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“...Jezusie Synu Dawida, zlituj siê nade mn¹...”

Jak ka¿dego roku, w dniu liturgicznego
wspomnienia Najœwiêtszej Maryi Panny z
Lourdes, przypada Œwiatowy Dzieñ
Chorego. W tym roku, Roku Kap³añskim,
obchody maj¹ szczególny charakter. W
Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej i
£askawej w Janowie Lubelskim mia³y
miejsce diecezjalne obchody Dnia
Chorego pod przewodnictwem biskupa
ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.
Tu¿ przed Msz¹ œw. pensjonariusze Domu
Pomocy Spo³ecznej „Barka” z Janowa
Lubelskiego wraz ze swoim
duszpasterzem i personelem przedstawili
program s³owno
muzyczny dla
gromadz¹cych siê wiernych. Na Mszê œw.
przybyli licznie z ca³ej diecezji chorzy,
osoby niepe³nosprawne wraz ze swoimi
opiekunami. W komplecie stawili siê tak¿e
uczestnicy warsztatów terapii zajêciowej i
cz³onkowie Stowarzyszenia EFFATHA.
Wœród doœwiadczonych cierpieniem
znaleŸli siê tak¿e kap³ani.
To w³aœnie miêdzy innymi do nich zwróci³
siê ks. bp Krzysztof Nitkiewicz na
rozpoczêcie Eucharystii mówi¹c, ¿e
„kap³an, nios¹cy ulgê cz³owiekowi
cierpi¹cemu, szczególnie poprzez pos³ugê
sakramentaln¹ i g³oszenie S³owa
jednoczeœnie sam, podobnie jak Chrystus

doœwiadcza choroby, s³aboœci fizycznej i
musi zmierzyæ siê z rzeczywistoœci¹
œmierci.
Ks. Bogus³aw Pitucha, dyrektor Caritas
Diecezji Sandomierskiej, w g³oszonej
homilii nawi¹za³ do orêdzia Papie¿a
Benedykta XVI na XVIII Œwiatowy Dzieñ
Chorego. Powiedzia³, ¿e dzisiejsze œwiêto,
ma na celu duchowe wsparcie dla ka¿dego
cz³owieka cierpi¹cego, a Liturgia
sprawowana na wzór sanktuarium w
Lourdes wraz z sakramentem
namaszczeniem chorych i
b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym
Sakramentem, ma nam przypominaæ, ¿e
cz³owiek w cierpieniu nigdy nie pozostaje
sam, ale towarzyszy mu w nim Jezus
Chrystus, który dodaje si³ i uzdrawia.

Po homilii nast¹pi³ obrzêd sakramentu
namaszczenia chorych. Ks. bp Krzysztof
Nitkiewicz w pierwszej kolejnoœci udzieli³
sakramentu kap³anom i pensjonariuszom
Domu Opieki Spo³ecznej „Barka”.
Po Mszy œw. ks. bp udzieli³
b³ogos³awieñstwa Przenajœwiêtszym
Sakramentem podobnie jak w Lourdes.
Tekst i foto: ma-wo
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Styczeñ - Luty 2010

Jesteœmy ju¿ 370 lat!

Rok 2010 jest dla mieszkañców
Janowa Lubelskiego rokiem
niecodziennego jubileuszu. Nie
ka¿da bowiem miejscowoœæ ma
w kalendarzu jedn¹ datê, która
uznawana jest za dzieñ jej
narodzin, datê od której liczymy
historiê bliskiego nam miejsca.
Dla nas ta data jest dobrze znana
dziêki treœci przywileju
lokacyjnego, którego kopia
dochowa³a siê do naszych
czasów. Jest ni¹ dzieñ 21 lipca
1640 roku, dzieñ nadania praw
miejskich przez Króla
W³adys³awa IV.
W dokumencie tym miasto
zosta³o obdarowane tak¿e

herbem wyobra¿aj¹cym
Najœwi êtsz¹ P annê Ma ryjê,
zapewne na proœbê fundatorki
miasta- Katarzyny z Ostrogskich
Zamoyskiej, wdowy po
Tomaszu Zamoyskim.
Zapraszamy wiêc wszystkich
mieszkañców Janowa
Lu be ls ki eg o do ud zi a³ u w
obchodach jubileuszu miasta
Janowa. Chcemy, ten zacny
j u b i l e u s z u c z c i æ
uroczystoœciami z tej okazji i
wieloma wydarzeniami
kulturalnymi oraz
promocyjnymi.
Czytaj dalej str. 6

INWESTYCJE za
41 mln 356 tys. z³
Czytaj dalej str. 9

Gazeta Janowska

1.

Minê³o ju¿ 10 lat, kiedy Siostry Opatrznoœci Bo¿ej rozpoczê³y pos³ugê misyjn¹ w
Essiengbot na kameruñskiej ziemi. Dla Zgromadzenia by³o to nowe
doœwiadczenie: Afryka ze swoim klimatem, kultur¹ i… ubóstwem. Do wyjazdu
siostry przygotowywa³y siê w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, nastêpnie
przebywa³y we Francji, aby lepiej nauczyæ siê jêzyka francuskiego. Wœród 4 sióstr,
które wyjecha³y na misje do Kamerunu, by³a równie¿ s. Celestyna Pud³o,
pochodz¹ca z Godziszowa. Obecnie pracuje tam 6 sióstr.
Pocz¹tki by³y trudne. Misja w Essiengbot by³a opuszczona przez 15 lat, wiêc trzeba

by³o wszystko remontowaæ. Budynki misji po³o¿one s¹ na skraju lasu tropikalnego.
Rozpoczê³a siê zmiana stylu ¿ycia: bez pr¹du, drogi asfaltowej, bez kontaktu ze
œwiatem (brak radia i telefonu).
Od samego pocz¹tku siostry objê³y opiek¹ dzieci, m³odzie¿, kobiety oraz chorych.
Po 3 latach siostry podjê³y pracê tak¿e na misji w Ayos, ma³ym miasteczku
po³o¿onym na obrze¿ach centralnej czêœci Kamerunu.
Miasteczko ³¹czy centrum kraju ze wschodem. Tutaj misja ju¿ by³a zorganizowana.
Dzia³alnoœæ sióstr w tych dwóch miejscowoœciach obejmuje prowadzenie szko³y i
przedszkola, biblioteki i œwietlicy oraz oœrodka zdrowia, który jest czynny ca³¹
dobê. Siostry troszcz¹ siê o wychowanie dziewcz¹t i kobiet, które nie s¹ szanowane
w tamtejszym spo³eczeñstwie. Zorganizowa³y dla nich lekcje kroju, szycia i haftu.
Funkcjonuje równie¿ Centrum Formacji, gdzie dziewczêta zdobywaj¹ zawód,
m.in. fryzjerstwo. Szko³y prowadzone przez siostry ciesz¹ siê popularnoœci¹ wœród
mieszkañców i z roku na rok roœnie liczba uczniów. Brakuje miejsca w klasach i
trzeba myœleæ o rozbudowie. Szko³a w Ayos obejmuje edukacj¹ 730 uczniów
podzielonych na 8 klas, w klasie pierwszej jest a¿ 120 dzieci. Siostry spiesz¹ z
pomoc¹ równie¿ chorym na tr¹d. Do osady trêdowatych po³o¿onej niedaleko Ayos
dochodz¹ pieszo. Jednak taka pomoc jest niewystarczaj¹ca. Konieczne jest
wybudowanie oœrodka zdrowia dla trêdowatych.
W ostatnim liœcie siostry dzieli³y siê wra¿eniami z pracy i przygotowañ do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. U nich panowa³a wtedy pora sucha i temperatura dochodzi³a
nawet do 50 stopni, wszêdzie kurz i trudno by³o nawet oddychaæ… Równie¿ w
takich warunkach trzeba nieœæ pomoc bliŸnim i g³osiæ Ewangeliê Chrystusa.
Tych kilka refleksji niech przybli¿y nam rzeczywistoœæ kameruñskiej ziemi i
uwra¿liwi nasze serca na ubóstwo Afryki. Tam cieszy ka¿da pomoc, zakupione
przybory szkolne, bo dzieci pisz¹ kred¹ na tabliczkach, leki, szczepionki i
opatrunki.
Na podstawie relacji Sióstr z Ayos zredagowa³y
Siostry Opatrznoœci Bo¿ej z Janowa Lubelskiego.

Op³atek Stowarzyszenia EFFATHA

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy

10 LAT MISJI W ESSIENGBOT

„Zawsze, ilekroæ uœmiechasz siê
do swojego brata i wyci¹gasz
do niego rêce, jest
Bo¿e Narodzenie”
Matka Teresa z Kalkuty

Pod takim przes³aniem odby³o siê
spotkanie op³atkowe Katolickiego
Stowarzyszenia Osób
Niepe³nosprawnych, ich Rodzin i

Przyjació³ „EFFATHA” w Janowie
Lubelskim oraz cz³onków
Stowarzyszenia Klub Rehabilitacyjny
Osób Niepe³nosprawnych (maj¹cych
siedzibê przy szpitalu).
Przybyli tak¿e goœcie zaproszeni wœród
których by³ Dyrektor „Caritas”
Diecezji Sandomierskiej Bogus³aw
Pitycha oraz Radny Sejmiku
Wojewódzkiego Jan Frania.
Prezes Stowarzyszenia Anna G¹tarz,
organizatorka tej uroczystoœci,
serdecznie powita³a wszystkich
zebranych, podziêkowa³a za przybycie
i wspieranie Stowarzyszenia. Dzielnie
sprawowali siê wolontariusze, którzy
obs³ugiwali zebranych. Œpiew kolêd,
serdecznoœæ i radoœæ ze spotkania
towarzyszy³y wszystkim przez kilka
godzin.
Czym s¹ spotkania tych ludzi? Kto nie
by³ wœród Nich, nie czu³ Ich pragnieñ,
nie widzia³ radoœci i oczekiwania na
takie w³aœnie spotkania, nigdy nie
zrozumie innego cz³owieka. Ci ludzie
nie oczekuj¹ litoœci, nie lubi¹
niezdrowego zainteresowania Ich
cierpieniem czy kalectwem, pragn¹ ¿yæ
wœród innych i cieszyæ siê radoœci¹,
jak¹ daje ¿ycie wœród innych
kochaj¹cych ludzi.
J.M.

SKLEP MOTORYZACYJNY

Ogromna liczba wolontariuszy,
mnóstwo sztabów, miliony serduszek,
charakterystyczny dŸwiêk tr¹bki w
radiu i telewizji - to znak, ¿e 10 stycznia
2010 mia³a miejsce Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e organizacja Jurka
Owsiaka w koñcu osi¹gnê³a doros³oœæ,
bo w tym roku by³ to ju¿ 18 fina³.
Równie¿ w Janowie Lubelskim
dwudziestu wolontariuszy od dziewi¹tej
rano kwestowa³o po mieœcie zbieraj¹c
na wczesne wykrywanie nowotworów u
dzieci.
„By³a bardzo mi³a atmosfera,
niesamowici ludzie, z którymi mog³am
zbieraæ na dzieciaki. Równie¿
przyjaŸnie nastawieni byli ci, którzy
wspomagali akcjê. By³am pod
ogromnym wra¿eniem. Aktualnie czujê
ogromne zmêczenie, bol¹ mnie nogi, ale
wiem, ¿e naprawdê by³o warto.”- mówi

Anna Maria Wróblewska

UNI - MOT

Wystawa pocztówek “Moje miasto Janów
dziedzictwem kultury i tradycji”

- CZÊŒCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- CHEMIA SAMOCHODOWA
- CAR AUDIO
CZYNNE: 8.00-17.00
SOBOTA: 9.00-14.00.
23-300 Janów Lubelski,
ul. Przyborowie 43
Tel. Kom. 606703861

2.

Justyna Zyœko, jedna z
wolontariuszek
tegorocznego WOŒP-u.
Po dziewiêciu godzinach
kwestowania bank
podliczy³ wszystkie zebrane
pieni¹dze. Ogó³em sztab w
Janowie Lubelskim
osi¹gn¹³wynik 7873, 56 z³.
Najwiêksz¹ sumê uzbiera³a
Anna Sokal.
„Mój sposób? Uœmiech i
du¿o szczêœcia. Cieszê siê,
¿e mog³am pomóc.”- krótko
komentuje zmêczona kwestionariuszka.
„Zawsze wspiera³am Wielk¹ Orkiestrê
ca³ym sercem. Z roku na rok s¹ ró¿ne
opinie dotycz¹ce tej zbiórki pieniêdzy,
ale zawsze znajdzie siê chêtna m³odzie¿,
która bezinteresownie pomo¿e akcji
Jurka Owsiaka. Myœlê, ¿e w przysz³ym
roku uda nam siê zebraæ wiêcej
pieniêdzy, poniewa¿ zorganizujemy
koncert i licytacjê. W tym roku ze
wzglêdu na remont Janowskiego
Oœrodka Kultury nie mieliœmy do tego
warunków. W przysz³oœci jednak siê to
zmieni.”- mówi Matylda Micha³ek,
jedna z organizatorek akcji.
My równie¿ mamy nadziejê, ¿e z roku
na rok Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy bêdzie mog³a pomóc coraz
wiêkszej liczbie dzieci i bêdzie gra³a „do
koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej”!

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 2010 r. rocznic¹ 370-lecia Janowa Lubelskiego Dyrektorzy
Muzeum Regionalnego i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelskim
zwracaj¹ siê z proœb¹ do wszystkich mieszkañców Janowa, którzy posiadaj¹ i mog¹
wypo¿yczyæ na okres trwania wystawy (3 miesi¹ce) pocztówki dotycz¹ce naszej
miejscowoœci (dawniej i dziœ).
Pocztówki przyjmuje Biblioteka do koñca marca br.
Ekspozycjê bêdzie mo¿na zwiedzaæ w holu Domu Nauczyciela w okresie kwiecieñczerwiec.
Zapraszamy do wspó³pracy!
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Ogrodowa 16 (Dom Nauczyciela)
tel. 015/8724681 lub e-mailem: bibliotekajanowl@poczta.onet.pl

Gazeta Janowska

SPORT I REKREACJA

Stra¿acy graj¹ w tenisa sto³owego
W dniu 14 lutego w hali spotrowej Szko³y
Podstawowej, stra¿acy ochotnicy po raz
czwarty rozegrali Gminny Turniej Tenisa
Sto³owego o Puchar Burmistrza Janowa
Lubelskiego. Dru¿ynowo zwyciê¿y³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Janowa
Lubelskiego w sk³adzie: Krzysztof
Waldemar Ko³tyœ, Marcin Ciupak,
Bartosz Szmidt. Drugie miejsce OSP
Momoty Górne w sk³adzie: Krzysztof
Rz¹d, Andzrej Kiszka, Robert Nalepa.
Trzecie miejsce zdoby³a OSP £¹¿ek Ordynacki w sk³adzie: Przemys³aw
Dr¹g, Marcin Flis, Konrad Martyna.
W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zaj¹³ Krzysztof Waldemar
Ko³tyœ z OSP Janów Lubelski, drugie miejsce zaj¹³ Piotr Kawêcki z ZOSP
KOMAS i trzecie miejsce Bartosz Szmidt z OSP Janów Lubelski. Dyplomy i
puchary wrêczyli Starosta Janowski Zenon Sydor i Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Adam Ko³tyœ.
Trójka zwyciêzców bêdzie reprezentowaæ Gminê Janów Lubelski w
Powiatowym Turnieju Tenisa Sto³owego stra¿aków w Wierzchowiskach,
gmina Modliborzyce.
Komendamt Gminny
Grzegorz Kwiecieñ

Pieni¹dze na sport
W bud¿ecie gminy zabezpieczone s¹ œrodki finansowe na wspieranie sportu
kwalifikowanego. Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ powo³a³ komisjê do rozpatrzenia
wniosku o przydzia³ pieniêdzy dla poszczególnych klubów. Komisja dokona³a
podzia³u œrodków przyznaj¹c Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate
Tradycyjnego kwotê 10 tys z³.
Zapaœnicy z MLKS „Olimp” otrzymali 55 tys z³. Ponadto po raz pierwszy przekazano
œrodki w wysokoœci 8 tys z³ na stypendia dla wybijaj¹cych siê zapaœników.
Stowarzyszenie „Pegaz” otrzyma³o 6 tys z³ na organizacjê zawodów konnych.
Pi³karze MKS „Janowianka” otrzymali 171 tys z³.

R e k o r d n a d a l n i e p o b i t y. . .
Szóstego lutego mia³
miejsce konkurs „Pobij
rekord Otylii”. To ju¿
drugie zawody
organizowane na terenie
p³ywalni „Otylia”. Bra³o w
nich udzia³ wielu
wysportowanych
p³ywaków w czternastu
kategoriach wiekowych.
Po janowski puchar i z³ote
medale przyjecha³y tak¿e
dru¿yny z innych krañców
Polski.
„Jest to wspania³a forma rywalizacji
sportowej, w której ka¿dy uczestnik jest
zwyciêzc¹, poniewa¿ udzia³ w niej bior¹
najlepsi z najlepszych, bardzo odwa¿ne
dzieci i m³odzie¿. Osobiœcie jestem z nich
bardzo dumny.”- komentuje Burmistrz
Janowa Lubelskiego, Krzysztof Ko³tyœ.
Wszystko rozpoczê³o siê o godzinie 9
rano. Ju¿ od samego pocz¹tku
zapowiada³a siê
emocjonuj¹ca
rywalizacja. Na to niezwyk³e wydarzenie
przysz³o wielu zagorza³ych kibiców,
którzy z niezwyk³ym zapa³em
wykrzykiwali imiona faworytów. Podczas
zawodów mogliœmy podziwiaæ ró¿ne style
p³ywania uczestników, jednak¿e
niezwyk³ym zaskoczeniem by³o
zaprezentowanie przez Izabelê
£ukasiewicz (rocznik 1998) stylu naszej
mistrzyni olimpijskiej- delfinka.
Wszyscy zawodnicy wytrwale
przemierzali metry wody w zawrotnym

P£YWANIE KORZYSTNE DLA FIRM
Wykorzystaj dobrze zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych.
D³ugo czekaliœmy (my Janowiacy) na to, aby
poszczyciæ siê takim obiektem sportowym, jakim
jest otwarta we wrzeœniu 2008 roku kryta
p³ywalnia „Otylia”, obiekt na wskroœ
nowoczesny, sk³adaj¹cy siê z basenu sportowego
i bardzo dobrze rozwiniêtej czêœci z basenami
rekreacyjnymi, sauny, krêgielni, kawiarenki,
gabinetów odnowy biologicznej, jaskini solnej,
si³owni i gabinetów rehabilitacyjnych.
Nie przesadzaj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e to najnowoczeœniejszy tego typu obiekt w promieniu 70 km od
Janowa Lubelskiego. Nic wiêc dziwnego, ¿e cieszy siê ogromnym powodzeniem, zarówno wœród
klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych z terenu powiatu janowskiego i spoza jego granic.
W oparciu o prowadzon¹ statystykê z przyjemnoœci¹ zauwa¿amy, ¿e zarówno od poniedzia³ku do pi¹tku,
jak i w weekendy, oprócz Jankowiaków, odwiedza nas wielu mieszkañców Bi³goraja, Frampola,
Kraœnika, Lublina, Niska, Stalowej Woli i wielu innych miejscowoœci.
Ciesz¹c siê z mo¿liwoœci obs³ugiwania tak ró¿norodnej klienteli, zwracamy uwagê na fakt, ¿e wœród nich
czêsto znajduj¹ siê pracownicy ró¿nych firm i zak³adów.
Proszê zawa¿yæ, ¿e korzystanie z obiektu krytej p³ywalni nie musi byæ to¿same z wykupieniem biletu, czy
jednego w wielu rodzajów karnetów, które rozprowadzamy wœród osób indywidualnych.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom osób korzystaj¹cych z naszej p³ywalni informujemy o mo¿liwoœci
zawarcia umowy z zak³adem pracy, firm¹, czy instytucj¹, co da³oby pracownikom mo¿liwoœæ
korzystania z p³ywalni na du¿o atrakcyjniejszych warunkach, ni¿ w przypadku karnetu indywidualnego.
Umowy takie ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ i ju¿ zawarliœmy je z wiêkszoœci¹ janowskich
przedsiêbiorstw i instytucji. Daj¹ one zak³adowi pracy mo¿liwoœæ uruchomienia œrodków z funduszu
socjalnego (w zakresie przez niego wyznaczonym), a pracownikowi korzystanie z zak³adowego karnetu
oraz jego do³adowywanie, równie¿ ze œrodków w³asnych, przy zachowaniu wsztstkich
wypertraktowanych przez zak³ad warunków.
Maj¹c na uwadze dba³oœæ o zdrowie pracowników i jednoczeœnie tak dobroczynn¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania funduszu socjalnego, zwracamy uwagê na nasz¹ dopasowan¹ do pañstwa potrzeb i
elastyczn¹ ofertê. Ka¿dy kieruj¹cy zak³adem czy instytucj¹ wie, ¿e zdrowy, wypoczêty, zrelaksowany
pracownik, to zwiêkszona wydajnoœæ i efektywnoœæ w pracy, a tym samym szybki rozkwit ka¿dej firmy.
P³ywanie krzepi!!!
Szczegó³owe informacje z przyjemnoœci¹ przeka¿¹:
Krzysztof Deruœ Dyrektor MOSiR w Janowie Lubelskim, tel. 015 8725105
Andrzej Majkowski Kierownik Krytej p³ywalni „Otylia”, tel 015 8725105(7)
Dyrektor
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim

Gazeta Janowska

tempie, by osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki.
Niestety w ka¿dej kategorii zwyciêzca
móg³ byæ tylko jeden.
„Czujê siê w tej chwili bardzo dumna i
szczêœliwa, d³ugo pracowa³am na ten
sukces, bo ju¿ od szeœciu lat trenujê” mówi
Paulina Kura tu¿ po odebraniu z³otego
medalu w konkursie w stylu dowolnym z
rocznika 1997.
Wielu p³ywaków próbowa³o pobiæ rekord
Otylii Jêdrzejczak (30:78s) ustanowiony
podczas otwarcia naszej p³ywalni. W tym
roku niestety zdo³aliœmy tylko zbli¿yæ siê
do wyniku mistrzyni olimpijskiej.
Najbli¿szy jemu czas 31:08s osi¹gn¹³
Zbigniew Kaproñ, zdobywaj¹c w ten
sposób Puchar Burmistrza Janowa
Lubelskiego.
W przysz³oœci planowane s¹ kolejne edycje
konkursu p³ywackiego „Pobij rekord
Otylii”. Byæ mo¿e nastêpnym razem siê
uda? Jak to mówi¹- do trzech razy sztuka!
Anna Maria Wróblewska

Informacja o realizacji projektu
„P³ywaæ ka¿dy mo¿e”
W okresie od 1 maja
2009 do 31 grudnia
2 0 0 9 z o s t a ³
zrealizowany w
Publicznej Szkole
Podstawowej z
O d d z i a ³ a m i
Integracyjnymi w
Janowie Lubelskim
projekt ze œrodków w³asnych gminy Janów Lubelski na
realizacjê zadania publicznego tj.: pozalekcyjnych zajêæ
sportowych dla dzieci i m³odzie¿y pt.: „P³ywaæ ka¿dy mo¿e".
Koordynatorem projektu by³ nauczyciel wychowania
fizycznego Pan Zbigniew Czajkowski.
Projekt mia³ na celu rozwój uzdolnieñ sportowych
dzieci poprzez naukê p³ywania z uwzglêdnieniem
indywidualnych potrzeb ucznia i rozwijania jego
zainteresowañ. Realizacja projektu pozwoli³a dzieciom na
wzrost ich indywidualnych sprawnoœci fizycznych, ale
równie¿ na mocn¹ aktywizacjê dzieci i przy wsparciu ich
rodziców do aktywnych zajêæ sportowych. Projekt pozwoli³
równie¿ na zakup podstawowego sprzêtu do nauki p³ywania,
a tym samym uatrakcyjni³ zajêcia.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ 22 uczniów systematycznie
bra³o udzia³ w zajêciach na basenie prowadzonych przez
trenera nauki p³ywania Pana Zbigniewa Smy³a.
Dzieci te systematyczn¹ prac¹ i wysi³kiem robi³y
du¿e postêpy sportowe, wygrywaj¹c zawody najpierw
gminne, potem powiatowe a nastêpnie uzyskuj¹c 4- te
miejsce w zawodach w rejonie.
W ramach projektu zorganizowano Pierwsze
Szkolne Igrzyska w P³ywaniu pod patronatem Pani Krystyny
Æwiek Dyrektor PSP z OI w Janowie Lubelskim. Podczas
tych igrzysk 139 uczniów wziê³o czynny udzia³ w zawodach
poprawiaj¹c swoje indywidualne wyniki w p³ywaniu.
Obok tego celu zrealizowano istotn¹ potrzebê
œrodowiska lokalnego pozwalaj¹c¹ na zainicjowanie
miêdzyszkolnego klubu sportowego „ Otylka”, który jest
planowany przy Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w
Janowie Lubelskim.
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EWIDENCJA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ PO NOWEMU
OD DNIA 31 MARCA 2009 ROKU
Z dniem 31 marca 2009 roku rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej dokonuje siê w
o f i c j a l n y C e r t y f i k a t Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ulicy Jana Zamoyskiego 59, w
potwierdzaj¹cy zdobycie pokoju nr 16, na I piêtrze w tzw.„jednymokienku”.
Nagrody, zyskuj¹ tak¿e
wsparcie promocyjne Ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej obejmuje:
a/ wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
oraz mo¿liwoœæ
b/ zmiany we wpisie,
prezentacji w ramach
c/ wykreœlenie z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
dzia³añ podejmowanych
d/ zawieszenie i wznowienie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej,
przez Organizatora.
Laureaci uprawnieni s¹
d o s w o b o d n e g o Przy dokonywaniu w/w czynnoœci nale¿y:
korzystania z Nagrody w Wype³niæ na miejscu urzêdowy druk EDG-1.
prowadzonych przez Posiadaæ dowód osobisty oraz niezbêdne dane: PESEL, NIP, REGON kto ju¿ go
siebie dzia³aniach promocyjnych, posiada.
Po z³o¿eniu zg³oszenia w ci¹gu 14 dni zostanie wydane zaœwiadczenie o wpisie do
informacyjnych i reklamowych.
N a g r o d a p r z y z n a w a n a j e s t ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.
bezterminowo, co oznacza, ¿e Laureat Po dokonaniu wpisu dokumenty zostaj¹ wys³ane do ZUS, Urzêdu Skarbowego oraz
bêdzie móg³ pos³ugiwaæ siê ni¹ ju¿ do Urzêdu Statystycznego w Lublinie, celem nadania dla nowych wpisów nr
statystycznego REGON, który zostanie z Urzêdu Statystycznego przes³any na adres
zawsze. Maksymalna liczba laureatów
zamieszkania przedsiêbiorcy.
zosta³a ograniczona do 10 w ka¿dym
Za powy¿sze czynnoœci nie pobiera siê op³aty.
województwie (oraz 15 w przypadku
woj. mazowieckiego). Jedynie w
PRZYPOMNIENIE
wyj¹tkowych przypadkach, gdy Do koñca 2009 roku nale¿a³o zmieniæ we wpisie PKD 2004 na PKD 2007, dlatego
obowi¹zuj¹cy limit prowadzi³by do kto nie dokona³ zmian uprasza siê o jak najszybsze zg³oszenie do Urzêdu Miejskiego
pokrzywdzenia gminy zas³uguj¹cej na celem dokonania zmian.
Nagrodê na równi z pozosta³ymi,
IzabelaWydra
Organizator zastrzega sobie prawo do
indywidualnego zwiêkszenia ustalonego
limitu. Oceniane bêd¹ w pierwszej
kolejnoœci aktywnoœæ i dokonania W zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku jubileuszem 370-lecia powstania
gminy, skutecznoœæ podejmowanych naszego miasta, informujemy, i¿ istnieje mo¿liwoœæ, aby przy tej okazji doceniæ i
przez ni¹ dzia³añ oraz jakoœæ pracy uhonorowaæ osoby, które dla Janowa Lubelskiego przys³u¿y³y siê w sposób
urzêdów gminy, ze szczególnym szczególny. Mo¿na to zrobiæ poprzez zg³aszanie kandydatur do tytu³u
uwzglêdnieniem poziomu obs³ugi "Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski" lub "Zas³u¿ony dla Gminy Janów
interesantów.
Lubelski". Tytu³ Honorowego Obywatela mo¿na przyznaæ osobie nie
Specjalnie powo³ana Kapitu³a Konkursu mieszkaj¹cej na terenie Gminy Janów Lubelski, zaœ tytu³ Zas³u¿ony Obywatel
dokona³a oceny zg³oszeñ bior¹c pod zarezerwowany jest dla mieszkañców naszej gminy, którzy w swoim ¿yciu
uwagê proporcje pomiêdzy wielkoœci¹ i wykazali siê wyj¹tkowymi dzia³aniami na rzecz rozwoju Janowa Lubelskiego.
zasobami gminy, a jej osi¹gniêciami, Szczegó³owy regulamin przyznawania tytu³ów dostêpny jest na oficjalnej stronie
dziêki czemu wszyscy uczestnicy Janowa Lubelskiego.
zachowaj¹ równe szanse na sukces w Termin zg³aszania kandydatów do tytu³ów: 15 maja 2010 r.
Konkursie. Wœród laureatów Konkursu Informacje i druki wniosków mo¿na równie¿ uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim,
Mistrzowska Gmina 2009/2010 znalaz³a pok. nr 24, tel. 15 87 24 320.
siê Gmina Janów Lubelski.
Red.
E. M.

GMINA MISTRZOWSKA

Konkurs przeznaczony jest dla
wszystkich gmin samorz¹du
terytorialnego w Polsce, które pragn¹
zaprezentowaæ sw¹ aktywnoœæ, sukcesy i
osi¹gniêcia. G³ównymi celami
Konkursu Mistrzowska Gmina
2009/2010 s¹: wy³onienie, nagrodzenie
oraz promocja najlepszych, najbardziej
aktywnych gmin samorz¹du
terytorialnego w Polsce.
Ponadto, zgodnie ze swymi za³o¿eniami,
Konkurs ma tak¿e prowadziæ do
aktywizacji gmin w ramach
powierzonych im z mocy prawa zadañ i
obowi¹zków, zwiêkszania œwiadomoœci
gminnych w³odarzy odnoœnie potrzeb
reprezentowanych przez nich
mieszkañców, inspirowania
pozytywnych zmian w jakoœci pracy
urzêdów gminy oraz promocji idei
samorz¹dowej.
Konkurs ma równie¿ umo¿liwiæ
szerokiemu gronu gmin rzeteln¹
weryfikacjê skutecznoœci i trafnoœci
podejmowanych przez nie dzia³añ, a
jednoczeœnie, poprzez ograniczenie
liczby potencjalnych laureatów,
gwarantowaæ presti¿ i elitarnoœæ Tytu³u
"Mistrzowskiej Gminy". Nagrodzone
gminy otrzymuj¹ prawo pos³ugiwania
siê Tytu³em „Mistrzowska Gmina
2009/2010” oraz God³em Konkursu.
Prócz tego przyznawany jest im

Honorowy i zas³u¿ony

znajduj¹cych siê w œrodku nie zna³a
plac zabaw ³¹czy wszystkich!
Ja w tym czasie postanowi³am, ¿e
dowiem siê co jeszcze ciekawego
oferuje w³aœcicielka Pani Agata
Mazur.
Pani Agato sk¹d pomys³ na tak¹
dzia³alnoœæ?
Czêsto s³ysza³am od rodziców, ¿e w
Janowie brak jest miejsca, do którego
mo¿na by³oby wybraæ siê z
dzieckiem. Sama mam syna i gdy
Mateusz chcia³ siê spotkaæ ze swoimi
przyjació³mi, umawiali siê w domach. Dla rodziców
takie spotkanie w domu, to k³opot, na który
postanowi³am zaradziæ otwieraj¹c „Centrum Zabaw i
Edukacji „Chatka Puchatka”.
Ciekawym pomys³em i propozycj¹ nie tylko dla
najm³odszych jest kawiarenka.
Tak. Otwieraj¹c moj¹ dzia³alnoœæ pomyœla³am tak¿e o
rodzicach, którzy przyprowadzaj¹c do mnie swoje
pociechy, mogliby siê spotkaæ, napiæ siê kawy czy
herbaty, zjeœæ coœ s³odkiego, a co najwa¿niejsze aby
mieli okazjê do rozmowy. Wiem, jak w dzisiejszym,
zabieganym œwiecie jest to trudne i tym bardziej
by³oby mi mi³o, gdyby to w³aœnie u mnie, mieli do
tego okazjê. Dziêki otwarciu kawiarenki rodzice maja
mo¿liwoœæ zorganizowania dzieciom urodzin i
innych imprez okolicznoœciowych -takich jak np.
Dzieñ Dziecka.
Na obecn¹ chwilê myœlê tak¿e o zorganizowaniu
grupy jêzyka angielskiego dla dzieci, stworzeniu
miejsca do zabaw dla najm³odszych tzw. „suchego
placu zabaw” oraz zakupie trampoliny.
Wiem tak¿e, jakim problemem dla rodziców w
okresie wakacji jest opieka nad dzieckiem. Marzy mi
siê wiêc, by do tego czasu powsta³a œwietlica, gdzie
rodzice mogliby zostawiæ dzieci pod opiek¹
wykwalifikowanego pedagoga i spokojnie mogli

Z myœl¹ o najm³odszych

Dowiedzia³am siê od kilku kole¿anek o nowym
miejscu stworzonym specjalnie dla dzieci.
Postanowi³am wiêc zabraæ trzyletni¹ siostrzenicê i
to sprawdziæ.
Zgodnie z instrukcj¹
trafi³am do nowego
budynku obok ronda
(sklep „Groszek”)
dosz³am od ty³u do drzwi.
Bêd¹c na klatce
schodowej budynku
Centrum Zabawy i
Edukacji „Chatka
Puchatka „ na dole ju¿
s³ysza³am g³oœny œmiech
dzieci. Pomyœla³am
nieŸle siê zapowiada.
Otwieram drzwi i jestem
na miejscu. Na reakcjê
dziecka nie musia³am d³ugo czekaæ. Jej szczêœliwa
mina mówi³a o wszystkim. Zdjêcie ubrania zajê³o jej
najwy¿ej 10 sekund i ju¿ by³a w œrodku
dwupoziomowego, ogrodzonego siatk¹, kolorowego
placu zabaw, z dwoma œlizgawkami, pi³eczkami i
mnóstwem kolorowych przeszkód do pokonania. Nie
przeszkadza³o jej nawet to , ¿e ¿adnego z dzieci
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pójœæ do pracy.
Czekam tak¿e na sugestie rodziców, co jeszcze
cieszy³oby siê ich zainteresowaniem.
Koszt stworzenia
takiego miejsca jest na
pewno bardzo du¿y, czy
ko rz ys ta ³a Pa ni ze
œ r o d k ó w
zewnêtrznych?
Jako osoba bezrobotna
mog³am ubiegaæ siê o
œrodki z Powiatowego
Urzêdu Pracy.
Po st an ow i³ am wz i¹ æ
udzia³ w projekcie
„ J a n o w s k i
przedsiêbiorca”
realizowanego z
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie
6.2 i dziêki temu, pozyska³am œrodki na otwarcie
dzia³alnoœci oraz wziê³am udzia³ w szkoleniu z
zakresu zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej po³¹czonej z modu³em zwi¹zanym ze
sporz¹dzaniem biznesplanu.
W jakie dni mo¿na skorzystaæ z oferty „Chatki
Puchatka” i jaka jest cena wejœcia?
„Chatka Puchatka” otwarta jest codziennie od godz.
11.00 do 19.00, wstêp to 9 z³otych za godzinê.
Rezerwuj¹c pobyt grup zorganizowanych cenê mo¿na
bêdzie uzgadniaæ. Zaplanowa³am tak¿e karnety dla
dzieci, w których co 12 wizyta dziecka jest gratis.
Pani Agato gratulujê pomys³u i ¿yczê by wszystkie
plany dosz³y do skutku.
Najlepszym dowodem na to, ¿e pomys³ by³ trafiony,
to szczêœliwa buzia mojej siostrzenicy i pytanie
„Ciociu! Czy jeszcze tu przyjdziemy?!”. Wiêcej nie
trzeba ju¿ chyba nic dodawaæ, b³ysk w oczach dziecka
mówi sam za siebie.
Agata Spóz

Wieœci z Urzêdu Miejskiego

Prawo i Sprawiedliwoœæ podsumowa³o osi¹gniêcia w powiecie

PGAZETA

rezes Zarz¹du Ko³a Powiatowego Prawa i
Spr awi edl iwo œci Jer zy Bie lec ki zwo ³a³
zebranie przedstawicieli organizacji z ca³ego
powiatu janowskiego w restauracji Hetmañska. Na
uroczyste spotkanie zostali zaproszeni liczni goœcie.

Przyby³a pos³anka na Sejm R P El¿bieta Kruk, liderka

Noworoczne spotkanie
NSZZ “Solidarnoœci”

Komisje Zak³adowe Solidarnoœci zorganizowa³y
integracyjne spotkanie noworoczne.
Kilkudziesiêciu dzia³aczy zwi¹zkowych, kilkunastu
goœci zaproszonych w przyjemnej œwi¹tecznej
atmosferze spêdzi³o mi³e chwile w restauracji
„Hetmañska”. Organizatorami spotkania byli
przewodnicz¹cy organizacji zak³adowych ,Bo¿ena
Garbacz z Nadleœnictwa, Alicja Dudzic ze Szpitala
oraz Bogdan Pituch z KOMAS ,koordynator
wspó³pracy pomiêdzy organizacjami zwi¹zkowymi
w Janowie Lubelskim. Uroczysty charakter spotkania
pozwoli³ na omówienie podstawowych zadañ
zwi¹zków w zak³adach pracy, szczególnie tych
najwiêkszych organizacji zak³adowych. W zebraniu
uczestniczyli Sekretarz Zarz¹du Regionu Ziemia
Sandomierska Jan Jarmuziewicz, oraz Cz³onek
Krajowej Komisji Rewizyjnej Józef Wieleba. Józef
Wieleba w wyst¹pieniu podkreœli³ koniecznoœæ
tworzenia struktur, które pozwoli³yby kandydowaæ w
najbli¿szych wyborach samorz¹dowych cz³onkom
zwi¹zku w mieœcie i powiecie. Radny Województwa
Lubelskiego Jan Frania, tak¿e cz³onek Solidarnoœci,
zachêca³ do rozbudowy zwi¹zków, które
s¹
niezwykle potrzebne. Obecne próby marginalizacji
zwi¹zku mog¹ niekorzystnie odbiæ siê na przysz³oœci
naszych zak³adów pracy, jak te¿ na ¿yciu rodzin w
Polsce.
Mi³a atmosfera, spotkanie z wieloma
dzia³aczami i cz³onkami zwi¹zkowymi szczególnie z
Fabryki Maszyn nastraja³y optymistycznie dawnych
dzia³aczy, którzy przeszli na renty i emerytury.
Szkoda ¿e tak ma³o by³o tych którzy, tworzyli zal¹¿ek
Solidarnoœci w Janowie Lubelskim.
W zwi¹zku prowadzone s¹ zebrania sprawozdawczowyborcze dlatego trzeba ¿yczyæ za³ogom rozs¹dnych
wyborów.
Jan Machulak

w wyb ora ch do par lam ent u z woj ewó dzt wa
lubelskiego. Zarz¹d Okrêgu reprezentowa³ Sekretarz
Andrzej Pruszkowski, by³y Prezydent Lublina oraz
Leszek £acek cz³onek Zarz¹du, który wpisa³ siê w
historiê Janowa Lubelskiego jako za³o¿yciel PiS w
naszym mieœcie, a obecnie mieszka w
Lu bl in ie . P re ze s B ie le ck i p ow it a³
zebranych i odda³ g³os zaproszonym
goœcio m. Przema wia³a El¿bie ta Kruk,
nastêpnie Andrzej Pruszkowski.
Wypowiedzi dotyczy³y obecnej sytuacji w
kr aj u, or az na jb li ¿s zy ch wy bo ró w
samorz¹dowych.
Poproszono niezrzeszonego goœcia
Krzysztofa Ko³tysia, Burmistrza Janowa
Lubel skieg o o nakre œleni e kieru nków
rozwoju naszego miasta i gminy. Burmistrz
przedstawi³ dotychczasowe osi¹gniêcia i
plany na najbli¿szy okres. G³os zabra³ tak¿e
Starosta Powiatu Zenon Sydor. Jerzy
Bielecki dziêkowa³ radnym wywodz¹cym siê z PiS za

to, ¿e maj¹c wiêkszoœæ w radzie powiatu i Gminie
Janów Lubelski nie stracili szansy i dobrze wywi¹zali
siê z obowi¹zków na³o¿onych przez spo³eczeñstwo.
Prawo i Sprawiedliwoœæ jest w opozycji rz¹dowej, nie
mia³o to jednak negatywnego wp³ywu na sytuacje
cz³onków organizacji na terenie powiatu
janowskiego. Obserwuj¹c tok zebrania mo¿na
stwierdziæ, ¿e nie ma rozk³adu organizacji. Wrêcz
przeciwnie, przedstawiciele organizacji gminnych s¹
pe³ni animuszu. Jak wydaje siê nie ma podzia³ów, jest
jednoœæ? Pos³anka El¿bieta Kruk wypowiedzia³a siê,
¿e prawdopodobnie czêœæ z obecnych na sali
wystartuje w wyborach samorz¹dowych, ¿yczy³a im
powodzenia.
Po oficjalnych wyst¹pieniach Pani Czes³awa
Sulowska serwowa³a, miedzy innymi, wspania³¹ rybê
zapiekan¹ w cieœcie. Czêœæ goœci z uwagi na trudne
warunki atmosferyczne musia³a wyjechaæ wczeœniej
rozmowy trwa³y jeszcze kilka godzin.
artyku³ i zdjêcia Jan Machulak

Z dala od politycznego jazgotu
Kiedy ogl¹da siê programy publicystyczne (a nawet
informacyjne) na ró¿nych kana³ach telewizyjnych
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jesteœmy narodem
nadzwyczaj sk³óconym. Zarówno dziennikarze jak i
politycy demonstruj¹ g³ownie chêæ „dokopania
przeciwnikowi”. Nie przywi¹zuje siê wagi do sensu
przedk³adanych racji, ale do ciê¿aru gatunkowego
s³ów, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e skrajne opinie s¹
lepiej zauwa¿alne, maj¹ wiêksz¹ si³ê przebicia. St¹d
w politycznej nowomowie szczególnym wziêciem
ciesz¹ siê takie zwi¹zki frazeologiczne, jak:
„gigantyczna afera”, „pora¿aj¹ce fakty”,
„piramidalne k³amstwa” itp. W debatach
publicznych znik³ gdzieœ umiar i rozs¹dek. Na
szczêœcie jednak zachowania rozpolitykowanych elit
nijak siê maj¹ do naszej janowskiej rzeczywistoœci.
Tak przynajmniej mo¿na s¹dziæ na podstawie
op³atkowego spotkania z dnia 22 grudnia ubieg³ego
roku. Do restauracji „Myœliwska”, gdzie na
zaproszenie przewodnicz¹cego Rady Powiatowej
SLD, Stanis³awa Mazura, przybyli m.in. tak dostojni
goœcie, jak: Zenon Sydor
Starosta Janowski,
Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Janowa Lubelskiego,
wójtowie gminy: Andrzej Olech, Marek Piech, Jerzy
Pietrzyk, Henryk Micha³ek, przewodnicz¹cy Rady
Gminy
Modliborzyce
Piotr
Rogo¿a,przewodnicz¹cy Rady Miasta Kraœnik
Tadeusz Cz³onka, dyrektor szpitala Zbigniew

Widomski oraz inni przedstawiciele ró¿nych
œrodowisk.
Warto przy tym nadmieniæ, ¿e uczestnicy spotkania
zwi¹zani s¹ z ró¿nymi partiami politycznymi,
zapewne maj¹ odmienne pogl¹dy na szereg spraw,
dziej¹cych siê w naszym kraju, ró¿ni¹ siê w ocenach
najnowszej historii. Okaza³o siê jednak, ¿e potrafi¹
ze sob¹ rozmawiaæ, ¿yczliwie ws³uchiwaæ siê w g³os
innych, nie chc¹ szukaæ przeciwników tam, gdzie ich
nie ma. Szczególnym optymizmem napawa³ fakt
demonstrowania wra¿liwoœci na potrzeby
œrodowiska. Da³o siê odczuæ, ¿e troska o „dobro
wspólne” naj³atwiej likwiduje bariery i wzajemne
uprzedzenia wœród ludzi.
Stanis³aw Mazur

5 lecie dzia³alnoœci Stowarzyszenia
PrzewoŸników Regionu Janowskiego
Z o s t a ³ o
zarejestrowane w
2005 roku jako
o d d o l n a
inicjatywa janowskich przedsiêbiorców zwi¹zanych
bez poœ red nio lub poœ red nio z dzi a³a lno œci ¹
transportow¹. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia opiera siê
g³ównie na pracy spo³ecznej cz³onków Zarz¹du.
Jednym z g³ównych celów jest nawi¹zywanie
wspó ³pra cy z inny mi stow arzy szen iami oraz
firmami i instytucjami maj¹cych wp³yw na tê
dziedzinê gospodarki narodowej.
Cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ bezpoœrednio w
ZM PD or az Ra dz ie Ko ns ul ta cy jn ej pr zy
Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego
w Lublinie. Firma Goodyear Dunlop Tires Polska od
pocz¹tku wspó³pracuje i wspomaga transportowców
janowskich poprzez coroczne spotkania i szkolenia
bran¿owe. Na ostatnim zebraniu w dniu 30 stycznia
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b.r. wziê³o udzia³ oko³o 40 transportowców z
powiatu janowskiego. Na zebranie przybyli
zaproszenie goœcie m.in. z-ca burmistrza Czes³aw
Krzysztoñ oraz kierownik Wydzia³u Komunikacji
Boles³aw Radzik.
Aktualne problemy oraz nowe przepisy kontrolne w
tra nsp orc ie prz eds taw i³ Nac zel nik Wydzia³ u
Kon tro li Wojewódz kie j Ins pek cji Tran spo rtu
Drogowego w Lublinie Mariusz Szaba³a, który
jednoczeœnie na rêce Prezesa Stowarzyszenia z³o¿y³
list gratulacyjny od swojego szefa Wojewódzkiego
Inspektora (na zdjêciu).
Swoje oferty dla ca³ej grupy transportowców
przedstawi³ v-ce prezes Powiatowego Banku
Spó³dzielczego Andrzej Blacha oraz przedstawiciele
TUiR „Warta”. Sponsorami tego spotkania by³a
Firma Goodyear Dunlop Tires Polska oraz TUiR
„Warta”.
Prezes Zarz¹du Jan Swacha

5.

Wieœci z Urzêdu Miejskiego

Dzia³ki budowlane w Janowie
Lubelskim
W³adze samorz¹dowe nie
zapominaj¹ o
potrzebie
budownictwa jednorodzinnego i
wielorodzinnego.
Pod koniec ubieg³ego roku sprzedano
dzia³kê (przetarg) pod budownictwo
wielorodzinne przy ulicy Wiejskiej, o
powierzchni 0,2796 ha za kwotê
253 760,00 z³. Na parterze budynku
przewiduje siê lokalizacje
pawilonów us³ugowo handlowych.
W grudniu w formie przetargowej
sprzedano trzy dzia³ki przy ulicy
Ró¿anej, pod budownictwo
jedn orod zinn e. Dzia ³ki uzys ka³y
wartoœæ 280 417,00 z³.
Natomiast przy uli cy Fio³kowej
znajdowa³y siê cztery dzia³ki pod
budownictwo szeregowe. Miasto w
czasie przetargu uzyska³o
23 0 7 02 ,0 0 z ³ z a s pr ze da n¹
nieruchomoœæ.
Oprócz budownictwa
jednorodzinnego Miasto oferuje do

Janów Lubelski stawia na Inwestorów!

sprzeda¿y dzia³kê 1,7674 ha
po³o¿on¹ w Janowskiej Strefie
Inwestycyjnej „Borownica” termin
przetargu wyznaczono na
19.02.2010 r. Cena wywo³awcza
wynosi 233 000,00 z³.
Na szesnastego marca wyznaczono
termin przetargu na sprzeda¿ dzia³ki
o powierzchni 0,5505 ha przy ulicy
Ks. Skorupki pod budownictwo
wielorodzinne, cena wywo³awcza
540 000,00 z³(netto).
W pierwszym pó³roczu sprzedawany
bêdzie lokal z dzia³k¹ o powierzchni
0,1610 przy ulicy Zamoyskiego 49
(obok dawnej Kolumny Transportu
Sanitarnego) Przewidywana cena
wywo³awcza 386 000,00 z³.
Trwaj¹ prace zwi¹zane z podzia³em
dzia³ki o pow. 1,3084 ha przy ulicy
Turystycznej z przeznaczeniem pod
budownictwo jednorodzinne.

Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g” z
siedzib¹ w Janowie Lubelskim zosta³a
partnerem projektu Lokalne Centra Obs³ugi
Inwestora Eastern European Gateway,
finansowanego z Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej.
Projekt realizowany bêdzie od 1 stycznia
2010r. do 31 grudnia 2014r., a jego celem jest
wz ro st za in te re so wa ni a in we st or ów
Wschodni¹ Polsk¹. Zaowocowaæ to ma w
przysz³oœci rozwojem spo³ecznogospodarczym naszego regionu.
W ramach projektu funkcjonowaæ bêd¹
Lokalne Centra Obs³ugi Inwestora
dzia³aj¹ce przy Lokalnych Grupach
Dzia³ania we wszystkich piêciu

województwach Polski Wschodniej. Szóste
LCOI dla du¿ych oœrodków miejskich
istnieæ bêdzie przy Stowarzyszeniu Dream
Team w Kielcach.
W ram ach p roj ektu pow sta nie m .in .:
Profesjonalny serwis internetowy z
przegl¹dark¹ internetow¹ dla
zainteresowanych rynkiem Polski
Wschodniej, mapa regionalnych terenów i
ofert inwestycyjnych, na której naniesione
zostan¹ lokalizacje terenów inwestycyjnych
z podzia³em na bran¿e, system nawigacji
GPS z zawartoœci¹ kartografii drogowej
Polski.

Zakoñczenie projektu “Powrót do korzeni
przez nowoczesnoœæ - kontynuacja”

Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g”
ro dz in dz ie ci za an ga ¿o wa ny ch w
zakoñczy³a w³aœnie realizacjê projektu
projekcie oraz cz³onkowie Klubu Seniora,
„Powrót do korzeni przez nowoczesnoœæ co przyczyn i³o siê bezpoœre dnio do
kontynuacja”, bêd¹cego kontynuacj¹
integracji miêdzypokoleniowej.
dotychczasowego zakresu dzia³añ
W ramach projektu zosta³y
realizowanych przez Stowarzyszenie z
zorganizowane dwie grupy tematyczne
ud zi a³ em œr od kó w pu bl ic zn yc h i
spoœród dzieci klas I-III Gimnazjum w
dotycz¹cego us³ug œwiadczonych przez
Chrzanowie; grupy liczy³y po 15 osób.
Stowarzyszenie na rzecz dodatkowych
Spotkania z grupami prowadzone by³y
Red. beneficjentów.
cyklicznie przez dwóch opiekunów:
Projekt trwa³ od 3 listopada 2009r. do 31
Pani¹ Mariê Maksim i Pana Miros³awa
grudnia 2009r. i realizowany by³ w
Flisa
Gminie Chrzanów.
W ramach spotkañ zosta³y zorganizowane
po¿yczkowych, Projekt skierowany zosta³ bezpoœrednio
„Wieczór tañców i tradycji ludowych”
m o ¿ l i w o œ c i do uczniów Gimnazjum w Chrzanowie.
( l i s t o p a d
2 0 0 9 ) ,
ubiegania siê o Objêtych nim zosta³o 49 osób.
warsztaty
genealogiczne (grudzieñ
z w o l n i e n i a z Za³o¿eniem projektu by³a integracja osób
2009) oraz wycieczka historyczna
p o d a t k u o d z rodzin objêtych wykluczeniem
Wieliczka
Kraków £agiewniki
nieruchomoœci w spo³ecznym, wiêc przy rekrutacji do
Wadowice, integruj¹ca spo³ecznoœæ
ramach gminnego projektu kierowano siê t¹ przes³ank¹. Nie
Gminy.
p r o g r a m u stanowi³o to jednak ograniczenia dostêpu
Nasze Stowarzyszenie wspó³pracuje z
p o m o c y d e uczestnictwa w projekcie i bra³y w nim
mieszkañcami Gminy Chrzanów od kilku
minimis czy te¿ o udzia³ równie¿ dzieci z rodzin nie
lat, wspólnie realizuj¹c dzia³ania maj¹ce
z a k r e s i e obci¹¿onych patologiami.
na celu kultywowanie tradycji lokalnej i
d o r a d z t w a i Wspó³uczestnikami realizowanych
mamy nadziejê na dalsz¹ owocn¹
s z k o l e n i a c h dzia³añ by³y osoby doros³e: cz³onkowie
wspó³pracê w kolejnych latach.
realizowanych
przez janowski
cd...
o d d z i a ³
5 lutego 2010 r. w Hotelu DUO nad
Lubelskiej Fundacji Rozwoju.
Zalewem Janowskim odby³a siê
ubileusz ten pragniemy uhonorowaæ: uroczyst¹ sesj¹ Rady Miejskiej,
Organizatorami
konferencji byli:
trzecia ju¿ konferencja poœwiêcona
sympozjum naukowym, wystawami, konkursami oraz publikacjami
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim,
mo¿liwoœciom pozyskania œrodków
dokumentuj¹cymi
bogat¹ historiê i dziedzictwo religijne, kulturowe,
Lubelska
Fundacja
Rozwoju
i
na rozpoczêcie lub kontynuacjê
Enterprise
Europe
Network
oraz
edukacyjne, spo³eczne i gospodarcze miasta oraz licznymi imprezami
dzia³alnoœci gospodarczej. W
b
a
n
k
i
:
P
o
w
i
a
t
o
w
y
B
a
n
k
promocyjnymi.
konferencji uczestniczy³o 70 osób Spó³dzielczy
i
PKO
Bank
Polski
S.A.
Swoje miejsce znajd¹ te¿ wydawnictwa o Janowie, albumy, ksi¹¿ki, p³yty
obecnych lub przysz³ych
Wszystkie osoby, które nie mog³y
przedsiêbiorców, które mia³y okazjê
multimedialne, prezentuj¹ce dorobek janowskiego spo³eczeñstwa. Obchodom
uczestniczyæ w konferencji, a chc¹
pos³uchaæ m.in. o
dotacjach z
siê dowiedzieæ sk¹d wzi¹æ œrodki na jubileuszu miasta bêdzie towarzyszyæ równie¿ wydanie kalendarza
Urzêdu Pracy, dofinansowaniu z
biznes, zapraszamy do siedziby okolicznoœciowego oraz afisza jubileuszowego, specjalna edycja kartki pocztowej,
Regionalnego Programu
Lubelskiej Fundacji Rozwoju witryna w Internecie o 370-leciu, billboardy. Odbêdzie siê wiele cyklicznych imprez
Operacyjnego Województwa
Oddzia³
w Janowie Lubelskim, ul. J. artystycznych, sportowych i rozrywkowych realizowanych w ramach sta³ego
Lubelskiego, dzia³aniach Programu
Zamoyskiego
52, II piêtro (budynek kalendarza imprez.
Rozwoju Obszarów Wiejskich
tzw.
Starej
Poczty,
nad bankiem PKO Pragniemy równie¿ uhonorowaæ ludzi zas³u¿onych dla naszego miasta. Przy tej
realizowanych przez Stowarzyszenie
BP).
L o k a l n a
G r u p a
okazji ponawiamy apel o zg³aszanie Radzie Miejskiej kandydatur do tytu³u
Tekst: K. Dzadz
Dzia³ania „Leœny Kr¹g”, funduszach
Foto: Waldemar Futa "Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski" lub "Zas³u¿ony dla Gminy Janów
Lubelski".
Z perspektywy tej wielowiekowej tradycji chcemy pokazaæ i promowaæ,
wspó³czesny Janów Lubelski, pokazuj¹c jego niepowtarzalnoœæ, zacnych
mieszkañców, bogactwo przyrodnicze oraz kulturowo spo³eczne ca³ej Gminy.
POSIADAM DOM DO WYNAJÊCIA (przy ulicy) w centrum Janowa
Jednak obchody jubileuszu to przede wszystkim okazja do wspomnieñ, do licznych
Lubelskiego pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (apteka, sklepy, gabinety
spotkañ, wizyt goœci z kraju i z zagranicy, z miast partnerskich, dawnych
lekarskie itp.), 4 pomieszczenia, ³azienka - ok. 90 m2. Wszystkie media:
mieszkañców oraz zwiêkszonego ruchu turystycznego.
gaz, woda, œwiat³o.
Dlatego serdecznie zapraszamy naszych mieszkañców i rodaków do w³¹czenia siê
Wiadomoœæ pod nr tel: 603 876 988 lub 695 363 999.
w uroczyste obchody jubileuszowe tak, aby Jubileusz ten przyniós³ wszystkim
niezapomniane wra¿enia.
W imieniu organizatorów
ZAMIENIÊ MIESZKANIE w³asnoœciowe o powierzchni 72 m2 na
Krzysztof Ko³tyœ
mniejsze, ul. Wiejska 28/69
Burmistrz
Janowa
Lubelskiego
Wiadomoœæ pon nr. tel.: 697 748 444

Sk¹d wzi¹æ œrodki na biznes? Ju¿ wiemy!

Jesteœmy ju¿ 370 lat!

J

Og³oszenia drobne
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Podatki i op³aty w miejscu, inwestycje do przodu

KOLEJNA INWESTYCJA NA STARCIE
23-300 Janów Lubelski, ul.
Wojska Polskiego 21,
Zak³ad Instalatorstwa
Elektrycznego Czes³aw
Wieleba, 23-300 Janów
Lubelski, Ruda, ul.
Targowa 83,
„FLIS” Marcin Flis 23-300
Janów Lubelski, ul.
Ochotników Wêgierskich
1a/123
za kwotê 11 679 723,59 z³
brutto.
Nadzór inwestorski nad
prawid³owym wykonaniem robót
budowlanych bêdzie sprawowa³o
równie¿ konsorcjum firm:
Lider konsorcjum Nieruchomoœci
kancelaria Beata Marta Kucharzyk
ul. Graniczna 13, 11-400 Kêtrzyn
Partner konsorcjum INWEST-BUD
Mariusz Piórkowski Nowa Wieœ
Kêtrzyñska 10a, 11-400 Kêtrzyn
za kwotê 99 064, 00 z³ brutto.

GAZETA
Zadanie pn. „Podniesienie
atrakcyjnoœci inwestycyjnej
województwa lubelskiego poprzez
uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w Gminie Janów
Lubelski” bêdzie wykonywa³o
konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Przedsiêbiorstwo Robót DrogowoMostowych Sp.z o.o. w Janowie
Lubelskim, Borownica 26, 23-300
Janów Lubelski
oraz partnerzy konsorcjum:
Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowe „IN¯BUD” Sp. z o.o. 23300 Janów Lubelski, ul. Wojska
Polskiego 28A,Przedsiêbiorstwo
Budowlano-Us³ugowe „EKOMEL”
Sp. z o.o.,

Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013
Oœ Priorytetowa I Nowoczesna
Gospodarka, Dzia³anie I.3
Wspieranie Innowacji
B. Zakoœcielny

Bud¿et uchwalony, podatki w zasadzie nie wzros³y, jednak mieszkañcy pytaj¹ czy na
pewno nie bêdzie podwy¿ek podatków i innych op³at. Zapytaliœmy o to Zastêpcê
Burmistrza Czes³awa Krzysztonia.
Podatki nie wzros³y za wyj¹tkiem podwy¿ki op³at za œrodki transportu o masie ca³kowitej
pojazdu od 12 do 38 ton, do czego byliœmy zobligowani podniesieniem minimalnych
stawek przez Ministerstwo Finansów. Jeszcze raz pragnê podkreœliæ nie przewidujemy
podniesienia op³at za wodê i œcieki w 2010 roku. Natomiast podwy¿ki op³at za wywóz
œmieci wprowadzone w ubieg³ym roku by³y podyktowane wprowadzeniem przez pañstwo
wiêkszych op³at na rzecz ochrony œrodowiska. Op³aty te nie odbiegaj¹ od kosztów w
innych porównywalnych miejscowoœciach. Poprosi³em o przygotowanie danych przez
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej celem dokonania porównañ.
Utrzymanie podatków i op³at na niezmienionym poziomie nie spowoduje stagnacji w
rozwoju naszej gminy i miasta. Poprawa gospodarnoœci i organizacji powinna
zabezpieczyæ dynamiczny rozwój miasta i gminy. Jednoczeœnie proszê wyrozumia³oœæ
mieszkañców w zwi¹zku z utrudnieniami komunikacyjnymi jakie pojawi¹ siê ju¿ za kilka
tygodni, po ust¹pieniu zimy. Wznowione zostan¹ prace na wszystkich nie ukoñczonach
budowach, jednoczeœnie rozpoczn¹ siê nastêpne. Janów Lubelski bêdzie wielkim placem
budowy.
Dziêkujê za wypowiedŸ. Jan Machulak

Niebo nad Janowem
W dniu 9 lutego 2010 roku w siedzibie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w
Warszawie wiceminister Krzysztof Hetman
wyró¿ni³ najlepszych dziennikarzy
bior¹cych udzia³ w konkursie „NIE
PRZEGAP ZMIAN NA WSCHODZIE”, za najlepsze publikacje dotycz¹ce zmian
zachodz¹cych dziêki inwestycjom w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. W
Kategorii „radio” pierwsze miejsce zaj¹³ reporta¿ „Niebo nad Janowem” Pani Czes³awy
Borowik z Polskiego Radia Lublin. Na uroczyste wrêczenie nagród zosta³ zaproszony
Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Janowa Lubelskiego.

J a n o w s k a s t r e f a i n w e s t y c y j n a “BOROWNICA”

Gazeta Janowska
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Bud¿et Gminy Janów Lubelski na 2010 rok
72 mln 78 tys. z³
Dochody gromadzone przez gminê samodzielnie:

Dochody, które gmina otrzymuje z bud¿etu pañstwa:
Subwencje:
- czêœæ oœwiatowa - 8 861 804 z³
- czêœæ wyrównawcza i równowa¿¹ca - 3 030 332 z³

Podatki i op³aty - 6 898 150 z³
- podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci, itp.

Dochody z maj¹tku gminy - 2 925 000 z³
- wp³ywy za zarz¹d,
- wieczyste u¿ytkowanie nieruchomoœci,
- dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,
wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych.

Dotacje na zadania w³asne gminy:
- opieka spo³eczna - 1 589 400 z³
Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody
z bud¿etu pañstwa - 6 230 470 z³
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- od osób prawnych.

Ró¿ne op³aty - 717 617 z³
- wp³ywy z op³aty skarbowej,
- wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu,
- wp³ywy z ró¿nych op³at.

Dotacje na zadania zlecone gminie - 4 471 233 z³

Dotacje na zadania wspólne z powiatem - 550 000 z³
- przebudowa dróg i chodników

Œrodki finansowe Unii Europejskiej - 31 mln 343 tys. z³
W skrócie dochody bud¿etu gminy na 2010 rok to: 66 mln 627 tys. z³
Plan wydatkowania gminnych pieniêdzy przedstawia siê nastêpuj¹co:
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka
gruntami i nieruchomoœciami, plany
zagospodarowania przestrzennego - 457 000 z³

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa - 1 088 796 z³
Wydatki na turystykê, kulturê fizyczn¹
i sport - 1 011 500 z³

Administracja publiczna - 3 505 056 z³

Wydatki na drogi gminne - 7 103 156 z³
Wydatki na pomoc spo³eczn¹ - 6 766 700 z³
Wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska - 30 841 677 z³ w tym:

Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu - 270 000 z³

- Wydatki na realizacjê inwestycji - 29 295 028 z³
- Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi - 529 000 z³
- Wydatki na utrzymanie zieleni - 212 000 z³
- Oœwietlenie w gminie - 627 847 z³

Wydatki zwi¹zane z poborem podatków - 97 821 z³
Wydatki na oœwiatê i wychowanie oraz opiekê
edukacyjn¹, opiekê wychowawcz¹- 13 406 981 z³

Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa
narodowego - 4 747 256 z³

- utrzymanie szkó³ i przedszkoli w gminie,
- utrzymanie œwietlic, sto³ówek szkolnych

Wydatki na zwalczanie narkomanii
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
w gminie - 280 000 z³

Wydatki na zadania realizowane wspólnie
z powiatem janowskim - 1 560 495 z³
Chodnik - ulice Jana Paw³a II, Prosta, Sienkiewicza i dokumentacja
na budowê chodnika w Bia³ej i Momotach oraz udzia³ w realizacji
programu spo³eczeñstwo informatyczne

Wydatki inwestycyjne w latach 2002 - 2010
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INWESTYCJE
41 mln 356 tys. z³

Inwestycje w realizacji
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego RPO WL
1.
„Modernizacja uk³adu transportowego
starego centrum miasta Janowa Lubelskiego”.
Projekt dotyczy modernizacji 8 ulic gminnych,
przebiegaj¹cych przez teren miasta Janów Lubelski:
ul. 14 - go Czerwca, ul. Pi³sudskiego,
ul. Poprzeczna, ul. Armii Krajowej, ul. 3 - go Maja,
ul. Spadowa, ul. Szewska, ul. Ko³³¹taja. Ca³oœciowy
zakres obejmuje zmodernizowanie 3,01 km dróg
gminnych, zmodernizowanie 6,49 km chodników,
wybudowanie 0,12 km kanalizacji deszczowej i
wybudowanie 243 szt. innych obiektów
infrastruktury drogowej.
Ca³kowita wartoœæ projektu 4 363 067,50 z³,
dofinansowanie z EFRR 2 999 608,90 z³, œrodki
w³asne gminy 1 363 458,60 z³. Realizacja 20092010r.
2.
„Modernizacja i rozbudowa Janowskiego
Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim”.
Projekt dotyczy Modernizacji i rozbudowy
Janowskiego Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim
wraz z wyposa¿eniem i zagospodarowaniem ca³ego
2
terenu dzia³ki o powierzchni 3248 m ,pow. zab. 805,8
2
2
m ,pow. u¿. 1360,24 m , kubatura 6 738 m3.
Ca³kowita wartoœæ projektu 4 800 080,00 z³,
dofinansowanie z EFRR 2 750 445,84 z³, œrodki
w³asne gminy 2 049 634,16 z³. Realizacja 20092010r.
3.
„Kontynuacja kompleksowej gospodarki
wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim etap III” .
Projekt dotyczy uporz¹dkowania gospodarki wodnoœciekowej poprzez budowê sieci wodnokanalizacyjnej oraz modernizacjê ujêcia wody i
Oczyszczalni œcieków. Projekt obejmuje: budowê
sieci wodoci¹gowej o ³¹cznej d³ugoœci 6,65 km,
budowê sieci kanalizacji sanitarnej o d³ugoœci 15,25
km, budowê przepompowni œcieków w iloœci 5 sztuk,
modernizacjê Oczyszczalni Œcieków w Janowie
Lubelskim.
Ca³kowita wartoœæ projektu 25 924 466,81 z³,
dofinansowanie z EFRR 21 895 804,66 z³, œrodki
w³asne gminy 4 028 662,15 z³. Realizacja 20092011r.

Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej 2007 - 2013
1.
Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej „Podniesienie atrakcyjnoœci
inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie
Janów Lubelski”. Projekt ma na celu podniesienie
atrakcyjnoœci inwestycyjnej województwa
lubelskiego poprzez kompleksowe przygotowanie
terenu pod inwestycje w Gminie Janów Lubelski
poprzez: budowê dróg wewnêtrznych z oœwietleniem
i po³¹czenie ich z istniej¹cym uk³adem komunikacji,

budowê sieci
wodoci¹gowej w
iloœci 2934 mb
oraz kanalizacji
sanitarnej w iloœci
4966 wraz
z
d w o m a
pr ze po mp ow ni a
m i œ c i e k ó w,
b u d o w ê
oœwietlenia
ulicznego i nasadzenia zieleni, wprowadzenie
monitoringu dla sieci wodoci¹gowej i pompowni
œ c i e k ó w
s a n i t a r n y c h .
Ca³kowita wartoœæ projektu 13 084 221,94 z³,
dofinansowanie z EFRR 11 775 799,75 z³, œrodki
w³asne gminy 1 308 422,19 z³. Realizacja 2010r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW
1.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
„Rozbudowa budynku OSP w celu utworzenia
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego” w Zofiance
Górnej”.
Celem projektu jest podniesienie jakoœci oferty
edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturalnej dla dzieci i
doros³ych na terenie miejscowoœci poprzez
rozbudowê remizy stra¿ackiej OSP w celu
utworzenia w niej Centrum KulturalnoRekreacyjnego. Ca³kowita wartoœæ projektu 700
000,00 z³, dofinansowanie z EFPROW
379 682,00 z³, œrodki w³asne gminy 378 982,00 z³.
Realizacja 2009-2010r.
2.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
„Stworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
we wsi Bia³a II”.
Celem projektu jest podniesienie jakoœci oferty
edukacyjnej, sportowej i kulturalnej dla dzieci i
doros³ych na terenie miejscowoœci poprzez
rozbudowê remizy stra¿ackiej OSP w celu
utworzenia w niej Centrum KulturalnoRekreacyjnego. Ca³kowita wartoœæ projektu 1 199
953,75 z³, dofinansowanie z EFPROW
392 793,00 z³, œrodki w³asne gminy 807 160,75 z³.
Realizacja 2009-2010r.

Inwestycje przygotowywane do
realizacji w 2010 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego RPO WL
1.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego RPO WL „Modernizacja
uk³adu transportowego nowego centrum miasta
Janowa Lubelskiego”. Projekt dotyczy modernizacji
6 dróg gminnych i budowy œcie¿ki rowerowej,
przebiegaj¹cej przez teren miasta Janów Lubelski:
ul. Kochanowskiego, ul. 8 - go Wrzeœnia, ul. Wiejska,
ul. Partyzantów, ul. Kardyna³a Wyszyñskiego,
ul. Kopernika. Ca³oœciowy zakres inwestycji
obejmuje przebudowê 1,96 km dróg gminnych,
zmodernizowanie 2,167 km chodników,
wybudowanie 0,220 km kanalizacji deszczowej,
wybudowanie 8 szt. urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu,
zmodernizowanie 6 szt. przejœæ dla pieszych oraz
wybudowanie 0,566 km œcie¿ki rowerowej.
Ca³kowita wartoœæ projektu 2 922 842,88 z³,
dofinansowanie z EFRR 1 461 421,44 z³, œrodki
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w³asne gminy 1 461 421,44 z³. Realizacja 2010r.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 we wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym w Janowie Lubelskim
1.
„Przebudowa dróg powiatowych nr 2829L
Janów Lubelski ul. Prosta, nr 2830L Janów Lubelski
ul. Sienkiewicza oraz 2835L Janów Lubelski ul. Jana
Paw³a II”. Ca³kowity koszt inwestycji 3 996 000,00
z³, kwota dofinansowania 1 998 000,00 z³, wk³ad
w³asny 1 998 000,00 z³. Projekt dotyczy
modernizacji 3 dróg powiatowych, przebiegaj¹cych
przez teren miasta Janów Lubelski.

Z³o¿one wnioski
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego RPO WL
1.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego RPO WL. „Budowa
Parku Rekreacji „Zoom Natury” nad zalewem w
Janowie Lubelskim”. W ramach Projektu powstanie 5
nowych wielofunkcyjnych obiektów tworz¹cych
Park rekreacji. Obiekty zostan¹ wyposa¿one w
urz¹dzenia rekreacyjne, multimedia i instalacje.
Ponadto w zakres projektu wchodzi rozbudowa
k¹pieliska, poszerzenie pla¿y a tak¿e rozbudowa
infrastruktury podstawowej w zakresie komunikacji,
sieci elektrycznej i oœwietlenia, instalacji wodnosanitarnej, deszczowej, sieci teleinformatycznej.
Ca³kowita wartoœæ projektu: 19 979 429,00z³,
dofinansowanie z EFRR 13 985 600,30 z³, œrodki
w³asne gminy 5 993 828,70 z³. Realizacja 2010
2012r.

Wnioski planowane do z³o¿enia w
ramach RPO
1.
Rewitalizacja historycznego Centrum miasta
nowy rynek etap III,
2.
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych nad
zalewem.

Wnioski planowane do z³o¿enia w
ramach PROW
1.
„Budowa chodnika w miejscowoœci Momoty
Górne”.
2.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Momotach Górnych.

Przygotowywane dokumentacje
(koncepcja)
1.
Kanalizacja sanitarna w miejscowoœci
Bia³a I, Bia³a II, Podlipie, ul. Kamienna, ul. Bialska i
ul.Okopowa,
2.
Sieæ wodoci¹gowa na czêœci ul. Korczaka,
3.
Boisko sportowe wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowoœci
Momoty Górne,
4.
Boisko sportowe wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowoœci
Bia³a II.
Opracowa³ Bernard Zakoœcielny

9.

APEL O POMOC!
W tym roku ponownie zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do
wszystkich ludzi dobrego serca o przekazanie 1% podatku
dochodowego na leczenie naszego synka Jakuba
Nowickiego.
Kubuœ ma 9 lat i od czterech lat leczony jest hormonem
wzrostu. Leczenie wady, z któr¹ siê urodzi³ nie jest objête
refundacj¹ NFZ. Pieni¹dze na zakup leków musimy
zebraæ sami. Koszt jest bardzo wysoki, rocznie wynosi 27
tys. z³. Aby efekt kuracji by³ zadowalaj¹cy leczenie musi
trwaæ jeszcze kilka lat. Nie jesteœmy w stanie sami podo³aæ tak wysokim kosztom
leczenia, dlatego bardzo prosimy o pomoc i przekazanie 1% podatku, jako
darowizny na leczenie Jakuba.
Jak przekazaæ 1%?
W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy obliczyæ 1% ogólnej kwoty podatku
dochodowego, nastêpnie wpisaæ go w rubrykê dotycz¹c¹ przekazania 1% na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego. Jako nazwê organizacji Po¿ytku Publicznego
prosimy wpisaæ:
Caritas Diecezji Sandomierskiej KRS: 0000213751
1% dla Jakuba Nowickiego
Jeœli chcieliby jednak Pañstwo pomóc nam bezpoœrednio, mo¿liwe jest to dziêki
rachunkowi bankowemu, który za³o¿y³o nam Caritas Diecezji Sandomierskiej w
celu gromadzenia funduszy na leczenie naszego syna:
BPH O/Sandomierz nr 10 1060 0076 0000 3300 0038 2559, koniecznie z dopiskiem
„Dla Jakuba Nowickiego”.
Za okazan¹ pomoc z góry dziêkujemy!
Barbara i Przemys³aw Nowiccy
Bia³a I nr 27, tel. 15 872 27 58, kom. 662 665 489

1% NA TOMOGRAF
Przekazuj¹c 1% swojego podatku „ SPO£ECZNEMU
KOMITETOWI ZAKUPU TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO” wspierasz dzia³ania na rzecz zakupu
tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. Prosimy pamiêtaæ o
naszym stowarzyszeniu posiadaj¹cym status organizacji po¿ytku
publicznego. Zachêcamy serdecznie do przekazania1% podatku za
rok 2009.
Ka¿da, nawet najmniejsza wp³ata prze³o¿y siê na realn¹ pomoc w pozyskaniu
tomografu, który bêdzie s³u¿y³ nam wszystkim w przypadku potrzeby szybkiej i
bezpiecznej diagnostyki chorób i urazów.
Pomoc ta nie kosztuje Ciebie nic. Wystarczy wskazaæ na formularzach PIT:
„ Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego” w Janowie
Lubelskim
KRS 0000227266
Prosimy o przekazanie tej informacji innym – oni te¿ mog¹ wesprzeæ zakup
tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. Dziêkujemy.
Zarz¹d SKZTK

1% podatku dla Janowskiego Stowarzyszenia
Niesienia Pomocy „Humanus”
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
zwraca siê z proœb¹ o wsparcie prowadzonej przez nas
dzia³alnoœci w postaci przekazania 1 % podatku za 2009 rok.
JSNP ”Humanus” podejmuje liczne dzia³ania skierowane
do osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Swoj¹
pomoc¹ obejmuje ca³e rodziny, które wymagaj¹ wsparcia i
pomocy.
Na terenie gminy Janów Lubelski prowadzimy:
1. Klub Integracji Spo³ecznej;
2. Œwietlicê Œrodowiskow¹ „ Stokrotka”;
3. Zimowy Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych i Zagro¿onych
Bezdomnoœci¹;
4. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin;
5. Ko³o Wolontariatu;
6. Punkt Doradczy dla Organizacji Pozarz¹dowych i Instytucji Pomocy Spo³ecznej.
Bardzo prosimy o przekazanie 1% na wsparcie naszych dzia³añ.
Jako nazwê organizacji Po¿ytku Publicznego nale¿y wpisaæ:
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
KRS 0000184388
konto: PKO Bank Polski 4210203235000510200428755
Serdecznie dziêkujemy
Zarz¹d JSNP „Humanus”

10.
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Zbli¿a siê czas, w którym ka¿dy z nas musi siê zmierzyæ z corocznym
zeznaniem podatkowym PIT. Sami zdecydujemy, czy skorzystamy z
mo¿liwoœci przekazania 1% swojego podatku wspomagaj¹c wybran¹
organizacjê spo³eczn¹. To nic nie kosztuje, mo¿emy natomiast zrobiæ
coœ dobrego.
MKS „Janowianka” gor¹co prosi Wszystkich swoich Sympatyków,
wszystkich, którzy mog¹ poprzez gest solidarnoœci pomóc klubowi, a
szczególnie zwi¹zanym z nim i trenuj¹cym w 4 grupach wiekowych
dzieciom i m³odzie¿y, o przekazanie 1% od podatku dochodowego.
Wystarczy tylko w rocznej deklaracji podatkowej PIT w rubryce
„wniosek o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz Organizacji
Po¿ytku Publicznego” wpisaæ:
Stowarzyszenie SAS KRS: 0000184074
z dopiskiem „dla Klubu MKS Janowianka”.
Prosimy gor¹co pomó¿cie. Ka¿da z³otówka pomo¿e naszym
dzieciom.
Wszystkich pragn¹cych pomóc naszemu klubowi informujemy, ¿e:
Osoba przekazuj¹ca 1% podatku nale¿nego nie ponosi ¿adnych
kosztów zwi¹zanych z t¹ decyzj¹ – kwota przeznaczona na konkretny
cel np.: pomoc klubowi pomniejsza jedynie wartoœæ podatku
odsy³anego przez dany Urz¹d Skarbowy do bud¿etu i jest kierowana
na konkretny, wskazany przez Pañstwa cel.
Zarz¹d Klubu MKS „Janowianka” serdecznie dziêkuje
Stowarzyszeniu Aktywizacji Spo³ecznej SAS za umo¿liwienie
przeprowadzenia zbiórki pieniêdzy.

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
Kto mo¿e otrzymaæ œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego?
Z pomocy z funduszu alimentacyjnego mog¹
skorzystaæ osoby, które maj¹ problem ze
œci¹gniêciem zas¹dzonych alimentów od
rodzica, który zosta³ zobowi¹zany do ich
p³acenia na podstawie tytu³u wykonawczego.
Warto wiedzieæ, ¿e tytu³em wykonawczym jest
tytu³ egzekucyjny (na przyk³ad prawomocne
orzeczenie s¹du) zaopatrzony w nadan¹ przez
S¹d klauzulê wykonalnoœci. O œwiadczenia z
funduszu alimentacyjnego mo¿e wyst¹piæ osoba
uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy
(rodzic, opiekun), sk³adaj¹c wniosek do swojej
Gminy wraz z wymaganymi dokumentami.
Jakie kryteria powinny byæ spe³nione, aby
otrzymaæ œwiadczenie?
Œwiadczenia przys³uguj¹, je¿eli miesiêczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w
rodzinie nie przekracza kwoty 725 z³. i w
przypadku, gdy egzekucja okaza³a siê
bezskuteczna.
W okresie zas i³kowym 2009/2010 tj. od
01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. wykazujemy
dochody za rok kalendarzowy poprzedzaj¹cy
okres zasi³kowy, czyli za rok 2008.
Kiedy egzekucja jest bezskuteczna?
Egzekucja jest bezskuteczn¹, je¿eli w okresie
ostatnich dwóch miesiêcy nie wyegzekwowano
pe³nej nale¿noœci z tytu³u zaleg³ych i bie¿¹cych
zobowi¹zañ alimentacyjnych, oraz za egzekucjê
uwa¿a siê równie¿ niemo¿noœæ wszczêcia lub
prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko
d³u¿nikowi alimentacyjnemu przebywaj¹cemu
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu przys³uguj¹ œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego?
Œwiadczenia przys³uguj¹ osobie uprawnionej,
która nie ukoñczy³a 18 roku ¿ycia, podejmuje
naukê w szkole lub szkole wy¿szej do ukoñczenia
25 roku ¿ycia
lub w przypadku osoby
niepe³nosprawnej, która posiada orzeczenie o
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Komu nie przys³uguj¹ œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego?
Œwi adc zen ia nie prz ys³ ugu j¹, gdy oso ba
uprawniona zosta³a umieszczona w instytucji
zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie albo w
rodzinie zastêpczej, jest pe³noletnia i posiada
w³asne dziecko lub zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski.
Jaka mo¿e byæ wysokoœæ wyp³acanych
œwiadczeñ alimentacyjnych?
Œwi adc zen ia z fun dus zu ali men tac yjn ego
przys³uguj¹ w wysokoœci bie¿¹co ustalonych
alimentów, jednak¿e nie wy¿szej ni¿ 500 z³.
Œwia dcze nia z fund uszu alim enta cyjn ego
wyp³acane s¹ w okresach miesiêcznych.
Czy podejmowane s¹ jakieœ czynnoœci wobec
d³u¿ników alimentacyjnych?
Po pierwsze, po przyznaniu œwiadczeñ z
funduszu, wzywa siê d³u¿nika alimentacyjnego
w celu przeprowadzenia z nim wywiadu, aby
ustaliæ sytuacjê rodzinn¹, dochodow¹ i
zawodow¹ , a tak¿e jego stanu zdrowia i przyczyn
nie ³o¿enia na utrzymanie osoby uprawnionej.
D³u¿nik sk³ada tak¿e oœwiadczenie maj¹tkowe.
W przypadku gdy d³u¿nik alimentacyjny nie
mo¿e wywi¹zaæ siê ze swoich zobowi¹zañ z
powodu braku zatrudnienia zobowi¹zuje siê go
do zarejestrowania siê w Powiatowym Urzêdzie
Pracy. Kolejnym krokiem jest informacja do
Powiatowy Urz¹d Pracy o potrzebie aktywizacji
zawodowej d³u¿nika.

OG£OSZENIE
W zwi¹zku z planowan¹ w 2010 r. uroczystoœci¹ nadania medali „Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie” (50 lat i wiêcej), prosimy wszystkich zainteresowanych z terenu miasta i
gminy Janów Lubelski o kontakt z kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego w Urzêdzie
Miejskim w
Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 2 (parter),
tel. 015 8724321.
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
Dorota Walikowska

INFORMACJA!
Poradnia Telefoniczna dla osób prze¿ywaj¹cych
kryzys emocjonalny
Uprzejmie informujê, ¿e uruchomiona zosta³a pierwsza bezp³atna, ogólnopolska Poradnia
Telefoniczna 116 123 dla osób prze¿ywaj¹cych kryzys emocjonalny. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 14.00 do 22.00 pod bezp³atnym numerem telefonu 116 123
dy¿uruj¹ specjaliœci Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, udzielaj¹c wsparcia i
pomocy psychologicznej osobom potrzebuj¹cym.

Dzia³alnoœæ Poradni Telefonicznej 116 123 obejmuje nastêpuj¹ce formy pomocy dla osób
doœwiadczaj¹cych kryzysu osobistego:
- prowadzenie telefonicznych konsultacji dla osób potrzebuj¹cych wsparcia w sytuacjach
kryzysowych;
- rozwijanie i udostêpnianie systemu skierowania osób korzystaj¹cych z pomocy
telefonicznej do lokalnie dzia³aj¹cych specjalistów i instytucji wspieraj¹cych w celu
kontynuacji pomocy;
- prowadzenie internetowych dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych wspieraj¹cych
interwencje kryzysowe.
Gazeta Janowska
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A co dzieje siê, kiedy d³u¿nik alimentacyjny
nie stawi siê na wywiad?
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów w przypadku gdy d³u¿nik
alimentacyjny uniemo¿liwia przeprowadzenie
wywiadu alimentacyjnego lub odmówi z³o¿enia
oœwiadczenia maj¹tkowego, czy zarejestrowania
siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy jako
bezrobotny albo poszukuj¹cy pracy, b¹dŸ bez
uzasadnionej przyczyny przyjêcia propozycji
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, wykonywania prac spo³ecznie
u¿ytecznych, prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac na zasadach robót publicznych
albo udzia³u w szkoleniu, sta¿u lub
pr zy go to wa ni u za wo do wy m do ro s³ yc h,
wówczas Gmina w³aœciwa dla d³u¿nika sk³ada
wniosek do Prokuratury o œciganie za
przestêpstwo okreœlone w art. 209§1 Kodeksu
karnego i kieruje wniosek do starosty o
zatrzymanie prawa jazdy d³u¿nika
alimentacyjnego.
Czy mo¿liwe jest odzyskanie prawa jazdy
przez d³u¿nika?
Tak, zwrot zatrzymanego prawa jazdy nastêpujê
na wniosek Gminy, gdy d³u¿nik spe³ni zastosuje
powy¿sze czynnoœci.
Ile œrodków finansowych uda³o siê Gminie
Janów Lubelski odzyskaæ od d³u¿ników
alimentacyjnych w roku 2009?
Jest to kwota rzêdu 62 250,54 z³otych, z tego na
Bud¿et Pañstwa zosta³a przekazana kwota 35
919,34 z³otych do innych Gminy 2 598,43
z³otych, a na dochody w³asne Gminy 19 970,66
z³otych. Ponadto inne Gminy przekaza³y na
dochody naszej Gminy kwotê 3 289,61 z³otych.
Red.

Ceny us³ug komunalnych
w Janowie Lubelskim
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami mieszkañców naszego miasta
przedstawiamy ceny podstawowych us³ug komunalnych w miastach naszego
regionu.
Ceny za wywóz nieczystoœci sta³ych:
!Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Ekoland” Kowalin 14 (Kraœnik)
- pojemnik 110 l - 13,77 z³ netto + 6,10 z³ netto za wywóz worków z
odpadami segregowanymi.
!Przedsiêbiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Graniczna 3, Kraœnik
- pojemnik 110 l - 13,38 z³ netto + 6,16 z³ netto za wywóz worków z
odpadami segregowanymi.
!Mielec pojemnik 110 l/120 l 13,74 z³ netto, bez odbioru odpadów
segregowanych.
!Nisko 8,50 z³ od osoby za 1 miesi¹c, w cenie odbiór odpadów segregowanych.
!PGKiM Sp. z o.o. Opatów
- pojemnik 110 l/120 l - 13,50 z³ netto, bez odbioru odpadów segregowanych.
!PGKiM Sp. z o.o. w Bi³goraju
- pojemnik 110 l/120 l - 14,77 z³ netto, w cenie odbiór odpadów
segregowanych.
!PGKiM Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
- pojemnik 110 l/120 l - 13,08 z³ netto, w cenie odbiór odpadów
segregowanych.
Ceny za dostarczenie wody i odbiór œcieków w cenach netto:
Miejscowoœæ
Woda z³/m3
Œcieki
z³/m3
1. £êczna
2,53
5,29
2. Œwidnik
2,54
4,86
3. Lublin
2,78
3,69
4. Kraœnik
2,63
3,59
5. Krasnystaw
2,20
3,40
6. Stalowa Wola
2,02 2,40
4,03 4,34
7. Sandomierz
2,76 2,84
3,79 5,54
8. Bi³goraj
2,57 2,58 2,59
5,21
9. Staszów
3,37
6,44
10. Opatów
2,96 3,41 4,60
3,69 4,69
11. Janów Lubelski
2,35
3,46
Zastêpca prezesa zarz¹du Henryk Podpora
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