo¿arowej przez finanse nie
tylko samorz¹dowe. W dyskusji, która
wywi¹za³a siê po przedstawieniu

swoim wyst¹pieniu bardzo wysoko
oceni³ dotychczasow¹ postawê
cz³onków OSP. Na zakoñczenie obrad
odby³y siê wybory do w³adz. Nowym
prezesem Zarz¹du Oddzia³u MiejskoGmin nego ZOSP RP w Janowie
Lubelskim zosta³ Krzysztof Ko³tyœ.
Funkcje wiceprezesów powierzono
Henrykowi Dygusiowi i Edwardowi
Kokoszce. Sekretarzem wybrano
Zb ig ni ew a Fl is a. Ko me nd an te m
gminnym zosta³ Grzegorz Kwiecieñ.
Na zjeŸdzie powiatowym gminê Janów
Lubelski reprezentowaæ bêd¹:
Krzysztof Ko³tyœ, Henryk Dyguœ i
Grzegorz Kwiecieñ. Delegaci przyjêli
te¿ uchwa³ê programow¹. Zapisano w
niej kierunki dzia³añ na najbli¿sze lata.
Ac

Próba reaktywacji “Samoobrony” na terenie powiatu

Informacja udzielona zosta³a przez Adama Wereskiego
Na pierwszym zebraniu grupy (58 osób) mieszkañców powiatu janowskiego podjêta zosta³a próba
wznowienia dzia³alnoœci partii politycznej „Samoobrona”. Zebranie odby³o siê 18 03. 2006 r w
Janowie Lubelskim. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele ze wszystkich gmin powiatu oraz
Pose³ Henryk M³ynarczyk - cz³onek Samoobrony.
Celem spotkania by³o ustalenie sytuacji politycznej i gospodarczej w naszym regionie oraz ocena
w³adzy rz¹dz¹cej w Polsce. Dokonano wyboru przedstawicieli poszczególnych gmin do
bezpoœrednich kontaktów z w³adzami partii. Wyboru dokonano w gminach Janów i Godziszów. W
pozosta³ych gminach sprawy formalne zostan¹ dopiête jeszcze przed koñcem kwietnia.
J.M
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Gazeta Janowska

Gazeta Janowska
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Gambit na Bia³ej

Janowskie “Korzenie” po raz szósty
Czas nieuchronnie up³ywa.
Ubywa równie¿ osób, które miniony
czas prze¿y³y bezpoœrednio, b¹dŸ które
same historiê tworzy³y lub zapamiêta³y.
Zostaj¹ tylko dokumenty (na ogó³
fragmentaryczne), do których nie
zawsze ktoœ kiedyœ zajrzy. Wielk¹
historiê œwiata czy narodu opisuj¹ na ich
podstawie profesjonaliœci, ale dzieje
lokalne, zw³aszcza na prowincji,
najpierw wiêdn¹, potem schn¹ i na
koniec bezpowrotnie zanikaj¹.
Uratowaæ je mog¹ tylko regionalni
fa na ty cy, kt ór zy ch c¹ oc al iæ od
zapomnienia pamiêæ o zdarzeniach
minionych, o ludziach z przesz³oœci,
zanikaj¹cych obyczajach, tradycji,
kulturze.

A pamiêæ pokazuje ci¹g³oœæ
ludzi na tej ziemi czy spo³eczeñstwa w
tym œwiecie; jest to rzecz potrzebna nie
tylko ze wzglêdów sentymentalnych,
lecz z przekonania; jest potrzebna by
zidentyfikowaæ samego siebie, by
oceniæ to, co by³o dobre w przesz³oœci, a
co by³o z³e. Ocalenie pamiêci jest
zarazem prac¹ dla przysz³oœci. Pamiêæ
jest rzecz¹ wa¿n¹ tak dla pojedynczego
cz³owieka, jak i dla grupy oraz dla
spo³ecznoœci.
W du¿ej mierze w janowskim
rejonie tê historyczn¹ niszê wype³niaj¹
wydawane od trzech lat „Janowskie
Korzenie”. Podejmuj¹ losy wielkich,
choæ nieodkrytych ludzi (p³k
W³adys³aw Zieleniewski, Józef K³yœ,
Józef Kiszka...), dzieje lokalnych rodów
(Baranowie, Kulpowie), pokazuj¹
wydarzenia w regionie na tle wydarzeñ

Polski (np. wrzesieñ '39 w Janowie),
przypominaj¹ to, co znika z ludzkiej
pamiêci, a co jest wa¿ne dla
po dt rz ym an ia lo ka ln ej ku lt ur y i
to¿samoœci.
Tematy s¹ fascynuj¹ce, ciekawe.
Pobudzaj¹ wyobraŸniê, zmuszaj¹ do
emp ati i, by wcz uæ siê w czy jeœ
po³o¿enie sprzed lat i wieków, czyj¹œ
sy tu ac jê . D la te go „J an ow sk ie
Korzenie” s¹ œwiadomie zamierzone
jako pismo quasi-naukowe, bo choæ
same fakty podawane s¹ zwiêŸle i
rzeczowo, w du¿ej mierze Ÿród³owo
udokumentowane, to jednak autorzy
stara j¹ siê , by by ³y ³at wiejs ze w
odbiorze i przez to zachêca³y do
zg³êbiania wiedzy.
Najbli¿szy numer, który uka¿e
siê z dat¹ 3 maja (pismo wychodzi dwa
razy w roku na œwiêta narodowe 3.
Maja i 11. Listopada) zawiera m.in.:
sta³e dzia³y - „Kawalerowie Virtuti
Militari zwi¹zani z Ziemi¹ Janowsk¹”,
„Co czytaæ? wydawnictwa o rejonie”, a
ponadto dokoñczenie dziejów parafii w
Janowie i zarys historii parafii w
Modliborzycach. Interesuj¹cy jest tekst
prof. Jana M. Chodakiewicza o
konfidentach w powiecie podczas II
wojny œwiatowej, oraz J. £ukasiewicza
o gwarze kocudzkiej. Kilkaset osób uj¹³
A. Kulpa w swoim opracowaniu
dziejów rodu Kulpów, który jak siê
okazuje
od pocz¹tku zrós³ siê z
dziejami Janowa. Teksty s¹ ilustrowane
zdjêciami, niekiedy po raz pierwszy
publikowanymi.
Przy okazji wypada zauwa¿yæ,
¿e do ubieg³ego roku Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim
pilotowa³o konkurs „Moja ojcowizna”,
na który corocznie wp³ywa³o ok. 30 prac
uczniów z ca³ego powiatu. Ich poziom
by³ ró¿ny, ale bez wzglêdu na to,
pobudza³ kilkadziesi¹t m³odych osób do
poszukiwania w archiwach i w swoim
œrodowisku prawdy historycznej o
swojej ziemi, wybitnych ludziach j¹
zamieszkuj¹cych, zwyczajach,
kulturze, tradycji lokalnej. Niestety, po
odejœciu z pracy p.Marii Pianowskiej,
konkurs zanikn¹³ i jak siê wydaje nikt z
tego powodu nie rozpacza. Pamiêæ o
historii w dzisiejszym
skomercjalizowanym œwiecie nie jest w
cenie.
£ukasz

Panie
Redaktorze Gazety Janowskiej
Do napisania tego listu sk³oni³y mnie okolicznoœci, w których siê
znalaz³em w ostatnich dniach. Zachorowa³em na chorobê gastrologiczn¹ i trafi³em
do szpitala w Janowie Lubelskim. Tam spotka³em Pana doktora Jana
Szymañskiego ordynatora Oddzia³u Gastrologicznego oraz lekarza Pani¹ El¿bietê
Serafin Flis. Chcia³bym na ³amach Gazety Janowskiej serdecznie podziêkowaæ
obydwu Pañstwu za przychylnoœæ i wsparcie, jakie okazujecie wszystkim chorym.
Pañstwa praca wymaga ogromnego nak³adu si³, poœwiêcenia,
dyspozycyjnoœci i wyrzeczeñ w ¿yciu osobistym. Ratowanie ludzkiego zdrowia
jest najbardziej szlachetnym zadaniem, jakie mo¿e wype³niaæ cz³owiek dla
drugiego cz³owieka.
Nawi¹zuj¹c do Œwiatowego Dnia Zdrowia chcia³bym t¹ drog¹ z³o¿yæ
Pañstwu serdeczne ¿yczenia powodzenia w ¿yciu osobistym, wytrwa³oœci,
satysfakcji z dobrze wype³nianych obowi¹zków, zrozumienia i uœmiechu ze
strony Tych, którym Pañstwa praca jest niezbêdna.

Z inicjatywy Pos³a na Sejm RP Jerzego
Bieleckiego na wniosek Dyrektora
Zarz¹du Dróg Powiatowych Witolda
KuŸnickiego jest du¿a szansa, ¿e
Powiat Janowski otrzyma ponad 200
000,00 z³ z Ministerstwa Transportu i
Budownictwa w ramach programu
GAMBIT tj. Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na drogach.
Program obejmowa³ bêdzie
poprawê bezpieczeñstwa ruchu
drogowego na najbardziej
niebezpiecznym odcinku drogi
powiatowej Nr 2808L Janów Lubelski
(ul. Bialska) Tokary Huta Turobiñska
od km 1+260 do km 2+086 o d³ugoœci
0,826 km przebiegaj¹cy przez obszar
zabudowany miejscowoœci Bia³a tj. od
ulicy Kamiennej do mostu za szko³¹ na
Bia³ej.
Na przedmiotowym odcinku w
latach 2002-2004 wyst¹pi³o 4 wypadki
oraz ponad 6 kolizji drogowych.
Przewa¿aj¹cym rodzajem wypadków
s¹ zderzenia pojazdów w ruchu, zaœ
wœród ofiar s¹ rowerzyœci oraz
kierowcy i pasa¿erowie samochodów
osobowych.
Do wypadków dochodzi
zw³aszcza w okresie zimowym o
ró¿nych porach dnia, zaœ do kolizji
przez ca³y rok o ró¿nych porach dnia.
Do zderzeñ pojazdów dochodzi w
ci¹gu odcinka drogi powiatowej w
pobli¿u niebezpiecznego ³uku i zatoki
autobusowej.
Najczêstszymi najechaniami
pojazdów na przeszkody s¹ najechania
na drzewa przydro¿ne, rosn¹ce w pasie
zieleni oddzielaj¹cym chodnik od
jezdni oraz rosn¹ce w poboczu drzewa
przydro¿ne, rosn¹ce w pasie zieleni
oddzielaj¹cym chodnik od jezdni oraz
rosn¹ce w poboczu drogi.

Do najechania na rowerzystów
dochodzi na odcinku prostym drogi w
obrêbie zlokalizowanych w
s¹siedztwie obiektów : szko³y, sklepu,
remizy stra¿ackiej oraz przystanku
autobusowego.
Jest du¿a szansa, ¿e wkrótce
wypadkowoœæ na tym odcinku bêdzie
histori¹.
Ce le m l ik wi da cj i m ie js c
ni eb ez pi ec zn yc h i po pr aw y
bezpieczeñstwa ruchu
zidentyfikowano œrodki poprawy
bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
którymi s¹:
- budowa chodnika o d³ugoœci 0,230
km,
- przebudowa chodnika o d³ugoœci
0,575 km
- wykonanie przejœcia dla pieszych z
oznakowaniem typu „zebra” 2 szt,
- instalacja barier ochronnych wzd³u¿
krawêdzi jezdni o d³ugoœci 55 mb,
- b ud ow a w yg ro dz en ia wz d³ u¿
chodnika 18 mb,
- usuniêcie przeszkód sta³ych z
otoczenia drogi tj. drzew 50 sztuk,
- zmiana ograniczenia prêdkoœci na
³uku z 50 na 40 km/h,
-poprawa oznakowania ostrego zakrêtu
poprzez zagêszczenie tablic
kierunkowych U-3a i U-3b 4 szt,
- przebudowa zatoki autobusowej 1
szt,
- budowa zatoki autobusowej 1 szt.
Udzia³ w³asny zadania niezbêdny do
wykorzystania otrzymanej dotacji
pokryje Powiat Janowski i Gmina
Janów Lubelski w stosunku 50:50.
Przewidywana realizacja zadania w
okresie od maja do sierpnia 2006 roku.

Nawierzchnia kilku ulic w Janowie
Lubelskim przypomina ser
szwajcarski, a kierowcy uprawiaj¹
slalom gigant miêdzy dziurami w
nawierzchni. Najgorsze s¹ te
nieoznakowane, które z dnia na dzieñ
stanowi¹ coraz wiêksz¹ zasadzkê. W
Janowie takich pu³apek nie brakuje, bo
po za³ataniu jednej dziury pojawia siê
kolejna. Remonty dróg robi siê jak
najni¿szym kosztem, bo nikt nie
wymyœli³ jeszcze tworzywa, które
wytrzyma³oby d³u¿ej ni¿ piêæ lat. W
zimie dziury ³atane s¹ specjaln¹ mas¹
bitumiczn¹, która zawiera w sobie
wiêcej czystego asfaltu. Je¿eli jednak
droga jest po³atana w 30 procentach, to
powinna byæ zrobiona od nowa.
Przyczyna powstania dziury nie tkwi
jednak w masie bitumicznej.
Najwa¿niejsze jest jej gruntowne
pod³o¿e. Niestety, wiêkszoœæ naszych

ulic powstawa³a w czasie, gdy nie
brano tego w ogóle pod uwagê.
Konsekwencje budowania ulic na iloœæ,
a nie na jakoœæ ponosimy do dzisiaj.
Obecnie dla nawierzchni szos nasta³
fatalny czas. Mrozy i nastêpuj¹ce po
nich odwil¿e s¹ dla dróg zabójcze.
Jednak nie tylko ta pora roku jest
prz ycz yn¹ nie naj lep sze go sta nu
janowskich szlaków. Przyczyna le¿y
tak¿e w braku pieniêdzy na gruntowne
remonty. A trzeba przyznaæ, ¿e takie
kapitalne naprawy przyda³yby siê
wielu miejscach Janowa. Taki m
miejscami s¹ np. ulica Kardyna³a
Wyszyñskiego czy te¿ ulica Wiejska do
skrzy¿owania z ulic¹ Jana Paw³a II.
Drogowcy obiecuj¹, ¿e bêd¹ ³ataæ
dziury, choæ wiedz¹, ¿e taka naprawa
nie daje zbyt wiele.
Ac

Dziura na dziurze

OG£OSZENIA DROBNE

Kupiê mieszkanie w bloku o powierzchni do 40 metrów kwadratowych, parter
ewentualnie pierwsze piêtro lub dom parterowy w Janowie Lubelskim lub okolicy.
Kontakt tel. 505 047 386 lub 510 124 338
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych,
obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) 8720 812 (wieczorem).

Pacjent
4.

Dyr. Witold KuŸnicki

Gazeta Janowska

ZESPÓ£ MUZYCZNY MIX - TAPE
oferuje dobr¹ muzykê podczas wesel
i przyjêæ
Kontakt tel. 500 810 177 lub 505 393 539

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Janowie Lubelskim informuje
Kto mo¿e zarejestrowaæ siê w PUP i
uzyskaæ status osoby bezrobotnej?
„Bezrobotny” jest to osoba która
ukoñczy³a 18 lat, nie zatrudniona i nie
wykonuj¹ca innej pracy zarobkowej,
zd ol na i g ot ow a d o p od jê ci a
zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu
pracy obowi¹zuj¹cym w danym
zawodzie lub s³u¿bie albo innej pracy
zarobkowej, b¹dŸ, jeœli jest osob¹
niepe³nosprawn¹ zdoln¹ i gotow¹ do
podjêcia zatrudnienia co najmniej w
po³owie wymiaru czasu pracy, nie
ucz¹ca siê w szkole z wyj¹tkiem szkó³
dla doros³ych lub przystêpuj¹cej do
egzaminu eksternistycznego z zakresu
tej szko³y lub szko³y wy¿szej w
systemie wieczorowym , zaocznym lub
eksternistycznym, zarejestrowana we
w³aœciwym dla miejsca zameldowania
sta³ego lub czasowego Powiatowym
Urzê dzie Prac y ora z pos zuku j¹c¹
zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej
Czy to s¹ ju¿ wszystkie kryteria jakie
trzeba spe³niæ?
Status bezrobotnego nie mo¿e zostaæ
przyznany osobie która:
- ukoñczy³a 60 lat - kobieta lub 65 lat
mê¿czyzna
- naby³a prawa do emerytury lub renty z
tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej albo po
ustaniu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia
pozarolniczej dzia³alnoœci nie pobiera
zasi³ku przedemerytalnego,
œwiadczenia przedemerytalnego,
œwiadczenia rehabilitacyjnego, zasi³ku
chorobowego lub macierzyñskiego
- uzyskuje przychodów podlegaj¹cych
opodatkowaniu podatkiem
dochodowym z dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej, chyba ¿e dochód z
dzia³ów specjalnych produkcji rolnej,
obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie
przekracza wysokoœci przeciêtnego
dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowe ustalonego przez
Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego, na podstawie
przepisów o podatku rolnym lub nie
podlega ubezpieczeniu emerytalno rentowemu z tytu³u sta³ej pracy jako
wspó³ma³¿onek lub domownik w takim
gospodarstwie,
- jest w³aœcicielem lub posiadaczem
samoistnym lub zale¿nym
nieruchomoœci rolnej w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego, o
powierzchni u¿ytków rolnych
przekraczaj¹cych 2 ha przeliczeniowe
lub nie podlega ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu z tytu³u
sta³ej pracy jako wspó³ma³¿onek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o
powierzchni u¿ytków rolnych

przekraczaj¹cej 2 ha przeliczeniowe,
- podjê³a pozarolniczej dzia³alnoœci od
dnia wskazanego w zg³oszeniu do
ewidencji do dnia wyrejestrowania tej
dzia³alnoœci albo nie podlega- na
podstawie odrêbnych przepisówobowi¹zkowi ubezpieczenia
spo³ecznego z wyj¹tkiem
ubezpieczenia spo³ecznego rolników,
- jest osob¹ tymczasowo aresztowan¹
lub nie odbywa kary pozbawienia
wolnoœci,
- uzyskuje miesiêcznie przychodu w
wysokoœci przek racza j¹cej po³ow ê
minimalnego wynagrodzenia za pracê,
z wy³¹czeniem przychodów
uzyskanych z tytu³u odsetek lub innych
przychodów od œrodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunku
bankowym,
- pobiera na podstawie przepisów o
pomocy spo³ecznej zasi³ku sta³ego,
- pobiera, na podstawie przepisów o
œwiadczeniach rodzinnych,
œwiadczenia pielêgnacyjnego lub
dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka i
utraty prawa do zasi³ku dla
bezrobotnych na skutek up³ywu
ustawowego okresu jego pobierania,
- pobiera po ustaniu zatrudnienia
œwiadczenia szkoleniowego,
przyznane przez pracodawcê na
wniosek pracownika po rozwi¹zaniu
st os un ku pr ac y l ub st os un ku
s³u¿bowego.
Jakie dokumenty wymagane s¹ przy
rejestracji?
Rejestracja jest czynna codziennie w
godz. 8-13 . Pok. Nr 4. Nale¿y mieæ
przy sobie:
Dowód osobisty, lub inny dokument
to¿samoœci
Dyplom, œwiadectwo ukoñczenia
sz ko ³y lu b œw ia de ct wo sz ko ln e,
zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu lub
szkolenia,
Œwiadectwa pracy
Dokument o przeciwwskazaniach do
wykonywania okreœlonych prac, je¿eli
taki dokument posiada,
Zaœwiadczenie z urzêdu gminy o stanie
maj¹tkowym,
Osoba, która prowadzi³a dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ powinna posiadaæ
ponadto:
Decyzjê o wyrejestrowaniu
dzia³alnoœci gospodarczej
Zaœwiadczenie z ZUS potwierdzaj¹ce
okres za który op³acone zosta³y sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne
Osoba niepe³nosprawna powinna
dodatkowo przed³o¿yæ dokument
potwierdzaj¹cy stopieñ
niepe³nosprawnoœci
Adam Pielarz

Sprzedam, kupiê

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,32 ha w Wojciechowie,
gmina Szastarka. Atrakcyjna lokalizacja. Cena do uzgodnienia.
Tel. (015) 8711 183, tel. kom. 509 722 782
Kupiê pole w okolicach Modliborzyc o powierzchni 1-2 ha.
00
Tel. (015)8722123 po godzinie 19 .

Klub Pracy pomoc¹
dla bezrobotnych
Klub Pracy, to jedna z form
przygotowuj¹ca osoby bezrobotne do
lepszego funkcjonowania na rynku
pracy. Zgodnie z ustaw¹ o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
celem dzia³ania Klubu Pracy jest
umo¿liwienie osobom bezrobotnym i
poszukuj¹cym pracy nabycie
umiejêtnoœci intensywnego i
efektywnego poszukiwania oraz
zdobywania zatrudnienia.
Szkolenie to jest przeznaczone g³ównie
dla osób, które nie maj¹ ¿adnego
doœwiadczenia w poszukiwaniu pracy
lub s¹ zniechêcone dotychczasowym
brakiem efektów swoich dzia³añ.
Uczestnictwo w Klubie Pracy pozwala
zmieniæ osobom bezrobotnym postawê
wobec siebie i swojej sytuacji, uczy
aktywnoœci i samodzielnoœci.
Podczas takiego szkolenia uczestnicy
poznaj¹ m.in. zagadnienia dotycz¹ce
rynku pracy, autoprezentacji, ucz¹ siê
pisania dokumentów aplikacyjnych.

Zapisuj¹c siê na szkolenie w Klubie
P r a c y, o p r ó c z p r a k t y c z n y c h
umiejêtnoœci, osoba szkolona nabywa
prawo do dodatku szkoleniowego w
wysokoœci 3,48 z³ za ka¿dy dzieñ
szkolenia, (je¿eli jest powy¿ej 25 roku
¿ycia) lub stypendium szkoleniowego
w wysokoœci 6,96 z³ za ka¿dy dzieñ
szkolenia, (je¿eli ma mniej ni¿ 25 lat)
oraz zwrot kosztów dojazdu na
szkolenie. Cykl pracy w Klubie Pracy
obejmuje 2 tygodnie zajêæ
teo retyczn ych i 1 tydzieñ za jêæ
praktycznych. Wszystkich chêtnych
informujemy, ¿e mo¿na zapisywaæ siê
na kolejne szkolenie, które planowane
jest w czerwcu, w pokoju nr 6 lub nr 7
oraz pod numerem telefonu 8720240,
8722534 w godzinach od 8.00 do 15.00
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego
70.
Sylwia Tur

Kilkakrotnie Gazeta Janowska
podnosi³a problem bezpañskich
psów. Czas mija, wrêcz lata mijaj¹
- czy nasza gmina ma ju¿ podpisan¹
umowê na wy³apywanie i opiekê nad
tymi psami? Je¿eli tak, to czy ta
umowa ju¿ funkcjonuje? Znane s¹
trudnoœci obiektywne, ale czy to
tylko trudnoœci obiektywne?
Zapyta³em pani¹ Annê Szkup kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa, Leœnictwa i
Ochrony Œrodowiska

mo¿e jedna z tych firm podpisze z nami
umowê na wy³apywanie i
umieszczanie w schronisku zwierz¹t
bezdomnych.
Zwierzêta, które zgin¹ w wyniku
potracenia przez samochody bêd¹
zbierane przez firmê „Eko-Park” oraz
przekazywane do utylizacji firmie
specjalistycznej.
Apelujê tak¿e do wszystkich
w³aœcicieli o zapewnienie w³aœcicieli o
zapewnienie w³aœciwej opieki swoim
zwierzêtom, oraz przestrzeganie
warunków bezpieczeñstwa w
miejscach publicznych.
Wierzê, ¿e wspólnie przyczynimy siê
do zm ni ej sz en ia il oœ ci zw ie rz ¹t
bezdomnych oraz podniesienia
poziomu bezpieczeñstwa w naszej
gminie.

Psy w krêgu uwagi

A.S. - Zwierzêta bezdomne, zw³aszcza
psy s¹ dla naszej gminy ogromnym
problemem. Nie ukrywam, ¿e jest to
cz ês to zw i¹ za ne z b ra ki em
odpowiedzialnoœci w³aœcicieli tych¿e
zwierz¹t, które jako ma³e zwierz¹tka s¹
chêtnie przyjmowane, natomiast w
czasie ich dorastania, kiedy pojawiaj¹
siê problemy, czêsto wyrzucane na
ulicê.
Rada Gminy ju¿ kilka lat temu podjê³a
uchwa³ê w sprawie sta³ego
wy³apywania zwierz¹t bezdomnych,
jednak realizacja tej uchwa³y
dotychczas nie by³a mo¿liwa, gdy¿
¿adne ze schronisk nie wyrazi³o chêci
na podpisanie sta³ej umowy na
wykonanie tych czynnoœci.
Mam jednak nadziejê, ¿e w roku
bie¿¹ cym sytua cja ta zmien i siê,
poniewa¿ zosta³o skierowane
zapytanie do 6-ciu firm zajmuj¹cych
siê wy³apywaniem i umieszczaniem w
schroniskach zwierz¹t bezdomnych.
Urz¹d Miejski posiada œrodki
finansowe na realizacjê tych zadañ. Ze
wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e byæ

Komendant Stra¿y Miejskiej Jacek
Bielecki jednoznacznie stwierdzi³ , ¿e
stra¿ miejska nie bêdzie ju¿
„przymykaæ oka” na widok w³aœcicieli
psów którzy ³ami¹ prawo. Pies
wyprowadzony na spacer ma byæ na
smyczy i z za³o¿onym kagañcem.
Dotychczas stra¿ udziela³a pouczeñ
ni es fo rn ym w³ aœ ci ci el om ps ów
Narastaj¹ jednak skargi
wspó³mieszkañców Janowa
Lubelskiego obawiaj¹cych siê o
zdrowie w³asne jak i w³asnych dzieci,
dlatego podjête bêd¹ zdecydowane
dzia³ania i bezwzglêdne nak³adanie
mandatów lub kierowanie spraw do
s¹du.
JM

SZPITALNY PROTEST

Dyrekcja wraz z pracownikami popiera protesty w sprawie podwy¿ek
wynagrodzeñ. Czas najwy¿szy zaj¹æ siê t¹ spraw¹ teraz a nie odk³adaæ na
nastêpne lata. Obecne pensje s¹ upokarzaj¹co niskie, pielêgniarek, lekarzy i
pozosta³ego personelu. Siódmego kwietnia szpital wzi¹³ udzia³ w ogólnopolskim
proteœcie szpitali o podwy¿ki.

Gazeta Janowska
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Rynek wraca do ¿ycia
Z ¿ycia janowskiego szpitala

Skwer ze Œw. Janem Chrzcicielem bêdzie „zielonym salonem” z kwadratowym
placem poœrodku „zastawionym” kamiennymi naczyniami. RzeŸby z piaskowca,
symbolizuj¹ce zajêcia, którymi trudnili siê ludzie ¿yj¹cy tu na przestrzeni wieków,
dzban nawi¹zuj¹cy do rzemios³a garncarskiego, beczka
do przemys³u
browarnego, maœniczka przypominaj¹ca o rolniczym charakterze regionu oraz
misa z wod¹ do picia przypominaj¹ca o wartoœci naszej wody. Bêdzie to zdrój
uliczny uruchamiany przez spragnionych, pozosta³e naczynia bêd¹ ocieka³y wod¹
tworz¹c rodzaj fontanny dostêpnej ze wszystkich stron.

Ogród geometryczny otaczaj¹cy plac, obwódki formowane z porzeczki alpejskiej
(Ribes alpinum), trawniki gazonowe z rabatami kwiatowymi wewn¹trz kwater.
Od strony zabudowy rynkowej powstanie aleja z klonów kulistych, które za parê
lat zacieni¹ tê czêœæ skweru. Klony (Acer platanoides „Globusom”) szczepione na
pniu o wysokoœci 2,5m utworz¹ w miarê wzrostu kulist¹ koronê bez specjalnych
zabiegów, bêd¹ nasadzone w specjalnych studniach z ziemi¹ urodzajn¹,
zapewniaj¹c¹ dobre warunki wegetacyjne. Ca³oœci dope³ni¹ gazony kwiatowe
kosze, wreszcie stylowe oœwietlenie oraz ³aweczki, które przejm¹ ju¿ ostatecznie
rolê obskurnych barierek, w ich miejsce pojawi¹ siê a¿urowe os³ony ogrodu od
g³ównych chodników. Figura œw. Jana Chrzciciela znajdzie siê na osi alejki i
fontanny, kamienie pami¹tkowe w naro¿niku alei klonowej.
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e z czasem nast¹pi zmiana profilu niektórych lokali
us³ugowych, odpowiednio do rekreacyjnej funkcji tego skweru, i na przyleg³ych
deptakach pojawi¹ siê „cywilizowane” ogródki kawiarniane i restauracyjne.

Skwer ze studni¹ (przy dworcu) z dobrym dojazdem bêdzie pe³ni³ funkcje
targowe, na wybrukowanej p³ycie znajdzie siê wygodne miejsce do ustawiania
kramów, promocji produktów regionalnych, handlu koszyczkowego. G³ównym
akcentem skweru bêdzie odnowiona studnia miejska, wyposa¿ona w ¿eliwny
ozdobny element pompy na kamiennym postumencie. Powagi doda studni
dekoracyjna obudowa w formie a¿urowej altany, zaopatrzona w ¿ród³o œwiat³a
bêdzie jednoczeœnie niezwyk³¹ rynkow¹ latarni¹. Drewniany szkielet obudowy
studni bêdzie mia³ swoj¹ wymowê historyczn¹ - upamiêtnienia zniszczenia miasta
we wrzeœniu 1939 r. fakt ten znajdzie wyraz na jednym z 4 rzeŸbionych kartuszów
umieszczonych na budowli. Skwer ozdobi szpaler klonów nasadzonych po
obwodzie oraz odm³odzone wierzby, o ile nie bêdzie to „w¹tpliwa” ozdoba...
Licz¹c siê z koniecznoœci¹ zrezygnowania z wierzb rozwa¿a siê dope³nienie
kompozycji pojedynczym piêknym drzewem „samotnikiem”.

6.

Skwer przed domem towarowym z pozostawionymi okaza³ymi drzewami
bêdzie pe³ni³ funkcjê parkingu, jednoczeœnie Gminna Spó³dzielnia ma
przebudowaæ taras i schody wejœciowe przed budynkiem. Na p³ycie pozostanie
szalet miejski z ciekawym zielonym przekryciem, gdzie na czêœci tarasowej
ozdobi¹ roœliny okrywowe. Nawierzchnia ulicy Szewskiej bêdzie przebudowana
tak, aby stworzyæ w³aœciwe otoczenie przed Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej,
które jest naszym najcenniejszym zabytkiem architektonicznym, zas³uguj¹cym na
jak najlepsze wyeksponowanie. Akcentem tego placyku bêdzie klomb z
kompozycj¹ zieleni ozdobnej i d³ugowiecznym mi³orzêbem. (Jest to archaiczne
wolno rosn¹ce drzewo o nazwie Gingko biloba). Od strony domu towarowego
powstanie zielona „œciana” ze strzy¿onych cisów.

Autorzy projektu:
Koncepcja architektoniczna: arch. Jolanta Zezuliñska Urz¹d Miejski
Zieleñ: in¿.in¿. Jaros³aw Szczególski i Marta Ka³u¿niacka
Ma³a architektura: arch. J. Zezuliñska, arch. T. Skubik, in¿. P.Strêciwilk
Bran¿a drogowa: in¿. Marian S³omiñski
Bran¿a sanitarna: in¿. Ewa Cichocka
Bran¿a elektryczna: in¿. Leszek Muzyka
Projekt kiosków: artysta plastyk Leszek Waberski
RzeŸby w kamieniu wykona artysta rzeŸbiarz Jerzy Pa³czyñski.
Przygotowanie inwestycji i nadzór inwestorski:
In¿. Ma³gorzata Jasiñska - Urz¹d Miejski
In¿. Wojciech Dzikielewski
In¿. Danuta Bia³y
Bud. Barbara Mucha
Wizualizacje rynku: J. Szczególski
Wizualizacje skwerów: T. Skubik
Fotografie:
Ca³kowita wartoœæ projektu: 2.840.600 PLN, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2.130.000 PLN
Bud¿et Pañstwa: 284.000 PLN
Gmina Janów Lubelski: 426.600 PLN
Przetarg na wykonanie inwestycji odbêdzie siê 24 kwietnia br.
Planowane zakoñczenie projektu: IV kw. 2006r.
Informacja www.janowlubelski.pl
Tel. 015 8724329, 8724 310

Gazeta Janowska
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S³u¿ba ¿o³nierzy zawodowych
Uprzejmie informujê, ¿e prowadzony
jest nabór kandydatów do zawodowej
s³u¿by wojskowej w korpusie
podoficerów i szeregowych
zawodowych do jednostek wojskowych
przewidzianych do uzawodowienia w
2006 r.:
·I kwarta³
12 Brygada
Zmechanizowana Szczecin; JW 4495
Kraków;
·II kwarta³ 10 Brygada Kawalerii
Pancernej Œwiêtoszów; 12 Brygada
Zmechanizowana Szczecin; 17 Brygada
Zmechanizowana Miêdzyrzecz;
·III kwarta³ 10 Brygada Kawalerii
Pancernej Œwiêtoszów; 12 Brygada
Zmechanizowana Szczecin; 1 Brygada
Saperów Brzeg;
·IV kwarta³ 10 Brygada Logistyczna
Opole; 4 Pu³k Chemiczny Brodnica; 5
Batalion Chemiczny Tarnowskie Góry;
23 Brygada Artylerii Boles³awiec;
CSWL¹d. Poznañ.
¯o³nierze rezerwy, którzy s¹
zainteresowani pe³nieniem zawodowej
s³u¿by wojskowej, mog¹ zg³aszaæ siê do
Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ
Lublin 2, aby zapoznaæ siê z przepisami
reguluj¹cymi przebieg tej s³u¿by. Do
zawodowej s³u¿by wojskowej w
korpusie szeregowych zawodowych
mog¹ byæ powo³ani ¿o³nierze rezerwy,
którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1.posiadaj¹cy polskie obywatelstwo,
2.nie karani,

3.zdolni do pe³nienia zawodowej s³u¿by
wojskowej (orzeczeniem wojskowej
komisji lekarskiej),
4.odbyli zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w
pe³nym wymiarze,
5.ukoñczyli co najmniej gimnazjum i
posiadaj¹ przygotowanie zawodowe,
6.posiadaj¹ kwalifikacje przydatne w
korpusie osobowym, w jakim maj¹
pe³niæ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹,
7.nie ukoñczyli 30-tego roku ¿ycia.
Kandydaci do s³u¿by wojskowej w
korpusie podoficerów zawodowych
podoficerowie rezerwy
powinni
spe³niaæ wymienione wy¿ej warunki
oraz posiadaæ œwiadectwo dojrza³oœci i
ukoñczyæ naukê w szkole
podoficerskiej.Zainteresowani
¿o³nierze rezerwy powinni z³o¿yæ
pisemny wniosek o powo³anie do
za wo do we j s ³u ¿b y w oj sk ow ej w
korpusie szeregowych zawodowych w
kancelarii Wojskowej Komendy
uzupe³nieñ Lublin
2 (za
potwierdzeniem).
W O J S K O WA K O M E N D A
UZUPE£NIEÑ LUBLIN 2
Al. Rac³awickie 44, 20-043 Lublin
tel.: (0-81) 718-34-33
Starosta Powiatu Janowskiego
in¿. Boles³aw Gzik

Gmina Janów Lubelski og³asza nieograniczony przetarg ustny na sprzeda¿
zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Janowie Lubelskim przy ul.
Zamoyskiego 43 w obrêbie ewidencyjnym Janów Lub. IV, stanowi¹cej dzia³kê nr
1296/1 o powierzchni ogólnej 0,0173 ha.
Nieruchomoœæ powy¿sza stanowi w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski.
Dla nieruchomoœci tej prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Janowie
Lubelskim Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych ksiêga wieczysta Nr 55376.
Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem us³ugowym w zabudowie zwartej, o
dwóch kondygnacjach nadziemnych o konstrukcji murowanej i posiada dostêp do
ul. Kiliñskiego poprzez ustanowione s³u¿ebnoœci przechodu i przejazdu przez
dzia³ki nr 1296/2 i 3109. Znajduje siê w terenach zabudowy zwartej
mieszkaniowo - us³ugowej.
Przedmiotowa nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona prawami osób trzecich.
Na tym terenie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego w
zwi¹zku z czym, wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomoœci w
rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wymagaj¹
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y wynosi 205
100,00 z³ (brutto)
Wadium wynosi 20 500,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi 2 060,00 z³.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami up³yn¹³ w dniu 13.03.2006 r.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które terminowo wp³ac¹
wadium. Wadium ma byæ wniesione na konto Gminy Janów Lubelski -

Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. Oddzia³ w Janowie
Lubelskim 74 10203235 0000 5602 0007 4369. najpóŸniej do dnia 24 kwietnia
2006 r.
Za datê wp³acenia wadium uwa¿a siê wp³yw wymaganej kwoty na
rachunek Gminy Janów Lubelski.
00

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 kwietnia 2006 r. o godz. 10 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim /sala nr 1/.

S K L E P i US£UGI
M O T OR Y Z A C Y J N E
Mariusz Grzegrzuliñski

-Mechanika pojazdowa
-Naprawy powypadkowe
-Sprzeda¿ czêœci samochodowych
-Sprzeda¿ monta¿ i wywa¿anie opon
-Oleje, t³umiki - wymiana gratis
czynne: 8.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00

JANÓW LUBELSKI, UL. £¥KOWA 1
Tel./fax 015 8725 094, tel. kom. 0602 298 587
NIP: 862-144-29-51

Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne:
- legitymowaæ siê dowodem osobistym lub paszportem,
- posiadaæ pe³nomocnictwo w formie przewidzianej prawem w przypadku, gdy
wystêpuj¹ jako pe³nomocnicy uczestnika przetargu,
- posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w przypadku, gdy
uczestnik
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
- posiadaæ aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz zgodê organów
statutowych
na nabycie w/w nieruchomoœci w przypadku, gdy uczestnik jest osob¹ prawn¹,
- posiadaæ dowód wp³aty wadium.
W/w dokumenty podlegaj¹ przed³o¿eniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci zobowi¹zana jest do wniesienia nie
póŸniej ni¿ na 3 dni przed podpisaniem umowy, kwoty równej 100% ceny
nieruchomoœci osi¹gniêtej w przetargu, a pomniejszonej o kwotê wadium. Za datê
wp³aty tej kwoty uwa¿a siê wp³yw wymaganej nale¿noœci na konto Urzêdu
Miejskiego.
Wszelkie koszty zwi¹zane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi
kupuj¹cy.
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. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (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 ceny nieruchomoœci.
Dodatkowych informacji o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w Referacie
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
00
30
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

Gazeta Janowska

7.

¯eby ¿yæ, trzeba piæ?!

Do napisania tego artyku³u przyczyni³y
siê moje osobiste obserwacje oraz
sugestie i informacje otrzymywane od
mieszkañców powiatu janowskiego.
Sprawa jest niew¹tpliwie trudna , by nie
powiedzieæ dra¿liwa, ale najwy¿szy
czas zacz¹æ o niej mówiæ. Chodzi o
sprzeda¿ alkoholu na imprezach
organizowanych przez samorz¹d
lokalny. Ju¿ od czasów Imperium
R z y m s k i e g o , w ³ a d c y, ¿ e b y
przypodobaæ siê ludowi zapewniali mu
igrzyska. Równie¿ i dzisiaj mo¿emy
obserwowaæ, a nawet uczestniczyæ w
podobnych przedsiêwziêciach.
Imprezy organizowane przez Urz¹d
Miasta i wspó³finansowane przez
Starostwo Powiatowe s¹ niew¹tpliwie
ciekawe i interesuj¹ce. Mam jednak
zasadnicze pytanie i wcale nie jest ono
retoryczne. Jakim celom te imprezy
maj ¹ s³u ¿yæ ? Pro moc ji mia sta i
powiatu , preze ntowaniu walorów
Naszej Ma³ej Ojczyzny, kultywowaniu
od rê bn oœ ci ku lt ur ow ej ? A mo ¿e
zachêcaniu do konsumpcyjnego stylu
¿ycia, którego nieodzownym
elementem staje siê picie piwa? Piwa,

które w ubieg³ym roku na tych
imprezach „la³o siê strumieniami”.
Ka¿dy kto przebywa³ w Janowie
Lubelskim, widzia³ dziesi¹tki, jeœli nie
setki m³odych ludzi, którzy kupowali
alkohol w namiotach i stoiskach. Pili, a
nastêpnie chwiejnym krokiem
wêdrowali po ulicach miasta. Co
bard ziej spos trze gawc zy mo gli
zobaczyæ i us³yszeæ znacznie wiêcej.
Szczególnie po zapadniêciu zmroku,
osobliw¹ atrakcj¹ dla miejscowych i
turystów, by³y odg³osy oraz zapachy
wydawane przez kilkunastoletnich
piwoszy. W zwi¹zku z tym mam kilka
w¹tpliwoœci i uwag. Oto najwa¿niejsze
z nich:
1.Czy mieszkañcy gminy i powiatu, po
to p³ac¹ podatki, aby z publicznych
pieniêdzy organizowano imprezy, na
których reklamuje siê alkohol, a tym
samym zachêca siê uczestników, w tym
m³odzie¿, do picia?
2.Czy Organizatorzy maj¹
œwiadomoœæ, jak wielu mieszkañców
naszego powiatu nadu¿ywa alkoholu i
jakie s¹ tego konsekwencje?
3.Czy osoby, które sprzedawa³y piwo

na ty ch im pr ez ac h, sp ra wd za ³y
pe³noletnioœæ kupuj¹cych alkohol?
Ja ko pr ze wo dn ic z¹ cy ko mi sj i
Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu
przy Radzie Powiatu Janowskiego
czujê siê w obowi¹zku poinformowaæ,
¿e na marcowym posiedzeniu komisja
w ys t¹pi³a z pis mem do P ana
Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, w
którym apeluje, by podlegaj¹ca mu
Stra¿ Miejska zapobiega³a kupowaniu
alkoholu przez osoby niepe³noletnie na
imprezach, które zaplanowano w
bie¿¹cym roku.
Jako nauczyciel i mieszkaniec powiatu
janowskiego, pójdê o krok dalej i
zapytam wprost. Czy na tych
imprezach musi byæ sprzedawany
alkohol?
Znaj d¹ si ê zap ewne tacy, którz y
zarzuc¹ mi, ¿e „siê czepiam” i próbujê „
robiæ z ig³y - wid³y”. A po za tym jestem
nie¿yciowy i nie idê z duchem czasu.
¯e wszêdzie sprzedaje siê alkohol i nic
z³ego siê nie dzieje. Czy rzeczywiœcie?
Jakie wzorce zachowañ propagujemy
wœród m³odych ludzi, którzy dopiero
wchodz¹ w doros³e ¿ycie? Bo wygl¹da

na to, i¿ sprowadza siê to do krótkiego
zwrotu: ¿eby ¿yæ, trzeba piæ. Zaczyna
siê od piwa, a koñczy na wódce.
Rzecz jasna, jak ktoœ bêdzie chcia³
siê napiæ to i tak siê napije, ale dlaczego
lokalne w³adze u³atwiaj¹ dostêp do
alkoholu? Obym nie mia³ racji, ale co
bêdzie, je¿eli w trakcie lub tu¿ po
kt ór ej œ z im pr ez do jd zi e d o
nieszczêœ cia? J e¿eli ktoœ zostanie
pobity, straci zdrowie lub ¿ycie?
Moim zdaniem nie mo¿na
udawaæ, ¿e nie ma problemu. Problem
picia alkoholu, tak jak za¿ywania
narkotyków i stosowania przemocy,
wœród naszej m³odzie¿y jest i z roku na
rok narasta. Absolutnie nie jestem za
wprowadzeniem prohibicji, ani te¿ za
ograniczeniem zysków miejscowego
browaru, uwa¿am jednak, ¿e
organizowanie imprez, na których
piwo jest „ na wyci¹gniêcie rêki” do
niczego dobrego nie doprowadzi.
Mam nadziejê, ¿e moja wypowiedŸ
wywo³a szersz¹ dyskusjê, tak¿e na
³amach „ Gazety Janowskiej”.
Krzysztof Kamiñski

Autor artyku³u "¯eby ¿yæ, trzeba piæ"
pos taw i³ sze reg pyt añ. Jan ows ki
Oœrodek Kultury jest organizatorem
imprez plenerowych, dlatego postaram
siê na nie odpowiedzieæ i przedstawiæ
racje, którymi kierujemy siê w pracy.
Celem imprez takich jak: Jarmark
Janowski, Dni Janowa z radiem Lublin
(w tym roku imprezê nazwaliœmy
Leœny Skarbiec), Zawody Konne w
Skokach, Festiwal Kaszy, Festiwal
Filmowy FART i Grzybobranie - jest
pro moc ja Z iem i Ja now ski ej j ako
oœrodka turystycznego. Wiele miast,
regionów nawet pañstw "¿yje" z
turystyki i dzia³alnoœci oko³o
tu ry st yc zn ej . Pr ze zn ac za j¹ on e
olbrzymie pieni¹dze na reklamê i
ró¿nego rodzaju wydarzenia
kulturalne.
O wyborze miejsca
wypoczynku przesta³y bowiem
decydowaæ tylko walory przyrodnicze:
piêkne widoki, lasy, czysta woda.
Ludzie w wyborze miejsca
wypoczynku kieruj¹ siê atrakcjami
dodatkowymi, np. zawody sportowe,
koncerty, targi, festiwale, przegl¹dy itp.
Dlate go w Za kopan em, zn anym
oœrodku turystycznym, czy bli¿ej nas
Sandomierzu, Kazimierzu, odbywa siê
tak du¿o imprez.
Wk³adaj¹c du¿o pracy od kilku
lat z wymienionych imprez staramy siê
zrobiæ markowe produkty turystycznez dobrym skutkiem. Oceniamy to po
tablicach rejestracyjnych samochodów
z ró¿nych czêœci kraju i kilku tysiêcy
osób, których twarzy nie znamy.
W ubieg³ym roku za Festiwal
Ka sz y o tr zy ma li œm y n aj wy ¿s z¹
nagrodê przyznan¹ przez Marsza³ka
województwa "PERE£KÊ
LUBELSZCZYZNY". Co roku
"Dziennik Wschodni" zamieszcza w
dodatku "Presti¿" najlepsze firmy w
kategoriach: przedsiêbiorczoœæ, nauka,
kultu ra. Za organizacj ê Festi walu
Filmowego -FART i Festiwalu Kaszy,
Janowski Oœrodek Kultury otrzyma³
wyró¿nienie - jako jedyna instytucja
kultury w województwie lubelskim.

W przyg oto wan ie i pro wad zen ie
imprez zaanga¿owanych jest bardzo
du¿o osób reprezentuj¹cych
stowarzyszenia, grupy nieformalne i
indywidualnych mieszkañców naszej
gminy. Bez tej pomocy JOK nie by³by
w stanie sobie poradziæ. Na ka¿dej
imprezie wystêpuj¹ zespo³y - gwiazdy,
ale nie one s¹ najwa¿niejsze. Na scenie
prezentuj¹ siê nasze zespo³y: dzieciêce,
m³odzie¿owe, kapele ludowe, zespo³y
obrzêdowe, grupy taneczne, orkiestry.
W pokazach ogl¹damy kluby sportowe
(karate, zapaœnicy), w konkursach
bior¹ udzia³ nasi Mieszkañcy. W ten
sposób realizujemy kolejne cele:
rozwój i prezentacje kultury lokalnej,
wyrównywanie dysproporcji w
dostêpie do kultury, czy pobudzanie
inicjatyw lokalnych integruj¹cych
œrodowisko.
Or ga ni zu j¹ c i mp re zy pl en er ow e
dajemy mieszkañcom naszego Miasta i
okolicznych miejscowoœci mo¿liwoœæ
spêdzenia wolnego czasu w gronie
przyjació³, obejrzenia i wys³uchania na
¿ywo ró¿n ych gatu nków muzy ki,
spotkania z aktorami, obejrzenia
zmagañ najlepszych jeŸdŸców i koni,
dzieciom udzia³ w atrakcjach, których
na co dzieñ nie maj¹.
Dlatego porównanie Janowa
Lubelskiego do Imperium
Rzymskiego, naszych imprez
plenerowych do igrzysk jest
ni es to sow ne pr ze de ws zy stk im
dlatego, ¿e nasi Mieszkañcy to nie
"lud", któremu w ten sposób mo¿na siê
³atwo przypodobaæ. Drugi problem to
sprzeda¿ piwa na imprezach.
Pieni¹dze jakie otrzymujemy za handel
piwem stanowi¹ od 6,6% - 11%
bud¿etu imprezy. Mo¿na wiêc nie
sprzedawaæ piwa, bez tych pieniêdzy
na pewno sobie poradzimy, tylko czy to
jest sposób na alkoholizm?
Sprzeda¿ piwa na imprezach daje nam
wiê ksz ¹ mo¿ liw oœæ kon tro li nad
kupuj¹cymi. Firmy, które sprzedaj¹
piwo s¹ informowane, ¿e sprzeda¿
osobie ma³oletniej piwa wi¹¿ê siê z

natychmiastowym zakazem sprzeda¿y,
odebraniem koncesji. Namioty piwne
kontroluj¹ Stra¿nicy Miejscy i Ochrona
cz ês to w cy wi ln yc h ub ra ni ac h.
Powa¿nym problemem spo³ecznym
jest nadu¿ywanie alkoholu przez
pe³noletni¹ m³odzie¿ i doros³ych w
ca³ym kraju. Na imprezach masowych
ni e m am je dn ak z t eg o t yt u³ u
wiêkszych problemów z
bezpieczeñstwem. W ubieg³ym roku
tylko raz wzywaliœmy Policjê, która
bardzo sprawnie przejê³a od ochrony
pijanego mê¿czyznê (25 lat, nie z
Janowa) wszczynaj¹cego bójkê. W
porównaniu do innych miast jest u nas
spokojnie. I niech tak pozostanie. By
zminimalizowaæ iloœæ osób
nadu¿ywaj¹cych alkohol tak
konstruujemy program imprez by
œci¹gn¹æ ca³e rodziny. Koncertów
s³u cha j¹ i ogl ¹da j¹ r ó¿n e gr upy
wiekowe, a nie tylko m³odzie¿. Od
kilku lat nie przed³u¿amy imprez do
póŸne j nocy, koñczym y je ok o³o
godziny 23:00 (z wyj¹tkiem FARTU).
W ¿adnej ocenie nie wolno popadaæ w
skrajnoœæ. Zdecydowana wiêkszoœæ
uczestników imprez, w tym nasi
Mieszkañcy, to osoby odpowiedzialne i
kulturalne, które wypij¹ jedno, czasem
dwa, trzy piwa, ale chc¹ mieæ
odpowiednie do tego warunki, nie s¹
pijakami, nie odpowiada im siedzenie
w krzakach, chaszczach. To dla nich
or ga ni zu je my og ró dk i p iw ne z
jedzeniem. Zakaz sprzeda¿y piwa nie
rozwi¹¿e ¿adnego problemu, a wywo³a
n o w e ( p a m i ê t a c i e c z a s y, g d y
sprzedawano alkohol od godz. 13:00).
Najlepszym przyk³adem ilustruj¹cym
tê tezê jest Kazimierz nad Wis³¹. W
1999 roku podczas Festiwalu Kapel i
Œpiewaków Ludowych wprowadzono
w ca³ym mieœcie ca³kowity zakaz
sprzeda¿y alkoholu. Nigdy w ¿yciu nie
widzia³em tylu osób pij¹cych wódkê i
inne wynalazki, ludzie pili wszêdzie: w
br am ac h, w p ar ku ,. na ry nk u,
promenadzie, tylko nie w restauracjach
i ogródkach piwnych. Pi³y nawet te

osoby, które w codziennym ¿yciu
uchodzi³y za abstynentów. Od tego
czasu nie s³ysza³em, by w Kazimierzu
Radni podobny zakaz wprowadzili.
Ciekaw jestem dlaczego?
Naj³atwiej i najproœciej jest
obarczyæ win¹ organizatorów imprez i
w³adze samorz¹dowe za nadu¿ywanie
alkoholu przez m³odzie¿. Wystosowaæ
apel, og³osiæ w gazecie - mamy
winnych!!!
Jest Pan nauczycielem, radnym
powiatowym i w dodatku
Przewodnicz¹cym Komisji Zdrowia,
Oœwiaty, Kultury i Sportu. Widz¹c, ¿e
sprzedawany jest alkohol nieletnim
powinien Pan zg³osiæ organizatorom,
czy Policji o tym zajœciu w trakcie
imprezy. Dlaczego po imprezie nie
zawiadomi³ Pan w³adz lokalnych i
Policji o tym fakcie?
Up³ynê³o osiem miesiêcy od
zakoñczenia sezonu imprez
plenerowych. Zastanawiam siê
dlaczego dopiero teraz Pan
in te rw en iu je ? Ch cê wi er zy æ, ¿e
faktycznie zale¿y Panu na zmierzeniu
siê z wymienionymi problemami, a nie
chêci¹ zaistnienia w
mediach i
kreowaniu swojej osoby. Dlatego mam
propozycjê:
- proszê zaproponowaæ nam imprezy,
które nie bêd¹ igrzyskami dla ludu.
Liczê równie¿ na Pana zapa³, wiedzê i
pr os zê o p om oc w z wa lc za ni u
wszelkiej patologii w szczególnoœci na
imprezach masowych. Kontroli nigdy
za wi el e, dl at eg o za ch êc am do
dy¿urowania przy ogródkach piwnych
i sprawdzaniu czy jest podawany
alkohol nieletnim.
Sza now ni P añs two , us taw a o
organi zow ani u imp rez mas owy ch
czyni organizatorów
odpowiedzialnymi za zapewnienie
bezpieczeñstwa uczestnikom imprez.
Nikomu tak jak mam nie zale¿y, by
by³o spokojnie i bezpiecznie.
Dyrektor
Janowskiego Oœrodka Kultury
£ukasz Drewniak

Imprezy promocyjne a przysz³oœæ Janowa
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Pó³rocze w Sejmie

Zmiana warty w Nadleœnictwie

Spodziewana zmiana na stanowisku
Nadleœniczego w Janowie Lubelskim
sta³a siê faktem.
Z dniem 7 marca 2006 roku powo³ano
na t o st an ow is ko P an a Lu cj an a
Bednarza.

Oœ ro dk a Ed uk ac ji E ko lo gi cz ne j.
Okazuje siê, ¿e koszt modernizacji
bêdzie wiêkszy o 300-400 tys z³.
Dotychczasowy Nadleœniczy, Pan
£okaj, planuje powrót do pracy w
Bieszczadach. Odwo³any zastêpca, Pan
Komierzyñski, otrzyma propozycjê
pracy w Lasach Pañstwowych. Do pracy
powróci zwolniony wczeœniej Pan
Ryszard Hys. Dotychczasowy Sekretarz
Nadleœnictwa p. Piotr Góra pracuje na
innym stanowisku w swoim dziale.
Nadleœniczy zapewnia, ¿e stosowa³
bêdzie politykê kierownictwa Lasów
Pañstwowych i pracê bêd¹ mieli
zapewnion¹ wszyscy, którzy pracowali
wczeœniej w Nadleœnictwie i nie
Pan Bednarz dotychczas pracowa³ w pope³nili przestêpstw.
Nadleœnictwie Zwierzyniec. Mieszka w Nadleœniczy powo³a³ na swojego
Gorajcu, oko³o 30 km od Janowa z a s t ê p c ê P a n a M i r o s ³ a w a
Lubelskiego. Do pracy zamierza
doje¿d¿aæ. Ma³¿onka £ucja jest
kierownikiem Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Radecznicy.
Córki Barbara i Aleksandra studiuj¹ na
UMCS w Lublinie, najm³odsza Ewa
uczy siê w Gimnazjum w Gorajcu.
Rodzina czuje siê zwi¹zana z Gorajcem,
gdzie ma dom i kilkuhektarowe
gospodarstwo ekologiczne. Pan
Bednarz by³ radnym Gminy
Radecznica, a w pierwszej kadencji Waniewskiego, który przyszed³ do nas z
Przewodnicz¹cym Rady Gminy.
Nadleœnictwa Rudnik. Nale¿y
W planach przewiduje promocjê wspomnieæ, ¿e pracowa³ ju¿ w Janowie
g o s p o d a r k i l e œ n e j o r a z d o b r ¹ Lubelskim jako In¿ynier Nadzoru w
wspó³pracê z samorz¹dami. Posiada latach 2000-2003. Po zlikwidowaniu
doœwiadczenie, jako ¿e by³ dzia³aczem stanowiska opuœci³ Janów Lubelski
samorz¹dowym. Stan gospodarki (stanowisko zosta³o utworzone
Nadleœnictwa ocenia jako dobry. S¹ ponownie po miesi¹cu czasu).
jednak sprawy, które bêd¹ mieæ wp³yw Zna równie¿ pracê samorz¹dowca. W
n a n a s t ê p n e l a t a d z i a ³ a l n o œ c i pierwszej kadencji by³ starost¹ przez
Nadleœnictwa. Spraw¹ podstawow¹ jest dwa lata. Obecnie wraz z rodzin¹
p r z e k r o c z e n i e œ r e d n i o r o c z n e g o mieszka w Nisku. ¯ona Danuta pracuje
pozyskania drewna. Do koñca obecnego w Sanepidzie w Nisku. Najstarszy syn
dziesiêcioletniego planu Urz¹dzania Radek uczy siê Gimnazjum, Przemek i
L a s u z a t w i e r d z o n e g o p r z e z Emilka uczêszczaj¹ do szko³y
Ministerstwo Œrodowiska, pozosta³o podstawowej. Wszystkie dzieci
cztery lata, w tych latach musi nast¹piæ uczêszczaj¹ równie¿ na zajêcia w szkole
ograniczenie pozyskania drewna, aby muzycznej. Zna nasze lasy, œrodowisko,
n i e p r z e k r o c z y æ w i e l k o œ c i a przy powrocie spotka³ siê z
zatwierdzonej przez Ministerstwo. ¿yczliwoœci¹ leœniczych.
Nastêpnym zagadnieniem jest
niedoszacowanie projektu modernizacji Jan Machulak

Posprz¹taæ po wyborach
Ju¿ od wielu tygodni nie powinno byæ
pozosta³oœci po ubieg³orocznej
kampanii parlamentarnej. Miesi¹c na
usuniêcie plakatów mia³y komitety
wyborcze, póŸniej do akcji porz¹dkowej
powinny przyst¹piæ samorz¹dy. W
czasie przedwyborczego reklamowania
plakaty pojawi³y siê wszêdzie. Ju¿
wtedy po raz pierwszy z³amano prawo.
Komitety swobodnie porozwiesza³y
plakaty na przydro¿nych drzewach, a
mog³y to zrobiæ jedynie za zgoda
administratorów dróg. Nikt zgody nie
uzyska³, a prawie ka¿dy komitet na
drzewie siê afiszowa³. Konsekwencji
wobec naruszaj¹cych prawo nikt jednak

na we t ni e st ar a³ si ê wy ci ¹g n¹ æ.
Kampania minê³a, a plakaty pozosta³y.
Ordynacja wyborcza mówi jednak
jasno: komitety wyborcze obowi¹zane
s¹ usun¹æ plakaty w terminie 30 dni po
dniu wyborów. Jeœli z obowi¹zku siê nie
wy wi ¹z uj ¹, do ak cj i w kr ac za j¹
w³odarze. Wójt, burmistrz lub prezydent
nakazuje usuniêcie plakatów, ale
kosztami obci¹¿ane s¹ komitety.
Mog³oby siê wydawaæ ¿e wszystko jest
w najlepszym porz¹dku. Czy
rzeczywiœcie? £atwo to sprawdziæ.
Wystarczy przejœæ siê ulic¹ Wiejsk¹….
Ac

Mija pó³ roku od kiedy Pan zosta³
Pos³em na Sejm RP. Wiemy, ¿e
uczestniczy Pan w spotkaniach z
wyborcami. Dotar³y do nas
informacje o tym, ¿e przyczyni³ siê
Pan do otrzymania funduszy na
budowê chodnika na Bia³ej.
Rozchodz¹ siê wieœci ¿e wspólnie z
Burmistrzem Janowa Lubelskiego
Krzysztofem Ko³tysiem
odwiedzaliœcie Generaln¹ Dyrekcjê
Dróg i Autostrad jakie s¹ tego
efekty?

£ukasz Drewniak. Wymienione
pomys³y s¹ bardzo bliskie realizacji i
wola³bym aby to pomys³odawcy o
nich Panu poopowiadali w momencie
gdy zostan¹ one z sukcesem
zrealizowane. Tych inicjatyw jest
oczywiœcie wiêcej, s¹ te¿ takie których
ja jestem autorem ale naprawdê nie
chcê zapeszaæ.
W kampanii wyborczej powo³ywa³ siê
Pan na wartoœci chrzeœcijañskie i
wychowanie m³odzie¿y w duchu
wartoœci rodzinnych. Jaki ma to teraz

Jerzy Bielecki: Panie Redaktorze
wszystko to co Pan powiedzia³ to
prawda. Nie mniej jednak bardzo
trudno mówiæ o rzeczach które robiê
albo które zamierzam robiæ dla
naszych mieszkañców. Zadanie Pos³a
to przede wszystkim stanowienie
prawa, praca w Sejmie, a to co dzieje
siê w terenie to w wielu przypadkach
in ic ja ty wa lo ka ln yc h w³ ad z. Ja
chcia³bym pomagaæ i wspieraæ te
wszystkie pomys³y. Faktycznie z
Panem Dyrektorem Zarz¹du Dróg
Powiatowych Witoldem KuŸnickim
staramy siê o 200 tys. na poprawienie
bezpieczeñstwa na drodze powiatowej
przy Zespole Szkó³ na Bia³ej, z Panem
Burmistrzem Janowa Lub.
Krzysztofem Ko³tysiem w Krajowej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie staramy siê o 1,5 mln.z³
na wykup dzia³ek pod obwodnicê
Janowa Lub. i przybli¿enie terminu
realizacji tego zadania. Swój pomys³
zwi¹zany z zakupem nowego sprzêtu
do JO K ma ró wn ie ¿ Dy re kt or
Janowskiego Oœrodka Kultury Pan

wp³yw na dzia³alnoœæ poselsk¹?
Zbli¿aj¹ca siê Pierwsza
Rocznica Œmierci Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II oraz nadchodz¹cy Narodowy
Dzieñ ¯ycia i Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
zgromadzi³y w Sandomierzu dnia 19
marca 2006 roku grupê inicjatywn¹
Polskiego Forum Rodziny. Ziemia
Sandomierska prze¿ywa³a nie tak
dawno Rok Rodziny i w naturalny
sposób sta³a siê gospodarzem tej
inicja tywy. Grupa inicja tywna w
porozumieniu z Jego Ekscelencj¹ Ks.
Biskupem Sandomierskim Andrzejem
Dziêg¹ zorganizowa³a konferencjê i
przyjê³a deklaracjê ideow¹. Polskie
Forum Rodziny powinno staæ siê
p³aszczyzn¹ dialogu i wspó³pracy dla
wszystkich, którzy pragn¹ s³u¿yæ
szeroko rozumianemu dobru polskich
rodzin. Z tej te¿ okazji wraz z moim
koleg¹ Pos³em Dariuszem K³eczkiem
zorganizowaliœmy akcjê promuj¹ca
szacunek dla ludzkiego ¿ycia i rodziny
rozsy³aj¹c do wszystkich szkó³ naszego
powiatu list z materia³ami na ten temat.
Jan Machulak

Og³oszenia drobne
Wynajmê dom lub mieszkanie w bloku na terenie Janowa Lubelskiego,
Tel. Kom. 0511 292 112
Wynajmê lokal piêtrowy na dzia³alnoœæ handlow¹ o powierzchni ok. 250
merów kwadratowych na ulicy Zamoyskiego (przy rynku, mo¿liwoœæ
dzielenia). Tel. kom. 504 215 941

Gazeta Janowska

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i
¯yciem, kto we mnie wierzy,
choæby i umar³, ¿yæ bêdzie”
(J 11,25)
Œwiêto Wielkiej Nocy to czas otuchy i
nadziei. Czas odradzania siê wiary w
si³ê Chrystusa i w si³ê cz³owieka.
¯yczê aby Œwiêta Wielkanocne
przynios³y radoœæ, pokój oraz
wzajemn¹ ¿yczliwoœæ. By sta³y siê
Ÿród³em wzmacniania ducha.
Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki
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POSELSKIE SPOTKANIA
Pose³ Jerzy Bielecki odby³ szereg
spotkañ z mieszkañcami gmin
janowskich. Tematyka poruszanych
spraw by³a obszerna. Najczêœciej
za da wa ne py ta ni a: Dl ac ze go ni e
powsta³a koalicja PiS PO? Czy bêdzie
koalicja z PSL? Czy mo¿na ju¿
ro zl ic za æ d op ³a ty do pa li w d la
rolników? Czy jest nadzieja aby w
wyborach s amorz¹dowych p rzy
wyborze starosty powiatu g³osy
oddawano bezpoœrednio, czy wejdzie
us ta wa do ty cz ¹c a wp ro wa dz en ia
biopaliw. Dyskusje dotyczy³y równie¿
wielu innych tematów. Wa¿nym
punktem spotkania by³o przedstawienie
i zapoznania mieszkañców z projektami
ustaw dotycz¹cymi rolnictwa, jakie
zosta³y zawarte w Pakcie
Stabilizacyjnym podpisanym przez PiS,
Samoobronê i LPR.
Nie odby³o siê planowane spotkanie z
mieszkañcami gminy Chrzanów,
poniewa¿ Pose³ zosta³ wezwany do
Sejmu.
Uroczystoœci
Tradycj¹ sta³o siê zapraszaæ Pos³a RP na
uroczystoœci patriotyczne. Na pocz¹tku
lutego 2006 r., odby³a siê uroczystoœæ
poœwiêcona upamiêtnieniu
pomordowanych mieszkañców
Borowa.W tej miejscowoœci po³o¿onej
nad Wis³¹ 2 lutego 1944 roku Niemcy
wspomagani przez Ukraiñców z dywizji
SS Ga li zi en wy mo rd ow al i 12 00
mieszkañców a wszystkie zabudowania
spalili, ocala³o cztery domy. W tej
smutnej uroczystoœci uczestniczy³ Pose³

Jerzy Bielecki, z³o¿y³ wieniec w ho³dzie
pomordowanym.
Sportowe zaciêcie
Obecnoœæ naszego Pos³a na otwarciu
sali gimnastycznej przy gimnazjum w
£a zi sk ac h œ wi ad cz y o ty m ¿ e
dzia³alnoœæ Jego nie ogranicza siê
jedynie do tereny naszego powiaty.
W dniach 24-25 lutego 2006 roku
Miêdzynarodowym Mistrzostwom
polski Juniorów w Zapasach Stylu
Klasycznego patronowa³ Pose³ Jerzy
Bielecki. Mistrzostwa odby³y siê w hali
sportowej Publicznej Szko³y nr
3. Na jl ep sz y za wo dn ik ot rz ym a³
poselsk¹ nagrodê. Ju¿ 27 lutego 2006
swoim udzia³em zaszczyci³ otwarcie i
poœwiêcenie Hali Sportowej w
Polichnie. Przekaza³ mieszkañcom
Polichny wyrazy uznania za wk³ad w
budowê tego obiektu sportowego.
Samorz¹d a Prawo i Sprawiedliwoœæ
W sobotê, 18 marca w Sali Kongresowej
Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie
odby³a siê Konwencja Samorz¹dowa
Pra wo i Spr awi edl iwo œæ. Jes t to
pocz¹tek spotkañ z wyborcami przed
wyborami samorz¹dowymi. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
najwy¿szych w³adz PiS jak równie¿
Rz¹du. W Konwencji Pos³owi na Sejm
Jerze mu Biele ckiem u towar zyszy ³a
grupa osób z Janowa Lubelskiego a
tak¿e przedstawiciele Forum M³odych
PiS z Janowa i Bi³goraja.
Opracowa³ Jan Machulak

Pozbieraæ siebie, ale jak?
cd. ze str.1
w nowej formie Ewangelizacyjne
R e k o l e k c j e Wi e l k o p o s t n e d l a
m³odzie¿y szkó³ œrednich w Janowie
Lubelskim. Wydaje siê, na podstawie
prz epr owa dzo nej ank iet y, ¿e t e
rekolekcje, gdzie by³o: ¿ywe s³owo,
œwiadectwa, film Jezus, reklamy,
teledyski ewangelizacyjne, wywiad z
Magd¹ Anio³ o wartoœciach,
multimedialny koncert zespo³u
Testimonium z Katowic, wspólny œpiew
i pogadanki (w atmosferze szacunku i
we wzajemnej akceptacji, serdecznych
relacji) osi¹gnê³y zamierzony cel.
Spotka³y siê tak¿e siê z du¿¹ akceptacj¹
i uznaniem ze strony zarówno
m³odzie¿y, jak i nauczycieli.
Rekolekcje to nie obowi¹zek, lecz

szansa, która mo¿e staæ siê Ÿród³em
radoœci, Ÿród³em wielkich
wychowawczych mo¿liwoœci, Ÿród³em
podstawowych odpowiedzi na
problemy ludzkiej egzystencji.
To szansa na duchowy i moralny
rozwój m³odego cz³owieka. Czym jest
cz³owiek bez ducha, nawet ten, który
10.

ca³¹ wiedzê posiad³? Istotê i wagê tego
pr ob le mu , d os ko na le ro zu mi ej ¹
nauczyciele, którzy ze swej natury s¹
nie tylko dydaktykami, co przede
wszystkim pedagogami. Wszystkim
rodzicom, nauczycielom, ludziom
dobrej woli, którzy czynnie w³¹czyli

INWESTYCJE POWIATU
JANOWSKIEGO, KTÓRE
ZARZ¥D POWIATU
ZAPLANOWA£ DO REALIZACJI
I. INWESTYCJE NIE OBJÊTE
PROGRAMAMI WIELOLETNIMI
ORAZ DOTACJE W 2006 ROKU
(oko³o 5 700 000 z³):
Dotacja na modernizacjê dachu w
SP ZZ OZ w J an ow ie Lu be ls ki m
wysokoœæ dotacji wynosi 100 000 z³,
Dotacja na Zakup dŸwigu windowego
dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
wysokoœæ dotacji wynosi 100 000 z³,
wartoœæ zadania 200 000 z³,
Pomoc finansowa na budowê krytej
p³ywalni dla Gminy Janów Lubelski
wynosi 25 000 z³ ( udzia³ 50 % w
realizacji projektu w przypadku
dofinansowania
ze œrodków
pomocowych w nastêpnych latach),
Dotacja na zakup wyposa¿enia do
uruchomienia warsztatów terapii
zajêciowej przez Stowarzyszenie
Caritas Diecezji Sandomierskiej
zabezpieczona jest w kwocie 100 000
z³,
Zakup sprzêtu drogowego dla Zarz¹du
Dróg Powiatowych - przeznaczono
œrodki w kwocie 220 000 z³,
Modernizacja drogi powiatowej
Trzydnik - Potoczek - zaplanowano
kwotê 125 991z³
Przebudowa ulicy Jana Paw³a II
zabezpieczono œrodki w wysokoœci
200 009 z³,
Opracowanie dokumentacji
technicznej, studium wykonalnoœci i
raport oddzia³ywania na œrodowisko na
drogi Krzemieñ - Goraj w m. Krzemieñ
d³. 2,0 km wraz z mostem
¿elbetonowym przez rzekê Branew d³.
19,8 mb jednostka realizuj¹ca Zarz¹d
Dróg Powiatowych - wartoœæ zadania
100 000 z³,
Opracowanie dokumentacji
technicznej, studium wykonalnoœci i
raport oddzia³ywania na œrodowisko na
drogi B³a¿ek - Pi³atka droga powiatowa
nr 2808 L - koszt zadania 20 000 z³,

siê w rekolekcje sk³adamy serdeczne
podziêkowanie. Wyra¿amy podziw i
uznanie dla ludzi m³odych za piêkne
ich œwiadectwo ¿ycia oraz wyznanie
wiary w czasie rekolekcyjnych dni.
…abyœmy i my wkroczyli w Nowe ¯ycie
jak Chrystus powsta³ z martwych,
dziêki chwale Ojca (Rz 6,4)
Dziel¹c siê radoœci¹ z
Chrystusowego zwyciêstwa nad
œmierci¹, Jego pokojem i
uzdrawiaj¹cym przebaczeniem, jakie
pr zy no si Zm ar tw yc hw st a³ y Pa n;
serdecznie ¿yczê tej wielkiej radoœci i
mocy p³yn¹cej z prze¿ywania Œwi¹t
W ie l k an o c ny c h or a z ws z e lk i c h
owoców i darów Nowego ¯ycia w
Chrystusie.

Budowa chodnika i dróg dojazdowych
przy placówce opiekuñczo
wychowawczej - zabezpieczono
kwotê 30 000 z³,
Wymiana pokrycia dachowego
Modernizacja budynku przy ul.
Zamoyskiego 77 - wartoœæ zadania 69
000 z³,
Modernizacja budynku
przeznaczonego na now¹ siedzibê

Ks. Tomasz K.

Gazeta Janowska

Starostwa Powiatowego
zaplanowano kwotê 1 280 000 z³,
Zakup wyposa¿enia do
zmodernizowanego budynku KPPSP
przewidziano wydatki w wysokoœci
80 000 z³
Budowa platformy elektronicznej w
KPPSP w Janowie Lubelskim dla
zintegrowanego systemu zarz¹dzania
bezpieczeñstwem powiatu
obs³uga
numeru ratunkowego 112 w tym 75% z
Europejskiego Funduszu rozwoju
Regionalnego - zadanie o wartoœci
119 466 z³,
Finansowanie nak³adów
inwestycyjnych zwi¹zanych z
utworzeniem powiatowego centrum
powiadamiania ratunkowego poprzez
przebudowê - systemu DSP 26 oraz
systemu DTS 2000 - przewidziano
kwotê 40 000z³,
Zakup specjalistycznego samochodu
do przewozu osób niepe³nosprawnych
na potrzeby Placówki Opiekuñczo
Wychowawczej „PROMYK” w
Janowie Lubelskim - wartoœæ zadania
90 000 z³.
Wymiana pokrycia dachowego,
docieplenie , elewacja ,wymiana okien
na budynku PCPR w Janowie
Lubelskim planowany wydatek 125
436 z³,
wniosek o dofinansowanie utworzenia
powiatowego oœrodka wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
przy ul. Jana Zamoyskiego 55- wartoœæ
inwestycji oko³o 1 058 000 z³.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji
na drogach powiatowych z rezerwy
subwencji ogólnej bud¿etu pañstwa ( 3
zadania) o wysokoœci 1 113 000 z³,
wartoœæ zadañ 2 068 000 z³.
II. WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE:
1. Rozbudowa LO w Janowie
Lubelskim w latach 1993-2007,
ca³kowity koszt 2630000 z³,
wydatkowano 2478937, pozosta³o do
wydatkowania w 2007 roku 151 063
z³,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr
2808L (42525) Janów Lub. - Tokary
odcinek Godziszów - Zdzi³owice i
opracowanie dokumentacji technicznej
w latach 2003- 2006 - wydano 15006 z³
- pozosta³o do wydatkowania
2059413 z³
3. Modernizacja budynku szpitala Termorenowacja budynku SP ZZOZ w
Janowie Lubelskim,
okres
realizacji lata 2005-2007 - wartoœæ
zadania 1 100 000 z³.

Og³oszenia drobne
AUTO CZÊŒCI U¯YWANE
Do samochodów zachodnich
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku od 9.00-17.00,
w soboty od 9.00-14.00
Tel. 0511 292 112
Janów Lubelski, ul. Lubelska 1

Umorzone podatki w 2005 roku

Jak wielkie kwoty podatku zosta³y
umorzone w Gminie Janów Lubelski
zapyta³em pani¹ Bogumi³ê Szewc
Skarbnika Gminy Janów Lubelski.
£¹czna kwota umorzonych nale¿noœci
podatkowych w 2005 roku wynios³a
159346 z³
Z kwoty tej przypada na umorzenia:
- podatku od nieruchomoœci osobom
fizycznym 17 278 z³.
-podatku od nieruchomoœci osobom
prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadaj¹cym
osobowoœci prawnej 116 933 z³. w tym:
SPZZOZ - 48 406, 20 z³
KPSP - 4531z³ (Powiatowa Stra¿
Po¿arna)
PCPR - 1 499,00 z³
PGKiM - 61 628, 56 z³
-P³atnikom ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego (tj. podatku rolnego,
leœnego i od nieruchomoœci
naliczonego na jednej decyzji
podatkowej umorzono kwotê 16060 z³
Umorzono podatek-od œrodków
transportowych szeœciu osobom na

kwotê 9075 z³. Wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej, którym
umorzono zaleg³oœci podatkowe,
odsetki za zw³okê lub op³atê
prolongacyjn¹ powy¿ej 100 z³ jest
podawany do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ po zakoñczeniu ka¿dego
kwarta³u.
Wykaz podatników , którym umorzono
zaleg³oœci podatkowe w kwocie
wy¿szej ni¿ 100 z³ obejmuje 49
nazwisk. £¹czna kwota tych umorzeñ
wynosi 17.278 z³. W tym, 7 956,90 z³ s¹
to umorzenia zwi¹zane z zalaniem
posesji przy ulicy Ulanowskiej podczas
ubieg³orocznej powodzi. Nale¿y
ws po mn ie æ ¿ e u mo rz on o c zê œæ
podatku tylko jednej firmie i to , tylko
dlatego ¿e tereny i budki jej uleg³y
zalaniu podczas powodzi.
Jan Machulak

“ZWOLNIJ, NIE ZABIJAJ”

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim
podinspektora Bogumi³a Polikarskiego za pieni¹dze pozyskane od:
-Starosty Powiatowego - 1 szt.
-Burmistrza Janowa Lubelskiego - 2 szt.
- Wójta Gminy Potok Wielki -1 szt.
na g³ównych ci¹gach komunikacyjnych powiatu janowskiego zosta³y ustawione
tablice informacyjno-ostrzegawcze o treœci: „Zwolnij, nie zabijaj”.
Liczymy na to, i¿ treœæ tablic wp³ynie na przeje¿d¿aj¹cych przez nasz powiat
kierowców, którzy ogranicz¹ prêdkoœæ i dostosuj¹ ja do stanu dróg.
Jak wynika z d³ugoletnich statystyk, to w³aœnie nadmierna prêdkoœæ jest g³ówna
przyczyn¹ wypadków drogowych i decyduje o ¿yciu uczestników wypadku.
Tablice zosta³y ustawione:
- K-19 - na Borownicy
- K-74 - przed Zofiank¹
- K-19 - £¹¿ek Ordynacki (przed Szko³¹ Podstawow¹)
- W-857 - Potok Wielki (pomiêdzy niebezpiecznymi zakrêtami)
Kom. Rados³aw Czuba
Z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego

Czytelnicy pytaj¹

Oœmioro dzieci i jedna osoba personelu znalaz³o siê w szpitalu gdzie udzielono im
pomocy medycznej po zatruciu w szkole podstawowej w Janowie Lubelskim.
Proszê pani¹ dyrektor Krystynê Æwiek o udzielenie informacji, co by³o przyczyn¹
zatrucia, kto ponosi winê za zaistnia³¹ sytuacjê, jakie œrodki zapobiegawcze
podjêto na przysz³oœæ? Czy dzieci mog¹ czuæ siê bezpiecznie w szkole?
Jan Machulak

Gazeta Janowska

Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej informuje wszystkich rodziców, ¿e w
dniu 1 marca 2006 roku nast¹pi³a chwilowa awaria sieci wodno-kanalizacyjnej
(tzw. „wybicie szamba”), które spowodowa³o z³e samopoczucie kilkorga naszych
uczniów. Dzieci zosta³y przewiezione przez szko³ê do szpitala w celu zbadania
przez lekarza, a nastêpnie odebrane przez rodziców do domu.
Awaria, która by³a nie zawiniona przez szko³ê zosta³a usuniêta w tym samym dniu.
Zapewniam wszystkich rodziców, ¿e dzieci w szkole mog¹ czuæ siê bezpiecznie.
Dyrektor szko³y
Mgr Krystyna Æwiek
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Relegowani z ZSZ-u
Na pocz¹tku roku w Zespole Szkó³
Za wo do wy ch mi a³ y m ie js ce
wydarzenia agresywnego, z u¿yciem
pr ze mo cy f iz yc zn ej , za ch ow an ia
uczniów, które doprowadzi³y do
relegowania ich ze szko³y.
“Czy skreœlenie z listy uczniów by³o
konieczne czy te¿ jest to dobry œrodek
wy ch ow aw cz y st os ow an y pr ze z
nauczycieli?”-zapyta³em Dyrektora
Mariusza Wielebê.
JM
Mariusz Wieleba: Konsekwencj¹
naruszenia przez ucznia jego
obowi¹zków mo¿e byæ zastosowanie
wobec niego restrykcji /kar/
okreœlonych w Statucie Szko³y.
Relegowanie ucznia ze szko³y
wi¹¿e siê z podjêciem odpowiednich
kroków ze strony Rady Pedagogicznej
szko³y oraz Dyrektora. Statut szko³y
okreœla, przewiduje okolicznoœci, w
których mo¿na skreœliæ ucznia z listy.
W katalogu kar zawartych w Statucie
Szko³y, skreœlenie z listy uczniów jest
kar¹ najs urow sz¹, wymi erzo n¹
uczniowi za najpowa¿niejsze
naruszenie obowi¹zków uczniowskich
/sankcje ³agodniejsze to upomnienie,
nagana, zawieszenie w prawie do
udzia³u w zajêciach rekreacyjnych/. W
szkole rzadko dochodzi do takiej
sytuacji, bowiem uczniowie maj¹ coraz
wiêksze prawa, a szko³a coraz mniejsze
mo¿liwoœci w tym zakresie. Dochodzi
jednak do sytuacji, w których jedynym
rozs¹dnym rozwi¹zaniem, maj¹cym na
celu r ozwi ¹zan ie trud nej sytu acji
wychowawczej jest usuniêcie ucznia ze
sz ko ³y, od su ni êc ie uc zn ia od
œrodowiska, w którym przebywa³, tak
by nie wywiera³ destrukcyjnego
wp³ywu na swoich rówieœników.
W Zespole Szkó³ Zawodowych
na przestrzeni ostatnich kilku lat

decyzje o skreœleniu ucznia z listy by³y
podejmowane kilkakrotnie. W
bie¿¹cym roku szkolnym dotyczy³o to
trzech uczniów Zasadniczej Szko³y
Zawodowej zaœ w roku ubieg³ym
skreœleni zostali uczniowie innej
szk o³y fun kcj onu j¹c ej w zes pol e
Techn iku m Mec han icz neg o.W œró d
powodów skreœlenia wymieniæ nale¿y
du¿¹ iloœæ opuszczonych i
nieusprawiedliwionych przez ucznia
oraz nie wykazywanie przez ucznia
chê ci p opr awy zac how ani a po
udzielonym upomnieniu lub naganie
oraz ra¿¹ce naruszenie zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego maj¹cego
szkodliwy wp³yw na spo³ecznoœæ
uczniowsk¹.
Z obserwacji moich wynika, i¿
nale¿y stosowaæ w szkole sankcje
po wo du j¹ ce us un iê ci e uc zn ia z
dotychczasowego œrodowiska, dla
którego ten uczeñ by³ zagro¿eniem.
Oc zy wi œc ie po dj êc iu de cy zj i o
skreœleniu towarzysz¹ liczne
w¹tpliwoœci, g³ównie dotycz¹ce
d a l s z y c h l o s ó w u c zn i a . C h c ê
jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ decyzja o
skreœleniu ucznia z listy, decyzja o
usuniêciu ze szko³y nie jest przeszkod¹
w dalszym kszta³ceniu, bowiem uczeñ
ma prawo do kontynuowania nauki ale
w innej szkole, w innym œrodowisku, w
którym albo siê odnajdzie, albo nie. Z
obserwacji wynika, i¿ ró¿nie tocz¹ siê
losy edukacyjne takich uczniów, ale w
wiêkszoœci uczniowie Ci po zmianie
szko³y staj¹ siê bardziej dojrzali i
œw ia do mi sw yc h wc ze œn ie js zy ch
„wybryków”, wyci¹gaj¹c z tego
wnioski i nie pope³niaj¹c tych samych
b³êdów.
MW

Do woja marsz...
Od poniedzia³ku (20 marca) br.
rozpocz¹³ siê pobór osób z terenu
powiatu janowskiego. Do poboru,
który trwa³ do 6 kwietnia stan¹³ rocznik
podstawowy, czyli 1987 oraz roczniki
starsze. Ogó³em z terenu wszystkich
gmin powiatu komputerowo
zewidencjonowano 391 poborowych
(z kobietami w³¹cznie).
Wœród poborowych byli i tacy, którzy
jeszcze nie stawili siê do poboru, lub
byli czasowo niezdolni do odbycia
s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na stan
zdrowia. Tych ostatnich z roku na rok
jest coraz mniej. Od kilku lat m³odym
ludziom zale¿y równie¿ na tym, aby
otrzymaæ od powiatowej komisji
lekarskiej wpis: zdolny do odbycia
s³u¿by wojskowej - kategoria zdrowia
A. Obserwujemy, ¿e z roku na rok coraz
wiêcej poborowych chce iœæ do wojska
- potwierdza tê tezê chor. Zbigniew

Stêp ieñ z Wojskowej Kome ndy
Uzupe³nieñ Lublin-2. Ostatni dzieñ
poboru zarezerwowany by³ dla kobiet
urodzonych w latach 1978 1988, które
w roku szkolnym 2005/2006 koñcz¹
na uk ê w sz ko ³a ch me dy cz ny ch
i weterynaryjnych. Równie¿ one
zos ta³ y po dda ne b ada nio m pr zez
komisjê lekarsk¹, otrzyma³y wojskow¹
kategoriê zdrowia i zosta³y
przeniesione do rezerwy bez odbycia
s³u¿by wojskowej. S³u¿ba wojskowa
trwa obecnie rok, ale od lipca, co
kwarta³, bêdzie skracana o miesi¹c. Od
1 lipca 2005 r. poborowi id¹ do wojska
tylko na 9 miesiêcy. Poborowi, którzy
pójd¹ na wiosnê w tzw. kamasze, mog¹
liczyæ na ¿o³d w wysokoœci ok. 300 z³,
bezpieczeñstwo socjalne i mo¿liwoœæ
podniesienia kwalifikacji.

Cennik reklam i og³oszeñ:
e
- ca³a strona - 400 z³;
o s z
³
g
- 1/2 strony - 200 z³;
o
VAT
e n
%
c
2
- 1/4 strony - 100 z³;
2
æ
D o y doliczy
- 1/8 strony - 50 z³;
prosim
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.

Gazeta Janowska
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Czy bêdzie lepiej?

Perspektywy rozwoju gminy Janów Lubelski
Jak ie d zia ³an ia p ode jmu je U rz¹ d
Miejski w Janowie Lubelskim które
pozwol¹ tworzyæ nowe miejsca pracy
w na sze j gm ini e? O odp owi edŸ
po pr os i³ em pr ac ow ni ka Re fe ra tu
Promocji i Rozwoju Rados³awa Kusza
J.M
Gmina poszukuje inwestorów
O tym, ¿e inwestycje generuj¹ nowe
miejsca pracy nikogo nie trzeba
przekonywaæ. Chocia¿ statystycznie
na tle innych regionów kraju Janów
Lubelski nie wypada najgorzej
bior¹c pod uwagê wskaŸniki
bezrobocia i zatrudnienia, to wszyscy
czujemy potrzebê pracy i
chcielibyœmy, by by³o jej jak
najwiêcej.
Pozyskanie inwestora, który stworzy
nowe miejsca pracy, to bardzo ¿mudny
i d³ugotrwa³y proces. Wschodnia czêœæ
kraju, w tym Lubelszczyzna jest
zaliczana do „Polski B”, co w
prze³o¿eniu na proces inwestycyjny
oznacza, i¿ inwestorów tu ze œwiec¹
szukaæ. Dziurawe drogi, brak
infrastruktury, du¿ e rozdrobnienie
terenu, a czasami tak¿e mentalnoœæ
ludzi sprawiaj¹, ¿e nie jesteœmy
naj atr akc yjn iej szy m mi ejs cem do
zainwestowania. Potwierdzaj¹ to
of ic ja ln e d an e P ol sk ie j Ag en cj i
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
plasuj¹ce województwo lubelskie na
przedostatnim miejscu w kraju pod
wzglêdem atrakcyjnoœci
inwestycyjnej. Inwestorzy wybieraj¹
zi em ie za ch od ni e, a j eœ li ja ki œ
przekroczy Wis³ê to inwestuje g³ównie
w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych, których niestety nie
ma na LubelszczyŸnie.
Jednak na przekór tym tendencjom, a
mo¿e w³aœnie z ich powodu, trzeba
podejmowaæ dzia³ania, które prze³ami¹
t¹ sytuacjê i Urz¹d Miejski w Janowie
Lu be ls ki m k on se kw en tn ie ta ki e
dzia³ania realizuje.
Janowska Strefa Inwestycyjna
BOROWNICA
Dziêki wieloletnim staraniom zosta³a
zlikwidowana podstawowa przeszkoda

polegaj¹ca na braku wolnych terenów
pod inwestycje na terenie gminy. Po
wielu rozmowach podpisano umowê ze
Spó³dzielni¹ Kó³ek Rolniczych na
promocjê terenów na Borownicy i
ud os tê pn ie ni e ic h w pr zy pa dk u
pojawiania siê chêtnego inwestora.
Dodatkowo gmina realizuje program
sukcesywnego wykupu terenów z r¹k
prywatnych w³aœcicieli i ich sprzeda¿y
w formie przetargu. Do chwili obecnej
w takim trybie sprzedano ok. 8 ha
gruntów na Borownicy. Powstaje tam
zak³ad odzie¿owy (niebiesk¹ kubaturê
ju¿ widaæ) a w niedalekiej przysz³oœci
powstanie zak³ad drzewny. Na
chêtnych czeka kolejne ok. 1,5 ha
terenu pod inwestycje
og³oszenie
przetargu na jego sprzeda¿ nast¹pi na
prze³omie kwietnia i maja.
Nale¿y sobie powiedzieæ szczerze, ¿e
na wielkiego inwestora, który stworzy
tysi¹ce nowych miejsc pracy, Janów nie
ma co liczyæ. Gmina prowadzi³a
ro zm ow y z du ¿y m p la nt at or em
owoców miêkkich, jednak¿e mia³ on
ju ¿ z ap la no wa n¹ in we st yc jê w
Kr aœ ni ku , a ne go cj ac je z na mi
traktowa³ bardziej jako kartê
przetargow¹ w korzystnym pozyskaniu
tamtejszych terenów.

tereny inwestycyjne w turystyce:
oœrodek wypoczynkowy po Fabryce
Maszyn, teren ko³o tzw. Bia³ej Góry
pod prywatne domki letniskowe oraz
obszar pola namiotowego. Planowany
termin przetargu jesieñ 2006. Jeœli
idzie o pole namiotowe to gmina
prowadzi³a zaawansowane negocjacje
z in we st or em za in te re so wa ny m
wybudowaniem tutaj oœrodka
rehabilitacji. Niestety inwestor znalaz³
bardziej intratny i szybszy sposób
ulokowania kapita³u, zrywaj¹c nagle
prowadzone rozmowy.

Centrum Rozwoju Turystyki
ZALEW
Lepiej wygl¹da sytuacja w przypadku
terenów pod rozwój turystyki nad
Zalewem Janowskim. Dziêki szeroko
zakrojonej i krok po kroku
realizowanej kampanii promocyjnej,
kreuj¹cej wizerunek Janowa
Lubelskiego jako miasta
turystycznego, istniej¹ wiêksze szanse
na pozyskanie inwestycji w tej
dziedzinie. Warunkiem jest dobry i
oryginalny pomys³, który wyró¿ni nas
na tle innych podobnych oœrodków w
reg ion ie. Gmi na p osi ada got owe
koncepcje zagospodarowania zalewu,
z a r ó w n o s a m e j w y s p y, z
przeznaczeniem pod us³ugi rodzinne,
jak równie¿ ca³ego otoczenia zalewu
pod park rekreacji. W roku obecnym
inwestorom zostan¹ zaoferowane trzy

Jak dotrzeæ do inwestora?
A w jaki sposób gmina stara siê dotrzeæ
do potencjalnych inwestorów? Sk³ada
siê na to szereg dzia³añ, które musz¹
zostaæ podjête, by ktoœ Janowem
Lubelskim móg³ siê zainteresowaæ. Po
pierwsze inwestorowi musi zostaæ
przedstawiona gotowa oferta
inwestycyjna. Takie oferty (³adna
gr af ik a, ma pk i, op is te re nu ) s ¹
tworzone i na bie¿¹co aktualizowane.
Dodatkowym atutem s¹ prezentacje na
p³ytach CD przedstawiaj¹ce potencja³
gospodarczy gminy i zachêcaj¹ce do
zainwestowania w Janowie Lubelskim.
Po starannej selekcji zosta³a stworzona
baza przedsiêbiorstw z bran¿:
drzewnej, l ogistycznej o raz
pr ze tw ór st wa sp o¿ yw cz eg o, do
których p³yty s¹ rozsy³ane. Do tej pory
wys³ano ok. 150 p³yt do firm z terenu
ca³ego kraju, a nastêpne, w tym z
bran¿y turystycznej s¹ dystrybuowane.
Kolejnym podejmowanym dzia³aniem
jest tzw. marketing bezpoœredni.
Obejmuje on bezpoœrednie rozmowy
telefoniczne, ankiety do
przedsiêbiorców, a tak¿e masow¹
wysy³kê emaili promuj¹cych Janów
jako doskona³e miejsce do inwestycji.
W miarê mo¿liwoœci gmina stara siê
uczestniczyæ tak¿e w targ ach
inwestycyjnych. Ze wzglêdu na spore
koszty, przyjêliœmy formê udzia³u
poœredniego, polegaj¹c¹ na dystrybucji
materia³ów na targach poprzez osoby
„trzecie”, jak np. Urz¹d
Marsza³kowski, prywatni

reprezentowa³o czworo zawodników:
Amanda Cannavacciuolo, Marta
£ukasik, Pawe³ Surtel i Patryk Rawski.
Najlepiej z ca³ej czwórki
zaprezentowa³y siê dziewczêta, które w
grupie wiekowej 10-11 lat ca³kowicie
zdominowa³y konkurencjê kumite.
Amanda Cannavacciuolo zajê³a
pierwsze miejsce a tuz za ni¹ na
miejscu drugim uplasowa³a siê Marta
£ukasik. W klasyfikacji ³¹cznej
zawodów Lubelszczyzna z janowskimi
karatekami w sk³adzie zajê³a pierwsze
miejsce.
Poza czysto sportowymi aspektami
wizyty janowskich karateków w Wilnie
w ostatnim dniu pobytu mo¿na by³o
odwiedziæ przepiêkn¹ starówkê, na
której w tym czasie odbywa³y siê znane
w ca³ej Europie jarmark Œw. Kazimierz
patrona Litwy. Poœród bogato
zaopatrzonych stoisk z pami¹tkami,
mo¿na by³o równie¿ spotkaæ ulicznych
muzyków, którzy swoimi wystêpami

dodawali temu œwiêtu jeszcze wiêkszej
at ra kc yj no œc i. Pr ze d n as zy mi
zawodnikami w najbli¿szym czasie s¹
starty w Mistrzostwach Województwa
J u n i o r ó w, M i s t r z o s t w a P o l s k i
Juniorów oraz w Wiosennej Edycji
Lubelskiej Ligi Karate.
Lubelska Liga Karate Tradycyjnego
Wiosna 2006-03-2006
W dniach 12.03.2006 w Kraœniku oraz
19.03.2006 w Bi³goraju odby³y siê dwa
z czterech turniejów Lubelskiej Ligi
Karate Wiosna 2006
W lubelskiej Lidze Karate startuje p
czterech najlepszych zawodników i
cz te ry na jl ep sz e za wo dn ic zk i z
Lu be ls zc zy zn y w ka ¿d ej gr up ie
wiekowej: od 9 roku ¿ycia i m³odszych,
do seniorów, czyli od 21 lat wzwy¿.
Lubelska Liga Karate Tradycyjnego
sk³ada siê z czterech turniejów
podczas, których zawodnicy i
zawodniczki gromadz¹ punkty do
klasyfikacji generalnej. Uczniowski

przedsiêbiorcy czy inne instytucje.
Jedn¹ z dróg pozyskiwania inwestora
s¹ tak¿e artyku³y promocyjne i krótkie
notki prasowe, zamieszczane zarówno
w prasie lokalnej, regionalnej, jak i w
bran¿owych wydawnictwach
spe cja lis tyc zny ch. Du¿¹ wym owê
pr om oc yj n¹ ma wr es zc ie ud zi a³
Janowa Lubelskiego w presti¿owych
ko nk ur sa ch in we st yc yj ny ch . W
zorganizowanym przez PAIiIZ oraz
Urz¹d Marsza³kowski ogólnopolskim
konkursie „Grunt na medal”, Janów
Lubelski zdoby³ wyró¿nienie za
opracowanie oferty inwestycyjnej i
podejmowane w tym zakresie
dzia³ania.
Gmina korzysta tak¿e z doœæ
nietypowych jak na samorz¹d
sposobów poszukiwania inwestora.
Nasze oferty mo¿na znaleŸæ na wielu
internetowych portalach
inwestycyjnych skierowanych do
przedsiêbiorców, a wkrótce ten zakres
zostanie poszerzony o internetowe
portale aukcyjne, jak Allegro czy eBay,
jako jedna z form informacji.
Czy bêdzie lepiej?
Dla Janowa Lubelskiego kluczowe
zna cze nie ma z nal ezi eni e si ê w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. By
taka u nas mog³a powstaæ, gdzieœ
indziej strefa musi zostaæ zmniejszona.
Jest to bardzo trudne i wymaga
ci¹g³ego lobbingu na najwy¿szych
szczeblach w³adzy. Rozmowy s¹ ju¿
prowadzone i jeœli zakoñcz¹ siê
sukcesem, bêdzie to du¿y impuls do
rozwoju gospodarki ca³ej gminy.
W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ,
¿e powoli, ale jednak sytuacja zmienia
siê na lepsze. Klimat inwestycyjny w
gm in ie st aj e si ê co ra z ba rd zi ej
sprzyjaj¹cy, pierwsi inwestorzy ju¿ s¹,
pojawiaj¹ siê kolejne zapytania, i tylko
kwesti¹ czasu jest, kiedy zmiany te
odczuj¹ zwykli mieszkañcy gminy.
Wszystkim nam zale¿y, by sta³o siê to
jak najszybciej.
R.K.

Janowscy karatecy nadal wygrywaj¹

Miêdzynarodowy Turniej Karate
„Winter Cup”
W dniach 3-5.03.2006r w Wilnie
przeprowadzone zosta³o seminarium
szkoleniowe na koniec którego odby³
siê Miêdzynarodowy Turniej Karate
„ Wi n t e r C u p ” . W z a w o d a c h

uczestniczy³o 60 zawodników z Litwy,
Polski, £otwy i Bia³orusi. Zawodnicy
rywalizowali w konkurencjach: kata
(formy) i kumite (walka).
Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego w Janowie Lubelskim
12.

Gazeta Janowska

Klub Karate Tradycyjnego dotychczas
reprezentuj¹: Amanda
Cannavacciuolo, Magdalena Kras oraz
Jan Bielecki, natomiast od trzeciego
turnieju dodatkowo wystartuje
Karolina Majkowska i Maciej £ukasik.
Nasi zawodnicy w minionych dwóch
turniejach spisuj¹ siê znakomicie,
poniewa¿ Amanda Cannavacciuolo w
grupie wiekowej 1996-95 prowadzi
natomiast Magdalena Kras jest druga i
nieznacznie wyprzedza ja Karolina
Skwarska z Tomaszowa Lubelskiego.
Bardzo dobrze walczy równie¿ Jan
Bielecki, który po dwóch turniejach
zajmuje trzecie miejsce z niewielk¹
strat¹ do drugiego Bart³omieja Szeligi
z Bi³goraja, natomiast z du¿¹ przewag¹
nad czwartym
Damianem
Lachowskim równie¿ z Bi³goraja.
Pozycja Jana
Bielckiego cieszy
zwa¿ywszy , ¿e zawodnik ten dopiero
debiutuje w Lubelskiej Lidze Karate.
Piotr Wojtkowski

Czytelnicy pytaj¹

Efektywna Rada Powiatu
Sesja Rady Powiatu, która odby³a siê
28.03.2006 r by³a bardzo pracowita
Najwa¿niejszym tematem spotkania
by³o szkolnictwo ponadgimnazjalne.
Tematyka zosta³a zg³oszona na
poprzednich posiedzeniach jednak
przebieg obrad prawdopodobnie
zaskoczy³ samych pomys³odawców.
Dyrektorzy przedstawiali mocne i s³abe
strony swoich szkó³.
Korepetycje
Pytanie o korepetycje, jakich udzielaj¹
nau czy cie le b udz i³o wie le e moc ji.
Dy re kt or LO Pa ni Ew a G ar ba cz
jednoznacznie okreœli³a, ¿e udzielanie
ko re pe ty cj i w ³a sn ym uc zn io m j es t
naganne, jednak kierownictwa szkó³ nie s¹
organem upowa¿nionym do
in te rw en io wa ni a w ty m te ma ci e.
Stwierdzi³a równie¿ ¿e: -„ •le siê dzieje,
je¿eli grzebie siê w cudzym portfelu”.
Pozostali dyrektorzy raczej nie widzieli
problemu i wypowiadali siê enigmatycznie
na te n t em at . R ad ni po st an ow il i
wystosowaæ apel do nauczycieli o
zaniechanie udzielania korepetycji
uczniom, których s¹ wyk³adowcami na
lekcjach w szkole.
Stwierdzono te¿, ¿e udzielanie korepetycji
w³asnym uczniom mo¿e byæ œcigane z
urzêdu przez prokuraturê jako próbê
wy³udzenia ³apówki.
Jaka bêdzie przysz³oœæ Zespo³u Szkó³?
Wyst¹pienie dyrektora szko³y Pana Adama
Œciborka przed Rad¹ Powiatu o œrodki
finansowe na dostosowanie internatu do
funkcji szko³y, wymaga znacznych
œrodków finansowych.
Dyrektor wyrazi³ niezadowolenie z
planów, jakie ma Rada Powiatu w stosunku
do tzw. tarego Internatu przy ulicy
Zamoyskiego. Dotychczas odbywa³y siê
tam zajêcia oraz planowano utworzenie
ma³ej sali gimnastycznej
Teraz budynek ten ma byæ przeznaczony
dla Œrodowiskowego Domu Samopomocy,
W którym bêdzie prowadzona rehabilitacja
ludzi uzale¿nionych z zaburzeniami i
chorych psychicznie, którzy nie wymagaj¹
leczenia szpitalnego.
Dyrektor przedstawi³ osi¹gniêcia szko³y i
rodziców ich wk³ad w wyremontowanie
klas i adaptacje pomieszczeñ. Szko³a
posiada dobre wyposa¿enie dydaktyczne.
Prace te odbywa³y siê g³ównie kosztem
oszczêdnoœci i sk³adek rodziców.
Dyskusja, jaka wywi¹za³a siê po tym
wyst¹pieniu by³a zdecydowanie ostra,
choæ parlamentarna. W efekcie Komisja
Zdrowia, Kultury, i Sportu ma pracowaæ
nad okreœleniem kierunku rozwoju
szkolnictwa ponadgimnazjalnego na
terenie powiatu. G³ówn¹ przes³ank¹ jest
okreœlenie kierunków nauczania, jak

równie¿ dostosowanie szkó³ do
zmniejszaj¹cej siê iloœci uczniów. W
niedalekiej przysz³oœci mo¿e okazaæ siê
koniecznoœæ likwidacji Zespo³u Szkó³ i
przeniesienie uczniów do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego przy ulicy Jana Paw³a
II oraz do zespo³u Szkó³ Zawodowych,
poniewa¿ wyst¹pi spadek iloœci uczniów
do roku 2019 o ponad 30 %
Nale¿y przytoczyæ nastêpuj¹ce fakty: w
latach 1999 - 2000 w szko³ach œrednich i
zawodowych na terenie powiatu uczy³o siê
2946 uczniów przy zatrudnieniu 208
nauczycieli. Na jednego nauczyciela
przypada³o wtedy 14,2% statystycznego
ucznia. W roku 2005 - 2006 w szko³ach
ponadgimnazjalnych 213 nauczycieli uczy
2292 uczniów. Na jednego nauczyciela
przypada 10,8 statystycznego ucznia. Z
tego wynika, ¿e jakoœæ nauczania powinna
wzrosn¹æ.
Drogi powiatowe
Rada nie wyrazi³a zgody na remont drogi
Rataj Zdzi³owice, poniewa¿ w planach
remontów wystêpowa³ inny odcinek drogi.
Na nastêpnej Sesji podjêta zostanie
decyzja, na jak¹ drogê przeznaczone
zostan¹ pieni¹dze. Pad³o wiele zarzutów
po d ad re se m Za rz ¹d u Po wi at u, ¿e
poszczególne gminy nie s¹ traktowane
jednakowo. Po uwzglêdnieniu dokonañ
Wójta Gminy Potok okaza³o siê, ¿e
najbardziej preferowan¹ gmin¹ jest
Godziszów.
Œrodki powiatowe na drogi w przeliczeniu
procentowym zosta³y podzielone jak ni¿ej,
dla informacji podaliœmy d³ugoœæ dróg
powiatowych w gminach
Batorz 43,100 km
2,14%
Chrzanów 23,700 km
4,21%
Dzwola 69,8 km
4,81%
Janów Lubelski 54,500 km 4,33%
Godziszów 38,500 km
29,44%
Modliborzyce 52,000km 17,98%
Potok Wielki 42,700km 37,07%
Pad³o pytanie: Dlaczego dopiero teraz ten
fakt wyp³yn¹³ na forum? Jak okreœli³ t¹
sytuacjê radny Basiak: - „Lepiej póŸno ni¿
wcale”...
Pieni¹dze na remont dachu Szpitala
Wniosek Dyrekcji Szpitala o
do fi na ns ow an ie re mo nt u da ch u na
g³ównym budynku szpitala zaopiniowano
pozytywnie. Koszt remontu wyniesie
oko³o 100 tys. z³. Zastêpca dyrektora,
Roman Kaproñ, umiejêtnie wybrn¹³ z
zarzutów, ¿e wszelkie remonty powinny
byæ rozpoczête od dachu, a nie wtedy gdy
sale s¹ wymalowane a dach przecieka.
Wyt³umaczeniem by³o to, ¿e remont
wykonywany bêdzie nad
Oddzia ³em Psy chiatr ycznym , który
remontowany by³ kilka lat temu.
J.M

W nadchodz¹ce Œwiêta
Wielkanocne
¿yczymy wszystkim mieszkañcom
powiatu janowskiego
radosnych i zdrowych dni
w spokojnej, rodzinnej atmosferze
oraz wytrwa³oœci w realizowaniu
osobistych zamierzeñ
REDAKCJA
“GAZETY JANOWSKIEJ”

- gimnazjum

Co kilka miesiêcy s³yszymy ¿e ucz¹ca siê w
Gimnazjum m³odzie¿ wyrywa siê spod kontroli
nau czy cie lsk iej . Prz yk³ ada mi teg o bra ku
kontroli s¹ choæby: uszkodzenie samochodów w
okolicy gimnazjum w czasie zabawy szkolnej
czy te¿ odwiezienie z innej zabawy kilku
uczniów do szpitala celem odtrucia. Sukcesy
m³odzie¿y wystêpuj¹cej na scenie
przyæmiewane s¹ przez ekscesy innych. Czy
Dyrekcja jest w stanie zapanowaæ nad sytuacj¹ i
kied y mo¿e my spod ziew aæ siê efek tów?
Jan Machulak
Dyrekcja gimnazjum wyjaœnia, i¿ ekscesy
gimnazjalistów zdarzy³y siê po lekcjach, kiedy
m³odzie¿ pozostaje pod opiek¹ rodziców.
Jedynie ich przykry fina³ mia³ miejsce w szkole.
Przed zabawa choinkow¹ ch³opcy spo¿ywali
alkohol w domach lub przy •ródlisku. Skutki
sta³y siê widoczne dopiero w trakcie zabawy.
Dyrekcja szko³y wezwa³a rodziców, pogotowie
ratunkowe, a wobec braku reakcji niektórych
prawnych opiekunów- policjê. Zaszokowa³a nas

postawa jednego z ojców, który nie przej¹³ siê
st an em ni et rz eŸ we go sy na , je go z³ oœ æ
wzbudzi³y natomiast kroki przedsiêwziête przez
dyrekcjê i policjê. Uczestnicy zajœcia zostali
ukarani nagan¹ dyrektora szko³y, nagann¹ ocen¹
z zac how ani a ora z zak aze m udz ia³ u w
imprezach szkolnych. Wyjaœniamy ponadto, ¿e
dewastacji samochodów na parkingu dokona³o
dwóch uczniów klas II oraz uczeñ szko³y
œredniej. Nie byli oni uczestnikami trwaj¹cego
wtedy balu gimnazjalnych klas III i w godzinach
zdarzenia powinni przebywaæ pod opiek¹
rodziców.
My,
dyrekc ja i nauczy ciele gimnaz jum
wk³adamy wiele wysi³ku zarówno w proces
nauczania jak i wychowania m³odzie¿y, ale
pozytywne efekty naszej pracy s¹
uwarunkowane wsparciem rodziców, domu
rodzin nego. Nie mo¿emy odpowi adaæ za
wybryki, które mia³y miejsce poza zasiêgiem
naszych dzia³añ
Dyrekcja Gimnazjum w Janowie Lubelskim

Du¿o mo¿na mówiæ na temat wydatków z
miejskiej kasy na sport i rekreacjê,
pozostaj¹c przy sporcie mo¿emy zadaæ
pytanie: czy wydatki te s¹ uzasadnione i
czy powinny byæ ponoszone? Wielu
mi es zk añ có w J an ow a z pe wn oœ ci ¹
wola³aby wydatkowaæ je na inne cele tyle
pr ze ci e¿ po tr ze b wo kó ³. W cz as ie
podejmowanych dyskusji na temat ³adu,
porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego
du¿o mówi siê o potrzebie organizowania
czasu wolnego m³odzie¿y, ograniczenia
z³ego wp³ywu zjawisk niepo¿¹danych i
patologicznych na m³odych ludzi. Czy w
tym kontekœcie da siê przeliczyæ pieni¹dze
przeznaczane na sport w mieœcie i
jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie:
czy to siê nam op³aca? Wydatki ponoszone
na np. dru¿ynê MKS „Janowianka” nie s¹
ma³e, wynios³y w 2005 r. 140 tys. z³.
Jednak w przypadku braku sponsora tzw.
strategicznego (czyt. g³ównego),
porównuj¹c bud¿ety innych klubów IV ligi
lub els kie j, w yda tki te m o¿n a
zakwalifikowaæ jako przeciêtne.
Oczywiœcie mówimy o bud¿etach klubów,
a nie wydatkach z kas miejskich, te w
Janowie s¹ znaczne, chocia¿ w s¹siednim
Kr aœ ni ku na ro k 2 00 6 d zi a³ ac ze
informowali o przeznaczeniu na ten cel z
kasy miasta 300 tys. z³. W innych miastach
powiatowych przeznacza siê na sport
znac znie mnie j. Wynik a to z fakt u
obecnoœci tam innych du¿ych firm
przeznaczaj¹cych znaczne œrodki na sport.
U nas niestety takowych brak. Chc¹c
ut rz ym aæ „J an ow ia nk ê” w gr on ie
czwartoligowców, a myœlê, ¿e takie miasto
jak Janów Lubelski powinno mieæ swoj¹
dru¿ynê wœród tych zespo³ów, konieczne
jest ponoszenie tych kosztów. Z jednej
strony ze wzglêdu na popularnoœæ tej
dyscypliny sportu wœród kibiców, a z
drugiej ze wzglêdu na du¿e
zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y jej
uprawianiem. W przeprowadzanej ostatnio
przez studentkê AWF pisz¹c¹ pracê
magistersk¹ ankiecie, 75% dzieci
wskaza ³o „Jan owiank ê” jako miejsc e
mo¿liwoœci rozwoju i popularyzacji
sportu. Pozostawiam bez komentarza fakt,
¿e du¿ego wyboru to dzieci nie mia³y. Na
co wydawane s¹ pieni¹dze w Janowiance ?
Ze sprawozdania za 2005 r., które zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami musi byæ
udokumentowane i podlega pe³nej kontroli
pod wzglêdem merytoryczno ksiêgowym,
czytamy: ca³kowity koszt dzia³alnoœci w
2005 r. wyniós³ 191 219 z³. w tym za
realizacjê wykonania zadania publicznego
„Propagowanie i upowszechnianie 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” z bud¿etu
gminy wp³ynê³o 140 tys. z³., œrodki w³asne
klubu wynikaj¹ce ze sk³adek cz³onków
stowarzyszenia, sprzeda¿y biletów wstêpu
na mecze i wp³at sponsorów 51 219 z³.
Wydatki jakie poniós³ klub w 2005 r.
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
wynagrodzenie 3 instruktorów pi³ki no¿nej
prowadz¹cych sekcje seniorów, juniorów,
juniorów m³odszych i trampkarzy 13320
z³ ., ob s³ ug a k si êg ow a 1 35 0 z ³. ,
wynagrodzenie sêdziów za prowadzenie
spotkañ pi³karskich (PZPN) 14676 z³.,
op ³a ty re je st ra cy jn e, zm ia ny ba rw
klubowych, sk³adki cz³onkowskie PZPN
9885 z³., zakup artyku³ów sportowych
11151 z³., koszty delegacji zawodników 3
dru¿yn bior¹cych udzia³ w rozgrywkach na
terenie woj. lubelskiego, diety
zawodników i sêdziów, koszty dojazdów i
podró¿y, wyjazdy na mecze, obs³uga
spotkañ pi³karskich 85536 z³.,
ubezp iecze nie zawod ników 1800 z³.,
zakup napoi, art. spo¿ywczych, op³aty
pocztowe i bankowe 8801 z³., us³ugi
medyczne 2030 z³., remont stadionu,
monta¿ krzese³ek, wa³owanie i koszenie
p³yt boisk, koszty utrzymania pomieszczeñ
16028 z³., pranie strojów 2500 z³.,
organizacja obozu sportowego 5040 z³.,
wynajem œrodków transportowych 19104
z³. Jak wynika z dokumentacji 4 cz³onków
Zarz ¹du MKS „Jan owia nka” , któr zy
zajmuj¹ siê zarz¹dzaniem, zaopatrzeniem
oraz wszystkimi sprawami
organizacyjnymi na stadionie miejskim i w
klubie, pracuje spo³ecznie i nie pobiera z
tego tytu³u ¿adnego wynagrodzenia. Na
terenie miasta dzia³aj¹ te¿ MLKS „Olimp”
propaguj¹cy zapasy oraz szkolne kluby
karate tradycyjnego i tenisa sto³owego.
Mówi¹c o organizowaniu czasu wolnego
m³odzie¿y, w tym miejscu nale¿y
wspomnieæ o pozalekcyjnych zajêciach
sportowych prowadzonych w szkole
podstawowej oraz gimnazjum, i choæ
zajêcia te nie wymagaj¹ przeznaczania
do da tk ow yc h pi en iê dz y, to i ta k
realizowane s¹ z bud¿etu gminy. Dziêki
dz ia ³a ln oœ ci ty ch st ow ar zy sz eñ i
organizowaniu przez nauczycieli zajêæ
pozalekcyjnych nasza m³odzie¿ ma jak¹œ
alternatywê spêdzania wolnego czasu, a
odpowiedŸ na czêsto ostatnio stawiane
pyt ani e: c zy t o si ê na m op ³ac a ?
pozostawiam bez odpowiedzi niech ka¿dy
sam sobie na nie odpowie.
Red.

Droga pi³ka no¿na?

Gazeta Janowska

13.

Niepe³nosprawni bez barier
Przyst¹pienie Polski do struktur Unii
Europejskiej wymaga dostosowania
polskiej polityki spo³ecznej, w tym
tak¿e zagadnieñ dotycz¹cych osób
niepe³nosprawnych, do zasad i
prawodawstwa unijnego, szczególnie
w zakresie wspólnotowego programu
na rzec z zwal czan ia wykl ucze nia
spo³ecznego. W tym celu opracowano
Samorz¹dowy Program Dzia³añ na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych na
lata 2006 - 2016, który odnosi siê do
tych dziedzin ¿ycia osób
niepe³nosprawnych, gdzie napotykaj¹
ró¿nego rodzaju trudnoœci
uniemo¿liwiaj¹ce im nie tylko
normalne ¿ycie, ale te¿ korzystanie z
praw obywatelskich.
St wo rz en ie i w dr a¿ an ie
Samorz¹dowego Programu Dzia³añ na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych ma na
celu zwrócenie uwagi w³adz
samorz¹dowych na problemy osób
niepe³nosprawnych w naszym
powiecie. Nie wszyscy zdaj¹ sobie
sprawê, jak ró¿norodne bariery
na po ty ka j¹ te os ob y w ¿y ci u
codziennym. Bardzo czêsto osoby te
nie mog¹ korzystaæ z przys³uguj¹cych
praw oraz wykonywaæ swych
obowi¹zków spo³ecznych, a przecie¿
s¹ to pe³noprawni obywatele naszego
kraju. Maj¹ takie same prawa jak osoby
sprawne, by normalnie funkcjonowaæ
w spo³eczeñstwie. Nie mo¿na kazaæ im
zamykaæ siê w czterech œcianach
swoich domów tylko dlatego, ¿e do
normalnego funkcjonowania w
spo³eczeñstwie wymagaj¹
odpowiedniego przystosowania
obiektów publicznych lub pomocy
innych osób. Dlatego te¿ program
dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych zawiera szereg
zamierzeñ skierowanych na
polepszenie sytuacji spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych oraz zapobieganie
wykluczeniu tych osób ze spo³ecznoœci
lokalnych.
Proponowane w programie
dzia³ania obejmuj¹ kompleksowo
problemy osób niepe³nosprawnych, nie
tylko w dziedzinie wyrównywania
szans w takich sferach ¿ycia jak
edukacja, zatrudnienie, dostêp do
budynków u¿ytecznoœci publicznej,
budynków mieszkalnych, informacji,
rozrywki, ale równie¿ rehabilitacjê i

poprawê stanu zdrowia oraz
zapobieganie i wczesn¹ diagnostykê
niepe³nosprawnoœci.
Jednym z kluczowych za³o¿eñ
pro gra mu j est prz e³a myw ani e
uprzedzeñ spo³ecznych, barier
psychologicznych w stosunku do osób
niepe³nosprawnych. Mo¿na je uznaæ za
dzia³anie podstawowe, stanowi¹ce
bazê do realizacji pozosta³ych
projektów, gdy¿ tylko odpowiednie
przygotowanie spo³eczeñstwa pozwoli
zrozumieæ szczególne potrzeby osób
niepe³nosprawnych oraz przestanie
budziæ lêk przed bezpoœrednim
kontaktem z tymi osobami.
W pow iat owy m pro gra mie
dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych przedstawiono
instytucje i organizacje dzia³aj¹ce na
rz ec z os ób ni ep e³ no sp ra wn yc h,
potrzeby osób niepe³nosprawnych oraz
orientacyjny plan dzia³añ na najbli¿sze
lata, w celu likwidacji utrudnieñ i
ograniczeñ uniemo¿liwiaj¹cych ¿ycie
codziennie
i funkcjonowanie w
spo³eczeñstwie niepe³nosprawnym
mieszkañcom naszego powiatu. Nale¿y
je dn ak mi eæ na wz gl êd zi e, ¿e
opracowany program nie wyczerpuje
ca³oœci tak z³o¿onej i specyficznej
pr ob le ma ty ki , ja k ko mp le ks ow a
pomoc osobom niepe³nosprawnym. W
zwi¹zku z powy¿szym nale¿y
przewidzieæ mo¿liwoœæ bie¿¹cego
aktualizowania postanowieñ tego
pr og ra mu o no we ro zw i¹ za ni a,
nieuniknione w momencie
wprowadzenia zmian w systemie
prawnym, w strukturach
organizacyjnych pomocy spo³ecznej, w
sferze finansowej czy te¿ zmian w
polityce regionalnej.
Je dn oc ze œn ie na le ¿y do da æ, ¿e
Samorz¹dowy Program Dzia³añ na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych w
Powiecie Janowskim na lata 2006
20 16 uz ys ka ³ po zy ty wn ¹ op in iê
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób
Niepe³nosprawnych.

O odpowiedzi na pytania stawiane
przez mieszkañców osiedla przy ulicy
Wiejskiej poprosi³em Zastêpcê
Burmistrza Janowa Lubelskiego pana
Zenona Sydora.

Albertem. Chodnik przy ulicy Jana
Paw³a II od skrzy¿owania z Wiejsk¹ do
Ogrodowej nie zosta³ wyremontowany
po stronie najbardziej uczêszczanej.
Obok kiosku na ulicy Wiejskiej stoi
woda poopadowa, nic siê nie robi, aby
odwodniæ ten teren. Ma byæ
wybudowany plac zabaw, kiedy to
nast¹pi? Radni mieli reprezentowaæ
sprawy mieszkañców zapomnieli o
wyborcach.
Zenon Sydor: Odpowiadaj¹c na pytanie
dotycz¹ce ul. Wiejskiej w zakresie
niedoci¹gniêæ infrastruktury
komunalnej, rozumiem determinacjê
mieszkañców i podzielam stanowisko,
¿e wymaga ona gruntownej
modernizacji, modernizacji wymagaj¹
równie¿ tereny wokó³ bloków.

Marzena Dworak
Cz³onek Stowarzyszenia Klub
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Sekretarz Powiatowej Spo³ecznej
Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych

Nie ma trudnych pytañ

Jan Machulak
G.J: Mieszkañcy ulicy Wiejskiej czuj¹
siê p ozos tawi eni s amym sobi e z
problemami niedoci¹gniêæ
infrastruktury. Ulica do parkingu przy
bloku 16 odœnie¿ona by³a
s p or a dy c zn i e. O d w e jœ c ia d o
przedszkola do Alberta udeptana jest
œcie¿ka przez przechodniów. Kiedyœ
by³y tam krawê¿niki, zosta³y wyrwane
i zabrane przez w³aœciciela. A¿ prosi siê
tam o utwardzony chodnik nawet na
kilka lat, do chwili wiêkszych
inwestycji miedzy przedszkolem i
14.

Cd. na str.16

Samorz¹dowcy na parkiecie
Doskona³¹ okazjê do wspó³pracy nie tylko
na sali obrad czy zaciszu gabinetów ale na
parkiecie hali sportowej w Potoczku (9
ma rca br. ) mi el i prze dsta wic ie le
samorz¹dów powiatu janowskiego. Do
rywalizacji o Puchar Starosty Janowskiego
przyst¹pi³y cztery dru¿yny, reprezentuj¹ce
gminy Potok Wielki i Godziszów, Urz¹d
Miejski w Janowie Lubelskim oraz
Starostwo Powiatowe. Po ustaleniu zasad

turnieju i rozlosowaniu par przez
kapitanów dru¿yn, przyst¹piono do gry.
Zespo³y gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym
co pokaza³o potencja³ poszczególnych
ekip i umiejêtnoœci zawodników. Warto
nadmieniæ i¿ dla wiêkszoœci graczy nie by³
to jednostkowy wystêp. Widaæ to by³o w
sposobie gry, myœli taktycznej i zgrania

poszczególnych formacji. Z bardzo dobrej
strony pokazali siê w³odarze
pos zcz egó lny ch sam orz ¹dó w, któ rzy
kierowali gr¹ i znosili trudy rywalizacji,
pr zy k³ ad em d o na œl ad ow an ia b y³ o
za an ga ¿o wa ni e si ê w gr ê ks iê ¿y
probos zczów z Godzis zowa i Wólki
Ratajskiej. Najwa¿niejsza by³a jednak
wspólna gra, ruch, integracja a przede
wszystkim sportowa atmosfera na boisku.
Dope³nieniem ca³oœci by³ doping
publicznoœci, szczególnie g³oœnej grupie
sympatyków janowskiego magistratu ale
przyznaæ trzeba ¿e wspierano wszystkie
dru¿yny. Oczywiœcie przy tego rodzaju
rywalizacji trzeba wy³oniæ zwyciêzcê i
wrêczyæ pami¹tkowe puchary. Zwyciê¿y³a
dru¿yna starostwa powiatowego, drugie
miejsce przypad³o urzêdowi gminy w
Potoku, trzecie ekipie urzêdu miejskiego w
Janowie a czwarte zajêli samorz¹dowcy z
Godziszowa. Pomys³ turnieju jak
najbardziej gony naœladowania i polecenia
instytucjom nie tylko samorz¹dowym.
Has³o „w zdrowym ciele zdrowy duch”
zawsze powinno byæ aktualne i
realizowane dla dobra wspólnego.
Candej

Czytelnicy pytaj¹

- PGKiM
G.J: Dlaczego PGKiM przegrywa Nadzorcz¹ nale¿¹ modernizacja ujêæ
przetargi na us³ugi sprz¹tania miasta, wody ( pozwoli na poprawê warunków
budowê chodników itd.?
dostarczania wody poprzez
Cezary Jasiñski: Nieprawd¹ jest, ¿e zastosowanie nowoczesnych uk³adów
P r z e d s i ê b i o r s t w o G o s p o d a r k i automatyki stabilizuj¹cych ciœnienie w
Komunalnej Sp. z o.o.
sieciach oraz obni¿y koszty produkcji
przegrywa wszystkie przetargi na wody), sukcesywna modernizacja
us³ugi komunalne. W ostatnich latach taboru ( samochody specjalistyczne),
w tej sprawie jesteœmy konkurencyjni monitoring kot³owni itp. Generalnie
w stosunku do innych oferentów. przyjêty program zak³ada obni¿enie
Sprz¹tamy ulice miejskie w Janowie kosztów dzia³alnoœci oraz poprawienie
Lub., Kraœniku, wszystko z przetargów. efektywnoœci Spó³ki w najbli¿szych
W ostatnich latach wybudowaliœmy latach.
chodniki o ³¹cznej powierzchni ok. G.J: Zbli¿a siê dziesiêciolecie, w firmie
3.500 m2 oraz 5.500 m2 napraw ulic .
bez podwy¿ek p³ac pracowników,
G.J: Zrezygnowano z us³ug rozwo¿enia zmniejsza siê iloœæ zatrudnionych - to
gazu, dlaczego?
strategia, stagnacja, recesja?
C.J: Program gazyfikacji Janowa C.J: Jest prawd¹, ¿e pracownicy
Lubelskiego spowodowa³, ¿e du¿a PGKiM Sp. z o.o. pracuj¹ od d³u¿szego
liczba gospodarstw domowych czasu bez nale¿nych im podwy¿ek
korzysta z gazu ziemnego, w wyniku p³ac, które rekompensowa³yby wzrost
czego wydatnie zmniejszy³a siê iloœæ kosztów utrzymania, wynikaj¹cy ze
butli. Maj¹c na uwadze sta³y wzrost cen znacznego wzrostu cen noœników
za ga z o ra z o bn i¿ en ie ko sz tó w energii, takich jak: energia elektryczna,
zorg anizowaliœmy d wa p unkty cieplna, paliwo, gaz oraz kosztów
sprzeda¿y gazu bezprzewodowego, inflacji. Sytuacja taka wynika³a z
czynne ca³¹ dobê, po odpowiednio w y m o g ó w j a k i e n a k ³ a d a j ¹ n a
ni¿szych cenach. Analizy wykaza³y, ¿e pr ze ds iê bi or st wo tw ar de re gu ³y
poziom sprzeda¿y nie uleg³ zmianie.
gospodarki rynkowej przy
G.J Prowadzona jest restrukturyzacja j e d n o c z e s n y c h n i e k o r z y s t n y c h
firmy, proszê w kilku s³owach okreœliæ czynnikach maj¹cych wp³yw na
na czym ona polega?
przychody, niezale¿nych od Spó³ki,
C.J: W oparciu o diagnozê stanu m.in.: znaczny spadek sprzeda¿y wody
Przedsiêbiorstwa wyznaczone zosta³y w porównaniu do lat poprzednich,
alternatywne kierunki rozwoju znaczny spadek sprzeda¿y ciep³a, oraz
strategicznego Spó³ki.
utrzymywanie cen za œwiadczone
Do g³ównych zadañ przyjêtych w us³ugi na stosunkowo niskim poziomie.
programie zatwierdzonym przez
Zgromadzenie Wspólników oraz Radê
Dyr. PGKiM Cezary Jasiñski

Motto tego numeru
“Z³e przyzwyczajenie zwyciê¿a siê przyzwyczajeniem
dobrym, zaœ dobre przyzwyczajenie przeobra¿a naturê,
i co wczeœniej wydawa³o siê trudne, póŸniej okazuje siê
wykonalne i ³atwo dostêpne"
œw. Tomasz a Kempis.

Gazeta Janowska

UWAGA
Mieszkañcy Gminy Janów Lubelski
Zapraszamy do wspó³pracy przy tworzeniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2014. Znajd¹ siê w nim wszystkie zamierzenia i przedsiêwziêcia,
jakie gmina zechce zrealizowaæ w ci¹gu nastêpnych lat. Prosimy o pomoc w wyborze najpotrzebniejszych dla gminy inwestycji, których realizacja przyczyni siê do
poprawy warunków ¿ycia jej mieszkañców. W tym celu przedstawiamy umieszczony poni¿ej wniosek wraz z przyk³adow¹ instrukcj¹ jego wype³nienia. Bêdziemy
wdziêczni za jego wype³nienie i dostarczenie do Urzêdu Miejskiego w terminie do 30 kwietnia b.r. Wniosek do pobrania znajduje siê tak¿e na stronie internetowej
miasta www.janowlubelski.pl w dziale Aktualnoœci. Wszystkie propozycje Pañstwa bêd¹ zebrane, wycenione i rzetelnie ocenione, a nastêpnie uporz¹dkowane pod
wzglêdem wa¿noœci i potrzeby realizacji. Inwestycje o najwiêkszej iloœci punktów wejd¹ do programu. Wnioski inwestycyjne, które zosta³y zg³oszone w poprzedniej
edycji s¹ jak najbardziej aktualne i nie ma potrzeby sk³adania ich po raz kolejny. Nie ma tak¿e potrzeby, by wniosek powielaæ i sk³adaæ przez wiele osób, poniewa¿ nie
ma to wp³ywu na jego punktacjê. Oczekujemy na nowe propozycje, pilnych i wa¿nych z Pañstwa punku widzenia przedsiêwziêæ, które samorz¹d powinien zrealizowaæ
w najbli¿szych latach.
Informacje na temat WPI: Referat Promocji i Rozwoju Miasta tel: (015) 87 24 313.

Stan zaawansowania projektów unijnych
Stan zaawansowania projektów, na
kt ór e p oz ys ka li œm y œ ro dk i z
Euro pejs kieg o Fund uszu Rozw oju
Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
w wysokoœci 75% wartoœci projektu i
bud¿etu pañstwa w wysokoœci 10%
wartoœci projektu.
- Na Projekty „Kontynuacja
kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Janowie Lubelskim m.
Zofianka Górna
etap II” i
„Infrastruktura drogowa osiedla
Wschód” zosta³y ju¿ przeprowadzone
przetarg i. W wyniku, których
wy³oniono wykonawcê na roboty
drogowe na Osiedlu Wschód jest to
PRDM Sp. z o.o. w Janowie
Lubelskim. Wartoœæ projektu po
przetargu wynosi 2 515 459,27 PLN.
Ostateczne rozstrzygniêcie przetargu
na budowê kanalizacji sanitarnej w
Zofiance Górnej przewiduje siê do 10
kwietnia 2006 r.

- Projekt „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury informatycznej w
Janowie Lubelskim” zakoñczy³a siê
procedura przetargowa. Wy³oniono
wykonawcê jest to firma -Zak³ad
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
„ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie. Wartoœæ
Projektu po przetargu wynosi 267
722,10 PLN
- Projekt „Rewitalizacja historycznego
Centrum Janowa Lubelskiego” obecnie
jesteœmy przed rozstrzygniêciem
przetargu na g³ównego wykonawcê
robót zwi¹zanych z przebudow¹
Rynku.
Przetarg odbêdzie siê 24 kwietnia 2006
r. Aktua lni e ro zst rzy gni êto dwa
przetargi w ramach przedmiotowego
Projektu tj. na wycinkê i karczowanie
drzew w skwerach ABC Rynku
mi ej sk ie go or az na wy ko na ni e
rzeŸbionych elementów fontanny,
kamiennych podstaw studni i podwalin
altany.

Stan zaawansowania projektu, na który
pozyskaliœmy œrodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu S¹siedztwa Polska
Bia³oruœ
Ukraina INTERREG
IIIA/Ta cis CBC 2004-2006 w
wysokoœci 75% wartoœci projektu.
Na Projekt „Uzupe³nienie
transgranicznego Szlaku Rowerowego

Roztocza o trasê rowerow¹ w Lasach
Ja no ws ki ch ” zo st a³ a za ko ñc zo na
procedura przetargowa. W wyniku
przetargu wy³oniono wykonawcê jest
to fi rm a
Pr ze ds iê bi or st wo
Budowlano-Monta¿owe „FLISBUD”
w Ja no wi e Lu be ls ki m. War to œæ
projektu wynosi 198 595,81 PLN.

ALARM GSM
POWIADOMIENIE, PRZEZ SIEÆ KOMÓRKOW¥ O
!awarii urz¹dzeñ ch³odniczych (sklepy, hurtownie),
!awarii kot³ów c.o. i c.w.u. (szko³y, przedszkola, urzêdy, instytucje),
!awarii pomp (ujêcia wody, przepompownie),
!braku 1,2 lub 3 faz zasilania,
!nadmiernym przegrzaniem lub wych³odzeniu (silników elektrycznych,
pomieszczeñ itp),
!awarii innych urz¹dzeñ.
Inne zastosowania:
!zdalne za³¹czanie i wy³¹czanie max. 4 urz¹dzeñ,
!zdalny reset: serwerów, switch'ów, internetowych stacji AP.
Powiadomienie odbywa siê poprzez sieæ telefonii komórkowej na dowolnie wskazane
numery (do 4 osób). W ci¹gu kilku sekund po powstania awarii u¿ytkownik zostaje
powiadomiony sms'em lub darmowym dzwonkiem (sygna³em).
Cena: urz¹dzenie+instalacja+konfiguracja: ju¿ od 1200 z³ , kontakt: tel. 0604 219 844

Gazeta Janowska
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Nie ma trudnych pytañ

Cd ze str. 14
Nie podzielam stanowiska, ¿e
Mieszkañcy z tym problemem zostali
pozostawieni sami sobie i Radni o nich
zap omn iel i. Rad ni wyk orz yst uj¹ c
szeroki zakres prac legislacyjnych
s³u¿¹cych naszej spo³ecznoœci, przyjêli
Lokalny Program Rewitalizacji miasta
Janowa Lubelskiego, który zosta³

Chodnik dla pieszych od ul. Ks.
Skorupki, który gwarantuje
bezpieczeñstwo m³odzie¿y id¹cej do
szko³y, chodnik do parafii œw. Jadwigi.
W roku 2005 poprawiono odcinek
drogi ul. Wiejskiej; od ul. Jana Paw³a II
do ul. 8-go Wrzeœnia, wykonano
chodnik od ul. Ks. Skorupki do
istniej¹cego chodnika biegn¹cego od

mieszkañców.
G.J: Narasta ruch samochodowy w
centrum miasta. Jak przewiduje siê
rozwi¹zaæ problem parkowania. Kiedy
udostêpniony bêdzie parking obok
Domu Towarowego?. Czy wprowadzi
siê z akaz park owan ia pr zy ul icy
Pi³sudskiego?
Z.S: O rganizacja ruchu pojaz dów

parkowania po jednej stronie. Równie¿
utwardzenie placu targowego przy ul.
Ta rg o w e j o t w o r z y m o ¿ l i w o œ æ
utworzenia (poza dniem targowym)
parkingu.
G.J: Miasto powinno wygl¹daæ coraz
bardziej estetycznie nowe chodniki itd.
Niestety ze sprz¹taniem nie jest
najlepiej jak mo¿na t¹ sytuacje

opracowany przez firmê ABUP ScottWilson, który ujmuje równie¿ zakres
prac na osiedlu Janowskiej Spó³dzielni
Mie szk ani owe j. P roj ekt obe jmu je
pr ze bu do wê dr óg os ie dl ow yc h,
parkingów, chodników, drobn¹
architekturê (plac zabaw dla dzieci).
Planowany koszt inwestycji okreœlono
na wartoœæ 650 870z³. Realizacjê
inwestycji przy udziale œrodków
finansowych z Unii Europejskiej
za³o¿ono w latach 2007-2009. Projekt
bêd zie rea liz owa ny p rzy udz ial e
zainteresowanych stron, tj. Janowskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej i Wspólnot
Mieszkaniowych bêd¹cych
w³ aœ ci ci el am i t er en ów ob jê ty ch
rewitalizacj¹. Zakres prac ma poprawiæ
wizerunek naszych osiedli; estetykê i
funkcjonalnoœæ miejsc zamieszkania,
uwzglêdniaj¹c potrzeby wszystkich
grup wiekowych. Dlatego do
pozyskania œrodków niezbêdne jest
sol idn e roz poz nan ie pot rze b, ich
udokumentowanie jako ca³okszta³tu
elementów, gwarantuj¹ce realizacjê
za³o¿onego celu. Wiem, ¿e plany
zawsze s¹ piêkne, lecz ¿ycie codzienne
przysparza nam problemów i potrzeb.
Dlatego w miarê posiadanych œrodków
ka ¿d eg o r ok u w yk on yw an y j es t
niewielki, ale wa¿ny zakres prac.

przedszkola Nr 1, utwardzono parkingi
przy blokach 16 i 18 na ul. Wiejskiej
oraz przy szkole podstawowej. W roku
2006 zaplanowano odwodnienie czêœci
ulicy Wi ejskiej (przy Kiosku)
20 00 0, 00 z³ . Z ak up ur z¹ dz eñ na
wyposa¿enie placu zabaw dla dzieci,
plac zabaw bêdzie realizowany we
wspó³pracy z Janowsk¹ Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹. Wartoœæ zakupionych
urz¹dzeñ wynosi 22 743,25z³. Przetarg
odby³ siê 21.03.2006r. inwestycja ma
byæ zrealizowana do koñca kwietnia.
Natomiast budowa chodnika
przebiegaj¹cego od przedszkola w
stronê „Alberta” nie jest ujêta w
pla nac h na rok u 20 06. W rok u
ubieg³ym wykonuj¹c odwodnienie ulic
Jana Paw³a II i ulicy Ogrodowej
odbudowano w nowej technologii
nawierzchniê drogi i czêœæ chodników.
W bie¿¹cym roku prace maj¹ce na celu
odbudowanie zniszczonego chodnika
na ul. Jana Paw³a II wykona Powiatowy
Zarz¹d Dróg, który jest w³aœcicielem
drogi. Chodnik na ul. Ogrodowej
odbuduje nasza gmina. Mo¿e
realizowane inwestycje s¹ oddalone od
miejsca zamieszkania osób
zainteresowanych poprawieniem stanu
in fr as tr uk tu ry w o br êb ie ul ic y
Wiejskiej, ale s¹ równie¿ wa¿ne dla

samochodowych ich parkowanie,
zapewnienie bezpieczeñstwa pieszym,
zapewnienie w³aœcicielom posesji
swobodnego wyjazdu ze swoich
nieruchomoœci jest trudne i zawsze ma
swoich zwolenników jak i szereg osób
od mi en ni e wi dz ¹c yc h pr ob le m.
Dowodem jest opracowany plan
organizacji ruchu zatwierdzony przez
zarz¹dców dróg krajowych,
powiatowych i gminnych, który z
uwagi na sprzecznoœæ interesów
wy ma ga ud os ko na le ñ i zm ia n.
Czêœciowym rozwi¹zaniem problemu
bêdzie wybudowanie parkingu obok
Domu Towarowego. Parking chcemy
oddaæ do u¿ytku jako pierwszy element
zaplanowanych prac zwi¹zanych z
rewitalizacj¹ rynku. Termin oddania do
ek sp lo at ac ji bê dz ie mo ¿l iw y d o
okreœlenia po wy³onieniu w drodze
przetargu wykonawcy robót,
uzgodnieniu harmonogramu prac i
okreœleniu odbiorów czêœciowych.
Czas na wykonanie prac wed³ug
specyfikacji przetargowej okreœlono na
osiem miesiêcy od daty zawarcia
umowy. Dalsz¹ popraw¹ parkowania
pojazdów samochodowych bêdzie
w p r o w a d z e n i e r u c h u
jednokierunkowego na przyleg³ych do
rynku ulicach i umo¿liwienie

poprawiæ. Czy obecny stan porz¹dków
wiosennych przed œwiêtami jest
zadawalaj¹cy?
Z.S:Odpowiem, ¿e ze strony
przeznaczonych œrodków finansowych
i okreœlonego zakresu prac TAK, ale
zawsze mo¿e byæ lepiej. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e czystoœæ, estetyka,
zachowanie zasad ochrony œrodowiska
na terenie gminy i miasta Janów
Lubelski jest nasz¹ wspóln¹ spraw¹
wynikaj¹c¹ z troski o nasz¹ ma³¹
ojczyzn¹. Zasady utrzymania czystoœci
i porz¹dku normuj¹ przepisy prawne
jak równie¿ Uchwa³a Rady Miejskiej
Janowa Lubelskiego bêd¹ca prawem
miejscowym, która w sposób
szczegó³owy okreœla zakres prac i
postêpowania z odpadami i
jed nos tka mi œ wia dcz ¹cy mi u s³u gi
zwi¹zane z oczyszczaniem miasta.
Regulamin obowi¹zuje mieszkañców
naszej gminy i osoby przebywaj¹ce na
jej terenie. Gdy bêdziemy postêpowaæ
z wytycznymi regulaminu to wszyscy
bêd¹ zadowoleni, pozbêdziemy siê
„dzikich” wysypisk a miasto i nasza
gmina pod wzglêdem czystoœci Janowa
Lubelskiego bêdzie wygl¹da³a lepiej.
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Pytania i odpowiedzi zebra³
Jan Machulak

Witam polsk¹ prasê...
- to s³owa Premiera Kazimierza
Ma rc in ki ew ic za sk ie ro wa ne do
zgromadzonych dziennikarzy prasy
lokalnej w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Na spotkanie przyby³o z

ca³ej Polski oko³o trzystu dziennikarzy,
wœród których znalaz³em siê i ja z
“Gazety Janowskiej”. Konferencja
trwa³a oko³o pó³torej godziny. Na
wstêpie Premier opisa³ obecn¹ sytuacjê

gospodarcz¹ kraju - „Nikt tego nie chce
przyznaæ publicznie, ¿e rozkrêciliœmy
polsk¹ gospodarkê w I kwartale br.
nast¹pi³ wzrost PKB wyniós³ 5,8 %”
Podatki i koszty pracy bêd¹ mala³y,
wprowadzana bêdzie ulga podatkowa
na dzieci. Najpierw na trzecie i
nastêpne dziecko, a za dwa lata obejmie
równie¿ drugie dziecko”.
Prz ed wyj azd em na spo tka nie z
Premierem
ka¿dy z dziennikarzy
przes³a³ po trzy pytania do Centrum
Informacji Rz¹du. W trakcie dalszego
spotkania wielkim zaskoczeniem by³o,
kiedy us³ysza³em od Rzecznika
Prasowego Rz¹du, Konrada
Ciesio³kiewicza, który powiedzia³ ¿e
Premier odpowie na pytanie przes³ane
przez Jana Machulaka z “Gazety
Janowskiej”, a brzmi¹ce: „Na ile lat
ocenia Pan ró¿nicê rozwoju Polski

Wschodniej i Zachodniej?”. Na to
pytanie Premier odpowiada³ ponad
piêtnaœcie minut: -„To jest taki problem
mamy piêæ najbiedniejszych regionów
w tym woj. lubelskie. Jak siê przez nie
jedzie jest uroczo i piêknie, w
rzeczywistoœci jest pewna ró¿nica w
rozwoju, w latach to oko³o 10 lat w
stosunku do Warszawy czy Krakowa.
Œrednia to 4-7 lat w stosunku do Polski
Zachodniej. Program pomocy w
rozwoju na lata 2007-2013 wynosi 91
mld z³., województwa wschodnie
otrzymaj¹ oko³o 10 % wiêcej oprócz
880 mln skierowanych dla
wo je wó dz tw a l ub el sk ie go . Aby
wo je wó dz tw a os i¹ gn ê³ y po zi om
roz woj u woj ewó dzt w zac hod nic h
po tr ze bn y b êd zi e j es zc ze je de n
pro gra m po moc owy na o bec nym
poziomie w latach 2013-2020.”

Ta wypowiedŸ wzbudzi³a wœród czêœci
dziennikarzy dopominanie siê o takie
programy np. dla woj. dolnoœl¹skiego.
Riposta Premiera by³a zdecydowana: „Województwo dolnoœl¹skie ma za
du¿o pieniêdzy, bo w ma³ym stopniu
korzysta z pieniêdzy unijnych i bêdê
musia³ siê tam wybraæ zobaczyæ sk¹d
tam taki marazm.” Na tym zakoñczy³a
siê odpowiedŸ na moje pytanie.
By³o to jedyne z 900 pytañ przes³anych
przez dziennikarzy na jakie
odpowiedzia³ Premier.
Nastêpne pytania zadawane by³y
bezpo œredn io z sa li. Tematy ka
dotyczy³a spraw lokalnych, ³amanych
praw dziennikarskich, tamy na Wiœle
we W³oc³awku która grozi zawaleniem
itd.
Jan Machulak

Spotkanie w kancelarii Prezesa Rady
Ministrów trwa³o od godziny 900 do 1930
z przerw¹ obiadow¹. Z dziennikarzami
pr as y lo ka ln ej op ró cz Pr em ie ra
spotka³o siê czworo ministrów.
Minister Transportu i Budownictwa
otrzyma³ bardzo wiele krytycznych
uwag w sprawie remontów i budowy
dróg. Pomimo znacznych œrodków
zu¿ytych na remonty dróg odczucie jest
takie jakby nic nie by³o robione w
zakresie poprawy warunków
ko mu ni ka cj i. W bi e¿ ¹c ym ro ku
wyremontowane bêdzie dwa tysi¹ce
kilometrów dróg krajowych. Trwaj¹
intensywne prace nad rozkrêceniem
budowy autostrad. Rz¹d zamierza
przej¹æ administrowanie autostradami,
poniewa¿ op³aty s¹ za du¿e i to
powoduje g wa³to wne ro zje¿d ¿anie
dróg alternatywnych. Budowa
autostrad ma byæ zintensyfikowana.
Plany przyœpieszenia budowy dróg
obejmuj¹ równie¿ nasz¹ drogê krajow¹
19, budowa obwodnic sta³a siê
pr io ry te te m. S ku te cz ni e w ty m
pomagaj¹ nam rz¹dy Litwy i £otwy,
które domagaj¹ siê przyœpieszenia
rozwoju tej arterii.
Premier przewiduje te¿ utworzenie
piêciu regionalnych kompanii
kolejowych. WyraŸnie zaznacza siê
rozbudowê lotnisk, jaka ma nast¹piæ

równie¿ w województwach
wschodnich.
Spotkanie z m inister r ozwoju
regionalnego Gra¿yn¹ Gêsicka
dotyczy³o uproszczenia wniosków
sk³adanych na pozyskanie funduszy
unijnych. Pani minister obejmuj¹c
obecne stanowisko mia³a opracowan¹
koncepcjê na rozwój regionalny, ju¿
u p r a s z c z a p r o c e d u r y, k t ó r e
wprowadzone by³y 99
rozporz¹dzeniami. Uproszczono ju¿
35rozporz¹dzñ zmniejszy³a siê iloœæ
za³¹czników. W PFRON wprowadzono
program naprawczy.
Spotkanie Januszem Kaczmarkiem
Prokuratorem Krajowym z-c¹
Prokuratora Generalnego obfitowa³o w
wiele zapowiedzi zmian w
s¹downictwie miêdzy innymi
utworzenie szko³y szkol¹cej
pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci. Wprowadzony ma
byæ rejestr przedsiêbiorstw w
krajowym systemie obywatel bêdzie
mia³ prawo do informacji. Nast¹pi
zmiana systemu ksi¹g wieczystych na
elektroniczny. Rozprawy s¹dowe bêd¹
re je st ro wa ne el ek tr on ic zn ie . W
bie¿¹cym roku system ten zostanie
w pr ow ad zo ny w 8 00 s¹ da ch w
po zo st a³ yc h w na st êp ny m r ok u.
Kolejnym zmianom ulegn¹ zasady

zwalnianie z op³at s¹dowych. To gminy
bêd¹ okreœlaæ czy dany interesant jest w
stanie dokonaæ op³aty czy tez nie
posiada na to œrodków. Wprowadzone
zostanie mo¿liwoœæ odwo³ania siê od
decyzji prokuratury o umorzeniu
dochodzenia do prokuratury wy¿szej

ulicach. Zwiêkszenie patroli przez
grupy antyterrorystyczne w okresie
œwi¹t zmniejszy³y przestêpczoœæ w tym
okresie o 40 %. Patrole bêd¹ tam gdzie
jest zagro¿enie porz¹dku a nie spacery
po spokojnych ulicach. Ma nast¹piæ
wzrost p³ac a w szczególnoœci nagród
uznaniowych, które nie bêd¹ obci¹¿aæ
bud¿etu danej komendy powiatowej.
Stawiane bêd¹ wiêksze wymagania
stosunku do policji, byæ mo¿e ¿e
przestêpstwo zwi¹zane z korupcj¹
policjanta bêdzie pozbawiaæ go prawa
do emerytury i mieszkania
s ³ u ¿ b o w e g o . Tr w a j ¹ r o z m o w y
pomiêdzy ministerstwami nad
wprowadzeniem kadencyjnoœci szefów
prokuratur rejonowych.
Z m i a n o m u l e g n i e o rg a n i z a c j a
opiekowanie siê drogami, s¹ miasta
gdzie jest czterech zarz¹dców dróg.
Odpowiedzialnoœæ rozmywa siê a
bezpieczeñstwo na nieodœnie¿onych
drogach spada. W sprawach
samorz¹dowych, przewiduje siê, ¿e
burmistrz i wójt bêd¹ samodzielnie
powo³ywaæ sekretarzy i skarbników.
Dotychczas decyzje te podejmowane
by³y prze radê gminy. Przebieg spotkañ
odbywa³ siê z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ ze
strony ministrów jak i obs³ugi.

Ministrowie odpowiadali na nasze pytania

instancji.
Tematyka tego spotkanie przeplata³a
siê ze sprawami, jakie poruszaliœmy na
spotkaniu z Wicepremieram
Ludwikiem Dornem. To spotkanie
trwa³o najd³u¿ej by³o ostatnim w tym
dniu. Wicepremier przyzna³, ¿e w
pewnej czêœci jego zas³ug¹ jest
wprowadzenie Polski Grupy G6
najwiêkszych pañstw europejskich.
Wœród wielu informacji pad³a
zapowiedŸ wprowadzenia rotacji kadry
w policji powiatowej. Rotacja ma byæ
przeprowadzana co 3- 5 lat.
Zwiêkszenie patroli policyjnych na

Jan Machulak

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
Je¿eli zostanie uruchomiony
bê dz ie je dn os tk ¹ or ga ni za cy jn ¹
pomocy spo³ecznej pobytu dziennego,
prowadzon¹ przez powiat. ŒDS bêdzie
ogniwem oparcia spo³ecznego dla osób
przewlekle psychicznie chorych lub
g³êbiej niepe³nosprawnych
in te le kt ua ln ie - up oœ le dz on yc h
umys³owo, a dla osób
z lekkim
stopniem tylko wówczas, gdy oprócz
niepe³nosprawnoœci intelektualnej
wystêpuj¹ inne sprzê¿one zaburzenia,
zw ³a sz cz a n eu ro lo gi cz ne . W
szczególnie uzasadnionych
przypadkach mo¿liwe jest korzystanie
z ofert domu przez inne osoby z
zab urz eni ami psy chi czn ymi , je œli
osoby te wymagaj¹ wsparcia i
rehabilitacji.
Z us³ug domu bêd¹ mog³y
korzystaæ osoby wymagaj¹ce wsparcia

w przezwyciê¿aniu ich trudnych
sytuacji ¿yciowych, zaspokajaniu ich
niezb êdnyc h potrz eb ¿ycio wych i
po st êp ow an ia re ha bi li ta cy jn eg o
rozumianego jako zespó³ dzia³añ
zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia przez nie
poprawy funkcjonowania, jakoœci
¿ycia i powstrzymanie postêpuj¹cej
reg res ji. Pod sta wow ym zad ani em
domu jest przede wszystkim
podtrzymywanie
i
rozwijanie umiejêtnoœci
u¿ytkowników niezbêdnych do
mo¿liwie jak najbardziej
samodzielnego ¿ycia. W ramach ŒDS
by³oby prowadzone poradnictwo
indywidualne, terapia zajêciowa,
rehabilitacja ruchowa, trening
samoobs³ugi i zaradnoœci ¿yciowej. Po
utworzeniu takiej placówki na terenie
pow iat u osi¹gniemy nastêpuj¹ce cele:

1. dla osób chorych:
!umiejêtnoœæ radzenia sobie w
czynnoœciach ¿ycia codziennego,
!aktywizacja spo³eczna,
!mo¿liwoœæ zmiany dotychczasowego
trybu ¿ycia,
!podniesienie w³asnej wartoœci i
zaakceptowanie w³asnej choroby,
!odnalezienie siê w spo³eczeñstwie i
bycie wartoœciowym cz³owiekiem
i ,, obywatelem''.
2. dla rodzin:
!nauka prawid³owego funkcjonowania
w rodzinie z osob¹ chor¹
psychicznie,
!cykliczne wyk³ady na temat chorób
psychicznych,
!wydanie informatora w którym
zawarte by³yby wszelkie porady i
informacje o chorobie psychicznej.
3. dla spo³ecznoœci lokalnej:

Gazeta Janowska

!przeciwdzia³anie izolacji osób
niepe³nosprawnych,
!przywrócenie œwietnoœci budynku
przeznaczonego na placówkê
(mod erni zacj a budy nku bêdz ie
realizowana z bud¿etu pañstwa),
!nowe miejsca pracy (oko³o 15 osób, na
które œrodki finansowe równie¿
bêd¹ pochodzi³y z bud¿etu
pañstwa),
!szerszy wachlarz us³ug socjalnych dla
ca³ej spo³ecznoœci.
Utworzenie tego typu placówki
bêdzie nastêpnym etapem budowania
lokalnego systemu wsparcia osób i
rodzin powiatu janowskiego, jaki
zosta³ wpisany do powiatowej strategii
rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych.
PCPR
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PRZYJA•NIE I SYMPATIE Z LAT SZKOLNEJ M£ODOŒCI S¥ NAJBARDZIEJ
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ZAPRASZAMY

KOLE¯ANKI I KOLEGÓW
ROK MATURY 1922 -1985
na Zjazd by³ych Uczniów i Absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim

w dniu 3 czerwca 2006 r.
Program Zjazdu
00

14 Msza œw. w Koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela
15 Spotkanie w Janowskim Oœrodku Kultury oraz wspólne zdjêcie przy
szkole
00
17 Bal w restauracji „Myœliwska”
30

UWAGA: Istnieje mo¿liwoœæ zarezerwowania noclegu w hotelu „Myœliwski”
na w³asny koszt

Koszt imprezy wynosi 100 z³ (od osoby)
Potwierdzeniem uczestnictwa bêdzie dokonanie wp³aty osobiœcie lub
przekazem do dnia 20.05.2006 r. podaj¹c rocznik matury na adres:
Ma³gorzata Jasiñska (Tymoszuk), ul. Fio³kowa 14, 23-300 Janów Lub.
tel. 015/ 87 21 974, sroka63@o2.pl lub Urz¹d Miejski w Janowie Lub.
, pokój 21, tel. 015/ 87 24 322, janowlub_km@woi.lublin.pl
konto Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim
nr 56941000002001 100686770001
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Komitetem
Organizacyjnym, wp³at mo¿na dokonaæ równie¿ u osób ni¿ej wymienionych
Marzena Szostek (Tomczyk), ul. Pi³sudskiego 71, 23-300 Janów Lub.
tel.015/ 87 20 858 lub Urz¹d Miejski w Janowie Lub. tel. 015/ 87 24 330
Krystyna Spyt (Chmiel) Ruda, ul.Targowa 75, 23-300 Janów Lub.
tel. 015/ 87 20 706, tel. kom. 695 936 348
Korespondencje kierowaæ na adres:
Danuta Tomczyk, ul. Pi³sudskiego 71, 23-300 Janów Lub.

Janów, ul. Sienkiewicza 59 ( róg Skorupki )
tel. 600097239 lub 0158720076

“Zastrzyk” - programem dla pielêgniarek
Pomimo du¿ego zapotrzebowania na
zatrudnienie pielêgniarek w krajach
Unii Europejskiej nie wszystkie one
mog¹ wyjechaæ do pracy. Oczywiœcie
przyczyn tego stanu jest wiele i nie da
siê rozwi¹zaæ problemu jedn¹ decyzj¹ i
dlatego czêœæ z nich pozostaje bez
pracy. W Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Janowie Lubelskim
zarejestrowanych jest 57 pielêgniarek.
Osoby te od 2004 roku by³y
systematycznie kierowane na
tr zy mi es iê cz ne pr ac e w ra ma ch
przygotowania zawodowego aby w ten
sposób nabyæ prawo do wykonywania
zawodu. Na chwilê obecn¹ wszystkie
pielêgniarki i po³o¿ne maj¹ prawo do
podjêcia zdobytej profesji. Id¹c krok
dalej PUP pr zygotowuje program
maj¹cy na celu dalsz¹ aktywizacjê i
danie szansy na zatrudnienie dla oko³o
20 osób jako personel medyczny.
Dopracowywany projekt zostanie
z³o¿ony do Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, którego
g³ównym celem jest integracja
JANÓW
Janów to piêkny zak¹tek,
gdzie Maryja ma swój k¹tek.
Cudowne Ÿróde³ko u stóp jej p³ynie,
dlatego Janów ³askami s³ynie.
W Janowie odnowiony zalew mamy,
dlatego w wakacje rodzinê
wypoczywaæ zapraszamy.
Powietrze w Janowie jest rzeœkie i
zdrowe,
bo wokó³ s¹ janowskie lasy sosnowe.
Katarzyna Placha kl. I ,,f”
WIERSZ O JANOWIE
LUBELSKIM
Janów to moje miasto
piêkne i radosne
s³odkie jak dobre ciastko
jak kolorowe na wiosnê.
W Janowie siê urodzi³am
i jestem dumna z tego
tu du¿o siê nauczy³am
i kocham je z serca ca³ego.
Co rano siê do mnie uœmiecha
i razem ze mn¹ œpiewa
tu spe³niaj¹ siê wszystkie marzenia
rozkwitaj¹ jak kwiaty na drzewach.

“PARMA”

Marlena Jaworska kl. II ,,b”
ROK
W JANOWIE LUBELSKIM
Wiosna, lato, jesieñ, zima
czas w Janowie szybko mija.
Nad Misztalcem wiosn¹ zielona
trawa,
piêkne kwiaty i gêsta murowa.
Nad zalew jeŸdzimy k¹paæ siê latem
z mam¹, tat¹ i z bratem.
Jesieni¹ spadaj¹ z drzew kasztany
i kolorowe liœcie,
w janowskim parku- oczywiœcie.
Zim¹ sanki, narty bierzemy
i na szkoln¹ górkê bawiæ siê idziemy.
W Janowie jest bardzo ³adnie,
tak myœlê siedz¹c przy naszej
fontannie.

i reintegracja zawodowa kobiet.
Program bêdzie polega³ na tym i¿ w
drugim pó³roczu tego roku dla osób
szczególnie zagro¿onych
bezrobociem, czyli po piêædziesi¹tym
roku ¿ycia czy d³ugotrwale
bezrobotnym, zostanie zorganizowany
kurs pielêgniarki œrodowiskowej oraz
kurs szczepieñ. Po skoñczeniu
programu osoby te podejm¹ pracê w
ramach przygotowania zawodowego
na okres szeœciu miesiêcy z
przed³u¿eniem na nastêpne pó³ roku.
Przy sprzyjaj¹cych okolicznoœciach,
myœlimy, ¿e czêœæ z tych osób zostanie
za tr ud ni on a na d³ u¿ sz e ok re sy.
Oczywiœcie zdajemy sobie sprawê, ¿e
program ten nie zabezpieczy
oczekiwañ wszystkich pielêgniarek ale
bêdzie choæ w jakimœ stopniu krokiem
do upowszechnienia elastycznych form
zatrudnienia.
Dyr. SPZOZZ w Janowie
Lubelskim
Zbigniew Widomski

MOJE UKOCHANE
MIASTECZKO
Janów Lubelski to piêkne miasteczko
chyba siê zgodzi z tym ka¿de dziecko.
Na LubelszczyŸnie jest po³o¿ony
las go otacza z po³udniowej strony.
Tutaj w czasie wojny babcia tak
mówi³agrupa partyzantów ciê¿ki bój stoczy³a.
Porytowe Wzgórza- zbiorowa mogi³a
poleg³ych tam ch³opców na wieki
schroni³a.
Do lasów Janowskich na uroczystoœci
w rocznicê tej walki zje¿d¿a
wiele goœci.
Ja te¿ z rodzicami w czerwcu
tam pojadê,
by znowu zobaczyæ wojska defiladê.
Na mogile bukiet bia³ych ró¿ po³o¿ê
tak za wolnoœæ dziecko
podziêkowaæ mo¿e.
Natalia Cholewa kl. II ,,d''
JANÓW LUBELSKIMÓJ DOM
Jest du¿o ³adnych miejsc na ziemi.
jest wiele piêknych miejsc w kraju,
ale dla mnie najpiêkniejszy jest
JANÓW.
Tu jest mój dom, moja szko³a,
droga na spacery z psem wymarzona.
Biegnie za szko³¹ na ³¹ki i pole,
tak cudownie przez pory roku
zmienione.
Wiosn¹ w lesie siê budzi przyroda,
latem och³adza mnie w zalewie woda.
Jesieni¹ w parku zbieram kasztany,
a zim¹ zje¿d¿am z górki, obok mojej
szko³y-sankami.
Pluskaj¹c siê w wakacje
w morzu myœla³am,
¿eby woda w Stokach
s³onego smaku nie nabra³a.
Bêd¹c na wycieczce w Krakowie,
myœla³am o moim domu-w Janowie!
Tutaj siê uczê i wychowujê,
nowe przyjaŸnie nawi¹zujê,
Tutaj mieszka moja rodzina
-to jest moja bajkowa kraina.

Jakub Ruszecki kl. I ,,d”
Jagódka Puchacz kl. II ,,d'’
18.

Gazeta Janowska

