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Internet ju¿ dawno temu przesta³ byæ domen¹ wy³¹cznie fachowców.
Skuszeni bogat¹ ofert¹ informacji coraz chêtniej korzystamy z zasobów Sieci. Nic
dziwnego, uzyskanie po³¹czenia nie stanowi ¿adnego problemu. Tymczasem
w³aœnie wtedy zaczynaj¹ siê problemy wielu u¿ytkowników. Wokó³ Internetu
kr¹¿y du¿o mitów. Z technicznego punktu widzenia jest najwiêksz¹ sieci¹ na
œwiecie, lecz za kulisami czasami bywa jak na Dzikim Zachodzie.
Nas równie¿ nie ominê³y pewne „internetowe zawirowania”. W zwi¹zku
z ostatnimi przerwami w dostêpnie do bezp³atnego internetu Urz¹d Miejski
w Janowie Lubelskim informuje, i¿ po przeprowadzeniu szeregu testów sieci
bezprzewodowej nale¿¹cej do UM najlepszym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym
bezproblemowy do niej dostêp bêdzie zastosowanie sprzêtu w paœmie 5GHz.
Pasmo 5GHz jest o tyle lepsze i korzystniejsze od pasma 2,4 GHz, gdy¿ jego
przepustowoœæ jest piêciokrotnie wiêksza oraz mniej podatna na zak³ócenia.
Wszystkich zainteresowanych informuje siê ponadto, ¿e w najbli¿szym czasie
zostan¹ zamienione 4 anteny 2,4 GHz (umiejscowione na tzw. “Starej Poczcie”,
Szkole Podstawowej nr 3, GS-ie i remizie OSP w Zofiance) na anteny 5GHz.
Ponadto zamontowane zostan¹ 2 anteny sektorowe na janowskim szpitalu, które
skierowane bêd¹ na Osiedle Wschód, Osiedle Chrzanowskie i bloki przy ulicy
Wiejskiej. Ponadto, w zwi¹zku z powy¿szymi zmianami wszyscy zainteresowani
odbiorem bezp³atnego internetu powini zakupiæ anteny odbiorcze o czêstotliwoœci
5 Ghz.
Janowski bezp³atny internet bêdzie dzia³a³ w pe³ni od 1 wrzeœnia 2006 r.
Bêdzie s³u¿y³ przede wszystkim do œci¹gania poczty, przegl¹dania stron WWW
i komunikacji ze œwiatem (komunikatory)
Nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e sieæ ta bêdzie obs³ugiwaæ programy P2P (Emule,
Bittorent, Bitcomet, DC++, itp.)! Te programy bêd¹ blokowane!
Urz¹d Miejski przeprasza wszystkich internautów za powsta³e
utrudnienia.
Czego potrzebujesz by internet bezprzewodowy dzia³a³ poprawnie?
Najistotniejszy jest zakup anteny, najlepiej anteny firmowej (przyk³ady: Interline,
Netus, Cyberbajt) oraz odpowiedniego kabla CNT 200 lub CNT 400 ze z³¹czami
pasuj¹cymi do anteny i karty sieciowej, którego d³ugoœæ nie mo¿e przekraczaæ 15
metrów! Najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie zakup anteny z fabrycznie zarobion¹
koñcówk¹. Drug¹ istotn¹ spraw¹ jest zakupienie karty sieciowej renomowanych
firm komputerowych.
Wa¿ne!Kabel nie powinien byæ za³amany lub w jakikolwiek sposób uszkodzony,
jak równie¿ nie mo¿e swobodnie zwisaæ. Antenê powinno siê umieœciæ na
stabilnych masztach lub doœæ „sztywno” mocowaæ. Ponadto przypominamy
wszystkim u¿ytkownikom, ¿e anteny musz¹ siê "widzieæ", czyli powinien byæ w
tym przypadku spe³niony warunek widocznoœci optycznej.
Ac

Komas Oy zakupi³
wiêkszoœciowy pakiet akcji Fabryki
Maszyn. Dotychczas w jego szeœciu
oddzia³ach w Finlandii by³o
zatrudnionych oko³o 500
pr ac ow ni kó w. Po sf in al iz ow an iu
zakupu 3-go sierpnia 2006 roku FMJ
sta³a siê najwiêkszym oddzia³em
licz¹cym 450 pracowników.
FMJ bêdzie funkcjonowaæ jako
firma „córka” Komas Oy. Pan Jukka
Somppi obj¹³ stanowisko Prezesa
Zarz¹du.
Przedstawiciele firmy widz¹
wielkie mo¿liwoœci rozwoju FMJ.
Dotychczasowa produkcja bêdzie
kontynuowana a dodatkowo przybêd¹
nowi klienci, wœród których jest
równie¿ Patria. Dla niej FMJ wykonuje
ró¿ne podzespo³y. Nale¿y wspomnieæ,
¿e Ko ma s O y s pe cj al iz uj e s iê
w obróbce stali specjalnych. Wykonuje
konstrukcje stalowe, wa³y maszynowe,
przewody hydrauliczne oraz inne
podzespo³y do silników i pojazdów
me ch an ic zn yc h. Mo nt uj e ta k¿ e
ró¿nego rodzaju maszyny
specjalistyczne dla górnictwa, obs³ugi
pasów startowych i lotnisk. Jedna z
tych maszyn pracuje na lotnisku im.
Lecha Wa³êsy w Gdañsku. Komas Oy
wytwarza równie¿ podzespo³y dla
urz¹dzeñ elektronicznych. Roczny
obrót firmy (razem z FMJ) wynosi ok.
85 mln Euro i bêdzie wzrasta³, bo
podstaw¹ istnienia firmy jest sta³y
wzrost i konkurencyjnoœæ.
Prezes Jukka Somppi
potwierdza, ¿e stosowane w FMJ
technologie s¹ na odpowiednim
poziomie. Bêdzie nastêpowa³a
wymiana doœwiadczeñ - dobre
doœwiadczenia FMJ bêd¹ stosowane

Gazeta Janowska

w oddzia³ach fiñskich, a dobre
do œw ia dc ze ni a z Fi nl an di i bê d¹
przekazywane i wdra¿ane w FMJ.
Obecnie w Fabryce Maszyn
pracuje dwóch pracowników
z Finlandii. Oprócz Prezesa Zarz¹du
jest jeszcze Miikka Jaemsen, który
zajmuje siê finansami i controllingiem
w firmie.
FMJ m a wkr ótce staæ siê j edn¹
z wiod¹cych firm na terenie
województwa lubelskiego.
Odpowiednia polityka ma
doprowadziæ do sytuacji, w której
pracownicy bêd¹ uto¿samiaæ siê
z Firm¹ i wi¹zaæ z ni¹ swoje plany
¿y ci ow e na pr zy sz ³o œæ . Bê dz ie
prowadzona polityka otwarcia na ¿ycie
miasta. Zamiarem jest tak¿e
wspó³praca z instytucjami
oœwiatowymi w celu ukierunkowania
kszta³cenia pod potrzeby firmy, która w
najbli¿szej przysz³oœci bêdzie
zwiêkszaæ produkcjê.
Szczegó³owe informacje
o wszystkich zak³adach Komas Oy
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
www.komas.fi, która wykonana jest w
trzech wersjach jêzykowych: fiñskiej,
angielskiej i polskiej.
Jan Machulak

¯ycie w “BARCE”
Demografowie przewiduj¹, ¿e
malej¹cy przyrost naturalny w naszym
kraju sprawi, ¿e w roku 2030 bêdzie nas
mniej przynajmniej o kilkaset tysiêcy,
a zdaniem niektórych nawet o kilka
milionów.
Staroœæ jest œciœle powi¹zana
z samotnoœci¹. Najczêœciej dotyka ona
kobiet, bowiem statystycznie ¿yj¹
d³u¿ej od mê¿czyzn. Prawie 80 proc.
kobiet po 75 roku ¿ycia, to wdowy.
Tymczasem, jak wynika ze statystyk,
co czwarta osoba po osiemdziesi¹tce
wymaga sta³ej opieki.
W rodzinach borykaj¹cych siê
z bezrobociem i ubóstwem ludzie
starzy posiadaj¹cy emerytury lub renty
s¹ doceniani. Ich skromny dochód jest
wa¿n¹ i sta³¹ czêœci¹ domowego
bud¿etu. Mieszkaj¹ z dzieæmi,
najczêœciej dlatego, ¿e te nie maj¹
pieniêdzy na w³asne lokum. Gdy s¹
jeszcze na si³ach, pomagaj¹ dzieciom
np. w opiece nad wnukami czy przy
zakupach. Domy pomocy s¹ smutn¹
ostatecznoœci¹.

W naszych janowskich realiach
wyznacznikiem bardzo dobrze pojêtej i
realizowanej z du¿ym powodzeniem
i d e i p o m o c y o s o b o m
niepe³nosprawnym, chorym i starszym
je s t „ B a r k a ” D o m P o m o c y
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim, który istnieje
od ponad 50 lat. Dysponuje on 180
miejscami i jest przeznaczony dla osób
przewlekle somatycznie chorych, osób
w podesz³ym wieku, osób doros³ych
nie pe³ nos pra wny ch int ele ktu aln ie,
osób przewlekle psychicznie chorych,
kobiet i mê¿czyzn. Jak ka¿da instytucja
zwi¹zana z pomoc¹ spo³eczn¹ tak
i DPS „Barka” stara siê, by swoim
mieszkañcom zapewniæ dobre, godne
i bezpieczne warunki ¿ycia.
- L ud zi e t ra fi aj ¹ t ut aj
z n a j r o z m a i t s z y c h p o w o d ó w.
Najczêœciej jest to samotnoœæ, k³opoty
ze zdrowiem i przyczyny natury
ekonomicznej. Do tego dochodzi
dysfunkcja fizyczna i psychiczna,
niemo¿noœæ pomocy samemu sobie wylicza dyrektor DPS Mariola Surtel.
W sytuacjach rodzinnych nigdy nie ma
tylko jednej strony medalu. To splot
bardzo z³o¿onych okolicznoœci, które
zadecydowa³y, ¿e g³ównie osoby
starsze staj¹ siê naszymi mieszkañcami
mówi dyrektor DPS M. Surtel i dodaje,
¿e samo ¿ycie przynosi coraz to nowe,
bardziej zaskakuj¹ce scenariusze.
Starsi ludzie najczêœciej sami wiedz¹,
kiedy siê usun¹æ, by nie tworzyæ
zarzewia konfliktów rodzinnych.
To zawsze nieomylnie podpowiada
instynkt. Bardzo czêsto starsza osoba
wymaga sta³ej kilkunastogodzinnej
opieki, a jednoczeœnie zdaje sobie
sprawê, ¿e czynna zawodowo rodzina
nie jest w stanie temu podo³aæ.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
mieszkaniec DPS oddaje 70 procent
emerytury lub renty. Z racji
zró¿nicowania wysokoœci rent
i emerytur, dla ka¿dej osoby jest to inna
suma. Resztê dop³aca Skarb Pañstwa
lub gmina. Zdarzaj¹ siê, jak
w wiêkszoœci domów pomocy
spo³ecznej wypadki podwa¿ania
obowi¹zuj¹cych przepisów przez
pensjonariuszy DPS, lecz wynikaj¹ one
w wiêkszoœci z braku ich rozeznania.
A to czasami prowadzi do konfliktów
miêdzy dyrekcjami a mieszkañcami
DPS-ów.
Miejmy nadziejê, i¿
zapewnienie wszystkim mieszkañcom
bardzo dobrych us³ug opiekuñczopielêgnacyjnych, a takowe s¹
realizowane w „Barka” Domu Pomocy
Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim, przyniesie obopólne
korzyœci zarówno mieszkañcom Domu
jak i jego pracownikom.
Ac

N i e s t e t y , w P o l s czdj.
e iac
ch
mieszkañcy najczêœciej mieszkaj¹ we
wspólnych pokojach, posi³ki jedz¹ na
dzwonek, maj¹ niewiele w³asnych
rzeczy i prywatnoœci. To Ÿle wp³ywa na
ich psychikê. Monotonia i bezczynnoœæ
przygnêbia. Oficjalne nazwy brzmi¹
przyjaŸnie i zachêcaj¹co: domy
spokojnej staroœci, domy z³otej jesieni,
rezydencje seniora, rencisty,
pensjonaty. Publiczne oraz prywatne.
Jednak w potocznym jêzyku mówi siê
wci¹¿ tak samo: dom starców,
przytu³ek albo zak³ad. Jednak dla
niektórych osób w podesz³ym wieku,
zw³aszcza tych samotnych, bez rodzin,
niesamodzielnych, chorych,
o najni¿szych dochodach domy
pomocy spo³ecznej s¹ jedynym
miejscem, gdzie mog¹ spêdziæ resztê
¿ycia. Albo przeczekaæ do œmierci.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej zobowi¹za³o ustaw¹ domy
pomocy spo³ecznej, prowadzone przez
samorz¹dy, aby do koñca 2006 roku
podnios³y ich standard.
Dotyczy ona poprawy
warunków bytowych: wy¿ywienia,
zaplecza dziennego, socjalnego,
sanitarnego, wyposa¿enia w
odpowiedni sprzêt, odzie¿y i obuwia,
utrzymania czystoœci i podnoszenia
jakoœci poszczególnych us³ug.
Panu
Boles³awowi Gzikowi

Staroœcie Powiatu Janowskiego

wyrazy g³êbokiego ¿alu
i wspó³czucia z powodu œmierci
TEŒCIOWEJ
sk³ada Dyrekcja i pracownicy
Szpitala w Janowie Lubelskim

2.

“Barka” Dom Pomocy Spo³ecznej
ma nowego dyrektora
Starostwo Powiatowe przeprowadzi³o konkurs na stanowisko dyrektora „Barka”
Domu Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim. Do konkursu
przyst¹pi³o dwie osoby. Tylko jedna kandydatka spe³nia³a wszystkie wymogi
ustawowe dotycz¹ce wykszta³cenia specjalistycznego i odpowiedniego sta¿u
pracy w pomocy spo³ecznej. T¹ osob¹ jest pani Mariola Surtel, któr¹ te¿ powo³ano
na to stanowisko z dniem 1 sierpnia bie¿¹cego roku. Pani Mariola pe³ni³a
obowi¹zki dyrektora od 1 stycznia a wczeœniej pracowa³a w DPS-ie na
stanowisku szefa kadr. Gratulujemy awansu.
Jan Machulak

Janowskie pielgrzymowanie
na Jasn¹ Górê

Na dwudziest¹ czwart¹
pielgrzymkê Ziemi Janowskiej
z Janowa Lubelskiego na Jasn¹ Górê,

pielgrzymkê sandomiersk¹. Pomoc¹
duchow¹ ale nie tylko s³u¿y³o
w pielgrzymce 6 kap³anów, 6 kleryków
i 2 diakonów, wœród nich ks. Jacek
Staszak z Koprzywnicy, gdzie
pielgrzymka zatrzymuje siê na jednym
z noclegów. W tym roku dodatkow¹
a t r a k c j ¹ b y ³ k o n c e r t To m k a
Kamiñskiego. W pielgrzymce
uczestniczyli g³ównie pielgrzymi
z dekanatu janowskiego
i modliborskiego oraz z miejscowoœci
na trasie pielgrzymki. Od kilku lat
janowska pielgrzymka jest czêœci¹
Pielgrzymki Diecezji Sandomierskiej,
w sk³ad której wchodz¹ jeszcze
pielgrzymki: Ziemi Sandomierskiej
z Sandomierza, Stalowowolska ze
St al ow ej Wol i i Œw iê to kr zy sk a

wyruszy³o 2 sierpnia 2006 r. oko³o 370
p¹tników. Uczestników pob³ogos³awi³
na drogê ks. infu³at Edmund
Markiewicz, który tak¿e odprawi³

z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Ka¿da
z tych pielgrzymek porusza siê po
swojej wyznaczonej trasie, a przed
wejœciem na Jasn¹ Górê ³¹cz¹ siê

porann¹ Mszê Œwiêt¹ w janowskim
Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej
Ró¿añcowej. Pielgrzymi podzieleni
byli na dwie grupy: œw. Jana, której
przewodniczy³ ks. Marek M³ynarczyk
oraz œw. Jadwigi, z przewodnikiem
ks. Krzysztofem Lipskim.
Kierownikiem pielgrzymki by³
ks. Tomasz Kwaœnik. 4 sierpnia
janowscy p¹tnicy wziêli udzia³ we
Mszy Œwiêtej w Bazylice Katedralnej
w Sandomierzu, która zainaugurowa³a

w jedn¹ kolumnê. Do wa³ów
jasnogórskich pielgrzymi dotarli
12 sierpnia, po przejœciu ponad 320 km.
Has³em pielgrzymowania by³y s³owa
"Królowo Polski - przyrzekamy,
œlubujemy" a tematami
pielgrzymkowych rozwa¿añ by³y
Jasnogórskie Œluby Narodu, bowiem
w tym roku obchodzony jest jubileusz
ich 50-lecia.

Wspólnie z pielgrzymami
id¹cymi na Jasn¹ Górê tworzymy
szerokie grono ludzi oddanych Bogu
i Matce Jezusa, ludzi gotowych do
ofiary dla duchowego wspomagania
bliŸnich oraz ca³ego Koœcio³a
i Ojczyzny. Solidaryzuj¹c siê
z pielgrzymami przez duchow¹
³¹cznoœæ w religijnych rozwa¿aniach
i modlitwie, umacniacie ich i samych
siebie w prze¿ywaniu tych
b³ogos³awionych dni.
Przewodnik pielgrzymki
Ks. Tomasz Kwaœnik

Gazeta Janowska

Zmiany w Parku Krajobrazowym
“Lasy Janowskie”

Wiatr i woda - pierwsze spotkanie 2006
W miesi¹cu lipcu br. Klub
¯e gl ar sk i ZE FI R pr ze pr ow ad zi ³
zajêcia nauki p³ywania na sprzêcie
p³ywaj¹cym dla dzieci z Publicznych
Sz kó ³ P od st aw ow yc h w £¹ ¿k u

ratowniczym, uczy³y siê wios³owaæ na
³odziach i kajakach a na zakoñczenie
pozna³y uroki ¿agli na Zalewie
Janowskim.
W 4 niedzielnych spotkaniach

zdj. Jaros³aw Lalik

zdj. Jaros³aw Lalik

Ordynackim i Momotach Górnych.
By³ to program wypoczynku
letniego dzieci i m³odzie¿y
realizowany przy pomocy Gminy
Janów Lubelski.
Zajêcia prowadzi³a kadra z K¯
ZEFIR a dodatkowo opiekê
sprawowali rodzice i nauczyciele.
Dzieci zosta³y zapoznane ze sprzêtem

wziê³o udzia³ ³¹cznie 32 m³odych,
pe³nych zapa³u kandydatów na
¿eglarzy.
Te pierwsze wakacyjne spotkania
z wiatrem i wod¹ na pewno pozostan¹
w pamiêci wszystkich uczestników
i z pewnoœci¹ nie bêd¹ ostatnie.
Joanna Sydor

Internetowe opinie
Szanowna Redakcjo, gratulujê nowej szaty graficznej, podobaj¹ siê wprowadzone
zmiany, dzisiaj pierwszy raz „zajrza³am” do Janowa, cieszy mnie rozwój Janowa,
gratulacje przekazujê tak¿e Panu Ko³tysiowi za Jego wysi³ki by uczyniæ Janów
nowoczesnym, ale niezapominaj¹cym o przesz³oœci. Tak trzymaæ!
Nadal mam k³opoty z Gazet¹ Janowsk¹, nie daje siê otworzyæ, jeszcze bêdê
próbowa³a. ¯yczê powodzenia w ulepszaniu strony, pozdrawiam,
Maria Koœcielniak
Od Redakcji: Informujemy, ¿e na stronie internetowej Janowa Lubelskiego
zostanie zamieszczony link u³atwiaj¹cy otwieranie “Gazety Janowskiej”

Susza
Do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o dotychczas ponad 400 wniosków - zg³oszeñ od
rolników, których zbiory zosta³y dotkniête skutkami suszy.
Poszkodowani rolnicy mog¹ liczyæ na kredyty niskoprocentowe. Powo³ana przez
Burmistrza K. Ko³tysia komisja dokona³a ju¿ weryfikacji z³o¿onych wniosków.
Urz¹d Miejski przes³a³ informacje do Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie celem
dalszego za³atwiania sprawy.
J.M.

Dziêkujemy wolontariuszom
Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ tak te¿ i w tym roku wolontariusze ze Szkolnego
Klubu Wolontariusza dzia³aj¹cego przy LO im.Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim uczestniczyli w przygotowaniach do Festiwalu Kaszy.
M³odzie¿ bardzo chêtnie wspomaga organizatorów w akcjach na rzecz
œrodowiska lokalnego. Podczas tegorocznego œwiêta aktywnie pracowa³o 9
wolontariuszy, którzy chêtnie wykonywali prace wymagaj¹ce du¿ej dok³adnoœci
np.nape³nianie woreczków kasz¹ szczêœcia .

Zarz¹dzeniem Wojewody Lubelskiego z
dnia 30 czerwca 2006 rok u zosta³a
zmieniona dotychczasowa nazwa - Zarz¹d
Parku Krajobrazowego „LASY
JANOWSKIE” w Janowie Lubelskim na:
Park Krajobrazowy „LASY
JANOWSKIE” z/s w Janowie Lubelskim,
ale nie jest to jedyna zmiana w „janowskim
parku”. Wojewoda Lubelski na dyr. Parku
Krajobrazowego „Lasy Janowskie” z/s w
Janowie Lubelskim, powo³a³ mgr Andrzeja
Majkowskiego, który sprawuje t¹ funkcjê
od 12 lipca br..

zdj. ac
G³ówne zadania, jakie s¹ realizowane na
terenie parku krajobrazowego wynikaj¹ z
planu ochrony przyrody dla Parku
Krajobrazowego „LASY JANOWSKIE”,
który to okreœla obszar Parku, zakazy
obowi¹zuj¹ce na jego terenie oraz inne
zagadnienia i dzia³ania, którymi zajmuj¹
siê pracownicy Parku. Natomiast
obszarem dzia³ania Parku objête s¹ tereny,
które po³o¿one s¹ na terenie dwóch woj.
lubelskiego i podkarpackiego, do nich
zaliczamy poza Parkiem Krajobrazowym
„Lasy Janowskie”, który wraz z otulin¹
zajmuje pow. 95 300 ha, Roztoczañski
Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 20
tys. ha. i obszary wchodz¹ce w Europejsk¹
Sieæ Ekologiczn¹ NATURA 2000, które
znajduj¹ siê na terenie gmin Bi³goraj,

Redakcja

Jan Machulak

“Daleko od szosy”
W³aœciwie Janów Lubelski jest
przy szosie i to krajowej ale … przypomina
siê serial telewizyjny w³aœnie o takim
tytule. Podró¿ny, który chcia³by dojechaæ
do Janowa Lubelskiego z Lublina po
godzinie 20, raczej powinien poszukaæ
hotelu i nocowaæ w mieœcie wojewódzkim
czekaj¹c do rana na autobus do naszej
miejscowoœci.

Z nowym sk³adem w IV lidze?
Nie uda³a siê inauguracja pi³karskiej rundy jesiennej w Janowie
Lubelskim. Po ciekawym spotkaniu Janowianka uleg³a zespo³owi Górnik II
£êczna 0:2. Mimo zapowiadanych zmian, w zespole z Janowa Lubelskiego
przybyli Jacek Dutkiewicz z W³odawianki W³odawa, Grzegorz Kapica i
Waldemar Kurasiewicz ze Stali Stalowa Wola, Tomasz Szarowski ze Stali Kraœnik
oraz Piotr Piwiñski i Jerzy Prymaka, którzy wznowili treningi, odeszli £ukasz
Æwik, Mariusz Fusiara, Zbigniew Prejs, Bart³omiej Kowalik, Pawe³ Oczkowski i
Arkadiusz Ryczek. Dru¿yna z ul. Sukienniczej nie zaprezentowa³a praktycznie
niczego nowego. Mo¿e bêd¹cy w trakcie za³atwiania Piotr Kucharski z Orl¹t
£uków i Maciej Minkina ze Stali Kraœnik wzmocni¹ zespó³ i sprawi¹, miejmy
nadziejê, ¿e nastêpne mecze uda nam siê, jeœli nie zremisowaæ to wygraæ.
Zaœ co o pi³karskim Janowie Lubelskim s¹dz¹ sami mieszkañcy? Paniom
los dru¿yny MKS Janowianka wydaje siê obojêtny. Niektóre tylko wspominaj¹, ¿e
lepiej, ¿eby m³odzi ludzie kopali pi³kê ni¿ przechodniów. Czêœæ mê¿czyzn uwa¿a,
¿e mecze z udzia³em naszego zespo³u ogl¹da³oby wiêcej ludzi, gdyby stadion by³
³adniejszy. Inni twierdz¹, ¿e widzowie to bilety, a bilety to pieni¹dze dla klubu i ¿e
to w³aœnie chodzenie na lokalne mecze jest prawdziwym kibicowaniem.

Frampol, Dzwola, Janów Lubelski,
Modliborzyce, Potok Wielki, Annopol i
Goœcieradów w woj. lubelskim i Jarocin,
Pysznica, Radomyœl n/Sanem i Zaklików
w woj. podkarpackim. Obszar Natura 2000
zajmuje pow. 62 800 ha.
Jak poinformowa³ nas nowy dyr.
ochrona przyrody oraz walorów
krajobrazowych, przyrodniczych
i ku lt ur ow yc h Pa rk u, to za da ni a
pri ory tet owe , któ re s¹ wyk ony wan e
codziennie przez pracowników
merytorycznych
Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” to
równie¿ miejsce pod uprawianie turystyki,
które prawid³owo zagospodarowane i
odpowiednio przygotowane i „podane”
bêdzie stanowi³o szereg atrakcji
turystycznych i przyci¹gnie jeszcze wielu
turystów na „ziemiê janowsk¹”. Ale
wymaga to jeszcze szeregu prac
zwi¹zanych z przygotowaniem tych miejsc
m.in. ostoi konika bi³gorajskiego,
wytyczenia nowych œcie¿ek turystycznych
i dydaktyczno-edukacyjnych, a przede
wszystkim odpowiedniego
wypromowania medialnego Parku.
Te wszystkie poczynania nale¿y wykonaæ
z podwójn¹ starannoœci¹ podkreœla
dyr. Andrzej Majkowski musz¹ byæ one
wykonane przede wszystkim
z zachowaniem wszelkich norm
i przepisów odnoœnie ochrony przyrody na
tym terenie, a jednoczeœnie w sposób
przejrzysty i wyrazisty pokazaæ serce
i ducha przyrody.
W kolejnych wydaniach GJ
przedstawimy i zaprezentujemy wiêcej
informacji na temat Parku
Krajobrazowego „LASY JANOWSKIE”.

Jest to powa¿ny problem, który
nale¿y rozwi¹zaæ niezw³ocznie. Brak
po³¹czenia z Janowem stawia nasz powiat
w „kiepskim œwietle”. Redakcja przyjê³a
kilka interwencji w tej sprawie, w zwi¹zku
z tym zwróciliœmy siê do Zarz¹du Powiatu
o rozwi¹zanie tego problemu. Jesteœmy
œwiadomi,
¿e firmy przewozowe s¹
niezale¿ne od w³adz samorz¹dowych ale
…
Starostwo wydaje opinie w sprawie
kursowania autobusów
i busów prywatnych. Firmy te otrzymuj¹
koncesje od Urzêdu Marsza³kowskiego,
je¿eli obs³uguj¹ wiêcej ni¿ teren jednego
powiatu. Wiêc jest to sprawa do

Gazeta Janowska

za³atwienia. Aby zachêciæ przewoŸników
jest wiele sposobów. Urzêdnicze stawianie
sprawy ¿e tu nic nie da siê zrobiæ jest dla
mieszkañców nie do przyjêcia. Oczywiœcie
re da kc ja m a na dz ie je , ¿e z t ak im
stanowiskiem nie spotka siê. Powy¿szy
problem zg³osiliœmy równie¿ do Pos³a RP
Jerzego Bieleckiego. Niestety, sprawa
po³¹czeñ z Lublinem nie jest odosobniony
problem. Bardzo s³abe, bezpoœrednie
po³¹czenie ze stolic¹, z Krakowem jest
wrêcz fatalne, za³atwienie czegokolwiek
w Krakowie wymaga zatrzymania siê na
nocleg a przecie¿ to tylko 230 km.
Po³¹czenie ze Stalow¹ Wol¹
w soboty i niedziele mówi samo za siebie.
No,
najlepiej jest z po³¹czeniem z
Zaklikowem, bo nie ma takiego wcale.
Poszczególne gminy maj¹ te¿ wiele do
zrobienia.
Momoty w soboty
i niedziele, to te¿ bia³a plama na mapie
komunikacyjnej, o lepsze po³¹czenie
Batorza z Janowem musi zadbaæ wójt w
Batorzu.
Przecie¿ Batorz le¿y bli¿ej
Kraœnika ni¿ Janowa i aby nie by³o to
kiedyœ argumentem - ¿e lepiej przynale¿eæ
do Kraœnika, bo tam ³atwiej dojechaæ.
Có¿, przyjdzie chyba czas
zadzia³aæ i to nie pod przysz³e wybory, ale
pod potrzeby mieszkañców powiatu i
Janowa Lubelskiego.
Jan Machulak

3.

Uzasadnione potrzeby szpitala, skuteczna realizacja
Bezdyskusyjnym faktem jest,
¿e najwa¿niejsza dzia³alnoœæ szpitala to
udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych.
Za pe wn ie ni e w ym ag an ej , d ob re j
jakoœæ opieki medycznej potrzebuje
w szczególnoœci wykwalifikowanej
kad ry, al e ró wni e¿ o dpo wie dni ej
aparatury
i sprzêtu, pomieszczeñ
spe³niaj¹cych okreœlone wymagania,
a tak¿e œrodków i zaplecza
technicznego,
W tym za kr es ie po tr ze by
szpitala s¹ ogromne, jednak œrodki
finansowe niewystarczaj¹ce.
W zwi¹zku z tym, szpital zmaga siê
w pierwszej kolejnoœci z realizacj¹
najpilniejszych potrzeb, czyli
z realizacj¹ zadañ skutkuj¹cych
pozytywnie na prowadzenie
dzia³alnoœci obecnie, a tak¿e zadañ,
wp³ywaj¹cych na bezpieczn¹
ko nt yn ua cj ê u s³ ug zd ro wo tn yc h
w przysz³oœci.
Tak by³o w ostatnich latach
z twor zenie m nowy ch odd zia³ó w
i poradni, wyposa¿aniem komórek
medy czny ch w niez bêdn y sprz êt,
prowadzeniem koniecznych adaptacji
pomieszczeñ i licznych remontów.
Wszystko to, szpital realizowa³ w celu
ro zs ze rz en ia za kr es u œw ia dc ze ñ,
poprawy jakoœci leczenia, ale tak¿e
w c el u m o¿ li wo œc i z wi êk sz en ia
œrodków finansowych miêdzy innymi
z przeznaczeniem na wzrost
wynagrodzeñ pracowników szpitala,
szczególnie z tytu³u „ustawy 203”.
Ki er un ki dz ia ³a ni a n ad al
pozostaj¹ te same, jedynie zmienia siê
zakres przedsiêwziêæ.
W ostatnich miesi¹cach b.r. szpital
realizuje kilka g³ównych
przedsiêwziêæ wynikaj¹cych
z uzasadnionych pilnych potrzeb:
1.Zakoñczone zosta³y prace
z w i ¹ z a n e z e z m i a n ¹
wyeksploatowanego pokrycia
dachowego na g³ównym budynku
szpitala. Konieczny remont ciekn¹cego
dachu zosta³ wykonany ze œrodków
Starostwa Powiatowego, które
przekaza³o na ten cel 100 tys. PLN.
Napraw ê dachów na pozost a³ych

budynkach, szpital wykona jeszcze
przed nadejœciem jesieni we w³asnym
zakresie i z w³asnych œrodków.
2.W najbli¿szym czasie dziêki
wspó³pracy szpitala i
Starostwa
Powiatowego zostanie zamontowana
w bu dyn ku s zpi tal u no woc zes na
winda. Starostwo jako beneficjent w
ramach programu „Wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami” wyst¹pi³o
z wnioskiem do PFRON
o dofinansowanie
projektu
pt. „Wymiana dŸwigu szpitalnego
z przystosowaniem dla osób
niepe³nosprawnych w budynku
SPZZOZ w Janowie Lubelskim”
Ca³oœæ projektu szacuje siê na kwotê
199 886,00 PLN z czego na realizacjê
jednostka samorz¹du zapewni œrodki
w³asne kwocie nie mniejszej ni¿ 96
546,00 PLN. Natomiast maksymalne
dofinansowania ze œrodków PEFRON
wynosi 96 322,00 PLN co stanowi 50%
wy da tk ow an ej kw ot y. Wym ia na
dŸwigu jest potrzeb¹ uzasadnion¹,
poniewa¿ obecna winda szpitalna
funkcjonuje od 25 lat. Znaczny stopieñ
jej zu¿ycia jest powodem czêstych
i kosztownych napraw. Zamontowana
nowa winda bêdzie zautomatyzowana,
nie wymagaj¹ca obs³ugi pracownika
technicznego, funkcjonuj¹ca ca³¹ dobê,
wyposa¿ona w uchwyty, porêcze,
sygnalizacjê œwietln¹ i dŸwiêkow¹,
bê dz ie pr zy st os ow an a d la os ób
niepe³nosprawnych. Realizacja
projektu przyczyni siê do poprawy
funkcjonowania ca³ego szpitala oraz
u³at wi os obom niep e³no spra wnym
poruszanie siê pomiêdzy piêtrami
budynku, korzystanie ze œwiadczeñ
zdrowotnych i komunikacjê
z wybranymi osobami.
3.Po wielu latach laboratorium
szpitalne doczeka³o siê
kompleksowego remontu. Obecnie
trwaj¹ prace adaptacyjno - remontowe
w pomieszczeniach pracowni
diagnostycznych, ale remont obejmie
tak¿e pomieszczenia pomocnicze
i so cja lne . Tak wa ¿ny dzi a³
w medycynie jak diagnostyka
laboratoryjna, odgrywaj¹cy bardzo

Zamieni³ stryjek...
maj¹tek na spokój - w Potoczku
Dwa lata temu Szko³a w Potoczku to
wdziêczny temat dla prasy regionalnej.
Tam dzier¿awy zgodne czy niezgodne z
prawem, tam odwo³ywanie
dyrektorów, tam budowa wielkiej hali
sportowej. Wreszcie utworzenie Filii
Akademii Rolniczej , fanfary otwarcia,
perturbacje. Fili nie ma, sprawa
dzier¿aw nie wyjaœniona, dêby w
d¹browie wyciête, do szko³y Starostwo
musi dop³acaæ po 500 tys rocznie.
Smutny i d¿d¿ysty dzieñ lipcowy 2006
roku. Na Sesji Rady Powiatu
propozycja uchwa³y przechodzi bez
dyskusji, jednomyœlnie, sytuacja wrêcz
niespotykana. Czego ta uchwa³a
dotyczy? Przekazaæ szko³ê z ca³ym
maj¹tkiem do Ministerstwa Rolnictwa.
Tam s¹ parki, stawy, zabytki, ³¹ki,
hektary pola, piêkno przyrody, pere³ka.
4.

Prawdopodobnie m³odzie¿ uczyæ
bêdzie siê tam nadal. Pañstwo do³o¿y
utrzyma a my bêdziemy mieæ spokój.
Mam jednak w¹tpliwoœci to przecie¿
przepiêkne warunki do nauki turystyki
dla oœrodka turystycznego, w którym
m³odzie¿ mog³a uczyæ siê nie tylko
rolnictwa, ale i us³ug turystycznohotelarskich. Kierunek chyba
potrzebny kiedy w pobliskich
Modliborzycach powstaje w bie¿¹cym
roku szko³a policealna o kierunkach
agroturystyka , hotelarstwo, obs³uga
ruchu turystycznego- szko³a p³atna. To
po co by³o wydawaæ tak wielkie œrodki
na budowê hali, po co by³o tyle
„szarpaniny”, na sesjach
powiatowych? Pytania te pozostan¹
merytorycznymi.
Jan Machulak

wa¿n¹ funkcjê w leczeniu chorych
podlega ci¹g³emu doposa¿aniu
w aparaturê diagnostyczn¹.
W ostatnich tygodniach laboratorium
szpitala otrzyma³o nowoczesne aparaty
do wykonywania badañ, funkcjonuj¹ce
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
now ocz esn ymi sta nda rda mi. Taka
nowoczesna aparatura, aby mog³a
pracowaæ bezawaryjnie i wykonywaæ
prawid³owo analizy równie¿ wymaga
pomieszczeñ spe³niaj¹cych okreœlone
normy, co tak¿e uzasadnia prowadzone
prace remontowe. Ponadto poprzez
dostosowanie powierzchni
laboratorium do okreœlonych potrzeb,
szpital uzyska dodatkowe
pomieszczenia, które zamierza
przeznaczyæ na dzia³alnoœæ medyczn¹.
Zadanie realizowane jest ze œrodków
i przez pracowników szpitala, jednak¿e
znaczna czêœæ materia³ów
budowlanych zosta³ pozyskana od
sponsorów.
4.Sz pita l rea lizu je ró wnie ¿
systematyczn¹ wymianê
wyeksploatowanej aparatury
medycznej i doposa¿enie szpitala
w s pr zê t m ed yc zn y, po tr ze bn y
i konieczny do leczenia chorych.
Obecnie miêdzy innymi finalizowany
bêdzie zakup nowych aparatów do
prowadzenia znieczulania ogólnego
,do zabiegów operacyjnych oraz zakup
aparatu do krioterapii- leczenia niskimi
temperaturami. Aparaty s¹ nowoczesne
ekonomiczne dla szpitala, a przede
wszystkim bezpieczne dla pacjentów.
5. Na prze³omie roku 2005
i 2006 szpital w znacznej mierze
zrealizowa³ roszczenia pracowników
z tytu³u wielokrotnie wywo³ywanej
ustawy 203”, wyp³acaj¹c zaleg³e
nale¿noœci. Od lipca br. Szpital powzi¹³
nastêpny krok w kierunku wzrostu
wynagrodzeñ, wprowadzaj¹c do p³acy
zasadniczej kwotê 110,0 z³ wczeœniej
wyp³acan¹ z tytu³u realizacji ustawy
203” w formie dodatku do pensji. Przy
bardzo niskich p³acach zasadniczych w
SP ZZOZ nie jest to oczekiwana
p o d w y ¿ k a .
J e d n a k
w chwili obecnej tylko na taki wzrost

pozwala napiêta gospodarka finansowa
szpitala. W niedalekiej przysz³oœci
jeszcze w tym roku, planowany jest
dalszy wzrost p³ac, poprzez
wpr owa dze nie do wyn agr odz eni a
za sa dn ic ze go kw ot y 2 03 ,0
z³ .
To zakoñczy³oby w wa¿nym zakresie
realizacjê w/w “ustawy 203”, która jest
w du¿ej mierze przyczyn¹ problemów
finansowych zoz- ów. Ostateczn¹
wyp³atê pozosta³ych jeszcze roszczeñ
pracowniczych, zaplanowano
w procesie restrukturyzacji na 2007
rok. Ponadto szpital oczekuje na
w ej œc ie w ¿ yc ie us ta wy „ O
przekazaniu œrodków finansowych
œwiadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeñ”. Projekt przewiduje
wiêkszy ni¿ wy¿ej wspominany wzrost
wynagrodzeñ, ale
czy bêdzie to
podwy¿ka oczekiwana przez
pracowników ?
6.Sz pita l zami erza równ ie¿
realizowaæ ustawê o zmianie ustawy
o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zoz, która wesz³a w ¿ycie
1 sierpnia 2006 r. i wprowadza zmiany
szczególnie w zakresie umorzenia
i z wi êk sz en ia kw ot y p o¿ yc zk i,
ud zi el an ej sz pi ta lo m z e S ka rb u
Pañstwa. Nasz szpital przyst¹pi do
prowadzenia dzia³añ wynikaj¹cych
z mocy ustawy , których dobry skutek,
znacznie wp³ynie na pozytywne
zakoñczenie procesu restrukturyzacji
finansowej, prowadzonej w SP ZZOZ
w Janowie Lubelskim na mocy decyzji
Wojewod y Lub elsk iego . To piln e
i wa ¿ne zad ani e do wyk ona nia ,
poniewa¿ pozytywne zakoñczenie
procesu restrukturyzacji, przewidziane
na listopad 2007 roku, przyniesie kilku
milionow¹ pomoc dla szpitala. Z tego
wzglêdu Janowski SP ZZOZ, pomimo
przejœciowych trudnoœci, wytrwale
d¹¿y do przeprowadzenia
i pomyœlnego zakoñczenia procesu
restrukturyzacji.
Zbigniew Widomski
Dyrektor SP ZZOZ w Janowie
Lubelskim

Sprawa nabiera rumieñców...
To w³aœciwie obserwator ostatniej Sesji Rady Powiatu móg³ dostaæ rumieñców
obserwuj¹c jak radni obradowali nad utworzeniem janowskiej fili Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³mie. Uczelnia wyst¹pi z wnioskiem do
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu po skompletowaniu pe³nej
dokumentacji. Jednym z dokumentów ma byæ Uchwa³a Rady Powiatu, z
uzasadnieniem potrzeby powo³ania takiej uczelni w Janowie Lubelskim. Podczas
obrad powsta³ problem, czy uchwa³ê podj¹æ przed skompletowaniem wszystkich
dokumentów, czy te¿ po skompletowaniu. Wszyscy Radni byli za, a niektórzy
nawet przeciw. Dyskusja trwa³a prawie godzinê, nad czym? Trzeba przyznaæ racjê
tym, którzy irytuj¹ siê opiesza³oœci¹ w powo³aniu szko³y, rozmowy trwaj¹ ju¿
kilka lat. Uchwa³ê podjêto jednomyœlnie, trzeba utworzyæ w Janowie Lubelskim
szko³ê wy¿sz¹.
Jan Machulak

Napad na plebaniê
PóŸnym wieczorem w niedzielê 6 sierpnia br do drzwi plebani w Wólce Ratajskiej
zapuka³o dwóch mê¿czyzn. Po krótkim wyjaœnieniu, ¿e przybyli z wezwaniem do
chorego krewnego, zostali wpuszczeni na teren plebani. Faktycznym zamiarem
tych osobników by³a napaœæ i rabunek, jakiego w chwilê póŸniej dokonali na
ksiêdzu. Po zrabowaniu 300 z³ sprawcy oddalili siê. Wezwana karetka pogotowia
zabra³a poszkodowanego do ambulatorium w Janowie Lubelskim. Po
pozszywaniu ran i udzieleniu pomocy ksi¹dz zosta³ zabrany do domu przez
znajomych. Aktualnie w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
prowadzone jest œledztwo, maj¹ce na celu ustalenie faktycznego przebiegu
zdarzenia. Nadzór nad jego przebiegiem sprawuje Prokuratura Rejonowa
w Janowie Lubelskim.
J.M.
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Druga edycja
festiwalu filmowego “Fart 2006”

Nowe karetki z
Unii Europejskiej
Unia Europejska
Ra to wn ic tw o Me dy cz ne
funkcjonuj¹ce w strukturach SP ZZOZ
w Janowie Lubelskim pozyska
w najbli¿szym czasie zapowiadane ju¿
wczeœniej nowe ambulansy - karetkê
„W wypadkow¹” i „ R reanimacyjn¹”.
Wymiana karetek na dobrej
jakoœci samochody, z nowoczesnym
wyposa¿eniem medycznym
i s ys te me m p rz yw o³ aw cz ym ,
u³atwiaj¹cym bardzo istotn¹
w ratownictwie komunikacjê
zewnêtrzn¹ i wewnêtrzna, nast¹pi
w paŸdzierniku b.r. i jest inwestycj¹
wspó³finansowan¹ p rzez U niê
Europejsk¹.
Po akceptacji przygotowanego
przez janowski szpital
projektu
wymiany karetek,
z³o¿onego
w Lubelskim Departamencie Rozwoju
Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
przyznano szpitalowi na ten cel,
dofinansowanie w kwocie 207 780, 00
PLN, co stanowi 35, 43 % wydatków
zwi¹zanych z zakupem wyposa¿onych
karetek R i W.
Pozosta³e 64,57% wydatków
poniesie szpital z w³asnych œrodków
korzystaj¹c z pomocy Starostwa

Powiatowego w Janowie Lubelskim,
które w trakcie aplikowania o œrodki
unijne zabezpieczy³o udzielon¹
po¿yczk¹ finansowanie projektu.
Ze wz gl êd u na st ru kt ur ê
zaludnienia Ratownictwo Medyczne
w Janowie Lubelskim obejmuje swoj¹
dzia³alnoœci¹ stosunkowo rozleg³y
obszar i dlatego miêdzy innymi
zas³uguje na najlepszy sprzêt,
gwarantuj¹cy wysok¹ niezawodnoœæ
w r a to w a ni u z dr o w ia i ¿ yc i a
potrzebuj¹cym.
Nowe wyposa¿enie zespo³ów w
najlepszej jakoœci œrodki transportu
i sprzêt medyczny wp³ynie na
niezmiernie istotne dla oczekuj¹cych
pomocy medycznej, zmniejszenie
czasu dotarcia zespo³u ratunkowego do
poszkodowanego lub chorego
i zmniejszenie œmiertelnoœci pacjentów
w drodze do szpitala.
Realizacja projektu w du¿ej
mie rze pop raw i be zpi ecz eñs two
pacjentów z rejonu dzia³ania zespo³ów
ratownictwa, bezpieczeñstwo
kier owcó w, a tak¿e in nych osób
odwiedzaj¹cych goœcinn¹ i atrakcyjn¹
Ziemiê Janowsk¹.
Dyrektor SP ZZOZ w Janowie

Druga edycja Festiwalu Artystów
Filmu i Telewizji FART 2006 przesz³a
ju¿ do historii, ale przesz³a nie bez
echa. Rozmachu organizacyjnego
i bogactwa programowego, jakie jej
towarzyszy³y nie powstydzi³by siê
¿aden festiwal filmowy w naszym
kraju. Widzowie mieli za symboliczn¹
wrêcz op³at¹ mo¿liwoœæ obejrzenia 28
doskona³ych filmów fabularnych,

popcooltury” Domana
Nowakowskiego i Adama
Bortnowskiego oraz jednego
z najbardziej zas³u¿onych dla
polskiej kinematografii twórców
Janusza Majewskiego
re¿ysera

zdj. ac

zdj. ac

których poziom w tym roku by³
wyj¹tkowo wysoki. Najwiêkszym
powodzeniem cieszy³y siê m.in. filmy:
„Jan Pawe³ II” Johna Kenta Harrisona,
a tak¿e „Miasto gniewu” Paula
Haggis'a. Z du¿ym zainteresowaniem
spotka³y siê te¿ filmy „Tsotsi” Gavin'a
Hood'a, „Dublerzy” Marcina
Ziêbiñskiego, „Komornik” Feliksa
Falka, „Tylko mnie kochaj” Ryszarda
Zatorskiego czy „Wszyscy jesteœmy
Chrystusami” Marka Koterskiego. Nie

takich filmów jak np. „C.K.
Dezerterzy” czy „Zaklête rewiry”.
Jak w roku ubieg³ym tak i w tym
janowiacy t³umnie przybywali na
spotkania z gwiazdami. W Parku
Misztalcem, gdzie odbywa³y siê
pokazy plenerowe, pojawili siê tak
znani aktorzy jak: Stanis³aw Mikulski,

UWAGA!
STUDENCI I UCZNIOWIE ZE SZKÓ£
PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU JANOWSKIEGO
W dniach od 1 do 29 wrzeœnia 2006 roku w Starostwie Powiatowym w
Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 59 (II piêtro, pokój Nr
34,35), przyjmowane s¹ wnioski na stypendia studenckie w roku
akademickim 2006/2007 w ramach Dzia³ania 2.2 na Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa. Wnioski o
przyznanie stypendium mo¿na pobraæ w urzêdzie lub ze strony
internetowej: www.powiatjanowski.pl/bip.
Uczniowie z obszarów wiejskich, ucz¹cy siê w szko³ach, koñcz¹cych
siê matur¹, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat
Janowski, pobieraj¹ i sk³adaj¹ wnioski w swojej szkole.
Szczegó³owe informacje na ten temat omówione s¹ w dalszej czêœci
Gazety Janowskiej.
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zabrak³o równie¿ filmów
animowanych dla dzieci. Doœæ
wymieniæ filmy: „D¿ungla”, „Asterix i
Wikingowie”, „Epoka lodowcowa 2:
Odwil¿” czy „Czerwony Kapturek
prawdziwa historia”. Tradycyjnie
podczas ich wyœwietlania sala kinowa
w Janowskim Oœrodku Kultury pêka³a
w szwach. Oprócz pokazów filmowych
mi³oœnicy X muzy mieli do wyboru
inne niezwykle ciekawe propozycje.
Sporym powodzeniem cieszy³y siê bez
w¹tpienia towarzysz¹ce festiwalowi
wystêpy kabaretowe. Na festiwalowej
scenie pojawi³y siê kabarety: „Pod
Wydrwigroszem” z Krakowa i „Elita” z
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Wroc³awia. Wa¿nym punktem II
Festiwalu Artystów Filmu i Telewizji
by³y tak¿e spotkania z ludŸmi filmu.
Wybitni twórcy, a tak¿e gwiazdy kina
i telewizji zjecha³y do Janowa
Lubelskiego licznie. W kinie
„Jutrzenka” w Janowskim Oœrodku
Kultury mogliœmy spotkaæ: twórców
filmu „Siedem grzechów
6.

Gazeta Janowska
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Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Jan
Jankowski i Katarzyna Skrzynecka.
Podsumowuj¹c festiwal trzeba bez
fa³szywej skromnoœci przyznaæ, ¿e
by³o to naprawdê du¿e wydarzenie
medialne i artystyczne, które spotka³o
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siê z niezwykle przychylnymi opiniami
zarówno zaproszonych goœci jak
i widzów. Wszystkie propozycje
cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹.
Informacje i recenzje z festiwalu
publikowa³y portale internetowe
i prasa, interesowa³y siê nim tak¿e
stacje telewizyjne i radiowe. Na
potrzeby festiwalowej publicznoœci
opracowywano i wydawano
festiwalow¹ gazetkê.
Miejmy nadziejê, ¿e przed nami co
najmniej tyle samo edycji, które bêd¹
jeszcze lepsze, bogatsze w propozycje
i przynajmniej tak samo emocjonuj¹ce
jak dotychczas. Tego sobie i Pañstwu
¿yczê.
Ac

Miejskie drobnostki
S¹ sprawy wa¿ne, o których siê
mówi i pisze, s¹ równie¿ takie, o
których siê tylko wspomina. Wydaje
siê, ¿e tak powinno byæ, ¿e to jest
normalne. Tak¹ normalnoœci¹ powinny
staæ siê widok ³awek na skwerkach i
przy alejkach. Takimi drobnostkami s¹
te¿ kosze na œmiecie. To wszystko
powinno byæ, tak jak i kulturalne
zachowanie siê ludzi w œrodowisku.
Urz¹d Gminy zakupuje nowe ³awki, w
ostatnich miesi¹cach 15 szt. fakt, ¿e to
nie za wiele. Ale w tym samym czasie
konieczne by³o wyremontowanie 10
innych przecie¿ one nie zniszczy³y siê z
normalnego u¿ytkowania. Zakupiono
15 nowych koszy, a w tym samym
czasie trzeba by³o wyremontowaæ 20
innych.
Te przedmioty codziennego
u¿ytku mieszkañca miasta, nie dla
wszystkich s¹ niezbêdne i po prostu s¹
dewastowane. Z takim zjawiskiem
trzeba sobie poradziæ i to ca³e
spo³eczeñstwo ma to zrobiæ. Przecie¿
“miêœniak” chce siê wy¿yæ on nawet

nie uszanuje wazonu z kwiatami przy
krzy¿u przydro¿nym i rzuci go za
przypadkow¹ ofiar¹. Kosz to te¿ dobry
taran, aby atakowaæ cz³owieka, który
nie chce podj¹æ zaczepki. Takie
przypadki s¹ na porz¹dku dziennym.
Tak te¿ by³o podczas awantury
wywo³anej w okolicy Zespo³u Szkó³
przy ulicy Zamoyskiego.
Interweniowa³a wezwana Policja, ale
czy osi³ek zap³aci za zniszczone mienie
czy tylko odpowie za bójkê? Wed³ug
uzyskanej informacji od Komendanta
Policji Powiatowej Bogumi³a
Polikarskiego sprawcy odpowiedz¹ za
zniszczone mienie, sprawa w toku.
J.M
Urz¹d Miejski og³osi³ konkurs na
naj³adniejsz¹ zagrodê, posesjê balkon
w Gminie Janów Lubelski. Z uwagi na
d³ug otrw a³¹ susz ê k onku rs zost a³
odwo³any. Mo¿na siê pocieszyæ, ¿e
w³asne otoczenie upiêksza siê nie z
uwa gi n a ko nku rsy, a le d obr e
samopoczucie.
J.M

Odwdziêczyli siê
tañcem i œpiewem
W dniach 7 -13 s ierpnia
goœciliœmy w Janowie Lubelskim
gru pê 2 1 dz iec i i 4 opi eku nów
z partnerskiego miasta Beresteczko.
W p ro gr am ie ic h p ob yt u
znalaz³y siê m.in. wycieczka do

Sportu i Rekreacji „Zalew”, który
oprócz w/w atrakcji zorganizowa³ im
równie¿ dyskoteki, u¿yczy³ sprzêtu
turystycznego. Za tydzieñ pe³en
atrakcji m³odzi mieszkañcy
Beresteczka odwdziêczyli siê naszym
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Nadleœnictwa Janów Lubelski
w ys ta wa pr zy ro dn ic za i k ol ej ki
w¹skotorowej, zwiedzanie miasta,
Muz eum Reg ion aln ego , wyp raw a
pojazdem terenowym w g³¹b Lasów
Janowskich, wizyta w ostoi konika
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bi³gorajskiego w Szklarni oraz
zwiedzanie kompleksu pa³acowego
w Koz³ówce i Lublina.
Dzieci i opiekunowie
zakwaterowani zostali w Oœrodku

mieszkañcom wspania³ym pokazem
tanecznym (tañce ukraiñskie)
i niesamowitym wystêpem wokalnym
(pieœni i muzyka ukraiñska w tym
m.in. piêkne wykonanie piosenki „Hej
soko³y”) podczas czwartego ju¿
„Festiwalu Kaszy Gryczaki 2006”.
Od Redakcji: Beresteczko to
miejscowoœæ nad rzek¹ Styr, 140 km na
pó³noc od Lwowa, za³o¿ona 1 czerwca
1445 roku. W 1651 roku okolice miasta
by³y œwiadkiem jednej z najwiêkszych
bitew w historii Rzeczpospolitej.
Wojska polskie (ok. 57 tys.) pod
dowództwem króla Jana Kazimierza
zwyciê¿y³y w niej powstañcze wojska
kozackie (ok. 100 tys) Bohdana
Chmielnickiego i tatarskie Islam Gireja
(ok. 100 tys).
Ac

Szachy jak gramy i dlaczego?
W ramach Grand Prix Lubelszczyzny
zosta³ rozegrany turniej szachowy.
Zgromadzi³ on 77 zawodników z woj.
lubelskiego i podkarpackiego, zarówno
doros³ych jak i w doœæ licznej obsadzie
m³odzie¿. Z powiatu janowskiego by³o 17
szachistów w tym 5 juniorek i 7 juniorów.
Zawody rozegrano w 9-ciu rundach, po 15
minut na partiê dla ka¿dego zawodnika.
Turniej otrzyma³ wysok¹ ocenê od w³adz
Lubelskiego Zwi¹zku Szachowego za
sprawn¹ organizacjê i du¿¹ iloœæ nagród.
G³ównym sponsorem byli W³adys³awa i
Jan Rz¹dowie z Momot
Doln ychp rowa dz¹c y zak³ ad drze wny.
Nagrody rzeczowe ufundowa³a firma PHU
Roman Oleszko oraz Józef Dudek
prowadz¹cy Sklepy Uroda. Natomiast
okolicznoœciowe koszulki sprezentowa³a
firma Szuba Industry Sergio Azzini.
Zawody rozegrane zosta³y o puchar
Burmistrza Janowa Lubelskiego.
Zw yc iê zc ¹ tu rn ie ju z os ta ³ Mi ch a³
Miros³aw, student Politechniki Lubelskiej.
Drugie i trzecie miejsce zajêli szachiœci z
Rzeszo wa Dan iel Fr¹ czek i Micha³
Ska lsk i. Kol ejn e mie jsc a prz ypa d³y
szachist om z Lubli na: Pawe³ Stoma,
Zbigniew Ksi¹ski i Micha³ Praszak.
Najlepszy junior zawodów Krzysztof
Bartczak z Lublina zaj¹³ 8 miejsce.
A jak wypadli nasi amatorzy szachiœci? Na
tle tak silnej zawodowej obsady wystêp by³
udany. W pierwszej dwudziestce by³o
dwóch szachistów z Janowa Lubelskiego.
Jan Swacha zaj¹³ 17 miejsce, Tomasz
Bucior uczeñ janowskiego gimnazjum
19. Pozostali zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
Franciszek Koczu³ap z Konstantynowa
32, ks. Piotr Kubicz z Dzwoli 33, Marian
Drzyma³a z Potoczka 46, Robert Œwita
51. Na wyró¿nienie zas³uguje dobra
postawa naszej m³odzie¿y. W kategorii
juniorów do 10 lat Filip Œwita z Janowa
Lubelskiego zaj¹³ drugie miejsce,
juniorów do 14 lat: Flis Dariusz z Dzwoli 7, a W¹sek Jakub z Modliborzyc - 8. w
klasyfikacji juniorów do lat 18: Bucior
Tom as z
- 3, W¹ se k Ma te us z z
Modliborzyc - 7, Bielecki Maciek - 8,
Mazur Patryk - 9, obydwaj z Janowa Lub.
W kat. dziewcz¹t do lat 14 Koczu³ap
Magdalena z Konstantynowa 2 miejsce. W
grupie dziewcz¹t do do 10 lat nasze
juniorki zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
Koczu³ap Jolanta z Konstantynowa 1,
Lewandowski Sara 3, Œwita Marcelina 4,

Szabat Klaudia 5, wszystkie trzy z Janowa
Lub.
Liczny start naszej m³odzie¿y by³ efektem
prowadzonych zajêæ w okresie jesiennym i
wiosennym przez trenerów z Lublina
Zbigniewa Pydê oraz Micha³a Miros³awa,
zwyciêzcê obecnego turnieju. Oceniamy,
¿e zai nte res owa nie sza cha mi wœr ód
m³odzie¿y nadal jest niskie. Wynika to z
braku tradycji grania w szachy na tym
terenie oraz brakiem zaanga¿owania siê
przez szko³y.
Nale¿y daæ odpowiedŸ na pytanie, co daj¹
szachy? Postaram siê odpowiedzieæ.
Szachy æwicz¹ koncentracjê, podzielnoœæ
uwagi, system atyczn oœæ, przyto mnoœæ
umys³u, umiejêtnoœæ podejmowania
decyzji i odpowiadania za nie, wyobraŸniê,
pamiêæ, zdolnoœæ analitycznego myœlenia i
syntetyzowania rozwa¿añ. Ucz¹
maksymalneg o skupienia u wagi nad
zagadnieniami abstrakcyjnymi i to jest
niezwykle przydatne w ¿yciu. Szachy
zawsze przyci¹gaj¹ artystów i uczonych,
intelektualistów i ludzi czynu, bowiem
³¹cz¹ w sobie elementy gry, sztuki, nauki i
sportu. Wielu patrzy³o na szachy, jak na grê
wojenn¹ wy³adowanie instynktu walki,
samodzielne kierowanie ma³¹ armi¹,
strategiczne rozwa¿ania, analityczna
ocena w krytycznych momentach walki.
Zachwyt budzi³a niebotyczna liczba
mo¿liwoœci a przy tym waga pojedynczych
posuniêæ rozstrzygaj¹cych w
najró¿niejszych sytuacjach, przegranych i
wygranych. Niema³e znaczenie ma te¿
nadzieja do ostatniej chwili na zmianê
losów pojedynku przy nieostro¿noœci czy
le kc ew a¿ en iu r yw al a w sy tu ac ja ch
wydawa³oby siê ca³kowicie
przes¹dzonych.
S³ ow a p od zi êk ow an ia na le ¿¹ si ê
pracownikom Janowskiego Oœrodka
Kultury za sprawn¹ organizacjê zawodów.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e z roku na rok
zainteresowanie t¹ gr¹ bêdzie wzrastaæ.
Buduj¹cym przyk³adem jest obecnoœæ
rodziców na takich turniejach. Czêsto ci
rodzice nie umiej¹ graæ albo graj¹ s³abo, a
s¹ zainteresowani nauka gry przez swoje
pociechy. Z pocz¹tkiem nowego roku
szkolnego bêd¹ dalej prowadzone zajêcia
nauki gry w szachy dla dzieci i m³odzie¿y
w JOK. Zapraszamy wszystkich chêtnych.
Kierownik Sekcji Szachowej „Pegaz”
Jan Swacha

“WILCZA ŒCIE¯KA”
Burmistrz Janowa Lubelskiego wyst¹pi³ z pismem do Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim w sprawie wspó³finansowania i budowy drogi powiatowej
pomiêdzy Ujœciem i Bukow¹. Aby uruchomiæ po³¹czenie komunikacyjne na
terenie gminy nale¿y wykonaæ oko³o 1600 mb drogi. Wykonanie podsypki
i dywanika bitumicznego kosztowaæ bêdzie oko³o 220 tysiêcy z³otych. Gmina
pokry³aby 110 tys z³ pozosta³¹ kwotê Starostwo Powiatowe, a nastêpnie
w³¹czy³aby t¹ trasê do dróg powiatowych. Kilkanaœcie lat temu jeden z radnych
gminy przewodnicz¹cy komisji R. K. stwierdzi³, ¿e budowanie tam drogi jest
bezsensem bo przecie¿ to „Wilcza Œcie¿ka” Starostwo ustosunkuje siê po
przes³aniu pisma do komisji i ewentualnie ujmie w planach bud¿etowych. Jak
widaæ przy dobrym wspó³dzia³aniu mo¿na porozumiewaæ siê z s¹siednimi
powiatami i budowaæ coœ dla spo³eczeñstwa. Odcinek drogi na terenie powiatu
bi³gorajskiego zosta³ ju¿ wykonany. S¹dzimy ¿e Rada Powiatu ujmie w planach
bud¿etu ten wydatek. Tam gdzie wilcze tropy, tam drogi, a gdzie œciernisko… tam
kapita³ zagraniczny ( Borownica).
Jan Machulak

Gazeta Janowska
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Guiness, Dykiel, Kuroñ w Janowie
W dawnych czasach du¿ym
pow odz eni em cie szy ³a siê kas za
jaglana, dzisiaj zast¹pi³a j¹ kasza
gryczana, która rozpowszechni³a siê
zreszt¹ w ca³ym kraju jako dodatek do
drugiego dania (szczególnie czêsto
serwowana z gulaszem lub pieczeni¹
z sosem). Kaszy u¿ywano tak¿e jako
farszu do ró¿nego rodzaju klusek
i pieczonych potraw. Kasza jako
motyw przewodni goœci³a ju¿ po raz
czwarty, w dniach 12-13 sierpnia 2006

(sponsor Nadleœnictwo Janów
Lubelski), konkurs ubijania kaszy w
st êp ie , z ma ga ni a w za wo da ch
kaszowych mocarzy oraz pojedynek
kulinarny dziennikarzy
i samorz¹dowców - tegoroczny wynik:
remis.
Do Janowa Lubelskiego
zjechali siê tak¿e przedstawiciele
innych gmin o tej nazwie, a wiêc
Janowa Podlaskiego, Janowa
w po wi ec ie so kó ls ki m, Ja no wa
w powiecie czêstochowskim.
Wszystkie gminy prezentowa³y swoj¹
ofertê regionaln¹: folklor, produkty,
turystykê. Szczególnie ciep³o zostali
przyjêci nasi goœcie zza wschodniej
granicy, z zaprzyjaŸnionego
z Janowem Lubelskim ukraiñskiego
miasta Beresteczko - wystêp zespo³u
dzieciêcego, pokaz kulinarny.
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r. w Janowie Lubelskim.
W dniach tych bowiem odby³ siê
„Festiwal Kaszy Gryczaki 2006” targi produktów regionalnych
i ekologicznych oraz festyn
towarzysz¹cy. „Festiwal Kaszy” to
przede wszystkim impreza
promocyjna, maj¹ca na celu
wy³onienie i wypromowanie
kulinarnego hitu regionu janowskiego.
„Festiwal Kaszy” ju¿ od
czterech lat przyci¹ga nie tylko
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niezliczonych mieszkañców Janowa
Lubelskiego, ale równie¿ obywateli
oœciennych powiatów, a nawet
województw. Nie inaczej by³o i w tym
roku, a przez dwa dni janowski rynek
wype³nia³y t³umy amatorów dobrej
zabawy i oczywiœcie
kaszy.Tradycyjnie nie zabrak³o
kramów, na których okoliczni
producenci prezentowali, ale
i sprzedawali, swe wyroby z kaszy.
Wiele stoisk oferowa³o bogaty zestaw
ró¿nego rodzaju miodów. Oprócz tego
wko³o rozsiad³y siê kramy
z rêkodzie³em artystycznym: tkacze,
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kowale, wikliniarze, rzeŸbiarze,
twórcy kwiatów i wszelakich ozdób.
Wszystkiego mo¿na by³o spróbowaæ,
no a na koniec kupiæ. Festiwalowi
towarzyszy³y ponadto liczne atrakcje:
konkurs na najlepsz¹ potrawê
regionaln¹ nagradzan¹ tytu³em
“Gryczak 2006”, konkurs na najlepsz¹
janowsk¹ nalewkê ¿urawinow¹
8.

OG£OSZENIE
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 380
000,00 z³ (brutto)
Wadium wynosi 40 000,00 z³.
Minimalne post¹pienie wynosi 3 800,00 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 21 wrzeœnia
2006 r.
zdj. ac

Przy okazji ró¿norodnych
atrakcji przygotowanych na ten festyn
podjêto ponown¹ próbê bicia rekordu
Guinessa na wyprodukowanie
najd³u¿szej bia³ej kaszanki janowskiej.
Rekordowa kaszanka o d³ugoœci 242,1
m jest dzie³em masarzy z firmy
Matthias Zak³ad Przetwórstwa Miêsa
z Kolonii Zamek ko³o Modliborzyc.
Podczas festiwalu zosta³a
zorganizowana I Lubelska Wystawa
Certyfikowanych Produktów
Ekologicznych pod patronatem
Marsza³ka Województwa Lubelskiego
Edwarda Wojtasa, który odwiedzi³
nasze miasto w drugi dzieñ
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festiwalowy. Swoje pokazy kulinarne
za pr ez en to wa li ró wn ie ¿ go œc ie
specjalni festiwalu - Bo¿ena Dykiel
(w sobotê 12 sierpnia) i Maciej Kuroñ
(w niedzielê 13 sierpnia goszcz¹cy
zreszt¹ w Janowie Lubelskim po raz
drugi). Nie zabrak³o równie¿ i muzyki.
Przez dwa festiwalowe dni wszyscy
mieszkañcy Janowa Lubelskiego, jak
i licznie zgromadzeni na festiwalu
goœcie mogli pos³uchaæ i bawiæ siê przy
muzyce irlandzkiej (zespó³
Stonehenge), muzyce country (zespó³
The Medley) oraz naszej rodzimej
Olek Orkiestra. Na zakoñczenie
imprezy, w niebo zosta³y wypuszczone
baloniki z „kasz¹ szczêœcia”, maj¹ce na
celu zwrócenie uwagi na walory
zdrowotne kaszy ale tak¿e promocjê
samego festiwalu oraz regionu
janowskiego.
Ac

Za datê wp³acenia wadium uwa¿a siê wp³yw wymaganej kwoty na
rachunek Gminy Janów Lubelski.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 wrzeœnia 2006 r. o godz. 1000 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim /sala nr 1/.
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 oraz
wyznaczaniem dzia³ki 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

Rodzinie zmar³ego
œ. p. Jana Muchy
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
sk³ada
Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

Gazeta Janowska

Rodzinie zmar³ego
œ. p. Edwarda Hunka
wyrazy g³êbokiego ¿alu i
wspó³czucia
sk³adaj¹
stra¿acy z powiatu janowskiego

Prace budowlane na terenie
gminy Janów Lubelski
ju¿ na ukoñczeniu
Finiszuj¹ na osiedlu „Wschód”
Na osiedlu „Wschód”
dobiegaj¹ koñca zaplanowane roboty
projektu pt. „Infrastruktura drogowa
osi edl a Ws chó d w J ano wie
Lubelskim”. Koszt tej inwestycji
zamknie siê kwot¹ 2 515 459,27 z³ .75
% tej kwoty pochodzi z
Unii
Europejskiej
w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
10 % z bud¿etu pañstwa, 15% stanowi
udzia³ w³asny gminy. Trwaj¹ prace
dr og ow e w ul ic ac h Wr zo so we j
i Kaktusowej. Realny t ermin
zakoñczenia wszystkich robót
przewidziany jest na koniec wrzeœnia
(przyœpieszenie o trzy miesi¹ce).
Jan Machulak
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Rynek
Inwestycja pod nazw¹
„Rewitalizacja historycznego centrum
Janowa Lubelskiego etap II” jest
znacznie zaawansowana. Koszt robót
budowlanych wyniesie 2 570 587,36
z³ w tym udzia³ œrodków Unii
Europejskiej 75% w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego, 10 pochodzi z bud¿etu
pañstwa, 15 % z funduszy w³asnych
gminy.
Na skwerze „B” obok dworca
PK S
pr ac e d ro go we zo st a³ y
zakoñczone. Nasadzenie drzew nast¹pi
na prze³omie sierpnia i wrzeœnia.
Skwer zostanie wyposa¿ony w stylowe
³aweczki i lampy oœwietleniowe.
Przygotowywana jest konstrukcja
dre wni ana stu dni , któ ra zos tan ie
zamontowana po otrzymaniu odlewu
pompy pod koniec wrzeœnia.
Skwer „A” przy ulicy
Kil iñs kie go j est na e tap ie r obó t
drogowych. Najpierw zostanie
wykonana alejka obwodowa i
przygotowany teren pod
zamo ntow anie font anny. Prac e te
zostan¹ wykonane do koñca wrzeœnia.
W paŸdzierniku przewidziane jest
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urz¹dzanie zieleni.
Znaczne zaawansowanie prac
na skwerze obok domu towarowego
pozwoli na otwarcie parkingu we
wrzeœniu. OpóŸnia siê nieco
zakoñczenie robót przy szalecie
miejskim. Oczekuje siê na dostawê
drewna klejonego na wykonanie
konstrukcji dachowej. Dobiega koñca
uk³adanie kostki brukowej w ulicy
Rynek za PKS-em gdzie
kontynuowany jest wzór geometryczny
z kwadratów. Przed uroczystoœciami
koœcielnymi 8 IX oddana zostanie do
u¿ytku zmodernizowana ulica
Szewska.
Jan Machulak
Przyœpieszenie na budowie
„Kontynuacja kompleksowej
gospodarki wodno-œciekowej
w Janowie Lubelskim - Zofianka Górna
etap II” nabiera prêdkoœci. Ca³kowity
koszt robót budowlanych wynosi 2 728
210,05 z³. w tym z Unii Europejskiej w
ramac h Zinte growa nego Progr amu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
75% , z bud¿etu pañstwa10% , udzia³
w³asny gminy 15%.
Solidnoœæ wykonawców oraz
dobra pogoda pozwoli³y na
przyœpieszenie prac na tej budowie.
W³¹czenie do sieci wykonane jest przy
ulicy Brzozowej, ³¹czna d³ugoœæ
wynosi 3608 mb ze 121 przy³¹czami
od bi or có w p ry wa tn yc h. Ter mi n
zakoñczenia prac przewidziany jest na
30.12.2006 roku. EKOMEL g³ówny
wykonawca oraz podwykonawcafirma In¿bud - zapewniaj¹ ¿e prace
zostan¹ zakoñczone najpóŸniej do
koñca listopada. Obecnie prace przy
sieci zosta³y wykonane w 70%,
natomiast przy³¹cza rozpoczêto. Koszt
przy³¹cza w wysokoœci 1200 z³
pokrywaj¹ w³aœciciele posesji. Kwota
ta na wniosek zainteresowanego
rozk³adana jest na raty przez burmistrza
Ja no wa Lu be ls ki eg o Kr zy sz to fa
Ko³tysia.

Adres redakcji: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_gj@woi.lublin.pl;
janowlub_m@woi.lublin.pl
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie
publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany
ich tytu³ów.

Gazeta Janowska objê³a niejako
patronatem poczynania inwestycyjne
Urzêdu Gminy przy ulicy Wiejskiej.
Jest to najwiêksze skupisko ludnoœci
Ja no wa Lu be ls ki eg o, o kt ór ym
dotychczasowi radni zapominali.
Przeprowadzone inwestycje nie s¹ na

zdj. ac

miarê oczekiwañ, ale pierwsze kroki
zosta³y uczynione. Na nasz¹
interwencjê poprawiono nawet
estetykê i otoczenie „Alberta”.
W okresie wiosennym
informowaliœmy czytelników, ¿e ulica
Wiejska zostanie wyremontowana
(podniesiony poziom jezdni), aby nie

powstawa³y zastoiny wody
poopadowej. Zastêpca Burmistrza
Zenon Sydor potwierdzi³, ¿e roboty te
zostan¹ wykonane na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia. Parking przy tej
ul ic y z os ta ni e u tw ar dz on y i
poszerzony. Bêdzie to ostatnie zadanie,
jakie bêdzie wykonywane w bie¿¹cym
roku na tej ulicy. Pragniemy
przypomnieæ, ¿e wczeœniej zosta³
utwardzony parking przy bloku nr 16
oraz wykonany plac zabaw dla dzieci.
Jest jeszcze kilka spraw do za³atwienia,
np. ma³y plac zabaw przy bloku nr 18
którego w³aœcicielem jest Spó³dzielnia
Mieszkaniowa. Tereny prywatne, na
których mia³y powstaæ inwestycje
handlowo -us³ugowe strasz¹
chwastami, a mo¿e w porozumieniu
uda siê je zagospodarowaæ
tymczasowo jako place do gier i
zabaw? Urody bloków nie da siê bardzo
poprawiæ, ale otocznie mo¿na
upiêkszyæ niewielkimi nak³adami,
czêœæ terenów jest w³asnoœci¹ miasta,
brak tam kwiatów, rabatek, ³awek przy
alejkach itd. St¹d te¿ apel do Gminy, po
wielkich inwestycjach nad Zalewem, w
Rynku, na Osiedlu Wschód i
najwiêkszej inwestycji budowy
p³ywalni (która ruszy wiosn¹),
przyszed³ czas na ma³e inwestycje przy
ulicy Wiejskiej.

Podziêkowania dla sponsorów
Organizatorzy IV Festiwalu Kaszy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania tym wszystkim,
którzy wsparli finansowo organizowany w dniach 12-13 sierpnia Festiwal. Szczególne
podziêkowania kierujemy dla sponsora g³ównego - Przedsiêbiorstwa Produkcyjno Handlowego
JANEX oraz dla: Zak³adu Przetwórstwa Miêsa „Matthias”, Przedsiêbiorstwa ESKA, Sklepów
Uroda, Browaru Jagie³³o, OKNOPLASTU okna z Krakowa, Hurtowni Materia³ów Budowlanych
Z. Malinowski z Janowa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim,
Nadleœnictwa Janów Lubelski, Wydawnictwa Publicat z Poznania, Restauracji Hotel „Myœliwska”
i Restauracji “Hetmañska”, Telewizji Kablowej Diana, Sklepu AGD p. Zieliñskiej z Janowa
Lubelskiego, Piekarni-Ciastkarni ”U Górala”, Stowarzyszeniu Kobiet Powiatu Janowskiego,
Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg p. Wiktorowi Stasiakowi. Dziêkujemy równie¿ sponsorom
medialnym: TVP 3 Lublin, Kurierowi Lubelskiemu, Dziennikowi Wschodniemu, Radio Lublin,
Telewizji Kablowej Diana.
Bogactwo programu Festiwalu Kaszy by³o mo¿liwe dziêki sponsorom, którzy nie tylko
finansowo, ale i rzeczowo wsparli imprezê. A dziêki swojemu uczestnictwu stali siê
wspó³organizatorami IV Festiwalu Kaszy.
Organizatorzy

Cennik reklam i og³oszeñ:
ñ
- ca³a strona - 400 z³;
g³osze
o
i
m
- 1/2 strony - 200 z³;
rekla
%VAT
- 1/4 strony - 100 z³;
Do cen doliczyæ 22
y
- 1/8 strony - 50 z³;
prosim
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie - powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.
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Do¿ynki powiatowo-gminne Wólka Ratajska 2006
Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o
przedstawienie wieñców do¿ynkowych,
których przepiêkny wygl¹d i misterne
przygotowanie mo¿na by³o podziwiaæ na
wystawie na placu do¿ynkowym. Podczas

Tra dycyjnie, po zakoñczeniu
zbiorów z bó¿, odby ³y siê w gm inie
Go dz is zó w w mi ej sc ow oœ ci Wó lk a
Ratajska
staropolskie
do¿ynki.
Uro czy sto œæ D o¿y nek
Pow iat owo
Gminnych odby³a siê w dniu 20 sierpnia

2006 roku. Odprawiona zosta³a uroczysta
Msza Œwiêta w której uczestniczyli
zaproszeni goœcie, korowody do¿ynkowe

ze wszystkich gmin z terenu Powiatu
Janowskiego oraz wszyscy Ci, którzy
chcieli podziêkowaæ Bogu za tegoroczne
zbiory. Po Mszy Œwiêtej korowód
do¿ynkowy z koœcio³a przeszed³ do
Stra¿nicy, gdzie na placu czeka³o na
uczestników do¿ynek wiele atrakcji.
Po krótkim wprowadzeniu i
przywitaniu goœci przez gospodarzy
uroczystoœci - Pana Boles³awa Gzika Starostê Powiatu Janowskiego i Pana
Andrzeja Olecha - Wójta Gminy
Godziszów, starostowie tegorocznych
do¿ynek: Pani Dorota Biernat z
Chrzanowa Czwartego i Pan Jan Chmiel z
Wólki Ratajskiej uroczyœcie przekazali
chleb, upieczony z m¹ki z tegorocznych
zbiorów, gospodarzom do¿ynek.

Janowscy samorz¹dowcy w Brukseli
Na zaproszenie Pos³a do Parlamentu
Eu ro pe js ki eg o p ro f. Mi ro s³ aw a
Piotrowskiego w dniach 27-30 czerwca
2006 r. w Parlamencie Europejskim
goœci³a grupa samorz¹dowców
z Lubelszczyzny. Wœród zaproszonych
znaleŸli siê przedstawiciele naszego
powiatu: Burmistrz Miasta i Gminy
Janów Lubelski Krzysztof Ko³tyœ oraz
radny Rady Powiatu Stanis³aw Ro¿ek.
Celem wizyty by³o bli¿sze
poznanie sposobu funkcjonowania
Parlamentu Europejskiego
z uwzglêdnieniem bie¿¹cej pracy pos³a
w Komisjach Europejskich i na forum
ogólnym Parlamentu.
Ucz est nic y wiz yty poz a sie dzi b¹
Parlamentu Europejskiego zwiedzili
równie¿ Brukselê, Waterloo i Namur.
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Wizyta ta by³a kolejn¹ po
nauczycielach historii i studentach
Lubelszczyzny czêœci¹ programu
skierowanego do mieszkañców krajów

cz³onkowskich, umo¿liwiaj¹cego im
poznanie z bliska instytucji unijnych.

prezentacji mo¿na by³o równie¿ pos³uchaæ
tradycyjnych pieœni i wierszy o tematyce
do¿ ynk owe j w wyk ona niu art yst ów
ludowych. W trakcie prezentacji
przemawiali zaproszeni goœcie miêdzy

innymi Pan Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Edward
Wo jtas- M arsza³ek Wo jewództwa
Lubelskiego oraz gospodarze
uroczystoœci. Przewidziano równie¿
konkurs prezentowanych wieñców; w
sk³ad komisji oceniaj¹cej wchodzili: Pani
Barbara Nazarewicz Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim, Pani
Mariola Surtel Dyrektor Domu Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim oraz Pan
Stanis³aw Powrózek Dyrektor Wiejskiego
Domu Kultury w Godziszowie. Po krótkiej
naradzie Komisja uzna³a za najpiêkniejszy
wieniec przedstawiaj¹cy zaprzêg konny,
reprezentuj¹cy Gminê Godziszów,
wykonany przez mieszkañców
miejscowoœci Kawêczyn.
Po zakoñczeniu konkursu na
scenie prezentowali siê artyœci ludowi,
zespo³y œpiewacze z ró¿nych miejscowoœci
naszego powiatu oraz „Olek Orkiestra” zespó³ prowadzony przez Pana Aleksandra
Krzosa. Dalsz¹ czêœci¹ uroczystoœci by³a
zabawa ludowa na placu przed Stra¿nic¹,
podczas której bawiono siê do „bia³ego
rana”.
J. Jargi³o

Dzia³ki nad zalewem
do wziêcia
Pod koniec paŸdziernika br. zostan¹ wystawione na sprzeda¿ dzia³ki
inwestycyjne nad Zalewem Janowskim. Gmina w drodze przetargu zaoferuje
inwestorom teren by³ego oœrodka Fabryki Maszyn. Planuje siê, i¿ na 1 ha dzia³ce
powstanie oœrodek z domkami wypoczynkowymi lub inny rodzaj us³ug
turystyczno-rekreacyjnych. Obok dzia³ki znajduje siê strzelnica, która mo¿e
stanowiæ uzupe³nienie dla dzia³alnoœci prowadzonej na dzia³ce.
Drugi teren przeznaczony na sprzeda¿ usytuowany jest miêdzy Hotelem
DUO a ul. Turystyczn¹. Zgodnie z koncepcj¹ zagospodarowania zalewu, na
obszarze ok. 0,7 ha powstanie tzw. Kolonia Œlimaków, czyli oœrodek
wypoczynkowy z domkami w kszta³cie œlimaków.
Wszyscy zainteresowani proszeni s¹ o kontakt z Punktem Obs³ugi
Inwestora w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim (tel. 0-15 87 24 313).
R.K.

Redakcja
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Program stypendialny
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
Program stypendialny dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych z Powiatu
Janowskiego - Edycja 2006.
Informujê, ¿e wzorem lat ubieg³ych,
uc zn io wi e sz kó ³ po na dg im na zj al ny ch ,
koñcz¹cych siê matur¹ (z wy³¹czeniem szkó³
dla doros³ych), znajduj¹cy siê w trudnej
syt uac ji mat eri aln ej, mog ¹ ubi ega æ siê
o przyznanie stypendiów,
wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego (68,05%) i bud¿etu pañstwa
(31,95%) w ramach Dzia³ania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zin teg row ane go
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego:
Do ubiegania siê o to stypendium
uprawnieni s¹ uczniowie, którzy zgodnie
z Regulaminem przyznawania i przekazywania
st yp en di ów na wy ró wn yw an ie sz an s
edukacyjnych dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych z Powiatu Janowskiego
w rok u szk olny m 200 6/20 07, ( uchw a³a
Nr XXXII/275/06 Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 30.06.2006r. w sprawie
pr zy jê ci a R eg ul am in u p rz yz na wa ni a
i przekazywania stypendiów …), spe³niaj¹
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
1)pochodz¹ z rodzin o dochodzie
rodziny w przeliczeniu na osobê lub dochodzie
osoby ucz¹cej siê nie wy¿szym ni¿ kwota,
up ra wn ia j¹ ca do uz ys ka ni a œ wi ad cz eñ
rodzinnych, okreœlona na podstawie ustawy z
dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255
z póŸn. Zm.):
a)dochód rodziny w przeliczeniu na
osobê lub dochód osoby ucz¹cej siê jest
naliczany na podstawie art. 5, ust. 1-7 oraz ust.
8a-9 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U., Nr 228,

poz. 2255 z póŸñ. zm.), a w przypadku, gdy
rodzina lub osoba ucz¹ca siê utrzymuje siê
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje siê za
podst awê oblic zenia docho du przec iêtny
dochód z 1 ha przeliczeniowego, og³aszany do
30 paŸdziernika ka¿dego roku przez Prezesa
GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r., Nr 94, poz. 431 z póŸn. zm.). Zgodnie
z metodologi¹ obliczeñ, przyjêt¹ przez GUS,
roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego
w 2006 roku bêdzie wyznaczony na podstawie
dochodu z 2004 roku i bêdzie wynosi³ 1626 z³.
(Dz. Urz. GUS, Nr 11, poz.69);
b)mi esiê czn¹ wyso koœæ doch odu,
uprawniaj¹c¹ do ubiegania siê o stypendium,
ustala siê na zasadach, okreœlonych w art. 3,
pkt. 1-3, 5-8, 10-15, 17-24 ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o œwiadczeniach
rodzinnych;
c)w przypadku wniosków, z³o¿onych
przez osoby niepe³nosprawne lub których
cz³onkiem rodziny jest dziecko, legitymuj¹ce
siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopn iu nie pe³no spraw noœci , na po trzeb y
prowadzenia procesu wyboru stypendystów,
wysokoœæ dochodów na osobê w rodzinie
nale¿y przemno¿yæ przez wspó³czynnik 0,8645
w celu urealnienia dochodów w stosunku do
dochodów, wykazywanyc h we wnioskach
pozosta³ych osób;
2)posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
obszarach wiejskich;
3)podejmuj¹ naukê, ucz¹ siê w szkole,
um o¿ li wi aj ¹c ej uz ys ka ni e œw ia de ct wa
dojrza³oœci/maturalnego z wy³¹czeniem szkó³
dla doros³ych;
4) ot rz ym al i w ro ku s zk ol ny m
2005/2 006 co n ajmnie j popra wn¹ oce nê
z zachowania.
Pierwszeñstwo w uzyskaniu

stypendium maj¹ uczniowie, którzy uzyskali
najwy ¿sz¹ ocenê z zacho wania w roku
szkolnym 2005/ 2006, przy jednoczesnym
warunku, ¿e ocena z zachowania nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ poprawn a. Uczniow ie, którzy
uzyskali ocenê z zachowania ni¿sz¹ ni¿
poprawna, nie mog¹ ubiegaæ siê o stypendium.
W przypadku, gdy liczba uczniów,
którzy z³o¿yli wnioski o stypendium, jest
wiêksza ni¿ liczba stypendiów do
rozdysponowania, pierwszeñstwo w uzyskaniu
stypendium maj¹ uczniowie, którzy przy
jednakowej ocenie z zachowania uzyskali
wy¿sz ¹ œred ni¹ oc en z pr zedmi otów
obowi¹zkowych w roku szkolnym 2005/2006.
Przy jednakowej ocenie z zachowania i œredniej
ocen, pierwszeñstwo w uzyskaniu stypendium
maj¹ uczniowie o ni¿szym dochodzie na
cz³onka rodziny.
Stypendium w wysokoœci 1000 z³ jest
przyznawane na okres roku szkolnego w formie
finansowej. Jest to nowoœæ w stosunku do
po pr ze dn ic h ed yc ji , gd zi e st yp en di um
wyp³acane by³o na zasadzie refundacji czy
dofinansowania.
Warunkiem skor zystani a z formy
fin ans owe j st ype ndi um j est pos iad ani e
od po wi ed ni ej fr ek we nc ji na za jê ci ac h
sz ko ln yc h. Wy so ko œæ li mi tu go dz in
nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie
powoduje utratê stypendium, ustala siê dla
ucznia stypendysty w wysokoœci 10 godzin
ni eu sp ra wi ed li wi on yc h w se me st rz e.
W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu
godzin nieusprawiedliwionych, uczeñ traci
pr aw o do ot rz ym yw an ia st yp en di um ,
a ni ew yk or zy st an ¹ kw ot ê st yp en di um ,
otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
Jedno czeœn ie uczeñ sk ³ada oœwia dczen ie
o p rz ez na cz en iu st yp en di um na ce le
edukacyjne.
Wnioski o przyznanie stypendium

wed³ug wzoru, stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1 do
Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów, uczeñ sk³ada w szkole, do której
uczêszcza.
Warunkiem ubiegania siê przez
ucznia o przyznanie stypendium, jest:
1)z³o¿enie w szkole, do której uczeñ uczêszcza,
wniosku o przyznanie stypendium wed³ug
wzoru, stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1 do
Regulaminu, wraz z kompletem wymaganych
dokumentów w terminie od 1 do 29 wrzeœnia
2006 roku;
2)do³¹czenie do wniosku:
a)oœwiadczenia o sytuacji rodzinnej i
materialnej ucznia wed³ug wzoru,
stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do Regulaminu,
udokumentowanego orygina³ami
odpowiednich zaœwiadczeñ lub oœwiadczeñ;
b)kserokopii dowodu osobistego jako
po tw ie rd ze ni a mi ej sc a za me ld ow an ia
(potwierdzonej za zgodnoœæ z orygina³em
prze z oso bê, z ajmu j¹c¹ siê w eryf ikac j¹
formaln¹ wniosków) lub zaœwiadczenia o
zameldowa niu z biura meldunkow ego w
przypadku osób, nie posiadaj¹cych dowodu
osobistego;
c)orzeczenia o niepe³nosprawnoœci albo o
um ia rk ow an ym lu b z na cz ny m s to pn iu
niepe³nosprawnoœ ci w przypadku, gdy w
rodzinie wychowuje siê dziecko
niepe³nosprawne;
D)kserokopii œwiadectwa z roku szkolnego
2005/2006 (potwierdzonej za zgodnoœæ z
ory gin a³e m prz ez oso bê, zaj muj ¹ca siê
weryfikacj¹ formaln¹ wniosków).
Dodatkowe informacje, niezbêdne do
w³aœciwego ustalenia dochodu/sk³adu rodziny
ucznia, ubiegaj¹cego siê o stypendium, zawarte
s¹ w artykule, pt.: „Nowa edycja programu
stypendi alnego dl a student ów z Powia tu
Janowskiego”.
Alina Boœ

Nowa edycja programu stypendialnego
dla studentów
Nowa edycja programu stypendialnego dla
studentów z Powiatu Janowskiego
Od 1 wrzeœnia 2006 roku rozpoczyna
siê trzecia edycja projektu stypendialnego, pn.:
„EUROSTUDENT program stypendialny dla
Województwa Lubelskiego - Edycja 2006”,
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
ze œr od kó w Eu ro pe js ki eg o Fu nd us zu
Spo³ecznego (75%) i bud¿etu pañstwa (25%)
w ramach Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Zint egro wane go Prog ramu Oper acyj nego
Rozwoju Regionalnego.
Do ubiegania siê o przyznanie
stypendium uprawnieni s¹ studenci, którzy zgodnie z Regulaminem przyznawania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 2006/2007 (Uchwa³a
Nr XXXII/276/06 Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 30.06.2006r. w sprawie
pr zy jê ci a Re gu la mi nu pr zy zn aw an ia
stypendiów …), spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce kryteria:
1)studiuj¹ w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym w pañstwowych
i niepañstwowych szko³ach wy¿szych;
2)posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
obszarze Powiatu Janowskiego;
3)pochodz¹ z rodzin, znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie
rodziny w przeliczeniu na osobê lub dochodzie
osoby ucz¹cej siê oraz dochodzie studenta
samodzielnego finansowo nie wy¿szym ni¿
kwota 250 z³ netto lub 289,20 z³ netto, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce
siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
W przypadku wniosków, z³o¿onych
przez osoby, których cz³onkiem rodziny jest
dziecko, legitymuj¹ ce siê orzeczenie m o
niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o
um ia rk ow an ym lu b zn ac zn ym st op ni u
niepe³nosprawnoœci, na potrzeby prowadzenia

procesu wyboru s typendy stów, wysokoœ æ
dochodów na osob ê w rodzinie nale¿y
przemno¿yæ przez wspó³czynnik 0,864 w celu
ur ea ln ie ni a do ch od ów w st os un ku do
dochodów, wykazywanych we wnioskach
pozosta³ych osób.
Dochód rodziny w przeliczeniu na
osobê lub dochód osoby ucz¹cej siê oraz
dochód studenta samodzielnego finansowo jest
naliczany na podstawie art. 5, ust. 1-7 oraz ust.
8a-9 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z póŸñ. zm.), a w przypadku, gdy
rodzina lub osoba ucz¹ca siê oraz student
samo dzie lny f inan sowo utrz ymuj e siê
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje siê za
podst awê ob licze nia do chodu przec iêtny
dochód z 1 ha przeliczeniowego, og³aszany do
30 paŸdziernika ka¿dego roku przez Prezesa
GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r., Nr 94, poz. 431 z póŸn. zm.). Zgodnie
z metodologi¹ obliczeñ, przyjêtych przez GUS,
roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego
w 2006 roku bêdzie wyznaczony na podstawie
dochodu z 2004 roku i bêdzie wynosi³ 1626 z³.
M ie si êc zn ¹ w ys ok oœ æ d oc ho du ,
uprawniaj¹c¹ do ubiegania siê o stypendium,
ustala siê na zasadach, okreœlonych w art. 3,
pkt. 1-3, 5-8, 10-15, 17-24 ustawy z dnia 28
li st op ad a 20 03 ro ku o œw ia dc ze ni ac h
rodzinnych.
4)urodzili siê po 31 grudnia 1981 roku;
5)nie powtarzaj¹ roku akademickiego,
nie mieli udzielonego urlopu dziekañskiego
(nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie
trwania nauki;
6)nie posiadaj¹ tytu³u magistra i nie
kontynuuj¹ nauki na innym kierunku.
W przyp adku, gdy li czba o sób,
spe³niaj¹cych kryteria okreœlone regulaminem,
jest wiêk sza ni¿ licz ba styp endi ów do
rozdysponowania, pierwszeñstwo w uzyskaniu
stypendium maj¹ osoby o najni¿szych
dochodach. Stypendium bêdzie przyznane na
okres nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do lipca

roku akademickiego 2006/2007. Maksymalna
kwota stypendium wynosi 1500 z³., po 150 z³
miesiêcznie.
Warunkiem ubiegania siê przez studenta
o przyznanie stypendium jest:
1)z³o¿enie wniosku o przyznanie stypendium,
wed³ug wzoru, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do
Regulaminu wraz z kompletem wymaganych
do ku me nt ów , w si ed zi bi e St ar os tw a
Powiatowego w Janowie Lubelskim, pok. 34
i 35, ul. Zamoyskiego 59, w terminie od 1 do
29 wrzeœnia 2006 roku;
2)d o³¹ cze nie do wni osk u oœw iad cze nia
o dochodach rodziny, uzyskanych w roku,
poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku,
wed³ug wzoru, stanowi¹cego Za³. Nr 2 do
Regulaminu, udokumentowanego orygina³ami
odpowiednich zaœwiadczeñ lub oœwiadczeñ
3)do ³¹cz enie do wnio sku zaœw iadc zeni a
z uczelni o przyjêciu na pierwszy rok studiów
lub o kontynuowaniu studiów z adnotacj¹,
potwierdzaj¹c¹, ¿e student nie powtarza
roku akademickiego, oraz ¿e nie mia³
udzie loneg o urlop u dziek añski ego (nie
dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie
trwania nauki oraz informacj¹ o wysokoœci
pobranego stypendium socjalnego /
naukowego w roku kalendarzowym 2005;
4)w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny jest
dziecko niepe³nosprawne nale¿y do³¹czyæ
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci;
5)do³¹czenie kserokopii dowodu osobistego
jako potwierdzenia miejsca zameldowania
(potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em przez
osobê, zajmuj¹c¹ siê w powiecie weryfikacj¹
formaln¹ wniosków).
Wnioski niekompletne oraz
do st ar cz on e p o t er mi ni e n ie bê d¹
przyjmowane. Na wniosku nie powinno byæ
¿adnych skreœleñ ani poprawek,
naniesionych przez studenta.
Formularze wniosków dostêpne bêd¹
od dnia 1 wrzeœnia 2006 roku na stronie
i n t e r n e t o w e j
U r z ê d u
www.powiatjanow.lubelskie.pl b¹dŸ w pok.
34, 35 Starostwa Powiatowego w Janowie

Gazeta Janowska

Lu be ls ki m. Dodatkowe informacje,
niezbêdne do w³aœciwego ustalenia sk³adu
i dochodu rodziny studenta/ucznia,
ubiegaj¹cego siê o stypendium:
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r.
w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia
Zint egro wane go Prog ramu Oper acyj nego
Ro zw oj u Re gi on al ne go , zm ie ni on eg o
rozporz¹dzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego, do dochodu nie wlicza siê
stypendiów, przyznanych w ramach
Dzia³ania 2.2.
Natomiast w Oœwiadczeniu cz³onka
rodziny o wysokoœci dochodu nie
podlegaj¹cego opodatkowaniu, który zosta³
uzyskany w roku kalendarzowym,
poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy, nale¿y
wykazaæ stypendia, okreœlone w przepisach
o systemie oœwiaty, o szkolnictwie wy¿szym
oraz w przepisach o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, a tak¿e inne stypendia
przyznawane uczniom lub studentom.
Wysokoœæ stypendium nale¿y udokumentowaæ
zaœwiadczeniami podmiotów, wyp³acaj¹cych
te stypendia (tj. zaœwiadczeniami
z uczelni/szko³y).
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Komisji Europejskiej
(WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie œrodków informacyjnych
i promocyjnych, stosowanych przez Pañstwa
Cz³onkowskie odnoœnie pomocy z funduszy
strukturalnych, nale¿y zachowaæ
kolorystykê logo Unii Europejskiej, logo
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, logo Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
W z wi ¹ z ku z p ow y ¿ sz y m w p r z y p a d k u w y d r u k u z e s t ro n y
internetowej, nale¿y równie¿ zachowaæ
kolorystykê, gdy¿ wniosek bêdzie
przyjmowany tylko w wersji kolorowej.
Alina Boœ
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Letnie zgrupowanie
W dn. 14-22 lipiec w Zaklikowie u
shihana Andrzeja Berezowskiego
(6 dan) odby³o siê Ogólnopolskie
Zgrupowanie J iu J itsu. N a
zgrupowaniu goœci³y sekcje jiu jitsu
z Janowa Lub., Kraœnika, Lublina,
Kr ak ow a, Sz cz aw ni cy, Tarno wa ,
Now ego Targu ora z klu b bok su
z Mielca. Bogata kadra mistrzów

instruktora jiu jitsu, æwicz¹cy mogli
podnosiæ sw¹ sprawnoœæ na treningach
akrobatycznym oraz zapaœniczym.
Zajêcia z sambo poprowadzi³ nasz
kolega instruktor z Ukrainy Aleksander
Horbatiuk. Odby³a siê tak¿e sesja
egzaminacyjna na stopnie uczniowskie
i mistrzowskie, gdzie osoby zdaj¹ce
wykaza³y siê wysok¹ skutecznoœci¹,

instruktorów (15) zapewnia³a wysoki
poziom oraz ró¿norodnoœæ
prowadzonych treningów. Tematem
przewodnim realizowanym na obozie
by³o jiu jitsu modern combat. Oprócz

a zarazem precyzj¹ wykonywanych
technik. Komisja egzaminacyjna nie
mi a³ a ¿ ad ny ch wi êk sz yc h u wa g
i egzaminy wypad³y pomyœlnie. Mimo
ciê¿kiego wysi³ku, przelanego potu

tego adepci mogli doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci samoobrony na
treningach boksu, sambo oraz zapasów.
W miêdzyczasie przy ognisku zg³êbiali
swoj¹ wiedzê oraz s³uchali
interesuj¹cych historii z survivalu
przekazywanych przez praktyka oraz
autora ksi¹¿ek dr Andrzeja
Trembaczowskiego. Instruktorzy oraz
starsi uczniowie pog³êbiali swe
umiejêtnoœci fechtunku, uczestnicz¹c
w zajêciach z szermierki prowadzone
pod okiem p. Krzysztofa
Wilczyñskiego. Pod kierunkiem
Mistrza Œwiata S³u¿b Mundurowych
w Zapasach Jakuba B¹cala, a zarazem

oraz bol¹cych miêœni trenuj¹cy chêtnie
korzystali z doœwiadczeñ mistrzów
umawiaj¹c siê na dodatkowe zajêcia poza obowi¹zkowymi. Mata w tym
celu by³a dostêpna przez 24/h.
Oprócz doskonalenia sztuk walki
uczestnicy musieli sobie radziæ
z ¿yciem w leœnych warunkach,
zmagaæ siê z przeciwnoœciami natury,
co wymaga³o samodzielnoœci,
a zarazem uczy³o pracy w zespole.
Na koniec obozu odby³y siê pokazy
przygotowane przez tych
najm³odszych jak i starszych
i oczywiœcie nie mog³o siê obyæ bez
tradycyjnej wojskowej grochówki.
Jaros³aw Lenart

Jan Machulak: Jak dowiedzieliœmy siê
od wiceprezesa MKS „Janowianka”
Andrzeja Krawca w klubie szykowane
s¹ pewne zmiany organizacyjne, czym
s¹ spowodowane?
Andrzej Krawiec: W zarz¹dzie wszyscy
dzia³acze pracuj¹ spo³ecznie. Nie da
siê sprawnie kierowaæ jak¹kolwiek
organizacj¹, w której jedyn¹ form¹
wydawania poleceñ jest proœba,
a próby wyegzekwowania realizacji
powierzonych zadañ lub krytyka
zwi¹zana z ich nie realizowaniem

przedsiêbiorców z Janowa i okolic
zainteresowanych pi³k¹ no¿n¹, i tych,
którym nieobojêtne jest dobro naszej
m³odzie¿y w mieœcie. Je¿eli chodzi
o Fabrykê Maszyn to na pewno by³oby
bard zo dob rze , gdy by uda ³o siê
nawi¹zaæ wspó³pracê jak za dawnych
czasów „Metalowca”. Bêdziemy na ten
temat rozmawiaæ. Na razie nowi
w³aœciciele dopiero przybyli do
naszego miasta i dajmy im czas na
akl ima tyz acj ê, p ozn ani e na sze j
rzeczywistoœci, a w przysz³oœci je¿eli

równa siê rezygnacj¹ z pe³nienia
zajmowanych funkcji.
J.M: Z tego co wiemy po wiosennych
nienajlepszych wystêpach pi³karzy,
z funkcji prezesa zrezygnowa³ Tadeusz
Ko³tyœ, do dymisji poda³ siê równie¿
kierownik dru¿yny Tadeusz Rz¹d.
A.K: Tak to prawda, w zwi¹zku
z wczeœniej zapowiadan¹ rezygnacj¹
z fu nk cj i prez es a wi el ol et ni eg o
dzia³acza Tadeusza Ko³tysia planujemy
zmiany, tak w zarz¹dzie jak i w ogólnym
funkcjonowaniu klubu. Chcemy na
najbli¿szym Walnym Zgromadzeniu
Cz³o nków nasz ego stow arzy szen ia
kultury fizycznej zaproponowaæ funkcjê
prezesa dyrektorowi Oœrodka Sportu
i Rekreacji „Zalew” Panu
Krzysztofowi Deruœ, a co za tym idzie
przekazanie pod opiekê OSiR stadionu
miejskiego. Myœlê, ¿e bêdzie to dobre
rozwi¹zanie, które z powodzeniem
funkcjonuje w wielu miastach. Je¿eli
chodzi o kierownika dru¿yny, to
wybierze go nowy zarz¹d.
J.M:W s¹siednich miastach do zarz¹du
zapraszani s¹ miejscowi
przedsiêbiorcy. Jak dowiedzieliœmy
siê, nowy Prezes FMJ z Finlandii
deklaruje daleko id¹c¹ wspó³pracê
z miastem.
A.K:Tak, mamy zamiar zaprosiæ do
wspó³pracy i dzia³alnoœci w zarz¹dzie

tylko bêdzie dobra wola z ich strony
i chêæ pomocy to my bêdziemy na to
otwarci.
J.M:Jakie jeszcze zmiany?
Zdajemy sobie sprawê z koniecznoœci
przywi¹zywania wiêkszej wagi do
szkolenia m³odzie¿y. Dlatego ju¿ dzisiaj
do rozgrywek zg³osiliœmy dodatkowo
grupê najm³odszych zawodników
trampkarzy. Tak wiêc obecnie mamy
trzy grupy m³odzie¿owe, które bior¹
udzia³ w zawodach organizowanych
przez Lubelski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.
Bardzo du¿a liczba m³odzie¿y chêtna
do trenowania pi³ki no¿nej wymaga
wiêkszej opieki i zainteresowania
z naszej stro ny
w tro sce o
najm³odszych podopiecznych w nowym
zarz¹dzie istnieje potrzeba powo³ania
koordynatora czy wiceprezesa do
spraw szkolenia m³odzie¿y, który
bêdzie na bie¿¹co korygowa³
i org anizowa³ pracê z m³odymi
pi³karzami oraz zg³asza³ ich potrzeby
do zarz¹du. Myœlê, ¿e lepsze szkolenie
m³odzie¿y zaowocuje w przysz³oœci
i bêdziemy mogli sk³ad dru¿yny
seniorów opieraæ w wiêkszoœci na
wychowankach naszego klubu,
poprawi siê te¿ kondycja fizyczna
m³odych ludzi.
Rozmawia³ Jan Machulak

Wynajmê samochód
marki Chrysler
PT Cruiser
na œluby i inne
okolicznoœci
tel. kom. 506 942 261
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