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Egzemplarz bezp³atny

Zawody godne
olimpijskiego lauru

Reorganizacja w szpitalu
Oddzia³ rehabilitacji medycznej
Nowym p.o. Ordynatora Oddzia³u
Rehabilitacji w SPZZOZ w Janowie
Lubelskim zosta³ pochodz¹cy z
Olbiêcina lek. med. Grzegorz Kania.
Jego wczeœniejsza praca zwi¹zana by³a
równie¿ z t¹ specjalizacj¹. Dotychczas
pracowa³ w Szpitalu Wojewódzkim w
Lublinie, wczeœniej prowadzi³
poradniê rehabilitacyjn¹ w Kraœniku.
Posiada specjalizacje pierwszego
stopnia. Obecnie jest w trakcie nauki i
II stopieñ specjalizacji uzyska w jesieni
br. M ieszka w Olbiêcinie, sk¹d
doje¿d¿a do Janowa. ¯ona Alicja o
specjalizacji lekarz rodzinny prowadzi
POZ w Kraœniku, maj¹ syna w wieku
lat szeœciu. Dotychczas jest jedynym
lekarzem w Janowie o tej specjalizacji.
Pan ordynator przewiduje jednak¿e w
nied³ugim okresie, po wzroœcie iloœci
³ó¿ek (jest 11), powiêkszenie obsady
lekarskiej do trzech osób. Docelowo w
Ja no wi e m a p ow st aæ od dz ia ³
rehabilitacji z 30 ³ó¿kami.
Szpitalne zmiany
W Janowskim Szpitalu maj¹ miejsce
kolejne zmiany org anizacyjne.
Tem at em wi od ¹c ym os ta tn ie go
posiedzenia Rady Spo³ecznej SPZZOZ
by³y zmiany w Statucie dotycz¹ce
reorganizacji oddzia³ów
wewnêtrznych. Dyrekcja
zaproponowa³a po³¹czenie Oddzia³u I z
Oddzia³em II w jeden oddzia³ z
lokalizacj¹ obydwu na trzecim piêtrze
szpitala. Obecnie w jego czêœci trwaj¹
prace remontowe, trzeba zaznaczyæ, ¿e
stan sal oraz korytarzy wymaga
natychmiastowych remontów.
Na czwartym piêtrze, w miejscu
obecnego wewnêtrznego II,
zlokalizowany bêdzie Oddzia³
Rehabilitacji, który ju¿ funkcjonuje na
terenie szpitala. W trakcie posiedzenia
Rady Spo³ecznej, prowadzonej przez
Starostê Powiatu Boles³awa Gzika,
dyskutowano na temat zasadnoœci
takich rozwi¹zañ. Dyrektor Zbigniew
Widomski jako g³ówny cel poda³
usprawnienie dzia³ania oddzia³u.
Jednoczeœnie pad³o zapewnienie, ¿e nie
nast¹pi jakakolwiek redukcja
zatrudnienia personelu medycznego.

Zastêpca Dyrektora Roman Kaproñ
poinformowa³ o nowych, lepszych
mo¿liwoœciach wykorzystania sprzêtu
me dy cz ne go , z or ga ni zo wa ni u
sprawniejszych zespo³ów dy¿urnych
lekarzy i pielêgniarek. Tak¹ zmianê
organizacyjn¹ zaakceptowali podczas
wczeœniejszych rozmów Ordynatorzy:
Andrzej Kamiñski (oddzia³ I) i Tadeusz
Borowski (oddzia³ II). Jak zosta³o
niespodziewanie ujawnione, s¹ ju¿
uzgodnienia, co do obsady stanowiska
ordynatora nowego oddzia³u
wewnêtrznego - zostanie nim Andrzej
Kamiñski, a jego zastêpc¹ Tadeusz
Borowski. Przed g³osowaniem Rady
Spo³ecznej zabra³a g³os pani Gra¿yna
Kawiak, w imieniu Zwi¹zku
Zaw odo weg o Lek arz y, wyr a¿a j¹c
de za pr ob at ê wo be c ty ch zm ia n
organizacyjnych. W swoim
wyst¹pieniu zg³osi³a obawy, ¿e ta
reorganizacja poci¹gnie za sob¹ ukryt¹
likwidacjê czêœci ³ó¿ek chorób
wewnêtrznych. Dyrektor Zbigniew
Widomski stara³ siê udowodniæ, ¿e nie
ma takiego zagro¿enia. Po wys³uchaniu
za i przeciw Rada Spo³eczna wyda³a
jednog³oœn¹ opiniê pozytywn¹ do
zmian w statucie. Wczeœniej Rada
wyda³a pozytywn¹ opiniê w sprawie
zakupu trzech komputerów oraz zbycia
trzech starych samochodów, które
wykorzystywane by³y do transportu
miêdzy innymi pacjentów na
wykonywanie dializ.
Starosta Boles³aw Gzik
potwierdzi³, ¿e zwolnieñ personelu nie
bêdzie, natomiast ju¿ w krótkim czasie
przewiduje siê przyjêcia pracowników
w miej sce odch odz¹ cych osób z
przyczyn losowych czy emerytalnych.
Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e opinie
zwi¹zków jak równie¿ Rady
Spo³ecznej nie s¹ wi¹¿¹cymi dla
Dyrekcji szpitala w zakresie obecnych
zmian o rganizacyjnych. N a
za ko ñc ze ni e s po tk an ia po le ci ³
przygotowanie materia³ów do dyskusji
na temat powo³ania przy szpitalu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
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W dn. 11-12.02.2005 r. Janów Lubelski
goœci³ uczestników Pucharu Polski
Ka de tó w w za pa sa ch , w st yl u
klasycznym. W zawodach startowa³o
306 zawodników z 53 klubów z ca³ego
kr aj u. Re we la cj ¹ z aw od ów by ³
wychowanek Janowskiego Ludowego
Klubu Sportowego,,Olimp” £ukasz
Kowal, który zosta³ uznany najlepszym
zawodnikiem Pucharu Polski.
W fina³owym pojedynku w kategorii
58 kg pokona³ zawodnika Unii
Racibórz - Mateusza Wolnego, którego
ojciec Ryszard, Mistrz Olimpijski z
Atlanty by³ goœciem honorowym
janowskich zawodów. Drugim
Olimpijczykiem a zarazem sêdzi¹
zawodów by³ Andrzej Wroñski
dwukrotny Mistrz Olimpijski z Seulu i
Atlanty.
Pozostali zawodnicy Olimpu
wywalczyli nastêpuj¹ce miejsca:
Kat. 42 kg - Kania Dawid - 22 na 30
startuj¹cych;
Kat. 46 kg - Flis Damian - 11 na 28
startuj¹cych;
Kat. 46 kg - £ukasik Kamil - 19 na 28
startuj¹cych;
Kat. 50 kg - Kowal Kamil - 10 na 37
startuj¹cych;
Kat. 54 kg - Ludian Marcin - 16 na 32
startuj¹cych;
Kat. 69 kg - Flis Damian - 18 na 31
startuj¹cych;
Kat. 85 kg - Karwatowski Artur - 16 na
22 startuj¹cych;
Kat. 85 kg - Król Grzegorz - 18 na 22
startuj¹cych.
W punktacji klubowej Olimp zaj¹³ XII
miejsce. Po raz kolejny JLKS ,,Olimp”
zorganizowa³ zawody na najwy¿szym

OPONY
- PROMOCJA
osobowe dostawcze
rolnicze ciê¿arowe

Jan Machulak

Felgi aluminiowe

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

!

Przed wywa¿eniem
myjemy ka¿de ko³o

!

Janów Lub., ul. Okopowa 9
tel. 872 50 80
www.swacha.pl

Gazeta Janowska

poziomie sportowym i organizacyjnym
co potwierdzi³y w³adze Polskiego
Zwi¹zku Zapaœniczego w Warszawie.
Nagrody na Puchar Polski zosta³y
do fi na ns ow an e pr ze z St ar os tw o
Powiatowe w Janowie Lubelskim,
które wrêcza³ Starosta Boles³aw Gzik.

Sponsorami zawodów byli: Hotel
Myœliwska - Stanis³aw Mazur, Motivo Sergio Azzini, MATTHIAS, Us³ugi
Remontowo Budowlane - Andrzej.
£acko, URODA - Józef Dudek, Studio
Reklamy - Antoni. Florczak, Neonet Roman. Oleszko, Optyk, Jubiler,
Eldom. Organizatorzy dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom, zaproszonym
goœciom i kibicom za udzia³ w
zawodach.
Opr. Krzysztof Jednac

AUTO-SERWIS
Janów Lub., ul. Wa³owa 40b
tel. 872 32 70

Instalacje gazowe
monta¿ - serwis
2 lata gwarancji
najwy¿sza jakoœæ

NAPRAWY BIE¯¥CE
samochodów
OPONY OSOBOWE I DOSTAWCZE

w promocji

1% NA SZLACHETNY CEL
Szanowni Pañstwo,
Informujemy, ¿e 1% odprowadzanego podatku mo¿ecie Pañstwo przekazaæ na
szlachetny cel - na zadania statutowe Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Umo¿liwia
to ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie. Decyduj¹c siê na
wp³atê na rzecz PCK, wspieracie najstarsz¹ i najbardziej wszechstronn¹
organizacjê charytatywn¹ w Polsce. Mamy d³ug¹ i chlubn¹ tradycjê niesienia
pomocy najbardziej potrzebuj¹cym. Naszym celem jest zapobieganie ludzkim
cierpieniom i ich ³agodzenie. Dzia³amy w miêdzynarodowym ruchu
czerwonokrzyskim obejmuj¹cym swym zasiêgiem ca³y œwiat. Jeœli przeznaczycie
Pañstwo 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia gwarantujemy, ¿e ca³y
dochód przeznaczymy na szlachetne cele okreœlone w naszym statucie.
Dlaczego warto przekazaæ
1% podatku na PCK?
Poniewa¿:
- Pomagamy wszystkim
potrzebuj¹cym;
- Zapewniamy pomoc domow¹
i pielêgniarsk¹ osobom
starszym;
- Szkolimy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy;
- Propagujemy idee
honorowego krwiodawstwa;
- Popularyzujemy idee
wolontariatu;
- Udzielamy pomocy
uchodŸcom i uciekinierom;
- Prowadzimy poszukiwania i
ustalamy losy ofiar wojen i
klêsk ¿ywio³owych;
- Upowszechniamy wiedzê o
miêdzynarodowym prawie
humanitarnym;
- Uczestniczymy w
miêdzynarodowych akcjach
pomocy Czerwonego Krzy¿a.

Jak siê rozliczyæ?
- Obliczamy wysokoœæ swojego podatku za miniony rok podatkowy (na podstawie
PIT-u rocznego).
- Nastêpnie odliczamy od uzyskanej kwoty 1%, z pominiêciem koñcówki
wyra¿onej w groszach.
- Uzyskan¹ kwotê wpisujemy do rubryki: kwota zmniejszenia z tytu³u wp³aty na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego - na podstawie art. 27 ustawy. Rubryka ta
znajduje siê zarówno w formularzu PIT-36, jak i PIT-37 w czêœci „Obliczenia
zobowi¹zania podatkowego”. Dla PIT-36 jest to pozycja numer 181, dla PIT-37 to
pozycja numer 111.
- Prosimy o wp³atê 1% kwoty z rozliczenia podatkowego na rachunek bankowy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a Zarz¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim:

08102032350000580200240747
Pamiêtajmy, by rachunek zawiera³ imiê, nazwisko, adres wp³acaj¹cego oraz
kwotê przeznaczon¹ na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy¿a. W rubryce tytu³
przelewu nale¿y napisaæ „dla PCK 1% podatku, zgodnie z art. 27 d ustawy”.
Wp³ata musi byæ dokonana pomiêdzy 1 stycznia 2005 r., a dniem z³o¿enia
zeznania podatkowego; dla podatników rozliczaj¹cych siê za pomoc¹ formularzy
PIT-36 i PIT-37 nie póŸniej ni¿ do dnia 30 kwietnia 2005 r.
UWAGA: Nale¿y zachowaæ potwierdzenie przelewu - w przypadku kontroli
skarbowej bêdzie to dowód przekazania pieniêdzy na rzecz PCK.
Na co przeznaczymy otrzymane œrodki?
- na do¿ywianie dzieci;
- na domy opieki, noclegownie i jad³odajnie;
- na pomoc samotnym i ob³o¿nie chorym;
- na odzie¿ i ¿ywnoœæ dla osób ubogich;
- na rozwój honorowego krwiodawstwa;
- na upowszechnianie idei wolontariatu;
- na miêdzynarodow¹ pomoc humanitarn¹.
Tylko od Pañstwa zale¿y, czy 1% z i tak nale¿nego fiskusowi podatku, zostanie
wydany na szlachetny cel.
Warto zaufaæ PCK!
Nasz numer w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS): 0000225587.
Lista organizacji po¿ytku publicznego znajduje siê na stronach internetowego
serwisu Ministerstwa Sprawiedliwoœci: www.ms.gov.pl
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Nowoœci w PCPR
Dnia 4 lutego 2005r. w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie odby³a siê
konferencja, na któr¹ zaproszono
przedstawicieli instytucji powiatu
jan ows kie go. Pra cow nik ów S¹d u,
Policji, Szkó³, Poradni
ps yc ho lo gi cz no - pe da go gi cz ne j,
Oœ ro dk ów Po mo cy Sp o³ ec zn ej .
Konferencja odby³a siê pod has³em
,,Opieka nad dzieckiem i rodzin¹ w
powiecie janowskim" Tematyk¹
spotkania by³y: "Rozwi¹zania prawne i
interwencie s³u¿b spo³ecznych w
przypadkach przemocy w rodzinie''.
Prelegentami uczestnicz¹cymi
w konferencji byli: Pan Jaros³aw
Polanowski - prokurator Prokuratury
Apelacyjnej w Warszawie, pracownik
Pañstwowej agencji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, ekspert
ogólnopolskich kampanii przeciwko
przemocy w rodzinie; Pani Katarzyna
Mic hal ska - koo rdy nat or dzi a³a ñ
przeciwko przemocy w rodzinie,
pr ac ow ni k Pa ñs tw ow ej Ag en cj i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Najwiêksze znaczenie w
polityce spo³ecznej wobec rodzin ma
wielostronnoœæ dzia³añ, aktywizuj¹ce
przedsiêwziêcia, ró¿norodne
narzêdzia, wielopartnerstwo
realizatorów. St¹d podejmowane s¹ i
bêd¹ dzia³ania nie tylko o charakterze
materialnym, ale pomocy rzeczowej,
us³ugowej, doradczej.
Nie zawsze œwiadczenie czysto
finansowe jest rozwi¹zaniem na czas
d³u¿szy, czêsto wskazanie sposobu
wyjœcia z trudnej sytuacji, wspieranie
rad¹ szczególnie w pierwszym etapie
tego procesu, mo¿e okazaæ siê bardziej
przydatne i trwa³e. Brak bowiem
wsparcia w odpowiedniej chwili mo¿e
prowadziæ do dalszych powik³añ w

¿yciu tych osób w postaci utraty wiary
we w³asne si³y, a w konsekwencji do
bezradnoœci.
Dlatego prz y Powiatowy m
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
L ub el sk im po ws ta ³ P un kt
Konsultacyjny, którego g³ówn¹ ide¹
jest pomoc rodzinom z ca³ego powiatu
ja no ws ki eg o w pr ze zw yc iê ¿a ni u
trudnych sytuacji ¿yciowych.
Zadania Punktu Konsultacyjnego;
- udzielanie pomocy psychologicznej;
- wykonywanie badañ
psychologicznych (testy wykrywaj¹ce
sc ho rz en ia ne ur ol og ic zn e, te st y
badaj¹ce osobowoœæ, testu ogólnego
stanu zdrowia);
- wspieranie rodziny w rozwi¹zywaniu
problemów;
- st wor zen ie r odz ino m po czu cia
bezpieczeñstwa i ntymnoœci i
prywatnoœci;
- motywowanie i wspieranie rodziny do
wykorzystania w³asnych zasobów i
mo¿liwoœci w celu wyjœcia z sytuacji
kryzysowej;
- uœwiadomienie o istniej¹cych
zagro¿eniach zewnêtrznych maj¹cych
wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie
rodziny.
Skierowane do:
- osób z problemami rodzinnymi;
- prze¿ywaj¹cymi trudnoœci
emocjonalne;
- znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
¿yciowej;
- doœwiadczaj¹cych przemocy
domowej.
Cele Punktu Konsultacyjnego
realizowane s¹ w szczególnoœci
poprzez indywidualn¹ pracê z klientem
jak równie¿ poprzez tworzenie grup
wsparcia i samopomocowych.

Œwiadczenia rodzinne
Rok 2004 to szereg zmian w pomocy
sp o³ ec zn ej . O œr od ek Po mo cy
Spo³ecznej od maja 2004 r. otrzyma³
ca³kiem nowe zadania. Zosta³
realizatorem œwiadczeñ rodzinnych.
Maj i czerwiec by³y dla Oœrodka du¿ym
wyzwaniem. Nale¿a³o siê zapoznaæ z
nowymi aktami prawnymi i ogromn¹
liczb¹ osób sk³adaj¹cych wnioski.
Jednak dziêki profesjonalizmowi
uporaliœmy siê z wieloma
obowi¹zkami i na czas wyp³aciliœmy
œwiadczenia. W roku 2004 do tut. OPS
wp³ynê³o 792 wnioski o œwiadczenia

rodzinne. Liczba wydanych decyzji
wynios³a 965, natomiast liczba
œwiadczeñ 14 444 Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej na realizacjê œwiadczeñ
rodzinnych otrzyma³ kwotê 1 407 112
z³. Reasumuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, i¿
Oœrodek dysponuje 22 osobow¹
profesjonaln¹ kadr¹ o wysokich
kompetencjach zawodowych, która
poszukuje nowatorskich rozwi¹zañ w
celu skutecznoœci prowadzonych
dzia³añ.
Kierownik OPS w Janowie Lub.
Anna Mazur

Czy warto?
Kiedy przyjedziecie pañstwo do
Godziszowa i znajdziecie siê niedaleko
Urzêdu Gminy, proszê zwróciæ uwagê
na now¹ siedzibê Wiejskiego Domu
Kultury, który w listopadzie ubieg³ego
roku rozpocz¹³ funkcjonowanie w tym
wyr emo nto wan ym i odn owi ony m
obiekcie OSP w Godziszowie II. To
w³aœnie staraniem samorz¹du uda³o siê
zwiêkszyæ bazê lokalow¹ na potrzeby
Domu Kultury. Wiele obaw budzi³a
inicjatywa utworzenia na wsi kawiarni

Gazeta Janowska

z prawdziwego zdarzenia. Otó¿ po
miesi¹cu funkcjonowania w nowej
rzeczywistoœci mo¿na jedynie
pogratulowaæ tak odwa¿nej decyzji
samorz¹du, a miernikiem tego jest
zajêta kawiarnia i oblegane na piêtrze
sto³y do tenisa przez m³odzie¿. Nie
zamierzamy poprzestaæ na tym. Marzy
siê nam utworzenie si³owni a tak¿e Izby
Pamiêci. Czy nam siê uda? Zobaczymy.
Po prostu to warto robiæ.
Stanis³aw Powrózek

Edukacja zawodowa
bli¿ej rynku pracy

W dniach od 8 marca do 3 czerwca
2004 roku we wszystkich powiatach
województwa lubelskiego odby³y siê
szkolenia w zakresie „przygotowania
do opracowania zmian w edukacji
za wo do we j do st os ow uj ¹c yc h do
wspó³czesnego rynku pracy” w ramach
projektu „Rozwój Zasobów Ludzkich Program Rozwoju Zawodowego”
Phare 2001. W naszym powiecie
uczestnikami szkoleñ byli dyrektorzy i
n a u c z y c i e l e
s z k ó ³
ponadgimnazjalnych, pracownicy
starostwa oraz pracownicy
Powiatowego Urzêdu Pracy - ³¹cznie
20 osób.
W tym miejscu z ubolewaniem
nale¿y zaznaczyæ, ¿e zabrak³o
(zaproszonych do udzia³u
w sz ko le ni ac h) pr ze ds ta wi ci el i
pracodawców i przedsiêbiorców.
Nastêpstwem szkoleñ by³o z³o¿enie
pl an u p ro je kt u z mi an ed uk ac ji
zawodowej opracowanego przez ka¿d¹
ze sz kó ³ z aw od ow yc h p ow ia tu
jan ows kie go w sta ros twi e
powiatowym. Do realizacji móg³ byæ
wybrany tylko jeden projekt z ka¿dego
powiatu. Oferta z³o¿ona przez ZSZ w
Janowie Lubelskim wzbudzi³a
najwiêkszy zainteresowanie i zosta³a
wytypowana do opracowania w celu
przedstawienia komisji
kwalifikacyjnej Projektu „Rozwój
Zasobów Ludzkich”.
Proj ekt Z SZ za tytu ³owa ny
„Nowa jakoœæ - lepsze meble”.
No wo cz es ne fo rm y ks zt a³ ce ni a
zawodowego w obszarze meblarstwa
na terenie powiatu janowskiego szans¹
dla efektywnego funkcjonowania na

rynku pracy”, po przedstawieniu
komisji kwalifikacyjnej rozpatruj¹cej
pr oj ek ty z ca ³e go wo je wó dz tw a
lubelskiego, zosta³ przez ni¹ wysoko
oc en io ny. Wœr ód 2 4 pr oj ek tó w
powiatowych, janowski projekt zmian
w edu kac ji zaw odo wej otr zym a³
wysok¹ - 7 lokatê. Spoœród 24 szkó³, 20
mog³o otrzymaæ sprzêt potrzebny do
realizacji projektu wg przed³o¿onej
specyfikacji (na kwotê do 30000 euro).
Sprzêt w ca³oœci zosta³ zakupiony z
fund uszu Prog ramu - „Ro zwój
Zasobów Ludzkich”. Na realizacjê
projektu zmian w edukacji zawodowej
w Zespole Szkó³ Zawodowych
przyznano kwotê 41 644 euro.
Dla potrzeb projektu
realizowanego w ZSZ w Janowie
Lubelskim powsta³a nowa pracownia
komputerowa wyposa¿ona w
nowoczesny sprzêt komputerowy ze
specjalistycznym oprogramowaniem
oraz urz¹dzenia biurowe i
multimedialne, a tak¿e stanowisko
szkoleniowo - produkcyjne
wyposa¿one w pilarkê sterowan¹
numerycznie RemaAutomatic.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e
uczestnicy szkoleñ bêd¹cy autorami
projektu maj¹c ju¿ pewne
doœwiadczenie w opracowaniu
projektów w dziedzinie zmian w
edukacji zawodowej siêgn¹ po nowe
pomys³y i œrodki finansowe z funduszy
europejskich, dziêki którym baza
dydaktyczna szko³y ulegnie
modernizacji, a oferta edukacyjna ZSZ
stanie siê bardziej atrakcyjna i bardziej
dopasowana do potrzeb wspó³czesnego
rynku pracy.

Ferie zimowe
W dniach 17.01.2005 - 28.01.2005 r. w
Oœ ro dk u P om oc y S po ³e cz ne j w
Janowie Lubelskim zosta³y
zorganizowane ferie zimowe dla 32
dzieci z rodzin zagro¿onych
alkoholizmem i przemoc¹ z terenu
gminy Janów Lubelski. Ferie zimowe
mia³y na celu zapewnienie
bezpieczeñstwa i regeneracji si³
fizycznych i psychicznych dzieci, które
¿yj¹ w ci¹g³ym strachu i niepewnoœci.
Podczas pobytu na feriach dzieci
zosta³y objête do¿ywianiem, tj. drugim
œniadaniem, obiadem i
podwieczorkiem.
Re al iz ow an e b y³ y t ak ¿e za jê ci a
ws pi er aj ¹c e pr aw id ³o we pr oc es y
rozwoju dzieci, miêdzy innymi:
- rozwijaj¹ce umiejêtnoœci
interpersonalne a w szczególnoœci
komunikowania s iê, kszta³towan ia
postaw i zachowañ oraz radzenia sobie
w trudnych sytuacjach w domu i poza
domem (zajêcia warsztatowe);
- umo¿liwiaj¹ce wczesne
uœ wi ad om ie ni e za gr o¿ eñ , ja ki e
wynikaj¹ z picia alkoholu i brania
narkotyków przez dzieci (pogadanki i
konkursy dostosowane do tematyki);
- integruj¹ce dzieci poprzez zabawê
choinkow¹;

- zagospodarowuj¹ce czas wolny, tj.:
gry i zabawy rozwojowe, zajêcia
plastyczne (malowanie na drewnie,
lep ien ie z mas y sol nej ), zaj êci a
muzyczne, sportowe (bieg orientacyjny
w terenie zakoñczony ogniskiem).
Du¿ym prze¿yciem dla dzieci
by³a wizyta Radia Lublin. Redaktorzy
przeprowadzili z dzieæmi konkursy i
obdarowali je upominkami. Dzieci w
trakcie ferii odwiedzi³y Burmistrza
Janowa Lubelskiego, który bardzo
chêtnie odpowiada³ na nurtuj¹ce dzieci
pytania dotycz¹ce naszego miasta a
g³ównie przysz³oœci. Na zakoñczenie
ferii zimowych zosta³a zorganizowana
choinka. W zabawie uczestniczy³o 100
dzieci g³ównie z terenów wiejskich.
Dzieci zosta³y obdarowane bogatymi
paczkami i mi³o spêdzi³y czas przy
oprawie muzycznej przygotowanej
przez JOK. Takie formy wypoczynku
powinny mieæ zapewnione wszystkie
dzieci w czasie wolnym od nauki,
poniewa¿ nie mo¿na dopuœciæ, aby
nudzi³y siê, biernie spêdzaj¹c czas
przed telewizorem i komputerem lub
te¿ poszukuj¹c wra¿eñ w narkotykach i
alkoholu.
Ma³gorzata Gajewska

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

tel. 015 / 87 22 880; tel./fax 015 / 87 22 707; kom. 0 601 636 800

WESELA
Zapraszamy
przez ca³y rok
Ponadto organizujemy:
przyjêcia okolicznoœciowe, komunie, spotkania, rauty, szkolenia, konferencje,
spotkania plenerowe; kuligi, „majówki”, grill, ognisko, catering.

Na zarobek do Hiszpanii
Hiszpania jest jednym z krajów Unii
Europejskiej, która zastosowa³a dwu
l et ni ok re s p rz ej œc io wy. Mi mo
wystêpowania okresu przejœciowego w
Hiszpanii stosunkowo ³atwo mo¿na
znaleŸæ pracê. Do czynników, które to
spowodowa³y nale¿¹ miêdzy innymi
umowa podpisana pomiêdzy rz¹dem
polskim i hiszpañskim o wzajemnym
przep³ywie pracowników, oraz du¿e
zapotrzebowanie na pracowników
sezonowych. W przypadku tych
ostatnich do najczêœciej wystêpuj¹cych
nale¿¹ zbieranie warzyw i owoców
(truskawki, cytrusy, oliwki),
pielêgnacja roœlin, praca w sektorze
turystycznym (bary, restauracje i
hotele). Ponadto w Hiszpanii
wystêpuje zapotrzebowanie na
pracowników budowlanych i
kierowców. Warto nadmieniæ, ¿e jeœli
chodzi o prace sezonowe w wiêkszoœci
przypadków Hiszpanie nie wymagaj¹
znajomoœci jêzyka. Obecnie
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim dysponuje nastêpuj¹cymi
ofertami pracy w Hiszpanii: monterzy
konstrukcji metalowych, blacharzekotlarze, spawacze, kierownicy budów,
stolarze oraz elektromechanicy. W
wiêkszoœci tych ofert wymagana jest co
najmniej podstawowa znajomoœæ
jêzyka hiszpañskiego lub angielskiego.
Zarobki w Hiszpanii wahaj¹ siê od
p³acy minimalnej to jest ok. 6500 euro
rocznie wzwy¿. Przewa¿nie jest to
oko³o 12000 euro rocznie. Aby legalnie
przebywaæ w Hiszpanii nale¿y siê
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zarejestrowaæ. Procedura rejestracji
polega na uzyskaniu numeru NIE
(Numero de Identificacionde
Extr anje ro), któr y jest niez bêdn y
podczas podpisywania jakichkolwiek
dokumentów np. umowy o pracê. Aby
uzyskaæ NIE nale¿y z³o¿yæ stosowny
wniosek w departamencie ds.
obcokrajowców (Oficina de
Extranjero). Aby znaleŸæ legalne
zatrudnienie w Hiszpanii nale¿y siê
ubiegaæ i to jeszcze przed wyjazdem o
pozwolenie na pracê. Osoby, które
udaj¹ siê do Hiszpanii na podstawie
sta³ej umowy o pracê maj¹ obowi¹zek
uzy ska nia wiz y. Nie dot ycz y to
pracowników sezonowych (do 180 dni
pobytu) oraz osób, które zamierzaj¹
prowadziæ w tym kraju dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Ponadto niezbêdny jest
równie¿ numer ubezpieczenia
spo³ecznego (cartilla de seguriridad
social), który przewa¿nie jest
za³atwiany przez pracodawcê, ale mo¿e
dojœæ do sytuacji w której osoba
wyje¿d¿aj¹ca do Hiszpanii bêdzie
musia³a staraæ siê o niego
samodzielnie, wype³niaj¹c wniosek
TA-1. Szczegó³owych informacji na
te ma t o fe rt pr ac y j ak ró wn ie ¿
formalnoœci zwi¹zanych z
podejmowaniem pracy w krajach EOG
udzielamy w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w pokoju numer 4.
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Janowie Lubelskim
Dzia³ Poœrednictwa Pracy
3.

Spotkanie obywatelskie
z Prawem i Sprawiedliwoœci¹
"W OBRONIE MIESZKAÑCÓW"
Prawo i Sprawiedliwoœæ rozpoczê³o
szereg spotkañ obywatelskich w
ramach, których zamierza spotkaæ siê z
jak najwiêksz¹ iloœci¹ spo³eczeñstwa.
G³ównym celem tych spotkañ jest
przybli¿enie zmian w ustawach, jakie
Klub Parlamentarny Prawo i
Sprawiedliwoœæ (PiS), ju¿ z³o¿y³a do
„Laski Marsza³kowskiej” w celu ich
nowelizacji.
Takie spotkanie równie¿ odby³o
siê w Janowie Lubelskim w dniu 25
stycznia 2005 roku. W spotkaniu tym
uczestniczy³a Pani El¿bieta Kruk Pose³ na Sejm RP obecnej kadencji z
ramienia PiS. W spotkaniu tym równie¿
uc ze st ni cz y³ Bu rm is tr z Ja no wa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ.
Problematyk¹ tego spotkania by³y
sprawy zwi¹zane ze spó³dzielczoœci¹
mieszkaniow¹. Ustawa o
spó³dzielniach mieszkaniowych nie
zawsze zawiera przepisy korzystne dla
jej cz³onków, dlatego wnioskodawcy po s³ ow ie P iS , pr op on uj ¹ wi el e
rozwi¹zañ maj¹cych poprawiæ sytuacjê
cz³onków spó³dzielni
mieszkaniowych. G³ównym
za mi er ze ni em je st ro zs ze rz en ie
up ra wn ie ñ cz ³o nk ów sp ó³ dz ie ln i
mieszkaniowych, które s¹ odpowiedzi¹
na z³¹ praktykê ³amania tych praw. S¹
to zw ³a sz cz a zm ia ny do ty cz ¹c e
wnoszonych op³at za eksploatacjê i
utrzymanie lokali oraz nieruchomoœci
spó³dzielczych, zmiany dotycz¹ce
zaci¹gania kredytu hipotecznego
poprzez spó³dzielnie mieszkaniow¹,
zmiany przywracaj¹ mo¿liwoœæ
podjêcia przez w³aœcicieli lokali
uchwa³y umo¿liwiaj¹cej zastosowanie
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
1994 roku o w³asnoœci lokali do praw i
obowi¹zków tych w³aœcicieli oraz
umo¿liwienie podzia³u spó³dzielni
przez cz³onków, których prawa i
obowi¹zki s¹ zwi¹zane z
wyodrêbnion¹ organizacyjnie
jednostk¹ spó³dzielni albo z czêœci¹
maj¹tku spó³dzielni, która nadaje siê do
takiego wyodrêbnienia. Korzystnie na
poczucie bezpieczeñstwa cz³onków
spó³dzielni maj¹ te¿ szanse wp³yn¹æ
zaproponowane zmiany dotycz¹ce
nadzoru nad spó³dzielniami
mi es zk an io wy mi , sp ra wo wa ne go
przez Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast - a nie jak dotychczas
praktycznie przez same spó³dzielnie
oraz wprowadzenie w ustawie - Prawo
spó³dzielcze przepisów dotycz¹cych
odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej
oraz przepisów karnych dla cz³onków
organów spó³dzielni.
Projekt przewiduje miêdzy
innymi: wzmocnienie praw ma³¿onka,
cz³onka spó³dzielni w zakresie
nabywania cz³onkostwa w spó³dzielni i
praw do lokalu; uzale¿nienie
wysokoœci wpisowego od poziomu
minimalnego wynagrodzenia za pracê;
wprowadzenie zasady zgody
wszystkich w³aœcicieli lokali na
zaci¹ganie przez spó³dzielnie kredytu
hipotecznego, okreœlenie katalogu
podstawowych uprawnieñ
przys³uguj¹cych cz³onkowi
spó³dzielni.
4.

Projekt ustala zasady rozliczeñ z tytu³u
przekszta³cenia spó³dzielczego
lo ka to rs ki eg o pr aw a do lo ka lu
mieszkalnego w prawo w³asnoœciowe,
pr zy wr ac a za pi s um o¿ li wi aj ¹c y
dokonywanie podzia³ów spó³dzielni;
za li cz a n a p oc ze t w k³ ad u
mieszkaniowego lub budowlanego
kaucjê mieszkaniow¹. Projekt ustawy
jest odpowiedzi¹ na ra¿¹ce przyk³ady
nie respektowania uprawnieñ
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych
oraz na przyk³ady umyœlnych dzia³añ
na ich szkodê przez osoby
odpowiedzialne za ochronê interesów
spó³dzielni. Wszystko to jest mo¿liwe,
gdy¿ prawo o spó³dzielniach nie daje
mo¿liwoœci ukarania osób
dopuszczaj¹cych siê takich praktyk.
Janowskie spotkanie
zgromadzi³o ponad 30 mieszkañców
nasze j spó³ dziel ni mie szkan iowej ,
którzy byli zainteresowani t¹
problematyk¹. Równie¿ i w naszej
Spó³dzielni jest wiele spraw, które
wzbudzaj¹ kontrowersjê i
zainteresowanie mieszkañców, choæby
opomiarowanie mieszkañ, podwójne
naliczanie op³at dla w³aœcicieli, którzy
nie pozwolili sobie za³o¿yæ mierników
ciep³a. Tym sprawom siê przyjrzymy
bli¿ej i sprawdzimy czy takie fakty
maj¹ miejsce, i jak to wygl¹da od strony
prawnej. Tak, wiêc spó³dzielcza
problematyka mieszkaniowa nie tylko
dotyczy wielkich aglomeracji, ale
ró wn ie ¿ i ma ³y ch sp ó³ dz ie ln i
mieszkaniowych, do których nale¿y
za li cz yæ na sz ¹ S pó ³d zi el ni e
Mieszkaniow¹ - choæ problemów
obecnie wydaje siê jakby mniej.
Spotkanie to, miejmy nadziejê,
jest pierwszym tego typu spotkaniem
jakie Prawo i Sprawiedliwoœæ zamierza
orga niz owa æ w r ama ch s pot kañ
ob yw at el sk ic h. Na st êp ne bê d¹
przebiega³y pod has³em „SPOKOJNY
DOM” i „W OBRONIE
PRYWATNEJ W£ASNOŒCI”, na
które ju¿ teraz serdecznie zapraszamy.
Po sp ot ka ni u Pa ni Po se ³
El¿bieta Kruk, spotka³a siê w Urzêdzie
Miasta i Gminy Janów Lubelski z
Burmistrzem Janowa Lube lskiego
Krzysztofem Ko³tysiem wraz z
towarzysz¹cymi jej osobami.
Opracowa³: aczma.

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

Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego
informuje o rozpoczêciu realizacji projektu

AKADEMIA KARIERY ZAWODOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Celem projektu jest przeciwdzia³anie narastaj¹cemu bezrobociu ludzi
m³odych z terenu Województwa Lubelskiego poprzez aktywizacjê
bezrobotnej m³odzie¿y w zakresie poszukiwania pracy oraz
podejmowania jej na w³asny rachunek.
Projekt skierowany jest do osób:
- bezrobotnych, którzy nie ukoñczyli 25 roku ¿ycia;
- bezrobotnych pozostaj¹cych w rejestrze Powiatowych Urzêdów Pracy
³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat, którzy
nie ukoñczyli 26 roku ¿ycia;
- osób zarejestrowanych jako bezrobotne w okresie 12 miesiêcy od dnia
okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie
poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej, które nie ukoñczy³y 27
roku ¿ycia.
Bezrobotna m³odzie¿ w ramach projektu mo¿e korzystaæ:
- z pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych zdolnoœci i mo¿liwoœci
zawodowych oraz w tworzeniu indywidualnego planu dzia³ania;

- z bezp³atnych szkoleñ dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
- z pomocy w pozyskaniu ofert zatrudnienia, poœrednictwa pracy;
- z doradztwa w zakresie zak³adania i prowadzenia samodzielnej
dzia³alnoœci gospodarczej;
Wszystkie us³ugi dostarczane beneficjentom projektu s¹ bezp³atne.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o osobiste zg³aszanie siê do:
Oddzia³u Lubelskiej Fundacji Rozwoju - ARR w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52 lub kontakt telefoniczny: (015) 8725252, 8717422.

OG£OSZENIE
Burmistrz miasta Janowa Lubelskiego w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych organizuje Program
socjoterapeutyczny przeznaczony dla osób z problemami alkoholowymi
utrzymuj¹cych abstynencjê.
Zajêcia obejmuj¹:
- program zapobiegania nawrotom choroby;
- praca nad konstruktywnym radzeniem sobie ze z³oœci¹ i agresj¹;
- trening asertywnych zachowañ abstynenckich;
- praca nad poczuciem w³asnej wartoœci;
- trening umiejêtnoœci spo³ecznych;
- jak radziæ sobie z myœlami o piciu;
- praca nad wstydem i poczuciem winy.
Program socjoterapeutyczny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym:
- praca nad konstruktywnym radzeniem sobie ze z³oœci¹ i agresj¹;
- trening umiejêtnoœci spo³ecznych;
- praca nad poczuciem w³asnej wartoœci.
Zachêcamy szczególnie do udzia³u w programie przeznaczonym dla rodziców
dzieci, których zachowania wskazuj¹ na kontakt ze œrodkami psychoaktywnymi i
alkoholem.
W ramach programu zajêcia:
- trening umiejêtnoœci rodzicielskich;
- trening komunikacji rodzinnej.
Program realizuje Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149, pokój nr 70.
Kierownik Poradni
Aleksander Czop
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Wszystkie dzieci s¹ nasze
Dnia 6 lutego 2005 r. w Restauracji
„Myœliwska” odby³a siê choinka dla
dzieci z terenu powiatu janowskiego
or ga ni zo wa na pr ze z Po wi at ow e
Centrum Pomocy Rodzinie przy
wspó³udziale Zarz¹du Rejonowego
PCK w Janowie Lubelskim, nowo
powsta³ego Stowarzyszenia Rodziców
i Przyjació³ Dzieci Niepe³nosprawnych
„ WAW R Z Y N E K ” , A g e n c j i
Wspó³pracy i Rozwoju Stowarzyszenie
Aktywizacji Spo³ecznej SAS, Starosty
Jan ows kie go, Urz êdu Gmi ny w
Modliborzycach, Nadleœnictwa Janów
Lubelski, PPHU „EMES” i innych.

Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê
m.in.: Pose³ na Sejm RP Marian Widz,
Starosta Janowski Boles³aw Gzik, ks.
Infu³at Edmund Markiewicz, Prezes
S¹du Rejonowego Wies³aw Dubiel a
tak¿e licznie zgromadzeni rodzice i
opiekunowie g³ównych bohaterów
tego spotkania - dzieci. Sala
restauracyjna pomieœci³a ponad 150
osób. W towarzystwie starszych
kolegów i kole¿anek z janowskich
szkó³ œrednich, (Rada M³odzie¿owa
PCK), przy muzyce, dzieci wspaniale
siê bawi³y. Moc niespodzianek, jakie
zosta³y przygotowane przez
organizatorów imprezy zaskoczy³a
zarówno same dzieci jak równie¿ ich
rodziców i opiekunów. Specjalnie
przygotowane przez m³odzie¿ na tê
okazjê przedstawienie, konkursy z
nagrodami, quizy, zgadywanki, zabawa
przy najnowszych dzieciêcych i
dyskotekowych przebojach no i
oczywiœcie najbardziej wyczekiwany
przez wszystkich, nawet tych
doros³ych, (chocia¿ mo¿e mniej),
Œwiêty Miko³aj - to wszystko sprawi³o,

¿e choinka ta wypad³a nadzwyczaj
udanie. Zachwycone twarze dzieci,
zadowoleni rodzice, opiekunowie i
organizatorzy to wyznaczniki bardzo
dobrze zorganizowanej i
poprowadzonej imprezy, która ma
szansê staæ siê imprez¹ cykliczn¹,
organizowan¹ co roku w podobnej
oprawie - zarówno artystycznej jak i
materialnej. Oby tak dalej!
Organizatorzy choinki, chc¹
serdecznie podziêkowaæ
ofiarodawcom i darczyñcom, bez
których wsparcia i pomocy ta impreza
nie zaistnia³aby. S¹ to: Pose³ na Sejm
RP, Starosta Janowski, Stowarzyszenie
SAS, Restauracja „Myœliwska”,
Janowski Oœrodek Kultury, Sklep
Wielobran¿owy G. Maciurzyñska i
A. Tylus, Firma Handlowa „BOTEX”
Andrzej Nad³onek, P.U.H. LECH
Leszek Ciupak, FHU „MINI-BUD”
Jerzy P³echa, Apteka „SANA” s.c., Flis
Danuta PAWILON, Krawczyk P.,
Ciupak D., Mucha G. i inni.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
dzieciom i m³odzie¿y z janowskich
szkó³ i ich opiekunom - nauczycielkom
z Zespo³u Szkó³, Zespo³u Szkó³
Zawodowych i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie
Lubelskim, którzy poœwiêcili swój
wolny czas, aby przedstawieniem i
konkursami umiliæ zabawê choinkow¹.

J¹kanie jest prawdopodobnie tak
dawne jak ludzkoœæ. Wystêpuje pod
ka¿d¹ szerokoœci¹ geograficzn¹. J¹ka³
siê Demostenes, s³ynny grecki mówca,
filozof Arystoteles, premier Wielkiej
Brytanii Winston Churchil, fizyk Izaak
Newton. J¹kanie nie przeszkodzi³o im
siêgn¹æ po najwy¿sze sukcesy.
Przyjmuje siê, ¿e j¹ka siê oko³o
1-2% doros³ych i ok.4% dzieci. Osoby
j¹kaj¹ce siê maj¹ szereg problemów
natury emocjonalnej i spo³ecznej. Taki
cz³owiek jest szczególnie czu³y na
punkcie swojej mowy oraz stosunku
otoczenia do jego osoby. Unika ludzi,
pewnych sytuacji, d³u¿szych
wypowiedzi i wypowiedzi w szerszym
gronie, ujawniaj¹cych fakt j¹kania siê.
Wiêk sz oœ æ os ób j¹ ka j¹ cy ch si ê
odczuwa skrêpowanie i zawstydzenie
swoj¹ wad¹ wymowy. Czuj¹ siê
wyobcowani, boj¹ siê odezwaæ, aby nie
staæ siê obiektem ¿artów i docinków.
Wyc of uj ¹ s iê ni ej ed no kr ot ni e z
aktywnoœci spo³ecznej, ogarniaj¹ je
negatywne uczucia: frustracja, z³oœæ,
smutek, wstyd, za¿enowanie, utrata
pewnoœci siebie i wiary we w³asne
mo¿liwoœci, co doprowadza nieraz do
depresji. Natomiast ludzie mówi¹cy
p³ynnie czêsto odczuwaj¹ te¿
za¿enowanie w czasie, gdy ktoœ siê
j¹ka, nie wiedz¹ jak siê zachowaæ w
takiej sytuacji nawet, gdy chc¹ pomóc,
nie wiedz¹, w jaki sposób.
Jak mo¿esz pomóc osobie j¹kaj¹cej
siê?
Traktuj osobê j¹kaj¹c¹ siê jak
powa¿nego partnera w rozmowie,

utrzymuj z nim kontakt wzrokowy, nie
przerywaj jego wypowiedzi, nie mów
za niego. Wyka¿ siê tolerancj¹ i
zrozumieniem, j¹kanie jest tylko innym
sposobem wys³awiania siê. Je¿eli
osoba j¹kaj¹ca siê jest gotowa do
rozmowy o tym problemie, podejmij
tak¹ rozmowê, bêdzie to dla niej ulga, a
tobie mo¿e pomóc w³aœciwie zachowaæ
siê i wczuæ siê w sytuacjê osoby
j¹kaj¹cej.
Jak osoba j¹kaj¹ca mo¿e sobie
pomóc?
Eliminuj elementy zachowañ
zmierzaj¹cych do unikania mówienia,
ukrywaj¹ce j¹kanie. Zaakceptuj siebie i
fakt, ¿e nie musisz mówiæ p³ynnie
przez ca³y czas. Nie staraj siê za
wszelk¹ cenê i na si³ê mówiæ p³ynnie,
bo wtedy j¹kanie siê nasila. Rozmawiaj
o j¹kaniu, to pomo¿e ci otworzyæ siê i
zmniejszyæ lêk przed mówieniem.
B¹dŸ otwarty na ludzi, im bardziej
otwart¹ postawê bêdziesz prezentowa³,
tym mniej problemów bêd¹ mieli
ludzie z zachowaniem siê wzglêdem
ciebie. Pamiêtaj, ¿e ¿ycie to nie samo
j¹kanie. Osoby j¹kaj¹ce siê s¹ zdolne
do osi¹gniêæ tak jak i inni ludzie, s¹
cz ês to le ps zy mi pa rt ne ra mi do
komunikowania siê i do pracy
zespo³owej ni¿ ludzie dobrze mówi¹cy.
22 paŸdziernika to Œwiatowy Dzieñ
Osób J¹kaj¹cych Siê. Oni s¹ wœród
nas.
Wyka¿my siê tolerancj¹ i
zrozumieniem. Lepiej mówiæ j¹kaj¹c
siê, ni¿ p³ynnie milczeæ.
J.K.

Zaproszenie
Od Redakcji: Mamy cich¹ i skromn¹
nadziejê, ¿e do idei tej, jak¿e wa¿nej i
istotnej, przy³¹cz¹ siê równie¿ i inni:
osoby prywatne, przedsiêbiorstwa,
organizacje i stowarzyszenia z terenu
naszego regionu a szczególnie
wójtowie gmin powiatu janowskigo.
Wszak, w orêdziu na Wielki Post z
ubieg³ego roku papie¿ Jan Pawe³ II
zwróci³ uwagê na dzieci. Pisa³ o
najm³odszych, którzy cierpi¹ z powodu
nienawiœci i zaniedbañ doros³ych. Ale
jednoczeœnie przypomnia³ o dzieciach nauczycielach prostoty i zaufania.
ac

Królewskie przyjêcie
artyku³ sponsorowany

Od kilku lat uroczystoœci typu Dzieñ
Na uc zy ci el a, An dr ze jk i, Os ta tk i
œwiêtujê wraz z nauczycielami naszej
szko³y w restauracji „Hetmañska”.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ¿e
ludzie przebywaj¹cy razem przez wiele
godzin w pracy chc¹ siê równie¿
spotkaæ, raz na jakiœ czas, na stopie
towarzyskiej. Natomiast godna
opisania jest atmosfera tych spotkañ.
U pani Czes³awy Sulowskiej czujemy
siê wyj¹tkowo. Ogromna ¿yczliwoœæ
w³aœcicielki i pracowników
odczuwalna jest na ka¿dym kroku.

J¹ka siê - jak postêpowaæ?

Za ca³kiem ma³e pieni¹dze, za ka¿dym
razem, czeka nas uczta godna królów.
Wykwintne dania, sposób podania oraz
nastrój miejsca sprawiaj¹, ¿e zawsze
udaj¹ siê nasze imprezy. Wszyscy
uczestnicy s¹ zadowoleni i z
niecierpliwoœci¹ czekaj¹ nastêpnej
okazji do œwiêtowania. Za to wszystko
jesteœ my ogro mnie wd ziêczn i.
Dziêkujemy!!!
mgr in¿. Miros³aw G¹ska
Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Godziszowie

Z inicjatywy przedsiêbiorców
prowadz¹cych transport samochodowy
oraz zwi¹zanych bezpoœrednio z
problematyk¹ transportow¹, organizuje
siê w Janowie Lubelskim organizacjê
pod nazw¹ Ogólnopolskiego
S to wa rz ys ze ni a P rz ew oŸ ni kó w
Regionu Janowskiego. Zadania, jakie
wyznacza sobie organizacja to:
1. Pomoc w dostêpie do zawodu
pr ze wo Ÿn ik a mi êd zy na ro do we go licencja, zezwolenia, karnety TIR.
2. Rozprowadzanie zezwoleñ na
przewozy miêdzynarodowe (tylko dla
cz³onków).
3. R ozprowadzenie k art o p³at
dr og ow yc h ( au to wi ni et a d la
przewoŸników w transporcie
miêdzynarodowym i krajowym).
4. Rozprowadzanie zaœwiadczeñ na
przewozy miêdzynarodowe, na
potrzeby w³asne.
Organizacja szkoleñ przewoŸników i
kierowców.
5. Udzielanie informacji o
obowi¹zuj¹cych aktach prawnych w
dziedzinie transportu
miêdzynarodowego i krajowego.
6. Porady dla cz³onków
stowarzyszenia.
7. Mo¿liwoœæ korzystania z
atrakcyjnego(taniego) pakietu
ubezpieczeniowego.
8. Dostêp do promocyjnego serwisu
zaopatrzenia w ogumienie,
akumulatory, czêœci zamienne i paliwo.
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9. Dostêp do korzystnych zakupów
sprzêtu transportowego: ci¹gniki
siod³owe, naczepy , itp.
10. Promowanie cz³onków
Stowarzyszenia w kraju i za granic¹.
11. Pomoc w organizacji przewozów.
12. Spotkania integracyjne
przewoŸników.
Zebranie za³o¿ycielskie odbêdzie siê
27 lutego 2005 r. (niedziela) o godz.
10.00 w Janowskim Oœrodku Kultury
(sala kameralna - II piêtro), ul. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim.
W programie zebrania przewidziane
jest powo³anie Stowarzyszenia,
uchwalenie statutu, wybór w³adz i
okreœlenie programu dzia³ania.
Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e byæ
ka¿da, pe³noletnia osoba fizyczna
prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w
zakresie transportu samochodowego,
zwi¹zana faktycznie lub prawnie,
bezpoœrednio czy poœrednio z
problematyk¹ transportow¹ oraz ka¿da
inna osoba za zgod¹ Zarz¹du- wyci¹g z
pr op on ow an eg o do uc hw al en ia
Statutu.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych. Dodatkowe
informacje pod numerem telefonu:
(015) 87 25 080.
Komitet Organizacyjny: Krzysztof
Biernat, Stanis³aw Mróz, Józef £upina,
Ryszard Œlusarz, Jan Swacha
5.

ZSZ - szko³a z tradycjami
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
mieszcz¹cy siê na ulicy Ogrodowej w
Janowie Lubelskim, jako jedna z
nielicznych janowskich szkó³ œrednich
posiada ciekaw¹ i bogat¹ historiê.
Utworzona w 1946 roku pod nazw¹
Publiczna Œrednia Szko³a Zawodowa
mieœci³a siê pocz¹tkowo przy ulicy
Zamoyskiego, kszta³ci³a uczniów w
zawodach: œlusarz, stolarz, krawiec i
sprzedawca. PóŸniej w miarê
zwiêkszania siê iloœci klas ZSZ
przeniós³ siê do nowych obiektów
dydaktycznych, oddanych do u¿ytku w
roku 1977. Obecnie w ZSZ w Janowie
Lubelskim kszta³ci siê oko³o 780
uczniów w 28 oddzia³ach klasowych.

Szko³a posiada i oferuje m.in.:
nowoczesn¹ pracowniê ekonomiczno informatyczn¹, pracowniê technologii
informatycznej, bibliotekê ogóln¹ z
czytelni¹ oraz bibliotekê ekonomiczn¹
ze stale aktualizowanym
ksiêgozbiorem a tak¿e szkolne centrum
multimedialne, obiekty sportowe (dwie
sale gimnastyczne, boiska, kort
tenisowy) Uczniowie ci mog¹ poprzez
naukê oraz praktyki zawodowe,
(odbywane m.in. w Caterpillar Poland
S.A. w Janowie Lubelskim, Fabryce
Maszyn, firmie Black Red White w
Bi³goraju, Nadleœnictwie w Janowie
Lubelskim), nabywaæ wiadomoœci i
umiejêtnoœci potrzebnych w realiach
unijnych. Szko³a wspó³pracuje
równie¿ z kilkoma wy¿szymi
uczelniami z terenów województwa
lubelskiego i podkarpackiego. W
ofercie edukacyjnej skierowanej do
m³odych ludzi znalaz³y siê: 3 - letnie
Liceum Profilowane z dwoma
profilami: ekonomicznoadministracyjnym oraz zarz¹dzania
informacj¹, 4 - letnie Technika:
Mechaniczne, Przemys³u Drzewnego,
Handlowe, Ekonomiczne, 2 lub 3 -

letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa z
zawodami: œlusarz, stolarz, cukiernik,
kucharz ma³ej gastronomii, fryzjer,
krawiec, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik,
piekarz, sprzedawca, monter
elektronik, monter instalacji i urz¹dzeñ
sanitarnych oraz operator maszyn
leœnych. Ponadto na podbudowie
programowej szko³y zawodowej od
nowego roku szkolnego utworzone
zosta³o Ogólnokszta³c¹ce Liceum
Uzupe³niaj¹ce (2 - letnie).
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w
Janowie Lubelskim podobnie jak
zdecydowana wiêkszoœæ szkó³
rzetelnie prowadzi dokumentacjê
zwi¹zan¹ z przestrzeganiem
obowi¹zków uczniowskich. Szko³a
wypracowuje szereg metod pracy w
zakresie spe³niania przez uczniów
obowi¹zku systematycznego
uczêszczania do szko³y. Wspó³pracuje
z licznymi instytucjami, rodzicami. Na
dzieñ dzisiejszy 11 uczniów, których
nieobecnoœæ nieusprawiedliwiona na
zajêciach szkolnych przekroczy³a 50%
zosta³o relegowanych ze szko³y. Z
prawa odwo³ania do Lubelskiego
Kuratora Oœwiaty skorzysta³o 2
rodziców tych¿e uczniów.
Od Redakcji: Warto podkreœliæ,
¿e jakoœæ szkolnego programu
wychowawczego oraz solidnoœæ
opracowanych i przyjêtych przez
szko³ê dzia³añ profilaktycznych
zwi¹zanych m.in.: z notorycznymi
nieobecnoœciami na zajêciach,
problemami alkoholowymi,
narkotykowymi m³odzie¿y w du¿ym
stopniu zale¿y od postawy dyrektora
danej placówki oœwiatowej oraz od
postawy jego najbli¿szych
wspó³pracowników. Oczywist¹ jest
rzecz¹, ¿e dyrektor nie musi osobiœcie
tworzyæ czy wprowadzaæ w ¿ycie
okreœlonego programu
profilaktycznego. Powinien byæ
natomiast aktywnym promotorem i
skutecznym koordynatorem
wszystkich dzia³añ szko³y w tym
wzglêdzie. A zadania te na pewno
spe³nia i spe³niaæ bêdzie Dyrekcja i
kadra nauczycielska ZSZ w Janowie
Lubelskim.
ac

Ponowny wybór
Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu
Na swym posiedzeniu w dniu 3 grudnia
2004 roku, radni powiatowi zajêli siê
wnioskiem przewodnicz¹cego rady
pana Stanis³awa Rawskiego w sprawie
jego rezygnacji z pe³nionej funkcji.
Uchwa³¹ rady wniosek o rezygnacjê
z o s t a ³ p r z y j ê t y. O b o w i ¹ z k i
przewodnicz¹cego zosta³y powierzone
v-ce przewodnicz¹cemu panu
Stanis³awowi Kowalowi.
Wybory nowego szefa rady nie
przynios³y rozstrzygniêcia, poniewa¿
zg³oszeni dwaj kandydaci otrzymali
tak¹ sam¹ liczbê g³osów. Wybory
prze³o¿ono. W dniu 28 stycznia 2005
roku na sesji powiatu ponownie
6.

zg³ osz ono dwó ch kan dyd ató w, a
mianowicie Stanis³awa Rawskiego i
Stanis³awa Kowala.
Jednak pan Kowal nie wyrazi³
zgody na kandydowanie tym samym
przyst¹piono do g³osowania jedynego
kandydata. Wybór zosta³ dokonany w
g³osowaniu tajnym z zachowaniem
wszelkich procedur. Przewodnicz¹cy
zosta³ wybrany stosunkiem g³osów 10
do 6, wszystkie g³osy oddane by³y
wa¿ne. I tak pan Stanis³aw Rawski ju¿
po raz drugi w tej kadencji zasiad³ na
fotelu Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu.
Krzysztof Jednac

Moskal Motors
Firma Moskal Motors powsta³a w maju
1998 w wyniku po³¹czenia dwóch firm
bran¿y motoryzacyjnej, Auto Serwis Moskal z ponad dwudziestoletnim
doœwiadczeniem (rok za³o¿enia 1980) i
PHU Fender (1992) - firmy handlowej.
Zatrudnia obecnie 35 osób na ró¿nych
stanowiskach. Uzyskuj¹c autoryzacjê
firmy Ford (2001), firma Moskal
Motors sta³a siê wiod¹c¹ firm¹ bran¿y
motoryzacyjnej w regionie. Moskal
Motors posiada w dyspozycji
nowoczesne technologie, które
obs³uguje doœwiadczony zespó³ ludzi.

W chwili obecnej, firma Moskal
Motors s.j., G³ówny Autoryzowany
Dealer Forda posiada dwa oddzia³y.
Pierwszy Oddzia³ w Janowie
Lubelskim posiada dwa obiekty. W
jednym z nich, przy ulicy Reymonta,
mieœci siê salon sprzeda¿y
samochodów i serwis mechaniczny,
natomiast przy ulicy Wojska Polskiego,
zlokalizowany jest Autoryzowany
Zak³ad Napraw Nadwozi firmy Ford.
W serwisie tym prowadzone s¹ us³ugi
w zakresie m.in.: napraw
powypadkowych samochodów
osobowych i dostawczych, napraw
gwarancyjnych dotycz¹cych nadwozi,
monta¿u elementów stylistycznych
samochodów, napraw S.M.A.R.T.,
serwisu wulkanizacyjnego. Drugi
Oddzia³ w Zamoœciu przy ulicy
Lubelskiej sk³ada siê z salonu
sprzeda¿y samochodów i serwisu
mechanicznego.

Serwis mechaniczny Moskal Motors
oferuje kompleksow¹ obs³ugê
samochodów osobowych oraz
do st aw cz yc h. W s er wi si e t ym
wykonywane s¹: przegl¹dy
gwarancyjne i pogwarancyjne,
naprawy mechaniczne i
elektromechaniczne, monta¿ alarmów,
te le fo nó w i ra di oo db io rn ik ów ,
naprawy z wykorzystaniem urz¹dzeñ
diagnostycznych FDS 2000 i WDS. Od
roku 2002 firma Moskal Motors
przygotowuje siê nowej inwestycji
zlokalizowanej równie¿ w Zamoœciu
przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Rok
2004 zamkn¹³ siê 14 milionowym
obrotem spó³ki. Ten sukcesywny
wzrost obrotów zawdziêcza firma
m.in.: ciê¿kiej pracy i wytrwa³oœci
zarówno pracowników fizycznych jak i
umys³owych, umiejêtnoœci
dostosowywania siê do potrzeb rynku
motoryzacyjnego, elastycznoœæ i
dalekowzrocznoœæ podczas
podejmowania decyzji zwi¹zanych z
istnieniem i dzia³alnoœci¹ firmy. Warto
odnotowaæ fakt, i¿ Janów Lubelski to
najmniejsze miasto w Polsce, w którym
ulokowa³ siê przedstawiciel firmy
Ford. Odbiorcami i u¿ytkownikami
samochodów oferowanych przez firmê
Ford Polska s¹ oprócz klientów
indywidualnych równie¿ tzw. klienci
flotowi (tacy, którzy kupuj¹
samochody w wiêkszej iloœci). Nale¿¹
do nich m. in.: firma Philip Morris,
Black Red White, Star Foods, Bayer
czy Kolporter. Faktem jest, ¿e
d³ugoletnie doœwiadczenie zdobyte
przy obs³udze samochodów w
dziedzinie napraw mechanicznych i
blacharsko-lakierniczych, oraz w
sprzeda¿y samochodów, pozwala
firmie Moskal Motors na zaspokojenie
potrzeb klientów o ró¿nej wielkoœci i
ró¿nym profilu dzia³alnoœci.
ac

K³usownictwo narastaj¹cy problem

W roku 2004 na terenie nadleœnictwa
Janów Lub. stwierdzono piêæ
przypadków k³usownictwa. Przy
wspó³udziale Policji wykryto trzech
sprawców. Odzyskano trzy jednostki
nielegalnie posiadanej broni palnej.
Najczêœciej stosowane metody
k³usownictwa, to polowanie z broni¹
p a l n ¹ i t z w. w n y k a r s t w o .
Systematycznie zdejmowane s¹ i
zabezpieczane linki stalowe s³u¿¹ce do
chwytania zwierzyny drobnej i grubej.
Analizuj¹c stopieñ zwalczania
szkodnictwa leœnego w nadleœnictwie,
mo ¿n a za uw a¿ yæ sy st em at yc zn ¹
poprawê sytuacji w tym zakresie. We
wszystkich grupach rodzajowych
odnotowujemy zmniejszenie iloœci
p r z y p a d k ó w. W c e l u j e s z c z e
skuteczniejszego dzia³ania naszej
Stra¿y Leœnej planowane jest
wyposa¿enie posterunku nadleœnictwa
w nowy samochód terenowy oraz
noktowizory do obserwowania
terenów leœnych noc¹. Stra¿ Leœna stale
wspó³pracuje z Policj¹, prokuratur¹, i
innymi s³u¿bami powo³anymi do
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ochrony zasobów przyrody
dzia³aj¹cymi na terenach leœnych tj.
Pa ñs tw ow ¹ S tr a¿ ¹ Ry ba ck ¹ i
Pañstwow¹ Stra¿¹ £owieck¹, oraz
innymi s³u¿bami powo³anymi do
utrzymywania ³adu i porz¹dku, takimi
jak chocia¿by Stra¿ Miejska.
Las jest otwarty dla wszystkich,
a leœnicy zapraszaj¹ do odwiedzania
go. Aby jednak zwierzêta, roœliny i
lu dz ie by li be zp ie cz ni mu si my
pamiêtaæ o zasadach i przepisach
reguluj¹cych kwestie udostêpniania i
korzystania z jego niew¹tpliwych
uroków. Las jest nie tylko naszym
dobrem - jest dobrem nas wszystkich.
Chocia¿ znowu coraz g³oœniej zaczyna
siê mówiæ o przekszta³ceniu
Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego
Lasy Pañstwowe w spó³kê prawa
handlowego. Ale o tym mo¿e w
nastêpnym numerze „GJ”.
Sporz¹dzi³:
mgr Andrzej Krawiec
komendant posterunku Stra¿y Leœnej
Nadleœnictwa Janów Lub.

Stra¿ Leœna - zadania i problemy

W "Medyku"
Medyczne Studium Zawodowe im.
Stefanii Wo³ynki w Janowie Lubelskim
przez mieszkañców nazywane
„Medykiem” ma siê dobrze i nadal
spe³nia swoj¹ rolê. Minione trzydzieœci
lat dzia³alnoœci to wykszta³cenie w
zawodach medycznych 2034 osób.
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e szko³a
sta³a siê nowoczesnym oœrodkiem
szkolenia œredniej kadry medycznej.
Nowoczesnego wyposa¿enia w sprzêt
dydaktyczny mo¿e pozazdroœciæ wiele
szkó³ nie tylko w powiecie, ale równie¿
w województwie. W szkole istniej¹
pracownie ratownictwa medycznego,
zabiegów medycznych, analizy
medycznej, technologii ¿ywienia i
dietetyki, anatomii, dwie pracownie
terapii zajêciowej, oraz pracownia
komputerowa. M³odzie¿ policealna
kszta³ci siê obecnie w zawodach:
dietetyk, terapeuta, technik fizjoterapii,
opiekunka dzieciêca. M³odzie¿
pomaturalna mo¿e uczyæ siê zawodu
ratownika medycznego. W tym roku
sz ko ln ym za wó d z do by wa 11 5
uczniów. W ostatnim okresie ze szko³y
odesz³o dziesiêciu s³uchaczy, poniewa¿
mieli bardzo s³abe wyniki w nauce,
b¹dŸ absencja na zajêciach œwiadczy³a,
¿e minêli siê z powo³aniem. Szko³a
wspó³pracuje z Sanepidem, Domem
Pom ocy Spo ³ec zne j, Car ita sem i
wszystkimi szko³ami podstawowymi i
po na dp od st aw ow ym i. Dz iê ki te j
wspó³pracy m³odzie¿ Janowa nabywa
um ie jê tn oœ ci ni es ie ni a pi er ws ze j
pomocy a uczniowie Medyka
zdobywaj¹ praktykê. M³odzie¿
aktywnie uczestniczy we wszystkich

akcjach na terenie miasta i gminy,
bior¹c udzia³ w promowaniu zdrowia i
zapobieganiu chorobom. Szczególnie
nale¿y podkreœliæ udzia³ w programach
profilaktycznych „Tydzieñ dla serca,
Mityng antynikotynowy, Ró¿owa
wst¹¿eczka, ¯ywienie w Zdrowiu i
chorobie, Profilaktyka w gruŸlicy,
Bezpieczeñstwo na drodze, Pierwsza
pomoc przedmedyczna. Szko³a
finansowana jest przez Urz¹d
Marsza³kowski i jak do tej pory nie ma
problemów z uzyskaniem pieniêdzy na
pomoce szkolne i utrzymanie szko³y.
Pracownicy szko³y otrzymuj¹
systematycznie podwy¿ki p³ac. Ta
do br a s yt ua cj a s zk o³ y t o e fe kt
wsp óln ych dzi a³a ñ pan i dyr ekt or
Jadwigi Peret i ca³ej kadry
pedagogicznej.
Jan Machulak
PS Chc¹c potwierdziæ w³asne
umiejêtnoœci masa¿u serca
przeprowadzi³em takie sprawdzenie na
fantomie w pracowni ratownictwa i co?
Wypad³em blado moje umiejêtnoœci
by³y czysto teoretyczne. Jak wskaza³a
elektronika skutecznoœæ mojej
pierwszej akcji to 20% przy naciskach
na ¿o³¹dek czy tchawicê chocia¿
miejsce przy³o¿enia rêki by³o
zaznaczone, pacjent prawdopodobnie
mia³by po³amane ¿ebra bo naciski by³y
zbyt silne, przy nastêpnych próbach
by³o znacznie lepiej. Wniosek - trzeba
szkoliæ m³odzie¿ i doros³ych te¿, bo
mo¿e okazaæ siê, ¿e jesteœmy bezradni a
podczas udzielania pierwszej pomocy
jest za póŸno na próby.
J. M.

Siódme - "Nie kradnij"
W Polsce gigantycznym problemem s¹
kradzie¿e telefonów komórkowych.
Policja notuje co roku kilkadziesi¹t
tysiêcy takich zg³oszeñ, ale to
wierzcho³ek góry lodowej. Mówi siê
nawet o milionie utraconych telefonów
rocznie. Sami operatorzy przyznaj¹ siê
do po³owê mniejsze j liczby, ale
wl ic za j¹ w t o r ów ni e¿ ap ar at y
zagubione czy zniszczone. Wed³ug
nieoficjalnych wypowiedzi niektórych
policjantów prawie po³owa kradzie¿y
kieszonkowych w polskich miastach to
kradzie¿e komórek. Nasze miasto nie
jest równie¿ od takich przestêpstw
wolne, szczególnie w okresie
wakacyjnym. Beztroskie i nagminne
pozostawianie „komórek”,
dokumentów czy radioodtwarzaczy

samochodowych w autach parkuj¹cych
w okolicach janowskiego Zalewu, czy
innych miejscach w Janowie chêtnie
odwiedzanych przez turystów to
potencjalny ³up dla z³odzieja.
Janowska Policja twierdzi, ¿e problem
ten jest przez nich kontrolowany, a
przynajmniej niwelowany poprzez
konsekwentne dzia³ania zmierzaj¹ce
do za trzy mañ p odej rzan ych o te
przestêpstwa. Sprawy takie, z ca³¹
sur owo œci ¹ i kon sek wen cj¹ bêd ¹
kierowane do S¹du i Prokuratury. „GJ”
wierzy, ¿e poprzez takie dzia³ania
stwierdzenie „bezpieczne miasto” nabierze wiêkszego wydŸwiêku. I o to
chodzi!
ac

W ka¿dym wspó³czesnym pañstwie
organem do zwalczania przestêpstw i
wykroczeñ oraz œcigania ich sprawców
jest Policja. Jej dzia³ania wspomagane
s¹ przez inne organy zwane zwykle
stra¿ami czy te¿ s³u¿bami ochronnymi.
W obowi¹zuj¹cym polskim porz¹dku
prawnym tak¹ rolê pe³ni m.in.,
dzia³aj¹ca na podstawie ustawy o
lasach, Stra¿ Leœna. I w naszym,
jedn ym z najw iêks zych zwar tych
kompleksów leœnych w Polsce Nadleœnictwie Janów Lub. dzia³a Stra¿
Leœna. Specyfikê terenu dzia³ania
Stra¿y Leœnej tworz¹: powo³any do
¿ycia w 1994 r. Leœny Kompleks
Pr om oc yj ny „L as y Ja no ws ki e” ,
dzia³aj¹cy w granicach nadleœnictwa
Park Krajobrazowy, liczne rezerwaty,
strefy chronione i ostoje zwierzyny.
Posterunek Stra¿y Leœnej naszego
nadleœnictwa dzia³a³a w sk³adzie cztero
osobowym. Stra¿nicy wyposa¿eni s¹ w
broñ paln ¹ i ga zow¹ , lor netk i,
szperacze dalekosiê¿ne. Do
patrolowania terenów leœnych s³u¿y im
samochód terenowo-osobowy (Niva).
Œrednio rocznie stra¿nicy leœni
prowadz¹ ok. 100 ró¿nego rodzaju
postêpowañ w sprawach szkodnictwa
leœ neg o. Naj czê œci ej zaj muj ¹ siê
sprawami kradzie¿y drewna z lasu
pañstwowego. Rocznie z³odzieje
kradn¹ z lasu ok. 200 m3 drewna. Mimo
tak rozleg³ego terenu do patrolowania
niemal w po³owie prowadzonych
spraw udaje siê wykryæ sprawców i
odzyskaæ drewno. Jest to mo¿liwe
dziêki œcis³ej wspó³pracy stra¿ników z

pozosta³ymi pracownikami S³u¿by
Leœnej, przede wszystkim z
leœniczymi, którzy s¹ gospodarzami
te go ma ³e go wy ci nk a zw ar te go
kompleksu, jakim jest leœnictwo.
Nale¿y tu dodaæ, i¿ leœniczowie i
podleœniczowie posiadaj¹ uprawnienia
st ra ¿n ik a l eœ ne go w z ak re si e
zwalczania szkodnictwa leœnego.
Nag min nym wykro cze nie m, jak ie
odnotowuje siê na terenach leœnych,
jest wjazd do lasu pojazdami
silnikowymi, zaœmiecanie lasu i
niebe zpiec zne ob chodz enia s iê z
ogniem. Przyzwyczajeni jesteœmy do
tego, ¿e nasze samochody zatrzymuje
jedynie policja. W lesie jednak mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e zrobi to umundurowany
stra¿nik leœny lub inny pracownik
S³u¿by Leœnej. Mo¿e on, zgodnie z
ustaw¹ o lasach, nie tylko zatrzymaæ
pojazd, ale tak¿e skontrolowaæ nasz
ba ga ¿. Pa mi êt aj my te ¿, ¿e be z
ograniczeñ pojazdem silnikowym
poruszaæ siê po lesie mo¿emy tylko
drogami publicznymi - czyli
oznakowanymi znakami drogowymi.
Najczêœciej spotkanie ze stra¿nikami
koñczy siê pouczeniem, ale nale¿y
pamiêtaæ, i¿ s¹ oni uprawnieni do
nak³adania i pobierania grzywien w
drodze postêpowania mandatowego. W
stosunku do osób nagminnie ³ami¹cych
przepisy czy te¿ zaœmiecaj¹cych las, z
uprawnieñ tych s¹ niejednokrotnie
zmuszeni korzystaæ.
mgr Andrzej Krawiec
komendant posterunku Stra¿y Leœnej
Nadleœnictwa Janów Lub.

Zaczarowany bajek œwiat...
Bajki, baœnie maj¹ w sobie magiczn¹
mo c, kt ór a w cu do wn y s po só b
oddzia³uje na dzieci, a szczególnie w
wieku 4-9lat. Baœñ jest najlepszym
towarzyszem dziecka, przyjacielem,
który wprowadza je w jego okresach
dorastania do œwiata rzeczywistego.
Baœñ przemawia do psychiki dziecka, a
zarazem zachwyca i poucza. Kszta³tuje
uczucia i wyobraŸniê dziecka, pobudza
fantazjê, æwiczy pamiêæ i zdolnoœæ
logicznego myœlenia, rozwija myœlenie
intuicyjne i sprzyja rozwojowi uwagi.
Baœñ pozwala zrozumieæ problemy
ludzkie i d¹¿enie do dobra, piêkna i
szczêœcia, uczy zasad moralnych i
szlachetnego postêpowania. Uczy, ¿e
œ w i a t n i e j e s t b a n a l n y, l e c z
s k o m p l i k o w a n y. O s i ¹ g n i ê c i e
upragnionego celu nie zawsze jest
mo¿liwe, strach i lêk s¹ w nim tak samo
obecne, jak radoœæ czy szczêœcie.
Czêsto pokazuj¹, ¿e jeœli cz³owiek
mimo trudnej sytuacji nie podda siê to
jest w stanie zwyciê¿yæ. Bogactwo
symboli i metafor sprawia, ¿e u dziecka
rozwijaj¹ siê zasoby jêzyka, rozwija siê
wyobraŸnia i fantazja, a to stymuluje
rozwój dziecka. Rodzice powinni
opowiadaæ i czytaæ dziecku bajki i
baœnie. Te chwile spêdzone razem s¹
czymœ zupe³nie innym od
elektronicznego œwiata telewizji i
komputerów. Baœnie maj¹ korzystny
wp ³y w n a r oz wó j d zi ec ka , a le
pomagaj¹ te¿ rodzicom, którzy czêsto
nie wiedz¹ jak dotrzeæ do nieœmia³ego,
bojaŸliwego dziecka, które nie potrafi
wprost mówiæ o swoich problemach.
Czytanie baœni mo¿na po³¹czyæ z
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technikami artystycznymi:
malowaniem, lepieniem, rysowaniem.
Zajêcia tego typu pomagaj¹ jeszcze
bardziej w wyra¿aniu problemów oraz
ekspresji emocji i uczuæ dziecka.
Dziecko mo¿e staæ siê wspó³twórc¹
bajki poprzez podsuwanie w³asnych
pomys³ów. Mo¿na dzieciom zadawaæ
p y t a n i a d o t y c z ¹ c e b o h a t e r ó w,
proponowaæ dokoñczenie bajki jako
sposób na dotarcie do ich œwiata
wewnêtrznego. Baœnie s¹ doskona³ym
sposobem na odnalezienie wspólnej
drogi dziecka z jego rodzicami, chroni¹
je przed samotnoœci¹, wyzwalaj¹
okreœlone emocje i prze¿ycia. Dlatego
pomagaj¹ i jednoczeœnie wspieraj¹
proces nauczania dzieci. Dziwny mo¿e
wydaæ siê fakt, ¿e w erze atomów,
lotów kosmicznych, gw a³townego
rozwoju techniki i postêpów
cywilizacji tak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
baœnie i bajki - naiwne i pe³ne uroku,
proste i m¹dre opowieœci. Ale czy
c z ³ o w i e k z a s o b n y, w y g o d n i e
mieszkaj¹cy, wykszta³cony nie bêdzie
ju¿ niczego pragn¹³? NIE Cz³owiek
zawsze bêdzie marzy³ o wiecznej
m³odoœci, urodzie, nieœmiertelnoœci,
têskni³ za szczêœciem, mi³oœci¹. To
baœñ stanowi swoist¹ podró¿ w krainê
spe³nionych marzeñ, w zaczarowany
œwiat... Czytelnicza przygoda z baœni¹,
zainicjowana w dzieciñstwie
s³uchaniem opowiadañ o wró¿kach,
królewnach, ukrytych skarbach niekoniecznie musi siê koñczyæ na
okresie dzieciñstwa. Naprawdê warto
czytaæ dzieciom bajki i baœnie.
J.K.
7.

Janowskie Oskary
Dnia 29.01.2005 r. odby³o siê po raz
ko le jn y sp ot ka ni e no wo ro cz ne ,
którego organizatorem by³ Oddzia³
Janowski Zarz¹du Regionu NSZZ
„Solidarnoœæ” Ziemia Sandomierska.

G³ównym punktem spotkania, jak co
roku, jest wrêczenie statuetki
„Cz³owieka roku” osobie, która w
minionym roku mia³a najwiêkszy
wp³yw na ¿ycie spo³eczne i zwi¹zkowe
w Janowie Lubelskim. Tym razem
„Oskara” janowskiej „Solidarnoœci”
otrzyma³ Andrzej Nowak,
przewodnicz¹cy, najwiêkszej w
powiecie, organizacji zwi¹zkowej przy
Fabryce Maszyn. Doceniona zosta³a
jego rola w obronie przewidzianych do
zwolnienia z pracy zwi¹zkowców, jak
równie¿ to, ¿e za jego trzech kolejnych
kadencji liczba cz³onków
„Solidarnoœci” stale roœnie.

Ur od zi ³ si ê w Kr aœ ni ku . Pr ac ê
rozpocz¹³ w F£T w Kraœniku. Jest
cz³onkiem „Solidarnoœci” od jej
powstania w roku 1980. Wchodzi w
sk³ad komisji zak³adowej FMJ pe³ni¹c
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego, a
nastêpnie od roku 1993 zostaje
przewodnicz¹cym Komisji
Zak³adowej. Funkcje tê pe³ni do dziœ
bêd¹c wybieranym na trzy kolejne
kadencje. W latach 1999-2002 by³
cz³onkiem Zarz¹du Regionu Ziemia
Sandomierska. W swoich dzia³aniach
konsekwentny i bardzo skuteczny.
W trudnym dla zwi¹zku okresie
spowodowanym restrukturyzacj¹ i
zmian¹ w³aœciciela FMJ, a co za tym
idzie i zwolnieniami, stan¹³ w obronie
zwi¹zkowców. Jego dzia³ania okaza³y
siê bardzo skuteczne. Na 40
zwi¹zkowców przewidzianych do
zwolnienia uda³o siê wybroniæ prawie
wszystkich. Organizacja zwi¹zkowa,
której przewodniczy Andrzej jest jedn¹
z nielicznych na terenie Janowa, gdzie
w ostatnim okresie nast¹pi³ znaczny
wzrost liczby cz³onków. Obecnie
Zak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa
liczy ok. 250 cz³onków. Andrzej jest
cz³owiekiem bardzo skromnym,
uczynnym i kole¿eñskim, który nigdy
nie odmówi pomocy i rady ka¿demu,
kto siê do niego zwróci. Ceniony za
uczciwoœæ i szczeroœæ. Jak widaæ,
przyznane wyró¿nienie trafi³o w godne
rêce.
Miros³aw G¹ska

Mieszka siê

Janowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa,
maj¹ca obecnie sw¹ siedzibê przy ulicy
Ochotników Wêgierskich, ma ju¿ 36
lat! Z tej to okazji „Gazeta Janowska”
po ku si ³a si ê o pr zy bl i¿ en ie
mieszkañcom naszego miasta kilku
informacji zwi¹zanych z jej
dzia³alnoœci¹, o przedstawienie jej
planów na przysz³oœæ a tak¿e o jej
bie¿¹cych problemach.
Na pocz¹tek krótki rys
h i s t o r y c z n y. S p ó ³ d z i e l n i a
Mieszkaniowa w Janowie Lubelskim
zosta³a zarejestrowana w roku 1969,
pierwsze przyjêcia mia³y miejsce w
roku 1970 zaœ ju¿ w 1972 nast¹pi³y
pi er ws ze za si ed la ni a mi es zk añ .
Obecnie Spó³dzielnia zatrudnia 24
pracowników, z czego 9 osób to
pracownicy umys³owi, pozostali zaœ to
pracownicy fizyczni: palacze kot³owi,
konserwatorzy urz¹dzeñ, sprz¹taczki.
Prezesem janowskiej Spó³dzielni od
roku 1999 jest Jan Dzikowiec, w sk³ad
Zarz¹du wchodzi, oprócz Prezesa,
dwoje cz³onków spo³ecznych: Lech
Wron ka i Iza bel la Wydra. Rad a
Nadzorcza Spó³dzielni to 11 osób, w
tym przedstawiciel Modliborzyc, (w
miejscowoœci tej usytuowane s¹ dwa
bloki mieszkalne nale¿¹ce do
Spó³dzielni). Jak w poprzednich latach
tak i w tym roku, kierunki dzia³ania
Spó³dzielni odzwierciedlaj¹ wytyczne
organów samorz¹dowych oraz cele
statutowe Spó³dzielni. Sk³adaj¹ siê na
8.

nie przede wszystkim zadania
zmierzaj¹ce do dalszej poprawy
warunków zamieszkiwania cz³onków
w jej zasobach - ujête w wieloletnim
programie remontów i strategii
ekonomicznej. W planie remontów na
rok 2005 czêœciowo lub ca³kowicie
finansowanych z centralnego funduszu
re mo nt ow eg o zn aj d¹ si ê m. in .:
wykonanie chodników osiedlowych i
remontów obiektów przy ulicach:
8 Wrzeœnia, Jana Paw³a II i Wiejskiej,
przy wspó³udziale wspólnot
mieszkaniowych z bloków 16,18,22
przy ul. Wiejskiej, (oczywiœcie jeœli
wspólnoty wyra¿¹ tak¹ chêæ), ma
powstaæ plac zabaw - na inwestycjê t¹
Spó³dzielnia przeznaczy³a 15 tys. z³,
dodatkowe œrodki ma nadziejê
pozyskaæ z innych Ÿróde³. Spó³dzielnia
staraæ siê bêdzie ponadto o poprawê
jakoœci œwiadczonych us³ug,
efektywniejsze wykorzystanie
ni er uc ho mo œc i i sp ó³ dz ie lc ze go
maj¹tku trwa³ego, racjonalizacjê
kosztów, w tym z tytu³u zu¿ycia
mediów, a zw³aszcza ciep³a (poprzez
m.in. poprawê izolacji termicznej
budynków drog¹ docieplenia elewacji,
wymianê stolarki okiennej - klatki
schodowe, modernizacjê wêz³ów
cieplnych, itp.). Na poprawê p³ynnoœci
finansowej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, (zad³u¿enie na rok
2004 wynios³o ok. 400 000 z³) ma
wp³yn¹æ przede wszystkim

Eurodeputowany w Godziszowie
Wchodz¹c do szko³y nie mog³em siê
przecisn¹æ do kancelarii. Ca³y hol
g³ówny, ³¹cznik i wejœcie na drugi
korytarz by³y oblegane przez t³umy
rolników. Myœlê, ¿e by³o ponad trzysta
osób. Co ich sprowadzi³o w
poniedzia³ek (7 lutego 2005 r.) na
godzinê 19 w progi Zespo³u Szkó³ w
Godziszowie? Mo¿e temat spotkania?
Mo¿e osoba goœcia? Zaszczyci³ nas
swoj¹ osob¹ deputowany do
parlamentu europejskiego z ramienia
LPR dr Filip Adwent wraz ze swoj¹
asystentk¹ pani¹ Dominik¹ z Francji,
zajmuj¹c¹ siê unijnymi programami
dotycz¹cymi ¿ywnoœci ekologicznej.

Oczywiœcie polityka nie jest na tyle
ciekawa, by gromadziæ takie t³umy.
Ludzi interesuje to, co im jest
niezbêdne do funkcjonowania w nowej
rzeczywistoœci. Tematem przewodnim
by³y grupy producentów owoców
miêkkich. Eurodeputowany
wprawdzie rolnikiem nie jest, ale by³
œwietnie przygotowany odnoœnie
rynków zbytu. Obieca³, ¿e siê postara
nawi¹zaæ wspó³pracê bezpoœrednio z
odbiorcami we Francji. Problem
niskich cen, jego zdaniem, le¿y w du¿ej
mar¿y poœredników oraz w ich
„zmowie”. Przyk³ad czarnej porzeczki,
nawet dla laika w tych sprawach,
potwierdza „teoriê spisku”. Jak mo¿na
w inny sposób wyt³umaczyæ ogromne
zapotrzebowanie rynku francuskiego
na owoce miêkkie i skandaliczn¹ cenê
20 gr za kilogram czarnej porzeczki u
nas? Klient zachodnioeuropejski p³aci
kilka euro, a polski producent

otrzymuje zaledwie setn¹ czeœæ tej
kwoty. Drugim winnym takiego stanu
rzeczy, zdaniem dr Adwenta, s¹
supermarkety. Nie tylko niszcz¹
drobny handel, ale te¿ zani¿aj¹ ceny
produktów poni¿ej kosztów produkcji.
Panaceum na wyjœcie z tej tragicznie
trudnej sytuacji ma byæ ³¹czenie siê
rolników w du¿e grupy producentów.
Pozwoli to na negocjowanie cen oraz
na bezpoœrednie dostarczanie swojej
produkcji do odbiorcy z pominiêciem
poœredników. Wa¿nym elem entem
po pr aw y mo ¿e by æ za po bi eg ni e
powstawania nowych supermarketów
oraz ograniczenie zakupów w ju¿
istniej¹cych. Po prelekcji parê s³ów do
zgromadzonych wyg³osi³ Starosta
Janowski Boles³aw Gzik oraz
gospodarz spotkania ks. kan. Józef
Krawczyk.
Na koniec zebrania g³os zabra³
Wójt Gminy Godziszów Andrzej
Olech. Podziêkowa³ obecnemu na
spotkaniu redaktorowi „Naszego
Dziennika” Markowi Garbaczowi za
rzetelne opisywanie sytuacji w Gminie.
Z roz¿aleniem przyzna³, ¿e niektóre
media oraz oœrodki decyzyjne robi¹
„nagonkê” na nas, za postawê w
referendum. Wypomina siê rolnikom,
¿e „jak do Unii to nie chcieli, a teraz
Godziszów jest liderem w
pozyskiwaniu œrodków pomocowych”.
Podkreœli³, ¿e jedna i druga postawa
wynika z m¹droœci ¿yciowej
spo³ecznoœci lokalnej. Nie ma powodu,
by rolnicy nie rozwijali siê zawodowo i
nie odzyskiwali pieniêdzy, które nim
zostan¹ z Unii przyznane, musz¹ byæ w
formie sk³adki cz³onkowskiej przez
Polskê tam wp³acone. Wrêcz
obowi¹zkiem patriotycznym jest
upominanie siê o swoje i inwestowanie
we w³asne gospodarstwa poprzez
wykorzystywanie funduszy unijnych,
które w przeciwnym wypadku wróc¹
do Brukseli. Te s³owa oraz wypowiedzi
przedmówców wywo³a³y uznanie
wœród s³uchaczy okazane gromkimi
oklaskami.
Miros³aw G¹ska

Moje ¿ycie w Twojej krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do przy³¹czenia
siê do grona Honorowych Dawców Krwi.
Wszystkich chêtnych w wieku od 18 do 60 lat prosimy o przy³¹czenie siê do osób
ratuj¹cych zdrowie i ¿ycie najbardziej potrzebuj¹cym.
Zainteresowanym podajemy gdzie i kiedy mo¿emy zg³osiæ siê, aby oddaæ krew:
Dom Parafialny, ul. Szewska 1 (na parterze) Janów Lubelski, w godz. 9.00 - 12.30.
Terminy: 21.03.05, 18.04.05, 16.05.05, 20.06.05
zintensyfikowanie windykacji
zaleg³oœci finansowych wobec
niektórych cz³onków Spó³dzielni,
(rekordzista zalega z op³atami za 8 lat!).
Kontynuowane s¹ prace nad regulacj¹
stanów prawnych nieruchomoœci.
Umo¿liwi to za interesowany m
cz³onkom stanowienie odrêbnych praw
w³asnoœci swoich lokali. Na dzieñ
dzisiejszy Spó³dzielnia posiada 24
mieszkania bêd¹cych w tzw. odrêbnej
w³a sno œci z u³amk ow¹ war toœ ci¹
gruntu (podatek od nieruchomoœci
p³acony do UM). Faktem jest to, ¿e
spó³dzielczoœæ mieszkaniowa nadal
szuka swojej drogi. Dzia³a w
warunkach trudnych, wœród
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r ze cz yw is to œc i, kt ór ej g³ ów ny m
znamieniem jest wysoki, dramatyczny
wrêcz stopieñ zubo¿enia
spo³eczeñstwa. Musi te¿ sobie
odpowiedzieæ na wiele pytañ
zwi ¹za nyc h mi êdz y in nym i ze
sprawami w³asnoœci mieszkañ,
wysokoœci obci¹¿eñ cz³onków
kosztami u trzymania z espo³ów
osiedlowych. Musi te¿ znaleŸæ jedn¹,
wspóln¹ dla wszystkich organizacji
spó³dzielczoœci mieszkaniowej, drogê
wyjœcia z sytuacji, czasem
przerastaj¹cej si³y poszczególnych
spó³dzielni i ich zgromadzeñ.
J.M., ac

Z dzia³añ Policji

Matthias
Nazwa firmy stworzona od imienia
Maciej ma ju¿ utrwalon¹ renomê
solidnej i rozwijaj¹cej siê jednostki
gospodarczej. Pocz¹tki powstania by³y
skromne, obecni w³aœciciele pod
koniec lat osiemdziesi¹tych parali siê
handlem w ró¿nych bran¿ach. Maciej
Bielówka, jeden z w³aœcicieli, w 1990
roku za³o¿y³ prywatny sklep miêsny w
Rozwadowie - by³a to trafiona decyzja.
Zapotrzebowanie rynku by³o
olbrzymie, brakowa³o jednak
dostawców miêsa i wyrobów. Ju¿ z
no wy m ws pó ln ik ie m An dr ze je m
Banasikiem postanowili zabezpieczyæ
dostawy do sklepu. Rozpoczêli
poszukiwania obiektu pod planowan¹
masarniê. W Urzêdzie Wojewódzkim
w Tarnobrzegu natknêli siê na ofertê
przedstawiona przez ówczesnego
wójta Modliborzyc pana Kazimierza
Kom ack ieg o. J ak w spo min a pa n
Maciej Bielówka gmina wydzier¿awi³a
posiadany obiekt zak³adu remontowobudowlanego pod potrzeby masarni. Po
siedmiu miesi¹cach modernizacji
nast¹pi³ pierwszy ubój 11 grudnia 1991
roku. W trakcie budowy otwarto sklep
w Janowie Lubelskim.
W 1993 roku odkupiono zak³ad
od gminy, sta³o siê to dziêki dobrej
wspó³pracy z wójtem gminy. Firma
rozrasta³a siê sprowadzano maszyny
ci¹gle modernizowano zak³ad. Dziœ nie
ma ju¿ ¿adnego urz¹dzenia ani
maszyny z tamtego okresu. Ubojnia i
masarnia wyposa¿one s¹ w
najnowoczeœniejsze maszyny o du¿ych
mocach przerobowych szczególnie na
ubojni. Zak³ad jest ju¿ na ostatnim
etapie przygotowañ do uzyskania
certyfikatów uprawniaj¹cych do
wejœcia na rynki zachodnie.
Zaopatrzenie w trzodê odbywa siê na
terenie powiatu Janowskiego i w
okolicach Zamoœcia.

Dzienny przerób to 200 sztuk œwiñ,
ciel¹t i ja³ówek. Dzienna produkcja to
10- 15 ton wyrobów rozprowadzana w
70% do w³asnej sieci sklepów na
te re ni e d aw ne go wo je wó dz tw a
tarnobrzeskiego. Napisa³em sieci
sk le pó w, b o j es t i ch ju ¿ 2 6 i
uruchamiane s¹ nastêpne a w³aœciciele
przewiduj¹ dojœcie do 40 sklepów do
2006 roku. Dziœ funkcjonuj¹ sklepy
Matthiasa w Janowie, Zaklikowie,
Nisku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu,
Sandomierzu, Tarnobrzegu, Nowej
Sarzynie, powstaje w Radomyœlu.
Firma nie wspó³pracuje z
supermarketami, poniewa¿ chce
utrz ymaæ dobr ¹ jako œæ wyro bów.
Supermarkety wymuszaj¹ obni¿ki,
cena nie mo¿e dyktowaæ obni¿enia
jakoœci. Matthias to 260 pracowników
z niez³ym wynagrodzeniem. Jak
dowiedzia³em siê, œrednia zarobków
netto w samej masarni wynosi 1400 z³.
Zarobek pracowników w sklepach
kszta³tuje siê na poziomie 800 - 900 z³. i
je st wi êk sz y n i¿ w s kl ep ac h
konkurencji. Czêœæ pracowników po
wyszkoleniu w zawodzie rezygnuje i
wyje¿d¿a do pracy najczêœciej do
Irlandii. W zak³adzie trwaj¹
przygotowania do budowy w³asnej
oc zy sz cz al ni œc ie kó w. Je st ju ¿
dokumentacja techniczna jak równie¿
niezbêdna lokalizacja i zezwolenia.
Matthias w rankingach znajduje siê na
31 miejscu w województwie lubelskim
i 848 w kraju przy obrotach 38 mln z³
mo¿e zaimponowaæ ka¿demu
mieszkañcowi powiatu janowskiego.
¯yczymy dalszego rozwoju i dobrej
koniunktury, równie¿ na planowanym
rynku Szkocji.
Jan Machulak

„Pokój wyciszeñ” w janowskiej KPP
W Komendzie Powiatowej Policji w
Janowie Lubelskim oddano do u¿ytku
tzw. „niebieski pokój” - pomieszczenie,
w którym przyjmowane s¹ ofiary
przestêpstw, dzieci i m³odzie¿
sprawiaj¹ca problemy wychowawcze,
gdzie prowadzone s¹ mediacje.
Pomys³ utworzenia „pokoju
wyciszeñ” zrodzi³ siê wiele miesiêcy
temu. Nazwa wziê³a siê st¹d, ¿e
dominuje w niej w³aœnie ten kolor.
Przytulnie, niemal „po domowemu”
urz¹dzone pomieszczenie z du¿¹
iloœci¹ zabawek dla dzieci, sprzêtem
audio-wideo ma wywieraæ korzystny
wp³yw na osoby, które siê w nim
znajd¹. Jest to, wiêc rodzaj azylu,
spokojnej przystani dla
doœwiadczonych przez los... Obok
„niebieskiego pokoju” usytuowany jest
„zielony pokój” przeznaczony do
przes³uchañ ofiar przestêpstw na tle
seksualnym, przestêpstw zwi¹zanych z
przemoc¹ w rodzinie, okazywania osób
podejrzanych œwiadkom tych¿e
przestêpstw itp.
Z proœb¹ o pomoc w
sfinansowaniu ca³ego przedsiêwziêcia
janowska KPP zwróci³a siê do
lokalnych w³adz samorz¹dowych ju¿ w
ub ie g³ ym ro ku . N a a pe l t en
od po wi ed zi a³ y m. in . St ar os tw o
Powiatowe w Janowie Lubelskim (8
500 z³), Urz¹d Miejski w Janowie
Lubelskim (2 000 z³). Ogó³em koszt
ca³ego przedsiêwziêcia zamkn¹³ siê
kwot¹ ok. 12 000 z³. Prace adaptacyjne
zosta³y w wiêkszoœci wykonane przez
pracowników janowskiej komendy.
„Niebieski pokój” to kolejny,
namacalny dowód na to, ¿e policja staje
siê instytucj¹ coraz bardziej otwart¹ dla
spo³eczeñstwa - pe³ni nie tylko rolê
represyjn¹, ale i pomocow¹.
Rzecznicy szkol¹ siê w Janowie
W dniu 18 lutego 2005 r. w budynku
Oœrodka Edukacji Ekologicznej

Nadleœnictwa Janów Lubelski odby³o
siê szkolenie 20 oficerów prasowych
Komend Powiatowych i Miejskich
Policji z terenu województwa
lubelskiego. Szkolenie to prowadzili
Rz ec zn ik Pr as ow y K om en dy
St o³ ec zn ej Po li cj i na dk om is ar z
Mariusz Soko³owski oraz red. Ryszard
Majewski z Radia Lublin. Szkolenie
by ³o dw ud ni ow e, mi a³ o fo rm ê
war szt ató w, kt óry ch c ele m by ³o
pr zy go to wa ni e uc ze st ni kó w do
udzielania informacji
prze dsta wici elom mass medi ów.
Policjanci uczyli siê np. skutecznej
komunikacji jêzykowej, radzenia sobie
ze stresem, kontrolowania swoich
zachowañ pozawerbalnych.
Przewa¿a³y zajêcia praktyczne, m.in.
æwiczenia symulacyjne z
wykorzystaniem kamery i mikrofonu.
Silni, zwarci i .... wysportowani
Ko me nd a Po wi at ow a Po li cj i w
Janowie Lubelskim wzbogaci³a siê o
si³owniê. Œrodki pozyskane na tê
inwestyc jê uzyska ³a z Urzêd u
Miejskiego (6 000 z³) oraz od osób,
którzy na apel Zwi¹zku Zawodowego
Policjantów i Komendanta
Powiatowego Policji w Janowie
Lubelskim hojnie wsparli to
przedsiêwziêcie. Si³ownia s³u¿yæ
bêdzie m.in. janowskim policjantom i
ich rodzinom, emerytom zwi¹zanych
popr zez prac ê z Poli cj¹. Istn ieje
mo¿liwoœæ udostêpnienia si³owni
grupom d zieci p od n adzorem
nauczycieli lub opiekunów w trakcie
pr ze rw wa ka cy jn yc h lu b fe ri i.
Wyposa¿enie si³owni w doskona³ej
jakoœci sprzêt kosztowa³o janowsk¹
Komendê 22 tys. z³. Faktem jest, i¿
dobra policja to nie tylko komputery,
œrodki ³¹cznoœci, nowe techniki pracy
operacyjnej, ale przede wszystkim
sprawny fizycznie policjant.
ac

W roku 2004 na terenie obszaru
dzia³ania Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Janowie Lubelskim odnotowano
ogólny spadek interwencji stra¿aków.
Jak wynika z analizy przygotowanej
przez Komendê Powiatow¹ na terenie
powiatu janowskiego powsta³o 363
zdarzeñ w tym 107 po¿arów, 255
miejscowych zagro¿eñ oraz 1 fa³szywy
alarm. W analogicznym roku 2003 by³o
592 zdarzeñ, czyli rok 2004 zamkn¹³
siê spadkiem w iloœci 229 zdarzeñ, w
tym po¿arów o 97, iloœci miejscowych
zagro¿eñ o 129 i fa³szywych alarmów o
3. Ró¿nica jest, wiêc zauwa¿alna.
Wyjaœniæ trzeba, co kryje siê pod
okreœleniem miejscowe zagro¿enie, s¹
to: wyjazdy do wypadków drogowych,
usuwanie powalonych drzew, konarów,
sopli lodowych itp., neutralizowanie
gniazd niebezpiecznych owadów,
wypompowywanie wody z budynków i
szereg innych. Najwiêksza iloœæ
po¿arów zanotowano kolejno w
gminach:

1.m. i gm. Janów Lubelski - 60;
2.gm. Modliborzyce - 19;
3.gm. Potok Wielki - 10;
4.gm. Dzwola - 8;
5.gm. Batorz - 4;
6.gm. Chrzanów - 4;
7.gm. Godziszów - 2.
Okresem najwiêkszej liczby po¿arów
by³a wiosna, szczególnie miesi¹c
kwiecieñ, w którym zanotowano ich
25, najczêœciej pali³y siê trawy i lasy.
Najmniej po¿arów powsta³o w czerwcu
- 2. Straty spowodowane po¿arami
szacowane s¹ na ok. 605 tys. z³.
Na to mi as t wa rt oœ æ ur at ow an eg o
mienia oszacowano na ok. 1 489 tys. z³.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ po¿arów jest
czynnik ludzki w mniejszym stopniu
spowodowane one s¹ przez inne
zjawiska. Niech te dane sk³oni¹ nas do
zastanowienia siê nad
bezpieczeñstwem naszym i tych,
którzy ¿yj¹ obok nas. Ostro¿noœæ i
rozwaga zawsze s¹ w cenie.

Mniej ognia

Czy to ju¿ tradycja?
Niecodzienna uroczystoœæ odby³a siê w
Publicznej Szkole Podstawowej w
Godziszowie Pierwszym 13 stycznia
2005 roku tu¿ przed rozpoczêciem ferii
zimowych. By³o to spotkanie przy
herbacie i ciastku jak¹ zorganizowali
uczniowie klasy czwartej ze swoj¹
wychowawczyni¹ Halin¹ Pawusiak.
Goœæmi byli ludzie, którzy ju¿
od bardzo dawna nie maja nic
wspólnego ze szko³¹. Czuli siê trochê
zagubieni, na przerwie by³o dla nich za
g³oœno. Pewnie nietrudno siê
domyœleæ, ¿e w tym to dniu zostali
zaproszeni dziadkowie i babcie
uczniów klasy czwartej. Jak siê póŸniej
okaza³o, ludzie ci z niecierpliwoœci¹
czekali na ten dzieñ, z mocno bij¹cym
sercem szli do sali nr 8 na wyznaczon¹
na zaproszeniu godzinê.
Uczniowie klasy czwartej
przygotowali monta¿ s³ownomuzyczny pt. „Dzieñ Babci, Dzieñ
Dziadka”, z³o¿yli ¿yczenia i wrêczyli
w³asnorêcznie wykonane laurki. Po
czêœci oficjalnej zaproszeni goœcie
usiedli za sto³em, przy herbatce i
ciastku, wspominali swoje m³ode lata.

Mieli okazje spotkaæ siê w wiêkszym
gronie, oderwaæ siê od tej codziennoœci
i choæ na chwile zapomnieæ o tym, ¿e
ich coœ boli. Na ich twarzach goœci³
uœmiech i w niejednym oku zakrêci³a
siê ³za radoœci. Czuli siê bardziej
szczêœliwi, ¿e zostali zauwa¿eni i ¿e
ktoœ o nich pamiêta³.
Moi wych owan kowi e miel i
oka zjê poz naæ his tor iê s woj ej
miejscowoœci i porównaæ ¿ycie w
Godziszowie dawniej i dziœ. Jednak
c hy ba na jw iê ks z¹ wa rt oœ ci ¹ t eg o
spotkania jest nauka szacunku do
cz³owieka, starszego cz³owieka .
Myœlê, ¿e takie spotkania s¹ potrzebne,
¿e powinny byæ organizowane w
ka¿dej szkole, poniewa¿ pozwalaj¹ na
pe³niejsz¹ integracjê mieszkañców.
Halina Pawusiak
nauczycielka Publicznej Szko³y
Podstawowej
w Godziszowie I

Gazeta Janowska

opr. Krzysztof Jednac
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Tajemnica udanej rozmowy
W czasach fascynacji zdobyczami
tec hni ki u mo¿ liw iaj ¹cy mi s zyb ki
przekaz informacji, wymianê myœli,
uzyskanie ³¹cznoœci z ca³ym œwiatem,
zwiêksza siê „dystans” i „odleg³oœæ”
miêdzy najbli¿szymi sobie ludŸmi w
rodzinie.
Sztuka umiejêtnego
prowadzenia rozmów jest bardziej
doceniana na polu zawodowym /s¹
prowadzone treningi, kursy
komunikacji itp./, ale nie wszystkie te
zachowania dadz¹ siê przenieœæ na
grunt rodzinny. Tu nie wystarczy
komunikowanie na poziomie wymiany
in fo rm ac ji , wy da wa ni a po le ce ñ.
Do br ze je st za tr os zc zy æ s iê o
porozumienie, o budowanie harmonii i
wiêzi miêdzy domownikami, o
zrozumienie. Rodzina jest „ca³oœci¹”
z³o¿on¹ z osób, z których ka¿da jest
potrzebna pozosta³ym. A jak
rozmawiaæ z dzieckiem, aby siê
porozumieæ?
Zasady dobrego porozumiewania siê s¹
bardzo proste:
1. B¹dŸ gotów do s³u¿enia pomoc¹.
Nie zostawiaj dziecka samego z jego
problemami. B¹dŸ z nim, a nie przeciw
niemu. Nawet, jeœli zachowa³o siê
nagannie b¹dŸ z nim, ono liczy na twoj¹
pomoc.
2. Naucz siê s³uchaæ. Je¿eli dziecko
chce Ci o czymœ powiedzieæ-potraktuj
rozmowê powa¿nie. S³uchaj uwa¿nie, a
nie „jednym uchem”, nie zerkaj na
tel ewi zor, nie prz erz uca j ka rte k
ks i¹ ¿k i. Ni c ni e po wi nn o by æ
wa¿niejsze od tego, co dziecko chce
powiedzieæ.
3. B¹dŸ szczery. Nie udawaj niczego.
Mów do niego, a nie o nim. Nie wstydŸ
siê swojej mi³oœci do dziecka. Powiedz
otwarcie, co ciê martwi czy niepokoi i
czego od nie go oczekuje sz. Nie
ukrywaj rozczarowania, ¿alu, ani
radoœci i dumy z osi¹gniêæ swojej
pociechy.

4. B¹dŸ cierpliwy. Z³oœæ, zazwyczaj
uniemo¿liwia porozumienie, opanuj
swój gniew przed rozpoczêciem
rozmowy. Rozmawiaj cierpliwie, bez
z³oœci i pokrzykiwania.
5. Nie b¹dŸ stron¹ atakuj¹c¹. Nie
krzycz, nie z³oœæ siê, nie wystêpuj z
pozycji si³y. Unikaj z³oœliwoœci.
Dziecko ma byæ twoim partnerem w
rozmowie. Jeœli prosi o wyjaœnienie,
nie wykorzystuj sytuacji, by narzuciæ
w³asne zdanie.
6. Wypowiadaj siê jednoznacznie i
zdecydowanie. Formu³uj, myœl tak,
aby dziecko mog³o zrozumieæ, czego
od niego oczekujesz. Koncentruj siê na
bie¿¹cych problemach, nie wyci¹gaj
spraw z przesz³oœci.
7. Nie b¹dŸ zrzêd¹. Nie ubolewaj nad
swym dzieckiem, nie powtarzaj swoich
negatywnych opinii, nie krytykuj
wszystkiego dooko³a, nie narzekaj, co z
dziecka wyroœnie. Nie podkreœlaj, ¿e
Ty w jego wieku by³eœ lepszy. Taki
wstêp zniechêca do rozmowy.
8. Akceptuj swoje dziecko. Daj mu
odczuæ, ¿e jest Ci bardzo bliskie i
najwspanialsze na œwiecie bez wzglêdu
na to, co przeskroba³o i jakie ma wady.
Mów mu, ¿e je kochasz, ¿e przyjmujesz
je takim, jakie jest.
9. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem.
Rozmowa jest najlepszym sposobem
wyjaœniania nieporozumieñ i
ro zw i¹ zy wa ni a pr ob le mó w. Ni e
odk³adaj jej „na potem”. Pamiêtaj, ¿e
milczenie niczego nie rozwi¹zuje.
A wolny czas to najlepszy prezent, jaki
rodzice mog¹ podarowaæ dzieciom.
Czasu przeznaczonego na rozmowê i
zabawê ze swoim dzieckiem nie mo¿na
traktowaæ jako czasu straconego. Ten
wspólnie spêdzony czas to droga do
mi³ oœc i, prz yja Ÿni i zro zum ien ia
drugiego cz³owieka. Byæ dobrym
ro dz ic em to ni ez wy kl e t ru dn e
wyzwanie.
J.K.

Umowa o dzie³o czy umowa zlecenie?
Czyli, jak korzystaæ z uprawnieñ
Monta¿ mebli kuchennych, po³o¿enie
p³ytek, wymiana okien lub drzwi, inne
prace remontowe mog¹ staæ siê czasem
dla nas nieoczekiwanym Ÿród³em
k³opotów i pasmem wielu
rozczarowañ. Przed³u¿anie terminów
realizacji zamówienia, usterki
techniczne, uchylanie siê od
odpowiedzialnoœci fachowców za
wady, które ujawni¹ siê po zakoñczeniu
prac, s¹ niestety zjawiskiem doœæ
czêstym. Ca³kowite wyeliminowanie
ryzyka z³ego wyboru fachowca jest
ni es te ty ni em o¿ li we , le cz pr zy
zachowaniu odrobiny roztropnoœci w
podejmowaniu decyzji, mo¿na je
pr zy na jm ni ej w j ak im œ s to pn iu
ograniczyæ. Warto pamiêtaæ przede
wszystkim o tym, ¿e nale¿y poœwiêciæ
trochê czasu na dobór odpowiedniego
wykonawcy (firmy). Nie nale¿y
podejmowaæ takiej decyzji pochopnie.
Warto sko rzy sta æ z doœ wia dcz eñ
znajomych, rodziny, s¹siadów. Umowê
trzeba koniecznie zawieraæ na piœmie.
Ustne uzgodnienia czêsto okazuj¹ siê
zawodne. Je¿eli fachowiec odmawia
zawarcia umowy na piœmie, nale¿y to
uznaæ za przestrogê, dalsza wspó³praca
10.

nie wró¿y nic dobrego. W ¿adnym
wypadku nie nale¿y p³aciæ
wy na gr od ze ni a w ca ³o œc i pr ze d
za ko ñc ze ni em pr ac . I m m ni ej
zap³acimy na pocz¹tku, tym wiêksz¹
mamy pewnoœæ, ¿e prace zostan¹
wykonane w terminie, a nam ³atwiej
b êd zi e w ym us iæ na le ¿y t¹ ja ko œæ
zamówienia.
Je¿eli jednak oka¿e siê, ¿e prace
nie zosta³y terminowo wykonane lub
wy ko na ne dz ie ³o po si ad a w ad y,
konsument mo¿e skorzystaæ z
uprawnieñ przewidzianych w art. 635
kodeksu cywilnego (opóŸnienie prac) i
art. 636 kodeksu cywilnego (wadliwe
wykonywanie). W przypadku, gdy
wady ujawni¹ siê ju¿ po oddaniu dzie³a,
ka¿dy zamawiaj¹cy mo¿e zgodnie z art.
637 kodeksu cywilnego za¿¹daæ ich
usuniêcia, wyznaczaj¹c w tym celu
przyjmuj¹cemu zamówienie
odpowiedni termin z zagro¿eniem, ¿e
po bezskutecznym up³ywie
wyznaczonego terminu naprawy nie
przyjmie. Przyjmuj¹cy zamówienie
mo¿e odmówiæ naprawy tylko wtedy,
gdyby wymaga³a nadmiernych
kosztów. Je¿eli natomiast wady dzie³a

usun¹æ siê nie dadz¹ albo, gdy z
okolicznoœci wynika, ¿e przyjmuj¹cy
zamówienie nie zdo³a ich usun¹æ w
czasie odpowiednim, konsument mo¿e
od umowy odst¹piæ, je¿eli wady s¹
istotne. Je¿eli wady nie s¹ istotne, mo¿e
¿¹daæ stosownego obni¿enia ceny.
Za kr es od po wi ed zi al no œc i
wykonawcy i uprawnienia konsumenta
bêd¹ ró¿niæ siê w zale¿noœci od tego,
cz y pr ze dm io te m um ow y by ³o
wytworzenie rzeczy ruchomej (np.
wykonanie drzwi, uszycie ubrania),
czy bêdzie to umowa o dzie³o, której
rezultatem nie jest rzecz ruchoma (np.
wstawienie okna, po³o¿enie p³ytek). W
pierwszym przypadku stosuje siê
prze pisy o odp owie dzia lnoœ ci
sprzedawcy za niezgodnoœæ towaru z
umow¹ (ustawa z dn. 27.07.2002 r. o
szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego, uprawnienia wynikaj¹ce z
tej ustawy opisane by³y w poprzednich
numerach gazety). W d rugim
przypadku zastosowanie maj¹
przytoczone wy¿ej przepisy kodeksu
cywilnego.

Umowa o dzie³o wystêpuje, wiêc
wtedy, gdy wynikiem jej realizacji jest
coœ maj¹cego materialny wymiar.
Inaczej, jest umow¹ rezultatu.
Umowa zlecenie natomiast,
jest to umowa, której wynik realizacji
ma niematerialny charakter. W umowie
tej przyjmuj¹cy zlecenie zobowi¹zuje
siê do dokonania okreœlonej czynnoœci
prawnej dla daj¹cego zlecenie (art. 734
§ 1 kodeksu cywilnego). W przypadku
umowy zlecenia, przyjmuj¹cy zlecenie
zobowi¹zuje siê jedynie do dokonania
umówionych czynnoœci, nie
odpowiada za to, ¿e po¿¹dany przez
daj¹cego zlecenie rezultat zostanie
osi¹ gniê ty. Umow a zle ceni e nie
posiada specjalnych przepisów
dotycz¹cych ochrony praw
k o n s u m e n t ó w. W p r z y p a d k u
nie nal e¿y teg o wy kon ani a um owy
zlecenie maj¹ zastosowanie przepisy
ogólne kodeksu cywilnego, w
szczególnoœci art. 471, dotycz¹cy
skutków niewykonania zobowi¹zañ.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Janowie Lubelskim.

PRZEDSIÊBIORCO
SKORZYSTAJ Z DOTACJI !
Jeœli prowadzisz dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jesteœ mikroprzedsiêbiorc¹ i dzia³asz
nie d³u¿ej ni¿ 3 lata kalendarzowe oraz w co najmniej jednym z ostatnich lat
obrotowych:
1. zatrudnia³eœ œredniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników,
2. osi¹gn¹³eœ obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji
finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 2 milionów euro lub
3. wartoœæ aktywów przedsiêbiorstwa na koniec jednego z tych lat nie
przekroczy³a równowartoœci w z³otych 2 milionów euro
mo¿esz ubiegaæ siê o dotacjê ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego - dzia³anie 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa. Program jest
ukierunkowany na podniesienie jakoœci i efektywnoœci zarz¹dzania, jak równie¿
podniesienie zdolnoœci inwestycyjnej nowopowsta³ych przedsiêbiorstw poprzez
u³atwienie im dostêpu do zewnêtrznych us³ug doradczych oraz dokapitalizowanie
projektów inwestycyjnych.
W ramach specjalistycznych us³ug doradczych, projekty sk³adane przez
Mikroprzedsiêbiorstwa mog¹ byæ zwi¹zane z:
- opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
- wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
- zdobyciem nowej grupy klientów,
- komputeryzacja i popraw¹ zarz¹dzania wewn¹trz firmy, itp.
Doradztwo to ma wprowadziæ innowacyjnoœæ w przedsiêbiorstwie i wynosi do
5 000 euro (równowartoœæ w PLN) i stanowi 50% kosztów kwalifikowanych
projektu
Natomiast w ramach dotacji inwestycyjnych wsparcie mo¿na uzyskaæ na:
- utworzenie, rozbudowê lub nabycie przedsiêbiorstwa,
- rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej,
- rozpoczêcie w firmie dzia³añ maj¹cych na celu zmianê procesu produkcyjnego,
- zmianê wyrobu lub us³ugi,
- unowoczeœnienie wyposa¿enia firmy,
- modernizacjê œrodków produkcji.
Dofinansowanie w tym przypadku wynosi równie¿ 50% kosztów
kwalifikowanych i nie mo¿e przekroczyæ kwoty 50 000 euro (równowartoœæ w
PLN).
Kosztami kwalifikowanymi mog¹ byæ:
- cena nabycia gruntów œciœle zwi¹zanych z realizacj¹ projektu (do 10% kosztów),
- cena budowli, budynków oraz ich wyposa¿enie zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, w szczególnoœci maszyny i urz¹dzenia, przyrz¹dy i
aparatura, wyposa¿enie biurowe, infrastruktura techniczna,
- koszty œrodków transportu drogowego, jeœli projektodawca nie nale¿y do sektora
transportowego, itp.

Gazeta Janowska

Jeœli masz pytania - zapraszamy do nas:
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim
Tel. (015) 872 52 52
mgr Dorota Król
Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddzia³ w Janowie Lubelskim

Z dzia³alnoœci OPS
w Janowie Lubelskim w roku 2004
Rok 2004 przyniós³ szereg zmian w
pomocy spo³ecznej. Nowe kierunki,
zadania i zasady dzia³ania okreœli³a
nowa ustawa z dn. 12 marca 2004 r.
Przebudowany zosta³ system pomocy
spo³ecznej tak, aby m.in..:
- zapewniæ osobom i rodzinom
wsparcie w przezwyciê¿aniu trudnej
sytuacji, jakiej nie s¹ w stanie pokonaæ,
wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia,
zasoby i mo¿liwoœci,
- zapewniæ dochód na poziomie
in te rw en cj i s oc ja ln ej dl a o só b
nieposiadaj¹cych dochodu lub o
niskich dochodach, osób w wieku
poprodukcyjnym i niepe³nosprawnych
oraz rodzinom o niskich dochodach
wymagaj¹cych okresowego wsparcia,
- doprowadziæ w miarê mo¿liwoœci
osoby i rodziny otrzymuj¹ce pomoc
spo³eczn¹ do ¿yciowego
usamodzielnienia,
- integrowaæ ze œrodowiskiem osoby
wykluczone spo³ecznie,
- stworzyæ sieæ us³ug socjalnych
ade kwa tny ch do pot rze b w tym
zakresie.
Pojawi³o siê nowe kryterium
uprawniaj¹ce do pieniê¿nych
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej, które
wynosi dla rodziny 316 z³ na osobê, a
dla osoby samotnie gospodaruj¹cej 461
z³.
W miejsce dotychczasowych
dziewiêciu rodzajów zasi³ków z
pomocy spo³ecznej ustawa
wprowadzi³a jedynie trzy:
- zasi³ek sta³y - przys³uguj¹cy osobom
ca³kowicie niezdolnym do pracy z
p o w o d u
w i e k u
l u b
niepe³nosprawnoœci,
- zasi³ek okresowy - otrzymywany
przez osoby i rodziny bez dochodów
lub dochodach ni¿szych ni¿ kryterium
do ch od ow e or az ta ki m, kt ór ym
posiadane œrodki nie wystarczaj¹ na
zaspokojenie niezbêdnych potrzeb
¿y ci ow yc h. Za si ³e k je st li cz on y
procentowo,
- zasi³ek celowy tj. œwiadczenie o
charakterze jednorazowym
przyznawane dla zaspokojenia
konkretnej potrzeby np. na ¿ywnoœæ,
leki, opa³ lub odzie¿.
Dok onu j¹c ana liz y tru dne j
sytuacji ¿yciowej wszystkich osób i
rodzin, które ubiega³y siê w roku 2004
o pomoc spo³eczn¹ nale¿y zauwa¿yæ,
¿e g³ówn¹ przyczyn¹ trudnej sytuacji
¿yciowej mieszkañców gminy Janów
Lubelski jest zjawisko ubóstwa,
bezrobocia i d³ugotrwa³ej choroby. W
dalszym ci¹gu pierwszoplanowym
zadaniem jest pomoc osobom
dotkniêtych ubóstwem. W roku 2004
grupa dotkniêtych tym zjawiskiem
wynios³a 462 rodzin w tym 109 na wsi,
natomiast zjawisko bezrobocia
wyst¹pi³o w 308 rodzinach w tym w 77
na wsi oraz zjawisko d³ugotrwa³ej
choroby wyst¹pi³o w 165 rodzinach w
tym w 40 na wsi.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w roku
2004 w ramach zadañ zleconych
gminie dysponowa³ œrodkami w
wysokoœci 460 900 z³. Bud¿et na
pomoc spo³eczn¹ w ramach zadañ
w³asnych wynosi³ 125 433 z³. Oœrodek
otrzyma³ z Urzêdu Wojewódzkiego
dofinansowanie do zadañ w³asnych na
pomoc w formie zasi³ków okresowych
w wysokoœci 95 600 z³ oraz 34 400 z³ na
do¿ywianie dzieci w szkole.
W ramach zadañ zleconych gminie w
roku 2004 realizowano nastêpuj¹ce
formy pomocy:
1. Zasi³ek sta³y - skorzysta³o 94 osoby,
2. Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
skorzysta³o - 17 osób,
3. Macierzyñski zasi³ek okresowy skorzysta³o 26 osób.
W ramach zadañ w³asnych realizowano
nastêpuj¹ce formy pomocy:
1. Zasi³ek okresowy - skorzysta³o 265
osób,
2. Posi³ek - skorzysta³o 542 osoby, w
tym dzieci w szkole - 494, kuchnia
spo³eczna 98 osób,
3. Us³ugi opiekuñcze - skorzysta³o 12
osób,
4. Zasi³ek celowy - skorzysta³o 118
osób, w tym celowy specjalny skorzysta³o 35 osób,
5. Poradnictwo specjalistyczne skorzysta³o 184 osoby,
6. Praca socjalna - skorzysta³o 391
osób,
7. Op³ata za pobyt w DPS - skorzysta³o
1 osoba.
Z porad w Punkcie Konsultacyjnym
funkcjonuj¹cym przy OPS w roku 2004
skorzysta³o 143 osoby w tym
wspó³uzale¿nionych 71 i
uzale¿nionych 72 osoby. W roku 2004
w ra ma ch re al iz ac ji pr oc ed ur y
interwencji „Niebieska Karta” do tut.
Oœrodka wp³ynê³o 74 wnioski w tym 61
z miasta, a 13 ze wsi. Wnioskodawcami
g³ównie by³y kobiety w iloœci 62 i 13
mê¿czyzn. W Oœrodku zosta³y
zorganizowane ferie zimowe dla 30
dzieci oraz kolonie letnie dla 25 dzieci
g³ównie z terenu gminy Janów Lub.
W czerwcu z okazji Dnia Dziecka
zosta³o zorganizowane spotkanie
integracyjne dla 60 dzieci z terenu
gminy Janów Lub. Z grup wsparcia
funkcjonuj¹cych od stycznia do
czerwca 2004r skorzysta³o 32 dzieci.
Od paŸdziernika 2004 r. w Oœrodku
funkcjonuje œwietlica œrodowiskowa „
Stokrotka”. Jest ona czynna codziennie
w godz. 14.00 - 18.00. Ka¿dego dnia z
tej formy pomocy korzysta³o 14 dzieci.
Dla dzieci uczêszczaj¹cych na zajêcia
w œwietlicy zosta³o zorganizowane
spotkanie wigilijne. Bra³o w nim udzia³
19 dzieci.
Kierownik OPS w Janowie Lub.
Anna Mazur

Zgubiono
Zgubiono legitymacjê studenck¹ z Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
Jaros³awiu na nazwisko £ukasiewicz Piotr.

Sprzedam
Sprzedam mieszkanie M-4, I piêtro, 68 m kw przy ulicy Zamoyskiego 147a
mieszkanie nr 13 w Janowie Lubelskim.
Telefon 015 8721554 kom 0606632634.

Zabawa choinkowa dla dzieci
Na za ko ñc ze ni e fe ri i zi mo wy ch
organizowanych przez Oœrodek
Pom ocy Spo ³ec zne j w J ano wie
Lubelskim zosta³a zorg anizowana
choinka dla dodatkowo 103 dzieci
g³ównie z terenów wiejskich gminy
Janów Lubelski. Dzieci z pobliskich

Specjalnie na tê okazjê przygotowa³y
„M in i l is tê pr ze bo jó w” . P o
przepiêknych wystêpach m³odych
artystów na powitanie kilka s³ów do
dzi eci skie row a³a Pani Sekr eta rz
Gminy Bo¿ena Czajkowska, która
wyrazi³a wielkie uznanie dla

okolic nie maj¹ mo¿liwoœci
zagospodarowania wolnego czasu w
czasie ferii, poniewa¿ na wioskach nie
ma organizowanych zajêæ typowo
fe ry jn yc h. Dl at eg o t e¿ tu te js zy
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
pamiêtaj¹c o dzieciach zorganizowa³
dla nich choinkê. Zabawa choinkowa
zosta³a w ca³oœci sfinansowana przez
Burmistrza Janowa Lubelskiego z
Gminnego funduszu Przeciwdzia³ania
Alkoholizmowi. Dzieci na choinkê w
restauracji „Hetmañska” dowiezione
zosta³y przez szkolne gimbusy. Zabawê
ch oi nk ow ¹ r oz po cz ê³ y d zi ec i
uczestnicz¹ce w feriach w OPS.

twórczoœci dzieci. Nastêpnie dzieci
zosta³y zaproszone na ciep³y posi³ek.
Ko le jn ym et ap em ch oi nk i by ³a
wspólna zabawa przy muzyce, o któr¹
zadba³ Janowski Oœrodek Kultury. Aby
zapewniæ dzieciom wspania³¹ zabawê
do or ga ni za cj i ch oi nk i zo st a³ a
w³ ¹c zo na m³ od zi e¿ z Ce nt ru m
Wolontariatu, która przygotowa³a du¿o
konkursów. Na zakoñczenie choinki do
dzieci przyszed³ Œwiêty Miko³aj z
workiem prezentów. Dziêki hojnoœci
w³adz Janowa Lubelskiego dzieci
otrzyma³y bogate paczki i na pewno na
d³ugo zapamiêtaj¹ spotkanie ze
Œwiêtym Miko³ajem. Pracownicy OPS

Hala sportowa têtni ¿yciem
W dniu 16.02.2005 r (œroda) w hali
sportowej w Zespole Szkó³ Rolniczych
w Potoczku odby³y siê Mistrzostwa
Województwa LZS w halowej pi³ce
no¿nej ch³opców. W turnieju wziê³y
udzia³ szko³y rolnicze województwa
lubelskiego: Zespó³ Szkó³ Siennica
Ró¿ana, Zespó³ Szkó³ Radory¿, Zespó³
Szkó³ Techn. Rolniczej Piotrowice,
Zespó³ Szkó³ Rolniczych Ludwin,
Zespó³ Szkó³ Ró¿aniec, Zespó³ Szkó³
Rolniczych Potoczek. Po rozlosowaniu
grup, mecz pomiêdzy Zespo³em Szkó³
Rolniczych w Potoczku i Zespo³em
Szkó³ Rolniczych z Ludwina
zainaugurowa³ Mistrzostwa
Województwa LZS.
Po meczu prezentacji
wszystkich zespo³ów dokona³ vice
prezes LZS pan Wac³aw S³omkowski,
który czuwa³ nad ca³oœci¹ przebiegu
mistrzostw. Po prezentacji zespo³ów,
of ic ja ln eg o o tw ar ci a m is tr zo st w
dokona³ w swym wyst¹pieniu dyrektor
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku
pan Dariusz Wolan, ¿ycz¹c wszystkim
zes po³ om s ukc esó w w s por tow ej
rywalizacji. S³owa otuchy dla
wszystkich uczestników mistrzostw
skierowa³ równie¿ wójt gminy Potok
Wielki pan Jerzy Pietrzyk. Sportowej
rywalizacji przygl¹da³ siê równie¿

Gazeta Janowska

czu jny m oki em sta ros ta pow iat u
janowskiego Boles³aw Gzik.
Mistrzostwa rozgrywane by³y w dwu
grupach A i B (po trzy zespo³y w
ka¿dej), z których dwa pierwsze
mi ej sc a pr ze ch od zi ³y da le j do
pó³fina³ów. Rozgrywki w grupach
przeprowadzone zosta³y systemem
,,ka¿dy z ka¿dym”.
W fina³ach spotka³y siê nastêpuj¹ce
zespo³y:
Mecz o pierwsze miejsce: LUDWIN RÓ¯ANIEC - 3:0.
Mecz o trzecie miejsce: SIENNICA PIOTROWICE - 1:4.
Mecz o pi¹te miejsce: POTOCZEK RADORY¯ - 3:0.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y z r¹k
przedstawicieli Urzêdu
Marsza³kowskiego Departamentu
Edukacji i Sportu pani Renaty Leszcz i
pana Marcina Szewca pami¹tkowe
puchary oraz dyplomy. Zawodnicy
dru¿yn, którzy zajêli miejsca I - III
otrzymali równie¿ medale mistrzostw.
Wspania³y doping publicznoœci
zgromadzonej na trybunach zagrzewa³
do walki i sprawi³, i¿ atmosfera
mistrzostw mia³a naprawdê sportowy
charakter.
Krzysztof Jednac
11.
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BURMISTRZ Janowa Lubelskiego
zaprasza do udzia³u
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego

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

Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŸn. zm), zwanej dalej ustaw¹”, w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadañ publicznych.
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w
obszarach: krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m³odzie¿y posiadaj¹ce
status:
1. organizacji pozarz¹dowej, w szczególnoœci fundacje i stowarzyszenia,
2. osoby prawnej i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o
stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹
prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
4. jednostki podleg³ej organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowanej,
i nie wy³¹czone z postêpowania przepisami ustawy.
I. Rodzaj zadania
Informowanie o walorach turystycznych Gminy Janów Lubelski w formie
wydawnictw promocyjnych (np.: folderów, ulotek, albumów) lub
interaktywnej bazy danych dostêpnej za poœrednictwem Internetu.
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wspieranie
tych zadañ:
10 000,00 z³. ( s³ownie z³otych: dziesiêæ tysiêcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
Dotacja mo¿e byæ udzielona na czêœæ zadañ okreœlonych we wniosku, w
wysokoœci uzgodnionej z wnioskodawc¹.
Finansowy udzia³ w³asny wnioskodawcy musi wynosiæ, co najmniej 15%
wydatków finansowych. Udzielona dotacja nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1500 z³. a
nie wiêcej ni¿ 5000 z³.
Dotacja nie mo¿e byæ wykorzystana na:
a) remonty budynków,
b) zakupy rzeczowe powy¿ej 20% udzielonej dotacji,
c) finansowanie zadañ bie¿¹cych wnioskodawcy nie zwi¹zanych z projektem.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
Zadania powinny byæ realizowane do 31 paŸdziernika 2005 r. Warunkiem
realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji
zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru okreœlonego w
Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193, poz.1891).
V. Terminy i miejsce sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,
poz.1891) nale¿y sk³adaæ na piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem
nazwy zadania, do dnia 31 marca 2005 r. do godz. 14-stej w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie
nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu sk³adania
ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po
zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej. O podjêtej decyzji sk³adaj¹cy oferty
powiadomieni bêd¹ pisemnie. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
Oferty bêd¹ oceniane wed³ug kryteriów okreœlonych w Regulaminie Komisji
Opiniuj¹cej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane:
W 2004r. nie udzielono wsparcia finansowego na realizacjê ww. zadania.
VIII. Pozosta³e informacje.
Regulamin Komisji Opiniuj¹cej oraz Ramowy wzór oferty dostêpny jest w
Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na
stronie internetowej Urzêdu www.janowlubelski.pl.

Postêpowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycj¹ Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŸn. zm), zwanej dalej ustaw¹”, w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadañ publicznych.
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ podmioty dzia³aj¹ce w
obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, posiadaj¹ce status:
1. organizacji pozarz¹dowej, w szczególnoœci fundacje i stowarzyszenia,
2. osoby prawnej i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o
stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹
prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
4. jednostki podleg³ej organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowanej i nie wy³¹czone z postêpowania przepisami ustawy.
I. Rodzaj zadania
Dokumentowanie, ochrona i prezentacja dorobku kultury lokalnej w formie
wydawnictw literackich.
II. £¹czna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wspieranie
tych zadañ:
5 000,00 z³. ( s³ownie z³otych: piêæ tysiêcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie podmiotom okreœlonym w ustawie.
Dotacja mo¿e byæ udzielona na czêœæ zadañ okreœlonych we wniosku, w
wysokoœci uzgodnionej z wnioskodawc¹.
Finansowy udzia³ w³asny wnioskodawcy musi wynosiæ, co najmniej 15%
wydatków finansowych. Udzielona dotacja nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1500 z³.
Dotacja nie mo¿e byæ wykorzystana na:
a) remonty budynków,
b) zakupy rzeczowe powy¿ej 20% udzielonej dotacji,
c) finansowanie zadañ bie¿¹cych wnioskodawcy nie zwi¹zanych z projektem.
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
Zadania powinny byæ realizowane do 31 paŸdziernika 2005 r. Warunkiem
realizacji zadañ jest wygranie konkursu ofert i przyjêcie zlecenia realizacji
zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru okreœlonego w
Rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193, poz.1891).
V. Terminy i miejsce sk³adania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,
poz.1891) nale¿y sk³adaæ na piœmie w zamkniêtej kopercie, z oznaczeniem
nazwy zadania, do dnia 31 marca 2005 r. do godz. 14-stej w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).
Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o¿one po terminie
nie bêd¹ rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie i wybór ofert nast¹pi w okresie 10 dni od up³ywu terminu sk³adania
ofert. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po
zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Opiniuj¹cej. O podjêtej decyzji sk³adaj¹cy oferty
powiadomieni bêd¹ pisemnie. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
Oferty bêd¹ oceniane wed³ug kryteriów okreœlonych w Regulaminie Komisji
Opiniuj¹cej.
VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i koszty z nimi zwi¹zane:
W 2004r. udzielono wsparcia finansowego na realizacjê ww. zadania w wysokoœci
9 026,49 z³.
VIII. Pozosta³e informacje.
Regulamin Komisji Opiniuj¹cej oraz Ramowy wzór oferty dostêpny jest w
Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 12) lub na
stronie internetowej Urzêdu www.janowlubelski.pl.
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Gazeta Janowska

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ
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