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Spotkanie na szczycie Ujarzmienie Bia³ki
S p o t k a n i e w ³ a d z
samorz¹dowych Powiatu i Urzêdu
Gminy z prezesem Komas Sp. z o.o.
Jukka Somppi odby³o siê 18.01.2007
roku. Inicjatorem spotkania by³
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Józef
Wieleba.
Tematyka tego spotkania dotyczy³a
dostosowania profilu naszego
szkolnictwa zawodowego do potrzeb
kadrowych firmy Komas (dawna
Fabryka Maszyn). Dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy Tomasz
Kaproñ przedstawi³ mo¿liwoœci urzêdu
w prowadzeniu kursów i szkoleñ dla
przysz³y pracowników Komas. Oferta
jest obszerna z mo¿liwoœci¹
dostosowania szkoleñ pod konkretne
potrzeby firm. Dyrektor ZSZ Mariusz
Wieleba zg³osi³ gotowoœæ do
uruchomienia nauki w nowych
zawodach. Burmistrz Janowa
naœwietli³ wizje rozwoju miasta,
powo³ania Podstrefy Ekonomicznej i
korzyœci z niej p³yn¹ce. Jak wspomnia³

Pose³ Jerzy Bielecki atrakcyjnoœæ
Ju¿ wiosn¹ rozpoczn¹ siê prace
inwestowania w Janowie wzrastaæ nad regulacj¹ rzeki Bia³ka. Wojewódzki
bêdzie z postêpami w budowie drogi Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Lu bli nie og³ osi ³ pr zet arg n a
wykonanie odbudowy i udro¿nienia
koryta rzeki Bia³ka od miejscowoœci
Pikule do miejscowoœci Bia³a - do
skrzy¿owania Bia³ki z droga
powiatow¹. Przetarg na wykonanie prac
wygra³o Przedsiêbiorstwo BudowlanoUs³ugowe EKOMEL Spólka z o.o
Wartoœæ ca³ej inwestycji wyniesie 1 190
000 z³.
Zakres planowany ch robót
ekspresowej z pó³nocy kraju na zmierza do udro¿nienia, odtworzenia
po³udnie Europy. Droga ta krzy¿uje siê istniej¹cych koryt rzeki, poprzez
z droga krajow¹ nr 74 na terenie Janowa usuniêcie warstwy namu³u, usuniêcia
L u b e l s k i e g o . P r z e d s t a w i o n e czêœci drzew rosn¹cych w granicach
propozycje spotka³y siê z uznaniem ze pasa rzeki a blokuj¹cych przep³yw
strony prezesa Jukka Somppi. wody. Wykonane zostan¹ naprawy
Szczególnie uruchomienie nowych istniej¹cych urz¹dzeñ wodnych oraz
kierunków kszta³cenia ZSZ napotka³o kilka nowych budowli. Zakresem robót
na znaczne zainteresowanie.
objêty zostanie odcinek o d³ugoœci 5990
Cd str.3 mb. Sie dem bys tro tok ów ( ma³ e
sztuczne progi - przyœpieszacze wodne)
zapewni¹ szybszy przep³yw wody. W
Pikulach wykonane zostan¹ dwa mosty.
Siedem k³adek ¿elbetowych na ca³ej
d³ugoœci odcinaka, umo¿liwi¹
komunikacje pomiêdzy dwoma
brzegami. Pod istniej¹cymi mostami
wykonane zostan¹ nowe umocnienia. W
trakcie robót zostanie usuniête ponad
850 drzew. Wychodz¹c naprzeciw
programowi Natura 2000 dokonane
zostan¹ nowe nasadzenia drzew w

mi ej sc u ws ka za ny m pr ze z Pa rk
Krajobrazowy Lasy Janowskie, oraz
rozlokowanie sto nowych budek
lêgowych. W czasie prac zu¿yte
zostanie ponad 12 km kiszki faszynowej
d l a u m o c n i e n i a b r z e g ó w,
3
przemieszczenie 12 tysiêcy metrów
ziemi podc zas u macni ania i
regulowania rzeki ( ziemia nie bêdzie
wywo¿ona poza pas rzeki). Wykonane
zostan¹ narzuty kamieniem na
powierzchni 840 m2 oraz 2850 m2
brzegos³owów
na zakolach rzeki.
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych posiada w Janowie
Lubelskim Grupê Terenow¹ w osobach
kierownika Wies³awa Chmielewskiego
oraz Roberta Kudrelika. Pan Kudrelik
udzielaj¹c informacji powiedzia³, ¿e
uruchomienie tej inwestycji jest
be zs pr ze cz n¹ za s³ ug ¹ Bu rm is tr za
Ja no wa Lu be ls ki eg o Kr zy sz to fa
Ko³tysia.
Jak zapewnia Dyrektor Zarz¹du
EKOMELU Ryszard Gerlach prace
zostan¹ rozpoczête na pocz¹tku lutego.
Zakoñczenie inwestycji przewidziane
jest do 30.05.2008. Dowiedzia³em siê,
¿e firma wygra³a przetarg na podobn¹
regulacje rzeki Bia³ej na terenie Gminy
Godziszów. Koszt tamtej inwestycji
wyniesie 440 000 z³. Robotami objêty
bêdzie odcinek rzeki o d³ugoœci 1372
mb.
Jan Machulak

WIELKI SUKCES POLICJI
Janowska Komenda Powiatowa
Policji odnios³a du¿y sukces, najwiêkszy w
ostatnim okresie w regionie po³udniowowschodniej Polski. Ostatni tydzieñ to
przes³uchiwanie na wielk¹ skalê
podejrzanych o rozprowadzanie
narkotyków. Tylko w ci¹gu tygodnia
policja zatrzyma³a 6 osób. Wobec trzech
osób s¹d zastosowa³ areszt, dwie osoby
opuœci³y areszt za porêczeniem
maj¹tkowym 5 i 12 tysiêcy z³otych.
Skonfiskowano kilkaset porcji
amfetaminy, ponad 100 dzia³ek marihuany,
kilkaset porcji exstasy i kilkadziesi¹t sztuk
amunicji do broni krótkiej. Kolejne

aresztowania s¹ kwesti¹ godzin. Œledztwo
zatacza coraz szersze krêgi oraz siêga
województwa podkarpackiego i innych.
Przewiduje siê kilkadziesi¹t kolejnych
zatrzymañ. Do przes³uchania jest oko³o stu
obywateli. Jak zapowiedzia³ Rzecznik
Prasowy KPP w Janowie Lubelskim Piotr
Sawa, zatrzymania bêd¹ dotyczyæ nie tylko
dealerów ale tak¿e „grubszych ryb” tego
procederu. Z uwagi na dobro œledztwa nie
ujawniono wiêcej szczegó³ów. Ju¿ w pi¹tek
bêd¹ kolejne rewelacje na ten temat. Trzeba
zaznaczyæ, ¿e zatrzymania s¹ zas³ug¹ tylko
i wy³¹cznie policji w Janowie Lubelskim.
Jan Machulak

Podziêkowanie

Tel. 015/ 8723100

Mieszkaniec Domu Pomocy Spo³ecznej „Barka” w Janowie Lubelskim
Albert Jachimaik sk³ada podziêkowania dla Agencji Wspó³pracy i Rozwoju
Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej SAS w Janowie Lubelskim za okazane
zrozumienie, pomoc i pokrycie kosztów umo¿liwiaj¹cych udzia³ w kursie
„Podstawy obs³ugi komputera, w tym korzystanie z Internetu”, który odby³ siê w
Zespole Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i Praktycznego im.
ST. Staszica w Piêtnem k/Garwolina.

Gazeta Janowska

Bud¿et Powiatu Janowskiego Wy¿sza Szko³a Zawodowa
na 2007r.
W dniu 28 grudnia 2006 r. Rada
Powiatu w Janowie Lubelskim
uchwali³a bud¿et powiatu na 2007 r.
Struktura wydatków w 2007 r., wydatki
inwestycyjne, oraz wydatki bud¿etu
powiatu zwi¹zane z programami i
projektami realizowanymi w 2007 r. ze
œr od kó w p oc ho dz ¹c yc h z Un ii
Europejskiej przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
Planowane wydatki bud¿etu powiatu
w 2007r. (z³)
Wydatki razem 29.977.141
w tym:
-wydatki bie¿¹ce 24.907.575
-wydatki inwestycyjne
5.069.566
Struktura wydatków (z³)
-Oœwiata i edukacyjna opieka
wychowawcza 9.254.153
-Pomoc spo³eczna 5.795.739
-Drogi powiatowe 4.383.436
-Z zakresu administracji rz¹dowej i
inne zlecone ustawami 3.637.740
-Administracja publiczna 2.994.398
-Pozosta³e 3.911.675
Wyda tk i na in we st yc je ob jê te
wieloletnimi programami
inwestycyjnymi (wysokoœæ
wydatków w 2007 r. w z³)
-Rozbudowa LO
w Janowie
Lubelskim 151.063
-Przebudowa drogi powiatowej nr
42525 (nowy nr 1808L ) Janów Lub. Tokary 2.044.407
-Poprawa jakoœci i dostêpnoœci us³ug w
zakresie pomocy spo³ecznej poprzez
modernizacjê obiektów
przeznaczonych dla warsztatów terapii
za jê ci ow ej , oœ ro dk a in te rw en cj i
kryzysowej, oœrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oœrodka
wsparcia dla ofiar przemocy 1.000.000
-Opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej w stadium
projektu budowlanego i
wykonawczego p.n.
-,,Modernizacja (przebudowa) drogi
powiatowej nr 2808L Janów Lubelski
(ul. Bialska-Tokary-Huta Turobiñska
odcinek Rataj-Zdzi³owice” 99.552

Wykaz inwestycji powiatowych
realizowanych w 2007 roku nie
objêtych programami wieloletnimi
(wysokoœæ wydatków w z³)
-Zakup sprzêtu drogowego 170.000
-Przebudowa
drogi powiatowej
Wolica I-Branew 370.000
-„Okrê¿ny szlak rowerowy dooko³a
powiatu janowskiego” 60.000
-Zakup sprzêtu do rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych w Domu Pomocy
Spo³ecznej 15.000
-Zakup wyposa¿enia ³azienek dla osób
niepe³nosprawnych w Domu Pomocy
Spo³ecznej 29.000
-Wyd atki inwestycyjne w Domu
P o m o c y S p o ³ e c z n e j
(zagospodarowanie ogrodu na park
rekreacyjny dla mieszkañców domu)
50.000
-Wydatki inwestycyjne w Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
P o ¿ a r n e j ( Wy m i a n a p o k r y c i a
dachowego na starym budynku)
100.000
Zakup wyposa¿enia dla PINB 10.000
Wydatki bud¿etu powiatu na
programy i projekty realizowane w
2007 roku ze œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej
(ca³kowita wartoœæ projektu w z³)
-„Okrê¿ny szlak rowerowy dooko³a
powiatu janowskiego” 60.000
-„Przebudowa drogi powiatowej nr
2808L (4225) Janów Lubelski -Tokary
-odcinek Godziszów- Zdzi³owice
2.059.413
-„Program stypendialny dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu
janowskiego edycja 2006” 207.000
-„Eurostudent Program stypendialny
dla województwa lubelskiego edycja
2006” 27.300
-„Poprawa jakoœci i dostêpnoœci us³ug
w zakresie pomocy spo³ecznej poprzez
modernizacjê obiektów
przeznaczonych dla warsztatów terapii
zajêciowej, oœrodka interwencji
kryzysowej, oœrodka wsparcia dla ofiar
przemocy” 2.000.000
-,,Uwierz w siebie” i ,,Mój pierwszy
raz” (Programy Powiatowego Urzêdu
Pracy) 29.450

Powstanie szko³y po
ukoñczeniu której absolwenci
uzyskiwaliby stopieñ licencjata a tym
samym wykszta³cenie wy¿sze
zawodowe, staje pod znakiem
zapytania. P omimo zapewnieñ ze
strony rektora Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Che³mie prof..
Józefa Zaj¹ca, której to w Janowie
planowane by³o za³o¿enie filii. Do
chwili obecnej wykonano prace maj¹ce
na celu spe³nienie niezbêdnych
wymogów postawionych przez
che³msk¹ uczelniê. Sporz¹dzono opis
bazy lokalowej, bibliotecznej,

Jan Machulak

Powiatowe drogi i komunikacja
Za rz ¹d dr óg po wi at ow yc h
przygotowuje wieloletni plan remontu i
budowy dróg przy udziale wszystkich
gm in z t er en u p ow ia tu . U dz ia ³
finansowy gmin wyniesie oko³o 15%
kosztu real izowania in westycji na
terenie gminy. Strategia kolejnoœci
bu do wy zo st an ie op ra co wa na w
porozumieniu z wójtami. Starostwo
prz ygo tow uje siê do prz eka zan ia
odcinka drogi z Janowa Lubelskiego do
Starej Wsi w kierunku na Lublin w
zarz¹d wojewódzki. W zamian Zarz¹d
Dróg Powiatowych przejmie w
u¿ytkowanie do eksploatacji niektóre
drogi gminne.
Ponadto Starostwo wraz z Urzêdem
Mi ej sk im w Ja no wi e pr ow ad zi
rozmowy z Prezesem Zarz¹du PKS w
Stalowej Woli Januszem Œmigulskim w
sprawie przeniesienia przystanku

busów z ulicy Œwierdzowej na teren
dworca PKS. Powy¿sze dzia³ania
zwiêksz¹ bezpieczeñstwo pasa¿erów, i
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola
oraz udogodni pasa¿erom korzystanie z
komunikacji. Wydzia³ Komunikacji
zostan ie zobo wi¹zan y do kon troli
wydanych zezwoleñ na komunikacjê
pryw atn¹ w szcz egól noœc i godzi n
odjazdów i dostosowanie kursów do
potrzeb mieszkañców powiatu
janowskiego. Powiatowy Wydzia³
Komu nika cji nie zdo³ a³ zape wniæ
mieszkañcom Janowa powrotu z
Lublina oko³o godziny 21. Sytuacja ta
ma ulec zdecydowanej poprawie.
Zas³anianie siê przepisami œwiadczy
dobrze o znajomoœci prawa, ale nie
mo¿e t³umaczyæ braku inwencji.
Jan Machulak

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e
01 .0 2. 20 07 r w Ja no ws ki m
Oœrodku Kultury odbêdzie siê IX
POWIATOWY PRZEGL¥D KOLÊD I
PASTORA£EK „Hej kolêda, kolêda”.
Ko nk ur s m a n a c el u n ie ty lk o
nag rod zen ie naj lep szy ch sol ist ów,
zespo³ów wokalno-instrumentalnych
oraz chórów, lecz równie¿ szerzenie
na sz ej pi êk ne j po ls ki ej tr ad yc ji
œpiewania kolêd. Zawodnicy zostan¹
podzieleni na 4 kategorie wiekowe:
-Przedszkola
-Szko³y Podstawowe-klasy od I do V
-S zk o³ a Po ds ta wo wa -k la sa VI i
Gimnazjum
-Szko³y Œrednie
Warunki uczestnictwa
·Wykonanie dwóch kolêd lub pastora³ek
(dwie kolêdy, dwie pastora³ki b¹dŸ
jedna kolêda jedna pastora³ka) o
zró¿nicowanym charakterze z
dowolnym akompaniamentem lub bez
akompaniamentu (w przypadku
zespo³ów wokalnych)
·-Stosuj¹c pó³playbeck, ka¿dy utwór
powinien byæ nagrany w kolejnoœci
wykonania
-£¹czny czas prezentacji nie mo¿e
przekraczaæ 10 min
-Mo¿e byæ prezentowana w³asna
twórczoœæ
-Ka¿dy uczestnik mo¿e wystêpowaæ
tylko w jednej kategorii
-Podnoszenie poziomu artystycznego
Podczas oceniania wziêty pod uwagê
zostanie nie tylko dobór repertuaru czy
warunki g³osowe wraz z muzykalnoœci¹

2.

za³¹czono wymagan¹ dokumentacjê
oraz deklaracjê wsparcia tej inicjatywy,
jak równie¿ stanowisko Rady Powiatu i
Rady Gminy poprzedniej kadencji. Na
oficjalne pismo janowskiego starostwa
nie wp³ynê³a jednak odpowiedŸ ze
strony uczelni. Nieoficjalnie wiadomo,
¿e planowane wczeœniej kierunki
hu ma ni st yc zn e mi a³ ab y za st ¹p iæ
zoo tec hni ka. Ro zmo wy na tem at
planów zwi¹zanych z powstaniem
szko³y bêd¹ prowadzone nadal z
nadziej¹ na pozytywne jej zakoñczenie.

wykonawcy, lecz równie¿ aran¿acja
oraz ogólny wyraz artystyczny. Gor¹co
zachêcam do wziêcia udzia³u w
konkursie. Miejmy nadziejê, ¿e podczas
niego ujawni¹ siê „wokalne pere³ki”, o
których nikt dot¹d nie s³ysza³. Proszê
pamiêtaæ, i¿ wiele gwiazd show biznesu
ujawni³o swoje talenty na tego typu
imprezach. Kto wie? Mo¿e to w³aœnie
Ty jesteœ tak¹ pere³k¹? Je¿eli lubisz
œpiewaæ (nie tylko przy goleniu),
czujesz w sobie potrzebê spe³nienia
artystycznego albo po prostu masz
wolny czas i mieœcisz siê w jednej z
kategorii wiekowych, to ten konkurs
jest przeznaczony w³aœnie dla Ciebie.
Nie czekaj tylko zanieœ swoje
zag³oszenie na karcie zg³oszeñ do 26
stycznia 2007r na adres:
Janowski Oœrodek Kultury
Ul. Jana Paw³a II 3,
23-300 Janów Lubelski
Tel. 015/8724677
UWAGA: Laureaci pierwszych miejsc
z 2006r nie mog¹ uczestniczyæ w
konkursie. Wszystkim chêtnym ¿yczê
powodzenia
Pada³a Karolina

Spotkanie na szczycie cd. Wizyta Miko³ajów w domach janowskich dzieci
Wyznaczono przedstawicieli z
Komas do wspó³pracy z Powiatowym
Urzêdem Pracy jak równie¿ do
sprecyzowania zapotrzebowania na
nowe kadry w firmie. Zespó³ wypracuje
sposoby wspó³pracy udostêpnienia
urz¹dzeñ w firmie do celów

szkoleniowych. Nawet propozycja
Józefa Wieleby o wprowadzenie
stypendiów fundowanych przez
Komas dla uczniów w szkole, którzy
podejm¹ prace w firmie funduj¹cej
takie stypendia. Oczywiœcie niezbêdne
jest wypracowanie odpowiednich
zapewnieñ przez stypendystów, ale jest
to sprawa do uzgodnienia. Prezes Jukka
Somppi przedstawi³ kierunki rozwoju
firmy. Miesi¹c temu zmieni³ siê
w³aœciciel firmy Komas. Nowym
w³aœcicielem pakietu
wiêkszoœciowego firmy zosta³a grupa
kapita³owa pod nazw¹ KATMAN.
Przypuszcza siê, ¿e dotychczasowy
kierunek rozwoju Janowskiej firmy
zostanie utrzymany. Bêdzie nastêpowa³
wzrost produkcji œrednio oko³o 35 %
rocznie. Wzrost uzyskiwany bêdzie
przez wprowadzenie wiêkszej

specjalizacji produkcji z
ograniczeniem rozwoju niektórych
zawodów. Zatrudnienie równie¿ bêdzie
wzrastaæ. Najwa¿niejszym warunkiem
wzrostu jest poprawa jakoœci
wykonywanych robót oraz etyka pracy,
która niestety nie jest obecnie mocn¹
stron¹ firmy na terenie Janowa
Lubelskiego. Najkrótsza
charakterystyka zawodów
przysz³oœciowych to: obs³uga maszyn
sterowanych numerycznie z
umiejêtnoœci¹ ich programowania oraz
rozwój prac spawalniczych obs³ugi
maszyn do ciecia i giêcia. W
najbli¿szym okresie firma zainwestuje
oko³o 5 mln na terenie
przedsiêbiorstwa. W planach jest
równie¿ uruchomienie nowej malarni
do malowania farbami proszkowymi.
Powoli odchodziæ siê bêdzie od
wykonywania podzespo³ów na rzecz
monta¿u zespo³ów a w przysz³oœci
nawet gotowych urz¹dzeñ.
Po zakoñczeniu spotkania wszyscy
uczestnicy odnieœli wra¿enie, i¿ by³o
ono niezbêdne. Józef Wieleba
wspomnia³, ¿e podobne spotkania
powinny odbyæ siê z przedstawicielami
Caterpillara oraz przedstawicielami
bran¿y krawieckiej na terenie Janowa
Lubelskiego systematycznie, gdy¿ jak
siê okazuje w naszym mieœcie
funkcjonuje kilka œredniej wielkoœci
zak³adów szwalniczych.
Jan Machulak

Nauczyciele i uczniowie
wolontariusze z Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim
w³¹czyli siê do akcji organizowanej
przez lubelskie radio „Pomó¿ dzieciom
przetrwaæ zimê”.
W dniac h 30.11-3.12. zbier aliœm y
s³odycze i produkty spo¿ywcze w
du¿ych sklepach spo¿ywczych na
terenie Janowa Lub.
Dziêki ¿yczliwoœci
mieszkañców naszego miasta
zebraliœmy ok.371 kg. produktów
takich jak: czekolady, batoniki,

¿ywnoœæ, owoce.
Wszystkie produkty przekazaliœmy
Akcji Katolickiej, której cz³onkowie
przygotowali listy janowskich rodzin
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej.
Ze wszystkich darów,
zebranych tak¿e przez Szko³ê
Podstawow¹ w Janowie Lubelskim,
zrobiliœmy wraz z cz³onkami Akcji
Katolickiej ok. 250 paczek ze
s³odyczami.
W dn. 4 grudnia nauczyciele i
cz³onkowie AK w strojach Miko³ajów

Jest s praw¹ ¿ enuj¹c¹
przypominaæ a wrêcz pouczaæ trzeba
jak powinien zachowywaæ siê obywatel
w takich miejscach jakim dla Janowa
le¿a³a butelka alkoholu. W pobli¿u auta Lubelskiego jest Kruczek.
jak gdyby nigdy nic, znajdowa³ siê
Jest to miejsce kultu religijnego
mê¿czyzna, od którego czuæ by³o i wieloletniej tradycji mieszkañców
wyraŸn¹, charakterystyczn¹ woñ. 46- wierz¹cych i niewierz¹cych. Tradycja
latek dmuchn¹³ w balonik i co siê zmienia siê na niekorzyœæ. Kruczek
okaza³o? 7 promili. Jakby tego by³o zaczyna byæ miejscem biwakowania z
ma ³o sa mo ch ód ni e j es t j eg o alkoholem, sproœnymi œpiewami
w³asnoœci¹, lecz figuruje na inne czasem z zabaw¹ na pograniczu
nazwisko.
Jedni lubi¹ po kielichu pójœæ spaæ a
innym w³¹cza siê „szwêdacz” i
nachodzi ich ochota na jazdê
samochodem. W tym przypadku
zaskakuj¹cy jest fakt, i¿ wspomniany
Dobiegaj¹ koñca prace nad
mê¿czyzna w ogóle by³ w stanie Wieloletnim Program Inwestycyjnym.
chodziæ a co dopiero jeŸdziæ jakimœ Do chwili oddania GJ do druku nie by³o
pojazdem!
ostatecznej wersji planu. Wczeœniejsze
wni osk i ci ¹gl e s¹ kor ygo wan e i
Karolina Pada³a zmieniana kolejnoœæ wprowadzania do
realizacji poszczególnych zadañ.
Zespó³ ds. przygotowania planu musi
uwzglêdniaæ wszystkie wnioski i uwagi
nap³ywaj¹ce do gminy. Dotychczas
kolegê, który zosta³ natychmiast WPI opracowywany by³ corocznie,
przewieziony do Janowskiego szpitala. poprzez uaktualnianie zadañ. Wydaje
Niestety mimo wysi³ków lekarzy zmar³ siê, ¿e opracowywanie planu corocznie
nad ranem. Policjanci zatrzymali jest ma³o racjonalne i poch³ania zbyt
podejrzanego. By³ nietrzeŸwy (ok. 1.5
promila alkoholu). 1 stycznia policjanci
doprowadzili go do prokuratury.
Przedstawiono mu zarzut zabójstwa i
Jak zapewnia Starosta Powiatu
przed³u¿ono okres zatrzymania. Grozi Zenon Sydor do szpitala zostanie
mu kara do¿ywotniego pozbawienia skierowana kilkuosobowa komisja w
wolnoœci.
celu przeprowadzenia kontroli umów
dzier¿awy, zamówieñ publicznych i
Karolina Pada³a przetargów oraz ustalenia szczegó³ów
planowanej 10 milionowej po¿yczki.

Dnia 21.12.2006r nauczyciele
Publicznego Gimnazjum przekazali
s³odycze(wafelki, czekolady, cukierki
itp.) dla 32 dzieci-wychowanków
„Promyka” w Janowie Lubelskim.

orgietek. Nale¿a³oby zastanowiæ siê
nad tym stanem. Owszem mo¿na tam
pielgrzymowaæ w lecie, jechaæ na kulig
zwiedzaj¹c to miejsce, ale nie jedŸmy
tam ¿eby obra¿aæ wierz¹cych przez
swoje niestosowne zachowanie.
Pozosta³oœci po biwakach, jakie tam
mo¿na zastaæ nie s¹ stosowne w
¿adnym miejscu a tym bardziej na
naszym Kruczku.
Jan Machulak

Wieloletni Program Inwestycyjny
Gminy Janów Lubelski

Œmieræ na wózku
Noc 29 grudnia 2006r okaza³a
siê tragiczna dla 54-letniego Mariana L.
Owej feralnej nocy pomiêdzy dwoma
pensj onari uszam i Domu Pomoc y
Sp o³ ec zn ej w na sz ym mi eœ ci e:
wspomnianym Panem Marianem oraz
jego wspó³lokatorem Panem
Edwardem B lat 59, w nie do koñca
wyjaœnionych okolicznoœciach dosz³o
do k³ótni. Widaæ pogl¹dy Panów
musia³y siê bardzo ró¿niæ, gdy¿ na
gwa³townej wymianie zdañ siê nie
zakoñczy³o. W ruch poszed³ nó¿.
Edward B. ugodzi³ nim swojego

Wolontariusze zaanga¿owani w
zbiórkê darów i roznoszenie paczek:
Magda Tyra, Kasia Suchora, Magda
Wolan Ilona Sokal, Marcin Tylus, Piotr
Szyszkowski, Olga Nafalska, Beata Gil,
Asia Chojak, Iga Ga³at, Ewelina Baran,
Agata Harasiuk, Paulina Jachymek,
Adelina Lenart, Paulina Krzosek,
Kamila Sikora, Iwona Górecka,
Dominika Jaszek, Iza Sosnówka,
Karolina Berle, £ukasz Kêdra, Karol
Krakowski, ArturMalinowski, Mariusz
Bielak, Ma³gosia Ma³ek, Kasia Kaproñ,
Patrycja Jakubiec, Dominika Wojtan,
Marta Gierak, Ola Kras, Ilona
Bednarczyk, Dawid Szpyra.

KRUCZEK

Promilowy rekordzista
Ile potr afi wypi æ cz³owiek
alkoholu bez wiêkszej szkody dla
organizmu? Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
ju¿ 2 promile to za du¿o, jednak¿e dla
niektórych do dopiero pocz¹tek.
Dowiedzieliœmy siê, i¿ rekord w
naszym powiecie (a dok³adnie w
Modliborzycach) wynosi a¿ 7 promili!
24.11.2006r dy¿urny KPP w Janowie
Lubelskim otrzyma³ informacjê, ¿e po
ulicach Modliborzyc jeŸdzi samochód
który prawdopodobnie uczestniczy³ w
kolizji. Na przedniej czêœci karoserii
widoczne by³y œlady st³uczki. Nieco
póŸniej na jednej z ulic miasta
policjanci znaleŸli Fiata Tipo, który
faktycznie posiada³ uszkodzenia. W
stacyjce otwartego samochodu wisia³y
kluczyki, a na przednim siedzeniu

oraz du¿a grupa wolontariuszy ze
Szkolnego Ko³a Wolontariatu z
Gimnazjum w Janowie Lub. odwiedzili
ponad 100 janowskich rodzin
wrêczaj¹c zaskoczonym, ale bardzo
szczêœliwym dzieciom s³odkie
upominki. Dla wielu z nich by³y to
jedyne paczki, na jakie mog¹ liczyæ …
Nauczyciele gimnazjum bior¹cy udzia³
w akcji:
p. Zofia Bartoszek koordynator akcji,
p.Ma³gorzata Rodziewicz, p..Joanna
Rosiñsk a, p. Bar bara Cza rny, p.
El¿bieta Krzysztoñ, Anna Targoñska,

wiele czasu i pracy. Wprowadzi siê
dwuletni okres przy opracowywaniu
zadañ inwestycyjnych. Po ostatecznym
dopracowaniu plan bêdzie
przedstawiony do zatwierdzenia Radzie
Gminy. Nale¿y nadmieniæ, ¿e plany
mog¹ ulegaæ korekcie w okresach
krótszych ni¿ dwa lata. W nastêpnym
wydaniu Gazety Janowskiej
przedstawimy szczegó³owo Wieloletni
Plan Inwestycyjny.
Jan Machulak

Szpital

Gazeta Janowska

Po¿yczka ta, ma byæ wykorzystana do
sp³aty zobowi¹zañ w stosunku do
p r a c o w n i k ó w, o r a z s p ³ a t y
k r ó t k o t e r m i n o w y c h
wysokooprocentowanych zobowi¹zañ.
Jan Machulak
3.

Liga amatorska w Janowie Lubelskim
Zainteresowanie i chêæ
uczestnictwa przeros³a zdecydowanie
oczekiwania i plany organizatorów. Co
prawda w Janowie Lubelskim trudno
siê dostaæ, bez wczeœniejszej
rezerwacji, do hali sportowej, aby tam
pograæ sobie w jedn¹ z gier
zespo³owych, tenisa ziemnego czy w
inny sposób spêdziæ intensywnie wolny
czas, bo chêtnych nie brakuje na
rekreacjê ruchow¹. Jednak pomys³
Burmistrza Janowa Lubelskiego na
zorganizowanie ligi halowej w pi³ce
no¿nej, jest przys³owiowym strza³em w
„10”. Pomys³ zrodzi³ siê wczesn¹
jesieni¹. Przyst¹piono do organizacji
li gi . Tym i s pr aw am i w im ie ni u
Burmistrza zaj¹³ siê kierownik hali
sportowej mgr Ryszard Majkowski. Po
wy ko na ni u n ie zb êd ny ch pr ac
organizacyjnych, przyjêciu zg³oszeñ od
poszczególnych zespo³ów odby³o siê
spotkanie kierowników dru¿yn.
Na tym spotkaniu zapoznano
wszystkich z regulaminem i przepisami
gry, do konano drobnych korekt,
rozlosowano numery dla

poszczególnych dru¿yn i na tej
podstawie zosta³ ustalony terminarz
spotkañ.
Dnia 27 listopada 2006 roku
ruszy³a PIERWSZA EDYCJA
AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI
GMINNEJ W PI£CE NO¯NEJ
PIÊCIOOSOBOWEJ O PUCHAR
B U R M I S T R Z A J A N O WA
LUBELSKIEGO KRZYSZTOFA
KO£TYSIA.
W lidze startuje 10 dru¿yn 12
osobo wych. Liga j est ro zgryw ana
systemem ka¿dy z ka¿dym na zasadzie
mecz i rewan¿, tak wiêc bêd¹ rozegrane
dwie pe³ne rundy. W ka¿dej rundzie
rozegranych jest IX kolejek po piêæ
spotkañ w sumie bêdzie ich a¿ 90, wiêc
zakoñczenie ligi na pocz¹tku kwietnia.
Bie¿¹ce informacje na temat
ligi, wyniki, tabele, kto prowadzi w
kwalifikacji najlepszych strzelców, kto
otrzyma³ kartki i jakie oraz wszystko na
temat uczestnicz¹cych dru¿yn
zna jdz iec ie P añs two na s tro nac h
internetowych Urzêdu Miejskiego w
J a n o w i e L u b e l s k i m

www.janowlubelski.pl
okno
„GMINNA LIGA PI£KI HALOWEJ”.
Naprawdê warto odwiedziæ te strony.
Równie¿ telewizja kablowa DIANA ze
Stalowej Woli w swoich programach
inf orm acy jny ch i sport owych na
bie¿¹co podaje informacjê z naszej
LIGI, a o rozgrywkach pisze równie¿
redakcja SPORTEXSPRESSU.
Liga od pocz¹tku wzbudzi³a
wœród mieszkañców Janowa
Lubelskiego bardzo du¿e
zainteresowanie. Wystarczy stwierdziæ,
¿e na poszczególne mecze przychodzi
100 i wiêcej kibiców.
Zespo³y uczestnicz¹ce w lidze
reprezentuj¹ naprawdê wysoki poziom
sportowy, a przed e wszystkim
niesamowite zaanga¿owanie w grê,
poparte indywidualnymi, bardzo
wysokiej klasy umiejêtnoœciami i
zagrywkami pi³karskimi oraz
ni es po ty ka n¹ am bi cj ¹ os ob is t¹ .
Poszczególne mecze, nie tylko stoj¹ na
dobrym sportowym pi³karskim
poz iom ie, ale prz ede wsz yst kim ,
przynosz¹ bardzo wiele emocji i

wra¿eñ, które s¹ bardzo spontanicznie
odbierane przez licznych fanów i
kibiców.
Entuzjastom i Kibicom,
przychodz¹cym ogl¹daæ poszczególne
mecze nale¿¹ siê wielkie s³owa uznania
za bardzo kulturalny i sportowy doping
wszystkim dru¿ynom uczestnicz¹cym
w rozgrywkach oraz kibicowanie i
wspieranie duchowe poszczególnych
zawodników.
Do poziomu sportowego oraz
wsp ani a³e go k ibi cow ani a ró wni e¿
pragn¹ do³¹czyæ organizatorzy ligi i jak
na razie chyba im to wychodzi.
Zapraszamy na mecze ligowe,
któ re s ¹ r ozg rywan e w ka¿ dy
poniedzia³ek i pi¹tek od godziny 19.00
w poniedzia³ki 3 spotkania a w pi¹tki
dwa.
Ze sportowym pozdrowieniem
Wnikliwy obserwator LIGI
Andrzej Majkowski

I Edycja Ligi Gminnej w Halowej w Pi³ce No¿nej 5-osobowej
o Puchar Burmistrza Janowa lubelskiego
Zakoñczy³a siê ju¿ 7 kolejka
rozgrywek Ligi Gminnej w Halowej
Pi³ce No¿nej 5-osobowej. Oby³o siê
bez wiêkszych niespodzianek. Wyniki
7 kolejki:
Stra¿ak Krasnale 3 0
Team Capri The Momots 7 2
Kabaret Starszych Panów Halni 7 2
Technik Huragan 8 0
Pogromcy FC Kapkaz 4 2
Po 7 kolejkach w tabeli prowadzi
dru¿yna Pogromcy, której kapitanem
jest Majdanik Mariusz. Pogromcy s¹
jedyn¹ dru¿yn¹, która do tej pory nie
przegra³a meczu. Tu¿ za liderem, ze
strat¹ 3 punktów, znajduj¹ siê dru¿yny
Team Capri i Stra¿ak. Czwarte miejsce
zajmuje Kabaret Starszych Panów,
dru¿yna w której podstawowym
zawodnikiem jest burmistrz Janowa
Lubelskiego, pan Krzysztof Ko³tyœ.

4.

Tabela po 7 kolejkach:
1. Pogromcy
2. Team Capri
3. Stra¿ak
4. Kabaret Starszych Panów
5. Halni
6. Technik
7. Krasnale
8. FC Kapkaz
9. The Momots
10. Huragan

19
16
16
15
12
10
7
4
3
0

do 21.00.
Gminna Liga w Halowej Pi³ce
No ¿n ej to ni e ty lk o ok az ja do
ak ty wn eg o sp êd ze ni a cz as u al e
równie¿ do spotkañ i rozmów. Nie

turnieju nale¿¹ Bia³y Jan (Stra¿ak) oraz
Kro chm als ki Mar cin (Po gro mcy ),
którzy puœcili odpowiednio 8 i 9
bramek.
Liga nie odby³aby siê bez

mniejsze emocje jak na boisku, mo¿na
zaobserwowaæ na trybunach, gdzie
coraz czêœciej pojawiaj¹ siê nie tylko
mê¿czyŸni, ale równie¿ kobiety i
dzieci. Wœród osób obserwuj¹cych
rozgrywki mo¿na zauwa¿yæ burmistrza
Janowa Lubelskiego, pana Krzysztofa
Ko³tysia oraz starostê powiatu
janowskiego, pana Zenona Sydora.
Ju¿ po rozegraniu 7 kolejek
mo¿na wymieniæ kilku zawodników,
zdecydowanie wyró¿niaj¹cych siê na
tle pozosta³ych uczestników ligi. S¹ to:
Brytan Dariusz (Kabaret S.P.),
Strêciwilk Sylwester i Majdanik
Mariusz (Pogromcy), Krzysztoñ Marek
(Team Capri) oraz Nosal Piotr
(Stra¿ak). Do najlepszych bramkarzy

objêcia jej patronatem przez burmistrza
Janowa Lubelskiego pana Krzysztofa
Ko³tysia. Podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ organizator om i sêdziom
rozgrywek, a wiêc panom Andrzejowi
M a j k o w s k i e m u , Ry s z a r d o w i
Majkowskiemu oraz Rados³awowi
Szymañskiemu.
Wi êc ej in fo rm ac ji mo ¿n a
uzyskaæ na oficjalnej stronie Janowa
Lubelskiego:
Http://www.janowlubelski.pl/

Rozgrywki ciesz¹ siê wielk¹
popularnoœci¹, czego dowodem jest
du¿a liczba kibiców przychodz¹cych
n a z a w o d y. Z a p r a s z a m y d o
kibicowania dru¿ynom i przychodzenia
na mecze, które odbywaj¹ siê w hali
sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Janowie Lubelskim, ul
ks. Skorupki, w poniedzia³ki od godz.
19.00 do 22.00 oraz w pi¹tki od 19.00

Gazeta Janowska

DZIEÑ WIGILII Z DUO
XXI w. Cz³owiek, w
dobie wielkich zdobyczy techniki;
Internetu, kosmosu, biofizyki,
atomistyki i niewyobra¿alnego
ulicznego i miejskiego œcisku, tumultu i
gwaru czy mo¿e byæ samotny.
Czêsto potykamy siê o siebie,
œciskaj¹c siê w metrze, autobusie,
korku samochodowym, przechodz¹c
chodnikiem, nie widzimy siê, nie
patrzymy na siebie nie zamieniamy
s³ów, nie mówi¹c o uœmiechu czy
normalnym pozdrowieniu a przecie¿
za pomoc¹ jednego „klikniêcia”
jednoczeœnie rozmawiamy z ca³ym
œwiatem.
Dzieñ Wigilii 2006 Janów
Lubelski, czy jest inaczej. Zapêdzeni w
ostatnich przygotowaniach, zakupach,
wysy³aniu „esemesowych ¿yczeñ”,
domowych porz¹dkach, aby jak
najlep iej sp êdziæ Œ wiêta Bo¿eg o
Narodzenia.
Na ile byliœmy przygotowani,

na to najwa¿niejsze, aby w tym
wszystkim na nowo odnaleŸæ i przyj¹æ
Nadchodz¹cego Cz³owieka.
Pomys³odawcy i Organizatorzy
„WIGILII SERC Z DUO”, w tych
szczególnych dniach pamiêtaj¹ o
osobach potrzebuj¹cych i znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej.
Przynajmniej na chwilê, w tym
momencie chc¹ pomóc, bo czuj¹ tak¹
potrzebê, bo chc¹ podzieliæ siê swoim
dobrem z innymi. To ju¿ po raz czwarty,
w Janowie Lubelskim w Wigiliê grupa
osób zorganizowa³a siê, aby wyjœæ z
pomoc¹ do potrzebuj¹cych. Rozdano
ok. 150 paczek z artyku³ami
spo¿ywczymi. Ponownie w œrodku
mi as ta pr ze d s am ym po ³u dn ie m
rozbrzmia³a kolêd¹. Ponownie ktoœ
zaprasza³ do wspólnego z³o¿enia sobie
¿y cz eñ , p rz ez pr zy pa dk ow yc h
przechodniów, którzy znaleŸli siê
w³aœnie w tym miejscu i tym czasie na
ulicy Jana Zamoyskiego w Janowie

Zabawa z Miko³ajem
21 stycznia 2007r w Restauracji
Hetmañska odby³a siê „Zabawa z
Miko³ajem” organizowana przez firmê
Foto Florczak.. Ju¿ 4 raz dzieci wraz z
rodzicami mia³y okazjê wspaniale siê
bawiæ w bardzo mi³ym gronie. W tym

roku liczba dzieciaków wynosi³a ok.
150. Zabawa ma na celu promocjê
portretu dzieciêcego oraz oczywiœcie
zapewnienie dobrej rozrywki
najm³odszym. Choinka dla dzieci nie
by³a zwyk³ym spotkaniem, lecz
obfitowa³a w najró¿niejsze konkursy i
zabawy. Mo¿na by³o wygraæ wielkiego
misia (chyba najbardziej po¿¹dana
nagroda) oraz wiele, wiele innych. Na
dzieci czeka³y równie¿ s³odycze,
owoce i inne smako³yki, którym nie
móg³by siê oprzeæ ¿aden ³asuch.
Wspaniale spisali siê wolontariusze,
którzy to s¹ obecni na ka¿dej zabawie
Pañstwa Florczaków. Organizowali
zabawy, pilnowali bezpieczeñstwa
maluchów oraz w razie potrzeby

pocieszali ma³ych smutasków, którym
siê nie uda³o wygraæ konkursów.
Zaba wê umil a³ zesp ó³ muzy czny.
Rodzice mogli podziwiaæ swoje
pociechy podczas wyœwietlania zdjêæ.
S¹dzê, ¿e taki portret dziecka powinien
mieæ ka¿dy rodzic. Przecie¿ za parê lat,
gdy maluch podroœnie wspaniale
bêdzie powspominaæ „stare, dobre
czasy” i z ³ezk¹ w oku obejrzeæ synka w
kowbojskim kapeluszu lub córeczkê
przebran¹ za ksiê¿niczkê. Bêdzie to nie
tylko wspania³a pami¹tka. Takim
portretem sprawimy dziecku radoœæ.
-”Praca z dzieæmi daje mi du¿o radoœci i
satysfakcji. W efekcie powstaj¹ dobrej
jakoœci zdjêcia, które pozostaj¹ na
wiele lat. W studiu fotograficznym
dzieci czuj¹ siê jak gwiazdy filmowe,

pozuj¹c jak zawodowe modelki. W
moich planach jest zorganizowanie na
dzieñ 1 czerwca ( Dzieñ Dziecka)
wys taw y, bêd ¹ce j re tro spe kty w¹
czterech edycji Portrety Dziecka pod
nazw¹ „Uœmiech dziecka”.Pragnê
jeszcze podziêkowaæ wszystkim,
którzy pomogli mi w zorganizowaniu
zabawy 21 stycznia Burmistrzowi
Krzysztofowi Ko³tysiowi (ka¿de
dziecko otrzyma³o czekoladê),
restauracji „Hetmañska” za
udostêpnienie sali balowej, hurtowni
„Polaris” za podarowane lody, sklepom
„Uroda” p.Dudka za drobne upominki
oraz pluszowego misia, „Gazecie
Janowskiej” za patronat prasowy
,Telewizji „Diana” za patronat
medialny , wolontariuszom z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z opiekunk¹ Pani¹
Bo¿en¹ Czapl¹ oraz wszystkim
dzieciom.Do spotkania za dwa lata
podczas V edycji „Portretu Dziecka”
Karolina Pada³a

Lubelskim AD 2006 roku w Dzieñ
Wigilii. Mo¿na by³o siê zatrzymaæ
zjeœæ potrawy przygotowane przez
or ga ni za to ró w, z ³o ¿y æ ¿ yc ze ni a,
zamieniæ kilka s³ów, porozmawiaæ nie
tylko ze znajomymi.
Dobrze, ¿e Mieszkañcy Janowa
Lubelskiego, chc¹ wykorzystaæ tak¹
chwilê, ¿e jest jeszcze w nas du¿o
serdecznoœæ i ¿yczliwoœæ, ¿e potrafimy
zauwa¿yæ obok siebie drug¹ osobê.
Pomóc jej zapytaæ, co s³ychaæ, byæ
mo¿e doradziæ lub rozwik³aæ jakiœ
problem, a mo¿e tylko porozmawiaæ.
To dobrze, to bardzo dobrze, ¿e
jesteœmy tacy zwyczajni, normalni,
czego ¿yczmy sobie do nastêpnego
spotkania, byæ mo¿e niekoniecznie
czekaj¹c, a¿ do nastêpnej Wigilii Serc z
DUO, mo¿e tak na co dzieñ.
aczma

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim osobom, które przyczyni³y
siê do organizacji tak szlachetnego
celu, a w szczególnoœci:
ZPM „Matthias” Maciej Bielówka i
Andrzej Banasik
Piekarnia w Modliborzycach Monika i
Andrzej Tomala
P.P H „JANEX” Jan Ciupak i Synowie
Hurtownia Mro¿onek „POLARIS”
Wies³awa i Piotr Surowieccy
Sklep Kosmetyczny „URODA” Józef i
Zbigniew Dudek
PPHU „WARS” Grzegorz Mucha i
Wspólnik SJ
Hurtownia Warzyw i Owoców Joanna i
Jacek Waszak
oraz pp. Zbigniewowi Butrynowi ,
Edwardowi Olechowi z ma³¿onk¹ i
Wit ol do wi Ko tu le za ws pa ni a³ e
kolêdowanie.

Po my s³ od aw cy i o rg an iz at or zy
„Wigilii Serc z DUO”
Iwona i Zbigniew Rz¹d Hotel DUO,

Wandale s¹ wœród nas
Po raz kolej ny jan owska
m³odzie¿ popisa³a siê umiejêtnoœci¹
demolowania naszego miasta. Co tym
razem przysz³o wandalom do g³owy?
Wyrwali ³añcuch wraz z pod³o¿em
obok nowej pompy w rynku. P³akaæ siê
chce i za³amywaæ rêce nad ich g³upot¹.
Po co to uczynili? Jaki widzieli w tym
sens? Ja nie widzê ¿adnego. Chcê tylko

przypomnieæ, ¿e jest to mienie
publiczne i wszyscy powinniœmy o nie
dbaæ. Nie b¹dŸmy obojêtni na ich
idiotyczne zachowanie. Reagujmy na
akty wandalizmu. Je¿eli nie pomagaj¹
proœby, mo¿e pomo¿e wyœmianie?
Karolina Pada³a

£ó¿eczko nadziei
W s z pi t a l u w J a n ow i e
Lubelskim znajduje siê „£ó¿eczko
nadziei”. Jest to miejsce, gdzie matka
mo¿e anonimowo zostawiæ dziecko
zapewniaj¹c mu bezpieczeñstwo. Przez
stworzenie „£ó¿eczka nadziei” mo¿na
zapobiec krzywdzeniu dzieci, wtedy
gdy rodzice nie mog¹ lub nie chc¹
wychowywaæ dziecka. „£ó¿eczko
nadziei” jest umieszczone na holu
Oddzia³u Ratunkowego. Po

pozostawieniu dziecko jest
przekazywane do Oddzia³u
Dzieciêcego naszego szpitala. Dalej
nastêpuje procedura adopcyjna dziecka.
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
SPZZOZ
W Janowie Lubelskim
Roman Kaproñ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIURA
POSELSKIEGO POS£A NA SEJM RP
WOJCIECHA WILKA I POS£A DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF.
ZBIGNIEWA ZALESKIEGO
PRZY UL. ZMOYSKIEGO 75 W JANOWIE
LUBELSKIM
TEL. (015)8721873
DY¯URY:
PONIEDZIA£EK- 11.00 17.00
WTOREK
- 11.00 17.00
CZWARTEK
- 8.00 16.00
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Bud¿et gminy Janów Lubelski
W dniu 12 stycznia 2007 roku
Rada Miejska w Janowie Lubelskim
uchwali³a bud¿et gminy
na 2007 rok.
Skrócona wersja
bud¿etu Gminy
Janów Lubelski na rok 2007
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.Dochody bud¿etowe ogó³em - 36 294
391
2.Wydatki bud¿etowe ogó³em - 33 823
182
3.Nadwy¿ka bud¿etowa - 2 471 209 /1 2/
4.Przychody bud¿etowe - 6 298 986
5. Rozchody bud¿etowe - 8 770 195
6. Ró¿nica 4-5 - 2 471 209
Struktura planowanych dochodów
bud¿etowych na 2007 rok:
-dochody wydatków podatków wydatków
op³at - 11 713 242 tj. 32,3 % planu
su bw en cj e ( oœ wi at ow a, og ól na ,
równowa¿¹ca) - 9 116 117 tj. 25,1 % planu
-dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania
zlecone gminie - 4 906 618 tj. 13,5 %
planu

-dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania
w³asne gminy - 1 576 767 tj. 4,3 % planu
-œrodki z Unii Europejskiej na
finansowanie inwestycji - 6 606 208 tj.
18,2 % planu
-dotacje z bud¿etu pañstwa na
finansowanie inwestycji - 175 217 tj. 0,5
% planu
-dotacje na finansowanie inwestycji z
innych Ÿróde³ - 1 074 222 tj. 3.0 % planu
-dochody z mienia komunalnego - 971
500 tj. 2,7 %planu
-pozosta³e dochody - 154 500 tj. 0,4 %
planu
Struktura planowanych wydatków
bud¿etowych na 2007 r
1.Wydatki bie¿¹ce gminy - 23 994 550
tj.70,9 % wydatków planowanych
w tym:- oœwiata i edukacyjna opieka
wychowawcza - 10 546 406
-pomoc spo³eczna - 6 857 230
-administracja publiczna - 3 010 256
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowe 756 300

UWAGA PRZEDSIÊBIORCO
W ostatnim czasie coraz wiêcej
przedsiêbiorców otrzyma³o rachunki,
które szat¹ graficzn¹ przypomina³y
faktury Telekomunikacji Polskiej, a
które w istocie dotyczy³y zlecenia
p³atnej publikacji danych
teleadresowych ró¿nych bran¿ na
specjalnej stronie internetowej. W
rzeczywistoœci nadawc¹ przesy³ki jest
PTT Publikacje Polskiej Telefonii.
Zap³ata jednego rachunku jest równa z
automatycznym zawarciem kontraktu
na 12 miesiêcy i zobowi¹zaniem do
o p ³ a c a n i a k o l e j n y c h f a k t u r.
Uregulowanie nale¿noœci ma charakter
dobrowolny, ale ponosi za sob¹ dalsze
koszty.
Przedsiêbiorca, który zawar³
umowê z innym podmiotem

gospodarczym i z tego tytu³u poniós³
sz ko dê , s wo ic h r os zc ze ñ m o¿ e
dochodziæ jedynie na drodze s¹dowej.

0 800 800 008 - BEZP£ATNA
I N F O L I N I A
KONSUMENCKA

-Go spo dar ka kom una lna i och ron a
œrodowiska - 1 210 400
-drogi gminne - 330 000
-bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa - 283 226
-gospodarka mieszkaniowa - 256 130
-pozosta³e wydatki - 744 602
2.Wydatki inwestycyjne - 9 828 632 tj.
29,1 % wydatków planowanych
w tym:- budowa krytej p³ywalni ( wydatki
2007 roku ) - 6 993 779 - zadanie
reali zowane wspólnie
z powiatem
janowskim.
Finansowanie inwestycji - œrodki Unii
Europejskiej - 5 245 334
-œrodki powiatu janowskiego - 874 222
-œrodki w³asne gminy - 874 223
-wykup gruntów w m. Borownica na
utworzenie strefy przemys³owej - 340 000
-opracowanie dokumentacji na
modernizacjê remiz OSP, remonty remiz,
zakup samochodu dla OSP Bia³a - 139 000
-budowa drogi Ujœcie - Bukowa - 150 000
-dokoñczenie inwestycji „Rozbudowa

Szko³y Podstawowej w Momotach” - 200
000
-remont sali gimnastycznej Gimnazjum 50 000
-dofinansowanie zakup samochodu dla
policji - 26 000 z³.
-opracowanie dokumentacji technicznych
na nowe inwestycje, na które bêd¹
sk³adane wnioski o dofinansowanie ze
œrodków Unii Europejskiej (np.
dokumentacja na: „Park rekreacji”,
„re wit ali zac jê obi ekt ów kul tur aln ooœwiatowych”, ”Rewitalizacjê Muzeum
Regionalnego”, ”Gospodarka osadowa na
oczyszczalni œcieków” - 761 788
-wydatki na inwestycje zrealizowane z
udzia³em œrodków finansowych Unii
Europejskiej w 2006 roku - 650 234
-budowa wielofunkcyjnego boiska przy
Szkole Podstawowej w Janowie Lubelski
462 841 z³.
pozosta³e wydatki inwestycyjne - 54 990

Wieczerza Wigilijna
“ Oto zwiastuje wam radoœæ wielk¹,
Która bêdzie udzia³em ca³ego
narodu:
Dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”

œpiewa³y polskie kolêdy. Do
wspólnej wieczerzy wigilijnej
zasiedli przedstawiciele w³adz
miasta Janowa Lubelskiego,
proboszcz parafii œw. Jadwigi,
dzieci, rodzice, uczestnicy Klubu

Od listopada dzia³a infolinia
konsumencka. Dzwoni¹c pod wy¿ej
podany numer telefonu mo¿na uzyskaæ
informacjê i pomoc w rozwi¹zaniu
problemów. Za obs³ugê infolinii
dzia³aj¹cej od 9.00 do 17.00 -od
poniedzia³ku do pi¹tku,
odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dane statystyczne dotycz¹ce ludnoœci
miasta i gminy Janów Lubelski
Mimo ci¹g³ego wzrostu
atrakcyjnoœci naszego miasta, liczba
ludnoœci zmniejszy³a siê w porównaniu
z rokiem ubieg³ym o 62 osoby i wynosi
12 371 osób (tj. 6073 mê¿czyzn i 6298
kobiet).
Wzros³a natomiast o 10 osób liczba
mieszkañców gminy i wynosi - 4285
osób ( 2147 mê¿czyzn i 2138 kobiet).
Niewiele pomog³o „becikowe”, bo nie
wzros³a liczba urodzeñ w 2006r.
Poni¿sze cyfry obrazuj¹ sytuacjê
dotycz¹c¹ urodzeñ na naszym terenie
pocz¹wszy od 2001 roku.
2001
2002
2003

Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³o 156 par.
W roku 2006 wyjecha³o z naszego
terenu wymeldowuj¹c siê ze sta³ego
pobytu 235 osób, przyby³o zaœ nowych
- z innych terenów 169 mieszkañców.
Czasowo na naszym
terenie przebywa 258 osób, w tym 76 w
internacie szkolnym, a nieobecnoœæ
czasow¹ w zwi¹zku z nauk¹ lub prac¹
na terenie Polski zg³osi³o 317 osób.
Nie jest znana faktyczna
li cz ba os ób , k tó re wy je ¿d ¿a j¹
sezonowo za granicê, przewa¿nie w
poszukiwaniu lepszych zarobków,
2004
2005 2006

miasto
gmina

111
36

118
43

125
45

100
37

Razem

147

161

170

137

Dla porównania podam, ¿e w roku
1982 urodzi³o siê 240-cioro dzieci w
mieœcie
i 75-cioro w gminie.
W ci¹gu ca³ego 2006r.
odnotowano zgony 100 mieszkañców
miasta i 26 mieszkañców gminy Janów
Lubelski.
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117
29
146

19 grudnia 2006 roku w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
Janowie Lubelskim odby³o siê
spotkanie wigilijne uczestników
Klubu Integracji Spo³ecznej i dzieci
ze Œwietlicy Œrodowiskowej
”Stokrotka”.
Dzieci uczêszczaj¹ce na

95
40

Zwyk³ego ludzkiego szczêœcia,
radoœci i pokoju,
Niech Nowonarodzone Dzieciê Jezus
bêdzie pocz¹tkiem wszelkiego
dobra.

135

gdy¿ mimo ustawowego obowi¹zku,
wyje¿d¿aj¹cy nie zg³aszaj¹ tych
wyjazdów w komórce ewidencji
ludnoœci.
Bronis³awa £ukasik
Kierownik Referatu Spraw
Spo³ecznych i Obywatelskich

Integracji Spo³ecznej oraz
pracownicy tut. Oœrodka. Dla wielu
obecnych na wieczerzy wigilijnej
by³ to wyj¹tkowy czas spêdzony w
ciep³ej i niepowtarzalnej atmosferze.
W tê jedyn¹ i wyj¹tkow¹ noc, Noc
Bo¿ego Narodzenia ¿yczmy sobie
wszyscy:

Natalia Kiszka
zajêcia do œwietlicy przygotowa³y
na tê okolicznoœæ wiersze i piêknie

KLUB INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
W JANOWIE LUBELSKIM
Kl ub In te gr ac ji Sp o³ ec zn ej
dzia³aj¹cy w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lubelskim informuje, i¿ od dnia
3 stycznia 2007 roku rozpoczyna drug¹
edycjê swojej dzia³alnoœci.
Klub powsta³ w czerwcu 2006
roku. Celem jego utworzenia
by³a
promocja aktywnej polityki spo³ecznej
pop rze z wsp arc ie osó b zag ro¿ ony ch
marginalizacj¹ i wykluczeniem
spo³ecznym. By³ on realizowany poprzez:
rozwiniêcie systemu pomocy i wsparcia
œrodowiskowego rodzinom dotkniêtym
wykluczeniem spo³ecznym, szczególnie
do tk ni êt ym pr ob le me m p rz em oc y
domowej lub uzale¿nieniem jednego z
cz³onków rodziny, zapewnienie pomocy
specjalistów w rozwi¹zywaniu problemów,
integracjê osób wykluczonych spo³ecznie
ze œrodowiskiem lokalnym, pomoc w
radzeniu sobie w kryzysie zwi¹zanym z
d³ugotrwa³ym bezrobociem i wspieranie
pot enc ja³ u umo ¿li wia j¹c ego oso bom
zagro¿onym wykluczeniem wyjœcie z
sytuacji kryzysowej.
W ramach d zia³alnoœci Klubu
organizowane s¹ dy¿ury specjalistów :
pracownika socjalnego, pedagoga i
prawnika. Od 18 stycznia, prowadzone
bêd¹ przez terapeutê ds. uzale¿nieñ i
specjalistê pracy socjalnej, zajêcia
terapeutyczne dla Klubowiczów. Zajêcia
bêd¹ prowadzone w dwóch grupach, raz w
tygodniu, na przemian grupa osób która
ukoñczy³a w 2006 roku pierwszy etap, w
nastêpnym tygodniu nowi uczestnicy. W
kolejnych miesi¹cach bêd¹ zorganizowane
zajêcia z doradc¹ zawodowym z
Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie
Lubelskim. Dla uczestników Klubu bêd¹
przygotowywane oferty szkoleñ
zawodowych o raz p rowadzone
po ra dn ic tw o z za kr es u i nf or ma cj i
zawodowej. Ponadto ka¿dy Klubowicz
bêdzie móg³ skorzystaæ bezp³atnego

dostêpu do internetu. Klub dla osób
uc ze st ni cz ¹c yc h w za jê ci ac h
lu b
korzystaj¹cych z indywidualnych porad
zapewnia opiekê dzieciom, których rodzice
uczêszczaj¹ do Klubu. Opieka bêdzie
sprawowana przez funkcjonuj¹c¹ w OPS
Œwietlicê Œrodowiskow¹ “Stokrotka”.
Oso by, kt óre uko ñcz ¹ cy kl s zko leñ
prowadzonych w ramach KIS-u bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ podjêcia pracy zarobkowej w
ramach subsydiowanych form
za tr ud ni en ia , b¹ dŸ pr ac sp o³ ec zn ie
u¿ytecznych.
W Klubie mog¹ uczestniczyæ
osoby bezrobotne, zarejestrowane w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie
Lubel skim, zamie szkuj ¹ce na teren ie
Gminy Janów Lubelski
Osoby zainteresowane
uc ze st ni ct we m w Kl ub ie In te gr ac ji
Spo³ecznej zapraszamy do siedziby Klubu
- Oœr odek Pomo cy Sp o³ec znej
ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w celu
wype³nienia ankiety rekrutacyjnej.

NALEWKI TEŒCIOWEJ
Nalewka Pana Jana
1 kilogram wiœni,
1 szklanka miodu pszczelego,
1/4litra spirytusu,
1/2 litra wódki
Wykonanie
Owoce umyæ. Wiœnie (2/3
wypestkowaæ, 1/3 z pestkami) wsypaæ
do s³oja, zalaæ miodem na 48 godzin.
Nastêpnie zalaæ alkoholem na 4
tygodnie. Po up³ywie czasu nalewkê
nale¿y zlaæ. Wiœnie mo¿na podsma¿yæ
dodaj¹c cukru i zu¿yæ jako konfiturê do
p¹czków czy innych ciasteczek.

Nalewka na czarnych porzeczkach (i
nie tylko!)
1 kg porzeczki
1/2 litra wódki
1/4 litra spirytusu
Wykonanie
Ow oc e u my æ. Po rz ec zk i z al aæ
alkoholem na 2-3 tygodnie. Alkohol
przelaæ do innego s³oja a owoce
zasypaæ ½ kg cukru. Trzymaæ w ciep³ym
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ miejscu 1 tydzieñ. Je¿eli cukier siê nie
pod numerem telefonu (015) 872-46-76
rozpuszcza mo¿na wsypaæ porzeczki
do garnka i lekko podgrzewaæ do
Terminy dy¿urów specjalistów w Klubie ca³kowitego rozpuszczenia (lekko
Integracji Spo³ecznej w Janowie naciskaæ by czêœæ mi¹¿szu by³a w
Lubelskim
roztworze). Przecedziæ a nastêpnie sok
wlaæ do alkoholu.

Prawnik : poniedzia³ek w godzinach 14.0015.30
wtorek w godzinach 14.30-16.00
czwartek w godzinach 15.30-17.00
Pracownik socjalny : wtorek w godzinach
16.00-17.30
œroda w godzinach 14.00-15.30
czwartek w godzinach 14.00-15.30

Owoce umyæ, os¹czyæ wypestkowaæ,
pokroiæ w drobne cz¹stki i zasypaæ
cukrem na okres 1 tygodnia. S³ój
trzymaæ na s³oñcu. Gdy owoce
ca³kowicie bêd¹ w soku-wlaæ alkohol
na okres 2 tygodni. Nastêpnie nalewkê
nale¿y zlaæ- i gotowe! Owoce mo¿na
ponownie zasypaæ cukrem i zalaæ tylko
wó dk ¹- bê dz ie to na le wk a mn ie j
esencjonalna.
Jak na profesjonalistów przysta³o,
Redakcja musia³a najpierw przekonaæ
siê na w³asnej skórze czy nalewki
rzeczywiœcie s¹ tak dobre jak zachwala
je Teœciowa Ma³goœki. Test odby³ siê
oczywiœcie po godzinach pracy.
Przeszed³ pomyœlnie i z czystym
sumieniem polecamy je w naszej
gazecie. Nalewkê z pigwy polecamy
szczególnie Paniom, gdy¿ jest
niezwykle aromatyczna i s³odka,
dlatego te¿ na pewno rozgrzeje oraz
uprzyjemni d³ugie zimowe wieczory.

Nalewka na ¿urawinie
Wykonaæ podobnie jak na porzeczkach
z tym, ¿e nale¿y do owoców dodaæ
wiêcej cukru ze wzglêdu na ich
kwaœnoœæ.

Nalewka z pigwy
1 kg owoców
Pracownik socjalny : pi¹tek w 1/2 kilograma cukru
godzinach 14.00-15.30 (specjalista ds. 1/2 litra wódki
przemocy w rodzinie)
1/4 litra spirytusu
Wykonanie
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Pokaz mo¿liwoœci ludzkiego organizmu
Dnia 19.12.2006r. w Zespole Szkó³ w
Godziszowie mia³ miejsce pokaz Mistrza
Karate DO Black Combat Jurija Zniewicza. To
co mogliœmy zobaczyæ w ponad
dwugodzinnym wystêpie mo¿na okreœliæ jako
niemo¿liwe do wykonania przez zwyk³ego
œmiertelnika. Jednak nie by³o w tym nic iluzji,
kuglarstwa, szarlatanerii. Zobaczyliœmy czego
mo¿e dokonaæ cz³owiek æwicz¹c od dziecka
intensywnie po kilka godzin dziennie.

Wymieniê tylko co zrobi³ na naszych oczach
Mistrz Jurij:
-w d³oniach zwin¹³ w k³êbek dwa gwoŸdzie
piêciocalowe,
-gwoŸdziem piêciocalowym trzymanym w
d³oni przebi³ na wylot deskê pó³torówkê,
-owin¹³ wokó³ swojej szyi drut zbrojeniowy,
hartowany dwunastkê,

-chodzi³ boso po szk³ach,
-wchodzi³ go³ymi stopami po drabinie, której
szczeble by³y wykonane z ostrych jak brzytew
mieczy samurajskich, a nastêpnie z wysokoœci
1,5 m skoczy³ na pot³uczone szk³o,
-po³o¿y³ siê plecami na pot³uczonym szkle, a na
klatce piersiowej trzyma³ p³ytê na któr¹ wesz³o
12 doros³ych osób o ³¹cznej wadze oko³o 940
kg,
-zrobi³ mostek zapaœniczy, a na p³ytê po³o¿on¹
na klatce piersiowej wesz³o 7 osób o ³¹cznej
wadze oko³o 460 kg,
-zwin¹³ w kokardkê drut zbrojeniowy
dwunastkê, którego nie by³o w stanie rozwin¹æ
wspólnymi si³ami siedmiu ros³ych
gimnazjalistów,
-po³o¿y³ siê plecami na dekê na której by³o
nabite mnóstwo gwoŸdzi (takie ³o¿e fakira), na
klatce piersiowej trzyma³ kowad³o, a w to
kowad³o „pe³n¹ par¹” m³otem piêciokilowym
wali³ konferansjer,
-czterech ros³ych mê¿czyzn trzyma³o
dwumetrowy drut zbrojeniowy dwunastkê, a
Mistrz Jurij drugi koniec druta opar³ na szyi
poni¿ej krtani i tak mocno napiera³ na ten drut,
¿e omal nie zepchn¹³ ze sceny tamtych
mê¿czyzn, a¿ do momentu ca³kowitego
wygiêcia druta.
Tego wszystkiego dokona³ cz³owiek
„œredniej postury” tzn. wzrostu oko³o 165 cm,

ALE KOSMOS!

Gazeta Janowska

S³owa hymnu Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy ju¿ po raz 15
zabrzmia³y na ulicach Polski (i nie tylko)
œpiewane przez weso³ych wolontariuszy. 14
stycznia pomimo kiepskiej pogody, okaza³
siê dniem bardzo gor¹cym i radosnym.
Se tk i ty si êc y mi ³o œn ik ów WO ŒP u
oklejonych czerwonymi serduszkami,
wytrwale kwestowa³o zbieraj¹c pieni¹dze,
które O rkiest ra prze znaczy na zaku p
sprzêtu medycznego oraz przeprowadzenie
szkoleñ tysiêcy ludzi w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. Równie¿ w Janowie, jak
co roku znaleŸli siê chêtni do wspó³pracy z
Jurkiem Owsiakiem i jego ekip¹. 19
wolontariuszy (w tym moi znajomi, których
serdecznie pozdrawiam) od rana do
wieczora szczerzy³o zêby do
przechodniów, dyskretnie wysuwaj¹c
niebieskie puszki przed siebie. Trud siê
op³aci³, gdy¿ uzbierali razem 4 269,38 z³, co
jak na Janów jest wynikiem imponuj¹cym.
Oczy wiœc ie najl epsz ym miej scem do
zbierania okaza³ siê chodnik przed „Starym
Koœcio³em” Mieszkañcy z ochot¹ wrzucali
pieni¹¿ki do puszek, nie zwa¿aj¹c na
antyorkiestrow¹ propagandê prowadzon¹
przez niektórych niemile nastawionych do
WOŒPu. O dziwo nie spotkano siê z
atakami Pañ w beretach, co zdarza³o siê w
latach poprzednich. Kwestuj¹cy czuli siê
bezpiecznie, równie¿ dziêki janowskiej
Policji, która dyskretnie acz skutecznie
pilnowa³a porz¹dku w mieœcie zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo
orkiestrowych zapaleñców. Je¿eli ktoœ nie
mia³ szczêœcia spotkaæ wolontariuszy na
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ulicach, móg³ wrzuciæ pieni¹¿ki do puszki
w sklepie „¯abka” (zebrano 52,71 z³), b¹dŸ
wz i¹ æ ud zi a³ w li cy ta cj i ró ¿n yc h
przedmiotów-œmiesznych i tych bardziej
powa¿nych (zebrano 383 z³). Odby³a siê
ona w Janowskim Oœrodku Kultury w
miêdzyczasie koncertów rockowych kapel.
Program imprezy wygl¹da³ nastêpuj¹co. O
godzinie 18.00 sw¹ twórczoœæ
zaprezentowali: Dj Kojot-Dawid Szpyra,
Dj Don Gaju- Mateusz Gajewski, Dj HaceTomek Morelowski i Dj Macro- Maciek
Rodziewicz. Na godzinê 19.00
zapowiedziany by³ koncert zespo³u o jak¿e
dŸwiêcznej nazwie „KANALIA”, 20.00
gr aj ¹c a po ra z dr ug i w Jan ow ie
„THEPRESJA”, i 21.00 „VOLTAIRE”.
Aby tradycji sta³o siê zadoœæ, oczywiœci
jed en z esp ó³ s iê s póŸ ni³ a re szt a
„wystartowa³a” o trochê innych godzinach
ni¿ planowano.
Podsumowuj¹c: zebrano 4 705,09
z³, zabawa by³a przednia i bezpieczna oraz
po raz 15 dobre Anio³y sfrunê³y na Ziemiê.
Polecam udzia³ w Wielkim Finale w
przysz³ym roku i w nastêpnym i jeszcze
nastêpnym. Pamiêtajcie, GRAMY DO
KOÑC A ŒWIATA I JEDE N DZIE Ñ
D£U¯EJ!
Sie ma!
Karolina Pada³a
P.S. Wolon ta ri us ze sk ³a da j¹ go r¹ ce
podziêkowania Janowskiemu Oœrodkowi
Kultury oraz wszystkim sponsorom bez
pomocy których, organizacja Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
by³aby niemo¿liwa.

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

wagi 64 kg, wiek 42 lata. Przy wiêkszoœci z tych
numerów ka¿dy „œmiertelnik” wyszed³by co
najmniej jako kaleka. Na ca³ym pokazie nie
pojawi³a siê nawet kropla krwi. Autentycznoœæ
wykonywanych pokazów za ka¿dym razem
sprawdza³a publicznoœæ.

Harmonogram
Harmonogram dy¿urów nocnych w
dni powszednie oraz ca³odobowych dy¿urów w
niedziele, œwiêta i dni wolne od pracy aptek
ogólnodostêpnych dzia³aj¹cych na terenie
Miasta Janowa Lubelskiego w roku 2007
Styczeñ Luty
01.01.2007 r. 07.01.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 149
08.01.2007 r. 14.01.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 25
15.01.2007 r. 21.01.2007 r.Apteka ul. Pi³sudskiego
21
22.01.2007 r. 28.01.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 22
29.01.2007 r. 04.02.2007 r. Apteka ul. Rynek 2
Luty Marzec
05. 02.2007 r. 11. 02.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 77
12. 02.2007 r. 18. 02.2007 r. Apteka ul. Bialska 28
19. 02.2007 r. 25. 02.2007 r. Apteka ul. Jana Paw³a
II 5
26. 02.2007 r. 04.03.2007 r. Apteka ul. Kiliñskiego
3
Marzec - Kwiecieñ
05. 03.2007 r. 11.03.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 149

12. 03.2007 r. 18. 03.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 25
19. 03.2007 r. 25. 03.2007 r. Apteka ul. Pi³sudskiego 21
26. 03.2007 r. 01.04.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 22
Kwiecieñ Maj
02. 04.2007 r. 08. 04.2007 r. Apteka ul. Rynek 2
09. 04.2007 r. 15. 04.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 77
16. 04.2007 r. 22. 04.2007 r. Apteka ul. Bialska 28
23. 04.2007 r. 29. 04.2007 r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5
30. 04.2007 r. 06. 05.2007 r. Apteka ul. Kiliñskiego 3
Maj Czerwiec
07. 05.2007 r. 13. 05.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 149
14. 05.2007 r. - 20. 05.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 25
21. 05.2007 r. 27. 05.2007 r. Apteka ul. Pi³sudskiego 21
28. 05.2 007 r. 03.0 6.20 07 r. Apte ka ul. Jana
Zamoyskiego 22
Czerwiec Lipiec
04. 06.2007 r. 10. 06.2007 r. Apteka ul. Rynek 2
11. 06.2007 r. 17. 06.2007 r. Apteka ul. Jana
Zamoyskiego 77
18. 06.2007 r. 24. 06.2007 r. Apteka ul. Bialska 28
25. 06.2007 r. 01.07.2007 r. Apteka ul. Jana Paw³a II 5

INWESTYCJE STAROSTWA
W dalszym ci¹gu rozwa¿a siê
zaadoptowanie budynków starego
szpitala. Najprawdopodobniej zostan¹
on e p rz ys to so wa ne na po tr ze by
statutowe starostwa. Po adaptacji
planowano przenieœæ siedzibê powiatu.
Jednak ze wzglêdu na du¿y koszt
re mo nt u ( ok . 6 ,2 ml n z ³) or az
wa ¿n ie js ze po tr ze by fi na ns ow e
powiatu, plany ulegn¹ zmianie. Rada
Powiatu nie rozpatrywa³a jeszcze
nowego wniosku, który zmieni
przeznaczenie tych obiektów na
placówki opiekuñcze finansowane ze

œrodków zewnêtrznych. Przekazany
wczeœniej stacji Caritas budynek po
rentgenie, zostanie zwrócony
starostwu. Ca³y kompleks zostanie
wyremontowany i przystosowany do
celów rehabilitacyjno-leczniczych. Po
wykonaniu r emontu k ompleks
wydzier¿awiony by³by podmiotom,
które wykonywa³by powy¿sze us³ugi.
W planach jest tak¿e umiejscowienie
tam oœrodka dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Jan Machulak

OSZCZÊDNOŒCI W STAROSTWIE
15 i 28 grudnia 2006 roku
odby³y siê dwie sesje Rady Powiatu.
Podczas pierwszej podjêto uchwa³ê Nr
II/8/06 mówi¹c¹ o wynagrodzeniu
miesiêcznym dla Starosty Powiatu oraz
Wicestarosty. Na wniosek pana Zenona
Sydora, jego wynagrodzenie zosta³o
zmniejszone o 500 z³. w stosunku do
poprzedniego starosty i wynosi 6.300 z³
i 41 gr, Na wniosek pana Piotra Góry
zmniejszono wynagrodzenie
wicestarosty o 400 z³ w stosunku do
poprzedniego wicestarosty i wynosi
5900 z³. Dziêki temu zabiegowi,
mo¿liwe stanie siê powiêkszenie
ustalonego na ten rok bud¿etu na
funkcjonowanie rady powiatu (102 tyœ.
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By³o to zgodnie z zapowiedzi¹ „jedyne w
swoim rodzaju, unikalne, wysoko oceniane,
pe³ne wra¿eñ i emocji widowisko sportowoedukacyjne, posiadaj¹ce walory moralne,
etyczne i wielce wychowawcze.
Mirek G¹ska

z³). Podczas drugiego posiedzenia Rady
Po wi at u (2 8. 12 .2 00 6 r.) us ta lo no
wysokoœæ zrycza³towanych
miesiêcznych diet dla:
1.radnych rady powiatu w wysokoœci400.00 z³
2.p rze wodni cz¹ cyc h kom isj i rad y
powiatu w wysokoœci- 600.00 z³
3.przewodnicz¹cego rady powiatu w
wysokoœci- 1100.00 z³
4.wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu w
wysokoœci 750 z³
5.nieetatowy cz³onek zarz¹du powiatu
w wysokoœci 1100 z³
Red.

Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 400 z³;
- 1/2 strony - 200 z³;
- 1/4 strony - 100 z³;
- 1/8 strony - 50 z³;
- 1/16 strony - 25 z³;
- og³oszenia drobne bezp³atnie.
Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy.
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“Król strzelców” w Godziszowie
Dnia 20.12.2006r. przyby³ na
spotkanie z m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³ w
Godziszowie Grzegorz Piechna.
Ur od zo ny 18 wr ze œn ia 19 76 w
Opocznie polski pi³karz, napastnik.
Szeœciokrotnie by³ najlepszym
strzelcem w piêciu ligach (WOY
Bukowiec Opoczyñski 56 goli) w

okrêgówce, (dwukrotnie w barwach
Ceramiki Parady¿ (35 i 33 gole) w IV
lidze, raz w Heko Czermno (23 bramki)
w III lidze, i dwa razy w Koronie Kielce
(18 i 21), raz w II lidze w sezonie
2004/2005 i raz w I lidze w sezonie
2005/2006). Piechna zwany przez
kibiców "Kie³bas¹" (pracowa³ w
zak³adach miêsnych) w sezonie
2005/2006 zdoby³ 21 bramek (w tym 16
goli na 17 rozegranych spotkañ
pierwszoligowych w rundzie jesiennej).
Jego skutecznoœæ zosta³a doceniona
przez selekcjonera Paw³a Janasa, który
powo³a³ go do reprezentacji Polski na
mecz towarzyski z Estoni¹ (16 listopada
2005). W swoim reprezentacyjnym
debiucie na boisku pojawi³ siê w drugiej
po³owie meczu i w 87. minucie
spotkania strzeli³ piêknego gola,
ustalaj¹c wynik na 3:1. Pi³karz nie
znalaz³ siê jednak w kadrze narodowej
na Mistrzostwa Œwiata w Niemczech w
2006. W czerwcu 2006 podpisa³ 3-letni

kontrakt z klubem rosyjskiej Premier
Ligi Torpedo Moskwa.
Tyle o nim wiedz¹ kibice pi³ki
no¿nej, ale Grzegorz Piechna jest nie
tylko wielkim sportowcem. To cz³owiek
wielkiego formatu. Jak siê potocznie
mówi „s³awa nie uderzy³a mu do
g³owy”.
W œród swoi ch licznych
obowi¹zków znalaz³ czas na spotkanie z
m³odzie¿¹ w tak ma³ej miejscowoœci
jak¹ jest Godziszów. Dzieje siê to nie
przypadkiem. Ks. Kan. Józef Krawczyk
ju¿ rok temu nawi¹za³ z nim kontakt.
Znajomoœæ zaowocowa³a tym, ¿e pan
Grzegorz zasponsorowa³ wyjazd oko³o
setki ministrantów i scholii na
pielgrzymkê œladami Ojca Œwiêtego
(Kraków, £agiewniki, Kalwaria
Zebrzydowska, Wadowice). Jest
sponsorem licznych nagród w
konkursach szkolnych. Przez swoj¹
postawê zwiêkszy³ zainteresowanie
m³odzie¿y sportem. Pokaza³, ¿e nawet
mieszkañcy ma³ych miejscowoœci mog¹

staæ siê gwiazdami o s³awie
miêdzynarodowej. Obieca³ naszym
uczniom, ¿e za rok ponownie przyjedzie
do nas i uœwietni uroczystoœæ oddania do
u¿ytku hali sportowej przy Zespole
Szkó³ w Godziszowie.
Miros³aw G¹ska

M³odzie¿owa Grupa
Warsztatów Plastycznych
Prezentowana w styczniu 2007r
w „Sali kameralnej” Janowskiego
Oœrodka Kultury wystawa, to owoc prac
uczniów grupy m³odzie¿owej
warsztatów plastycznych prowadzonej
pod przewodnictwem Inspektora ds.
plastyki-Pana Leszka Waberskiego.
Zaprezentowane prace zosta³y wybrane
spoœród tych, które powsta³y na
przestrzeni ostatnich 3 lat.
Przedstawia³y dorobek najbardziej

uzdolnionej m³odzie¿y. Na wystawie
mo¿na by³o równie¿ zobaczyæ prace
wykonane o³ówkiem i wêglem a tak¿e
obrazki powsta³e w technice suchej
pasteli. Podczas rozmowy z Panem
Waberskim us³ysza³am, ¿e na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace na
ciemnoszarym papierze ukazuj¹ce
martw¹ naturê poprzez modelunek
œwiat³ocieniowy wyra¿ony bia³¹ kredk¹
w partiach œwiat³a i o³ówkiem lub
wêglem w partiach cienia, co daje
niepowtarzalny efekt. Wœród tej grupy
znalaz³y siê te¿ 2 rysunki Damiana
Rogalskiego, ówczesnego ucznia 6
klasy Szko³y Podstawowej w
Aleksandrówce, który poziomem

swoich prac zaskakuje i zdumiewa.
Jego podejœcie do zagadnieñ twórczych
nie ma nic w sobie z dzieciêcej
spontanicznoœci tak charakterystycznej
dla tej grupy wiekowej. Mo¿emy
równie¿ zobaczyæ prace Joanny
Stodulskiej, która obecnie ju¿ studiuje
na ASP w Krakowie. Najwiêcej, je¿eli
chodzi o iloœæ prac zaprezentowa³a
Agnieszka Szopa. Jej twórczoœæ
zdradza niema³y talent i ma du¿e szanse
dostaæ siê do uczelni plastycznej.
Zajêcia plastyczne dla grupy
m³odzie¿owej odbywaj¹ siê w
poniedzia³ki i czwartki od 14.00 do
17.00 i mog¹ na nie uczêszczaæ
licealiœci i gimnazjaliœci. Równie¿
dzieci ze szkó³ podstawowych mog¹
uczêszczaæ na warsztaty plastyczne,
gdzie w mi³ej i niestresuj¹cej
atmosferze, mog¹ rysowaæ, lepiæ z
gliny, malowaæ i poznawaæ ró¿ne
techniki graficzne. Zajêcia dla tej grupy
odbywaj¹ siê we wtorki, œrody i pi¹tki
od 13.00 do 17.00.
Karolina Pada³a

TRZECIA SESJA RADY MIEJSKIEJ-PODATKI- PODATKI
20 grudnia 2006 r. odby³a siê,
zgodnie z planem i przyjêtym
porz¹dkiem obrad, trzecia sesja Rady
Miejskiej na której podjêto kilka uchwa³
decyduj¹cych g³ównie o wysokoœci
podatków jakie bêdziemy p³aciæ w
przysz³ym roku.
Pierwsza uchwa³a w sprawie
obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta
przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego w 2007 r. obni¿a œredni¹ cenê z
kwoty 35,52 z³ do kwoty 30,00 z³ za 1 q.
Nie oznacza to obni¿enia realnej kwoty
podatku rolnego za 1 ha gruntów.
Uchwa³a w sprawie okreœlenia
wysokoœci rocznych stawek podatku od
œrodków transportowych okreœla stawki
roczne od samochodów ciê¿arowych jak
ni¿ej:
·samochód 3,5 tony do 5,5 tony - 550 z³,
·samochód 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 660 z³,
·samochód powy¿ej 9 ton do mniej ni¿ 12
ton - 770 z³,
·c i¹ gn ik si od ³o wy lu b ba la st ow y
przystosowany do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdów od 3,5 tony
do 12 ton - 800 z³.
·przyczepa lub naczepa, które ³¹cznie z
po ja zd em si ln ik ow ym po si ad aj ¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do
12 ton - 350 z³.
Op³aty dotycz¹ce przyczep i naczep do
12 to n ni e do ty cz ¹ w³ aœ ci ci el i
prowadz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹ i

bêd¹cych podatnikami podatku rolnego.
W³ aœ ci ci el e a ut ob us ów w
przysz³ym roku bêd¹ p³aciæ podatek w
wysokoœci 750 z³ za autobus o iloœci
mni ejs zej ni¿ 30 m iej sc o raz w
wysokoœci 1 550 z³ od autobusów o iloœci
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc.
Zwolnieni z podatku od œrodków
transportowych s¹ tak¿e w³aœciciele
autobusów wykorzystywanych
wy³¹cznie do przewo¿enia dzieci i
m³odzie¿y do szkó³ i przedszkoli.
Zwoln ienia z podat ku dotyc z¹ te¿
samochodów ciê¿arowych o masie od
3,5 tony do 12 ton wykorzystywanych do
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej przez
po da tn ik a po da tk u ro ln eg o or az
samochody ciê¿arowe o takiej samej
masie wykorzystywane przez gminne
jednostki organizacyjne do
wyko nywa nia zada ñ o char akte rze
u¿ytecznoœci publicznej.
Kolejna uchwa³a, dotykaj¹ca
prawie ka¿dego mieszkañca gminy, w
sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na obszarze
gminy Janów Lubelski okreœla
nastêpuj¹ce stawki podatku:
Od gruntów:
·zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej - 0,65 z³ za
1m2 powierzchni,
·pod jeziorami oraz zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne - 3,65 z³ za 1 ha
powierzchni,
·p oz os ta ³y ch - 0,15 z³ za 1m 2

powierzchni, z wy³¹czeniem gruntów
zajê tych na pr owad zeni e odp ³atn ej
statutowej dzia³alnoœci przez organizacje
po¿ytku publicznego, dla których stawka
wynosi 0,07 z³ za 1m2 powierzchni.
Od budynków lub ich czêœci:
·mieszkalnych - 0,50 z³ od 1m2 pow.
u¿ytkowej
·zwi¹zanych z prowadzeniem
dzi a³a lno œci gos pod arc zej ora z od
budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej - 16,00 z³ z a 1m 2
powierzchni u¿ytkowej,
·zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
go sp od ar cz ej w za kr es ie ob ro tu
kwalifikowanym materia³em siewnym 8,66 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej,
·zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych - 3,75 z³ od 1m2
po. u¿ytkowej,
·pozosta³ych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej - 4,00 z³ od
1m2 pow. u¿ytkowej, z wy³¹czeniem
budynków lub ich czêœci zajêtych na
pr ow ad ze ni e o dp ³a tn ej st at ut ow ej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego, dla
których stawka wynosi - 2,00 z³ pow.
u¿ytkowej.
·od budowli - 2% ich wartoœci.
Zw ol ni on e s¹ od po da tk u ta ki e
nieruchomoœci jak:
·budowle i budynki lub ich czêœci oraz
grunty bêd¹ce w posiadaniu gminnych

jednostek organizacyjnych,
·budynki lub ich czêœci oraz grunty zajête
wy³¹cznie na potrzeby ochotniczych
stra¿y po¿arnych,
·budynki lub ich czêœci zajête na
prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej
przez samorz¹dowe instytucje kultury, z
wy j¹ tk ie m wy ko rz ys ty wa ny ch do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
·budowle s³u¿¹ce bezpoœrednio do
wytwarzania energii cieplnej oraz do
odprowadzania i oczyszczania œcieków,
a tak¿e ruroci¹gi i przewody sieci
rozdzielczych ciep³a i wody wykorzystywane do wykonywania
zadañ gminy o charakterze u¿ytecznoœci
publicznej.
Kolejna uchwa³a zmienia uchwa³ê nr
XXXII/221/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
w s pr aw ie us ta le ni a f or mu la rz y
deklaracji i informacji na podatek rolny,
leœny i od nier uchomo œci i us tala
nastêpuj¹ce zmiany:
·formularz DN-1 - deklaracja na podatek
od nieruchomoœci
·formularz ZN-1/A - dane o
nieruchomoœciach,
·formularz ZN-1 B - dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od
nieruchomoœci,
·wprowadza siê nowy formularz ZN-1/C
- dane o wspó³w³aœcicielach,
wspó³u¿ytkownikach wieczystych i
wspó³posiadaczach.

9.

