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Wieœci z Urzêdu Miasta

W dobie kryzysu

Gminne dzia³ania
antykryzysowe
Czytaj dalej 3

Kultura i oœwiata

Wiosna, wiosna, wiosna
- ach, to Ty

2

1 marca to dzieñ, kiedy
ka¿demu pojawia siê na
twarzy uœmiech od ucha do
ucha i zaczyna biæ szybciej
serce z radoœci. Tak- od tej daty
rozpoczyna siê upragniona,
kalendarzowa wiosna. Co
prawda, w tym roku zima nie
by³a dla nas „wyj¹tkowo”
surowa, ale chyba ka¿dy z nas
potwierdzi, ¿e oczekuje na
pierwsze wiosenne oznaki z
niecierpliwoœci¹….
Czytaj dalej 5

Zdrowie

Misja szpitala

O

d pewnego czasu
otrzymywaliœmy
niepokoj¹ce sygna³y od
pacjentów poradni
janowskiego szpitala.
Czytaj dalej 8

Sport i rekreacja

Kolejny medal Mistrzostw Polski
zapaœnika Olimpu

W

dniach 27-28.03.09 w
Krotoszynie odby³y siê
Mistrzostwa Polski Juniorów w
zapasach styl wolny. Rewelacj¹
Mistrzostw by³ klasyk
Grzegorz Król zawodnik JLKS
OLIMP Janów Lubelski, który
wywalczy³ br¹zowy medal w
kat. wagowej 120 kg. W
fina³ach Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y OLIMP
reprezentowaæ bêdzie 4
zawodników: Wojtan Marcin
42 kg, Ma³ek Kamil 46 kg,
Cyran Patryk 54kg, Kusz
Sebastian 58 kg, którzy
wywalczyli awans z eliminacji
regionalnych.

Alleluja! Chrystus Zmartwychwsta³!
Niech tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa stanie
siê Ÿród³em nadziei, radoœci i pokoju. Weso³ych i
spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych oraz najmilszych
spotkañ w gronie rodziny i przyjació³.
Mieszkañcom Gminy Janów Lubelski
¯ycz¹:

,,Wioski” wypromuj¹...
Wioski

W

gminie Janów Lubelskim

sposobem na przyci¹gniêcie

turystów i rozwój niektórych
miejscowoœci ma byæ utworzenie
centrum kulturalno rekreacyjnego czy
wiosek tematycznych. Takie
propozycje s¹ zapisane w planach
rozwoju i odnowy £¹¿ków :

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Tomczyk

Ordynackiego i Garncarskiego oraz
Momot Górnych, przyjêtych przez
,,Barka”

radnych. Beata Staszewska z Urzêdu
Miasta wyjaœnia, ¿e opracowanie

Wielki Tydzieñ dla osób wierz¹cych i przywi¹zanych do tradycji jest okresem wzmo¿onych postów,
umartwieñ i praktyk religijnych, do których nak³ania bogata i przejmuj¹ca w swym wyrazie liturgia
koœcielna.

Wielki Tydzieñ
Tydzieñ ten by³ i pozosta³ por¹
ró¿norakich przygotowañ do wielkiego
œwiêta. Obfitowa³ wiêc zarówno w
obrzêdy koœcielne jak i zwyczaje
domowe. Przede wszystkim wiêc, ju¿
na pocz¹tku Wielkiego Tygodnia
musia³y zakoñczyæ siê rozpoczynane
wczeœniej gruntowne, wiosenne,
przedœwi¹teczne porz¹dki.
U bogatych i biednych domy, sprzêty,
garderoba i wszystkie statki gospodarskie
musia³y byæ doprowadzone do
najwiêkszego porz¹dku. Na wsi bielono
ch a³ up y, po rz ¹d ko wa no ob ej œc ie ,
oczys zczan o ze œm ieci p rzydo mowe
ogródki, a œcie¿ki i podwórze
wysypywano piaskiem. Domy mieszkalne
tak¿e œwi¹tecznie zdobiono zielonymi
ga³¹zkami. PóŸniej, wraz z doskonaleniem
bud ynk ów m ies zka lny ch w raz z
bu do wa ni em kr yt yc h p al en is k / w
dawnych chatach dymnych/ rozwinê³y siê
ró¿ne formy œwi¹tecznej dekoracji
mieszkañ. Na œwie¿o pobielonych
œcianach pojawi³y siê malowane szlaczki,
wzorki geometryczne i roœlinne. W wielu
regionach Polski Centralnej ozdabiano
wnêtrza wycinankami z papieru,
przylepionymi bezpoœrednio do œcian i
wymienianymi przed ka¿d¹ Wielkanoc¹.
U powa³y zawieszano ró¿nej konstrukcji
s³omiane paj¹ki, dekorowane bibu³¹,
piór kami , wydm uszk ami jaj, faso l¹,
wzorowane na koœcielnych czy dworskich
¿y ra nd ol ac h. Wym ie ni an o kw ia ty
bibu³kowe na o³tarzykach domowych i
przy œwiêtych obrazach. Wysypywano
wzory z piasku w tzw. bia³ych izbach
/pokój/, a niekiedy na podwórzu. Starano
siê, aby oko³o Wielkiej Nocy wszystko
by³o czyste i piêkne na bo¿¹ chwa³ê i dla
w³asnej radoœci. Starano siê te¿, aby
porz¹dki te zakoñczy³y siê najpóŸniej w
Wielki Wtorek.
Dla m³odzie¿y, zawsze skorej do
psot i ¿artów, nawet obrzêdy Wielkiego
Tygodnia by³y pretekstem do zabawy. Na
Pomorzu, od Wielkiej Œrody pocz¹wszy,

ch³opcy naœladowali ksiê¿y, chodz¹c po
wsi g³oœno ha³asuj ¹c ko³atka mi. Na
Górnym Œl¹sku m³odzieñcy przebierali siê
jeden za Judasza, inny za diab³a, pozostali
w odwrócone do góry w³osem ko¿uchy i
tak chodzili od domu do domu, chwal¹c
siê, ¿e schwytali Judasza zdrajcê, a za to
dostawali na œwiêta trochê jajek, suszone
œliwki i drobne pieni¹dze.
Zakazy Koœcio³a na Wielki Post
i Wielki Tydzieñ, a przede wszystkim
cisza, skupienie i powaga, by³y ogromnie
trudne zw³aszcza dla m³odych ludzi.
M³odzie¿ szuka³a wiêc ujœcia dla swej
energii, naturalnej ¿ywio³owej weso³oœci
w zabawach, którym starano siê nadaæ
pozory obchodów wielkotygodniowych.
Do takich bez w¹tpienia nale¿a³ zwyczaj
niszcz enia
wiesza nia, paleni a lub
topienia Judasza, ogromnej kuk³y
wyobra¿aj¹cej zdrajcê Jezusa. Odbywa³o
siê on w ró¿nych terminach: w Wielk¹
Œrodê, Wielki Czwartek, a nawet w
Wielki Pi¹tek. W œwietle Ÿróde³
etnograficznych palenie Judasza, wedle
wszelkiego prawdopodobieñstwa, jest
po wt ór ze ni em o bc ho dó w to pi en ia
marzanny i przywo³ywania wiosny.
Inne zabawy zwi¹zane by³y z
symb olic znym ¿egn anie m post nych
potraw. Urz¹dzano wiêc w Wielki Pi¹tek
lub Sobotê pogrzeb ¿uru, przy czym
zwykle ¿ur ten wylewano na g³owê jakiejœ
nieœwiadomej ¿artu ofierze. Wieszano te¿
œledzia na drzewie „ku wielkiej uciesze
gawiedzi, karz¹c go niby za to, ¿e przez
szeœæ niedziel p anowa³ nad miêse m,
morz¹c ¿o³¹dki ludzkie s³abym posi³kiem
swoim”, pisze Kitowicz.
W nocy z Wielkiego Czwartku
na Wielki Pi¹tek na pami¹tkê przejœcia
Chrystusa przez rzekê Cedron, w Polsce
po³udniowej i wschodniej chodzono do
stawów i rzek, aby obmyæ siê w wodzie.
By³ to zwyczaj nie tylko religijny, ale w
znacznej mierze zabieg oczyszczaj¹cy,
leczn iczy i profi lakty czny, bo takie
w³aœciwoœci przypisywano od wieków

Gazeta Janowska

wiosennej, ¿ywej wodzie. Na Podkarpaciu
i na Œl¹sku obmywania te odbywa³y siê w
ca³kowitym milczeniu, bo tylko wówczas
wo da za ch ow yw a³ a sw e cu do wn e
w³aœciwoœci, leczy³a oczy i choroby
skórne, a dziewczêtom dodawa³a urody;
sprawia³a, ¿e zêby by³y zdrowe. Zwyczaj
obmywania siê w wodzie jest do dnia
dzisiejszego ¿ywy m.in. w Janowie. To
woda z janowskich stoków chroniæ ma
przed wszelkimi chorobami.

zawiera przede wszystkim sugestie,
które przekazali w³adzom gminy sami
mieszkañcy. Jeœli pieni¹dze uda siê
pozyskaæ m.in. z programu odnowy
wsi na przyk³ad w Momotach
Górnych powstanie centrum
kulturalno

rekreacyjne i szlaki

spacerowe. Jest te¿ pomys³ na
utworzenie wioski tematyczno
turystycznej pod has³em „Momoty
Górne

wieœ rzeŸbiona w

drewnie”.Podobne wioski maj¹
powstaæ tak¿e w £¹¿kach, znanych z
tradycji garncarskich i kaflarskich. W
zaakceptowanych przez Radê Miasta
planach jest te¿ utworzenie muzeum
oraz budowa boisk i placów zabaw. Te
inwestycje, na które znajd¹ siê
pieni¹dze maj¹ byæ realizowane do
2015 roku. Ju¿ w tym roku ma siê
rozpocz¹æ realizacja podobnych
projektów w Zofiance Górnej i Bia³ej
Drugiej, dofinansowywanych z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Red.
Wieœci z Urzêdu Miasta

Miasto do remontu

T
,,Barka”

Wielki Pi¹tek to w koœciele
dzieñ najg³êbszej ¿a³oby. Grozê tego dnia
podkreœla³y niegdyœ pochody tzw.
kapników, znane tak¿e na Sycylii i w
Hiszpanii. W Polsce powszechne sta³y siê
w XVII i XVIII w. W Wielki Pi¹tek
ci¹gnê³y do koœcio³ów gromady
zakapturzonych pokutników i tam zrywali
okrycia z pleców i g³oœno lamentuj¹c i
krzycz¹c, na oczach pobo¿nych t³umów
biczowali siê i pokazywali swe
przera¿aj¹ce, sp³ywaj¹ce krwi¹ rany.
Niekiedy odgrywali sceny biczowania
Chrystusa. Pochody z biegiem czasu
zmieni³y siê w przedstawienia teatralne,
maj¹ce uprzytomniæ zebranym mêkê
Pañsk¹.
Czytaj dalej 4

o ju¿ pewne wiêkszoœæ ulic w
Janowie Lubelskim przejdzie
generalny remont. Burmistrz w³aœnie
wyda³ „decyzjê o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego”. To
formalnoœæ, ale bez tej decyzji miasto
nie mog³o siê staraæ o dofinansowanie
modernizacji ze œrodków unijnych.
Ju¿ wiadomo, ¿e jako pierwsze bêd¹
odnawiane ulice: 14 Czerwca, 3 Maja,
Armii Krajowej, Ko³³¹taja,
Pi³sudskiego, Poprzeczna, Spadowa i
Szewska. Planowane prace to nie
tylko wzmocnienie pod³o¿a czy
wymiana nawierzchni, ale równie¿
budowa kanalizacji deszczowej i
oœwietlenia. Kanalizacja jest
planowana na ul.14 Czerwca,
natomiast na Szewskiej bêdzie nowe
oœwietlenie nazywane tak¿e
„iluminacj¹”, która ma podkreœlaæ
walory tak zwanego „Ÿródliska” i
okolicznych pomników. NajpóŸniej za
3 miesi¹ce na remont wymienionych
ulic miasto chce og³osiæ przetarg.
Roboty maj¹ siê rozpocz¹æ latem.
Red.

Dwudziestoletni IN¯BUD

M

inê³o ju¿ dwadzieœcia lat kiedy trzech
m³odych in¿ynierów za³o¿y³o

Spó³kê
Z O.O IN¯BUD (17 marca 1989r). Panowie
Marek Winiarczyk i Wies³aw Surtel
pracowali wczeœniej w Fabryce Maszyn. Jak
wspomina pan Marek ,Fabryka by³a kuŸni¹
kadr, tam mo¿na by³o nauczyæ siê dobrej
roboty i organizacji. Trzecim za³o¿ycielem,
by³ pan Józef Barciæ, specjalista w bran¿y
gazowniczej. Przez kilka lat firma wykona³a
gazyfikacje w Janowie Lubelskim w
okolicach Bi³goraja, Krasnobrodu
Tomaszowa Lub. itd. Po kilku latach firma
zmieni³a bran¿ê i rozpoczê³a budowê sieci
wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni itp.
Firma œwiadczy us³ugi na terenie ca³ego
kraju. Przez lata zdobyliœmy uznanie i
zaufanie, co jest wa¿ne nie tylko w firmach
tej wielkoœci, co nasza, ale równie¿ przy
ka¿dej dzia³alnoœci gospodarczej, nawet
jednoosobowej. Solidnoœæ wykonania
uzyskujemy przez w³aœciwy dobór
pracowników. Kierownik budowy dobiera
sobie zespó³ ludzi i wspólnie realizuje
zadanie. Nikt nie narzuca zatrudniania
kogokolwiek i efekty takiego dzia³ania
sprawdzaj¹ siê
Czêsto wykonujemy prace z innymi firmami,
które nieraz po kilku latach nawi¹zuj¹
kontakt, aby wspólnie realizowaæ wiêksze
zadanie. Firma ma siê dobrze, planowane s¹
przyjêcia do pracy. Od kwietnia dokonano
podwy¿ek p³ac dla pracowników œrednio o
10%, tak trzymaæ.
Jan Machulak

List do redakcji

Pomoc dla potrzebuj¹cych

Szpeci, oj szpeci
Coraz czêœciej s³yszymy
g³osy: Dom Handlowy w
rynku szpeci. Niestety,
nie da siê tego ukryæ, ani
przemilczeæ. Kilka dni
temu w Dzienniku
Wschodnim
zamieszczono zdjêcie
tego „czegoœ”.
Otrzymujemy ró¿ne
sygna³y z ca³ej Polski na
ten temat, oto fragment
jednego z e-maili:

„Jestem mieszkañcem Lublina, ale od kilku lat praktycznie ka¿dy
urlop, d³ugi weekend spêdzam w Janowie. Jest tu po prostu
piêknie i spokojnie i z przyjemnoœci¹ siê patrzy jak to miasteczko
z dnia na dzieñ piêknieje. Kilka dni temu by³em w Janowie i…
przerazi³em siê! Jak mo¿na by³o tak oszpeciæ Rynek, który mia³
byæ wizytówka tego miasteczka? Brzydki Dom Towarowy - coœ,
co wydaje siê, ¿e gorzej psuæ widoku nie mo¿e - staje siê jeszcze
brzydszy, okropny! Po co te dziwne p³yty w oknach? Ludzie, co
wy tu robicie? A¿ dziw bierze, ¿e Wasi mieszkañcy nie protestuj¹!
Ja rozumiem, ¿e nie da siê wszystkiego na raz, ¿e mo¿e byæ
problem z dworcem, z tym sklepem, ale ¿eby jeszcze oszpecaæ?
Proszê w imieniu swoim, jak i innych, którzy marz¹ o
podziwianiu piêkna uroczych zak¹tków Lubelszczyzny, zróbcie
coœ z tym!
Pozdrawiam, Zenon z Lublina.

Komentarz architekta miejskiego pani Jolanty Zezuliñskiej

K³opot z domem handlowym
Sprawa ostatnich prac na
elewacji domu handlowego w
rynku Janowa wywo³a³a s³uszne
oburzenie wœród mieszkañców i
sympatyków naszego miasta. Na
miejskiej stronie WWW
cytowany by³ list mieszkañca
Lublina w tej sprawie („Oj,
szpeci”).
Janów Lubelski mo¿e byæ dumny z
historycznego dziedzictwa
Zamo yski ch, jest posi adac zem
chyba cudem bo¿ym
uszanowanego uk³adu
ur ba ni st yc zn eg o, st ar an ie m
obecnych w³adz powoli odzyskuje
rynek. Tym bardziej miasto cierpi z
powodu tych kilku fatalnych
„pami¹tek” po PRL obecnie po
rozpoczêciu rewitalizacji
na jb ar dz ie j r a¿ ¹c y j es t d om
handlowy, du¿y budynek cynicznie
postawiony w latach 60-tych przed
koœ cio ³em , ab y zd egr ado waæ
najcenniejszy zabytek i duchowe
centrum Ziemi Janowskiej.
Przed czterema laty po analizie
stanu prawnego, aspektów
spo³ecznych i gospodarcz ych
Gmina Janów Lubelski podjê³a
trudn¹ decyzjê i wyrazi³a zgodê na
adaptacjê kolizyjnego budynku pod
warunkiem jego przebudowy przez
Gminn¹ Spó³dzielniê
„Samopomoc Ch³opska” w sposób
zgodny z wytycznymi
kons erwa tors kimi . Bio r¹c p od
uwagê obecnoœæ ruchu
tranzytowego ulic¹ Jana
Zamoyskiego, uznaliœmy, ¿e efekty
rewitalizacji Starego Rynku s¹ na

2.

razie ograniczone, dlatego
obowi¹zek rewaloryzacji budynku
zo st a³ pr ze su ni êt y w cz as ie .
Jednoczeœnie zaproponowaliœmy
GS rozwi¹zania poprawiaj¹ce stan
na dziœ, polegaj¹ce na usuniêciu
reklam, odnowieniu przeszklonych
fa sa d i zm ia ni e o rg an iz ac ji
wewnêtrznej przestrzeni
handlowej tak, by zlikwidowano
zaplecza sklepowe od strony okien
i wykorzystano widoki z piêtra na
rynek i sanktuarium. GS usunê³a z
szyb czêœæ reklam, oczekiwaliœmy
na dalsze dzia³ania, a¿ ujrzeliœmy
pojawiaj¹ce siê w oknach fatalne
panele…i mamy blaszany magazyn
w centrum odnowionego rynku.
Oburzone naszymi pretensjami
w³adze GS zarzucaj¹, ¿e
pop raw iaj ¹ be zpi ecz eñs two , i
ci es zm y s iê , b o d zi êk i t ym
zabiegom obiekt mo¿e byæ nadal
u¿ytkowany, szyby ju¿ nam nie
spadn¹ na g³owê, a w ogóle to jak
mo¿na w dobie kryzysu mówiæ o
estetyce.
Przepraszam za ironizowanie, chcê
jednoznacznie powiedzieæ, ¿e
Miasto nie akceptuje takich dzia³añ
i takiej argumentacji. Budynek
znajduj¹cy siê w tym miejscu musi
byæ architektonicznym
majstersztykiem, jest bardzo
wa¿ nym dom kni êci em p ier zei
rynku, tym bardziej znacz¹cym, ¿e
je st wi dz ia ny na pr ze dp ol u
do mi na nt y a rc hi te kt on ic zn ej
koœcio³a z zespo³em
po do mi ni ka ñs ki m. Lu be ls ki
Kon ser wat or Zab ytk ów, któ ry

r ów ni e¿ in te rw en io wa ³ w te j
sprawie jest zdania, ¿e najlepiej
by³oby doprowadziæ do likwidacji
obiektu.
W³aœciciel takiego obiektu musi
byæ tego œwiadomy i musi mieæ
amb icj ê u trz ymy wan ia go na
od po wi ed ni m p oz io mi e, by
sprostaæ wysokim oczekiwaniom.
Argument utrzymania budynku w
ruchu nikogo dzisiaj nie
sa ty sf ak cj on uj e. W mi eœ ci e
przybywa powierzchni
ha nd lo wy ch o od po wi ed ni m
standardzie, które bêd¹ przyci¹gaæ
klientów i handlowców i na pewno
pracuj¹cym tam ludziom utrata
pra cy n ie g roz i. N atu ral n¹
tendencj¹ i koniecznoœci¹ jest
podwy¿szanie standardu lokali,
szczególnie w starym rynku, który
bêdzi e siê s tawa³ przes trzen i¹
„ekskluzywn¹”.
Nadal mamy nadziejê na
ws pó ³p ra cê , je dn ak je st eœ my
bar dzo roz cza row ani pos taw ¹
Gminnej Spó³dzielni, która traci
wi ar yg od no œæ ja ko pa rt ne r,
mog¹cy spe³n iæ tak wysoki e
wymagania. Nie mamy obecnie
in st ru me nt ów pr aw ny ch , by
zakwestionowaæ legalnoœæ robót
bu do wl an yc h, pr ob le m wi êc
pozostaje i bêdzie narasta³.
Tym cz as em ko rz ys tn ie mo ¿e
potoczyæ siê sprawa
wyprowadzenia dworca i szybciej
ni¿ siê spodziewamy zaistnieje
szansa kontynuacji procesu zmian.
Problem domu handlowego stanie
siê jeszcze bardziej ra¿¹cy, dlatego

Gazeta Janowska

ju ¿ t er az pr ac uj my na d
wyznaczeniem spójnego kierunku
dalszej rewitalizacji rynku.
Samorz¹d Jano wa Lubelskieg o
przyst¹pi³ w³aœnie do opracowania
planu zagospodarowania
przestrzennego i na tym etapie
sprawa powinna byæ ponownie
przeanalizowana.
Abstrahuj¹c od sprawy w³asnoœci
obiektu i ca³ej z³o¿onoœci obecnych
uwarunkowañ, rozwa¿my
doc elo we prz ezn acz eni e teg o
miejsca:
Czy chcemy przebudowy
domu handlowego na galeriê
„Janowskie Sukiennice”?
Czy powinniœmy
zlikwidowaæ budynek zgodnie z
sugesti¹ Konserwatora Zabytków i
ods³oniæ ca³kowicie koœció³?
Czy szukaæ innych
rozwi¹zañ, jakich?
Procedura planistyczna potrwa
oko³o 3 lat, ten czas mo¿emy
wykorzystaæ na spokojn¹ dyskusjê
publiczn¹. Po 20 latach
doœwiadczenia w samorz¹dnoœci,
w przededniu
370- lecia od
wyty czen ia rynk u mias ta, nie
mo¿emy przejœæ do porz¹dku nad
b³êdem poprzedni ków,
trzeba
zmierzyæ siê z tym problemem, by
znal eŸæ r ozwi ¹zan ie, k tóre
pr zy ni es ie na sz em u m ia st u,
przysz³ym pokoleniom
janowiaków, najwiêcej korzyœci
spo³ecznych, gospodarczych oraz
wizerunkowych.
Jolanta Zezuliñska
Architekt Miejski

N

a prze³omie marca i kwietnia w
kaplicy Œw. Barbary przy parafii p.w.
Œw. Jadwigi w Janowie Lubelskim
wydawana by³a ¿ywnoœæ osobom
najbardziej potrzebuj¹cym z Miasta i
Gminy Janów Lubelski.
Z Programu Pomocy Dla Najubo¿szej
Ludnoœci Unii Europejskiej skorzysta³o
ok. 550 osób.
W tych dniach rozdawane by³y nastêpuj¹ce
produkty z Banku ¯ywnoœci: d¿em, cukier,
ser ¿ó³ty, makaron œwiderki, p³atki
kukurydziane, dania gotowe oraz
herbatniki.
Na jedn¹ osobê przypada³o: 1 d¿em, 1 kg
cukru, 1 ser ¿ó³ty, 2 opakowania makaronu
œwiderki, 2 opakowania p³atków
kukurydzianych, 1 danie gotowe i 7 paczek
(ma³ych) herbatników. W ci¹gu roku
Lubelski Bank ¯ywnoœci gwarantuje
wsparcie dla jednej osoby w iloœci ok. 50
kg, a objêtych tym¿e wsparciem jest 700
osób. Listy uprawnionych i zaœwiadczenia
upowa¿niaj¹ce do odbioru ¿ywnoœci
sporz¹dza i wydaje Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim.
Jesteœmy szczêœliwi, ¿e mo¿emy wspomóc
osoby, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji
¿yciowej. Z przyjemnoœci¹ bêdziemy
sukcesywnie pozyskiwaæ i rozdawaæ
produkty z Banku ¯ywnoœci.
O terminach ich wydawania bêdziemy
informowali na stronie:
www.janowlubelski.pl oraz poprzez
umieszczanie og³oszeñ.
„Mówisz, ¿e ja ci pomog³em. By³a to moja
przyjemnoœæ, tañczy³em mój taniec.
Pomog³o ci to, no to cudownie. Przyjmij
moje gratulacje. Niczego mi nie
zawdziêczasz”.
-Anthony de Mello
Martyna K.

,,Janowski przedsiêbiorca”

P

owiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim planuje realizacjê projektu
pt. ,,Janowski przedsiêbiorca” w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
2007 2013 Priorytet VI ,,Rynek pracy dla
wszystkich” Dzia³ania 6.2 ,,Wsparcie oraz
promocja przedsiêbiorczoœci i
samozatrudnienia” w okresie od
01.06.2009 do 31.05.2011. Projekt
skierowany jest do 60 osób fizycznych
zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem osób, które
posiada³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w
okresie 1 roku przed przyst¹pieniem do
projektu), bêd¹cych mieszkañcami
obszarów wiejskich, gmin wiejskich,
miejsko - wiejskich i miejskich oraz
mieszkañców miast do 25tys.,
zameldowanych na sta³e i zamieszka³ych na
terenie powiatu janowskiego, nale¿¹cych
do jednej z wymienionych ni¿ej grup:
osób bezrobotnych,
b) rolników.
W ramach projektu planuje siê nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1. Doradztwo indywidualne poradnictwo
zawodowe (ukierunkowane na
predyspozycje psychofizyczne osoby i
rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej) dla 60
osób (30 osób 2009 r., 30 osób 2010r.);
2. szkolenie dla 60 uczestników
umo¿liwiaj¹ce nabycie wiedzy i
umiejêtnoœci potrzebnych do za³o¿enia i
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (30
osób 2009 rok, 30 osób 2010 r.);
3. przyznanie œrodków finansowych na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w
wys. 40.000 z³ dla 40 uczestników (20 osób
2009 r, 20 osób 2010 r.)
Gra¿yna Pielarz Koordynator Projektu

Gminne dzia³ania antykryzysowe

DZIA£ANIA URZÊDU MIEJSKIEGO
WOBEC SYTUACJI W FIRMIE KOMAS
Burmistrz Janowa Lubelskiego i dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy uzyskali poparcie Urzêdu
Marsza³kowskiego i Wojewódzkiego Urzêdu Pracy dla
programu pomocy firmie Komas.
We wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi Komas
zaproponowano firmie program pilota¿owy, w ramach
którego PUP przez rok finansowa³by po³owê
minimalnego wynagrodzenia pracownikom
przewidzianym do zwolnienia. W zamian firma by³aby
zobowi¹zana do utrzymania zatrudnienia. Ponadto
Urz¹d Gminy zadeklarowa³ przejœciowe odraczanie
podatków a Starostwo Powiatowe odroczenie op³aty za
u¿ytkowanie wieczyste.

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA
MIESZKAÑCÓW GMINY
Stworzenie profesjonalnego systemu informacji o
mo¿liwoœciach uzyskiwania pomocy finansowej na
rozpoczêcie lub rozwijanie dzia³alnoœci gospodarczej.
-Opracowywany jest informator o wszystkich
dostêpnych Ÿród³ach finansowych (bezzwrotne
dotacje, niskooprocentowane kredyty, fundusze
porêczeniowe), który bêdzie dostêpny w wersji
papierowej oraz na stronach internetowych gminy.
-Rozpocz¹³ siê cykl spotkañ informacyjnych z
mieszkañcami gminy z udzia³em przedstawicieli
Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oœrodka
Doradztwa Rolniczego, s³u¿¹cy zarówno przekazaniu
informacji jak i zaoferowaniu pomocy doradczej przy
wype³nianiu wniosków o dofinansowanie dzia³alnoœci.

AKTYWIZACJA SPO£ECZNA
MIESZKAÑCÓW GMINY
- Praca dla osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
poprzez tworzenie przez gminê: robót publicznych,
prac interwencyjnych, sta¿y, prac spo³ecznie
u¿ytecznych. Obecnie tymi formami zatrudnienia
gmina objê³a 50 osób. Planowane jest zatrudnienie
kolejnych 50 osób.
POMOC SPO£ECZNA
Oprócz tradycyjnych form pomocy w postaci zasi³ków
okresowych i celowych, gmina uruchomi³a pomoc
¿ywnoœciow¹ dla osób potrzebuj¹cych. W ramach
umowy z Lubelskim Bankiem ¯ywnoœci i przy
pomocy Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego
oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wydawane s¹
podstawowe produkty ¿ywnoœciowe.

INWESTYCJE GMINNE SZANS¥ NA
PRACÊ
-Dziêki zdobyciu wielkich funduszy zewnêtrznych
Gmina uruchamia najwiêkszy w historii program
inwestycyjny o wartoœci przekraczaj¹cej 30 milionów
z³otych. Og³oszony ju¿ zosta³ przetarg na
modernizacjê Janowskiego Oœrodka Kultury oraz na
wyposa¿enie w instalacje elektryczne, cieplne i
wodno-kanalizacyjne budynku by³ego wiêzienia. W
przeci¹gu 2 miesiêcy zostan¹ uruchomione przetargi
na modernizacjê 8 gminnych ulic centrum miasta oraz
kontynuacjê kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej.

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
Rozwój Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica”.
Gmina ukoñczy³a dokumentacjê techniczn¹ na
uzbrojenie terenu strefy i z³o¿y³a wniosek o

dofinansowanie do programu Rozwój Polski
Wschodniej. Aktualnie konkurs trwa i wniosek jest w
trakcie oceny. Szacowana wartoœæ inwestycji wynosi
13,5 miliona. Gmina stara siê o 12 milionów dotacji.
Promocja ofert inwestycyjnych Janowa.
W ubieg³ym roku wspólnie z £ukowem i Tomaszowem
Lubelskim zdobyliœmy dofinansowanie na promocjê
stref inwestycyjnych. Aktualnie rozstrzygniêty jest
przetarg na firmê, która bêdzie odpowiadaæ za
zorganizowanie kampanii promocyjnej. Ogólnopolska
promocja medialna ( telewizja, radio, prasa, Internet)
rozpocznie siê w drugiej po³owie bie¿¹cego roku.

TURYSTYKA
Gmina przygotowuje siê do udostêpnienia inwestorom
kolejnych terenów
nad zalewem. W pierwszej
kolejnoœci na przetarg zostanie wystawionych 20 dzia³ek
o powierzchni ok. 4 ary ka¿da pod budowê domków
wypoczynkowych. Dzia³kê bêdzie mo¿na zakupiæ z
gotowym, bardzo atrakcyjnym i oryginalnym projektem
domku. Domek bêdzie mia³ pozwolenie na budowê, wiêc
inwestor nie bêdzie musia³ siê trudziæ z uzyskaniem
takiego zezwolenia. Przetarg planowany jest na drug¹
po³owê roku.
Gmina wykonuje tak¿e dokumentacjê techniczn¹ dla
„Parku Rekreacji” nad zalewem. Park ma byæ
prawdziwym hitem turystycznym Janowa. Projekt jest
bardzo ambitny i trudny ale jeœli uda siê go zrealizowaæ
bêdzie atrakcj¹ o skali ponadregionalnej i miejscem
pracy dla wielu osób.

SK¥D - NA TO WSZYSTKO PIENI¥DZE W DOBIE KRYZYSU?
Aby zrealizowaæ tak ambitny program, oprócz
zdobytych funduszy europejskich i krajowych, gmina
bêdzie potrzebowaæ kilkanaœcie milionów z³. œrodków
w³asnych. Te pieni¹dze musimy posiadaæ, gdy¿ w innym
wypadku nie wykorzystamy kilkudziesiêciu milionów
z³otych zdobytych z funduszy unijnych. Jeœli w
nadchodz¹cych 2 latach nie wykorzystamy tej szansy,
ona siê ju¿ nie powtórzy. Na to nie mo¿emy sobie
pozwoliæ!
Jak zatem zgromadzimy te kilkanaœcie milionów z³?
Gmina mo¿e kszta³towaæ swe dochody i przychody
poprzez odpowiedni¹ politykê podatkow¹, kredytow¹ i
politykê dotycz¹c¹ mienia komunalnego.
Jeœli chodzi o podatki s¹ one na umiarkowanym
poziomie(poni¿ej stawek proponowanych przez ministra
finansów). W dobie kryzysu nie bêdziemy ich podnosiæ.
Nie mo¿emy jednak ich obni¿aæ.
Jeœli chodzi o zdolnoœæ kredytow¹, to jest ona najwiêksza
od kilkunastu lat, gdy¿ pomimo realizacji du¿ych
inwestycji gmina ma dzisiaj zad³u¿enie poni¿ej 3
milionów z³. i mo¿e bezpiecznie zaci¹gaæ
kilkumilionowe kredyty.
To jednak zbyt ma³o i dlatego gmina musi znaleŸæ
inwestorów na swoje nieruchomoœci na Borownicy, nad
zalewem i w samym mieœcie.

CO JESZCZE MO¯EMY ZROBIÆ?
- Bêdziemy starali siê poprawiæ wspó³pracê z
janowskimi instytucjami i przedsiêbiorcami. Bêdziemy
prowadziæ otwarty dialog spo³eczny i jesteœmy otwarci
na wszelkie realne propozycje zmierzaj¹ce do poprawy
sytuacji.
- Bêdziemy poszukiwaæ wsparcia na szczeblu
regionalnym i centralnym.
Jednak przede wszystkim wierzymy w aktywnoœæ i
zaradnoœæ naszych mieszkañców.
Wierzymy, ¿e skoro prze¿yliœmy znacznie trudniejsze
czasy i kryzysy, to i teraz musimy daæ sobie radê.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Gazeta Janowska

Dzia³ania Urzêdu Miejskiego wed³ug
informacji prasowych
17. 03. 2009r.

NIE MOG¥ CZEKAÆ NA RZ¥D!

S

tarosta ma odroczyæ terminy op³at za u¿ytkowanie wieczyste,
burmistrz podatków lokalnych, a pracodawca bêdzie p³aciæ
przez rok po³owê najni¿szego wynagrodzenia.
Takie rozwi¹zania chc¹ zaproponowaæ wspólnie jako sposób
przeciwdzia³ania bezrobociu w³adze powiatu, miasta i jednego z
najwiêkszych pracodawców w Janowie Lubelskim firmy Komas.
Pracê w tym zak³adzie ju¿ straci³a czêœæ za³ogi, a w najbli¿szym
czasie mia³oby odejœæ kolejnych 200 osób.
Wprawdzie rz¹d przygotowuje projekt tak zwanej „postojówki”
czyli ustawy, która umo¿liwi dzielenie siê kosztami zwolnieñ
samorz¹dom i pracodawcom, ale - jak mówi burmistrz Krzysztof
Ko³tyœ - potrwa to oko³o 2-3 miesiêcy, a Janów ju¿ nie mo¿e
czekaæ.
„Dlatego zaproponujemy coœ w rodzaju programu pilota¿owego,
który wyprzedza plany rz¹du” - dodaje Ko³tyœ. Podczas
dzisiejszych rozmów starosty, w³adz miasta i firmy Komas
ustalono, ¿e jutro te propozycjê poznaj¹: Wojewódzki Urz¹d Pracy
i Urz¹d Marsza³kowski. ¯eby bowiem pracodawca móg³ p³aciæ
tylko czêœæ minimalnego wynagrodzenia, resztê zagro¿onym
zwolnieniem pracownikom musia³by p³aciæ Powiatowy Urz¹d
Pracy, który musi mieæ na ten cel dodatkowe pieni¹dze.

27 marca

PO SESJI O INWESTYCJACH

R

adni Janowa Lubelskiego przyjêli wszystkie uchwa³y,
dotycz¹ce miejskich inwestycji a wspó³finansowane z
unijnych œrodków. Podczas pi¹tkowej sesji burmistrz Janowa
wyjaœnia³ te¿ radnym, co w³adze miasta robia i zamierzaj¹ robiæ,
aby z³agodziæ skutki kryzysu gospodarczego i zwolnieñ w
miejscowych firmach...

28 marca

NOWE POMYS£Y NA BEZROBOCIE

R

ozmowy na temat realizacji tak zwanego „pilota¿u” ze starostwem i
miejscowymi firmami to nie jedyne formy pomocy w³adz Janowa

Lubelskiego dla osób zwalnianych z pracy.
Wed³ug burmistrza Krzysztofa Ko³tysia skutki bezrobocia mog¹ z³agodziæ
m.in. zaplanowane na najbli¿sze dwa lata inwestycje, które s¹ warte w
sumie 35 milionów z³otych. Ponadto do wsi w gminie Janów pojad¹
specjaliœci, którzy na miejscu bêd¹ doradzaæ jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê
agroturystyczn¹ czy us³ugow¹ oraz jak znaleŸæ na nie pieni¹dze.
Pracownicy urzêdu przygotowuj¹ równie¿ poradnik dla bezrobotnych o
mo¿liwoœciach otworzenia w³asnego interesu, uzyskaniu porad prawnych
lub pomocy spo³ecznej. Gmina bêdzie tak¿e nadal rozprowadzaæ paczki
¿ywnoœciowe. Pierwsze potrzebuj¹cy otrzymaj¹ w przysz³ym tygodniu.
Wtedy te¿ maj¹ byæ kontynuowane rozmowy z firm¹ Komas. Mia³aby z
miastem i urzêdem pracy podzieliæ siê kosztami utrzymania pracowników,
którzy maj¹ byæ z zak³adu zwolnieni. O tych dzia³aniach burmistrz Janowa
Lubelskiego informowa³ radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

29 marca
TELEFONY DLA BEZROBOTNYCH

U

rz¹d Miasta w Janowie Lubelskim oraz instytucje wspomagaj¹ce
zespó³ kryzysowy, który ma pomagaæ osobom zagro¿onym
bezrobociem chc¹ u³atwiæ dostêp do informacji o formach tej pomocy.
Informacje na przyk³ad o tym, jak za³o¿yæ firmê, sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze
lub jak zdobyæ nowy zawód mo¿na uzyskaæ nie tylko w bezpoœrednich
rozmowach, ale równie¿ telefonicznie. Oto numery z kierunkowym 0-15:
- janowski oddzia³ Lubelskiej Fundacji Rozwoju - 87 25 252,
- Oœrodek Doradztwa Rolniczego - 87 20 392,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 87 25 070,
- Powiatowy Urz¹d Pracy - 87 20 240,
- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - 87 24 467 oraz
- Urz¹d Miejski 87 24 320 i 332.
Poza telefonami dla osób zagro¿onych utrat¹ pracy lub bezrobotnych s¹
przygotowywane informatory z praktycznymi informacjami o formach
pomocy i spotkania z mieszkañcami poszczególnych miejscowoœci.
Pierwsze odbêdzie siê jutro w Szkole Podstawowej w £¹¿ku.

30 marca
JEST POSTÊP W SPRAWIE „PILOTA¯U”

P

rogram pilota¿owy, który ma pomóc ochroniæ osoby,
zagro¿one utrat¹ pracy w Janowie Lubelskim bêdzie
przygotowywany. Nie obejmie jednak, jak wczeœniej
przypuszczano 200 a jedynie 100 pracowników, którzy maj¹
straciæ pracê w miejscowej firmie Komas. O tyle bowiem zarz¹d
firmy zmniejszy³ plan redukcji zatrudnienia. Burmistrz Janowa
Krzysztof Ko³tyœ powiedzia³ Informacyjnej Agencji
Samorz¹dowej, ¿e takie decyzje podjêto podczas
poniedzia³kowych rozmów...

3.

Wieœci z Urzêdu Miasta
- Proszê czekaæ! Niech pan przyjdzie jutro, jestem bardzo zajêty! Zastanawiam siê co oni robi¹.
Jestem w urzêdzie kilka razy w roku, ale nadal dostajê bia³ej gor¹czki, kiedy widzê urzêdników
siedz¹cych przed komputerami, przenosz¹cych papiery z pokoju do pokoju, chodz¹cych po
korytarzach.... A moje sprawy stoj¹ w miejscu. Jestem zbulwersowany!
Jak czêsto, gdy nie za³atwimy czegoœ od rêki,
ogarnia nas podobne uczucie, do g³owy
przychodz¹ ró¿ne myœli, a na usta cisn¹ siê
nieprzyjemne s³owa... Petent - pierwsza
strona medalu, druga strona to urzêdnik - jak
pracuje? Jak traktuje petentów? Próbuj¹c
znaleŸæ odpowiedzi na te pytania, udaliœmy
siê do miejscowego Urzêdu Miejskiego do
Ref era tu Gos pod ark i Prz est rze nne j i
Gruntami, aby przyjrzeæ siê bli¿ej ich pracy .
Okazuje siê, ¿e praca 5 osób zatrudnionych
w tym referacie wcale nie jest taka ³atwa,
prosta i przyjemna. - Czêsto brakuje nam
czasu w ci¹gu dnia z uporaniem siê ze
wszystkimi sprawami. A tych, j ak siê
okazuje, jest multum. Od pocz¹tku roku do
dn ia 27 ma rc a Re fe ra t Go sp od ar ki
Przestrzennej i Gruntami wyda³ 13 decyzji o
warunkach zabudowy, 2 decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, 39
odpowiedzi w sprawie zmiany i
sporz¹dzenia planów, 11 wpisów i wyrysów
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Janów Lubelski, 65

opinii i informacji w sprawie przeznaczenia
dz ia ³e k i lo ka li za cj i og ro dz eñ , 4
zawiadomienia i oko³o 20 potwierdzeñ w
sprawie numeracji porz¹dkowej oraz 6
postanowieñ i 5 decyzji z zakresu podzia³u
nieruchomoœci, a tak¿e trwa³ego zarz¹du.
Ponadto zosta³y wystawione 523 faktury
dotycz¹ce op³at za u¿ytkowanie wieczyste,
za³atwionych zosta³o 37 spraw z zakresu
ewidencji nieruchomoœci oraz udzielono
oko ³o 350 oso bom zai nte res owa nym
informacji z zakresu spraw prowadzonych
przez referat. To jeszcze nie wszystko,
równoczeœnie prowadzone s¹ postêpowania
w 82 sprawach, które dotycz¹:
- decyzji o warunkach zabudowy (25 spraw);
- decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (5 spraw);
- nazewnictwa ulic (1 sprawa);
- zmiany istniej¹cego planu gminy Janów
Lubelski i studium (1 sprawa);
- sporz¹dzania planu miasta w tym zmiany
studium miasta (1 sprawa);
- sprzeda¿ y lokali mieszkan iowych (6

,,Dodaje si³”

Tak pracuj¹! J

spraw);
- pozyskiwania gruntów na rzecz gminy (9
spraw);
- podzia³u nieruchomoœci (13 spraw);
- przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci (5 spraw);
- sprzeda¿y gruntów (11 spraw);
- dzier¿awy gruntów (4 sprawy);
- przekazania gruntu w trwa³y zarz¹d (1
sprawa).
Ufff.... sporo? A czego nie lubi¹ urzêdnicy? Chyba najbardziej trudnych klientów, którzy
nie potrafi¹ s³uchaæ tego, co do nich siê
mówi, czêsto przychodz¹ z wyrobionym
zdaniem o urzêdnikach i w stanowczy
sposób wyk³adaj¹ swoje racje. Jak radzi
sobie urzêdnik w takiej sytuacji? - Grzecznie
i spokojnie wys³uchuje. Jak siê okazuje, rola
urzêdnika nie jest ³atwa, na szczêœcie petent
nie zawsze jest taki straszny, jak go maluj¹, a
wiêc wszystkim urzêdnikom i klientom
¿yczymy du¿o cierpliwoœci i
wyrozumia³oœci we wzajemnych relacjach.
£ukasz S.

anów Lubelski „Dodaje si³” - takim
has³em miasto chce wypracowaæ w³asn¹
markê a przez to promowaæ je wœród
turystów i potencjalnych inwestorów. Z
badañ ekspertów wynika, ¿e Janów jest
jedn¹ z tych gmin na LubelszczyŸnie, które
maj¹ najwiêkszy potencja³ turystyczny.
Takie oceny zawdziêcza m.in. walorom
przyrodniczym, bo lasy i tereny chronione
zajmuj¹ 70 procent obszaru gminy.
Przygotowywana strategia nie dotyczy
jednak wy³¹cznie turystyki. Konkretnie
bêdzie ona obejmowaæ takie obszary
promocji jak : natura, ludzie, duch, zdrowie i
smaki - wyjaœnia Kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Urzêdu Miasta
Waldemar Futa. To wed³ug tych kategorii
bêd¹ m.in. opracowywane plany rozwoju
infrastruktury, czy organizowane imprezy
rekreacyjne, krajoznawcze i sportowe.
Waldemar Futa zastrzega, ¿e wykreowanie
wizerunku potrwa wiele lat, a to, co teraz siê
dzieje, to dopiero pocz¹tek drogi. Na jednej z
najbli¿szych sesji radni bêd¹ decydowaæ,
czy has³o „Janów Lubelski - dodaje si³” jest
adekwatne do planów rozwoju tej gminy.
Red.

Kultura i oœwiata

Wielki tydzieñ

Zapraszamy do klasy dwujêzycznej

O

d nowego roku szkolnego 2009/2010 w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim bêdzie funkcjonowa³a klasa dwujêzyczna z
jêzykiem angielskim jako drugim jêzykiem wyk³adowym. Klasa bêdzie realizowa³a rozszerzenia z
geografii i matematyki, st¹d te¿ przedmiotami wyk³adanymi dwujêzycznie bêd¹: geografia,
matematyka oraz fizyka i chemia. Sam jêzyk angielski planujemy realizowaæ w iloœci 15 godzin
tygodniowo w ka¿dym roku nauki, a fina³em tak intensywnej nauki bêdzie matura z jêzyka
angielskiego, zdawana na poziomie tzw. dwujêzycznym, czyli wy¿szym ni¿ dotychczasowy poziom
rozszerzony. Tak¹ maturê z jêzyka angielskiego bêd¹ musieli zdawaæ wszyscy absolwenci klasy
dwujêzycznej, natomiast maturê z przedmiotów wyk³adanych dwujêzycznie mog¹ zdawaæ po
angielsku lub po polsku, lub te¿ jednoczeœnie po angielsku i po polsku.
Zapraszamy wszystkich tegorocznych gimnazjalistów do zainteresowania siê nasz¹ ofert¹ i
zapoznania siê z informacjami szczegó³owymi zamieszczanymi na stronie internetowej LO:
www.liceum.fc.pl
Dyrekcja Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim

Wró¿nienia medalem ,,Pro Memoria”
26 kwietnia 2009 r. w auli Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza odbêdzie siê
uroczystoœæ wrêczenia Medali „Pro
Memoria”.

Odznaczenie to ustanowione zosta³o decyzj¹
Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych z dnia 25 stycznia
2005 r. z okazji 60. rocznicy zakoñczenia II
wojny œwiatowej. Medalem „Pro Memoria”
wyró¿niane s¹ osoby i instytucje wybitnie
zas³u¿one w podtrzymywaniu pamiêci o
wydarzeniach II Wojny Œwiatowej, ludziach i
ich czynach w walce o niepodleg³oœæ Polski
podczas wojny i po jej zakoñczeniu.
Otrzymuj¹ go nie tylko kombatanci, ale te¿
przedstawiciele ró¿nych pokoleñ. Do tej pory
przyznano ponad piêæ tysiêcy medali w kraju i
za granic¹. Jako pierwszy medalem "Pro
Memoria" zosta³ odznaczony ostatni
prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard
Kaczorowski.

4.

PROGRAM UROCZYSTOŒCI:
12.00 - Msza Œw. w Koœciele Parafialnym p.w.
Œw. Jana Chrzciciela (Sanktuarium Matki
Bo¿ej) w Janowie Lubelskim
13.15 - Powitanie Goœci przez Pana Krzysztofa
Ko³tysia Burmistrza Janowa Lubelskiego
(Aula Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza)
13.30 - Poœmiertne uhonorowanie bohaterów
Ziemi Janowskiej poleg³ych w Katyniu: mjr
Kazimierza Józefa £ukasiewicza i por. Adama
Jakuba
13.45 - Czêœæ artystyczna w wykonaniu
uczniów Szko³y Podstawowej im. Ignacego
£ukasiewicza w £¹¿ku Ordynackim i uczniów
Technikum nr 8 im. Ks. Abp Ignacego
Tokarczuka w Przemyœlu
14.15 - Prezentacja miejsc pamiêci narodowej
Janowa Lubelskiego i Przemyœla
14.30 Wrêczenie Medali „Pro Memoria”
14.45 - Koncert Pieœni Patriotycznych w
wykonaniu Chóru Mieszanego „SURMA” z
Warszawy; dyryguje Lucjan Mazurek
Uroczystoœci towarzyszyæ bêdzie wystawa
„Twarze lubelskiej bezpieki” przygotowana
przez Instytut Pamiêci Narodowej oddzia³ w
Lublinie i udostêpniona przez Muzeum
Regionalne w Janowie Lubelskim
Muz

Ci¹g dalszy ze strony 1

W

Wielki Pi¹tek, w godzinach wieczornych
ods³aniane by³y w koœcio³ach Groby
Chrystusa, przypominaj¹ce zwykle skaln¹ grotê.
Tradycja ta zachowa³a siê do naszych czasów.
Groby Pañskie urz¹dzane s¹ z niezwyk³¹
starannoœci¹ i dba³oœci¹ o jak najpiêkniejszy
przystrój. Ton¹ce w kwiatach, niekiedy z
narodowymi symbolami groby, a tak¿e zwyczaj
pobo¿nego ich odwiedzania, nazwany potocznie
„chodzeniem na groby” na trwa³e zwi¹za³y siê z
polskimi obchodami Œwi¹t Wielkanocnych.
Obyczaj stra¿y grobowych
zaci¹ganych przez ¿o³nierzy, harcerzy czy
stra¿aków przetrwa³ tak¿e do naszych czasów.
Najciekawsze formy maj¹ stra¿e grobowe
wystawiane w okolicach Przeworska, £añcuta,
Radomyœla, Rzeczycy czy Grodziska. Nazywa
siê ich „Turkami”. Ich ró¿nokolorowy ubiór:
niekiedy orientalne kostiumy przypominaj¹ce
stroje tureckie, niekiedy kurtki wojskowe bogato
przybrane kolorowymi wstêgami oraz musztra
paradna w ich perfekcyjnym wykonaniu tworz¹
wspania³y spektakl. Popisy musztry „Turków”
odbywaj¹ siê na dziedziñcu koœcielnym a tak¿e
pod plebani¹, gdzie udaj¹ siê, zachowuj¹c szyk
wojskowy, by z³o¿yæ ¿yczenia ksiêdzu

proboszczowi i wrêczyæ mu goœciniec
(najczêœciej kosz jaj i wêdliny domowej roboty).
W Wielk¹ Niedzielê i Wielkanocny Poniedzia³ek
„Turki” obchodz¹ domy z ¿yczeniami, a
przyjmuj¹cy ich obdarowuj¹ datkami.
Barbara Nazarewicz

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim informuje

,,Z myœl¹ o Was”

P

owiatow y Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim informuje, i¿ trwaj¹ prace nad
pr oj ek te m p t. „ Z my œl ¹ o Was ”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Poddzia³anie 6.1.3 Poprawa zdolnoœci do
zatrudniania oraz podnoszenie poziomu
aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych.
G³ównym celem projektu jest zwiêkszenie
zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej oraz
ograniczenie zjawiska d³ugotrwa³ego
bez rob oci a wœr ód osó b bez rob otn ych ,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Jan owie Lubel skim, popr zez
dz ia ³a ni a ws pi er aj ¹c e i pr om uj ¹c e
zatrudnienie oraz samozatrudnienie.
Projekt przewiduje realizacjê nastêpuj¹cych
form wsparcia: szkolenia prowadz¹ce do
podniesienia b¹dŸ uzupe³nienia kwalifikacji,
s t a ¿ e w m i e j s c a c h p r a c y, p r a c e
interwencyjne, jednorazowe œrodki na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
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doposa¿enia lub wyposa¿enia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych. Wsparciem zostan¹
objête osoby zarejestrowane w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim jako
bezrobotne, w tym w szczególnoœci osoby
znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na rynku
pracy wymienione w art 49 Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
in st yt uc ja ch ry nk u pr ac y. Pr oj ek t bê dz ie
skierowany do 442 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Janowie Lubelskim. 50 osób objêtych wsparciem
otrzyma jednorazowe œrodki na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej, 184 beneficjentów przez
okres 6 miesiêcy skorzysta ze sta¿y zawodowych,
59 osób zostanie skierowanych na szkolenia, 43
osoby prace interwencyjne. Doposa¿enie lub
wyposa¿enie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego 6 osób. Planowany ca³kowity koszt
realizacji projektu: 2 650 800,00z³
Anna Krzysztoñ

Kultura i oœwiata

¯ycie ma tyle kolorów ile potrafisz w nim dostrzec
„Kiedy pomagam innym, moje ¿ycie nabiera kolorów” - Iwona z III kl. gimnazjum,
wolontariuszka.
Czym jest m³odzie¿owy wolontariat?
Wolontariat to bez p³atn e, œwi adome i
dobrowolne dzia³anie na rzecz innych.
Wolontariuszem mo¿e byæ ka¿dy, w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia spo³ecznego, wszêdzie tam,
gdzie taka pomoc jest potrzebna. Cz³onkiem
Szkolnego Ko³a Wolontariatu mo¿e byæ
ka¿dy uczeñ, który posiada pisemn¹ zgodê
rodziców na udzia³ w takiej dzia³alnoœci.
Kwestie prawne dotycz¹ce dzia³alnoœ ci
wolontariatu reguluje „Ustawa o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie” z
2003r. i inne akty prawne, do których
przestrzegania zobowi¹zany jest
koordynator szkolnego wolontariatu.
Dzia³alnoœæ szkolnego wolontariat u nie
opiera siê tylko na wspania³ych akcjach
charyt atywny ch, np. „Pomó¿ dzieci om
przetrwaæ zimê, „Miko³ajki dla janowskich
dz ie ci ” i wi el u i nn yc h w a¿ ny ch
przedsiêwziêciach.
Wolontariat to tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, codzienna postawa , ¿yczliwoœæ
i uœmiech, akceptacja i pomoc skierowana
do chorego kolegi w klasie lub
niepe³nosprawnej kole¿anki.
Mottem postêpowania wolontariusza mog¹
byæ s³owa modlitwy Matki Teresy z Kalkuty:
„Gdy sama potrzebujê opieki, zeœlij mi
kogoœ, kim mog³abym siê opiekowaæ; kiedy
myœlê tylko o sobie, skieruj moj¹ uwagê na
inn¹ osobê.”
Dlaczego warto organizowaæ w szko³ach
Ko³a Wolontariatu?
Szkolne Ko³o Wolontariatu jest inicjatyw¹
skierowan¹ do ludzi m³odych, którzy chc¹
s³u¿yæ najbardziej potrzebuj¹cym, reagowaæ

czynnie na potrzeby innych oraz wspomagaæ
ró¿nego typu inicjatywy charytatywne.
Wolontariusz dzia³a tam, gdzie mo¿e s³u¿yæ
ludziom, którzy tego potrzebuj¹, a wiêc tak¿e
swoim rówieœnikom ze szko³y.
Koordynatorem szkolnego wolontariatu
mo¿e byæ ka¿dy nauczyciel, który dostrze¿e
wartoœæ takiej dzia³alnoœci w swojej szkole.
Bez troskliwoœci, sztuki myœlenia o innych
nie da siê wychowaæ m³odego cz³owieka.
Szczególnie w dzisiejszej trudnej
rzeczywistoœci.
Szkolne Ko³o Wolontariatu w Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Janowie Lub. dzia³a ju¿ 6
lat. Impulsem powstania Ko³a by³a
spontaniczna akcja opieka nad dzieæmi
niepe³nosprawnymi podczas uroczystoœci.
Nastêpnym krokiem by³o nawi¹zanie
kontaktu z Lubelskim Centrum Wolontariatu
i zaproszenie pracowników Centrum na
szkolenie, które przeprowadzili z uczniami
naszej szko³y. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z
organizacjami i stowarzyszeniami po¿ytku
publicznego prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
charytatywn¹, ze Stowarzyszeniem Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Wawrzynek”, Domem Pomocy Spo³ecznej,
Stowarzyszeniem „Humanus” .Dziêkujemy

im za zaufanie, jakim nas obdarzyli i liczymy
na dalsze wspólne dzia³ania.
Jak pracowaæ z wolontariuszami?
Czasami s³yszê pytanie, czy ³atwo jest
za ch êc iæ ws pó ³c ze sn ¹ m³ od zi e¿ do
bezinteresownego dzia³ania? Opieraj¹c siê
na szeœc iolet nim doœwi adcze niu mogê
powiedzieæ, ¿e bardzo ³atwo. Co roku w Kole
dzia³a ok. 30 sta³ych cz³onków a w akcjach
bierze udzia³ o wiele wiêcej wolontariuszy.
Bycie wolontariuszem jest dla niektórych
uczniów wspania³¹ okazj¹ do pokazania siê
z jak najlepszej strony, motywacj¹ do zmiany
postêpowania, sposobem na wyra¿enie
pozytywnych emocji.
Niektórzy na pocz¹tku pytaj¹: Co bêdê z tego
mia³? Ale ja nie oburzam siê na takie pytania,
bo doskonale wiem, ¿e ju¿ po pierwszej akcji
nikomu nie przyjdzie do g³owy zadaæ je po
raz kolejny. Magia bezinteresownej
dzia³alnoœci jest zbyt silna i oczywista.
Co przyci¹ga m³odzie¿ do wolontariatu?
Najlepsz¹ odpowiedzi¹ s¹ s³owa cz³onków
Szkolnego Ko³a Wolontariatu w Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim.
„Wolontariat jest bardzo potrzebny. Dla nas
je st to sz ko ³a ¿y ci a. Uc zy my si ê
odpowiedzi alnoœci i pokory. Poza tym
dzia³alnoœæ ta sprawia nam wiele frajdy- a¿
niewiarygodne, ¿e niewielka nawet pomoc
innemu cz³owiekowi mo¿e dostarczaæ tyle
radoœci! Myœlê, ¿e idea wolontariatu bêdzie
mi bliska przez ca³e ¿ycie.” - Magda Wojtan,
kl. III gimnazjum
„Jestem wolontariuszk¹, poniewa¿ bardzo
lubiê pomagaæ innym. Pomagaj¹c, czujê siê
potrzebna. Dziêki akcjom wolontariackim
zrozumia³am, ¿e ¿ycie
nie polega tylko na
braniu. Trzeba coœ daæ
d r u g i e m u
cz³owiekowi.
Wolontariat zmieni³
mój pogl¹d na œwiat.
Dostrzeg³am, co jest
wa¿ne w ¿yciu.”- Ola
Sajewska kl. III
gimnazjum
„ Gdy pierwszy raz
sz³am na akcjê w
Szkolny Kole
Wolontariatu, ba³am
siê, ¿e sobie nie poradzê. Jednak szybko siê
zorientowa³am, ¿e pomaganie innym nie
wymaga jakichœ szczególnych umiejêtnoœci,
ale trochê wolnego czasu i szczerych chêci.
Trzeba byæ otwartym na pomoc innym , bo
dziœ my pomagamy a jutro byæ mo¿e
bêdziemy potrzebowaæ pomocy”
Ania
£ukasik, kl.III gimnazjum.
„Dzia³am w wolontariacie przede wszystkim
po to, abym mog³a wywo³ywaæ uœmiech na
twarzach dzieci, którym pomagam. W³aœnie
to czyni tê dzia³alnoœæ wyj¹tkow¹. Jednym z
zadañ wolontariatu jest pomoc i zabawa z
dzieæmi niepe³nosprawnymi. Takie w³aœnie
zadanie lubiê najbardziej. Dzieci te s¹
wyj¹tkowe, wspania³e, niezwyk³e. Kontakt z
nimi daje mi szczêœcie.” Kasia Flis , kl. III
gimnazjum.
Wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby
skorzystaæ z naszych doœwiadczeñ
zapraszam na stronê Szkolnego Ko³a
W o l o n t a r i a t u :
pgjanow.internetdsl.pl./wolontariat
Anna Targoñska
Opiekunka Szkolnego Ko³a Wolontariatu w
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim.

Wiosna, wiosna, wiosna
- ach, to Ty
21 marca to dzieñ, kiedy ka¿demu
pojawia siê na twarzy uœmiech od ucha do
ucha i zaczyna biæ szybciej serce z radoœci.
Tak- od tej daty rozpoczyna siê
upragniona, kalendarzowa wiosna. Co
prawda, w tym roku zima nie by³a dla nas
„wyj¹tkowo” surowa, ale chyba ka¿dy z nas
potwierdzi, ¿e oczekuje na pierwsze
wiosenne oznaki z niecierpliwoœci¹….
By dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej na temat
nadchodz¹cej pory roku, wybra³am siê do
Publicznego Przedszkola nr 1 w Janowie
Lubelskim, gdzie kiedyœ sama poznawa³am
Pani¹ Wiosnê i j ej 'ma giczn e zdol noœci
kolorowania œwiata'.
Trafi³am do grupy o nazwie „Smerfy”.
Przyznam, nazwa adekwatna do tego, co
ujrza³am tu¿ za drzwiami saliwiele
rozbawionych i rozeœmianych ma³ych buŸ
przywita³o mnie od progu. Pocz¹tkowo ba³am
siê konfrontacji z 'ma³ymi rozrabiakami', ale
dzieci by³y naprawdê grzeczne i rozwa¿nie
udziela³y odpowiedzi na ka¿de moje pytanie
dotycz¹ce wiosny i zwi¹zanych z ni¹ Œwi¹t
Wielkanocnych.
Przede wszystkim nurtowa³o mnie pytanie: Jak
wed³ug dzieci 'wygl¹da' Pani Wiosna?
Postanowi³am wiêc zadaæ je ma³ym smerfom i
oto, co us³ysza³am:
Ewa: - Pani Wiosna ma taki wianek na g³owie.
Patryk: - Tak, z kwiatami!
Wiktoria: - Wiosna nosi tak¿e tak¹ zielon¹
sukienkê.
Natalia: - Ta sukienka te¿ ma du¿o kwiatów!
Okaza³o siê, ¿e spostrzegawcze
maluchy zauwa¿y³y nawet oznaki
nadchodz¹cej wiosny:
Patrycja: - Na wiosnê topi siê œnieg...
Natalia: - Rosn¹ kwiatki, jest s³oñce!
Wiktoria: - Jest te¿ du¿o cieplej!
Ró¿a: - Ja widzia³am, jak przylatuj¹ ptaki..
Jak wiadomo, na po¿egnanie zimy
istnieje staropolska tradycja topienia Marzanny,
któr¹ dzieciaki charakteryzowa³y na ró¿ne
sposoby. Oto jeden z nich:
Patryk: Marzanna to taka kuk³a, któr¹ ³adnie
przystrajamy w s³omê i bibu³ê, a potem palimy i
wrzucamy do wody. Przeganiamy Pani¹ Zimê.
Niech zima idzie do morza!
Wiosennym œwiêtem jest równie¿
Wielkanoc, wiêc zapyta³am, jakie tradycje
znaj¹ ma³e przedszkolaki? Odpowiedzi by³y
ró¿ne:
Bartek: Ja to malujê jajka.
Wiktoria: Pomagam mamie robi¹c ró¿ne
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przyprawy, potem w sobotê idziemy œwiêciæ
jajka.
Iza: W poniedzia³ek lejemy siê wod¹!
Patryk: W domu robimy wieeelkie porz¹dki.
Nastêpnie, po krótkiej rozmowie,
dzieci szybciutko ubra³y siê w ciep³e kurtki i
uroczyœcie razem z pani¹ wychowawczyni¹
wysz³y, by 'odegnaæ z³¹ Pani¹ Zimê'. Pierwsza
para dziewczynek dumnie nios³a Marzannê na
czele ca³ej grupy przedszkolnej. Na placu
niedaleko budynku przedszkola dzieci ustawi³y
siê w kó³ku, po czym nast¹pi³o oficjalne
podpaleni e piêknie przystroj onej zimowej
kuk³y. Przedszkolaki odœpiewa³y piosenkê o
wioœnie i powróci³y do ciep³ej sali z dobrym
humorem i uœmiechem na ustach.
Czy Polak du¿y, czy ma³y, to jednak

ka¿dy wie, ¿e wiosna oficjalnie ju¿ jest, mimo i¿
zima wci¹¿ nie daje za wygran¹. Miejmy
nadziejê, ¿e tradycyjne spalenie Marzanny
przez przedszkolaków w koñcu uka¿e swoj¹
moc i wreszcie bêdzie mo¿na dostrzec pierwsze
kwiaty i nadlatuj¹ce bociany. Choæ wci¹¿ pada
œnieg (który zapewne niejednego cz³owieka
denerwuje), ¿yczê wszystkim czytelnikom
wielu ciep³ych promieni wiosennego s³oñca i
zielonych Œwi¹t Wielkanocnych!!
Wprost z poszukiwania przebiœniegów i
krokusów:
Anna Wróblewska
We wspó³pracy z pani¹ mgr Dorot¹ Rachwalsk¹
*W tytule wykorzystano czêœæ treœci piosenki
M.Grechuty- Wiosna, ach to ty.
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Sesja wspomnieniowa
Dnia 21 marca 2009 r. mia³a miejsce w Sanktuarium Matki Bo¿ej w Janowie
Lubelskim Sesja Wspomnieniowa w 40-t¹ rocznicê œmierci
ks. kan. Franciszka Trochonowicza
Sesja zosta³a zorganizowana wspólnie
przez Muzeum Regionalne oraz parafiê œw.
Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
Sesjê rozpoczê³a uroczysta Msza œwiêta,
która mia³a miejsce w koœciele œw. Jana
Chrzciciela w Janowie Lubelskim o godz.
9.00. Eucharysti przewodniczy³ ks. Inf.
Edumnd Markiewicz, zaœ homiliê wyg³osi³
ks. Prof. Dr hab. Walerian S³omka. We
Mszy œwiêtej wziê³o udzia³ 10 kap³anów,

Pierwszy referat zaprezentowa³ ks. dr
Jacek Staszak- proboszcz i dziekan z
Janowa Lubelskiego. Drugim
wyst¹pieniem by³ referat pani mgr Barbary
Nazarewicz, dyrektor Muzeum
Region alnego w Janowi e Lubels kim,
do ty cz ¹c y sy lw et ki bo ha te ra se sj i.
Ostatnim przygotowanym wyst¹pieniem
by³ referat dk. mgr Piotra Tylec na temat
represji komunistycznej w³adzy wobec ks.

Bezpieczniej na drogach

N

g³ó wni e by ³yc h wi kar ius zy p ara fii
janowskiej, którzy wspó³pracowali z ks.
Franciszkiem Trochonowiczem. W swojej
homilii ks. Walerian S³omka przedstawi³
postaæ ks. Trochonowicza i ukaza³, z
jakimi zagro¿eniami musia³ zmagaæ siê ten
duchowny- totalitaryzm hitlerowski i
komunistyczny. Druga czêœæ sesji mia³a
miejsce w domu parafialnym i sk³ada³a siê
z serii wyk³adów oraz wspomnieñ.

Franciszka Trochonowicza. Spotkanie
zakoñczy³o siê wspóln¹ modlitw¹ Anio³
Pañ ski . De leg acj e pa raf ii œ w. Ja na
Chrzciciela, Starostwa Powiatowego i
Urzêdu Gminy z³o¿y³y kwiaty na grobie
ks. Franci szka Trochon owicza , który
znajduje siê na cmentarzu w Janowie
Lubelskim.
Tekst: dk. Piotr Tylec
Foto: ma-wo

W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie
w Barce

adkomisarz Rados³aw Czuba z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim z
nieukrywanym zadowoleniem mówi, ¿e bezpieczeñstwo na drogach w ca³ym powiecie
poprawi³o siê. W 2009 roku w ci¹gu pierwszego kwarta³u dosz³o do 12 wypadków, w których
zginê³o cztery osoby
Wed³ug statystyk w pierwszym kwartale 2009 roku dosz³o do trzech wypadków, w tym jeden
ze skutkiem œmiertelnym. Sprawca potr¹ci³ pieszego w Potoczku i zbieg³ z miejsca zdarzenia.
Nie pomog³a tablica stoj¹ca przy drodze w tym miejscu „zwolnij, nie zabijaj”. Teraz œwiec¹ siê
tam znicze. Policja prowadzi dochodzenie, ale ¿ycia nikt ju¿ nie przywróci.
Policja nie przestanie surowo karaæ kierowców, którzy przekraczaj¹ dozwolon¹ szybkoœæ.
Przypomina o koniecznoœci zapinania pasów równie¿ na tylnych siedzeniach i o fotelikach dla
przewo¿onych dzieci. Wszystko z myœl¹ o bezpieczeñstwie podró¿nych.
J.M

Policja w mieœcie

Z

godnie z zapowiedzi¹ Komendanta Powiatowego Policji Ryszarda Pi³ata wiêcej patroli tak
pieszych jak i zmotoryzowanych pracuje w centrum Janowa Lubelskiego. Wczeœniej patrole
„drogówki „ funkcjonowa³y raczej przy rogatkach miasta. Nieprawid³owe parkowanie w szczególnoœci
przy skrzy¿owaniach i przejœciach dla pieszych bêdzie nadal karane. Nadkomisarz Rados³aw Czuba
przypomina ¿e uleg³y zwiêkszeniu mandaty (500 z³) za parkowanie bez uprawnieñ na miejscach dla
niepe³nosprawnych, dodatkowo kierowca otrzymuje piêæ punktów karnych.
J.M

Lubelskie znów liderem
Województwo lubelskie awangard¹ promocji podstref ekonomicznych

P

rzedstawiciele gmin £uków, Janów Lubelski oraz
Tomaszów Lubelski spotkali siê z firmami bior¹cymi
udzia³ w realizacji nowatorskiego projektu „Stworzenia
systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych
w województwie lubelskim” realizowanego ze œrodków

Projekt wspierania i promowania podstref ekonomicznych
jest pierwszym tego typu przedsiêwziêciem w skali kraju,
który docelowo ma wypracowaæ kompleksowe rozwi¹zania
systemowe w przysz³oœci u³atwiaj¹ce realizacjê zadañ w
tym obszarze tak¿e innym gminom.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Gmina Tomaszów Lubelski lider projektu reprezentowana
przez Wójta Gminy Antoniego Wawrycê podpisa³a umowy
z lubelskimi firmami wykonawczymi odpowiedzialnymi za
,,BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim marketing i promocjê projektu: firm¹ Europrogress s.c. oraz
pamiêta o swoim patronie. Msza œw. o beatyfikacjê i kanonizacjê s³ugi Bo¿ego agencj¹ reklamow¹ Vena Art sp. z o.o. Bêd¹ one
odpowiada³y za stworzenie ca³oœciowej strategii kampanii
Jana Paw³a II w 4 rocznicê œmierci w œwie¿o wyremontowanej kaplicy Domu.
marketingowej oraz jej wdro¿enie w latach 2009-2010.

Celem projektu jest poinformowanie potencjalnych
inwestorów o atrakcyjnoœci inwestycyjnej województwa
oraz gmin, na terenie których funkcjonuj¹ podstrefy
ekonomiczne wchodz¹ce w sk³ad Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WIS£OSAN oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku
Lubelszczyzny, w tym w szczególnoœci Ziemi £ukowskiej,
Janowskiej i Tomaszowskiej jako przyjaznych miejsc do
¿ycia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Mieszkañcy ,,Barki podczas modlitwy przed pos¹giem Jana Paw³a
II, który znajduje siê na terenie Domu.
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Bezp³atne konsultacje prawne

W

zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹
gospodarcz¹ oraz spo³eczn¹ jaka
wyst¹pi³a w naszym regionie, Pose³ na
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jan £opata
zorganizowa³ bezp³atne konsultacje
prawne.
Przez ca³y 2009 rok wszystkie
zainteresowane osoby mog¹ bezp³atnie
skorzystaæ z porad prawnych udzielanych w
Biurze Poselskim Pos³a na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Jana £opaty,
mieszcz¹cym siê w budynku przy ul.
Zamoyskiego Nr 37 w Janowie Lubelskim
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
pierwsze piêtro). Konsultacje prawne bêd¹
udzielane w ka¿dy czwartek od godziny
14:30 do godziny 17:00.
Zakresem konsultacji bêdzie objête prawo:
cywilne, pracy, administracyjne oraz inne
dziedziny prawa.
Wszystkie porady udzielane s¹ bezp³atne,
zainteresowane osoby serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia Biura
Poselskiego Pos³a na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Jana £opaty.
Z powa¿aniem
Pose³ na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jan
£opata.

IAS, czyli o tym co wa¿ne

P

owsta³a pierwsza na LubelszczyŸnie
agencja informacyjna dla samorz¹dów.
Tworzy j¹ ponad 20 gmin, miast i powiatów,
które wspólnie dbaj¹ o dostarczanie
informacji dla mieszkañców oraz lokalnych
i regionalnych mediów. Wiadomoœci
dotycz¹ spraw i wydarzeñ, o których nie
mówi siê wcale albo bardzo rzadko, m.in.
dlatego, ¿e pokazuj¹ co siê dzieje w
lokalnych spo³ecznoœciach bez epatowania
sensacj¹, aferami lub tragedi¹.
Kiedy zostanie wybudowana droga, sieæ
kanalizacyjna lub wodoci¹g, czy za
parkowanie w mieœcie trzeba bêdzie p³aciæ,
czy powstan¹ nowe miejsca pracy albo,
jakie sukcesy maj¹ uczniowie nawet
niewielkich szkó³? M.in. poszukiwaniem
odpowiedzi na takie pytania zajmuje siê
Informacyjna Agencja Samorz¹dowa.
Zapraszamy na www.iaslubelskie.pl

Og³oszenia drobne
Oddam w dzier¿awê budynek o powierzchni 180
m2 z dobrym dojazdem, dzia³ka 35 arów,
Godziszów III, nr15. Tel. 8771 341
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 12
ary na Przyborowiu ul. Brzozowa. Tel. 693 056
973, (015) 8721 610.

Turniej szachowy o Puchar wiosny
To trzeci z kolei turniej szachowy zorganizowany w
bie¿¹cym roku przez Janowski Oœrodek Kultury oraz
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”.
Odby³ siê 29 marca b.r. w J.O.K. Dwa poprzednie by³y
przeprowadzone siê w okresie ferii zimowych. W ka¿dym z tych
turniejów uczestniczy³a prawie taka sama grupa szachistów.
Celem ka¿dego turnieju jest rozpowszechnianie tej dziedziny
sportu wœród mieszkañców naszego miasta i powiatu. Z roku na
rok przybywa jednak niewielka iloœæ chêtnych do tej królewskiej
gry. W turnieju o „Puchar wiosny” wziê³o udzia³ 21uczestników z
naszego powiatu oraz jeden szachista z Niska ks. Franciszek Grela,
który jest sta³ym uczestnikiem naszych ró¿nych zawodów. W tym
roku systematycznie bierze udzia³ w turniejach sekcja szachowa z
Mo dl ib or zy c. No wy mi za wo dn ic zk am i s¹ bl iŸ ni ac zk i
Koczu³apówny z Kostantynowa. Rodzina Koczu³apów by³a
reprezentowana przez cztery osoby a rodzina Œwitów z Janowa
oraz rodzina Œmietanów z Modliborzyc przez trzy. Turniej sta³ na

wysokim poziomie i ca³y czas by³a zaciêta walka. W sumie
rozegrano 7 rund, po 15 minut dla zawodnika w systemie
szwajcarskim. Pary by³y kojarzone komputerowo. Po trzech
rundach na prowadzeniu byli: Robert Œwita, Tomasz Bucior i Grela

Gazeta Janowska

Franciszek. Po czwartej rundzie liderem zosta³ Œwita Robert. Po
pi¹tej nast¹pi³y kolejne zmiany i na prowadzeniu byli Franciszek
Grela, ks. Piotr Kubicz, W³odzimierz Gomó³ka i Robert Œwita. Po
szóstej liderem zostali Robert Œwita oraz Piotr Kubicz. Po ostatniej
rundzie nast¹pi³y kolejne przetasowania. Szeœciu zawodników
zdoby³o po 5 puktów. O kolejno œci miejsc zdecydo wa³a
dodatkowa punktacja wyliczona przez komputer. Zwyciêzc¹ zosta³
junior Tomasz Bucior. Drugie miejsce zaj¹³ ks. Piotr Kubicz z
Dzwoli, a trzecie ks. Franciszek Grela. Czwarte miejsce przypad³o
dla Jana Swachy, pi¹te dla Œwity Roberta. Szósta miejsce zdoby³
Stanis³aw ¯mudziñski. Wœród juniorów Filip Œwita by³ ósmy, a
najlepsz¹ juniork¹ by³a Jolanta Koczu³ap, która zajê³a dziewi¹te
miejsce. Trzech najlepszych szachistów otrzyma³o puchary a
najlepsi juniorzy dyplomy. Wyniki i dzia³alnoœæ sekcji szachowej
mo¿na ogl¹daæ na stronie internetowej www.swacha.pl.
Zawody prowadzi³ i sêdziowa³
Jan Swacha.
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Sonda

Zdrowie

Sposoby na kryzys

Misja Szpitala
Od pewnego czasu
otrzymywaliœmy niepokoj¹ce
sygna³y od pacjentów poradni
janowskiego szpitala.
Niezadowolenie dotyczy³o
wyd³u¿aj¹cych siê kolejek do badañ
USG. W dniu 25.03.2009 r. mo¿na by³o
zarejestrowaæ siê (ze skierowaniem) na
08.10.2009 r. Pada³y równie¿ pytania,
co p owinien r obiæ p acjent z
me ch an ic zn ym ur az em ok a w
przypadku, kiedy nie mo¿e
zarejestrowaæ siê do okulisty lub w
godzinach popo³udniowych.O
wyjaœnienia i informacje poprosi³em
pa na Zb ig ni ew a Wi do ms ki eg o Dyrektora SP ZZOZ.
D - Wyd³u¿aj¹ce siê kolejki do badañ
USG powsta³y z kilku przyczyn. Jedn¹
jest brak bezpoœredniego finansowania
tych badañ przez NFZ, a wiêc brak
zainteresowania ich wykonywaniem.
Badanie wchodzi w zakres diagnostyki
przy leczeniu pacjenta w szpitalu, jak
równie¿ w poradni specjalistycznej.
Chorzy w czasie pobytu w szpitalu maj¹
wykonywane USG w ramach leczenia
szpitalnego. Natomiast osoby leczone w
poradniach specjalistycznych maj¹
wykonywane to badanie w ramach
porady. W tym miejscu chcia³bym
zaznaczyæ ,¿e badanie USG jest w
kompete ncjach lekarzy rodzinn ych.
Lekarze rodzinni kieruj¹c pacjentów do

poradni specjalistycznych, winni
wykonaæ we w³asnym zakresie badania
potrze bne do stwier dzenia rodzaj u
schorzenia ( w tym USG). Jednak muszê
zauwa¿yæ, ¿e nie jest to czêst¹ praktyk¹.
Pacjenci kierowani s¹ do naszych
poradni najczêœciej bez badañ, wobec
tego wykonanie ich spada na nasz¹
jednostkê i dlatego nawarstwia siê
liczba oczekuj¹cych osób.
Za kilka miesiêcy sytuacja ulegnie
poprawie, poniewa¿ w harmonogram
codziennej pracy w³¹czy siê lekarz
koñc z¹cy wkró tce spec jali zacj ê z
zakresu radiologii. Obecnie badania
USG dla pacjentów ambulatoryjnych
wykonuje lekarz doje¿d¿aj¹cy z Lublina
raz w tygodniu, a badania dla potrzeb
pacjentów le¿¹cych w oddzia³ach (i
pilne przypadki) wykonuje kierownik
prac owni RTG oraz inni leka rze
specjaliœci.
Natomiast, jeœli chodzi o okulistykê ,
specjalistów jest stanowczo za ma³o. W
szpitalu przyjmuje jeden lekarz okulista,
ale na terenie Janowa funkcjonuje parê
po ra dn i o ku li st yc zn yc h w ty m
prywatne. W przypadku doznania urazu
oka, w sytuacji gdzie nie przyjmuje
lekarz okulista, pacjent mo¿e uzyskaæ
pomoc w oddzia³ach okulistycznych.
Dl a na s na jb li ¿s zy, t o Kl in ik a
Okulistyczna w Lublinie. Có¿ tylko
pa ñs tw ow a s³ u¿ ba zd ro wi a ma

W dobie kryzysu

obowi¹zek zapewniaæ ca³odobow¹
pomoc pacjentom.
Oczywiœci jeœli dojdzie do powa¿nego
wypadku, trzeba udaæ na izbê przyjêæ w
szpitalu. Tam powinna zapaœæ decyzja,
czy takiego pacjenta nale¿y przewieŸæ
karetk¹ do Kliniki Okulistycznej w
Lublinie czy te¿ poszkodowany mo¿e
udaæ siê tam w³asnym transportem.
J.M - S¹ tak¿e i dobre informacje
p³yn¹ce ze szpitala, trwa remont i
modernizacja pracowni rentgenowskiej.
D - W³aœciwie to tylko mury pozostan¹
te same. Za kilka miesiêcy szpital bêdzie
mia³ najnowszej ge neracji
ap arat
re nt ge no ws ki z u cy fr ow ie ni em .
Po ws ta ni e s ie æ ³ ¹c z¹ ca ap ar at
bezpoœrednio z oddzia³ami.
Nie bêdzie ju¿ klisz, zdjêcia zapisywane
bêd¹ na noœnikach elektronicznych.
U³atwi to pracê szybki dostêp do
wyn ikó w. Kos zt ca³ ej inw est ycj i
wyniesie oko³o miliona z³otych. W tej
kwocie firma przeszkoli personel w
za kr es ie ob s³ ug i n ow oc ze sn eg o
systemu.
Po ra dn ia en do sk op ow a o tr zy ma
no wo cz es ny ga st ro fi be ro sk op i
kolonoskop wraz z wyposa¿eniem,
wartoœci kilkuset tysiêcy z³otych.
Ab y n iw el ow aæ br ak i k ad ro we ,
zatrudnimy nowego lekarza
Ponadto z dniem 01.04.2009 r. us³ugi
dializoterapii bêd¹ œwiadczone przez

f i r m ê D I AV E R U M , k t ó r a
wydzier¿awi³a pomieszczenia oœrodka.
Osoby dializowane otrzymaj¹ opiekê na
dotychczasowych warunkach, a mo¿e
nawet lepszych. Równie¿ personel w
ca³oœci zostaje zatrudniony w/w firmie.
Lekarze oœrodka dializ podejmuj¹ w tej
kwestii indywidualne decyzje.
J.M.- C oraz cz êœciej mówi si ê o
prywatyzacji szpitali w Polsce. Jak Pan
ocenia takie plany.
D - Na ten temat mamy ró¿norodne
opinie wyra¿ane przez wiele œrodowisk.
Jednak nale¿y pamiêtaæ ¿e program
zosta³ ukierunkowany na samorz¹dy. To
przede wszystkim organy za³o¿ycielski
( np. starostwa) bêd¹ mog³y
po de jm ow aæ de cy zj e do ty cz ¹c e
przekszta³cenia publicznych szpitali w
spó³ki kapita³owe. Wiele osób obawia
siê sytuacji, ¿e w spó³ce nastawionej
zgodnie z jej celem na zyski, pacjent
by³by tylko przyp adkie m, które go
op³aca siê leczyæ albo nie op³aca.
Podobne w¹tpliwoœci mo¿e mieæ ka¿dy,
Dyrektor w sprawie przekszta³ceñ nie
jes t g³ ówn ¹ os ob¹ dec yzy jn¹ , a
jakakolwiek prywatna opinia nie ma
bezpoœredniego wp³ywu na proces
przekszta³ceñ. Jestem jednak
przekonany, ¿e bez wzglêdu na formê
prawn¹ celem szpitala jest opieka nad
chorymi.
Jan Machulak

Cytat z wypowiedzi na temat
kryzysu pana Marka
Winiarczyka:
- Mamy szczêœcie, ¿e Janów Lubelski
posiada tak operatywnych pracowników
w Urzêdzie Miejskim, którzy pozyskuj¹
pieni¹dze na inwestycje. Daj Panie Bo¿e,
¿eby zdobywali œrodki w dalszym ci¹gu.
Œrodki, które œci¹gniêto do Janowa to
woda na m³yn w utrzymaniu pozycji. To
szansa na z³agodzenie skutków kryzysu.
Doradzam wszystkim z bran¿y
budowlanej, ¿e nale¿y dopasowaæ siê do
sytuacji na rynku w Polsce i szukaæ pracy
nie tylko w najbli¿szej okolicy. Obecnie
szczególnie ma³e firmy budowlanowykoñczeniowe mog¹ znaleŸæ pracê na
terenie wiêkszych miast. Tam zarobki za
podobne roboty mog¹ byæ dwu-trzkrotnie
wy¿sze, ni¿ w Janowie.
Pan Marek zachêca: - Nie bójcie siê
zak³adaæ ma³ych firm, nie bójcie siê
podejmowaæ dzia³alnoœci gospodarczej.

Leszka K. sposób na kryzys

Pan Leszek jest piekarzem. Pracuje w
pi¹tek i œwiatek, jak mówi, lubi swój
zawód. Ma szczêœcie, ¿e w³aœciciel
piekarni jest solidnym szefem, p³aci
uczciwie (chocia¿ kasy nigdy za du¿o),
wyp³aty s¹ regularne i na czas. Praca w
okresowe obni¿ki podatków szybko by³yby rekompensowane przez p i e k a r n i t o p o d s t a w o w e Ÿ r ó d ³ o
wzrost liczby podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na tutejszym rynku. utrzymania, ma równie¿ dodatkowe
Jest to szczególnie wa¿ne po licznych redukcjach zatrudnienia w Fabryce Ÿród³o dochodu. Ma³a plantacja malin i
porzeczek na wsi to znacz¹cy przyp³yw
Maszyn i ,,Caterpillarze”.
Obecny kryzys nie przek³ada siê jeszcze zbyt dotkliwie na wyniki grosza. Co s¹dzi o kryzysie? Kryzys to
dzia³ania Przedsiêbiorstwa Produkcyjno Us³ugowo Handlowego wielkie s³owo, je¿eli ktoœ mia³ kiedyœ
,,EMES”, mimo, ¿e zyski w roku 2008 by³y mniejsze ni¿ w roku ciê¿ko, w ¿yciu, to teraz nie odczuje tego
poprzednim. Rzutowa³y na nie g³ównie wzrosty energii, wody i œcieków mocno. W czasie kryzysu trzeba szukaæ
oraz podatków. Zyski te uda³o siê osi¹gn¹æ przede wszystkim dziêki ka¿dej pracy, w rzeczywistoœci to sprawy
wzrostowi a¿ o 30% wielkoœci sprzeda¿y. Nie przypuszczam, by maj¹ siê tak: poszukujê dwóch - trzech
projektowane dzia³ania rozwojowe firmy w istniej¹cych warunkach by³y pracowników do pomocy przy pielêgnacji
obarczone zbyt du¿ym poziomem ryzyka. Zamierzam bowiem w roku plantacji, oferujê zap³atê za godzinê
bie¿¹cym przy drodze nr 19, na odcinku pomiêdzy zakrêtem w Borownicy wy¿sz¹, ni¿ moja p³aca za fachow¹ robotê
a Firm¹ PRDM, rozpocz¹æ budowê karczmy regionalnej. Wyniki w piekarni. Zapewniam dowóz tam i z
gospodarcze firmy w pierwszych miesi¹cach roku sk³aniaj¹ do ostro¿nego powrotem posi³ek a na koñcu nawet piwo,
czy coœ mocniejszego. Jaki skutek? Nie
optymizmu.
S.M ma chêtnych! S¹ natomiast chêtni
po¿yczyæ dychê czy dwie na zrzutkê!

Przedsiêbiorczoœæ recept¹ na kryzys

C

ies zy mni e ini cja tyw a ,,G aze ty Jan ows kie j” odn oœn ie
korzystania z opinii i sugestii przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w
biznesie na temat funkcjonowania ma³ych firm w warunkach
narastaj¹cego kryzysu. Jak dotychczas jest to jedyny sposób naszego
komunikowania siê z lokalnym samorz¹dem. Samorz¹d ma bowiem
ogromny wp³yw na warunki funkcjonowania takich firm jak moja.
Przypomnê, ¿e ju¿ od 11 lat dzia³am na rynku us³ug gastronomicznych,
handlowych i hotelarskich. W tym okresie uda³o siê nam rozszerzyæ ofertê
i podnieœæ standard œwiadczonych us³ug. Mog³em siê wiêc przekonaæ, ¿e
kreowanie popytu na te us³ugi zale¿y w du¿ym stopniu od inicjatywnoœci
miejscowych w³adz. Mam tu na uwadze uruchamianie ró¿nego rodzaju
zachêt i przedsiêwziêæ sprzyjaj¹cych pojawianiu siê przybyszów spoza
terenu naszego miasta. S¹dzê przy tym, ¿e w³adze Powiatu i Gminy w
szerszym zakresie powinny wykorzystywaæ instrument podatkowy, by
przyci¹gn¹æ ludzi dysponuj¹cych kapita³em daj¹cym szanse na tworzenie
nowych miejsc pracy. Dzia³ania tego typu szybko przek³ada³yby siê na
pomna¿anie popytu na œwiadczone przez moj¹ firmê us³ugi. Ewentualne

Starsi ale nie samotni

Problem osób starszych i samotnych z terenu Gminy Janów Lubelski zosta³ dostrze¿ony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
towarzyszenie realizuje projekt „Klub
Integracji Spo³ecznej partnerem samorz¹du
gminy w pracach spo³ecznie u¿ytecznych lub
robotach publicznych”, który zosta³
dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Spo³ecznej. W ramach projektu 10
bezrobotnych kobiet ukoñczy³o kurs „Opieka nad
osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹”. Obecnie
kobiety otrzyma³y zatrudnienie w ramach prac
spo³ecznie u¿ytecznych, a jedna zosta³a
zatrudniona w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Wszystkie Panie wykonuj¹ pracê w ramach us³ug
opiekuñczych. Stowarzyszenie zadba³o równie¿ o
odpowiednie doposa¿enie opiekunek. Na potrzeby
wynikaj¹ce z charakteru pracy, jakim jest pomoc
opiekuñcza i pielêgnacyjna, zosta³y zakupione
nesesery pielêgniarki. Nesesery s¹ wyposa¿one w
podstawowe artyku³y medyczne m.in. glukometr,
aparat do mierzenia ciœnienia, zestaw do
wykonywania opatrunków. Aby u³atwiæ Paniom
pracê szczególnie w odleg³ych terenach wiejskich,
zosta³y zakupione rowery. Dziêki nim praca
œwiadczona przez opiekunki jest sprawniejsza.
Pomoc¹ opiekunek objêtych jest 9 œrodowisk, w
tym 3 na terenie Momot. S¹ to g³ównie osoby
starsze i samotne. Pomoc¹ objêta jest tak¿e rodzina
wielodzietna. Praca opiekunek polega przede
wszystkim na pomocy w prowadzeniu

S
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gospodarstwa domowego, opiece nad dzieæmi i
wyk ony wan iu czy nno œci pie lêg nac yjn ych .
Realizacja projektu przez stowarzyszenie
przyczynia siê przede wszystkim do zmniejszenia

Sposób na bezrobocie Jana A.

Pan Jan utraci³ pracê w Komasie ju¿ w
ubieg³ym roku. Samotnie wychowuje
dwoje dorastaj¹cych dzieci. Za miesi¹c
koñczy mu siê zasi³ek dla bezrobotnych.
Pytam Jana: co dalej, pomoc spo³eczna?
Gwa³towne oburzenie: Po pomoc do
opieki spo³ecznej poszed³bym, chyba ¿eby
Bozia powykrêca³a mi rêce!
Przecie¿ s¹ rodziny, w których nie maj¹
pracy dwie, trzy osoby. Je¿eli s¹ zdrowi i
nie pracuj¹, to po prostu s¹ nieroby. Pracê
mo¿na znaleŸæ, jak siê chce a opowieœci o
wielkim bezrobociu w Janowie s¹
przesadzone. Tak, by³y zwolnienia w
Komasie i Catrepillarze, ale przecie¿
czêœæ tych ludzi przesz³o na tzw.
pomostówki, czêœæ pochodzi ze wsi, wiêc
prawdopodobnie bêd¹ mieli jako takie
œrodki na utrzymanie.
Pan Jan, spawacz z zawodu, je¿eli bêdzie
chcia³ pracowaæ w okolicach Janowa,
bêdzie zmienia³ zawód. Jako spawacz
twierdzi, ¿e znajdzie zatrudnienie bez
problemu samotnoœci osób starszych na terenie
wiêkszego problemu poza Janowem.
Gminy Janów Lubelski. Zarz¹d Stowarzyszenia
Rozmawia³ Jan Machulak

JSNP Humanus

Gazeta Janowska

Tekst i foto: OPS

15 kwietnia 1994 do Lasów Janowskich przywióz³ bobry dr Andrzej Krzywiñski w iloœci 7 sztuk. 16 kwietnia 1994 roku nast¹pi³a reintrodukcja bobrów

Reintrodukcja bobrów w Lasach Janowskich
Wypuszczono je na rzekê
Trzebensz w okolicach szkó³ki
Gier³achy. Wykopano tam
sztuczn¹ norê, która mia³a na
celu uspokojenie bobrów po
podró¿y i wstêpn¹
aklimatyzacjê.
Bobry zosta³y zamkniête w tej
sztucznej norze. Nora mia³a œciany
wykonane w formie palisady, która
to konstrukcja zmusi³a ca³¹ rodzinê
do wspólnej pracy i do wygryzania
siê na zewn¹trz. Bobry szybko
upo ra³ y si ê z n i¹ i pod jê³ y
wêdr ówkê rzek ¹ Trzeb ensz w
kierunku Kruczka. Tego samego
roku zbudowa³y tam pierwsz¹ tamê
i pierwsze ¿eremie ok. 300 metrów
w górê rzeki, od kapliczki do
Kruczka na prawym brzegu rzeki.
Spêdzi ³y tam z imê 199 4-1995
roku, a na wiosnê 1995 roku
w³aœciciele okolicznych gruntów
rozebrali czêœciowo tamê g³ównie z
uwag i na podt apia nie dzia ³ek
leœnych. W ci¹gu sezonu wiosenno

letniego 1995 roku uszkodzone
zosta³o ³atwo dostêpne ¿eremie, a
nastêpnie doszczêtnie rozebrane
przez nieznanych sprawców. Bobry
niezra¿one tym faktem przenios³y
siê na Wróblow¹ Trzebensz obszar nieu¿ytkowanych ju¿ w tym
czasie ³¹k na gruntach prywatnych,
w miejscu po³¹czenia
odprowadzalnika wody z Zalewu
Janowskiego z rzek¹ Trzebensz.
Przed nadchodz¹c¹ zim¹ 19951996 roku zbudowa³y w pobli¿u
siebie kilka tam, a na powsta³ym
rozlew isku zb udowa³ y ¿erem ie
otoc zone ze ws zyst kich stro n
wod¹.
Wym ie ni on ym ko ns tr uk cj om
towarzyszy³y liczne kana³y, nory, a
ca³y obszar Wróblowej Trzebenszy
wzd³u¿ linii brzegowej wskazywa³
œl ad y ¿ er ow an ia w p os ta ci
ch ar ak te ry st yc zn ie œc in an yc h
drzew i obcinanych ga³êzi.
Pomimo, ¿e bobry preferuj¹ ró¿ne
gatunki w ierzb i os ikê, to w

wymienionym obszarze ofiar¹ ich
prac by³y wszystkie gatunki
wystêpuj¹ce nad brzegami
rozlewiska, ³¹cznie z gatunkami
iglastymi oraz twardymi, jak grab
czy d¹b.
Usytuowanie ¿eremia by³o na tyle
bezpieczne, ¿e przetrwa³o ono do

Hodowcy koni

dzisiaj, a donoszone œwie¿e ga³êzie
zw³as zcza w okres ie póŸ no
j es ie nn ym œw ia dc z¹ o s ta ³e j
obecnoœci bobrów w tym rejonie.
Znalaz³y tutaj dogodne warunki w
postaci bazy ¿erowej. Zaczê³y siê
rozmna¿aæ i sukcesywnie
zajmowaæ kolejne fragmenty rzeki

Trzebensz w str onê Ÿróde³ n a
Zofiance oraz w dó³ rzeki, a¿ do
ujœcia do rzeki Bia³ki.
W ró ¿n yc h od ci nk ac h rz ek i
powstawa³y kolejne tamy, kana³y,
nory.
Po mi mo wi el ok ro tn yc h pr ób
uszkodzenia tam na rozlewisku
Wróblowa Trzebensz gospodarka
wodna prowadzona przez bobry
podlega³a niewielkim wahaniom.
Bobry szybko reagowa³y na wyrwy
w ta ma ch r ob io ny ch p rz ez
w³aœcicieli zalewanych gruntów,
rozbudowywa³y istniej¹ce tamy i
budowa³y kolejne tworz¹c
przemyœlny system
hydrotechniczny.
Dosz³o d o s ytuacji, g dzie
us zk od ze ni e ta my w ki lk u
mi ej sc ac h n ie po wo do wa ³o
znacz¹cej zmiany poziomu wody w
rozlewisku.
na fotografi ¿eremie na Wróblowej
Trzebenszy
•ród³o: obserwatorzy.pl

Komunikat prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

To warto wiedzieæ - p³atnoœci bezpoœrednie
w 2009 roku

P

onad piêædziesiêciu hodowców z ca³ego powiatu uczestniczy³o w spotkaniu Terenowego Ko³a
Hodowców Koni w Janowie Lubelskim. W zebraniu udzia³ wziêli równie¿ Pan Jacek Kozik
Kierownik Biura Lubelskiego Zwi¹zku Hodowców Koni, Boles³aw Jakubiec Cz³onek Zarz¹du
LZHK, Gra¿yna £ysiak Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Pegaz”. Uczestników
zebrania oraz zaproszonych goœci przywita³ Józef Brodowski Prezes TKHK. Na spotkaniu oprócz
bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem hodowli, licencjonowaniem koni, wydawaniem
paszportów, itp. przedstawiono propozycje kalendarza imprez hodowlanych na 2009 r. na terenie
województwa lubelskiego.

W

2009 r. rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o takie
same rodzaje p³atnoœci bezpoœrednich,
jakie by³y przyznawane za 2008 r. Jak co roku,
wnioski o przyznanie p³atnoœci rolnicy mog¹
sk ³a da æ w bi ur ac h po wi at ow yc h Ag en cj i
Rest rukt uryz acji i Mod erni zacj i Rol nict wa,
w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
lub siedzibê wnioskodawcy lub za poœrednictwem
poczty do 15 maja 2009 r. Dopuszczalne jest
z³o¿enie wniosku w terminie 25 dni
kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9
czerwca 2009 r., jednak¿e za ka¿dy dzieñ roboczy
opóŸnienia nale¿na rolnikowi p³atnoœæ bêdzie
pomniejszana o 1%.
We wniosku o przyznanie p³atnoœci obszarowych
rolnik zobowi¹zany jest zadeklarowaæ wszystkie
grunty rolne bêd¹ce w jego posiadaniu, niezale¿nie
od tego, czy ubiega siê o przyznanie p³atnoœci
obszarowych do tych gruntów.
Wraz z wnioskiem rolnik zobowi¹zany jest z³o¿yæ
wype³nione i podpisane za³¹czniki graficzne oraz
inne wymagane dokumenty, w zale¿noœci od
rodzaju p³atnoœci, o jakie rolnik siê ubiega w danym
roku. Wykaz wymaganych dokumentów, jakie
rolnik zobowi¹zany jest z³o¿yæ wraz z wnioskiem o
przyznanie p³atnoœci zamieszczony jest na stronie
internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

W przypadku ubiegania siê o p³atnoœci do
pomidorów rolnik zaznacza tylko we wniosku pole
wskazuj¹ce, ¿e ubiega siê o tak¹ p³atnoœæ, bez
podawania innych danych.
We wniosku o przyznanie p³atnoœci do owoców
miêkkich, rolnik deklaruj¹c dzia³ki rolne, na
których prowadzona jest uprawa owoców miêkkich
przeznaczonych do przetworzenia, zobowi¹zany
jest do podania uprawianego gatunku owoców
(maliny lub truskawki). W 2009 roku rolnik
zobowi¹zany jest dostarczyæ do 31 lipca 2009 roku,
do kierownika Biura Powiatowego ARiMR, kopiê
umowy przetwarzan ia owoców miêkkic h lub
zobowi¹zania do dostarczenia owoców miêkkich
do przetwórni.
W przypadku w¹tpliwoœci, co do prawid³owego
wype³nienia wniosku oraz zasad przyznawania
p³atnoœci w 2009 r. rolnicy mog¹ korzystaæ z
informacji udzielanych przez pracowników Biur
Powiatowych, Oddzia³ów Regionalnych ARiMR, a
tak¿e Oœrodków Doradztwa Rolniczego i na
bie¿¹co w funkcjonuj¹cej bezp³atnej infolinii pod
numerem 0 800 38 00 84, czynnej codziennie
(oprócz œwi¹t) w godzinach 7 - 21.
Ag en cj a Re st ru kt ur yz ac ji i Mo de rn iz ac ji
Rolnictwa e-mail: info@arimr.gov.pl
bezp³atna infolinia: 0-800-38-00-84

Wsparcie dla przedsiêbiorców

U

Gazeta Janowska

Wœród wielu pozycji jedn¹ z wa¿niejszych jest Miêdzywojewódzka Wystawa Koni Hodowlanych
organizowana w Janowie Lubelskim przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”,
Terenowe Ko³o Hodowców Koni w Janowie Lubelskim oraz Lubelski Zwi¹zek Hodowców Koni.
Wystawa odbêdzie siê na terenie hipodromu nad Zalewem 21 czerwca, w niedzielê. Organizatorzy
planuj¹ pokazy koni ró¿nych ras. Oceniane przez komisjê bêd¹ konie rasy ma³opolskiej i
zimnokrwistej. Oprócz tego odbêd¹ siê pokazy zaprzêgów, pokazy zrêcznoœci i próby dzielnoœci
koni i inne atrakcje.
Tekst: G.£.
Foto: SKS "Pegaz

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

rz¹d Miejski oraz Lubelska Fundacja
Rozwoju oddzia³ w Janowie Lubelskim
zapraszaj¹ wszystkich przedsiêbiorcó w oraz
osoby chc¹ce za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
spotkanie, które odbêdzie siê dnia 23 kwietnia
2009 r. o godz. 1300 w Domu Nauczyciela w
Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16.
Podczas spotkania dowiedz¹ siê Pañstwo:
- w jaki sposób i gdzie mo¿na uzyskaæ dotacjê?,
- jak skorzystaæ z funduszu po¿yczkowego i
porêczeniowego?,
- jak korzystaæ z nieoprocentowanych po¿yczek

Numer redagowany przez zespó³:
red. nacz. Jan Machulak,
Sk³ad:£ukasz Spryszak
Korekta: Anna Targoñska,
Wydawca: Urz¹d Miejski,
Druk: EchoMedia w Tarnobrzegu
Fot., Rys.: Archiwum, Internet.

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

na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ firm
jednoosobowych?
- gdzie mo¿na zg³osiæ siê po pomoc i doradztwo?
- na czym polega i jak korzystaæ z Gminnego
Programu Pomocy de minimis?
Na te wszystkie pytania i wiêcej znajd¹ Pañstwo
odpowiedŸ na spotkaniu.
Wiêcej inf ormacji i zg³osz enie udz ia³u w
spotkaniu pod numerem: 015/ 87 24 313 lub
Urz¹d Miejski, Referat Promocji i Rozwoju, I
piêtro, pok. 25. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy!

Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
- 1/2 strony - 200 z³;
Do cen reklam i og³oszeñ
- 1/4 strony - 100 z³;
- 1/8 strony - 50 z³;
prosimy doliczyæ 22%VAT
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.
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Og³oszenia
Janów Lubelski, dnia 1 kwietnia 2009 r.
Zgodnie z art.11 ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr
96 poz. 873)

BURMISTRZ JANOWA
LUBELSKIEGO OG£ASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJÊ ZADANIA
PUBLICZNEGO
Z zakresu:
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów uzale¿nieñ w
szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y
poprzez:
wspieranie programów i przedsiêwziêæ
profilaktycznych, opracowanych i realizowanych
przez m³odzie¿, skierowanych do grup
rówieœniczych.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wsparcie realizacji zadania wynosi 4 000 z³.
Dofinansowanie jednego zadania do 2 000 z³.
W roku 2008 na realizacjê zadañ z zakresu
programów rówieœniczych przeznaczono 8 tys z³.
Termin realizacji zadania: maj - listopad 2009

R E G U LA M I N
§1
Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym
Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e dotacjê na
realizacjê zadañ publicznych Gminy w celu
promowania postaw spo³ecznie wa¿nych dla
profilaktyki rozwi¹zywania problemów
alkoholowych i narkomanii wœród m³odzie¿y.
§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r.,
poz. 873),
b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce
na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli
cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po¿ytku
publicznego,
c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du
terytorialnego,
d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§3
1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie:
oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

Janów Lubelski, dnia 1 kwietnia 2008 r.
Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873)

BURMISTRZ JANOWA
LUBELSKIEGO OG£ASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJÊ ZADANIA
PUBLICZNEGO
Z zakresu:
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania
problemów uzale¿nieñ w szczególnoœci dla dzieci i
m³odzie¿y
poprzez:
prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej
w zakresie przeciwdzia³ania problemom alkoholowym
tj. pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci
m³odzie¿y z terenu Gminy Janów Lubelski
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wsparcie realizacji zadania wynosi 79 000 z³.
Dofinansowanie jednego zadania do 6 000 z³.
Przy realizacji zadania minimum 35% œrodków
finansowych nale¿y przeznaczyæ na zakup sprzêtu
sportowego.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
dofinansowanie zadania w roku 2008 wynosi³a 80 000
z³.
Termin realizacji zadania: maj - listopad 2009
R E G U L AM I N
§1
Celem konkursu jest wybór podmiotó w, którym
Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e dotacjê na
realizacjê zadañ publicznych Gminy w celu
promowania postaw spo³ecznie wa¿nych dla
profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
narkomanii wœród m³odzie¿y poprzez organizacje czasu
wolnego.
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ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207),
statutu organizacji oferenta œwiadcz¹cego o mo¿liwoœci
wykonania przedmiotowego zadania,
aktualnego odpisu z rejestru lub wyci¹gu z ewidencji
(dotyczy stowarzyszeñ i klubów) lub inne dokumenty
potwierdzaj¹ce status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentuj¹cych,
sprawozdania merytorycznego i finansowego /bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa za ostatni rok,
umowê partnersk¹ lub oœwiadczenie partnera /w
przypadku wskazania w pkt V.1. oferty partnera/.
w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej kopercie
z napisem “Konkurs ofert pozalekcyjne programy
rówieœnicze”.
2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 30 kwietnia 2009 r.
Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo
z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie
przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty, która
zosta³a z³o¿ona w stanie niekompletnym.
4. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okreœlonej
w ofercie.
6.Formularz oferty do pobrania w pok. nr 25 Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy
Urzêdu lub stronie internetowej: www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad
Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert
ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego.
2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji
podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu
siê z ocen¹ Komisji Konkursowej.
3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni
bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie¿ do
wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie
internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje
odwo³anie.
§5
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla
przyjêcia dotacji,
b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿
wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,
c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu
umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207)
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Wyk P. Kusz

§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873),
b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na
podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych
koœ cio ³ów i zwi ¹zk ów wyz nan iow ych ora z o
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie po¿ytku publicznego,
c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
d/ jed nos tki orga niz acy jne pod leg ³e orga nom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§3
1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie:
oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207),
statutu org ani zac ji ofe ren ta œwi adc z¹c ego o
mo¿liwoœci wykonania przedmiotowego zadania,
aktualnego odpisu z rejestru lub wyci¹gu z ewidencji
(dotyczy Stowarzyszeñ i klubów) lub inne dokumenty
potwierdzaj¹ce status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentuj¹cych, sprawozdania
merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa za ostatni rok,
umowy partnerskiej lub oœwiadczenie partnera /w
przypadku wskazania w pkt V.1. oferty partnera/. W
Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej
kopercie z napisem “Konkurs ofert profilaktyka
zajêcia sportowe.
2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 30 kwietnia 2009 r. w
sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).

Janów Lubelski, dnia 1 kwietnia 2009 r.
Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873)

BURMISTRZ JANOWA
LUBELSKIEGO OG£ASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJÊ ZADANIA
PUBLICZNEGO
Z zakresu:
prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów uzale¿nieñ w
szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y poprzez:
prowadzenie na terenie szkó³ programów
profilaktycznych w zakresie uzale¿nieñ dla dzieci i
m³odzie¿y, promowanie programów autorskich.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
wsparcie realizacji zadania wynosi 29 000 z³.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na
dofinansowanie zadania w roku 2008 wynosi³a 20 000
z³.
Wysokoœæ dofinansowania jednego programu 4000 z³ z
czego 25% nale¿y przeznaczyæ na zakupy rzeczowe.
Termin realizacji zadania: maj listopad 2009
R E G U L AM I N
§1
Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym
Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka¿e dotacjê na
realizacjê zadañ publicznych Gminy w celu
promowania postaw spo³ecznie wa¿nych dla
profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
narkomanii wœród m³odzie¿y.
§2
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r.,
poz. 873),
b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce
na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie po¿ytku publicznego,
c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du
terytorialnego,
d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§3
1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o¿enie:
oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264 poz.2207),
3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione
albo z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie
przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty, która
zosta³a z³o¿ona w stanie niekompletnym.
4. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od
okreœlonej w ofercie.
6.Formularz oferty do pobrania w pok. nr 25 Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy
Urzêdu lub stronie internetowej: www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad
Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert
ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego.
2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji
podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego pozapoznaniu
siê
z ocen¹ Komisji Konkursowej.
3. O p od jê ty ch de cy zj ac h s k³ ad aj ¹c y o fe rt y
powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane
bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w lokalnej
prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie
przys³uguje odwo³anie.
§5
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla
przyjêcia dotacji,
b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni¿
wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,
c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu
umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Wyk. P. Kusz

Gazeta Janowska

statutu organizacji oferenta œwiadcz¹cego o
mo¿liwoœci wykonania przedmiotowego zadania,
aktualnego odpisu z rejestru lub wyci¹gu z ewidencji
(dotyczy stowarzyszeñ i klubów) lub inne dokumenty
potwierdzaj¹ce status prawny oferenta i umocowanie
o s ó b g o r e p r e z e n t u j ¹ c y c h , sp r a w o z d a n i a
merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa za ostatni rok, umowê partnersk¹ lub
oœwiadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt
V.1. oferty partnera/.
w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej,
opieczêtowanej kopercie z napisem “Konkurs ofert
prowadzenie na terenie szkó³ programów
profilaktycznych”
2. Termin z³o¿enia oferty do dnia 30 kwietnia 2009 r.
Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione
albo z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie
przewiduje siê mo¿liwoœci uzupe³nienia oferty, która
zosta³a z³o¿ona w stanie niekompletnym.
4.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z
przyznaniem dotacji.
5.Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od
okreœlonej w ofercie.
6.Formularz oferty do pobrania w pok. nr 25 Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy
Urzêdu lub stronie internetowej:
www.janowlubelski.pl
§4
1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹.
Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny
ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego.
2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji
podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po
zapoznaniu siê
z ocen¹ Komisji Konkursowej.
3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty
powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane
bêd¹ równie¿ do wiadomoœci publicznej w lokalnej
prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie
przys³uguje odwo³anie.
§5
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla
przyjêcia dotacji,
b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej
ni¿ wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,
c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu
umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207)
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
Wyk P. Kusz

STAROSTA JANOWSKI zawiadamia,
¿e w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w terminie od 6
kwietnia 2009r. do 27 kwietnia 2009r. w
godzinach 8 00 - 15 00 zostan¹ wy³o¿one do wgl¹du
osób zainteresowanych operaty opisowo
kartograficzne ewidencji gruntów i budynków
terenu gm. Janów Lubelski z wy³¹czeniem miasta
Janów Lubelski. Niestawiennictwo siê w terminie
i miejscu okreœlonym niniejszym
zawiadomieniem nie stanowi przeszkody do
prowadzenia dalszych etapów postêpowania,
zatwierdzenia operatu opisowo kartograficznego
i ujawnienie nowych danych w ewidencji gruntów
i budynków.
„NACZELNIK URZÊDU
SKARBOWEGO W JANOWIE
LUBELSKIM INFORMUJE, ¯E SOBOTA
25 KWIETNIA 2009r.
JEST „DNIEM OTWARTYM” W TYM DNIU
U R Z ¥ D B Ê D Z I E O T W A RT Y D L A
ODWIEDZAJ¥CYCH W GODZINACH OD 9 00
DO 13 00 Podczas „dnia otwartego” bêd¹
za³atwiane indywidualne sprawy Podatników, w
tym równie¿ bêd¹ przyjmowane zeznania roczne,
wnioski o zwrot VAT, deklaracje itp..
Ponadto podczas dnia otwartego pracownicy
urzêdu bêd¹ prezentowaæ zasady:
- dokonywania rozliczeñ z zeznañ rocznych za rok
2008
- przygotowywania wniosku o zwrot VAT na
materia³y budowlane oraz udzielaæ pomocy przy
sporz¹dzaniu tych dokumentów.”

