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Wigilia, tradycja, wspomnienia...
Huta Józefów bez pr¹du, dwa czy trzy
domy murowane, bez szosy, ot pocz¹tek lat
sz eœ ædzies i¹tych. W dr ew nianym do mu
mieszka dwie rodziny. W jednej mieszka moja
rodzinka, mama, troje rodzeñstwa i babcia. W

pod³odze, ,,król'' wêdruje do k¹ta za ³ó¿ko,
koniczyna pod stó³. My biegamy
zniecierpliwieni, co chwilê na dwór - gdzie ta
gwia zdka ? Jest ! - ,,Ma mo, zacz ynam y''.
Przychodzi ciocia ze swoj¹ rodzin¹, ludzi pe³na
chata, na stó³ wêdruj¹ wczeœniej przygotowane
potrawy. Tato siêga po op³atek, krótka
modlitwa, ¿yczenia z godnoœci¹ i powaga
op³atek traktowany niczym op³atek z komunii.
Zasiadamy do sto³u, spo¿ywamy potrawy
skromnie, mo¿e nie ma ich dwanaœcie… Jest na
pewno kapusta z grochem, p¹czki na oleju, takie p³askie jak racuchy, kartofle, kluski z
makiem, œledzie, kompot z suszonych owoców.
Starsi rozmawiaj¹ o rodzeñstwie. Stryj od
Andersa, trzech braci,,na zachodzie''
we
wroc³awskim, nastêpny stryj z rodzin¹ mieszka
kilometr od nas na,,Lesie''. Trochê dalej wuj,
którego niedawno wypuœcili po 11 latach i 11
miesi¹cach i 11 dniach odsiadki za AK. Nas
m³odych bardzo to ciekawi, najm³odsi maj¹
doœæ opowieœci chc¹ siê bawiæ na roz³o¿onej
Zdjêcie wykonanes³omie.
w roku
1949
Pod fajerkami na kuchni buzuje ogieñ,
WESO£YCH ŒWI¥T
Kartka Œwi¹teczna, pochodz¹ca z prywatnych zbiorów B. Nazarewicz
drzwiczki szczelnie zamkniête, aby nie
drugiej izbie ciocia z wujkiem i czworo dzieci.
zaprószyæ ognia na roz³o¿on¹ s³omê. Mama
Grudzieñ, zbli¿aj¹ siê œwiêta, œnieg tej zimy
zgadza siê abyœmy odeszli od sto³u. Bawimy siê
zasypa³ wieœ równo z p³otami. Do stacji
w wi¹zanie powrós³ami, w szablê, jak Zag³obê
kolejowej w Polichnie prowadzi koleina po
kto szybciej rozwi¹¿e siê. Jest nas przecie¿
sankach, którymi przywieziono do s¹siadów
oœmioro, od ma³ego Wieœka a¿ do Wacka ju¿
rodzinê od poci¹gu. Wigilia - wszyscy mamy
pod pierwszym w¹sem. Wypadamy na chwilê
zajêcie - mama z babci¹ przygotowuj¹
na dwór, czy ju¿ zaczêli? Jest pierwszy wybuch
wieczerzê, tato obrz¹dek, my z rodzeñstwem
na gwiazdkê - to Wiesiek R. wrzuci³ granat do
ubieramy choinkê, ruch, krz¹tanina. Mycie,
Zrêbowej kopalni. A tam pukaj¹ stryjowie z
szorowanie, zbli¿a siê wieczór. Z ojcem
nagana. Lasowiaki nie gorsze - posz³a seria z
idziemy do stodo³y, zabieramy s³omê - dwa
peemu smugowymi pociskami prosto w niebo.
snopki, wiêkszy na pod³ogê i jeden mniejszy
My nie mamy takich zabawek, mama prze¿y³a
bêdzie sta³ w k¹cie - to,,król'', dla mnie przypada
we w³asnym domu zbyt du¿o rewizji UB, aby
kuczka koniczyny (we wsi nie ma ³¹k a co za
coœ w domu zosta³o. Ka¿dego gnata boi siê jak
tym idzie i siana).
ognia… Strzelanina szybko mija. Cd. Str.4
Ojciec wchodzi do mieszkania, chwali
Jezusa Chrystusa. Rozk³adamy s³omê na

Niech nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, wype³ni¹ nasze serca
pokojem, radoœci¹, mi³oœci¹ i wiar¹,
która pozostanie z nami przez ca³y
nadchodz¹cy rok. Niech te œwiêta bêd¹
czasem wyj¹tkowym, który przyniesie
wytchnienie i zapomnienie trudów dnia
codziennego, czasem odnalezienia
spokoju wewnêtrznego, si³ i optymizmu
na Nowy 2008 Rok. Weso³ych Œwi¹t i
szczêœliwego Nowego Roku!
Starosta janowski
Zenon Sydor
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Kartka œwi¹teczna z roku 1954
Pochodz¹ca z prywatnych zbiorów B. Nazarewicz

,,Rok Starosty’’

Wywiad ze Starost¹ Powiatu Janowskiego panem Zenonem Sydorem

G.J. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e rok 2007 to” planu z Urzêdem Miejskim w zakresie
rok starosty” a mo¿e by³a to tylko uwertura poprawy infrastruktury sportowej w szko³ach
przed tym co nas czeka w 2008 r.?
ponadgimnazjalnych, obejmuj¹cego
Starosta: Koñcz¹cy siê rok mia³ z pewnoœci¹ modernizacjê stadionu i budowê hali
charakter szczególny w roku tym z zarz¹dem sportowej przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym,
powiatu nakreœlone zosta³y kierunki zmian inwestycje zwi¹zane z popraw¹ wyposa¿enia
maj¹ce za zadanie poprawê obs³ugi klienta i s³u¿by zdrowia. W styczniu zakoñczymy
efektywniejsze zarz¹dzanie w zakresie opracow anie pla nu Strat egii Roz woju
wynikaj¹cym z zadañ statutowych i potrzeb Powiatu Janowskiego na lata 2007-2015. Z
spo³ecznych powiatu. Osobiœcie uwa¿am, ¿e zakresu, którego w 2008 roku bêdziemy
rok 200 7 je st o kre sem uda nyc h realizowaæ inwestycje na drogach
przedsiêwziêæ, odwa¿nych decyzji i dobrych powiatowych, wykonywane we wspó³pracy z
planó w dla r ozwoj u nasz ego po wiatu . zarz¹dami gmin. Planujemy rozpoczêcie
Powy¿sze pozwala stwierdziæ, ¿e jest to nasz przebudowy budynku po R T G na potrzeby
wspólny dobry rok, równie¿ i mój. Pozytywn¹ Warsztatów Terapii Zajêciowej dla Osób
ocenê nale¿y przypisaæ dobrej wspó³pracy z N i e p e ³ n o s p r a w n y c h , t o i n w e s t y c j a
Pos³em na Sejm V kadencji Rzeczpospolitej realizowana przy wspó³pracy Caritas Diecezji
Polski panem Jerzym Bieleckim, Radnym Sa nd om ie rs ki ej z ud zi a³ em œr od kó w
Sejmiku Wojewódzkiego panem Janem finansowych PFRON i gmin powiatu
Frani¹, wspó³dzia³aniem z Burmistrzem janowskiego. Jest i bêdzie realizowana
Janowa Lubelskiego i Wójtami gmin naszego adaptacja budynku na Œrodowiskowy Dom
powiatu. Dobry rok to efekt dobrej pracy Samopomocy oraz wspólna inwestycja
Rady Powiatu, pracowników starostwa, rea liz owa na z Urz êde m Mi ejs kim , a
Zdjêcie wykonane
w rokuorganizacyjnych,
1949
Wywiad z sekretarzem gminy pani¹ Bo¿en¹ Czajkowsk¹
jednostek
s³u¿b i inspekcji, mianow icie dokoñc zenie budowy krytej
Red. Zwracam siê do pani Bo¿eny Czajkowskiej jest najlepsz¹ inwestycj¹.
którym serdecznie dziêkujê. Jestem pewien, p ³ y w a l n i . K o n i e c z n y m s t a j e s i ê
Sekretarza Gminy a zarazem cz³onka Red. Jakie s¹ g³ówne obszary wsparcia?
¿e rok 2008 bêdzie jeszcze lepszy.
informatyzacja powiatu oraz prowadzenie
Podkomitetu Monitoruj¹cego Program B.Cz. Program sk³ada siê z 10 priorytetów G.J. Jakie zadania inwestycyjne planowane prac remontowych obiektów budowlanych, ze
Operacyjny Kapita³ Ludzki, co to jest za realizowanych zarówno na poziomie s¹ na przysz³y rok?
szczególnym zwróceniem uwagi na sprawê
program?
centralnym jak i regionalnym. W ramach Starosta: Bardzo wa¿ne s¹ inwestycje termo modernizacji. Nie mo¿emy te¿
B.Cz. To pierwszy program operacyjny spoœród kom pon ent u cen tra lne go œro dki zos tan ¹ drogowe, infrastruktura komunalna, ochrona zapomnieæ o pomocy przy modernizacji
przygotowanych przez Polskê na lata 2007 przeznaczone przede wszystkim na wsparcie œrodowiska, rozwój turystyki. Wielkim szpitala. Cd. str.3
2013. Warto pamiêtaæ, ¿e jest to najwiêkszy e f e k t y w n o œ c i s t r u k t u r i s y s t e m ó w wyzwaniem jest opracowanie wspólnego
program wspierany przez Europejski Fundusz instytucjonalnych tj.: zatrudnienia i integracji Najserdeczniejsze ¿yczenia
Spo ³ec zny ze w szy stk ich pro gra mów
spo³ecznej, rozwój zasobów ludzkich i
pogodnych, zdrowych i rodzinnych
przed³o¿onych przez 27 pañstw cz³onkowskich, potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw, oraz
program, na którego realizacjê przewidziano 11 poprawê stanu zdrowia osób pracuj¹cych, Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
mld. e uro, j est na jwiêk szym p rogra mem wysoka jakoœæ systemu oœwiaty, szkolnictwo oraz wszelkiej pomyœlnoœci i zadowolenia
finansowym z EFZ w historii Unii Europejskiej
wy¿sze i naukê oraz dobre rz¹dzenie. Natomiast w nadchodz¹cym Nowym Roku
Red. Jaki jest g³ówny cel tego programu?
œrodki komponentu regionalnego zostan¹ w Czytelnikom „Gazety Janowskiej”
B.Cz. Wyzwaniem programu jest uczynienie z g³ównej mierze przeznaczone na wsparcie dla
sk³ada
Pols ki bard ziej atra kcyj nego miej sca do osób i grup spo³ecznych tj. na: rynek pracy
Jan Frania
lokowania inwestycji i podejmowania pracy, otwarty na wszystkich, promocje integracji
Radny Sejmiku
rozwijanie wiedzy i innowacji, tworzenie spo³ecznej, regionalne kadry gospodarki,
Województwa Lubelskiego
tr wa ³y ch mi ej sc pr ac y o ra z w zr os t rozwój wykszta³cenia i kompetencji w
konkurencyjnoœci. W programie tym cz³owiek regionach.cd. str.8

Kapita³ ludzki - najwiêkszy program finansowany przez EFS

Gazeta Janowska

Polska w strefie Schengen w 2008 roku
Sejm przyj¹³ ustawê
dostosowuj¹c¹ nasze przepisy do zasad
obowi¹zuj¹cych w strefie Schengen. Polska
ma do niej przyst¹piæ 1 stycznia 2008 roku.
Chodzi tu o porozumienie krajów Unii w
sprawie zniesienia kontroli na granicach
wewnêtrznych oraz wspó³pracy w zakresie
bezpieczeñstwa. Za przyjêciem ustawy
g³osowa³o 401 pos³ów, przeciw by³o 29, a 8
wstrzyma³o siê od g³osu.
Uk³ad zosta³ zawarty w miejscowoœci
Schengen w Luksemburgu, 14 czerwca 1985
roku. Porozumienie znosi kontrolê osób
przekraczaj¹cych granice miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi, a w zamian za to wzmacnia
wspó³pracê w zakresie bezpieczeñstwa i
polityki azylowej. Uk³ad dotyczy równie¿
wspó³pracy przygranicznej policji.
Wejœcie Polski do uk³adu Schengen
zdecydowanie u³atwi wyjazdy obywatelom
Polski i innych krajów UE - w obrêbie strefy

Schengen, bo przekraczanie granicy poza
stref¹ bêdzie siê odbywa³o wed³ug
niezmienionych zasad. Przekroczenie granicy
wewnêtrznej UE nie bêdzie siê wi¹za³o z
kontrol¹ dokumentów uprawniaj¹cych do jej
przekroczenia, a dziêki temu mo¿na bêdzie j¹
przekraczaæ bez zatrzymywania pojazdu.
Do strefy Schengen ma wejœæ
dziewiêæ nowych krajów cz³onkowskich (bez
Cypru) oraz nienale¿¹ca do UE Szwajcaria.
Obecnie w strefie Schengen s¹ stare kraje Unii
(bez Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz nale¿¹ce
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Norwegia i Islandia.
Wejœcie Polski do strefy Schengen przyniesie
ni ew ¹t pl iw ie du ¿o u³ at wi eñ w r uc hu
osobowym z naszymi unijnymi partnerami,
ale bêdzie siê równie¿ wi¹za³o z zaostrzeniem
polityki wizowej.
Dorota Ga³us

Polskie drogi do niepodleg³oœci
Obchody uroczystoœci 11 listopada
rozpoczê³y siê w pi¹tek uroczyst¹ XV sesj¹
Rady Powiatu, która odby³a siê w auli LO im.

Starostowie powiatu janowskiego sk³adaj¹ wieñce

Bohaterów Porytowego Wzgórza. Podczas

Przepiêkny œpiew, szczególnie solistek dostarczy³
widzom g³êbokich wzruszeñ.
Niedzielne uroczystoœci rozpoczê³y siê
przemarszem pocztów sztandarowych i
wszystkich uczestników spod obelisku Józefa
Pi³sudskiego do koœcio³a p.w. œw. Jana Chrzciciela,
w którym odby³a siê uroczysta msza œw. za
ojczyznê. Po mszy œw. korowód powróci³ pod
obelisk Józefa Pi³sudskiego, gdzie wyg³oszone
zosta³o przemówienie okolicznoœciowe przez
starostê janowskiego pana Zenona Sydora.
Nastêpnie z³o¿one zosta³y kwiaty i odby³ siê
koncert ,,Olek Orkiestry''. Wieczorem na
zakoñczenie uroczystoœci ulicami miasta przesz³a
droga krzy¿owa z koœcio³a p.w. œw. Jadwigi

Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê
Zbl i¿a j¹ siê
œwi êta Bo¿ ego
Narodzenia i Miko³aj, wiele rodzin nie ma
pi en iê dz y na za ku p po ds ta wo wy ch
artyku³ów ¿ywnoœciowych, nie mówi¹c ju¿
o prezentach dla swoich dzieci. Dlatego te¿
janowskie szko³y, Akcja Katolicka przy
parafii œw. Jana Chrzciciela i Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim

dzia³aj¹cej przy parafii œw. Jana Chrzciciela
w Janowie Lubelskim. Zrobiono ok. 300
paczek, które 6 grudnia œw. Miko³aj zaniós³
do domów rodzin janowskich.
Serdeczne podziêkowania
sk³adamy dyrektorom janowskich szkó³ za
pomoc w przeprowadzeniu akcji: pani
Bo¿enie Æwiek, pani Krystynie Æwiek,
panu Andrzejowi Tomczykowi.
Dziêkujemy darczyñcom: p. Janowi
Ciupakowi, Leszkowi Ciupakowi i p.
Zbigniewowi Ciupakowi w³aœcicielom
hurtowni Janex za ofiarowane s³odycze
oraz panu Zbigniewowi Woszczyñskiemu
za kolorowanki dla dzieci. Dziêkujemy
Komendzie Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w
Janowie Lubelskim za przewóz wszystkich

Miko³aj i jego pomocnicy roznieœli do domów
janowskich rodzin a¿ 300 paczek (fot.£.S)

postanowi³y w tym roku umiliæ, chocia¿ w
ma³ym stopniu œwiêta naszym
najm³odszym. Nauczyciele i uczniowie po
raz trzeci zbierali dary dla mieszkañców
Janowa Lubelskiego i okolic.
Koordynatorami akcji Pomó¿
Dzieciom Przetrwaæ Zimê pod patronatem
Radia Lublin by³y: p. Zofia Bartoszek z
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim oraz p. Gra¿yna
Chmiel z Publicznej Szko³y Podstawowej
im. ks. Skorupki w Janowie Lub. Dary
zbierali te¿ nauczyciele Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim. Inicjatork¹ akcji by³a p. dyr.
Bo¿ena Æwiek. Akcjê wspomagali
wolontariusze pod opiek¹ p. Marzeny
Kaproñ.
Zebrane produkty zosta³y
przekazane Akcji Katolickiej i Caritas

Miko³aje szykuj¹ siê do ,,akcji’’ (fot. £.S)

produktów. Dziêkujemy p. burmistrzowi
Krzysztofowi Ko³tysiowi i p. burmistrzowi
Czes³awowi Krzysztoniowi oraz
kierownictwu i pracownikom pawilonów
Biedronka i Albert za pomoc w
zorganizowaniu akcji charytatywnej
Pomó¿ Dzieciom Przetrwaæ Zimê.
Dziêkujemy przede wszystkim
mieszkañcom Janowa i okolic za dobre
serca, dziêki którym wiele rodzin
janowskich bêdzie mia³a spokojniejsze i
obfitsze œwiêta.
Organizatorki

Miejsce cz³owieka w ekosystemie
Zaczynaj¹ siê kilkaset metrów przed
Oœrodkiem Zdrowia w Godziszowie
Pierwszym i ci¹gn¹ do remizy na Godziszowie
Drugim. Wszystkiego bêdzie oko³o 1300m
d³ug oœci , kilk anaœ cie metr ów szer okoœ ci
niezbyt gêstych zaroœli. Tu bierze swój pocz¹tek
rzeka Bia³ka. Jeszcze do niedawna teren ten
przy pomi na³ kana ³ œcie kowy z licz nymi
krzewami, olszynami, pokrzywami i rojami

Uczniowie przedstawiaj¹ specjalnie przygotowany na tê okazjê program artystyczny

sesji odby³a siê akademia zorganizowana
przez nauczycielki Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Janowie Lubelskim.

Królowej do koœcio³a œw. Jana Chrzciciela.
£ukasz S.

Medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie

Budki lêgowe

owadów. Ka¿dy, kto jecha³ w kierunku Urzêdu
W zwi¹zku z planowan¹ w 2008 r. kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego w Gminy nie tylko by³ raczony nieciekawym
uroczystoœci¹ nadania medali,,Za d³ugoletnie
Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim ul. widokiem, ale równie¿ nieprzyjemnym
po¿ycie ma³¿eñskie'' /50 lat i wiêcej/, prosimy Zamoyskiego 59, pok. Nr 2 /parter/, tel. 015 87 zapachem gnij¹cych liœci, chwastów i Bóg wie,
czego jeszcze.
wszystkich zainteresowanych z terenu miasta i 24 321
Próby uporz¹dkowania tego terenu
gminy Janów Lubelski o kontakt z
blokowa³a przez 5 lat pewna organizacja
ornitologiczna z Gdañska. Rzekomo mia³y siê
tu gnieŸdziæ ptaki. Po latach starañ, ze strony
Zak³ad obróbki szk³a i luster
wójta Andrzeja Olecha, uda³o siê wreszcie

P.P.H.U DIAMENT
Oferuje:

- lustra ³azienkowe, przedpokojowe, stoliki szklane;
- szk³o ornamentowe, piaskowane
- locomaty
Fazowanie, szlifowanie szk³a, hartowanie szk³a. Prowadzimy sprzeda¿ hurtow¹
oraz detaliczn¹. Zapraszamy do wspó³pracy zak³ady meblowe.
23-200 Kraœnik ul. Obwodowa 9
Tel./fax 0-81 825-10-76, kom. 607 922 163
2.

uzyskaæ zgodê na skorygowanie koryta rzeki.
Ornitolodzy postawili jednak warunek nale¿y
zamontowaæ 150 budek lêgowych na drzewach
w tym obszarze. Wykonawca, który wygra³
przetarg, musia³ uwzglêdniæ te wymogi. Z ca³¹
pewnoœci¹ w znacz¹cy sposób zwiêkszy³o to
koszt inwestycji. Gdyby, choæ odrobinê sensu to
mia³o, nie ¿al by mi by³o tej kasy. Przyjmijmy,
¿e ekolodzy siê nie myl¹, ¿e te budki s¹ na coœ
potrzebne. Za³ó¿my model ptasiej rodziny parka doros³ych i kilkoro piskl¹t.
Wykorzystanie wszystkich lêgowisk oznacza
wiêc katastrofê ekologiczn¹ na niespotykan¹
skalê. Na bardzo ma³ym obszarze nagle pojawiæ
siê mo¿e nawet kilka tysiêcy ptaków. Czy
wszelkiej maœci ekologom chodzi o œci¹gniêcie
na bliŸnich „plag egipskich”? Mo¿e rozs¹dniej
by³oby postawiæ tam kilka budek lêgowych, bo i
tak ¿aden szanuj¹cy siê ptak nie za³o¿y w nich
gniazda. Przecie¿ jest to teren przy drodze o
du¿ym natê¿eniu ruchu.
Zaoszczêdzone w ten sposób
pieni¹dze mo¿na by³oby przeznaczyæ na
bardziej zbo¿ny cel. Mo¿na by np. wspomóc
do¿ywianie g³odnych dzieci, albo zapewniæ
choæby tylko jednemu bezdomnemu dach nad
g³ow¹. Mam nadziejê, ¿e w sercach mi³oœników
zwierz¹tek, ptaszków i przyrody wszelakiej jest
jeszcze miejsce na mi³oœæ do ludzi, a w g³owach
choæby na odrobinê rozs¹dku?
M.G¹ska

,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole’’
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Janowie Lubelskim informuje,
¿e w internacie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Ja no wi e Lu be ls ki m ul . Og ro do wa 20
funkcjonuje punkt konsultacyjny utworzony w
ramach programu rz¹dowego „Zero tolerancji

Gazeta Janowska

dla przemocy w szkole”.
Pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dy¿uruj¹ w ka¿d¹ œrodê i
czwartek w godz. 12.00 - 16.00 w pokoju nr 2. Z
porad mog¹ skorzystaæ zainteresowani rodzice,
nauczyciele i uczniowie.

,,Rok Starosty’’

- wywiad ze Starost¹ Powiatu Janowskiego panem Zenonem Sydorem
Nie mo¿emy te¿ zapomnieæ o pomocy przy
modernizacji szpitala. Bêd¹ te¿ realizowane
inne mniejsze zadania takie jak: remont
budynk u opiek i palia tywnej , pozys kanie
dodatk owych p omiesz czeñ w b udynku
starostwa, prace zwi¹zane z instalacj¹
oddymiania w DPS, bie¿¹ce remonty w
placówkach oœwiaty.
G.J. Jaka jest najwiêksza z tych inwestycji ?
Starosta: Jedn¹ z najwiêkszych inwestycji
real izow an¹ n a ter enie powi atu b êdzi e
kontynuacja wspólnej inwestycji z urzêdem
miejskim, któr¹ jest budowa krytej p³ywalni.
Ca³kowity koszt budowy inwestycji to wartoœæ
ponad14 900 tys. z³ PLN. Planowany termin
oddania do u¿ytku jest niezwykle ambitny
l i p i e c 2 0 0 8 r. B a r d z o p o w a ¿ n y m i
inwestycjami s¹ planowane roboty drogowe,
które obejmuj¹ przebudowê dróg
po wi at ow yc h z uz ys ka ni em wy ¿s zy ch
parametrów jakoœci jak noœnoœci, szerokoœæ z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. Dla przyk³adu
podam, ¿e koszt 1 km takiej drogi wyceniany
jest od 1,8 do 2,2 mil. Z³otych. Inwestycje
bêdziemy realizowaæ przy udziale gmin i po
pozyskaniu œrodków unijnych z Regionalnego
Programu Rozwoju woj. Lubelskiego a zakres
tych prac przewy¿sza wartoœæ kosztów krytej
p³ywalni i jest zaplanowany na lata 2008 do
2015.
G.J. Co okreœli³by Pan mianem najwiêkszego
sukcesu tego roku?
Starosta: W poprzedniej kadencji, pe³ni¹c
funkcjê wiceburmistrza obserwowa³em
wspó³p racê zarz¹d ów gmin z zarz¹d em
powiatu janowskiego, i wiem, ¿e tylko dobra
wspó³praca daje wymierne rezultaty dla naszej
spo³ecznoœci. Myœlê, ¿e w tym kierunku
bêdziemy iœæ dalej i w ci¹gu najbli¿szych
trzech lat przy pomocy zarz¹dów gmin uda
nam siê poprawiæ stan istniej¹cej
infrastruktury s³u¿¹cej mieszkañcom naszego
po wi at u, mi es zk añ co m gm in . Do br ¹
wspó ³pra cê opar t¹ na wypr acow ywan iu
wspól nego wielo letni ego planu rozwo ju
powiatu z samorz¹dami gmin, Rad¹ Powiatu
uwa¿am za mój i nasz wzajemny sukces.
Przyk³adem dobrej wspó³pracy s¹ realizowane
remonty dróg, wsparcie finansowe zarz¹dów
gmin przy budowaniu niezbêdnych œrodków
finansowych na realizacjê Warsztatów Terapii
Zajêciowej dla Osób Niepe³nosprawnych.
Do¿ynki Wojewódzkie organizowane po raz
pierwszy w naszym powiecie, które pomimo
niesprzyjaj¹cej aury pogodowej by³y udan¹
promocj¹ naszego powiatu w sposób znacz¹cy
nie tylko w skali Województwa Lubelskiego
ale i kraju.

G.J. Jaka jest kondycja powiatu
janowskiego?
Sta ros ta: Wsz yst kie pow iat y w P ols ce
borykaj¹ siê z wieloma trudnoœciami. Jest to
skutek nieprawid³owych moim zdaniem
uregulowañ prawnych i finansowych na
szczeblu pañstwa. Powiaty maj¹ du¿o zadañ i
bardzo ma³o pieniêdzy do ich realizacji.
Mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów prz ez
powiat taki jak janowski, te¿ s¹ znikome.
Sytuacjê mo¿na nieco poprawiaæ poprzez
pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych a
dzia³an ia w tym k ierunku oceniam nie
najgorzej. Pieni¹dze to trudny i dra¿liwy
temat. W³asnych mamy niewiele, ale bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e w 2007 roku powiat sp³aca
ok. 1 120 tys. z³ kredytów, mo¿emy planowaæ
zaci¹g niêcie nowych w podobn ej skali.
WskaŸnik zad³u¿enia powiatu nie jest wysoki,
wynosi ok. 15% wobec dopuszczalnych 60%.
W n aj bl i¿ sz yc h l at ac h b êd ¹ z na cz ne
mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy z ró¿nych
Ÿr ód e³ , w ty m u ni jn yc h. In we st yc ja
realizowana w ten sposób, wymaga jednak
w³asnego wk³adu finansowego w wysokoœci
15% do 50%. Ka¿da zainwestowana nasza
z³otówka, przyci¹ga, wiêc od 1 do 5 z³ z
zewn¹trz. Prosty rachunek pokazuje, ¿e op³aca
siê po¿yczyæ. Musimy wykorzystaæ najbli¿szy
okres, bo potem bêdzie za póŸno. Natomiast,
co do spraw organizacyjnych powiatu, pragnê
zapewniæ, ¿e wszystkie agendy szczebla
powia toweg o funkc jonuj ¹ w³aœc iwie, co
pozwala okreœliæ kon dycje powiatu jako
dobr¹.
G.J. Co chcia³by Pan zmieniæ w dzia³aniu
w³adz powiatowych?
Starosta: W systemach demokratycznych jest
naturalne, ¿e wiêkszoœciowa koalicja bierze
odpowiedzialnoœæ za rz¹dzenie. Opozycja jest
równie¿ bardzo potrzebna. Jest to najlepszy
sposób kontrolowania w³adzy, patrzenia jej na
rêce, wymuszania dobrych rozwi¹zañ. Wydaje
mi siê, ¿e kilku radnych postanowi³o pe³niæ
rolê opozycji i ostatnia sesja pokaza³a, ¿e
czyni¹ to w bardzo dobry dla demokracji
spos ób. S¹ doci ekli wi, prop onuj ¹ inne
rozwi¹zania, z pewnoœci¹ nie pozwol¹ zasn¹æ
z a r z ¹ d o w i
p o w i a t u .
Na jakoœæ pracy Rady Powiatu ma du¿y wp³yw
sposób prowadzenia obrad przez
przew odnic z¹ceg o. Dotyc hczas owe sesje
pokaza³y, ¿e Przewodnicz¹cy Rady robi to
dobrze. Nie widzê wœród radnych osób, dla
których upieranie siê przy w³asnym zdaniu
by³oby wa¿niejsze ni¿ skuteczne pokonanie
problemu. Chcia³bym wypracowaæ szybszy i
sku tec zni ejs zy sys tem ana liz y i oce ny

wnoszonych spraw i potrzeb pod wzglêdem
hi er ar ch ii i w a¿ no œc i. Oc en ia j¹ c
do ty ch cz as ow ¹ d ob r¹ . W sp ó³ pr ac ê z
Wicesta rost¹ i Zarz ¹dem P owiat u taki e
kryteria opracujemy.
G.J. Janowski szpital to chyba najwiêksza
bol¹czka dla powiatu ?
Starosta: Szpitale powiatowe to problem
ogólnopolski. Budowane w poprzednich
czasach, by³y ca³kowicie nieprzystosowane
lo ka lo wo do ws pó ³c ze sn ej me dy cy ny.
Wyposa¿enie medyczne równie¿ by³o bardzo
skromne. Dostosowanie ich do obecnych
zasad wymaga³o gigantycznych œrodków,
niemo¿liwych do wygenerowania z pieniêdzy
otrzymywanych za œwiadczenia medyczne.
Niemal wszystkie szpitale zaci¹ga³y kredyty
na remonty i zakup wyposa¿enia. Dosz³a
jeszcze tzw. ustawa 203, która zwiêkszy³a
obci¹¿enie szpitali bez dodatkowych œrodków.
W janows kim szp italu w ykonan o wiele
remontów, zakupiono sporo wyposa¿enia, ale
ni e u sp ra wi ed li wi a t o t ak wy so ki eg o
zad ³u¿ eni a, jak ie jes t dzi sia j. Zam ias t
rozpatrywaæ, kto temu zawini³, wolê jednak
zaj¹æ siê szukaniem dróg wyjœcia z tej sytuacji.
Jedn¹ z form pomocy przez starostwo by³o
porêczenie kredytu szpitalowi w wysokoœci10
mln z³ na sp³atê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z
ustawy 203 i 110. Pracown icy szpitala
oczekuj¹cy od kilku lat na nale¿n¹ im zap³atê
mogli j¹ otrzymaæ w tym roku a szpital
dokoñczyæ proces odd³u¿eniowy. Warunkiem
umorzenia zad³u¿enia szpitala w wysokoœci
oko³o 5 mln z³ by³a podpisana ugoda z NFZ.
Pom imo tyc h dz ia³ añ k oni ecz nym jes t
dokoñczenie remontów, gdy¿ bez tego, szpital
nie bêdzie móg³ funkcjonowaæ. Myœlê, ¿e uda
siê na ten cel pozyskaæ œrodki unijne przy
oka zji two rze nia Odd zia ³u Uza le¿ nie ñ.
Niezbêdna bêdzie jednak pomoc samorz¹du i
liczê tu równie¿ na udzia³ Samorz¹dów
Gminnych, gdy¿ sam powiat nie podo³a temu
zad ani u. Spr óbu jem y bez inw est ycy jni e
œci¹gn¹æ nowoczesny sprzêt medyczny, który
bêdzie s³u¿y³ naszym mieszkañcom. Trzeba
te¿ mieæ nadziejê, ¿e wreszcie zmieni siê
polityka pañstwa wobec szpitali powiatowych
i s tw or zo ne zo st an ¹ r am y p ra wn e i
mechanizmy finansowe, które pozwol¹ im
funkcjonowaæ. Szpital w powiecie janowskim
to nasza wspólna sprawa, jest konieczny i
musimy go uratowaæ.
G.J. Co nowego chcia³by Pan wprowadziæ w
funkcjonowaniu starostwa?
Sta ros ta: Na pew no mus zê usp raw niæ
fu nk cj on ow an ie ur zê du . Ob s³ ug a w
niektórych wydzia³ach np. w geodezji, która

przy ureg ulow ania ch w³as noœc iowy ch i
nowych inwestycjach nie nad¹¿a za
potrzebami petentów. Jedn¹ z powa¿niejszych
zm ia n b êd zi e r oz wa ¿e ni e u tw or ze ni a
Powiatowego Zak³adu Obs³ugi Szk ó³ i
Placówek Oœwiatowych. W wyniku
restrukturyzacji czêœæ pracowników mog³aby
skorzystaæ z odejœcia na emerytury a pozostali
w sposób racjonalny mogliby wykonywaæ
prace zlecone przez starostwo np. pisanie
wniosk ów o poz yskiwa nie dod atkowy ch
œrodków finansowych tak unijnych jak i
k r a j o w y c h , p l a n o w a n i e r e m o n t ó w,
przeprowadzanie postêpowania
przetargowego , rozliczanie prowadzonyc h
inwestycji. Najwa¿niejsz¹ informacj¹ jest to,
¿e na etapie restrukturyzacji nie zamierzamy
nikogo zwalniaæ. Zdecydowana wiêkszoœæ
pracowników Starostwa rozumie, ¿e rol¹
nasz¹ jest s³u¿yæ jak najlepiej mieszkañcom
powiatu. Dlatego widzê potrzebê pewnych
zmia n organ izac yjny ch, któr e nie bêd¹
uci¹ ¿liw e dla prac owni ków, a za raze m
zagwarantuj¹ realizacjê wystêpuj¹cych
potrzeb z przejrzystym zakresem
obowi¹zków. Zwieñczeniem tych dzia³añ,
bêdzie w przysz³oœci wprowadzenie systemu
zarz¹dzania norm jakoœci ISO.
G.J. Czego chcia³by Pan ¿yczyæ czytelnikom
Gazety Janowskiej w nadchodz¹cym roku?
Starosta: ¯yczê, aby nadchodz¹ce Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, by³y czasem
niezwyk³ym, poœwiêconym rodzinie i bliskim
, czasem radoœci i rodzinnego ciep³a, czasem
wiary i dobrej nadziei. A Nowy Rok 2008 by³
czasem realizacji i spe³nieniem pok³adanych
na dz ie i. Ni ec h pr zy ni es ie sz cz êœ ci e i
satysfakcjê w ¿yciu ka¿dego cz³owieka a wiara
niech umacnia nas dobrem i pogod¹ duszy.
Rozmawia³ £ukasz Spryszak

Kartka œwi¹teczna z prywatnych zbiorów B. Nazarewicz

,,Bombowy’’ Miko³aj Janów Lubelski jak Kalifornia
Okres jesienny jest odpowiednim do
prac przy regulacji rzeki Bia³ki. Zakoñczy³y

Bomba odnaleziona podczas prac przy regulacji rzeki Bia³ki

siê lêgi i ptactwo ju¿ odlecia³o. W dzieñ
Œwiêtego Miko³aja pracownicy natknêli siê

na bombê lotnicz¹.
Jest to œredniej wielkoœci bomba
wyposa¿ona w lotki, d³ugoœci ponad 1 mb.
Prace w tym miejscu zosta³y przerwane a
bomba uwaga zosta³a zabezpieczona przez
robotników, wyniesiona i u³o¿ona w
porzeczkach obok kryta rzeki.
Powiadomiono saperów, którzy przyjechali z
Che³ma oko³o po³udnia nastêpnego dnia .
Pracownicy Stra¿y Miejskiej zabezpieczali
teren, akcja trwa³a ponad 20 godzin, a swoj¹
drog¹ stra¿nicy dostali niez³y prezent w
postaci bombki na Miko³aja. S³u¿ba nie
dru¿ba, chocia¿ zimno, mokro i wietrznie.
Prezentujemy œwi¹teczn¹ bombkê.
J.M

Ze Ÿróde³ dobrze poinform owanych
dowiedzieliœmy siê, ¿e nad Janowem Lubelskim

Los Angeles, nazywane miastem anio³ów, kto wie mo¿e
w przysz³oœci bêdzie tak nazywany Janów...

bêd¹ czuwaæ dwa anio³y. Miasto ze wszech miar
zas³uguje na taki patronat. Na Borownicy
powstan¹ zak³ady produkcyjne w nowej strefie. Co

Gazeta Janowska

prawda nie lotnisko jak w zas³yszanej piosence ale
zawsze coœ ( San Francisko). Przy skrzy¿owaniu
ulic Lubelskiej i Ulanowskiej umiejscowi siê jeden
z anio³ów, natomiast drugi znajdzie miejsce w
samym centrum miasta. Figury anio³ów, bo o
figurach mówimy, bêd¹ konstrukcji stalowej
wype³nione œwiat³em wydobywaj¹cym siê z
nowoczesnych lampek. (Los Angeles). Janów
wed³ug oficjalnych wersji najbezpieczniejsze
miasto na LubelszczyŸnie nie musi dbaæ o
bezpieczeñstwo, wiêc nie bêd¹ to Anio³y Stró¿e,
ale anio³y, które bêd¹ sk³aniaæ do czynienia dobra
innym ludziom. Zamiar piêkny, id¹ œwiêta, wiêc
zadbajmy o wystrój miasta, nie zapomnijmy o
samotnych i chorych, podzielmy siê darami
materialnymi i sercem z bliŸnimi.
Jan Machulak

3.

Podatki, lekko w górê
Wzros³y podatki obowi¹zuj¹ce na
terenie Janowa Lubelskiego, wzrost
nieznaczny, ale jest. Poprosi³em pani¹ Skarbnik
Gminy Janów Lubelski Bogumi³ê Szewc o
przybli¿enie zasad naliczania podatków, jakie
bêd¹ obowi¹zywaæ w przysz³ym roku.
Rada Miejska obni¿y³a œredni¹ cenê skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007r.
ustalon¹ przez GUS maj¹c¹ zastosowanie jako
podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008
roku na obszarze gminy z kwoty 58,29 z³ za
kwintal do kwoty 32 z³ za kwintal.
Podatek rolny za rok podatkowy
obliczany jest w nastêpuj¹cy sposób:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych - równowartoœæ pieniê¿n¹
2,5 kwintali ¿yta / zgodnie z cen¹ ustalon¹ przez
Radê Miejsk¹ bêdzie to wynosiæ 2,5 x32= 80/
Dla porównania nale¿y podaæ, ¿e kwota ta w
roku podatkowym 2007 wynosi³a 75 z³. Z 1 ha
przeliczeniowego. Nast¹pi³ wiêc wzrost o 6,7
%.
- od 1 ha pozosta³ych gruntów rolnych równowartoœæ pieniê¿na 5 kwintali ¿yta wg
ceny ustalon¹ przez radê / w roku podatkowym

2008 wynosiæ to bêdzie: 5x32 = 160/
Stawki podatku od nieruchomoœci wzros³y o 5%
w stosunku do stawek ustalonych na 2007 rok.
Przyk³adowo przedstawia siê to nastêpuj¹co:
- od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych: 2007 r. - 0,50 z³, 2008 r. - 0,53 z³.
- od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej budynków i
ich czê œci zwi ¹za nyc h z pro wad zen iem
dzia³alnoœci gospodarczej: 2007 r. -16,00 z³,
2008 r. - 16.80 z³
- od 1 mkw. pozosta³ych budynków: 2007 r. 4,00 z³, 2008 r. - 4,20 z³
- od 1 kw. powierzchni gruntów: 1/ zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
2007 r - 0,65 z³., 2008 r. - 0,68 z³
2/ pozosta³ych 2007 r - 0,15 z³., 2008 r. - 0,16 z³
- od 1 m kw. powierzc hni zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci.
- w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
2007 r. - 3,75 z³., 2008 r. - 3,93 z³.
Pod ate k od œro dkó w tra nsp ort owy ch w
poszczególnych rodzajach wzrós³ przeciêtnie o
oko³o 10 %.
Jan Machulak

Wigilia, tradycja, wspomnienia... Cd. ze str. 1
Lepiej ¿eby MO nie wiedzia³a,
kto siê obory.
Tam1950r.
tato podaje zwierzakom op³atek
Zdjêcie wykonane
8 maja
tak zabawia³, mo¿na posiedzieæ i do piêciu lat. taki kolorowy dla zwierz¹t. W domu pojawiaj¹
My ograniczymy siê do wypuszczenia z ³uku siê mali kolêdnicy. My te¿ idziemy do dwóch
zimnych ogni - to tez frajda. To s¹ radosne czy trzech najbli¿szych s¹siadów z ¿yczeniami.
Otrzymana kolêda w postaci z³otówki czy
dwóch te¿ siê liczy. Babcia wysup³a³a jakieœ
groszaki dla wnusiów. Po po³udniu pojawiaj¹
siê pierwsi kolêdnicy; najpierw idzie anio³ek z
zapytaniem czy kolêdnicy mog¹ wejœæ, potem
krocz¹ ¿o³nierze w strojach Ksiêstwa
Warszawskiego z prawdziwymi szablami. S¹
kolêdy, trzaskanie szabel. Po ¿o³nierzach
wkracza Bolek Markut jako ¯yd z Herodem,
osio³kiem, diab³em, jest i akordeon, skrzypce,
dwa, trzy tañce z gosposi¹, z dziewczynami.
Takiego kolêdowania nie zapomina siê do koñca
¿ycia. Kolêdnicy - by³o to naprawdê wydarzenie
na wsi. Przypominam, ¿e nieby³o jeszcze wtedy
radia i telewizji, nawet kiosku z gazetami. Wieœ
by³a podobna do sienkiewiczowskiej. W
Szczepana odwiedziny, goœcie z bli¿sza i z
dalsza, pieszo i saniami. Pe³ny dom ludzi,
pojawia siê te¿ wódka na stole. Ale przy tym
stole nie by³o ju¿ nas, dzieci. Przy takim stole
Kartka Œwi¹teczna z okresu dwudziestolecia miêdzy wojennego,
nie mieliœmy prawa zasi¹œæ. Mija³y œwiêta
pochodz¹ca z prywatnych zbiorów B. Nazarewicz
œwiêta, ka¿demu ¿yczê takich weso³ych, zbli¿a³ siê czas Trzech Króli, czas powrotu do
spokojnych, wœród najbli¿szych. M³odsi i szko³y…
zdrowsi wybieraj¹ siê na pasterkê - to ca³a
Po latach ubywa³o nas przy stole, starsi
wyprawa. Droga nieprzetarta, do koœcio³a w odchodzili, maluchy stawa³y siê m³odzie¿¹,
Potoku trzeba iœæ a¿ osiem kilometrów. rozmowy dotyczy³y nauki, przysz³oœci.
Najm³odsi senni, ale wszyscy chc¹ spaæ na Wyjazdy do szkó³, na uczelnie, koñczy³y te
s³omie na pod³odze. Oko³o 12 w nocy w domu wspania³e spotkania. Po czterdziestu latach od
nastêpuje cisza.
opisywanej Wigilii dom pozosta³ pusty, rodzice
W Bo¿e Narodzenie idziemy do odeszli na zawsze, pozosta³ nam wiekowy
koœcio³a - przynajmniej ci, którzy nie byli na wujek, którego bêdziemy odwiedzaæ w œwiêta.
pasterce. Po mszy œw. rodzinne rozmowy, plany Rozjechaliœmy siê po œwiecie, mamy swoje
zabaw na pod³odze ju¿ bez udzia³u cioci. To rodziny, uk³ada siê nam w ¿yciu ze zmiennym
œwiêto jest œwiêtem rodzinnym - nie wypada szczêœciem. Takich wieczerzy ju¿ nie ma
nawet iœæ w goœcie. Drugi dzieñ œwi¹t. Z samego podczas obecnych spotkañ….
rana zbieramy s³omê i z ojcem wynosimy j¹ do
Jan Machulak

Niech Nowonarodzony Bo¿y Syn b³ogos³awi
wszystkim, rozjaœnia ¿yciowe ciemnoœci
œwiat³em betlejemskiej gwiazdy,
Darzy ciep³em i dobroci¹ ka¿de ludzkie serce
i pomaga przezwyciê¿yæ wszelkie s³aboœci i
lêki.
¯yczy Komitet Powiatowy PiS w Janowie Lubelskim

Tworzymy pensjonaty
Janów Lub. coraz bardziej przeobra¿a
siê w miasto turystyczne. Ciekawa poordynacka
zabu dowa , licz ne walo ry przy rodn icze i
kulturowe sprawiaj¹, ¿e obszar ten coraz
czêœciej staje siê obiektem zainteresowania
turystów. W przysz³oœci bêdzie on jeszcze
chêtniej odwiedzany, poniewa¿ powstaj¹ na
tym terenie ciekawe i atrakcyjne obiekty np.
kryta p³ywalnia, a imprezy organizowane w
lecie ciesz¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem i zyskuj¹ coraz wiêkszy
rozg³os. W³aœnie w sezonie letnim chêtnych do
podziwiania uroków naszego miasta i okolic
jest najwiêcej. Turyœci s¹ Ÿród³em dochodów
dla miejscowego spo³eczeñstwa. Chcia³o by siê
powiedzieæ im wiêcej tym lepiej… ale niestety
im wiêcej turystów tym mniej miejsc
noclegowych, których brakowa³o ju¿ podczas
obecnego sezonu. Wszystkie domki i kwatery
agroturystyczne s¹ przepe³nione, brakuje
wolnych pokoi. W³aœnie z tego powodu gmina
wysz³a z inicjatyw¹ zachêcania mieszkañców
do tworzenia pensjonatów. Pierwsze spotkanie
z zainteresowanymi tak¹ form¹ dzia³alnoœci
mieszkañcami odby³o siê 20 listopada w
budynku Urzêdu Miejskiego. W spotkaniu
oprócz burmistrza Janowa Lub. i pracowników

promocji i rozwoju mi asta udzia ³ wziêli
pracownicy Urzêdu Skarbowego, oraz ludzie,
którzy zajmuj¹ siê tak¹ form¹ dzia³alnoœci w
innych atrakcyjnie turystycznych miastach.
Po te nc ja ln yc h za ³o ¿y ci el i pe ns jo na tó w
przysz³o oko³o 20. Podczas spotkania zosta³y
omówione normy prawne, przepisy podatkowe,

Wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem ogl¹daj¹ prezentacjê multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹
pensjonaty w ró¿nych zak¹tkach kraju a nawet œwiata

prawa i obowi¹zki w³aœcicieli oraz korzyœci
wynikaj¹ce z tego typu dzia³alnoœci. Bogata w
fotografie prezentacja multimedialna ukazuj¹ca
pensjonaty w ró¿nych zak¹tkach kraju a nawet
œwiata pozwoli³a przybli¿yæ zebranym goœciom
wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny takiego
obiektu. O dacie kolejnego spotkania z
zainteresowanymi tworzeniem pensjonatów
poinformujemy wkrótce.
£ukasz S.

PROW (da) Unijnej kasy
Ministerstwo Rolnictwa koñczy prace
nad przepisami wykonawczymi do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W
ramach dzia³añ Leader'a powiat janowski mo¿e
otrzymaæ ponad 8 mln z³.
Funkcjonuj¹ca aktualnie Lokalna Grupa
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” prowadzi prace nad
rozszerzeniem obszaru dzia³ania na ca³y powiat
janowski. Wiêkszoœæ gmin podjê³a ju¿ uchwa³y
o prz yst¹ pien iu do LGD, dziêki czemu
po te nc ja ³ pa rt ne rs tw a tr ze ch se kt or ów
(publiczny-przedsiêbiorcy- organizacje
pozarz¹dowe) znacz¹co wzrasta.
W szczególnoœci na dzia³ania zwi¹zane z
wdro¿eniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
na ca³y okres programowania mo¿emy
otrzymaæ ponad 6 mln z³.
Œrodki te bêdzie mo¿na przeznaczyæ na
dotacje dla rolników i ich domowników
podejmuj¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹- do
100 tys. z³.
Mikroprzedsiêbiorstwa (do 10
zatrudnionych) oraz podejmuj¹cy dzia³alnoœæ
bêd¹ mogli otrzymaæ do 300 tys. z³. w
zale¿noœci od liczby utworzonych miejsc pracy.
Przedmiotem dzia³alnoœci dla obydwu
tych grup mog¹ byæ m.in. us³ugi dla rolnictwa,
sprzeda¿ hurtowa i detaliczna, rzemios³o i
rêkodzielnictwo, roboty i us³ugi budowlane i
instalacyjne, us³ugi turystyczne, transportowe i
komunalne, przetwórstwo produktów rolnych i
leœnych, magazynowanie towarów, produkty
energetyczne z biomasy, us³ugi rachunkowe i
doradcze.
Natomiast gminy, oœrodki kultury oraz
organizacje po¿ytku publicznego w ramach
programu odnowy wsi bêd¹ mog³y otrzymaæ na
ka¿d¹ z miejscowoœci do 500 tys. z³. m.in. na
budowê obiektów publicznych, kulturalnych,

re kr ea cy jn yc h i sp or to wy ch , s³ u¿ ¹c yc h
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, budowê
infrastruktury turystycznej, odnawianie
pom nik ów, zab ytk ów i mie jsc pam iêc i,
kultywowanie tradycji, w tym gin¹cych
zawodów.
I wreszcie w ramach tzw. ma³ych
proj ektó w na dzia ³ani a m.in . z zakr esu
pro moc ji, szk ole ñ, roz woj u tur yst yki i
agroturystyki, organizacji imprez, utworzenia
publicznych punktów dostêpu do Internetu,
renowacji kapliczek, pomników przyrody,
renowacji prywatnych budynków
charakterystycznych dla regionu, zakupu
wyposa¿enia dla zespo³ów folklorystycznych i
dla œwietlic wiejskich, inwestycje dla
utrzymania tradycyjnych zawodów i rzemios³a,
budowê ma³ej architektury turystycznej bêdzie
mo ¿n a o tr zy ma æ d o 2 5 t ys . d ot ac ji .
Wnioskodawcami mog¹ byæ przedsiêbiorcy,
organizacje pozarz¹dowe i inne osoby prawne
(w tym koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe).
Aby sprawnie prowadziæ nabór i ocenê
wp³y waj¹ cych wnio sków Loka lna G rupa
Dzia³ani a musi przygoto waæ szczegó³ ow¹
Lokaln¹ Strategiê Rozwoju oraz wykazaæ
zespó³ osób zdolnych do jej wdro¿enia. Tylko
wtedy samorz¹d województwa bêdzie móg³, po
przeprowadzeniu konkursu, powierzyæ LGD
realizacjê naszych planów.
Dlatego zapraszamy do wspó³pracy
sz cz eg ól ni e pr ze ds ta wi ci el i bi zn es u i
organizacji spo³ecznych, rolników, m³odzie¿ i
aktywne kobiety, wszystkich, którym na sercu
le¿y rozwój naszej Ma³ej Ojczyzny.
Wszelkich informacji udziela Biuro
LGD pod nr. tel. (15) 8722470.
Sekretarz LGD „Leœny Kr¹g” Waldemar Futa

NADZIEJA
,,Nawet nic-nieistnienie
U Stwórcy mo¿e byæ
Piêknem prawd¹ i
¿yciem’’
Marian Tyra
Kartka œwi¹teczna z roku 1960
Prywatna kolekcja B. Nazarewicz
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Gazeta Janowska

Dzieñ wolontariusza

W dniu 04.12.2007r w auli Liceum
Ogólnoks zta³c¹ce go im. Boh. Porytowe go
Wzgórza w Janowie Lubelskim odby³a siê
uroczysta gala maj¹ca na celu wyró¿nienie
janowskich wolontariuszy pracuj¹cych na rzecz

Galê wolontariatu uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ v-ce Burmistrz pan Czes³aw Krzysztoñ

najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców
Janowa Lubelskiego. Uroczystoœæ zosta³a
zorganizowana we wspó³pracy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, Gimnazjum oraz Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim.
Wspólne spotkanie uœwietni³y swoj¹
obecnoœci¹ : wice Burmistrz Pan Czes³aw

Krzysztoñ, przedstawiciele Centrum
Wolontariatu w Lublinie oraz dyrekcja szkó³ i
OPS. O czêœæ artystyczn¹ zadbali uczniowie
Gimnazjum oraz Licealiœci. Przedstawiciele
w³adz i dyrekcja podziêkowali za trud i
bezinteresown¹ pomoc janowskim
wolontariuszom wrêczaj¹c dyplomy oraz
symboliczn¹ czerwon¹ ró¿ê. Wyró¿nieni
wolontariusze dzia³aj¹ przy szkolnych ko³ach
wolontariatu w Liceum i Gimnazjum oraz
wspó³pracuj¹ z janowskim OPS.
Spotkanie w tak szerokim gronie
zosta³o zorganizowane w naszym mieœcie po raz
pierwszy i wszyscy mamy nadziejê na dalsz¹
wspó³pracê, która zaowocuje niesieniem dobra
dla najbardziej potrzebuj¹cych.
Serdecznie zapraszamy osoby chêtne
do pracy w wolontariacie, które chc¹
bezinteresownie pomagaæ osobom
potrzebuj¹cym. M³odzie¿ zapraszamy do
szkolnych kó³ wolontariatu, a starszych do
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim.

Klub m³odzie¿owy
W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lubelskim od listopada tego roku
funkcjonuje Klub m³odzie¿owy. Utworzenie
Klubu by³o mo¿liwe dziêki otrzymanej dotacji z
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Na

uczestniczy³a w wycieczce nie ma mo¿liwoœci
wyjazdu na wycieczki szkolne, poniewa¿
rodzice nie posiadaj¹ œrodków finansowych,
aby pokryæ koszty wyjazdu na wycieczki
swoich pociech. Dziêki tej wycieczce m³odzie¿

Uwaga kontrola posesji
W miesi¹cach paŸdzierniku i listopadzie,
na podstawie przepisów Ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach z dnia 13 wrzeœnia
1996r. zosta³a przeprowadzona kontrola posesji w
miejscowoœciach Bia³a Pierwsza i Bia³a Druga.
Celem kontroli by³o sprawdzenie posiadania umów
na odbiór odpadów komunalnych i nieczystoœci
ciek³ych. Wyniki nie napawaj¹ optymizmem, zosta³o
skontrolowanych 199 posesji; umowy na odbiór
odpadów mia ³o podpisan ych 32 gospo darstwa
domowe, rachunki za oddanie odpadów na
sk³adowisko 5 gospodarstw domowych, pozostali,
czyli 162 gospodarstw nie wytwarza odpadów - cud?
Jeszcze gorzej rzecz siê ma, jeœli chodzi o
odpady ciek³e, umowy ma podpisanych tylko 5 gosp.

do mo wy ch , ra ch un ki za od eb ra ne œc ie ki
przedstawi³o 10 gosp. domowych, szamba nie
posiada 19 posesji, 165 gospodarstw nie potrafi
udokumentowaæ wywozu nieczystoœci ciek³ych.
Wszystkich skontrolowanych, którzy nie posiadali
umó w na wyw óz odp adó w kom una lny ch i
nieczystoœci ciek³ych zobowi¹zano do zawarcia
takich umów w okresie miesi¹ca od dnia kontroli, za
niedope³nienie obowi¹zku podpisania umowy w
wyznaczonym terminie w³aœciciele nieruchomoœci
zostan¹ ukarani kar¹ grzywny. W roku 2008
rozpoczn¹ siê kontrole w kolejnych miejscowoœciach
Gminy Janów Lubelski jak równie¿ w samym
mieœcie.
Ref. Gosp. Kom. Rol. Leœ. i Ochr. Œrod.

Umowy na odbiór odpadów
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
przypomina w³aœcicielom nieruchomoœci o
koniecznoœci zawierania umów na odbiór odpadów.
Ob ow i¹ ze k ta ki na k³ ad a na w³ aœ ci ci el i
nieruchomoœci Ustawa o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach z dnia 13 wrzeœnia 1996r.
(Dz.U.05.236.2008), oraz Regulamin utrzymania
czystoœci i porz¹dku w gminie Janów Lubelski. Za
ni ed op e³ ni en ie o bo wi ¹z ku w yn ik aj ¹c eg o z
przepisów ustawy grozi kara grzywny. Informuje siê
równie¿ mieszkañców Gminy Janów Lubelski, ¿e z
koñcem kwietnia 2008r. na sk³adowisku odpadów w
Borownicy nie bêd¹ odbierane odpady komunalne od
osób prywatnych.
Ponadto w oparciu o przepisy w/w ustawy
w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do

uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych
zanie czysz czeñ z chodn ików p o³o¿o nych
bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê zim¹ powraca
problem sopli i nawisu œniegu, Rozporz¹dzenie
Porz¹dkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
stycznia 2006r. w sprawie na³o¿enia obowi¹zku w
zakresie usuwania œniegu i lodu przypomina o pilnej
potrzebie usuwania sopli lodu i nawisu œniegu
gromadz¹cych siê na krawêdzi dachów od strony
chodników w pasie drogowym. Nawisy stwarzaj¹
du¿e zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia przechodniów,
dlatego do chwili usuniêcia nawisów teren nale¿y
zabezpieczyæ. Niedope³nienie tych obowi¹zków
zagro¿one jest kar¹ grzywny w wysokoœci do 5 000z³.
Ref. Gosp. Kom. Rol. Leœ. i Ochr. Œrod.

Pal¹, truj¹, bezkarni?
Czy bezkarni, to siê oka¿e? Odpadami
pr ze my s³ ow ym i, op on am i pl as ti ko wy mi
but elk ami opa laj ¹ mie szk ani a nie któ rzy
w³aœciciele naszego miasta. Najbardziej
dokuczliwa sytuacja jest na ulicy Ulanowskiej.
Patrole Stra¿y Miejskiej interweniuj¹ce w tej
sprawie u trucicieli odnosz¹ mizerny skutek
mimo udzielanych mandatów. Podjête zostan¹
dzia³ania bardziej rygorystyczne.
Powiadomiona o tych sprawach Powiatowa

Komenda Stra¿y Po¿arnych oraz s³u¿by Urzêdu
Miejskiego podejmi¹ niezbêdne dzia³ania, aby
ukróciæ to bezprawie. Spodziewamy siê, ¿e
powiadomiona zostanie o tych faktach
In sp ek cj a Sa ni ta rn a w Lu bl in ie , or az
Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim. O
trucicielach bêdziemy pisaæ tak jak piszemy o
innych przestêpcach.
Jan Machulak

W trosce o rozwój
W dniu 11 grudnia 2007 roku odby³o siê
zorg ani zow ane prz ez w ³ad ze s amo rz¹ dow e
mog³a zobaczyæ wspania³e polskie zabytki. W spotkanie przedsiêbiorców z terenu Gminy Janów
Krakowie zwiedzali Wawel, Koœció³ Mariacki, Lubelski. Spotkanie rozpocz¹³ Pan Krzysztof
Rynek oraz kopalniê soli w Wieliczce. Dla wielu Ko ³t yœ
Bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o,

Cz³onkowie klubu m³odzie¿owego oraz klubu integracji spo³ecznej na wycieczce w Krakowie

ten cel Oœrodek otrzyma³ 10 000 z³. Za tê kwotê
zosta³y zakupione zestawy komputerowe i
pod³¹czone do internetu. M³odzie¿ z terenu
Gminy Janów Lubel ski mo¿e bezp³ atnie
ko rz ys ta æ z ko mp ut er ów , in te rn et u i
uczestniczyæ w zajêciach Klubu. Na
rozpoczêcie dzia³alnoœci Klubu zosta³a
zorganizowana wycieczka do Krakowa. Na
wycieczkê m³odzie¿ pojecha³a wspólnie ze
swo imi rod zicami
ucz est nik ami Klu bu
Integracji Spo³ecznej. Dla wiêkszoœci by³ to
wyjazd, który na pewno d³ugo pozostanie w
pamiêci. Wiêkszoœæ m³odzie¿y, która

spoœród uczestników wycieczki wyjazd ten to
niezapomniane chwile, do których jeszcze w
chwili obecnej powracaj¹.
Ser dec zni e za pra sza my m ³od zie ¿ do
korzystania z Klubu M³odzie¿owego, który
oferuje bezp³atny dostêp do internetu, a w
nied³ugim czasie dziêki wspó³pracy Oœrodka ze
Stowarzys zeniem „ Humanus” liczne gry
edukacyjne.

Niepe³nosprawni s¹ wœród nas
Mies zkañ cy po wiat u w wi êksz oœci
oczekuj¹ otwarcia krytej p³ywalni jak kania d¿d¿u.
Bêd¹ zajêcia dla m³odzie¿y szkolnej, sportowców i
osób niezorganizowanych. Tê¿yzna fizyczna
wzroœnie, m³odzie¿ poduczy siê p³ywaæ a Janów
prz yci ¹gn ie nas têp ne gru py tur yst ów. C ó¿
problemy tkwi¹ w szczegó³ach. S¹ wœród nas
mieszkañców, osoby niepe³nosprawne. Czêœæ z
nich nie bêdzie mog³a korzystaæ z p³ywalni. Jednak
znacz¹ca grupa, lekko szacujê oko³o dwustu osób
bêdzie chcia³a korzystaæ z tej rekreacji. Rekreacja
to jeszcze nie wszystko, dla czêœci
niepe³nosprawnych bêdzie to rehabilitacja i powrót
do zdrowia. Niepe³nosprawni na wózkach, dzieci w
szczególnoœci bêd¹ wymagaæ specjalnego nadzoru

na p³ywalni. Do tego trzeba przygotowaæ i
przeszkoliæ kilku ratowników rehabilitantów. Jest
na to jeszcze pó³ roku. Mam nadziejê i apelujê do
Zar z¹d u Po wia tu o w³¹ cze nie siê w t¹
prob lema tykê . Powi atow e Cent rum Pomo cy
Rodzinie, Biuro Pracy, Pomoc Spo³eczna nie
powinny zostaæ obojêtne w tej sprawie. Ten apel nie
jest moim wymys³em, zwracaj¹ siê do redakcji
rodzice chorych niepe³nosp rawnych dzieci o
pomoc i poruszenie serc w³adz samorz¹dowych. Na
jednej z sesji zasygnalizowano potrzebê stosowania
zni¿ek przy zakupie biletów przez osoby z pierwsz¹
czy drug¹ grup¹. Niepe³nosprawni s¹ wœród nas.
Pamiêtajmy o nich.
Jan Machulak

Waldemar Futa omawia zasady inwestowania w podstrefie

wprowadzaj¹c uczestników spotkania w szczegó³y
dzia³añ w³adz samorz¹dowych w kierunku
rozwoju gospodarczego Gminy i wspierania
przedsiêbiorczoœci. Wprowadzenie to zakoñczy³o
siê prezentacj¹ multimedialn¹ poœwiêcon¹ Strefie
Gospodarczej „Borownica” i powsta³ej, dziêki
ogromnemu wysi³kowi w³adz Gminy, Podsterfie
Ekonomicznej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy

Gazeta Janowska

Ekonomicznej „EURO-PARK WIS£OSAN”.
Prowadz¹cy prezentacjê, Pan Waldemar
Futa
Kierownik Referatu Promocji Urzêdu
Miejskie go omów i³ zasa dy inwe stowania w
Podstrefie oraz korzyœci wynikaj¹ce z tego dla
potencjalnych inwestorów. Jednak g³ówny temat
spotkania podjêli specjalnie w tym celu zaproszeni
goœcie z Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiêbiorczoœci, Pani Izabela Byzdra z-ca
Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiêbiorczoœci oraz Pan Waldemar Suchora
Kierownik Dzia³u Realizacji Projektów.
Szanowni goœcie bardzo obrazowo
omówili rozdzia³ Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
dotycz¹cy priorytetów w dziedzinie
przedsiêbiorczoœci i innowacji oraz infrastruktury
ekonomicznej i zwi¹zane z tym mo¿liwoœci
pozyskiwania unijnych œrodków finansowych
przez podmioty gospodarcze. Przedstawili
sposoby ubiegania siê o fundusze jak i zasady ich
rozliczania. Deklarowali oni równie¿ fachow¹
pomoc specjalistów Agencji w indywidualnych
przypadkach sk³adania wniosków grantowych
przez przedsiêbiorców.
Spotkanie zakoñczy³a dyskusja
uczestników, wyci¹gniêto wnioski ze spotkania,
deklarowano chêæ dalszych spotkañ o tym
charakterze. Za zainteresowanie i udzia³ w
zebraniu, podziêkowa³ wszystkim Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ.
Red.
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Restrukturyzacja tak, zwolnienia nie!
Wywiad z Dyrektorem SPZZOZ panem Zbigniewem Widomskim
G.J. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spo³ecznej
Szpitala uœciœlono zalecenia stawiane dyrekcji w
sprawie restrukturyzacji, z czego wynika, ¿e
podczas przeprowadzanej restrukturyzacji nie
bêdzie redukcji za³ogi. Czy ta decyzja utrudni
dzia³alnoœæ szpitala, a mo¿e nie bêdzie mia³a
wp³ywu, bo nie przewidywano zwolnieñ z pracy?
Dyr. Polityka kadrowa prowadzona w naszym
szpitalu jest procesem ci¹g³ym i jest œciœle
zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ ca³ej jednostki. Dziêki
temu, ¿e roz szerz amy za kres u dziel anych
œwiadczeñ z korzyœci¹ dla pacjentów z naszego
terenu, stan zatrudnienia pozostaje na poziomie
lat ubieg³ych. Pracownicy nie trac¹ pracy, ale s¹
przenoszeni do innych komórek. Staramy siê
prowadziæ dz ia³alnoœæ w t aki sposób, a by
œwiadczyæ us³ugi na dobrym, oczekiwanym przez
chorych poziomie, a jednoczeœnie w zgodzie z
mo¿liwoœciami szpitala, uwzglêdniaj¹c równie¿
cel, jakim jest zachowanie miejsc pracy.
G.J. Szpital uzyska³ umorzenia czêœci d³ugów,
jakie to s¹ wielkoœci i o ile zmniejszy³o siê
zad³u¿enie w stosunku do koñca ubieg³ego roku?
Dyr. W wyniku pozytywni e zakoñczon ego
procesu restrukturyzacji szpital uzyska³ ponad
4,900 000,0 z³ umorzenia zaleg³ych zobowi¹zañ.
To du¿a kwota, która wp³ynê³a na zmniejszenie
zobowi¹zañ ogó³em o ok. jeden milion z³ bior¹c
pod uwagê porównanie paŸdziernika roku
bie¿¹cego i ubieg³ego. Prowadzenie procesu
restrukturyzacji by³o trudnym przedsiêwziêciem
pod wzglêdem prawnym, ekonomicznym i
organizacyjnym. Wi¹za³o siê z tym wszystko, z
czym szpital musia³ siê zmierzyæ w ci¹gu 2 lat. To
jest wyplata zaleg³ych zobowi¹zañ
pracowniczych, reorganizacja udzielania
œwiadczeñ pod k¹tem rozszerzania zakresu, aby
zwiêkszaæ przychody szpitala. W tym celu
tworzyliœmy nowe oddzia³y, chocia¿ wi¹za³a siê z
tym nieraz niedogodna zmiana lokalizacji. O
przebiegu procesu informowaliœmy wielokrotnie,
najwa¿niejsze, ¿e zaplanowane cele zosta³y
osi¹gniête.
G.J. Oddzia³ Gastrologii otrzyma³ nowe
pomieszczenia, oddzia³ jest niew¹tpliwie
potrzebny, posiada wysoko wykwalifikowan¹
kadrê, ale czy czwarta adaptacja skrzyd³a

szpitala w ostatnich latach nie poci¹ga zbyt
du¿ych kosztów? Proszê te¿ o informacjê na temat
iloœci ³ó¿ek i prognozy rozwoju tego oddzia³u.
Dyr. Zmiana lokalizacji niektórych oddzia³ów nie
jest zwi¹zana z oddzia³em gastrologii, ale z
dzia³alnoœci¹ ca³ego SP ZZOZ w chwili obecnej i
w przysz³oœci . Szpital dostosowuje siê do
zmie niaj ¹cyc h siê prze pisó w i wymo gów
ustawodawcy oraz doskonali i rozszerza swoje
us³ ugi zgo dni e z pot rze bam i pac jen tów.
Wykon ani e re mon tów by³ o ko nie czn e ze
wzglêdu na stan pomieszczeñ, pomijaj¹c to, jaki
odd zia ³ mi a³b y w t ych pom ies zcz eni ach
funkcjonowaæ. A dobrze siê sta³o, ze mogliœmy
utworzyæ dla chorych z naszego powiatu nowe
s p e c j a l i s t y c z n e o d d z i a ³ y. R e m o n t y
prowadziliœmy przy minimalizacji kosztów, w
wiêkszej czêœci przez naszych pracowników
dz ia ³u te ch ni cz ne go . N at om ia st od dz ia ³
ga st ro lo gi i zn os i³ ci er pl iw ie ws ze lk ie
niedogodnoœci lokalowe, pracuj¹c z minimalnym
zatrudnieniem, zanim uzyska³ lokalizacjê, w
której bêdzie móg³ rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ.
Obecnie oddzia³ posiada 20 ³ó¿ek i poprzez to
zwiêkszy siê wykonanie us³ug, a co za tym idzie
kontrakt z NFZ. Jeden z naszy ch lekarzy
rozpocz¹³ specjalizacjê w dziedzinie gastrologii.
Zap otr zeb owa nie na lec zen ie w odd zia le
gastr ologi i jest du¿e, a wiêc zasad noœæ
funkcjonowania oddzia³u nie budzi zastrze¿eñ.
G.J. Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej i
Dermatologii przeniesiono do pawilonu
naprzeciw szpitala czy to by³ trafiony pomys³?
Dyr. Tak to trafiony pomys³., bez uszczerbku w
opiece nad pacjentem.
G.J. W planach przewiduje siê adaptacjê
budynków gospodarczych z przeznaczeniem na
oddzia³ uzale¿nieñ (proszê o zdementowanie
plotki ¿e bêd¹ tam uzale¿nieni z HIV)
Dyr. Adaptacja budynku gospodarczego w celu
ut wo rz en ia od dz ia ³u uz al e¿ ni eñ bê dz ie
prze prow adzo na w p rzyp adku pozy skan ia
œrodków z programów unijnych. Na d zieñ
dzisiejszy przygotowywany jest projekt realizacji
przedsiêwziêcia. Natomiast, co do leczenia osób
zaka¿onych HIV, jest to niew¹tpliwie plotka, jak
Pan redaktor to okreœli³. Osoby z HIV leczone s¹

w odpowiednich placówkach wyznaczonych na
terenie ka¿dego województwa. S¹ to
dostosowane oddzia³y zakaŸne, gdzie chorzy
otrzymuj¹ odpowiedni e leczenie. Na dzieñ
dzisiejszy na naszym terenie nie ma takiego
zapotrzebowania, ani mo¿liwoœci i wobec tego
nie jest naszym zamiarem tworzenie oddzia³u dla
osób zaka¿onych wirusem HIV.
G.J.Jakie s¹ dalsze losy restrukturyzacji oddzia³u
rentgenowskiego?
Dyr. W p rac own i RTG n asz ego szp ita la
pr ze pr ow ad zo no pr ac e r em on to we pr zy
zaanga¿owaniu w³asnych œrodków finansowych.
Zakres robót obejmowa³:
- wy mi an ê wy ek sp lo at ow an yc h ok ie n
drewnianych na okna z PCV
- wymianê posadzki i u³o¿enia p³ytek terakoty w
korytarzu pracowni RTG
- malowania itp.
Ponadto poddano przegl¹dom technicznym i
udoskonalono aparaty i ciemnie RTG. Szpital
w i e l o k r o t n i e z w r a c a ³ s i ê d o o rg a n u
za³o¿ycielskiego o dofinansowanie modernizacji
i zakupu nowego aparatu. Mamy nadziejê, ¿e
uzyskamy pomoc w tej sprawie.
G.J. Czy przewiduje siê podwy¿ki dla personelu
szpitala w œwietle wyjœcia przepisów unijnych
dotycz¹cych czasu pracy lekarzy, je¿eli tak to, w
jakiej wysokoœci dla lekarzy, pielêgniarek i
pracowników technicznych?
Dyr. Nowe ustawodawstwo dotycz¹ce czasu
pracy lekarzy okreœla czas zatrudnienia, ale nie
zapewnia œrodków finansowych na ten cel.
Podwy¿ki w ochronie zdrowia s¹ konieczne,
jednak na dzieñ dzisiejszy nie zosta³o wskazane
dodatkowe Ÿród³o finansowe, umo¿liwiaj¹ce
przeprowadzenie regulacji p³ac. Jest to w tej
chwili bardzo trudny okres dla szpitalnictwa w
Po ls ce i dl a n as ze go sz pi ta la ró wn ie ¿.
Oczekujemy na decyzje Mnisterstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostatnich
dniach uczestniczy³em w spotkaniu miêdzy
inn ymi z Wic emi nis tre m Zd row ia, któ ry
po tw ie rd zi ³, ¿e pr ow ad zo ne pr ac e w
Ministerstwie nad wydzieleniem dla szpitali
dodatkowych œrodków na wzrost wynagrodzeñ.
G.J Szpital uzyska³ ISO, to presti¿ i satysfakcja,

czy bêdzie wymierna korzyœæ z tego osi¹gniêcia,
np. finansowa?
Dyr. Chc¹c zwiêkszyæ swoj¹ wiarygodnoœæ w
kontaktach z pacjentami, kontrahentami, NFZ i
wœró d spo³ eczn oœci loka lnej , wdro ¿yli œmy
system zarz¹dzania jakoœci¹ w œwiadczeniu us³ug
medycznych zgodnie z norm¹ ISO 9001: 2000.
Na pocz¹tku grudnia poddaliœmy nasz szpital
niezale¿nej ocenie zewnêtrznej, która wypad³a
bardzo pozytywnie. W wyniku auditu
uzyskaliœmy stosowny certyfikat potwierdzaj¹cy,
¿e dz ia ³a my zg od ni e z ob ow i¹ zu j¹ cy mi
przepi sami pr awa, we d³ug ob owi¹zu j¹cych
wymogów i standardów.
Z wdro¿enia i utrzymania systemu s¹ wymierne
korzyœci, bardzo wa¿ne dla szpitala. A jeœli chodzi
o finansowe, to nale¿y tu wymieniæ chocia¿by:
- systemowy nadzór nad gospodark¹ lekami,
kt ór y n ie do pu sz cz a d o g en er ow an ia
niepotrzebnych kosztów w tym zakresie
- systemowy nadzór nad us³ug¹ niezgodn¹ i
niepo¿¹dan¹,
- systemowy nadzór nad œwiadczeniem us³ug
me dy cz ny ch i di ag no st yc zn yc h, gd zi e
nad zor owa ne jes t, aby bad ani a nie by³ y
powtarzane z powodu okreœlonych b³êdów.
- systemowy nadzór nad infrastruktur¹, aparatur¹
medyczn¹ i techniczn¹, nad obs³ug¹ awarii itp.,
co wi¹¿e siê z kosztami.
Jest wiele innych punktów wartych uwagi , ale
jednym z najwa¿niejszych jest promowanie
szpitali certyfikowanych w czasie zawierania
kontraktów z NFZ.
G.J. Co pan Dyrektor chcia³by powiedzieæ
pacjentom na nowy 2008 rok?
Dyr. Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta pragnê z³o¿yæ
¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia w
radoœci i ciep³ej rodzinnej atmosferze. Kolejny
zaœ Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz
realizacji wszelkich zamierzeñ. ¯yczê wszystkim
dobrego zdrowia. Jednoczeœnie chcê zapewniæ ze
œwiadczenia medyczne, bêd¹ realizowane na
coraz lepszym poziomie i w szerszym zakresie,
tak, aby zwiêkszaæ dostêpnoœæ do naszych us³ug i
minimalizowaæ chorym wszystkie niedogodnoœci
systemu ochrony zdrowia.
Jan Machulak

,,Niech jednocz¹ nas œwiêta’’ Kartoteka regionalna dostêpna w internecie
Grudzieñ to miesi¹c wyj¹tkowych w swej
krasie, chocia¿by ze wzglêdu na œnieg, choinkê,

piêkniejsze egzemplarze. A one zachwyca³y swoj¹
pomys³owoœci¹, sposobem wykonania oraz ogólnym
urokiem. Po wystawieniu ok. 100 szopek na ³¹czniku
szkolnym komisja konkursowa pod przewodnictwem
pani Stefanii Wójcik i nauczycieli ucz¹cych w szkole
podstawowej wy³oni³a najlepsze prace. Pierwsze
miejsce zajeli ex aequo:
Bart³omiej Dolecki kl. IV d
Mateusz Pituch kl. V g
S³upczyñska Aleksandra kl. V e
W kolejnych dniach odby³a siê sprzeda¿
szopek a uzyskane pieni¹dze zostan¹ przekazane na

Szopka wykonana przez Dawida Ciupaka ucznia IV kl (Fot. £.S)

prezenty od œwiêtego Miko³aja, ale w szczególnoœci
to miesi¹c narodzenia Pana Jezusa „ S³owo, które
sta³o siê Cia³em”. Chocia¿ narodzi³ siê nie w pa³acu,
ale w ubogiej stajence, to przede wszystkim rodzi siê
w ka¿dym z nas. £atwiej jest nam w tych dniach
zrozumieæ potrzeby innych ludzi i dlatego chêtnie
w³¹czamy siê w ró¿ne akcje charytatywne na rzecz
potrzebuj¹cych.
Dzieci z Publicznej Szko³y Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
pod kierunkiem katechetów wziê³y udzia³ w
konkursie na „ tradycyjn¹ szopkê”. Technika prac
by³a dowolna, a materia³y ogólnie dostêpne (drewno,
papier, styropian).
W ci¹gu pierwszych dni grudnia galeria
szopek coraz bardziej rozrasta³a siê, o coraz to

6.

Szanowni czytelnicy!

PBW Filii w Janowie Lubelskim to 399

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w

wprowadzonych rekordów. Stan ten podlega

Lublinie Filia w Janowie Lubelskim udostêpnia od

nieustannej rozbudowie i modyfikacjom zwi¹zanym z

20.11.2007 r. swoj¹ bazê kartoteka regionalna

intensywnym wzbogacaniem kartoteki o nowe has³a.

powiat Janów Lubelski drog¹ on-line. Kartoteka

Jest on stale aktualizowany i dostosowywany do

zawiera opisy bibliograficzne artyku³ów z

potrzeb wspó³czesnego u¿ytkownika informacji.

prenumerowanych w bibliotece czasopism, g³ównie

Do st êp no œæ ka rt ot ek i re gi on al ne j w

regionalnych oraz wybranych pozycji ksi¹¿kowych.

Internecie umo¿liwi to, ¿e wszyscy zainteresowani baz¹

Opisy s¹ opracowywane w programie komputerowym

danych o powiecie Czytelnicy mog¹ dotrzeæ do niej

MAK format MARC BN.
Kartote ka regio nalna st anowi bo gate i
interesuj¹ce Ÿród³o informacji dotycz¹cych zagadnieñ z
historii i czasów obecnych Janowa Lubelskiego i okolic.

wiele razy szybciej i wygodniej - nie musz¹c fatygowaæ
siê osobistym przyjœciem do biblioteki.
Biblioteka przypomina tak¿e o dostêpnych
swoich bazach ksi¹¿ek i czasopism on-line.

Czytelnik mo¿e wyszukiwaæ w kartotece interesuj¹ce

W obecnych czasach szybkoœæ i wygoda uzyskania

go pozycje poprzez indeksy: osobowy, tytu³owy, serii,

informacji jest bardzo wa¿na. Biblioteka stara siê

hase³ przedmiotowych i s³ów w tytule. Uk³ad

tworzyæ zwarty, szybki i zintegrowany system

komputerowej kartoteki regionalnej jest uk³adem

informacji o swoich zbiorach w Internecie. Zapraszamy

przedmiotowym. Kryterium szeregowania

do odwiedzania naszej strony www i przegl¹dania baz

alfabetycznego opisów zgromadzonych w obrêbie has³a

Biblioteki pod adresem:

przedmiotowego, stanowi pierwsze s³owo tytu³u

http://ken.pbw.lublin.pl/janow/

opisywanej pozycji.
Aktualny stan komputerowej kartoteki regionalnej

A. ¯uraw-£opata

Podziêkowanie

Naturalnej wielkoœci szopka wykonana przez nauczycieli i uczniów
szko³y podstawowej w Janowie Lubelskim (Fot. £.S)

dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla uczniów
zdolnych z rodzin wielodzietnych i niezamo¿nych. I
otó¿ przekonaliœmy siê kolejny raz, ¿e nasze dzieci i
ich rodzice s¹ kochane, pracowite i ¿ywo reaguj¹ na
potrzeby innych, wystarczy poddaæ im pomys³.
Mamy nadziejê, ¿e ich dobro powróci do nich.
Jadwiga Tyra

A. Leœnik

Dyrek cja, Grono Pedag ogicz ne, Rada

wizyjnego w szkole. Dziêki pozyskanym œrodkom

Rodz iców oraz Uczn iowi e Pub licz nej S zko³ y

bêdzie mo¿liwe dokoñczenie rozpoczêtego projektu,

Podstawowej im. Jana Zamoyskiego w Janowie

kt ór y ma n a ce lu w zm oc ni en ie p oc zu ci a

Lu be ls ki m s k³ ad aj ¹ w yr az y w dz iê cz no œc i

bezpieczeñstwa uczniów w szkole jak równie¿

Stowarzyszeniu Aktywizacj i Spo³ecznej SAS w

zapobieganie niszczeniu mienia publicznego. Za

Janowie Lubelskim za dofinansowanie w wysokoœci 5

okazane zrozumienie i pomoc serdecznie dziêkujemy.

tysiêcy z³otych rozbudowy systemu monitoringu

Gazeta Janowska

Dyrektor szko³y Krystyna Æwiek

Rozwój bazy kszta³cenia praktycznego
w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku
systematycznie d¹¿y do unowoczeœnienia bazy
kszta³cenia praktycznego, staraj¹c siê
jednoczeœnie pozyskaæ dodatkowe œrodki
finansowe. Dziêki staraniom Zarz¹du Powiatu i

Sprzêt zakupiony przez ZSR w Potoczku

Dyrektora Szko³y w 2007 roku uda³o siê uzyskaæ
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacje
na dofinansowanie zakupu pojazdów i maszyn
niezbêdnych do praktycznej nauki zawodu w
szkole rolniczej. Wysokoœæ dotacji w wysokoœci
300 tys. z³otych, przy jednoczesnym
wykorzystaniu œrodków w³asnych pozwoli³o
znacznie doposa¿yæ ZSR w Potoczku w
nowoczesne pojazdy i maszyny tj.
- ci¹gnik rolniczy Lamborghini R4 110 DT o
mocy 110 KM,
- ci¹gnik rolniczy Lamborghini LAMPO 70 W o
mocy 67 KM z zamontowanym ³adowaczem
czo³owym TUR 4. Osprzêt ³adowacza to: ³y¿ka
uniwersalna, chwytak typu „krokodyl” oraz
spychacz do œniegu,
- samochód osobowy 9-cio miejscowy VW
Transporter 1,9 TDI o mocy 105 KM.
£¹czna wartoœæ zakupionego sprzêtu
wynios³a 367 tys. z³otych. Nowoczesne ci¹gniki,
które zast¹pi³y dotychczas u¿ytkowane 20-letnie
Ursusy znacznie usprawni¹ pracê w szkolnym

gospodarstwie pomocniczym, a przede wszystkim
pozwol¹ podnieœæ pozom kszta³cenia
praktycznego wœród uczniów Technikum
Rol nic zeg o, Tec hni kum Agro biz nes u i
Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Nowy,
funkcjonalny samochód umo¿liwi wyjazdy
uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu do
zak³adów znajduj¹cych siê w znacznej odleg³oœci
od szko³y. U³atwi uczniom i nauczycielom w
szerszym zakresie uczestniczyæ w targach,
pokazach, szkoleniach, konferencjach
umo¿liwiaj¹cych poszerzenie wiedzy z zakresu
nowoczesnych technik i technologii w produkcji
rolniczej.
W 2005 i 2006 roku równie¿ przy
znacznym wsparciu finansowym MRiRW
zakupiliœmy m.in.: prasê zwijaj¹c¹, p³ug
obracalny, agregat uprawowo-siewny, agregat
podorywkowy z siewnikiem poplonów,
pneumatyczny siewnik do kukurydzy, kosiarkê
bijakow¹ i rotacyjn¹, silosokombajn oraz wóz
asenizacyjny. Wartoœæ zakupionego wówczas
sprzêtu wynios³a ponad 220 tys. z³otych.
Nowoczesne maszyny i urz¹dzenia wzbogacaj¹c
bazê kszta³cenia praktycznego w ZSR w Potoczku
usprawniaj¹ pracê w gospodarstwie pomocniczym
oraz przez wiele lat bêd¹ wykorzystywane przez
uczniów podczas zajêæ praktycznych i praktyk
zawodowych.
Mamy nadziejê, ¿e w kolejnych latach
dziêki wsparciu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim bêdziemy mogli w dalszym ci¹gu
podnosiæ jakoœæ kszta³cenia praktycznego poprzez
unowoczeœnienie warsztatów szkolnych i parku
maszynowego.
Marek Ho³ody

Oni mog¹ wszystko
W Janowskim Oœrodku Kultury odby³
siê fina³ programu „Uwierz w siebie- mo¿esz
wszystko”. Program mia³ na celu

przypadkowy, mia³ odzwierciedlaæ charakter
projektu. I tak¹ rolê spe³ni³. Fina³ twórczoœci
pozwoli³ na prezentacje nabytych umiejêtnoœci i
zdolnoœci. Podczas fina³u programy artystyczne
prezentowali uczniowie Szkó³ w: £¹¿ku,
Momotach, Bia³ej, SP w Janowie Lubelskim,
PG w Janowie Lubelskim, by³y wystêpy
recytatorskie, teatralne prezentacje. Bardzo
ciekawe, czasami zabawne i wzruszaj¹ce
wystêpy, spodoba³y siê wszystkim zebranym i
zosta³y nagrodzone gromkimi brawami.
Zorganizowana zosta³a równie¿ wystawa prac

Wszyscy zebrani byli pod wra¿eniem talentu artystycznego m³odych ludzi

wyrównywanie szans edukacyjnych i by³
skierowany do uczniów szkó³ naszej gminy. W
programie udzia³ wziê³o ponad 700 uczniów.
Zajêcia zosta³y podzielone na IV grupy

Czerwony kapturek w nowej wersji by³ jednym z najd³u¿ej oklaskiwanych przedstawieñ

Oprócz piêknego œpiewu uczniowie zaprezentowali
ciekawie przygotowany uk³ad taneczny

Gazeta Janowska

tematyczne: Blok artystyczny, Blok sportowo
rekreacyjny -,,W cieniu olimpijskiego znicza''
przyszli mistrzowie sportu, Klub
dyskusyjny:,,Skrzydlate s³owa'', Blok
przedsiêbiorczoœci. Prowadzi³o je 65
nauczycieli. Wybór tytu³u programu nie by³

dzieciêcych, malarstwa, plastyki, zielniki itd..
Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 9:30. 27.11.
Wszystkim zaanga¿owanym w akcjê Burmistrz
Janowa Lubelskiego pan Krzysztof Ko³tyœ
wrêczy³ dyplomy. Akcja prowadzona jest za
pieni¹dze, które gmina pozyska³a w wysokoœci
116 tys. z³ z rz¹dowego programu
wyrównywania szans.
£ukasz S.

Adres redakcji: Urz¹d Miejski,
ul. Zamoyskiego 59,
Parter, pok. 12, tel: (015) 87 22 099.
http://www.janowlubelski.pl
e - mail: janowlub_gj@woi.lublin.pl;
janowlub_m@woi.lublin.pl

ZSR w Potoczku og³asza przetarg
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku Og³asza II przetarg nieograniczony
ustny tj. aukcjê na sprzeda¿ ni¿ej
wymienionych sk³adników maj¹tku
ruchomego stanowi¹cych maj¹tek zbêdny:
- C i¹ gn ik ro ln ic zy UR SU S U -9 12 ,r ok
produkcji 1986 r., szacunkowy przebieg 2500
motogodzin, ci¹gnik sprawny, eksploatowany,
cena wywo³awcza: 18 000,00 z³
- Samochód marki ¯UK, typ A075H, rok
produkcji 1995r., szacunkowy przebieg 122
694 km, samochód sprawny, eksploatowany,
cena wywo³awcza: 2 100,00 z³
Aukcja odbêdzie siê w dniu 10
stycznia 2008 roku o godzinie 12.00 w
siedzibie Internatu Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w Potoczku (sto³ówka).
Warunkiem przyst¹pienia do aukcji jest
wp³acenie do godziny 11.45 dnia 10 stycznia
2008 roku wadium w wysokoœci 5% ceny
wywo³awczej sk³adnika maj¹tku ruchomego, o
zakup którego ubiega siê oferent, w kasie
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku.
Minimalna wysokoœæ post¹pienia wynosi:
- Ci¹gnik rolniczy URSUS U-912 200z³
- Samochód marki ¯UK, typ A075H 25 z³
(kwota, o któr¹ wzrasta kolejne przebicie).
W/w ci¹gniki mo¿na obejrzeæ w Zespole Szkó³
Rolniczych w Potoczku po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Markiem Ho³ody
Kierownikiem Szkolenia Praktycznego nr tel.

015 87 40 268 /w godz. 7.30 15.00/
Przed wywo³aniem aukcji komisja
przetargowa sprawdzi czy oferenci wnieœli
wadium w nale¿ytej wysokoœci. Wadium
z³o¿one przez nabywcê zostanie zaliczone na
poczet ceny. Wadium z³o¿one przez oferentów,
których oferty nie zostan¹ wybrane tj zostan¹
przebite przez innych uczestników aukcji,
zostanie zwrócone niezw³ocznie po zap³aceniu
ceny nabycia przez nabywcê. Wadium nie
podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- ¿aden z uczestników aukcji nie zaoferuje, co
najmniej ceny wywo³awczej,
- uczestnik postêpowania, który wygra³
przetarg, uchyla siê od zawarcia umowy.
Z chwil¹ przybicia nastêpuje zawarcie umowy
sprzeda¿y przedmiotu aukcji.
Nabywca jest zobowi¹zany zap³aciæ
cenê nabycia w terminie wyznaczonym przez
prowadz¹cego aukcjê. Wydanie przedmiotu
sprzeda¿y nabywcy nast¹pi niezw³ocznie po
zap³aceniu ceny nabycia.
Dowód nabycia stanowi faktura wystawiona
przez sprzedaj¹cego.
Sprzedaj¹cy zastrzega mo¿liwoœæ odwo³ania
przetargu ustnego - aukcji bez podania
przyczyn.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Potoczku
mgr Dariusz Wolan

Janów najbezpieczniejszym powiatem
Na poc z¹t ku gru dni a odb y³o siê
posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Publicznego, prowadzone przez
przewodnicz¹cego komisji, Starostê janowskiego
Zenona Sydora. Wœród zaproszonyc h goœci
znaleŸli siê m.in. Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ oraz Wójtowie gmin powiatu
janowskiego.
Pierwszym poruszonym zagadnieniem by³a ocena
wyników pracy Komendy Policji za trzy kwarta³y
b.r. Zgodnie z informacj¹ przedstawion¹ przez
Komendanta Policji, Bogumi³a Polikarskiego, w
tym okresie wykrywalnoœæ przestêpstw ogó³em
utrzymywa³a siê na podobnym poziomie jak w
roku 2006, natomiast w zakresie przestêpczoœci
kryminalnej wykrywalnoœ æ uleg³a poprawie.
Powiat janowski, podobnie jak w ubieg³ym roku,
nadal jest najbezpieczniejszym powiatem w
województwie. Komendant stwierdzi³, ¿e
jakkolwiek odnotowano spadek iloœci pijanych
kierowców, to jednak stanowi¹ oni ci¹gle spory
procent przestêpców - potencjalnych zabójców na
drogach. Najczêœciej wobec nich stosowane jest
postêpowanie w trybie przyœpieszonym, z którego
Policja janowska skorzysta³a dotychczas ok. 40
razy (dla porównania du¿o wiêksza KMP w
Zamoœciu przeprowadzi³a oko³o tyle samo
postêpowañ w trybie przyœpieszonym). W trakcie
po si ed ze ni a p or us zo no ró wn ie ¿ p ro bl em
monitoringu wizyjnego w Janowie, który
powinien zostaæ uruchomiony w przysz³ym roku.
Wœr ód zag adn ieñ p oru szo nyc h w tra kci e
posi edze nia znal az³ siê tema t dzia ³aln oœci
Oœr odk a Po moc y Sp o³e czn ej w Jan owi e
Lubelskim. Kierowniczka Oœrodka, p. Anna
M a z u r, o p o w i e d z i a ³ a o d z i a ³ a n i a c h
podejmowa nych przez OPS na rzec z osób
potrzebuj¹cych pomocy. Wœród podejmowanych
dzia³añ s¹ m.in. udzielanie zapomóg finansowych,
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darmowych posi³ków oraz do¿ywianie dzieci w
sz ko ³a ch . O gr om ne ws pa rc ie w s wo je j
dz ia ³a ln oœ ci OP S o tr zy mu je ze st ro ny
wolontariuszy, którzy wykonuj¹ ró¿ne prace. Od
2006 roku dzia³a Klub Integracji Spo³ecznej, z
pomocy, którego korzysta wiele osób.
Innym tematem, omawianym przez
Komisjê by³o przygotowanie Zarz¹du Dróg
Powiatowych do sezonu zimowego. Dyrektor
ZDP Witold KuŸnicki zapewni³, ¿e s³u¿by
drogowe s¹ odpowie dnio przygot owane na
nadejœcie œnie¿yc i mrozów. Zwróci³ uwagê, ¿e
ZDP posiada now¹ koparko-³adowarkê, która
otrzyma ciê¿ki p³ug i bêdzie odœnie¿aæ ulice w
Janowie oraz drogi biegn¹ce do miejscowoœci
po³o¿onych w lasach. Pozwoli to na skierowanie
wiêkszej iloœci p³ugów na drogi powiatowe poza
Janowem.
Wœród zaproszonych goœci znalaz³ siê
ró wn ie ¿ Po wi at ow y In sp ek to r Na dz or u
Budowlanego, Piotr Startek który przypomnia³, ¿e
usuwanie œniegu z dachów oraz nawisów œnie¿nolodowych na dachach nale¿y do w³aœcicieli i
zarz¹dców budynków. Niewywi¹zywanie siê z
tego obowi¹zku jest zagro¿one kar¹ grzywny w
wysokoœci do 5 tys. z³.
Na posiedzenie Komisji zaproszony
zosta³ równie¿ Andrzej Czaja, prezes Zarz¹du
Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Janowski”,
który poinformowa³ zebranych, ¿e
stowarzyszenie uzyska³o ju¿ wpis do Krajowego
Rejestru S¹dowego i w pierwszym kwartale
przysz³ego roku odbêdzie siê pierwsze walne
zebranie cz³onków stowarzyszenia. Wyrazi³
równoczeœnie nadziejê, ¿e do stowarzyszenia
bêd¹ przystêpowaæ wszystkie osoby, którym nie
jest obojêtne bezpieczeñstwo w³asne i swoich
bliskich.
(WZK SPJ)

Do cen reklam i og³oszeñ
prosimy doliczyæ 22%VAT

7.

Kapita³ ludzki - najwiêkszy program
finansowany przez EFS

Wywiad z sekretarzem gminy pani¹ Bo¿en¹ Czajkowsk¹ cd. ze str.1
Red. Jak bêdzie finansowany program?
B.Cz. Program PO KL bêdzie finansowany w
85 % z e œ ro dk ów Un ii Eu ro pe js ki ej
(Europejskiego Funduszu Spo³ecznego) oraz w
15% ze œrodków krajowych.
Red. Ile pieniêdzy jest przeznaczone na
komponent regionalny dla województwa
lubelskiego?
B.Cz. Œrodki na realizacjê priorytetu wynosz¹
prawie 512 mln euro, co daje nam drugie miejsce
w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkañca.
Red. Kto bêdzie móg³ realizowaæ projekty?
B.Cz. Przewiduje siê mo¿liwoœæ realizacji
pro jek tów w dw óch g³ó wny ch t ryb ach :
sys tem owy m i k onk urs owy m. W t ryb ie
systemowym projekty realizowane s¹ przez
ben efi cje ntó w im ien nie wsk aza nyc h w
program ie lub dodatko wych dokumen tach
stanowi¹cych jego uszczegó³owienie.
Natomiast w trybie konkursowym projekty bêd¹
mog³y realizowaæ wszystkie podmioty m.in.
inwestycje na rynku pracy, instytucje
szkoleniowe, jednostki administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej przedsiêbiorcy, instytucje
otoczenia biznesu, organizacje pozarz¹dowe,
instytucje systemu oœwiaty i sz kolnictwa
wy¿szego, inne podmioty.
Red. Na jakim etapie s¹ przygotowania do
wdra¿ania programu?
B.Cz . Obe cnie rozp oczê ³y si ê pro gram y
pilota¿owe. Og³oszono konkursy na dzia³anie w
zakresie poprawy dostêpu do zatrudnienia oraz
wspierania aktywnoœci zawodowej w regionie,
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
roz wój pra cow nik ów prz eds iêb ior stw w
regionie, oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich.
Red. W jaki sposób gmina Janów Lubelski
przygotowuje siê do tych konkursów?
B.Cz Aktualnie pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim, pomocy spo³ecznej,
oœwiaty, kultury, organizacji pozarz¹dowych
uczestnicz¹ w szkoleniach w zakresie pisania i
rozliczania projektów, tak, aby skutecznie
pozyskiwaæ œrodki i móc realizowaæ programy.

G.J. Co daje nam ten program?
B.C z. Pro gra m ten ski ero wan y jes t do
wszystkich cz³onków naszej spo³ecznoœci,
s³u¿yæ ma rozwojowi cz³owieka, jego zdolnoœci
i umiejêtnoœci poprzez ró¿norodne szkolenia,
kursy, doradztwo, studia, studia podyplomowe.
W dalszym ci¹gu bêd¹ realizowane szkolenia,
doradztwo, badania rynku pracy, sta¿ i
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
prace interwencyjne, przyznanie
je dn or az ow yc h œr od kó w na po dj êc ie
dzia³alnoœci gospodarczej.
Dzia³ania maja byæ równie¿ skierowane na
powrót cz³owieka wykluczonego spo³ecznie do
¿ycia spo³ecznego, na rynek pracy. Bêd¹
po ws ta wa æ kl ub y in te gr ac ji sp o³ ec zn ej ,
podmioty dzia³aj¹ce na rzecz aktywizacji
spo³eczno - zawodowej tej grupy, projekty
przyczyniaj¹ce siê do rozwoju us³ug
spo³ecznych. Mog¹ byæ realizowane dodatkowe
zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz
specjalistyczne s³u¿¹ce wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych, dodatkowe zajêcia
dla uczniów ukierunkowane na rozwój
kompete ncji kluczow ych, ze szczegó lnym
uwzglêdnieniem ICT. Realizowany bêdzie
wojewódzki program pomocy stypendialnej dla
uczniów szczególnie uzdolnionych (zw³aszcza
w zakresie nauk matematycznych,
przyrodniczych i technicznych) Bêd¹ mog³y
powstawaæ oœrodki wychowania
pr ze ds zk ol ne go lu b na st ¹p i ws pa rc ie
istniej¹cych przedszkoli poprzez: uruchomienie
dodatkowego naboru, zatrudnienie personelu.
Tworzenie i wsparcie dzia³alnoœci inicjatyw
ukierunkowanych na pobudzenie œwiadomoœci
œrodowisk lokalnych i ich zaanga¿owanie w
dzia³ania na rzecz rozwoju edukacji na terenach
wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta³cenia
mieszkañców obszarów wiejskich Jest to ma³y
wycinek mo¿liwoœci jakie nas czekaj¹ przy
realizacji Programu.
Red. Dziêkujemy za rozmowê
B.Cz. Dziêkujê
Jan M achulak

Wieœci ze stra¿y po¿arnej
ODŒNIE¯AJMY DACHY
Metr szeœcienny spulchnia³ego œniegu
wa¿y 600 800 kg, mokrego oko³o 900 kg. Lód
mo¿e byæ ciê¿szy od œwie¿ego puchu nawet o 40
%. Choæ prawo budowlane nie precyzuje
przepisów dotycz¹cych odœnie¿ania dachów,
jednak ka¿dy administrator, u¿ytkownik b¹dŸ
zarz¹dca obiektu nie powinien dopuœciæ do
obni¿enia sprawnoœci technicznej budynku. Na
dachach nie powinna znajdowaæ siê pokrywa
œnie¿na grubsza ni¿ 30 cm.
Podczas usuwania œniegu i nawisów
œniegowych / szczególnie wzd³u¿ chodników
przy ulicach/ istnieje koniecznoœæ

odpowiedniego zabezpieczenia i ostrze¿enia
u¿ytkowników chodników przed
niebezpieczeñstwem. Do tego celu s³u¿yæ mog¹
taœmy zabezpieczaj¹ce, zapory, pacho³ki itp.
W d al sz ym ci ¹g u o bo wi ¹z uj e
rozporz¹dzenie porz¹dkowe nr 1 Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 roku w
sp rawi e na³o ¿eni a obow i¹zk u w zakr esie
usuwania œniegu i lodu. Niedostosowanie siê do
obowi¹zków zawartych w w/w rozporz¹dzeniu
podlega karze grzywny do 5000,00 z³.
wymierzanej na zasadzie i w trybie okreœlonym
w prawie o wykroczeniach.
Opracowanie KP PSP Janów Lubelski

ZASADY POSTÊPOWANIA Z
URZ¥DZENIAMI I INSTALACJAMI
GRZEWCZYMI
W zwi¹zku z rozpocz ynaj¹cy m siê
sezonem ogrzewczym, co wi¹¿e siê ze wzrostem
za gr o¿ en ia po ¿a ro we go wy ni ka j¹ ce go z
eksploatacji urz¹dzeñ ogrzewczo-kominowych,
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Janowie Lubelskim przypomina o
po ds ta wo wy ch za sa da ch be zp ie cz eñ st wa
po¿arowego podczas u¿ytkowania tych¿e
urz¹dzeñ:
1. urz¹dz enia ogrzew cze nale¿y u¿ytko waæ
zgodnie z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w
szczególnoœci nale¿y poddawaæ je okresowym
przegl¹dom i konserwacji,
2. nie nale¿y eksploatowaæ urz¹dzeñ ogrzewczych
uszkodzonych lub wadliwych technicznie,
3. ni e u ¿y wa æ e le kt ry cz ny ch ur z¹ dz eñ
ogrz ewcz ych usta wion ych bezp oœre dnio na
po d³ o¿ u pa ln ym , z wy j¹ tk ie m ur z¹ dz eñ
eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreœlonymi przez producenta,
5. nie wysypywaæ gor¹cego popio³u i ¿u¿la, w
miejscu umo¿liwiaj¹cym zapalenie siê s¹siednich
obiektów lub materia³ów palnych oraz w

odleg³oœci mniejszej ni¿ 10m od tych obiektów,
6. nie sk³adowaæ materia³ów palnych w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 0,5m od urz¹dzeñ i instalacji, których
powierzchnie zewnêtrzne mog¹ nagrzewaæ siê do
0
temperatury przekraczaj¹cych 100 C,
7. nale¿y dokonywaæ usuwania zanieczyszczeñ z
przewodów dymowych i spalinowych w ni¿ej
podanych okresach, je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ
nie wynika z warunków u¿ytkowych:
od palenisk opalanych paliwem sta³ym co najmniej
4 razy w roku,
od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i
gazowym co najmniej 2 razy w roku, od palenisk
z a k ³a d ó w z b i or o w eg o ¿ yw i e ni a i us ³ u g
gastronomicznych - co najmniej raz w miesi¹cu,
je¿eli przepisy miejscowe nie stanowi¹ inaczej,
8. nie pod³¹czaæ przewodu dymowego do
przewodów wentylacyjnych,
9. pod³oga ³atwo zapalna przed drzwiczkami
palenisk powinna byæ zabezpieczona pasem
materia³u niepalnego o szerokoœci co najmniej
0,3m siêgaj¹cym poza krawêdzie drzwiczek co
najmniej 0,3m,
10. nie u¿ywaæ pieca ogrzewczego z drzwiczkami
paleniskowymi w pomieszczeniu zagro¿onym
po¿arowo lub zagro¿onym wybuchem,
Opracowanie KP PSP Janów Lubelski

Og³oszenia drobne
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Nabór kandydatów
na ³awników
W zwi¹zku z niewystarczaj¹c¹ iloœci¹
³awników wybranych do orzekania w Wydziale
Pracy S¹du Rejonowego w Janowie Lubelskim,
Rada Miejska na wniosek Prezesa S¹du
Okrêgowego w Zamoœciu przeprowadza
uzupe³niaj¹cy nabór kandydatów na ³awników.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
kieruje kandydata zwi¹zek zawodowy lub
organizacja pracodawców.
£awnikiem mo¿e byæ ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w
pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukoñczy³ 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscy
kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczy³ 70 lat,
6. jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do
pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
7. posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
Biurem Rady Miejskiej, pokój nr 24, tel. 015 87
24 320.
Karta zg³oszenia kandydata na
³awnika mo¿liwa jest do pobrania na stronie
www.ms.gov.pl
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Tomczyk

8.

Gazeta Janowska

Apel do mieszkañców!
W zw i¹ zk u z na dc ho dz ¹c ym
ok re se m zi mo wy m Oœ ro de k Po mo cy
Spo³ecznej zwraca siê z serdeczn¹ proœb¹ do
mi es zk añ có w Ja no wa L ub el sk ie go o
baczniejsze zwrócenie uwagi na osoby
bezdomne, samotne czy chore. W tak
trudnych dla nich chwilach niezmiernie
istotne jest zaanga¿owanie spo³eczne. Dziêki
wspólnym dzia³aniom osoby pozbawione
dachu nad g³ow¹ bêd¹ mog³y bezpiecznie

„Gazeta Janowsk a” d oczeka³a siê
naukowego opracowania. Dokona³ tego nasz
przetrwaæ zimê. Czasami wystarczy jeden rodak Krzysztof Jednac, studiuj¹cy na Wydziale
Humanistycznym Instytut Filologii Polskiej
telefon, aby uratowaæ komuœ ¿ycie.
Dziennikarstwo
i komunikacja spo³eczna na
Nie przechodŸ obojêtnie obok osoby

potrzebuj¹cej pomocy, nie pozwól ¿eby
ktokolwiek spa³ w twojej klatce schodowej,
w p i w n i c y, n a ³ a w c e . Z a a l a r m u j
odpowiednie s³u¿by, które bêd¹ w stanie
udzieliæ wsparcia.
Dzwoñ pod nr telefonu: 015 8724676 lub 015 8724- 330

Dobrze segregujesz mniej p³acisz!
M im o w ie lo le tn ic h w ys i³ kó w w
po pu la ry za cj ê re cy kl in gu i od zy sk u,
zd ec yd ow an a wi êk sz oœ æ go sp od ar st w
do mo wy ch ni e se gr eg uj e œm ie ci , co
powoduje, ¿e 97 proc. trafia na sk³adowiska.
Tymczasem przystêpuj¹c do UE Polska
zobowi¹za³a siê do ograniczenia iloœæ œmieci,
które tam trafi¹. W 2013 roku po³owa
odpadów musi zostaæ przetwarzana. Jeœli tak
siê nie stanie, to zap³acimy wysokie kary.
By³by to pierwszy taki przypadek w historii
UE.
Od przys z³ego ro ku roœni e
niezmienna od lat op³ata marsza³kowska za
sk³adowanie œmieci na wysypiskach. Bêdzie
ona wynosi³a 75 z³ za tonê, zgodnie z
rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie
op³at za korzystanie ze œrodowiska (Dz.U. z
2007 r. nr 106, poz. 723) a nie 15 z³ - jak to jest
obecnie, co oznacza jej skok o 400 proc.
Podwy¿ki s¹ efektem dostosowania Polski do
un ij ny ch no rm oc hr on y œr od ow is ka .
Drastyczna podwy¿ka ma zmusiæ wszystkich
do segregacji odpadów (za wywóz œmieci na
recykling nie p³acimy), Do tej pory
kierowan ie œmieci na sk³ado wiska by³ o
najtañsze. Jednak przy nowych stawkach od
2008 roku sk³adowanie œmieci bêdzie dro¿sze
ni¿ segregacja. Dlatego mieszkañcy gmin
zap³ac¹ wiêcej ni¿ dotychczas za odbiór
œmieci z ich domów, ale nie bêdzie to a¿ tak
bardzo odczuwalne, jeœli wiêksza czêœæ
œm ie ci za cz ni e tr af ia æ do za k³ ad ów
przetwarzania zamiast na sk³adowiska.*
W b ie ¿¹ cy m r ok u z a t on ê o dp ad ów
komunalnych zesk³adowan¹ na wysypisku
mieszkañcy Janowa Lubelskiego i
Modliborzyc p³ac¹ 114,05 z³. brutto, pozostali
242,45 z³. brutto (cena max). Od nowego roku
mieszkañcy Janowa Lubelskiego i
Modliborzyc powinni p³aciæ 174 z³ brutto
natomiast pozostali 174 z³. x 400 proc. (cena

Doczeka³a siê gazeta janowska

max). Cena jednej tony odpadów
komunalnych na sk³adowisku w Borownicy
ustalona zosta³a jednak na 162 z³. brutto i
odpowiednio 162 x 400 proc. (cena max),
sta³o siê to mo¿liwe dziêki zmniejszeniu przez
Urz¹d Miejski i Zak³ad Gospodarki
Komunalnej kosztów eksploatacyjnych na
sk³adowisku.
W roku 2007 odpady segregowane
odbierane by³y od mieszkañców naszej gminy
raz na kwarta³, w nowym roku czêstotliwoœæ
odbierania zostanie zwiêkszona do dwóch
razy, iloœæ worków do segregacji
zostawionych u w³aœcicieli równie¿ wzroœnie,
jednoczeœnie zostanie zwiêkszony nacisk na
dok³adniejsze segregowanie odpadów, na
ka¿dym dostarczonym do gospodarstwa
do mo we go wo rk u za mi es zc zo na je st
informacja, jaki rodzaj odpadów powinien do
niego trafiæ. Niezastosowanie siê do tej
informacji mo¿e spowodowaæ pozostawienie
worka u w³aœciciela. W celu zmniejszenia
obc i¹¿ eñ zwi ¹za nyc h z pod nie sie nie m
kosztów sk³adowania odpadów na
sk³adowisku, Urz¹d Miejski w Janowie
Lubelskim planuje wprowadzenie odbioru
¿u¿la w okresie zimowym, op³aty z tym
zw i¹ za ne po kr yw a³ yb y je dy ni e ko sz t
transportu.
W okresie zimowym zwiêksza siê
zapotrzebowanie na materia³y opa³owe, coraz
wiêcej mieszkañców Janowa Lubelskiego w
ramach oszczêdnoœci u¿ywa do palenia w
pie cac h ni edo zwo lon ych do t ego cel u
odpadów (plastykowe butelki, ramy okienne,
ró¿nego rodzaju tekstylia). Niewiele z takiego
opa³u wytworzonego ciep³a za to na pewno
osoby takie nara¿aj¹ siê na dodatkowe
wydatki zwi¹zane z czyszczeniem komina jak
równie¿ na odwiedziny Stra¿y Miejskiej i
ukaranie mandatem.
* •ród³o: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita.

Tak wygl¹da³o logo gazety janowskiej w roku 1999

Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie. Temat pracy to „Gazeta Janowska po
roku 1999”. Przypomnijmy, ¿e Krzysztof przez
kilka lat wspó³tworzy³ gazetê. W zakoñczeniu
swojej pracy tak pisze: „...Poœród ró¿nych
rodzajów wydawnictw prasowych szczególn¹
pozycjê zajmuje prasa lokalna. Na rynku
prasowym wype³nia funkcjê inn¹ ni¿ gazety
regionalne i ogólnokrajowe. Ma ona za zadanie
przede wszystkim informowaæ mieszkañców
danego œrodowiska o aktualnych wydarzeniach,
sprawach i problemach tego œrodowiska.
Podobn¹ rolê ma równie¿ „Gazeta Janowska”.
Powsta³a ona w 1999 roku i swoim zasiêgiem
obejmuje teren administracyjnie nale¿¹cy do

powiatu Janów Lubelski, w województwie
lubelskim.
W pierwszej czêœci pracy ukazane
zosta³y podstawy funkcjonowania „Gazety
Janowskiej”. Przede wszystkim w sposób
pionierski ukazuje historiê pisma, nastêpnie
jego strukturê organizacyjn¹. Omówione
zosta³y równie¿ zagadnienia techniczne
zwi¹zane z przygotowaniem, sk³adem,
drukowaniem i kolportowaniem gazety.
Druga czêœæ pracy zosta³a poœwiêcona
merytorycznej zawartoœci „Gazety
Janowskiej”. Materia³y publikowane na ³amach
pisma zosta³y podzielone na trzy grupy:
artyku³y o tematyce politycznej, publikacje
ekonomiczne oraz materia³y na temat edukacji,
kultury i sportu.
Ostatnia czêœæ pracy to przedstawienie
gatunków prasowych stosowanych w „Gazecie
Janowskiej”. Uda³o siê wyodrêbniæ przyk³ady
reporta¿u, wywiadu, felietonu i innych form
prasowych.
Wydaje siê, ¿e niektóre zagadnienia
omawiane w pracy, ze wzglêdu na jej charakter i
rozmiar nie mog³y zostaæ opracowane...”
Za zgod¹ autora publikujemy opracowanie w
formacie PDF na stronie internetowej
www.janowlubelski.pl

Odnowiæ aby ,,postarzyæ’’
Jest szansa, ¿e janowski rynek
nabierze wyrazu
dziêki „postarzonym”
kamieniczkom w ma³omiasteczkowym,
przedwojennym stylu. Burmistrz Janowa
Lubelskiego og³asza nabór chêtnych do
udzia³u w pierwszym promocyjnym

Kamienice nadaj¹ miastu niepowtarzalny urok

programie rewaloryzacji fasad na obszarze
historycznego miasta. W³aœciciele, którzy
odnowi¹ elewacje w duchu historycznym
bêd¹ mogli skorzystaæ z ulgi w podatku od
nieruchomoœci. Program „100 kamienic na
100 lecie odzyskania niepodleg³oœci” ma
ruszyæ od pocz¹tku przysz³ego roku.
Wspólny aktywny wysi³ek mieszkañców
w³¹czaj¹cych siê do programu, by³by
jednoczeœnie, rozci¹gniêt¹ na przestrzeni 10
lat form¹ uczczenia historycznej rocznicy i jej
trwa³¹ pami¹tk¹.
Pierwsza pilota¿owa edycja
programu bêdzie trwa³a 2 lata. Promocja
polega na opracowaniu przez samorz¹d
projektu renowacji fasad oraz udzieleniu
bonifikaty finansowej dla w³aœcicieli w
formie zwolnienia z podatku od

nieruchomoœci, jako czêœciowej
re ko mp en sa ty za zw iê ks zo ne ko sz ty
ren owa cji . Ws par cie fin ans owe jes t
og ra ni cz on e, z p ow od u o gr an ic ze ñ
bud¿etowych, poniewa¿ niestety nie ma szans
na dofinansowanie indywidualnych
renowacji z funduszy europejskich. Program
jest adresowany w pierwszej kolejnoœci do
w³aœcicieli kamienic po³o¿onych przy Starym
Rynku, przy ul. Jana Zamoyskiego od
Starego do Nowego Rynku, przy Nowym
Rynku i ul. Bialskiej do Ksiêdza Skorupki.
Na wsparcie bêd¹ mogli liczyæ tak¿e
w³aœciciele pojedynczych budynków o
wartoœci architektonicznej zainteresowani
restauracj¹ oraz w³aœciciele zabudowy
zatylnej (gospodarczej) chc¹cy w stylowy
sposób adaptowaæ pomieszczenia na cele
us³ugowe.
Projekt rewaloryzacji wy³onionych
zespo³ów zabudowy powstanie w konsultacji
z w³aœcicielami i bêdzie obejmowa³ w
szczególnoœci wymianê stolarki okiennej i
drzwiowej na stylow¹, opaski okienne,
witryny sklepowe, gzymsy, attyki, lukarny i
inne elementy wystroju. Program prowadzi
architekt miejski Jolanta Zezuliñska, siedziba
urzêdu pok. nr 26, informacja tel. 8724 329, email: janowlub_am@woi.lublin.pl
Termin przyjmowania zg³oszeñ i uwag do I
edycji do 31.12.2007 r.
Program Promocyjny Rewaloryzacji
Zabudowy Mieszkalno-Us³ugowej
Historycznego Centrum Janowa Lubelskiego
na stronie www.janowlubelski.pl
J. Zezuliñska

Bezdomne zwierzêta zostan¹ wy³apane
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w dniach
od 14 grudnia 2007 r., na terenie miasta Janów
Lubelski prowadzone bêd¹ dzia³ania polegaj¹ce
na wy³apywaniu zwierz¹t bezdomnych, w
szczególnoœci psów. Podmiotem wy³apuj¹cym
bêdzie Schronisko dla bezdomnych zwierz¹t,
Zamoœæ ul. Braterstwa Broni 161, tel. 084 641
12 86.
Od³ow y bezd omnyc h psów bêd¹
odby waæ siê pod nadz orem prac owni ka
tutejszego Urzêdu Miejskiego oraz
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przedstawiciela Stra¿y Miejskiej. Od³owione
zwierzêta po wy³apaniu zostan¹ niezw³ocznie
pr ze wi ez io ne do wy mi en io ne go wy ¿e j
schroniska. Zwierzêta pochodz¹ce z od³owów,
bêd¹ przebywaæ w schronisku minimum dwa
tygodnie, jest to czas, jaki ma ewentualny
w³aœciciel na odebranie swego zwierzêcia. Po
up³ywie tego terminu zwierzê mo¿e byæ oddane
nowemu w³aœcicielowi, a Schronisko nie ma
obowi¹zku informowania dotychczasowych
w³aœcicieli o miejscu przebywania ich zwierz¹t.
Anna Szkup
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Gminy, które wykorzystuj¹ najwiêcej
funduszy UE na mieszkañca
Dziesiêæ du¿ych projektów za unijn¹ kasê.
Jan ów L ube lsk i s³ yni e z k asz y
gryczanej. Uprawia siê j¹ niemal w ka¿dym
gospodarstwie. Co roku odbywaj¹ siê tu
Gryczaki. Z tej okazji miejscowi rzemieœlnicy
wypiekaj¹ najd³u¿sz¹ na œwiecie bia³¹ kaszankê
janowsk¹. Ostatnia mia³a 260 m d³ugoœci i
trafi³a do Ksiêgi rekordów Guinnessa.
Ma rk ê Gr yc za ki sa mo rz ¹d ow cy
zbudowali od podstaw kilka lat temu. Teraz na
œwiêto gryki œci¹gaj¹ turyœci z ca³ej Polski.
Jedz¹ kaszankê i podziwiaj¹ odrestaurowany
historyczny rynek. To tylko jedna z inwestycji
zrealizowanych za unijne pieni¹dze.
Kr zy sz to f Ko ³t yœ , bu rm is tr z Ja no wa
Lubelskiego od trzech kadencji, boleje jednak,

Sandomiersk¹, widaæ ogrom inwestycji.
Pobudowano drogi, chodniki, wodoci¹gi i
kanalizacjê na nowych osiedlach.
Zmodernizowano zalew, urz¹dzaj¹c pla¿e i
k¹p iel isk a. Wyty czo no tra sy row ero we.
Wyb ud ow an o za k³ ad un ie sz ko dl iw ia ni a
odpadów komunalnych. Zainstalowano sieæ
intemetow¹.
W ci¹gu czterech lat na inwestycje
wydano ³¹cznie 45 min z³, z czego ok. 70 proc.
to œrodki unijne. Burmistrz podkreœla, ¿e
rocznie z w³asnych œrodków gmina mog³aby
wyasygnowaæ jedynie 2 min z³, a wydaje piêæ
razy tyle.
- Ponadto, co roku na projekty zwi¹zane z
promocj¹, ekologi¹ kultur¹ pozyskujemy ze

Kryta p³ywalnia - najwiêksza janowska inwestycja - archiwum UM

Klub sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim sponsorom

Powo³anie dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom
Ustami Gazety Janowskiej
W Dniu Ich Œwiêta
Chocia¿ Dziadek w domu
Trzy wêg³y trzyma to go siê
Jednak czasem g³upio nazywa
¯e jest prze¿yty d ranny i g³upi
A on rano ka¿dego dnia
Z kartki robi dla domu zakupy
PóŸniej ma³o w dzieñ spoczywa
Po ¿yciu na ³awce siê wygrzewa
Dziadek przy domu to skobelek
Zasuwka w ruchu ma³a
Niewiele dla siebie wymaga
A jeœli dla dobra domu zajêta ca³a
Dla dziadka ruch
Jest najdoskonalszym lekiem
Na ka¿d¹ chorobê
Mówi ¿e to jest dar od Boga
Pracowitoœæ któr¹ otrzyma³ od

rodziców
Co wyssa³ z mlekiem mamy
Chce przekazaæ dzieciom wnukom
Dla dobra szczêœcia ich samych

A pilnowanie drzwi w domu
Nauczy³ siê w wojsku
Chce te¿ nauczyæ wokó³ wszystkich
Strzec granic Polski
Dziadek kocha bardziej ni¿ wszyscy
Tylko trochê inaczej i to jest ...
Babcia mu w tym niewiele pomaga
Chocia¿ pragnie te¿ Bo¿ego szczêœcia
dla nich
Ostatnio dziadek z ¿alem mówi
Gdy jestem stary niedo³ê¿ny nielubiany
To ja Was przepraszam
Moi najbli¿si kochani
projektu, uzyskaj¹ zwolnienie z podatku od
nieruchomoœci i pomoc w remoncie.

Wiêcej dowiecie siê niebawem
- Niestety, Unia nie daje œrodków na
wszystkiego
restauracjê pojedyñczych kamienic, dlatego ten
Kiedy oczy zaprê dnia któregoœ
projekt realizujemy sami - mówi burmistrz
Marian Tyra Ko³tyœ.

Konkurs ,,Cz³owiek roku 2007’’
Pan Krzysztof Ko³tyœ, burmistrz
Janowa Lubelskiego jest nominowany
w konkursie og³oszonym przez
miesiêcznik "ZA MIASTEM" na
„Cz³owieka Roku 2007”.
Wysy³ajcie Pañstwo SMS-y na numer
10.

¿e architekci, którzy odbudowywali rynek po
ostatniej wojnie, nie zadbali o szczegó³y
architektoniczne. Elewacje kamienic zatraci³y
historyczny wygl¹d. Burmistrz chce to zmieniæ
i wraz z miejskim architektem proponuje
w³aœcicielom kamienic udzia³ w projekcie „100
kamienic n a 1 00 - lecie o dzyskania
niepodle g³oœci'' . Ci, któr zy przyst ¹pi¹ do

7116, podaj¹c kod ZMC.58. Koszt
SMS-a to 1,22 z³ brutto. Zwyciêzca
zostanie uroczyœcie uhonorowany
bu³aw¹ symbolem w³adzy.
Dodano:15 paŸdziernika 2007 r

Janowscy samorz¹dowcy s³yn¹ ze
skutecznoœci w pozyskiwaniu funduszy
unijnych. Ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego sfinansowali ju¿ osiem
projektów. Dwa s¹ w trakcie realizacji: budowa
krytej p³ywalni i rewitalizacja przestrzeni
publicznej wokó³ janowskiego gimnazjum. W
miasteczku po³o¿onym na skraju
Lubelszczyzny, miêdzy Roztoczem a Wy¿yn¹
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Ÿróde³ krajowych i zagranicznych kilkaset
tysiêcy z³otych - mówi.
Samorz¹dowcom zale¿y, aby Janów
Lubelski sta³ siê miastem turystycznym. Maj¹
jednak œwiadomoœæ, ¿e z samej turystyki
miasteczko nie wy¿yje. Du¿e nadzieje wi¹¿¹ z
powsta³¹ w tym roku na obszarze 15 ha
podstref¹ inwestycyjn¹ Borownica, dzia³aj¹c¹
w ramach Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EuroPark
Wis³o-San. W podstrefie
maj¹ siê rozwijaæ ma³e i
œrednie firmy nieuci¹¿liwe
dla œrodowiska. Pracê w
nich powinno znaleŸæ ok.
500 osób. Burmistrz Ko³tyœ
uwa¿a, ¿e podstrefa
ekonomiczna nie zak³óci
ekologicznego charakteru
miasteczka.
- Podzieliliœmy miasto na
dwie czêœci: pó³nocnostrefê
Janowski rynek - archiwum UM z a c h o d n i ¹
p r z e m y s ³ o w ¹ i
po³udniowo-wschodni¹ z zalewem, która jest
terenem turystyczno-rekreacyjnym. Lasy
Janowskie s¹ z kolei objête projektem Natura
2000 - mówi bumistrz.
Janów Lubelski ma jeszcze jeden powód do
dumy. Jest najbezpieczniejsz¹ gmin¹ na
lubelszczyŸnie. Uda³o siê to osi¹gnaæ bez
realizacji specjalnych projektów.
Rober Horbaczewski ,,Rzeczypospolita''
28.11.07r.
PS. Janów Lubelski uplasowa³ siê na trzecim
miejscu w województwie Lubelskim pod
wzglêdem pozyskanych funduszy z UE w
przeliczeniu na jednego mieszkañca.

