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Ruszy³y konkursy unij- zacji regionu (biogospo-
ne z Regionalnego Prog- darka, medycyna i zdro-
ramu Operacyjnego Wo- wie, energetyka nisko-
jewództwa Lubelskiego na emisyjna, informatyka i au-
lata 2014 - 2020. Z nowych tomatyka). O ile wnioski na 
funduszy mog¹ skorzystaæ wy¿ej wymienione kon-
samorz¹dy, biblioteki, kursy (wsparcie wyko-
oœrodki kultury, koœcio³y. rzystania odnawialnych 
Na inwestycje dziedzictwa wództwa Lubelskiego do Ÿróde³ energii, dofinanso-
kulturowego Zarz¹d Woje- pozyskania jest 63,8 mln wan ie  in f ra s t ruk tu ry  
wództwa Lubelskiego z³otych. Wnioski na dofi- kszta³cenia zawodowego 
przeznaczy³ 122 mln. Unij- nansowanie projektu na- i ustawicznego) nale¿y 
ne konkursy dotycz¹ tak¿e le¿y z³o¿yæ do 30 czerwca z³o¿yæ w Departamencie 
wsparcia wykorzystania br. Wdra¿ania Europejskiego 
odnawia lnych  Ÿ róde ³  Wœród konkursów og³o- Funduszu Rozwoju Regio-
energii (OZE). Przezna- szonych przez Zarz¹d Wo- nalnego Urzêdu Marsza³-
czona suma w tym konkur- jewództwa Lubelskiego kowskiego przy ulicy 
sie to 429,1 mln. Wszyscy dnia 29 kwietnia 2016 Artura Grottgera 4, o tyle 
zainteresowani tym kon- odnajdziemy tak¿e kon- wniosek na konkurs dla 
kursem mog¹ sk³adaæ kurs skierowany do mikro przedsiêbiorców na „Bon 
wnioski od 29 kwietnia i ma³ych przedsiêbiorców, na patent” przyjmuje 
2016 roku (od dnia og³o- a dotyczy pokrycia kosz- Lubelska Agencja Wspie-
szenia konkursu) do 14 tów zwi¹zanych z przy- rania Przedsiêbiorczoœci 
czerwca 2016 roku. Og³o- gotowaniem i dokonaniem w Lublinie znajduj¹ca siê 
szone konkursy zainteresu- zg³oszenia patentowego przy ulicy Wojciechow-
j¹ tak¿e placówki oœwia- tzw. „Bon na patent”. skiej 9A. Termin sk³adania 
towe. Mowa o dofinan- Dofinansowaniem (bud¿et up³ywa 17 czerwca 2016 
sowaniu infrastruktury konkursu to suma rzêdu roku. Dla zainteresowa-
kszta³cenia zawodowego 12,8 mln) objêto przygo- nych odsy³amy do strony 
i ustawicznego. Na wspo- towanie i dokonanie paten-
minany konkurs z Prog- towego wynalazku z zakre-  
ramu Operacyjnego Woje- su inteligentnych specjali- Dorota Kozdra

http://rpo.lubelskie.pl/nab
ory_strona-1.html

kolejny uzyska³a tytu³ 
„Gmina na 5”. Nagrodê 
odebra³ Krzysztof Ko³tyœ - 
Burmistrz Janowa Lubel-
skiego i Adam £ukasz- 
przedstawiciel Biura Ob-
s³ugi Inwestora Urzêdu 
Miejskiego. 
Dodajmy, ¿e do badania 
zosta³y wytypowane gminy 
najbardziej atrakcyjne inwe-
stycyjnie w Polsce, w opar-
ciu o opracowany przez 
Instytut Przedsiêbiorstwa 
Szko³y G³ównej Handlowej 

Studenci Szko³y G³ów- Zadawali te¿ szczegó³owe w Warszawie ranking Po-
nej Handlowej w Warszawie pytania i oceniali odpo- tencjalnej Atrakcyjnoœci 
po raz siódmy wcielili siê wiedzi, nie tylko w jêzyku Inwestycyjnej dla Gospo-
w rolê tajemniczych klien- polskim, ale tak¿e udzielone darki Narodowej - PAI.
tów i metod¹ t¹ przetesto- w jêzyku angielskim. Spoœród wszystkich gmin 
wali, jak urzêdy gminne W trakcie Forum Gmin na poddanych klasyfikacji 
z ca³ego kraju kontaktuj¹ siê 5!, które odby³o siê w pi¹tek w ramach rankingu PAI, do 
z potencjalnymi inwesto- tj. 22 kwietnia 2016 roku w badania „Gmina na 5!” 
rami. Zbadano strony inter- Szkole G³ównej Handlowej zosta³y wybrane gminy, 
netowe ponad 600 urzêdów w Warszawie, przedsta- które dosta³y najwy¿sze 
gminnych oraz kontakt wiono wyniki Raportu klasy potencjalnej atrakcyj-
mailowy z urzêdnikami od- 2015/2016 „Gmina na pi¹t- noœci inwestycyjnej, tj. klasy 
powiedzialnymi za relacje kê! Dobre praktyki w ob- A oraz B.
z biznesem. Jeœli chodzi o s³udze przedsiêbiorców”. Jak zosta³o wspomniane 
szczegó³y to studenci spraw- Spoœród 656 gmin, które wy¿ej ³¹cznie próba ba-
dzili, czy strony urzêdów zosta³y poddane badaniu, dawcza liczy³a 656 gminy, 
gminnych maj¹ swoje wer- tylko 18 otrzyma³o tytu³ co stanowi oko³o 26 proc. 
sje anglojêzyczne, ile cze- laureata. Janów Lubelski ³¹cznej liczby 2478 gmin 
kaæ trzeba na odpowiedŸ uplasowa³ siê na 13 miejscu.  w Polsce.
wys³an¹ mailem oraz czy Warto tu odnotowaæ, ¿e Tekst: Dorota Kozdra, 
jest ona kompletna. nasza gmina ju¿ po raz foto: Adam £ukasz

Omówienie funkcjono-
wania  pomocy spo³ecznej 
oraz wspó³praca z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi, 
zdominowa³y obrady XX 
sesji Rady Miejskiej w Ja-
nowie Lubelskim. Po przy-
jêciu protoko³u z poprzed-
niej sesji, Radni wys³uchali 
sprawozdania z rocznej 
analizy gospodarki odpa-
dami w Gminie Janów 

tywnoœci, uczciwej konku- nych i podpisano 28 umów, program spotka³ siê z du¿ym dzia³ania Zespo³u powo³a- gi serwisowej na odcinku Lubelski, które przedstawi³a 
rencji i jawnoœci. Podejmo- z bud¿etu Gminy Janów uznaniem wœród Radnych. nego prze Burmistrza Krzy- Janów Lubelski - Zofianka Anna Szkup - Kierownik 
wane dzia³ania i zadania Lubelski przeznaczono na Kolejnym zagadnieniem sztofa Ko³tysia. Zespó³ ten Górna. Zosta³ z³o¿ony wnio-Referatu Ochrony Œrodo-
by³y efektywne i skuteczne. realizacjê zadañ publicz- omawianym na sesji by³ wspó³pracuje z wieloma in- sek aplikacyjny na przebu-wiska i Logistyki. Spra-
W znacznym stopniu przy- nych przez organizacje Gminny Program Przeciw- stytucjami, policj¹, proku- dowê stadionu miejskiego.wozdanie prezentowane jest 
czyni³y siê do nawi¹zania pozarz¹dowe 365 430,00 z³, dzia³ania Przemocy w Ro- ratur¹ s¹dem itd. Zespó³ Dobre informacje nap³ynê³y  w ca³oœci na stronie inter-
pozytywnej wspó³pracy po- realizowane projekty objê³y dzinie oraz Ochrona  Ofiar zostanie wzmocniony  przez z Miejskiego Oœrodka Spor-netowej UM. Gmina Janów 
miêdzy organizacjami po- ok. 700 uczestników: dzieci, Przemocy w Rodzinie. G³os dodatkowe zatrudnienie tu i Rekreacji. Iloœæ osób Lubelski wytworzy³a w ubie-
zarz¹dowymi, a lokalnym m³odzie¿ i doros³ych z te- zabra³a Marta Momot - psychologa do pracy. korzystaj¹cych z us³ug p³y-g³ym roku 2662 tony 
samorz¹dem. Wzros³a akty- ernu naszej gminy, wszy- Wiceprzewodnicz¹ca Zes- Monika Machulak - Skarb- walni w miesi¹cach I-III  odpadów komunalnych.
wnoœæ organizacji poza- stkie organizacje z³o¿y³y po³u  Interdyscyplinarnego nik UM  przedstawi³a zmia- 38.027 osób: szko³y z Gmi-Sprawozdanie z realizacji 
rz¹dowych oraz œwiado- w terminie sprawozdania ds. Przeciwdzia³ania Prze- ny w prognozie finansowej. ny Janów Lubelski 4.503 os., Rocznego Programu Wspó³-
moœæ mo¿liwoœci aktyw- z realizacji swoich projek- mocy w Rodzinie.  Oprócz Radni przyjêli uchwa³¹  zajêcia organizowane przez pracy Gminy Janów Lu-
nego dzia³ania w ró¿nych tów. Do dnia sporz¹dzenia programu Radni wys³uchali zmiany w bud¿ecie na 2016 MOSiR 3.671 os., szko³y belski z Organizacjami Po-
obszarach ¿ycia spo³ecz- niniejszego Sprawozdania wstrz¹saj¹cej opowieœci  ro k. W zwi¹zku z zmianami zewnêtrzne 2.836 os., wejœ-zarz¹dowymi przedstawi³a 
nego i kulturalnego w gmi- ¿aden podmiot, który ot- o przemocy jaka mia³a Ustawy o  Publicznym Tran- cia indywidualne 21.574 os., Ewa Misztal. W podsumo-
nie, czego wyrazem by³a rzyma³ dotacjê na realizacjê miejsce w jednej z rodzin. sporcie Zbiorowym Osób inne  5.443 os. waniu sprawozdania czy-
bardzo du¿a aktywnoœæ sto- zadania publicznego w 2015 Bita kobieta ucieka³a z domu Gmina Janów Lubelski na- Na wniosek Radnych infor-tamy: "Program wspó³pracy 
warzyszeñ w organizacji roku nie zosta³ wezwany do ¿eby dzieci  nie widzia³y jak dal planuje wy³onienie prze- macja w wersji skróconej by³ wyrazem polityki w³adz 
imprez i wydarzeñ kultu- jej zwrotu w zwi¹zku z nie- m¹¿ j¹ bije, wiêc bicie woŸnika na linii przewozo- bêdzie przygotowywana Gminy Janów Lubelski 
ralnych na terenie gminy. zgodnym z prawem sposo- odbywa³o siê na podwórku wej do Ujœcia. Pod koniec w formie papierowej przed wobec organizacji poza-
Ogó³em w 2015 r. w ramach bem wydatkowania, nie by³o albo za budynkami. Wstrz¹- obrad Burmistrz  przedsta- ka¿d¹ sesj¹ celem przy-rz¹dowych, zmierzaj¹cej do 
realizacji Rocznego Pro- zwrotów dotacji w pe³ni saj¹ce jest to, ¿e w tym wi³ sprawozdanie z dzia³al- gotowania siê do dyskusji na zapewnienia im mo¿liwoœci 
gramu Wspó³pracy z Or- niewykorzystanych. Ocenê œrodowisku takie zachowa- noœci UM w okresie od temat pracy UM. Burmistrz dzia³ania na terenie gminy. 
ganizacjami Pozarz¹dowy- zasobów pomocy spo³ecznej nie by³y przyjête wrêcz za ostatniej sesji. Wœród wielu przedstawi³ sytuacjê finan-Wspó³praca z organizacjami 
mi: og³oszono 5 otwartych oraz Gminn¹ Strategiê Roz- normê i jeszcze podsycane informacji nale¿y podkre- sow¹ Gminy Janów Lu-pozarz¹dowymi oraz innymi 
konkursów ofert, w ramach wi¹zywania Problemów przez teœciow¹. Matka œliæ, ¿e zosta³y podjête  wraz belski, która jest dobra. podmiotami prowadz¹cymi 
konkursów organizacje z³o- Spo³ecznych przedstawi³a i dzieci otrzyma³y pomoc z pos³em p. Jerzym Bielec- Interpelacje i zapytania by³y dzia³alnoœæ po¿ytku pub-
¿y³y 32 oferty na realizacjê Magdalena Kolasa - Dy- i znalaz³y schronienie ju¿ kim starania w GDDKiA ostatnimi punktami obrad.licznego, odbywa³a siê na 
zadañ publicznych, zlecono rektor Oœrodka Pomocy w innej miejscowoœci. To w sprawie budowy ci¹gu Tekst i foto: zasadach suwerennoœci 
realizacjê zadañ publicz- Spo³ecznej. Przedstawiony tylko jeden z przyk³adów pieszo-rowerowego lub dro- Jan Machulakstron, partnerstwa, efek-

Dobra sytuacja finansowa Urzêdu Miejskiego 
(z obrad XX sesji Rady Miejskiej)

Dobre praktyki w obs³udze 
przedsiêbiorców - Janów Lubelski 

wœród laureatów „Gmina na pi¹tkê!”

Ruszy³y konkursy unijne 
z Regionalnego Programu 

Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego
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Konferencjê podsumo- ¿e mieszkañcy naszego po- w badanej grupie mieszkañ-
wuj¹c¹ projekt "WeŸ sobie wiatu prowadz¹ dosyæ higie- ców powiatu janowskiego 
zdrowie do serca" rozpocz¹³ niczny tryb ¿ycia np. je¿eli wystêpuje du¿e rozpowsze-
Starosta Powiatu Janowskie- chodzi o u¿ywki ponad 64,5 chnienie czynnika ryzyka 
go Grzegorz Pyrzyna witaj¹c % nie pali papierosów, oko³o sercowo - naczyniowego 
zaproszonych goœci, którzy 15,54%  pali a 21,36 % pali³o  spowodowane oty³oœci¹ 
przybyli na konferencjê. przesz³oœci. Podobnie przed- 37% oraz nadwag¹ 40% 
Konferencja odby³a siê w Ja- stawia siê statystyka spo¿y- badanych osób.
nowskim Oœrodku Kultury wania alkoholu 66,68 pije Konferencja podsumowa³a 
27 kwietnia 2016 roku, okazjonalnie, 21,53 nie pije szereg dzia³añ prowadzo-
w ramach programu finan- w ogóle, oko³o 14 % pije raz nych na terenie powiatu. 
sowanego ze œrodków Nor- w tygodniu lub czêœciej. Koordynatorem projektu 
weskiego Mechanizmu Fi- Nadciœnienie skurczowe po- by³a Aneta Sosnówka, asy-
nansowego 2009-2014, w ra- wy¿ej 140 mmHg ma ponad stentem Artur Pizoñ, koordy-
mach zadania "Ograniczenie 46 % mieszkañców Jak za- natorem dzia³añ informa-
spo³ecznych nierównoœci w znaczy³a pani dr hab. Bar- cyjno-promocyjnych Gra-
zdrowiu" oraz bud¿etu pañ- bara Œlusarska jednorazowe ¿yna £ysiak, koordynatorem 
stwa. Celem programu by³o badanie ciœnienia  nie mo¿e dzia³añ profilaktycznych 
zmniejszenie ryzyka zacho- s³u¿yæ do pe³nego zdiagno- Krystyna Zyœko.   W realiza-
rowalnoœci na choroby uk³a- zowania nadciœnienia, ale cjê projektu zaanga¿owa-
du kr¹¿enia. Badanie prze- uzyskane wyniki s¹ niepoko- nych by³o ponad sto osób.
prowadzono wœród osób j¹ce. W podsumowaniu Tekst i foto: 
w wieku 35 - 64 lat. Z mo¿li- projektu stwierdzono, ¿e Jan Machulak
woœci przeprowadzenia 
badañ skorzysta³o 4040 
osób. W wyniku badañ pod-
stawowych skierowano  do 
przeprowadzenia pog³êbio-
nych badañ diagnostycznych 
i specjalistycznych 3040 
osób. Podczas badañ studen-
ci pod kierunkiem dr hab. 
Barbary Œlusarskiej z Uni-
wersytetu Medycznego 
w Lublinie, zdiagnozowali 
stan zdrowia  mieszkañców 
powiatu janowskiego. Z ba-
dañ wynika miêdzy innymi, 

WeŸ sobie zdrowie do serca

Jesteœ zamkniêty w po- sprytu, logicznego myœlenia Nie by³o zagadek nie do 
koju. Masz tylko, a mo¿e i wspó³pracy. Jeœli masz rozwi¹zania, a¿ pojawi³eœ 
a¿… 6o minut. Jeden cel - swoj¹ ekipê, czeka na ciebie siê w tym laboratorium. Czy 
wydostaæ siê. Gdzie jesteœ- pokój „Nawiedzona Piw- z tego pokoju jest wyjœcie? 
my? W Parku Rekreacji nica”, „Noc w laborato- „Szalone lata 80-te” - To nie 
Zoom Natury, a dok³adnie rium” oraz „Szalone lata 80 tylko podró¿ w czasie, to 
ZOOM EXIT ROOM. Ju¿ - te”. „Nawiedzona Piw- intryguj¹ca przygoda, która 
nie musisz jechaæ do War- nica” - Co kryje nazwa tego pozwoli ci poznaæ klimat lat 
szawy, Poznania, Krakowa, pokoju? Na sam¹ myœl wy- 80-tych. Rok 2016 - rok 
w Janowie Lubelskim powiadanego s³owa „na- 1982 - ju¿ dziœ mo¿esz 
mo¿esz prze¿yæ niezwyk³¹ wiedzona” zastanawiasz siê „tam” byæ. Wiêcej informa-
przygodê. ExitRoom to gdzie jesteœ. Jest ciemno, cji na: http://zoomnatury.pl/ 
przeniesienie gier przygo- jest… strasznie. Jesteœ ty atrakcje/zoom-exit-room
dowych typu „escape the i …? Czy wystarczy ci odwagi, 
room” (ucieczka z pokoju) Czy podejmiesz to wyz- aby ukoñczyæ wszystkie za-
do œwiata rzeczywistego. wanie? „Noc w labora- dania i wydostaæ siê z poko-

ju. Warto podj¹æ to… ryzyko!Zabawa przeznaczona jest torium” - Od zawsze intere-
Tekst i foto: Dorota Kozdradla m³odzie¿y. Gra wymaga sowa³y ciê eksperymenty. 

Nowe atrakcje w Parku 
Rekreacji Zoom Natury 

ZOOM EXIT ROOM

Zagospodarowanie wys- w centrum miasta. Przy 
py nad Zalewem Janow- czwartym stole tematycz-
skim, koncepcja przezna- nym, w którym animatorem 
czenia budynku dawnego by³ Pawe³ Wiœniewski - 
wiêzienia wraz z otocze- Doradca Burmistrza ds. 
niem, problemy komunika- Ekonomii Spo³ecznej,  pra-
cyjne w centrum miasta oraz cowa³a m³odzie¿ - ucznio-
problemy spo³eczne zg³o- wie ze szkó³ ponadgimna-
szone przez m³odzie¿ ze zjalnych z Zespo³u Szkó³ Te-
szkó³ ponadgimnazjalnych chnicznych, Liceum Ogól-
to zagadnienia, które sta³y nokszta³c¹cym im. Boha-
siê tematem rozmów na terów Porytowego Wzgórza, 
ostatnim Konwencie Roz- Zespo³u Szkó³ im. Wincen-
woju Gminy, jaki odby³ siê tego Witosa wraz ze swoimi 
20 kwietnia br. w Janowskim opiekunami - nauczyciela-
Oœrodku Kultury. Zaznacz- mi. Uczniowie zg³aszali 
my, ¿e celem konsultacji 

swoje propozycje zmian 
spo³ecznych by³a praca nad 

spo³ecznych na terenie gmi-
Gminnym Projektem Rewi-

ny pod k¹tem Rewitalizacji.talizacji Gminy Janów Lu-
Jak zaznaczy³ Krzysztof belski na lata 2016 - 2022. 
Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Pierwsze spotkanie odby³o 
Lubelskiego: „Wypracowa-siê 21 marca 2016 roku.
ne rozwi¹zania dotycz¹ce Warto tu podkreœliæ, ¿e 
kompleksowej zmiany spo-celem ostatnich konsultacji 
³eczno - gospodarczo - prze-by³o okreœlenie g³ównych 
strzennej zdegradowanych problemów, potrzeb i ocze-
obszarów gminy nie s¹ te-kiwañ mieszkañców Janowa 
matem zamkniêtym. Gmina Lubelskiego w kwestii wy-

Podczas szczegó³owej dys- czeniem. Animatorem tych gadnienie dotycz¹ce kon- Referatu Architektury i Pla- w dalszym ci¹gu bêdzie pracowania najkorzystniej-
kusji przy sto³ach tematycz- zajêæ warsztatowych by³a cepcji zagospodarowania nowania Urzêdu Miejs- szukaæ jak najlepszych i naj-szych dla spo³ecznoœci lo-
nych zosta³y omówione za- Beata Staszewska - Prezes i przeznaczenia budynku kiego. W grupie pod kierun- korzystniejszych rozwi¹zañ kalnej rozwi¹zañ dotycz¹-
gadnienia. M.in. by³y to Zoom Natury Sp. z.o.o oraz dawnego wiêzienia wraz kiem Waldemara Futy - maj¹c na uwadze potrzeby cych kompleksowej zmiany 
temat dotycz¹cy zagospo- Andrzej Majkowski - Wice- z otoczeniem. Grupa praco- inspektora ds. planowania i oczekiwania mieszkañ-spo³eczno - gospodarczo - 

przestrzennej zdegrado- darowania wyspy nad Zale- prezes Spó³ki. Kolejnym po- wa³a pod kierunkiem Jolanty rozmawiano na temat prob- ców”.
wanych obszarów gminy. wem Janowskim wraz z oto- lem tematycznym by³o za- Zezuliñskiej - Kierownik lemów komunikacyjnych Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rozmawiano na temat kompleksowej zmiany spo³eczno – 
gospodarczo – przestrzennej zdegradowanych obszarów gminy
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W celu uhonorowania wp³yw na rozwój ca³ej spo-
szczególnych osi¹gniêæ ³ecznoœci lokalnej; Wolon-
osób fizycznych oraz innych tariusz Roku - za czynny 
podmiotów dzia³aj¹cych na udzia³ i bezinteresowne za-
rzecz œrodowiska lokalnego, anga¿owanie w pracy na 
jak równie¿ promocji Gminy rzecz osób fizycznych 
Janów Lubelski, Burmistrz i innych podmiotów, Wyda-
Janowa Lubelskiego og³asza rzenie Roku - za przedsiê-
kolejn¹ edycjê konkursu wziêcia, dziêki którym ¿yje 
„ANTEK ROKU 2015 / siê nam lepiej lub ciekawiej, 
2016”. Wyró¿nienie „Antek które promuj¹ i wyró¿niaj¹ 
Roku 2015 / 2016” przyzna- nasz¹ spo³ecznoœæ oraz 
wane jest za szczególne osi¹- Gminê. Osoby, firmy i insty-
gniêcia uzyskane w okresie tucje zainteresowane wyró¿-
od 01.06.2015 do 30.05.2016 nieniem kandydata w przed-

za szczególne przyczynianie roku, w nastêpuj¹cych stawionych powy¿ej katego-
siê do promocji Gminy Ja-kategoriach: Sponsor Roku riach za rok 2015/2016 pro-
nów Lubelski w kraju i za - za przekazanie najwiêk- szone s¹ o z³o¿enie wniosku 
granic¹; Talent Roku - za szych œrodków pomoco- nominacyjnego  do dnia 24 
szczególne osi¹gniêcia spor-wych innym podmiotom czerwca 2016 roku, w se-
towe, humanistyczne, spo³e-z terenu Gminy Janów Lu- kretariacie Urzêdu Miejs-
czne i inne dokonane przez belski, Cz³owiek Roku - za kiego (pok. Nr 23) w Jano-
dzieci i m³odzie¿; Firma wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia wie Lubelskim, przy ul. 
Roku - za profesjonalizm w ró¿nych dziedzinach ¿ycia Zamoyskiego 59. Wnioski 
i najwy¿sz¹ jakoœæ w swej spo³ecznoœci lokalnej, pro- nominacyjne do pobrania na 
dzia³alnoœci, dobre przyk³a-fesjonalizm i skutecznoœæ stronie:
dy w³asnych osi¹gniêæ oraz dzia³ania; Promotor Roku -  www.janowlubeski.pl

Kolejna edycja wyró¿nienia 
„Antek Roku 2015/ 2016” 

zg³oszenia do 24 czerwca 2016 r.

„Nasza obecnoœæ” zapi- wanie wra¿liwoœci artysty- przedstawiaj¹ce: ró¿noro-
sana w pejza¿u wiosenno- cznej, umiejêtnoœci postrze- dne przejawy ¿ycia miesz-
letnich barw, czy zgie³ku gania fotografii jako Ÿród³a kañców gminy Janów Lu-
ulicznego ruchu. Nasza historycznego, a tak¿e ak- belski, ukazanie obrazu 
obecnoœæ utrwalona w jed- tywnej postawy obserwatora cz³owieka na tle wspó³czes-
nych z wa¿niejszych chwil otaczaj¹cej nas rzeczywis- nej rzeczywistoœci. Uczest-
¿ycia. To jakby opowieœæ o toœci, jej dokumentowanie. nik Konkursu mo¿e zg³osiæ 
¿yciu, które ka¿dego dnia Zarejestrowanie obrazów maksymalnie 3 fotografie, 
nam umyka. Zapraszam ludzi na tle miasta / gminy / wykonane dowoln¹ technik¹ 
Pañstwa do udzia³u w II powiatu, ich dzia³añ, czy- i przekazane w postaci 
edycji Konkursu Foto- nów i zachowania. Uczest- cyfrowej JPG, TIF na p³ycie 
graficznego „Nasza Obec- nicy konkursu: CD lub DVD, zapisane 
noœæ”. Zapraszam wszyst- Konkurs ma charakter ot- w minimalnej wielkoœci 
kich, dla których fotogra- warty, w którym udzia³ mo- 2 MB. Ka¿da fotografia 
fia jest „nieod³¹czn¹ to- g¹ wzi¹æ: uczniowie gimna- w dwóch reprodukcjach (ko-
warzyszk¹ ka¿dego dnia” zjum, uczniowie szkó³ po- lorowej i czarno - bia³ej). niow¹ wraz z oœwiadcze- najpóŸniej do dnia 10 paŸ- Wszelkich informacji doty-
i dziêki niej potrafi¹ odna- nadgimnazjalnych, doroœli. P³ytê nale¿y dostarczyæ do  niem. Termin dostarczenia dziernika 2016 roku. Zwy- cz¹cych Konkursu „Nasza 
leŸæ wartoœæ ¿ycia. Tematy i zasady konkursu: Urzêdu Miejskiego w Ja- p³yt z fotografiami up³ywa ciêzcy Konkursu I, II, III, IV Obecnoœæ”, udziela Organi-
Organizatorem Konkursu w konkursie mog¹ wzi¹æ nowie Lubelskim - Gazeta 30 wrzeœnia 2016 roku miejsca otrzymaj¹ cenne zator drog¹ mailow¹:
jest Gazeta Janowska. Pat- udzia³ autorskie prace, które Janowska - Dorota Kozdra (pi¹tek), zaœ og³oszenie wrê- nagrody. Nagrodzeni zosta-
ronat honorowy nad Kon- wczeœniej nigdzie nie zosta- (pokój 13 - Parter), w zam- czenie nagród nast¹pi w paŸ- n¹ wszyscy.   
kursem przyj¹³ Burmistrz ³y publikowane, ani nie bra³y kniêtej kopercie z dopiskiem dzierniku. Lista nagrodzo- Regulamin Konkursu, jak b¹dŸ telefoniczn¹ pod nr 
Janowa Lubelskiego Krzy- udzia³u w ¿adnym innym Konkurs „Nasza Obecnoœæ”, nych prac zostanie umiesz- i karta zg³oszeniowa dostêp- tel. 15 872 43 20.
sztof Ko³tyœ. konkursie. Do konkursu do której nale¿y do³¹czyæ czona na stronie interneto- ne s¹ na stronie interneto- ZAPRASZAMY
Cele konkursu: Kszta³to- mo¿na zg³osiæ fotografie wype³nion¹ Kartê Zg³osze- wej  , wej .

gazetajanowska
@janowlubelski.pl

www.janowlubelski.pl www.janowlubelski.pl

Konkurs fotograficzny pn. 
„Nasza Obecnoœæ” - Zapraszamy

Organizatorem konkur-
su jest Burmistrz Janowa 
Lubelskiego. Czas trwania 
konkursu: 01.06.2016 r. - 
14.08.2016 r. Zg³oszenia 
przyjmowane bêd¹ do 30 
czerwca 2016 r.
Konkurs przeprowadzany 
jest w dwóch kategoriach: 
Kategoria „zagroda”, Kate-
goria „posesja”.
Zg³oszenia w formie pisem-
nej, z zachowaniem ustalo-
nego terminu nale¿y kiero-
waæ do sekretariatu Urzêdu 
Miejskiego w Janowie Lu-
belskim, ul. Zamoyskiego 

Przebieg konkursu i jego Nagrodami w konkursie 
59, 23 - 300 Janów Lubelski. 

bêd¹: wyposa¿enie og-wyniki zostan¹ opubliko-Prawo zg³aszania uczestni-
rodowe, roœliny ogrodnicze wane na stronie internetowej ków konkursu maj¹ w³aœci-
lub narzêdzia do prac www.janowlubelski.pl oraz ciele posesji lub osoby upo-
w ogrodzie. Zapraszamy na tablicy og³oszeñ. Regula-wa¿nione przez w³aœciciela.
do wziêcia udzia³u w kon-min Konkursu i Karta Zg³o-Rozstrzygniêcie konkursu 
kursie.szeniowa dostêpna na stro-oraz uroczyste wrêczenie 

Burmistrz Janowanagród nast¹pi 14 sierpnia nie:
Lubelskiego2016 r., podczas Festiwalu 

Krzysztof Ko³tyœKaszy „Gryczaki”. 
www.janowlubelski.pl

Konkurs na naj³adniejsz¹ 
zagrodê i posesjê 

w Gminie Janów Lubelski 

„Doszczelnienie grobli ob- wadzonej od 15 marca do wych o ³¹cznej d³ugoœci 1680 cz³onek Komisji - Zastêpca 
wodowych zbiornika wodne- koñca kwietnia 2016 roku. m, rozœcielenie warstwy hu- Prezesa ZOOM NATURY 
go „Zalew” w Janowie Lubel- Roboty dotyczy³y dogêszcze- musu gruboœci 20 cm oraz Spó³ka z o.o. w Janowie Lu-
skim” to temat inwestycji pro- nie korpusu grobli obwodo- obsiew korony grobli miesz- belskim, Czes³aw Krzysztoñ - 

ankami nasion traw. Odbiór Zastêpca Burmistrza Janowa 
zadania mia³ miejsce dnia 29 Lubelskiego, Stanis³aw Widz - 
kwietnia br. Sk³ad komisji Kierownik budowy, Robert 
odbioru: Ma³gorzata Jasiñska - Kudrelik - Inspektor Nadzoru. 
Przewodnicz¹ca Komisji - Wykonawc¹ inwestycji by³a 
Kierownik Referatu Plano- firma Zak³ad Budowlano - 
wania i Realizacji Inwestycji Remontowy WODREM Rafa³ 
Urzêdu Miejskiego w Janowie Bownik z Janowa Lubel-
Lubelskim, Bernard Zako- skiego.
œcielny - cz³onek Komisji - Ze wzglêdu na przeprowa-
inspektor ds. Inwestycji Re- dzone prace i kwestiê prze-
feratu Planowania i Realizacji znaczenia terenu (wyprofi-
Inwestycji UM, Danuta Bia³y - lowanie skarpy wraz z obsie-
cz³onek Komisji - Inspektor wem mieszank¹ traw), prosi-
ds. Inwestycji Referatu Plano- my o zachowanie ostro¿noœci.
wania i Realizacji Inwestycji Tekst i foto: 
UM, Andrzej Majkowski - Dorota Kozdra

1680m grobli obwodowych 
zbiornika wodnego „Zalew” doszczelnione

OdwiedŸ 
Janów Lubelski 
na Facebooku!

Strona dostêpna pod 
adresem:

www.facebook.com
/UMJanowLubelski

Oficjalny profil Janowa Lubelskiego zosta³ 
stworzony w ramach promocji naszego miasta i w 
celu stworzenia szerokiego dostêpu do informacji o 
naszej gminie. Od 19 maja 2016 roku, oficjalnie 
funkcjonuje strona na portalu spo³ecznoœciowym 
FACEBOOK. Strona ma charakter informacyjno - 
promocyjny, przekazywania mieszkañcom naszej 
gminy, a tak¿e wszystkim tym, którzy odwiedzaj¹, 
bywaj¹, interesuj¹ siê nasz¹ okolic¹, czy zamierzaj¹ 
odwiedziæ Janów Lubelski.
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim do³¹czy³ do 
grona facebookowiczów. Zapraszamy Pañstwa na 
Facebooka Janowa Lubelskiego.

http://www.janowlubelski.pl
http://www.facebook.com
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D. K. Jeœli ju¿ pytam o tereny dziesi¹t osób. Oczywiœcie dostrze- stabilna i bezpieczna. Mamy wy- zarówno propozycje inwestycji (np. pierwsze decyzjê. Na jakim etapie 
inwestycyjne, warto postawiæ ko- gamy pewne mankamenty wynika- starczaj¹ce œrodki na realizacjê za- dokoñczenie przebudowy rynku) s¹ prace dotycz¹ce programu 
lejne pytanie tym razem doty- j¹ce z niedofinansowania naszej dañ bie¿¹cych gminy, na sp³atê rat jak te¿ innych dzia³añ o charakterze w naszej gminie?
cz¹ce budowy S19, która bêdzie spó³ki, ale stopniowo wszystko kredytowych i jeszcze zostaje nam nieinwestycyjnym. Celem tego K.K. W naszej gminie z³o¿ono do-
przebiegaæ obok  Strefy Inwesty- bêdzie ulegaæ poprawie. Najbar- na inwestycje. programu ma byæ wskazanie tychczas 1036 wniosków na 1680 
cyjnej „Borownica”. Panie Bur- dziej cieszy mnie fakt, ¿e Zoom sta³ D. K. Na jakie inwestycje mo¿e- obszarów o koncentracji ró¿nych dzieci, z czego rozpatrzono i wy-
mistrzu, co aktualnie dzieje siê siê ulubionym miejscem rekreacji my liczyæ w najbli¿szej przysz³o- negatywnych zjawisk spo³ecznych( dano decyzje przyznaj¹ce œwiad-
w sprawie budowy trasy S19? i wypoczynku naszych mieszkañ- œci? np. bezrobocie, ubóstwo) a nastêp- czenia pieniê¿ne 584 rodzinom. 
K.K. Wed³ug najnowszych infor- ców, bo ta inwestycja ma pod K. K. W najbli¿szych miesi¹cach nie realizacja dzia³añ wyprowadza- Dotychczas wyp³aciliœmy œwiad-
macji pochodz¹cych z Generalnej ka¿dym wzglêdem s³u¿yæ naszej bêdziemy sk³adaæ kilka wniosków j¹cych dany obszar z sytuacji kry- czenia ponad 400 rodzinom i czeka-
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto- spo³ecznoœci. do konkursów na dofinansowanie zysowej. Rozpoczêliœmy prace nad my na kolejn¹ transzê pieniêdzy 
st dpisanie umów z wyko- D.K. W mediach czêsto czytamy, planowanych inwestycji ze œrod- tym programem i bêdziemy w nie z Urzêdu Wojewódzkiego. Wyp³ata 
nawcami S19 na odcinkach trasy b¹dŸ s³yszymy o trudnej sytuacji ków europejskich. Do 14 czerwca w³¹czaæ naszych mieszkañców. kolejnych œwiadczeñ spodziewana 
Lublin - Rzeszów nast¹pi najpóŸ- finansowej gmin. Jaka jest obec- mamy czas na z³o¿enie wniosków Mamy nadziejê na to, ¿e poprzez jest na po³owê czerwca a od lipca 
niej w pierwszym kwartale przysz- nie sytuacja finansowa naszej dotycz¹cych solarów, fotowoltaiki aktywnoœæ i zaanga¿owanie na- ma odbywaæ siê w ca³ej Polsce 25 
³ego roku. Wybrani wykonawcy bê- gminy? i pieców na biomasê. Wyniki kon- szych mieszkañców uda nam siê dnia ka¿dego miesi¹ca.  Pozosta³o 
d¹ mieli 8 miesiêcy na przygoto- K.K. Sytuacja finansowa gminy jest kursu prawdopodobnie poznamy stworzyæ optymalne dla naszej nam do rozpatrzenia 452 wniosków. 
wanie dokumentacji technicznej. w tym roku dobra. Zad³u¿enie w przysz³ym roku. Niestety nasza gminy rozwi¹zania.  Cieszê siê podpisuj¹c te decyzje fi-
Nastêpnie trzeba bêdzie uzyskaæ inwestycyjne  zmala³o w ostatnich gmina ju¿ na starcie traci 2 punkty D.K. Mija pó³ roku od wyborów nansowe, bo przyznawane pieni¹-
pozwolenie na budowê i dokonaæ dwóch latach z poziomu 16 do w stosunku do wszystkich gmin, parlamentarnych. Przypomnij- dze realnie poprawi¹ sytuacjê 
podzia³ów geodezyjnych. Wyku- 14 milionów z³otych. Mogliœmy które w strategii województwa lu- my, ¿e ju¿ po raz drugi Pose³em finansow¹ naszych rodzin i mam 
pów gruntów nale¿y siê spodziewaæ w ubieg³ym roku zmniejszyæ zad³u- belskiego zosta³y zakwalifikowane na Sejm RP zosta³ Jerzy Bielecki.  nadziejê, ¿e przyczyni¹ siê do 
w drugiej po³owie 2018 roku. Pla- ¿enie o kolejny milion pochodz¹cy do obszaru „Nowoczesna wieœ”. Jak uk³ada siê wspó³praca samo- poprawy funkcjonowania naszej 
nowane zakoñczenie inwestycji ma z oszczêdnoœci po przetargach, ale Takich gmin jest kilkadziesi¹t rz¹du janowskiego z naszym lokalnej gospodarki. Do naszych 
nast¹piæ w 2020 roku. Chcia³bym wraz z Rad¹ Miejsk¹ postano- i trudno bêdzie któr¹kolwiek wy- Pos³em? rodzin w trakcie roku bêdzie 
siê myliæ, ale wydaje mi siê, ¿e to wiliœmy  przeznaczyæ ten milion na przedziæ. Gdyby jednak uda³o siê K. K. Wspó³praca uk³ada siê dob- wp³ywaæ przesz³o 10 milionów 
jednak bêdzie rok póŸniej. dodatkowe zadania inwestycyjne, nam z któr¹œ z tych gmin punktowo rze. Pan pose³ stara siê nam po- z³otych.
D.K. Mija rok od uroczystego ot- aby szybciej realizowaæ potrzeby zrównaæ, to i tak taka gmina ma magaæ we wszystkich kwestiach D.K. Panie Burmistrzu, zosta³ 
warcia Parku Rekreacji ZOOM naszych mieszkañców. W obecnym pierwszeñstwo dofinansowania. z jakimi siê do niego zwracamy. Pan wyró¿niony „Per³¹ Samo-
NATURY. Czy z tej perspektywy, roku, oprócz zaplanowanych zadañ Takie s¹ regu³y tego konkursu Wymiernym efektem naszej wspó³- rz¹du” w kategorii w³odarz gmi-
dodam krótkiego czasu, mo¿na inwestycyjnych mamy 2 miliony i trudno bêdzie wnioskowane dofi- pracy jest pozyskanie z Generalnej ny miejsko - wiejskiej przez 
powiedzieæ, ¿e Zoom Natury spe³- z³otych nadwy¿ki, któr¹ mo¿emy nansowanie otrzymaæ, ale mimo Dyrekcji Lasów Pañstwowych po- Dziennik Gazetê Prawn¹. Co dla 
nia swe pierwotne za³o¿enia? wydaæ albo na wczeœniejsz¹ sp³atê wszystko mamy cich¹ nadziejê, ¿e nad 4 milionów z³otych na mo- Pana znaczy to wyró¿nienie?
KK. Bardzo siê cieszê, ¿e mogê naszych kredytów, albo na kolejne tych pieniêdzy wystarczy i dla nas. dernizacjê kolejnych odcinków K. K. Plasowanie siê wœród naj-
z satysfakcj¹ powiedzieæ - tak. zadania inwestycyjne, albo pozos- Kolejnymi wnioskami, które z³o¿y- drogi Janów Lubelski - Momoty - lepszych w kraju jest nie tylko wiel-
Zoom mia³ nas wyró¿niæ na mapie tawiæ j¹ na wk³ad w³asny potrzebny my w tym roku bêd¹: przebudowa Szewce i ulicy Turystycznej. Dziêki k¹ nobilitacj¹, promocj¹, ale te¿ 
turystycznej Polski i ju¿ to czyni, przy realizacji planowanych inwe- by³ego biurowca PKS na mieszka- temu, oprócz aktualnie realizowa- potwierdzeniem, ¿e nasze wspólne 
czego dowodem s¹ presti¿owe, stycji z dofinansowaniem unijnym. nia socjalne (lipiec-sierpieñ), ter- nych na tych drogach piêciu kilo- wysi³ki i id¹ce w œlad za nimi 
krajowe a nawet miêdzynarodowe Niebawem bêdziemy podejmowaæ momodernizacja budynków u¿yte- metrów modernizacji, wykonamy osi¹gniêcia s¹ ponadprzeciêtne.
nagrody. Zoom mia³ wyd³u¿yæ se- stosowne decyzje. Musimy te¿ li- cznoœci publicznej( szko³y podsta- dodatkowo w tym roku kolejnych Takie profesjonalne rankingi s¹ 
zon turystyczny z dwóch miesiêcy czyæ siê z tym, ¿e sytuacja finanso- wowe, gimnazjum, dom nauczy- 7 kilometrów. Przy tej okazji ser- motywacj¹ do jeszcze lepszej pracy, 
letnich do co najmniej szeœciu i ju¿ wa gmin mo¿e siê w najbli¿szej ciela i oœrodek pomocy spo³ecznej - decznie dziêkujê P. Pos³owi oraz do brania przyk³adu od najlepszych. 
to czyni. Od kwietnia bie¿¹cego przysz³oœci pogarszaæ. Skutki fi- wrzesieñ) i prawdopodobnie kana- Dyrektorowi Generalnemu Lasów Stanowi¹ tak¿e inspiracjê do 
roku i od rana do wieczora Zoom nansowe reformy dotycz¹cej sze- lizacja ulicy Kamiennej( lipiec). Do Pañstwowych. Staramy siê tak¿e wyznaczania sobie ambitnych 
odwiedzaj¹ wycieczki. Zaintereso- œciolatków szacowane s¹ w naszej programu przebudowy dróg lokal- o modernizacjê drogi krajowej nr celów. Wyró¿nienie to dedykujê 
wanie jest na tyle du¿e, ¿e nasza gminie na oko³o milion z³otych nych z³o¿ymy we wrzeœniu wnio- 74 (Janów Lubelski - Frampol) moim wspó³pracownikom, Radzie 
spó³ka niektórym zainteresowanym dodatkowych kosztów rocznie. sek dotycz¹cy wykonania nawierz- z uwzglêdnieniem ci¹gu pieszo- Miejskiej i tym, którzy mnie naj-
musi odmawiaæ. Rezerwowane s¹ W polskich warunkach nieprzewi- chni kilku ulic na nowym osiedlu rowerowego do Zofianki Górnej. bardziej motywuj¹, czyli mieszkañ-
ju¿ wycieczki na wrzesieñ i paŸ- dywalnoœci i niestabilnoœci, oraz „Przyborowie”. Liczymy te¿ na to, Sprawa jest trudna, ale liczymy, ¿e com naszej gminy.
dziernik. Korzystaj¹ z tego równie¿ tendencji do obarczania samorz¹- ¿e uda nam siê zdobyæ dofinanso- i w tym przypadku pomoc naszego D. K. Dziêkujê za rozmowê.
inne oœrodki turystyczne dysponu- dów coraz to nowymi zadaniami wanie na budowê nowych trybun pos³a bêdzie skuteczna. K. K. Dziêkujê bardzo i pozdra-
j¹ce baz¹ gastronomiczno - nocle- bez nale¿ytego ich dofinansowania wraz z zapleczem szatniowym na D.K. Kwestie spo³eczne s¹ nie- wiam mieszkañców naszej gminy 
gow¹. Nasza gminna spó³ka zatrud- nie wiemy jak bêd¹ siê kszta³towaæ stadionie miejskim. Z kolei do po³o- odzownym zagadnieniem dla spo- oraz wszystkich czytelników 
nia na umowach sta³ych ju¿ 26 osób w najbli¿szych latach dochody wy przysz³ego roku nasza gmina ³ecznoœci lokalnej. Rodzinny pro- Gazety Janowskiej.
a na umowach okresowych w sezo- i wydatki gmin. Tym niemniej obec- ma opracowaæ nowy program re- gram „500+” ruszy³ od 1 kwiet- Tekst i foto: 
nie turystycznym kolejnych kilka- nie nasza sytuacja finansowa jest witalizacji, który ma zawieraæ nia. 15 kwietnia podpisa³ Pan Dorota Kozdra

rad, po

Liczy siê pomys³ i motywacja
wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego

cd.ze str. 1

Janów Lubelski z lotu ptaka - Foto: UM
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W zwi¹zku z przejœciem Naczelnikiem nowo utwo-
na emeryturê Haliny Bie- rzonego Wydzia³u Spraw 
niek, nowym Kierownikiem Spo³ecznych, Obywatels-
Placówki Terenowej Kasy kich i Zarz¹dzania Kryzyso-
Rolniczego Ubezpieczenia wego. Jako Naczelnik ja-
Spo³ecznego zosta³ Artur nowskiego starostwa nadzo-
Pizoñ - absolwent Wydzia³u rowa³ prace dotycz¹ce orga-
Politologii Uniwersytetu nizacji pozarz¹dowych. Nie 
Marii Curie - Sk³odowskiej obce s¹ Panu Pizoniowi 
w Lublinie i Studiów Pody- sprawy dotycz¹ce jednostek 
plomowych. Od 2007 roku organizacyjnych pomocy 
pracowa³ w Janowskim Sta- spo³ecznej i opieki zdrowot-
rostwie. W 2010 roku zosta³ nej bêd¹cych w kompetencji 
Zastêpc¹ Naczelnika Wy- Janowskiego Starostwa. 
dzia³u Logistyki i Gospo- Tekst i foto: 
darki Mieniem. W 2011 roku Dorota Kozdra

Artur Pizoñ - Kierownikiem 
Placówki Terenowej KRUS

Kolejna edycja rankingu „Per³y doceniæ te samorz¹dy, które w naj-
Samorz¹du”, kolejni wyró¿nieni. wiêkszym stopniu realizuj¹ misjê 
Wœród nich Burmistrz Janowa Lu- publiczn¹. Tworz¹c metodologiê ran-
belskiego Krzysztof Ko³tyœ. kingu, uwzglêdnialiœmy ró¿norod-
W poprzednim roku, jak i w obec- noœæ i specyfikê polskich JST. Przy-
nym Per³a Samorz¹du trafi³a do tych znaj¹c tytu³ „Per³y Samorz¹du”, 
prezydentów, burmistrzów i wójtów, koncentrujemy siê na konkretnych 
którzy piastuj¹c samorz¹dow¹ funk- dzia³aniach gminy, które maj¹ na 
cjê zapracowali na miano nie tylko celu rozwój spo³ecznoœci lokalnej”.
dobrego samorz¹dowca, wykazuj¹c Przypomnijmy, ¿e ranking zosta³ og-
siê przedsiêbiorczoœci¹, innowacyj- ³oszony przez Dziennik Gazetê 
noœci¹, kreatywnoœci¹ i zaanga¿owa- Prawn¹. Zg³oszenia nale¿a³o przes-
niem, ale i mened¿era. Jak co roku ³aæ do 15 kwietnia br. Dnia 24 maja 
nagrody przyznano w czterech kate- (wtorek) w Warszawie odby³a siê 
goriach: miasta powy¿ej 100 tys. uroczysta gala laureatów. Wyniki 
mieszkañców, miasta do 100 tys. rankingu opracowywane s¹ - pod 
mieszkañców, gminy miejsko - merytorycznym nadzorem Deloitte 
wiejskie oraz gminy wiejskie. Za- Consulting S.A. - na podstawie an-
znaczmy, ¿e wrêczono tak¿e nagro- kiet i informacji przekazywanych 
dy w rankingu „Internetowa Per³a przez same samorz¹dy. Udzia³ w 
Samorz¹du”. Jak czytamy na ³amach rankingu oraz fina³owej gali jest 
Dziennika Gazety Prawna: „W ra- nieodp³atny.
mach naszego rankingu chcemy Dorota Kozdra

"Per³a Samorz¹du" dla Burmistrza 
Krzysztofa Ko³tysia

Absolwent Szko³y Aspi- lub obywatelom, ofiarn¹ mendanta G³ównego Pañ-
rantów Stra¿y Po¿arnej dzia³alnoœæ publiczn¹, ofiar- stwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Krakowie, a tak¿e Szko³y ne niesienie pomocy oraz Grzegorz Pazdrak otrzyma³ 
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej dzia³alnoœæ charytatywn¹. tak¿e nominacjê na stopieñ 
w Warszawie, od 2006 roku Dodajmy, ¿e z rozkazu nad- starszego brygadiera. 
Komendant Powiatowy Pañ- bryg. Leszka Suskiego - Ko- Tekst i foto: Dorota Kozdra
stwowej Stra¿y Po¿arniczej 
w Janowie Lubelskim - 
Grzegorz Pazdrak. Ze s³u¿b¹ 
w szeregach stra¿y zwi¹zany 
od 24 lat (od 1992 roku).  
W tym roku bryg. Pazdrak 
obchodzi dziesiêciolecie 
pracy na stanowisku Ko-
mendanta. Dnia 4 maja pod-
czas Centralnych Obchodów 
Dnia Stra¿aka na Placu 
Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w Warszawie, zosta³ 
odznaczony przez Prezy-
denta RP - Andrzeja Dudê 
Br¹zowym Krzy¿em Zas³u-
gi. Ustanowiony w 1923 r. 
nadawany jest osobom, 
które po³o¿y³y zas³ugi dla 
pañstwa lub obywateli spe³-
niaj¹c czyny przekraczaj¹ce 
zakres ich zwyk³ych obo-
wi¹zków, a przynosz¹ce 
znaczn¹ korzyœæ pañstwu 

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi 
dla Grzegorza Pazdraka

W janowskim starostwie Panu Krzysztoniowi sprawy 
pracuje 17 lat (od pocz¹tku kadrowe (dotycz¹ce pra-
funkcjonowania Powiatu Ja- cowników Janowskiego Sta-
nowskiego). Pocz¹tkowo rostwa i jednostek organiza-
jako referent do spraw ob- cyjnych), kwestie inwesty-
s³ugi Rady i Zarz¹du Powia- cyjne (pozyskiwania fundu-
tu, kolejno jako podinspek- szy unijnych, wspó³pra-
tor do spraw organizacyjno - cowa³ przy realizacji przed-
kadrowych i obywatelskich. siêwziêæ inwestycyjnych 
Przez ostatnie 13 lat (od powiatu), organizacyjne 
2003 roku) pe³ni³ funkcjê (organizacja pracy Janow-
Naczelnika Wydzia³u Orga- skiego Starostwa i zasad je-
nizacji, Promocji i Rozwoju. go funkcjonowania), promo-
Dnia 30 marca 2016 roku cyjne powiatu (organizacja 
decyzj¹ Starosty Janow- imprez promocyjnych i pa-
skiego Grzegorza Pyrzyny triotyczno - religijnych, Natomiast w dalszym ci¹gu 
zosta³ Sekretarzem Powiatu koordynowanie prac doty- Grzegorz Krzysztoñ spra-
- Grzegorz Krzysztoñ. Pan cz¹cych publikacji promo- wuje funkcjê Naczelnika 
Grzegorz jest absolwentem cyjnych powiatu). Dodajmy, Organizacji, Promocji i Roz-
prawa Katolickiego Uniwer- i¿ po objêciu funkcji Sekre- woju przy jednoczesnym 
sytetu Lubelskiego w Lubli- tarza przez Pana Grzegorza, sprawowaniu funkcji Sek-
nie. W swojej dotychcza- sprawy kadrowe zosta³y po- retarza Powiatu. 
sowej pracy nieobce by³y wierzone Pani Annie Surtel. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Grzegorz Krzysztoñ – 
Sekretarz Powiatu Janowskiego

Naczelnikiem Urzêdu Skar-
bowego w Janowie Lubel-
skim od 28 kwietnia 2016 
roku jest Izabela Smalisz. 
W 2005 roku rozpoczê³a 
pracê na stanowisku referen-
ta w Referacie Podatku 
Dochodowego, 2007 roku 
zosta³a starszym referentem, 
kolejno inspektorem. W

2011 rozpoczê³a pracê 
w Referacie analiz i plano-
wania oraz kontroli podatko-
wej. Dnia 1 stycznia 2015 
roku zosta³a kierownikiem 
tego¿ Referatu. Izabela wentk¹ Szko³y Wy¿szej im. 
Smalisz jest absolwentk¹ Romualda Kudliñskiego 
Wy¿szej Szko³y Ekonomi- w Warszawie (2 - letnie 
czno - Przyrodniczej w San- studia magisterskie - kieru-
domierzu (studia licencjac- nek „Finanse i Rachunko-
kie - kierunek „Marketing woœæ”). 
i Zarz¹dzanie) oraz absol- Tekst i foto: Dorota Kozdra

ro-
ku 

Izabela Smalisz – 
Naczelnikiem Urzêdu 

Skarbowego

Z okazji Dnia Samorz¹du Terytorialnego wszystkim, którzy 
wspó³tworz¹ samorz¹d i pracuj¹ dla dobra lokalnej 

spo³ecznoœci - Pracownikom Samorz¹dowym Urzêdu 
Miejskiego, jednostek organizacyjnych, Radnym oraz 

So³tysom, pragniemy z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia 
pomyœlnoœci,wytrwa³oœci i satysfakcji w realizacji 

zadañ samorz¹dowych. 
¯yczymy sukcesów zawodowych i osobistych, du¿o zdrowia, 
wytrwa³oœci, wielu pomys³ów w budowaniu rozwoju gminy 

Janów Lubelski. 

Redakcja Gazety Janowskiej

„Ludzie kultury stoj¹ na stra¿y najbardziej 
autentycznego dziedzictwa ludzkoœci i tworz¹ 
przysz³oœæ narodów”

Jan Pawe³ II

Z okazji przypadaj¹cego 29 maja Dnia Dzia³acza Kultury sk³adamy 
najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim twórcom i animatorom ¿ycia kulturalnego w 
gminie Janów Lubelski. 

Dziêkujemy za trud i pracê na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wk³ad 
w krzewienie tradycji wœród mieszkañców naszej gminy. 

¯yczymy wielu sukcesów, wytrwa³oœci, a przede wszystkim satysfakcji 
p³yn¹cej z Waszej pracy. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, która siê liczy jest serce. I za to 
serce, za umi³owanie kultury, za pasjê - dziêkujemy.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Ewa Janus

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ  
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Dnia 26 kwietnia br. ju¿ Lubelskiego, ks. dr Jacka mistrza Janowa Lubelskie- mara Olecha, ks. Sylwestra 
po raz 19. w Janowskim Oœ- Staszaka, ks. dr Jacka go. Pierwsze przedstawienie Utnika, Krystyny Lewiñ-
rodku Kultury odby³ siê Fes- Beksiñskiego, oraz Grzego- zosta³o przygotowane przez skiej, Ewy Butryn, Wies³a-
tiwal Kultury Chrzeœcijañ- rza Pyrzynê - Starostê Ja- uczniów z Zespo³u Szkó³ im. wa Muchy.
skiej „Trwajmy mocni w wie- nowskiego, Antoniego Kul- Wincentego Witosa pt. „Fran- Kolejny spektakl zosta³ wy-
rze”. Spotkanie zosta³o uœ- ciszkanin z SS”. M³odzi ak-pê - Wicestarostê Janow- re¿yserowany przez ucz-
wietnione przez wyj¹tko- torzy zaprezentowali sylwet-skiego, a tak¿e Wies³awê niów z Liceum Ogólno-
wych goœci: ks. Bogdana kê i losy wspó³czesnego Dyjach - Dyrektor Zak³adu kszta³c¹cego im. Bohaterów 
Krempê - Dyrektora Wy- œwiadka wiary Ojca Karola Obs³ugi Szkó³ i Placówek Porytowego Wzgórza. Gru-
dzia³u Katechetycznego Ku- Goldmana. Inscenizacja Oœwiatowych. Urz¹d Miejs- pa teatralna przygotowana 
rii Lubelskiej, Ewê Sêk - zosta³a przygotowana pod ki reprezentowa³ Czes³aw pod kierunkiem s. Maksy-
z Katolickiego Uniwersytetu kierunkiem ks. dr Walde-Krzysztoñ Zastêpca Bur- miliany oraz El¿biety Tylus, 

przedstawi³a spektakl „Stó³ 
Boga Ojca”. Natomiast 
Zespó³ Szkó³ Technicznych 
zaprezentowa³ inscenizacjê 
„Wierzê w Boga Ojca Wsze-
chmog¹cego”. Uczniowie 
zostali przygotowani pod 
kierunkiem Anny Szmidt, 
Angeliki Wieczorek oraz ks. 
Mateusza Kozie³. Wszystkie 
przygotowane spektakle „na-
si¹kniête” by³y przes³aniem 
myœli z piosenki doœæ czêsto 
œpiewanej przez m³odzie¿: 
„Jaki by³ ten dzieñ, co daro-
wa³, co wzi¹³. Czy mnie wy-
niós³ pod niebo, czy rzuci³ na 
dno. Jaki by³ ten dzieñ, czy 
coœ zmieni³, czy nie. Czy by³ 
tylko nadziej¹ na dobre 
i z³e”. Dodajmy, ¿e festiwal 
zosta³ poprowadzony przez 
Aleksandrê Rak i Marcina 
Kucab.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Gdy kolejny dzieñ nadziej¹ siê sta³…”. 
Eutrapelia 2016

Pewnego sobotniego wie- nierzyki, samochodzik. Jak-
czoru wybraliœmy siê do ¿e modny by³ domowy teat-
Muzeum Regionalnego. By³ rzyk kukie³kowy. Pewnego 
to niezwykle wyj¹tkowy sobotniego wieczoru, do-
czas, poniewa¿ jakby za k³adnie 14 maja, uczest-
dotkniêciem czarodziejskiej niczyliœmy w Nocy Mu-
ró¿ki przenieœliœmy siê do zeum. Dzisiaj pozosta³y tyl-
okresu PRL-u. ko mi³e wspomnienia, które 
By³o to o tyle ciekawe spot- to do³¹czmy do historii 
kanie poniewa¿ m³odzie¿ sprzed lat… 
i doroœli znaj¹ ten okres cza- Na niebywa³¹ podró¿ w cza-
su z opowiadañ doros³ych, sie zabrali nas pracownicy 
teraz mogli zagraæ w tra- Muzeum: Justyna Flis, Kin-
dycyjne gry i zabawy. Kto ga Pianowska - Siluk, Piotr 
dziœ pamiêta jak bajki wy- Widz, Agnieszka Fac z Dy-
œwietla³o siê tzw., rzutnika, rektor Barbar¹ Nazarewicz.
kto przypomina sobie gry Tekst: Dorota Kozdra, 
w klasy, w gumê. Same zaœ foto: archiwum 
zabawki - misie, lalki, ¿o³- Muzeum Regionalnego

Pewnej nocy 
w Muzeum 

Regionalnym

Szczególnym zaintere- blinie, Uniwersytet Marii 
sowaniem cieszy³y siê te- Curie - Sk³odowskiej w Lu-
goroczne Targi Pracy i Edu- blinie, Kolegium Pracow-
kacji zorganizowane przez ników S³u¿b Spo³ecznych 
M³odzie¿owe Centrum Ka- w Lublinie, Katolicki Uni-
riery OHP w Janowie Lu- wersytet Lubelski Jana Paw-
belskim, Powiatowy Urz¹d ³a II w Lublinie, Wy¿sza 
Pracy oraz Centrum Eduka- Szko³a Prawa i Administra-
cji i Pracy M³odzie¿y OHP cji w Rzeszowie, Pañstwo-
w Zamoœciu, które odby³y wa Wy¿sza Szko³a Zawodo-
siê w czwartkowe przedpo- wa im. Szymona Szymano-
³udnie tj. 21 kwietnia w Sali wica w Zamoœciu, Pañstwo-
Konferencyjnej Restauracji wa Wy¿sza Szko³a Zawodo-
„Myœliwska”. Spotkanie wa w Che³mie, Katolicki 
zosta³o otwarte przez Renatê Uniwersytet Lubelski Jana 
Flis - doradcê zawodowego Paw³a II Wydzia³ Zamiejs-
z MCK w Janowie Lubel- cowy Prawa i Nauk o Spo-
skim i Agnieszkê Kazañsk¹ ³eczeñstwie w Stalowej Wo-
z Centrum Edukacji i Pracy li, Zespó³ Szkó³ Leœnych 
M³odzie¿y w Zamoœciu. w Bi³goraju, Regionalne 
Targi s¹ okazj¹ tak¿e okazj¹ Centrum Edukacji Zawodo-
do promocji przedsiêbior- wej w Bi³goraju, ¯ak - 
czych firm tworz¹cych nowe Centrum Nauki i Biznesu 
miejsca pracy na naszym w Kraœniku, Zespó³ Szkó³ 
terenie. Wœród obecnych na Centrum Kszta³cenia Rolni-
spotkaniu byli pracodawcy czego w Potoczku, Medy-
m.in.: P.P.H. "Janex", Zak³ad czne Studium Zawodowe 
Przetwórstwa Miêsnego im. Stefanii Wo³ynki w Ja-
B. Wereska w B³a¿ku, Hotel nowie Lubelskim oraz Zes-
Królewski, Hotel DUO pó³ Szkó³ im. Wincentego 
Spa&Wellness, Cech Rze- Witosa w Janowie Lubels-
mios³ Ró¿nych i Przedsiê- dów Opieki Zdrowotnej, gogiczna Biblioteka Woje- starosta Janowski, Witold jach - Dyrektor Powiato- kim prezentuj¹c swój warsz-
biorców Janów Lubelski, Powiatowy Zak³ad Aktywi- wódzka im. KEN Filia Ja- Kowalik - Burmistrz Modli- wego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ tat pracy, Zespó³ Szkó³ Cent-
P.P.H. CARINA Sp.c. K. i E. zacji Zawodowej, Œrodowis- nów Lubelski, Powiatowy borzyc, Jerzy Pietrzyk - i Placówek Oœwiatowych rum Kszta³cenia Rolniczego 
Kowal, "Trans-Pal" Stanis- kowy Dom Samopomocy, Urz¹d Pracy, Centrum Edu- Wójt Gminy Potok Wielki, oraz Dyrekcja Powiatowego w Potoczku, Zespó³ Szkó³ 
³aw Gzik, CATERPILLAR "BARKA" Dom Pomocy kacji i Pracy M³odzie¿y Stanis³aw Ro¿ek - Wójt Urzêdu Pracy w Janowie Technicznych, Liceum Ogól-
Poland Sp.zo.o.,FORTACO Spo³ecznej, Powiatowa Sta- w Zamoœciu, M³odzie¿owe Gminy Dzwola, a tak¿e kie- Lubelskim. nokszta³c¹ce im. Bohaterów 
JL Sp. z o. o., Us³ugi Remon- cja Sanitarno - Epidemiolo- Centrum Kariery w Janowie rownicy i dyrektorzy insty- Wœród szkó³ prezentuj¹cych Porytowego Wzgórza.
towo - Budowlane A. £acko. giczna, Urz¹d Skarbowy, Lubelskim. W „Targach tucji oœwiatowych: Teresa swoj¹ ofertê znalaz³a siê Podczas targów zaprezento-
Instytucje m.in. Komenda Janowskie Stowarzyszenie Pracy i Edukacji” uczestni- Biernat - Dyrektor Zespo³u m.in.: Wy¿sza Szko³a Peda- wa³o siê ponad 50 wystaw-
Powiatowej Policji w Jano- Niesienie Pomocy "HUMA- czyli równie¿ przedstawi- Szkó³ im. Wincentego Wi- gogiczna im. Jana Korczaka ców, w wiêkszoœci przedsta-
wie Lubelskim, Komenda NUS", Park Rekreacji  ciele w³adz samorz¹do- tosa, Dariusz Wolan - Dyrek- w Warszawie Wydzia³ Za- wiciele szkó³, ale tak¿e pra-
Powiatowej Pañstwowej ZOOM NATURY, Bank wych: Bo¿ena Czajkowska - tor Zespo³u Szkó³ Centrum miejscowy w Lublinie, Wy¿- codawcy i poœrednicy pracy.
Stra¿y Po¿arnej, Samodziel- PEKAO SA I Oddzia³ Sekretarz Gminy Janów Lu- Kszta³cenia Rolniczego sza Szko³a Przedsiêbior- Tekst i foto: 
ny Publiczny Zespó³ Zak³a- w Janowie Lubelskim, Peda- belski, Antoni Kulpa - Wice- w Potoczku, Wies³awa Dy- czoœci i Administracji w Lu- Dorota Kozdra

„Praca i edukacja” ju¿ po raz szósty



8.

Kwiecieñ - Maj  2016

Majowy numer „Janowski autorstwa Andrzeja Albiniaka. wprowadza nas Anna Mazur pisz¹c niemieckiej”. Marcin Zaborski kim do 2008 roku ze szczególnym 
Korzeni” (pó³rocznik redagowany Przeczytamy o „Pomniku transmi- o „Legalnych organizacjach chary- przedstawia „Dzielnych ch³opców uwzglêdnieniem funkcji oœwiato-
przez zespó³ Barbarê Nazarewicz – sji uczuæ „Naddziadów”. Rzecz tatywnych w okresie okupacji AL-owców”, natomiast Karolina wo - wychowawczych (cz. I) 
Redaktor Naczelny, £ukasza o kodzie pamiêci zawartym w ja- Sowa prezentuje sylwetkê „Józefa w artykule Ewy Katarzyny Misztal.
Pasztaleniec i Dominika Szulca), nowskim pomniku Tadeusza Koœ- K³ysia - Bohatera Niez³omnego”. Ostatnie karty poœwiêcone s¹ 
rozpoczyna wiersz Krystyny Kor- ciuszki i kluczu do jego odszyfro- „Wspomnienia o czcigodnym „Zestawieniu bibliograficznemu 
czak „Polskie kapliczki”, który wania z ³am czasopisma „Orze³ ksiêdzu œp. Janie Piotrze Orle” - to za rok 2015. Miejscowoœci powia-
rzecz mo¿na, i¿ pe³ni rolê prze- Bia³y”, z którym to tematem prag- artyku³ autorstwa Bohdana Kie³ba- tu janowskiego”, które zosta³y 
wodnika po kartach niniejszego nie zapoznaæ czytelników Adam sy. Na temat kultury ludowej, opracowane przez Agnieszkê 
wydania. Przemawiaj¹ca jest tutaj Mackiewicz i Andrzej Albiniak. a dok³adnie „Próby rekonstrukcji Leœnik - Lewandowsk¹.
myœl u¿yta przez Pani¹ Krystynê, Natomiast Józef Stanis³aw Wiele- stroju mieszkañców wsi z okolic  Przypomnijmy, ¿e Janowskie Ko-
cytujê „Polskie kapliczki i przy- ba omawia „Wp³yw dworu na w³o- Janowa Lubelskiego i Kraœnika rzenie mo¿na nabyæ w siedzibie 
dro¿ne krzy¿e (…) Dla wielu s¹ œcian Wierzchowskich”. Interesu- z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku” wydawcy, czyli Muzeum Regio-
ostoj¹ i miejscem modlitwy. Dla j¹cym zagadnieniem prezentuj¹- pisze Mariola Tymochowicz. O hi- nalnego w Janowie Lubelskim 
wielu piêknem i wspomnieniem cym na ³amach Janowskich Korze- torii zawartej w „jednej fotografii” (tymczasowa siedziba w Domu 
lat”. Do takich wspomnieñ zabiera ni jest przedstawienie „Samorz¹du zapoznaje czytelników Maryla Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 
nas lektura Janowskich Korzeni. Powiatu Janowskiego w 1930 Pianowska. 16) lub w ksiêgarni „KAMENA” 
Na ³amach kart czasopisma odnaj- roku”. „Wspomnienia janowskie- Na ³amach majowego wydania przy ul. J. Zamoyskiego 30. 
dziemy „Kilka uwag w sprawie go ̄ yda - Mosze Hamera (cz. 2)” to „Janowskich Korzeni” przeczyta- Zapraszamy do lektury.
pocz¹tków u¿ywania nazwy Janów artyku³ Daniela Starzyñskiego.  my tak¿e o „Dzia³alnoœci Muzeum Dorota 
na okreœlenie miasta nad Bia³¹” - W zagadnienie pomocy spo³ecznej Regionalnego w Janowie Lubels- Kozdra

Jako wspomnienie dawnych lat… 
- ukaza³ siê nowy numer „Janowskich Korzeni”

Uroczysta Msza Œwiêta w Ja-
nowskiej Kolegiacie pod prze-
wodnictwem ks. Zygmunta Wnu-
kowskiego, przypomnia³a nam 
wszystkim rolê Konstytucji, jak¹ 
odegra³a w obecnych czasach. 
Czy Konstytucja ma dzisiaj, dla 
nas wspó³czesnych jak¹œ war-
toœæ, gdy przypominamy sobie 
moment odœpiewania hymnu 
pañstwowego, gdy ws³uchujemy 
siê w przemówienie Burmistrza 
Janowa Lubelskiego - Krzysztofa 
Ko³tysia, gdy patrzymy na 
m³odzie¿ z Publicznego Gimna-
zjum w Janowie Lubelskim 
tañcz¹c¹ poloneza. Stawiamy 
sobie kolejne pytanie w myœl 
s³ów wyœpiewanych piosenek 
przez uczennice gimnazjum - 
Gdzie tej wolnoœci szukaæ mamy?
Ostatnim punktem uroczystoœci 
by³ moment z³o¿enia kwiatów 
przez przedstawicieli w³adz sa-
morz¹dowych szczebla gminne-
go, powiatowego, wojewódzkie-
go, przedstawicieli szkó³, jedno-
stek i instytucji, stowarzyszeñ, 
s³u¿b mundurowych pod pom-
nikiem Tadeusza Koœciuszki. 
Rangê uroczystoœci dope³ni³a 
obecnoœæ harcerzy, którzy pe³nili 
wartê pod pomnikiem Tadeusza 
Koœciuszki. 
Zaznaczmy, ¿e wystêp artysty-
czny zosta³ przygotowany przez 
uczniów z Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Janowie 
Lubelskim pod kierunkiem Ur-
szuli Wiechnik, Bo¿eny Mêdrek, 
Agnieszki Maksim, Ma³gorzaty 
Lewczuk. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Konstytucja 3 Maja 
– ile w tych krótkich s³owach pytañ?
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
oraz s³owa otuchy i wsparcia

dla 
Czes³awa Krzysztonia

Zastêpcy Burmistrza Janowa Lubelskiego
z powodu œmierci Teœciowej - Janiny Heleny Orze³

sk³ada

Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
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W ca³ej Polsce, a tak¿e Wiêkszoœæ uroczystoœci 
w Smoleñsku i w Katyniu mia³a miejsce na Krakow-
w niedzielê dna 10 kwietnia skim Przedmieœciu w War-
odbywa³y siê obchody upa- szawie. Od rana zbierali siê 
miêtniaj¹ce ofiary katastrofy wszyscy, którzy chcieli ucz-
smoleñskiej. W uroczystoœci ciæ pamiêæ ofiar katastrofy 
w wielu polskich miastach pod Smoleñskiem. 
obchody mia³y podnios³y W obchodach w centrum 
charakter. W intencji 96 stolicy uczestniczy³y dzie-
ofiar katastrofy prezydenc- si¹tki tysiêcy ludzi. Tego 
kiego samolotu zosta³y od- dnia tj. 10 kwietnia br. na 
prawione Msze Œwiête, de- w stolicy obecni byli tak¿e 
dykowano marsze, koncerty, mieszkañcy Powiatu Ja-
wystawy. W niektórych nowskiego. 
miastach 10 kwietnia o 8.41 Tekst: Dorota Kozdra, 
zabrzmia³y syreny. foto: uczestnicy wyjazdu

Tamta wiosna 2010 roku pieczeñstwa Narodowego przedstawiciele Si³ Zbroj- BOR, w tym jedna kobieta waliœmy odpowiedzieæ dnia na Sejm RP, Jana Franiê - 
³¹czy siê nierozerwalnie Aleksander Szczyd³o, Sek- nych RP: Dowódca Si³ Agnieszka Pogródka - Wêc- 10 kwietnia 2016 roku, pod- Radnego Sejmiku Woje-
z wiosn¹ 1940 roku, Smo- retarz Stanu w Kancelarii Operacyjnych - gen. broni ³awek. Jaka by³a nasza czas Mszy Œw. odprawionej wództwa Lubelskiego, Artu-
leñsk - Katyñ. Jest sobota 10 Prezydenta RP Pawe³ Wy- Bronis³aw Kwiatkowski, pierwsza reakcja, gdy us³y- w Janowskiej Kolegiacie. ra Pizonia - Naczelnika Sta-
kwietnia 2010 roku godzina pych, Szef Sztabu General- Dowódca Polskich Si³ Po- szeliœmy o tej katastrofie? Próbowaliœmy zrozumieæ rostwa Janowskiego w imie-
7.10, samolot rz¹dowy TU- nego WP gen. Franciszek wietrznych - gen. Andrzej Wszystkie stacje telewi- „tamto wydarzenie” z 2010 niu cz³onków PiS w Janowie 
154-M na pok³adzie, które- G¹gor, Prezes Polskiego B³asik, Dowódca Polskich zyjne, radiowe, podaj¹c t¹ roku, we wspólnej modlit- Lubelskim, oraz Krzysztofa 
go znajdujê siê Para Prezy- Komitetu Olimpijskiego Si³ L¹dowych - gen. Tadeusz wiadomoœæ do opinii pub- wie. W tej ciszy, gdy dele- Ko³tysia - Burmistrza Jano-
dencka Maria i Lech Ka- Piotr Nurowski, Rzecznik Buk, Dowódca Si³ Spec- licznej mia³y nadziejê, ¿e gacje w³adz samorz¹dowych wa Lubelskiego, Czes³awa 
czyñscy, ostatni Prezydent Praw Obywatelskich Janusz jalnych - gen. W³odzimierz ktoœ prze¿y³. Nie do koñca i parlamentarnych z³o¿y³y Krzysztonia – Wiceburmist-
na uchodŸctwie Ryszard Kochanowski, Prezes NBP Potasiñski, Dowódca Mary- wierzyliœmy, ¿e prezydencki wieñce przed kamieniem rza, Ewê Janus - Przewod-
Kaczorowski, urzêdnicy S³awomir Skrzypek, Prezes narki Wojennej - Wice- samolot rozbi³ siê pod Smo- pamiêci, który znajdujê siê nicz¹c¹ Rady Miejskiej 
pañstwowi, dowódcy Si³ IPN Janusz Kurtyka, wœród admira³ Andrzej Karweta, leñskiem, ¿e wszyscy zgi- na Palcu Maryjnych przy w imieniu mieszkañców 
Zbrojnych, Parlamentarzy- nich 10 ksiê¿y, w tym Dowódca Garnizonu War- nêli. PóŸniej… zdjêcia roz- Kaplicy Zjawienia. Wieñce gminy Janów Lubelski.
œci, cz³onkowie ofiar katyñs- Biskup polowy gen. Dyw. szawa - gen. Kazimierz bitego samolotu, fotografie zosta³y z³o¿one przez: Grze- Tego dnia, byæ mo¿e po raz 
kich, pracownicy BOR, Tadeusz P³oski - ordynariusz Gilarski. Wœród nich za³oga uczestników lotu, a ka¿de gorza Pyrzynê - Starostê kolejny uœwiadomiliœmy 
stewardessy nie dolatuje na polowy WP, a tak¿e ks. samolotu: m.in. Kapitan Ar- zdjêcie przepasane kirem Powiatu Janowskiego i An- sobie, ¿e na wy¿ej postawio-
uroczyste obchody uczcze- Ryszard Rumianek - Rektor kadiusz Protasiuk, 3 stewar- i pytanie - czy tego dnia to toniego Kulpê - Wicesta- ne pytanie byæ mo¿e nigdy 
nia 70 rocznicy zbrodni Uniwersytetu Kardyna³a dessy - najm³odsza z nich los inaczej chcia³? rostê w imieniu mieszkañ- nie odpowiemy. A dzi-
katyñskiej. Pasa¿erowie Stefana Wyszyñskiego Natalia Januszko mia³a 22 Na wy¿ej postawione pyta- ców Powiatu Janowskiego, siaj…pozosta³y marzenia, 
prezydenckiego Tupolewa w Warszawie. Wœród nich lata, oraz 9 funkcjonariuszy nie, po raz kolejny próbo- Jerzego Bieleckiego - Pos³a które nie zosta³y zrealizo-
gin¹ w katastrofie pod Smo- wane…œcie¿ki,  dró¿ki,  
leñskiem. Godzina 8.41 dnia drogi nieprzedeptane… s³o-
10 kwietnia od 2010 roku, wa niewypowiedziane… 
ma swoj¹ ciszê. To niespo- myœli w poœpiechu przez 
kojna cisza przypomina nam wiatr zapl¹tane…œlady ¿y-
o œmierci 96 osób, pasa¿e- cia w pamiêci zachowane. 
rów samolotu. Wœród nich Smoleñsk 2010 - Katyñ 
24 kobiety i 72 mê¿czyzn. 1940. 
Wœród nich wicemarsza³ko- Zaznaczmy, ¿e uroczystoœci 
wie Sejmu: Krzysztof Putra, zosta³y zorganizowane z ini-
Jerzy Szmajdziñski, Wice- cjatywy Zarz¹du Komitetu 
marsza³ek Senatu Krystyna Prawa i Sprawiedliwoœci 
Bochenek, Szef Kancelarii w Janowie Lubelskim.
Prezydenta RP W³adys³aw Tekst i foto: 
Stasiak, Szef Biura Bez- Dorota Kozdra

„Za œmieræ dla jutra, za ten lot tragiczny…”

Mieszkañcy Powiatu Janowskiego na obchodach w Warszawie

”Nie odchodzi siê tak naprawdê i zupe³nie, 
bo mimo wszystko - pozostaje siê w czyjeœ 
pamiêci i czyimœ czekaniu...”

Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy, 
¿e w dniu 15 maja 2016 roku odesz³a 

nasza Kole¿anka,
Pedagog w Wychowawca, 
emerytowana Nauczycielka 

matematyki

Pani Profesor Janina Orze³
By³a przyk³adem przyjaŸni, kultury, intelektu 

i wielu pasji.
Pozostan¹ ci¹gle ¿ywe wspomnienia…

Rodzinie i Bliskim Zmar³ej sk³adamy serdeczne 
wyrazy wspó³czucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy
Zespo³u Szkó³ Technicznych

Drogiej Kole¿ance

El¿biecie Krzysztoñ
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia, 

wsparcia i otuchy w trudnych 
chwilach

z powodu œmierci Mamy
sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy
z Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Paw³a II w Janowie Lubelskim
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Zebranie sprawozdawczo- brany), w OSP Ujœcie - Woj-
wyborcze  Zarz¹du Miejsko ciech Spryszak (ponownie), 
- Gminnego Zwi¹zku Ochot- w OSP Zofianka Górna - 
niczych Stra¿y Po¿arnych Józef Rz¹d (nowo wybrany), 
RP odby³o siê 7 maja 2016 r.  w Zak³adowej OSP - Krzy-
w Bia³ej. Zebranie prowa- sztof Be³dyk (ponownie).
dzi³ druh Tadeusz Pikula. W kadencji 2011-2015 
Sprawozdanie z dzia³alnoœci zosta³o wyremontowanych 
przedstawi³ Prezes OSP Ja- wiêkszoœæ stra¿nic w tym:

1. W OSP Bia³a budynek pod-nów Lubelski Grzegorz 
dano remontowi kapitalne-Kwiecieñ. (fragmenty cytu-
mu z dobudow¹ piêtra oraz jemy).  „W miesi¹cu styczeñ 
gara¿u na sprzêt po¿arniczy. i luty bie¿¹cego roku, odby³y 
2. W OSP Zofianka Górna siê we wszystkich jednost-

1. OSP Bia³a otrzyma³a 5. Agregaty pr¹dotwórcze Dokonano wyboru nowych lepa Artur, Skrzypek S³awo-przeprowadzono remont kach zebrania sprawozdaw-
w u¿ytkowanie samochód GERA otrzyma³y OSP Bia³a w³adz Zarz¹du Miejsko mir, Tyra Marian, Miœ Euge-kapitalny ca³ego budynku czo-wyborcze, wybrano no-
z Komendy Powiatowej PSP i Momoty Górne. Gminnego, który na swoim niusz, Wójcik Józef, Rz¹d z dobudow¹ boksu gara¿o-we Zarz¹dy  OSP, a tak¿e 27 
w Janowie  Lubelskim. 6. Jednostki zosta³y doposa- pierwszym posiedzeniu Józef, Kusz Pawe³, ks. Sagan wego oraz wykonano ogrze-delegatów na zjazd gminny, 
2. OSP Janów Lubelski sa- ¿one w ubrania bojowe i ko- ukonstytuowa³ siê nastêpu- Kazimierz. wanie na olej opa³owy.i 27 druhów, w tym jedna 
mochód FORD ze œrodków szarowe. j¹co: Prezes - Ko³tyœ Krzy- Powo³ano komisje Rewizyj-3. Wybudowano nowa stra¿-druhna, do Zarz¹du Miejs-

7.Drobny sprzêt po¿arniczy Zarz¹du G³ównego ZOSP sztof, Wiceprezes - Kurasie- n¹ w sk³adzie: Przewodni-nicê na potrzeby OSP Mo-ko-Gminnego w Janowie Lu-
by³ na bie¿¹co kupowany RP, Ministerstwa Spraw We- wicz Krzysztof, Wiceprezes cz¹cy dh Alfred Wróblew-moty Dolne z jednym boksem belskim. W trakcie kampanii 
w miarê posiadanych œrod-wnêtrznych, Wojewódzkiego - Sydor Zenon. Komendant ski, cz³onek Antoni Sydor, gara¿owym. sprawozdawczo-wyborczej 
ków finansowych z Urzêdu Funduszu Ochrony Œrodo- gminny - Kwiecieñ Grze- Henryk Miazga. Do Zarz¹du 4. Rozpoczêto budowê stra¿-dokonano oceny pracy  OSP 
Miejskiego.wiska i Gospodarki Wodnej gorz, Sekretarz - Szostek Powiatowego Zarz¹du OSP nicy w Ujœciu. i ich Zarz¹dów oraz uchwa-
8.Za³o¿ono stronê inter-w Lublinie oraz Urzêdu El¿bieta, Skarbnik - Pikula RP wybrano dh Henryka 5. Docieplono i przepro-lono plany dzia³alnoœci na 
netow¹.Miejskiego w Janowie Lu- Tadeusz, Cz³onek prezy- Dygusia, Krzysztofa Ko³ty-wadzono remont stra¿nicy 2016r.”
Wymieniony sprzêt po¿ar-belskim. dium - Dyguœ Henryk, sia oraz Grzegorza Kwiet-w £¹¿ku Ordynackim.Na Prezesów OSP zostali 
niczy w tym samochody zos-3. Do OSP Momoty Dolne Mucha Stanis³aw, Startek nia. Delegatami na Zjazd 6. Bie¿¹ce remonty prowa-wybrani nastêpuj¹cy dru-
ta³y zakupione dziêki stara-Urz¹d Miejski zakupi³ u¿y- Bogdan, Zdybel Stanis³aw, Oddzia³u Powiatowego OSP dzono tak¿e w Momotach howie: w OSP Bia³a- Stani-
niom cz³onków poszczegól-wany samochód STAR 244 Gajór Józef, Powêska Ta- RP wybrani zostali: dh Krzy-Górnych.s³aw Zdybel (ponownie), 
nych Zarz¹dów OSP i Za-z OSP Domostawa, nato- deusz, Lenart Wies³aw, sztof Kurasiewicz, Józef 7.Przeprowadzono remont w OSP Janów Lubelski- 
rz¹du Gminnego ZOSP RP, miast OSP Zofianka Górna Spryszak Wojciech. Cz³onek Kusy, Pikula Tadeusz, Ze-gara¿u OSP Janów Lubelski Grzegorz Kwiecieñ (ponow-
a sfinansowane za zgod¹ otrzyma³a samochód STAR zarz¹du: Kusy Józef, Mucha non Sydor, Stanis³aw Zdybel w budynku Domu Nauczy-nie), w OSP £¹¿ek Ordynac-
Burmistrza Janowa Lubel-244 z Powiatu Bochnia. Józef, Zdybel Marcin, Le- i Jerzy Bielecki.ciela.ki - Czes³aw Torba (ponow-
skiego Krzysztofa Ko³tysia, 4. Motopompy i pompy szla- Przygotowanie i prowadze-piejza Janusz, Mazur Mar-W okresie sprawozdawczym nie), w OSP Momoty Dolne - 
Rady Miejskiej oraz Zarz¹du mowe otrzyma³y: OSP Bia³a, nie zebrania nale¿y uznaæ za cin, Torba Czes³aw, Powêz-2011-2015 jednostki otrzy-Tadeusz Powêska (ponow-
Wojewódzkiego ZOSP RP OSP Momoty Dolne i OSP wzorcowe.ka Miros³aw, Kaproñ Ro-ma³y nastêpuj¹cy sprzêt nie), w OSP Momoty Górne - 

Janów Lubelski. w Lublinie. Tekst i foto: Jan Machulakman, Pawlos Kazimierz, Na-po¿arniczy: Wies³aw Lenart (nowo wy-

Nowe w³adze OSP wybrane

Pierwsze wzmianki o po- niczej Stra¿y Po¿arnej w Ja-
wo³aniu organizacji po¿ar- nowie Lubelskim. Podczas 
niczych na terenie zaboru obchodów wyró¿niono za 
rosyjskiego, w tym i na zie- d³ugoletni¹ s³u¿bê w OSP: 
mi janowskiej, datuj¹ siê na Zenona Bieleckiego, W³ady-
prze³omie XIX i XX wieku.  s³awa Drzazgê, Henryka 
W dniu 22 czerwca 1905 ro- Dygusia, Józefa Muchê, 
ku za³o¿one zosta³o Towa- Edwarda Pud³o, Józefa Miœ, 
rzystwo Stra¿y Ogniowej Jana Drzazgê, Tadeusza 
Ochotniczej w Janowie. Je- Chmiela, Franciszka Muchê, 
go za³o¿ycielem by³ W³ady- Jana Portkê, Alferda Wrób-
s³aw Reckiñski, a pierw- lewskiego. Ponadto Z³otym 
szym dowódc¹ Wincenty Bi- Medalem za Zas³ugi dla 
¿ek. Nale¿y tak¿e wymieniæ: Po¿arnictwa odznaczeni zo-
Jana Janisz, Jana Pezda, stali: Andrzej Kaproñ, Ed-
Wojciecha Kulpa i Jana Æwiek. W latach 20-tych ward Mierzwa, Piotr Pniak, 
Karwatowskiego. W roku i 30-tych XX wieku funkcjê Szczepan Sokal, Józef Wój-
1914 Stra¿ Po¿arna  liczy³a prezesów OSP pe³nili m.in. cik. Srebrnym medalem za 
127 cz³onków. W 1927 roku Wac³aw Radomski i Wac³aw Zas³ugi dla Po¿arnictwa 
zosta³a za³o¿ona stra¿acka Ryszko, a funkcjê sekretarza odznaczono: Romana Flis, 
orkiestra dêta. Zorganizowa³ - Roman Pisarski i Wac³aw Andrzeja Dudek, Marcina 
j¹ pan Marciniak ówczesny Nawrocki. W okresie okupa- Kaproñ, Adama Krzosa, 
dyrektor syndyku rolnicze- cji naczelnikiem OSP by³ Marcina Mazura, Grzegorza 
go. Funkcjê kapelmistrza druh Edward Chmiel, który Flisa, Adama Mazura, Artura 
pe³ni³ pan Roman Wosz- zosta³ aresztowany w dniu Nalepê, Marcina Wielebê. 
czyñski-dozorca miejsco- 27 paŸdziernika 1943r., Ponadto br¹zowy  Medal za 
wego wiêzienia. Dzia³alnoœæ wywieziony do obozu kon- Zas³ugi Po¿arnictwa otrzy-
orkiestry trwa³a do czasów centracyjnego w Oœwiêci- ma³: Rafa³ Brodowski, £u-
wybuchu II wojny œwiato- miu, sk¹d nie powróci³. Do kasz Chmiel, Marcin Gilar, 
wej, kiedy to instrumenty koñca okupacji hitlerow- kal, w którego mieszkaniu G³ówny ciê¿ar udzia³u w ak- gorz Kwiecieñ, V-ce Prezes Krzysztof Jargi³o, Daniel 
muzyczne z³o¿one w Domu skiej funkcjê naczelnika odbywa³y siê posiedzenia cjach gaœniczych przejê³a Naczelnik Dh. Henryk Miaz- Kulpa, Pawe³ Miazga, Jacek 
Ludowym sp³onê³y wraz ze OSP pe³nili: druh £ukasz zarz¹du. W drugim pó³roczu Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. ga, V-ce Prezes Dh. Tadeusz Sieciechowicz, Gabriel Pyæ, 
sztandarem w czasie po¿aru Smutek i Tomasz £ukasik. 1958 r. rozpoczêto budowê W 1985 roku OSP w Janowie Pikula, Skarbnik - Dh. Mateusz Rz¹d, Janusz Gar-
miasta. W latach 20-tych Po wyzwoleniu kraju w 1944 piêtrowej stra¿nicy po¿ar- Lubelskim obchodzi³a jubi- Grzegorz Flis, Z-ca Naczel- bacz. Tego dnia tj. 1 maja 
funkcjê naczelnika stra¿y roku naczelnikiem OSP zos- nej, w której siedzibê znala- leusz 80-lecia powstania. nika Dh. Tomasz Albiniak, mia³o miejsce oficjalne prze-
pe³ni³ druh K. Siess, a jego ta³ wybrany druh Andrzej z³a tez Komenda Powiatowa W czasie tej uroczystoœci Sekretarz - Antoni Sydor, kazanie samochodu stra¿ac-

£ukasik, który kierowa³ dzia-pomocnikiem by³ druh Sta- Stra¿y Po¿arnych. Budowê jednostka odznaczona zo- Gospodarz - Dh. Janusz Le- kiego Forda, którego doko-
³aniami operacyjnymi jed- piejza, Cz³onkowie Zarz¹du na³ Burmistrz Janowa Lu-nis³aw Ryszel. Ten ostatni zakoñczono w 1963 r. W wy- sta³a Z³otym Medalem za 
nostki do 1982 r. Funkcje - Dh. Andrzej Skubik, Dh. belskiego Krzysztof Ko³tyœ obj¹³ funkcjê naczelnika niku powo³ania w 1974 roku Zas³ugi dla Po¿arnictwa. 
naczelnika OSP pe³nili tak- Zenon Sydor. Jednostka i Przewodnicz¹ca Rady w pierwszej po³owie lat 30- Zawodowej Stra¿y Po¿arnej W 2005 r.  OSP obchodzi³a 
¿e: Antoni Pyz, Bronis³aw obecnie liczy 78 stra¿aków, Miejskiej - Ewa Janus.tych. Funkcjê tê do wybuchu w Janowie Lubelskim, a na- 100 lecie powstania stra¿y,  
Gorzelewski, Zenon Bielec- w tym trzy kobiety. Tekst i foto: Dorota KozdraII wojny œwiatowej kolejno stêpnie przekszta³cenia jej z tej okazji zosta³ ufundowa-
ki i Bogdan Wojtan. Do 1958 Dnia 1 maja 2016 roku mia³y Wykorzystano materia³y pe³nili druhowie: Jan Gorze- w Jednostkê Ratowniczo - ny sztandar. Obecny sk³ad 
roku sekretarzem stra¿y by³ miejsce uroczyste obchody archiwalne OSP w Janowie lewski, Bryndza, Mieczy- Gaœnicz¹ PSP funkcja OSP Zarz¹du (od 2014 r. do  
janowski adwokat Jan So- 2016 r.): Prezes - Dh. Grze- 110 - lecia powstania Ochot- Lubelskims³aw Paw³owski i Andrzej uleg³a czêœciowej zmianie 

Ta historia zaczyna siê 1905 roku
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W tym roku Festiwal Filmowy Rumby, Jiva, Salsy. Prowadzone li sami widzowie. Przez miesi¹c na 5. Panie Dulskie: premiera 2015, 10. 11 minut: premiera 2015, 
„FART” ³¹czymy z Dniami Jano- bêd¹ równie¿ zajêcia taneczno- fit- stronie internetowej Urzêdu Miejs- re¿yseria Filip Bajon (1604 re¿yseria Jerzy Skolimowski (1419 
wa. Najwiêkszy wp³yw na to po³¹- nessowe: Zumba Fitness, Salsation kiego mo¿na by³o g³osowaæ i wy- g³osów). g³osów).
czenie maj¹ Mistrzostwa Europy i pokazy taneczne  w wykonaniu bieraæ najciekawsze tytu³y: 6. Jesteœ Bogiem: premiera 2012, 11. Chce siê ¿yæ: premiera 2013, 
w pi³kê no¿n¹. Wiêkszoœæ osób trenerów i zespo³u „JUMP”. Wyniki g³osowania: lista filmów re¿yseria Leszek Dawid (1550 re¿yseria Maciej Pieprzyca (1416 
w dniach od 10 czerwca do 10 lipca - Zaplanowaliœmy 5 koncertów- 1. Miasto 44: premiera 2014, re¿y- g³osów). g³osów).
ogl¹daæ bêdzie zmagania naszej wieczory spêdzaæ bêdziemy przy seria Jan Komasa (2530 g³osów). 7. Carte Blanche: premiera 2015, 12. Demon: premiera 2015, 
Reprezentacji. ró¿nych gatunkach muzyku. 2. Transporter. Nowa moc - re¿yseria Jacek Lusiñski (1509 re¿yseria Marcin Wrona (1404 g³o-
Do Festiwalu Artystów Filmu i Te- - Zmieniamy równie¿ miejsce kina premiera 2015, re¿yseria Camille g³osów). sów).
lewizji „FART”, który odbêdzie siê plenerowego. Festiwal przeprowa- Delamarre ( 2015g³osów). 8. ¯yæ nie umieraæ: premiera Jesteœmy jeszcze w trakcie budowy 
w dniach 19-24 lipca wprowadzi- dzimy w Parku Rekreacji „ZOOM 3. Body/Cia³o: premiera 2015, 2015, re¿yseria Maciej Migas programu, rozmawiamy ze znany-
my nowe elementy programowe: NATURY”. re¿yseria Ma³gorzata Szumowska (1461 g³osów). mi aktorami. Za kilkanaœcie dni 
- Codziennie przez 3 godziny W programie Festiwalu pozostan¹ (1972 g³osów). 9. Uk³ad zamkniêty: premiera przedstawimy pe³ny program 
prowadzone bêd¹ zajêcia taneczne, spotkania z aktorami i filmy w ple- 4. Facet (nie)potrzebny od zaraz: 2013, re¿yseria Ryszard Bugajski naszego festiwalu.
bêdziemy uczyli kroków i figur: nerze. W tej edycji zobaczymy 12 premiera 2014, re¿yseria Weronika (1430 g³osów). £ukasz Drewniak - Dyrektor 
Samby, Bachaty, Cha cha cha, filmów. O repertuarze zdecydowa- Migoñ ( 1834 g³osów). Janowskiego Oœrodka Kultury

Festiwal Filmowy po³¹czony z Dniami Janowa

Lp. Termin Nazwa Imprezy Krótki opis imprezy Organizator

LIPIEC
1 1-3.VII.2016 Ogólnopolskie Spotkania 

Garncarskie
Warsztaty garncarskie w £¹¿ku Garncarskim, gdzie pod okiem mistrzów ka¿dy 
chêtny bêdzie móg³ wytoczyæ w³asny garnek oraz poznaæ motywy zdobnicze 
ceramiki ³¹¿kowskiej.

-Muzeum Regionalne w Janowie 
Lubelskim;

-Gmina Janów Lubelski.

2 Lipiec Jarmark Garncarski W programie przewidziano wystêpy kapel i œpiewaków ludowych, pokaz lepienia 
garnków po ³¹¿kowsku oraz zabawê w stylu folk.

-Stowarzyszenie Rozwoju 
Turystycznego Wsi £¹¿ek Garncarski.

3 19-24.VII.2016 Festiwal Filmu Artystów 
i Telewizji FART po³¹czony 
z Dniami Janowa

Ide¹ tygodniowej imprezy jest promocja i upowszechnianie filmu polskiego oraz 
najciekawszych propozycji œwiatowego kina. FART adresowany jest do widzów 
w ró¿nym wieku i opiera siê na trzech filarach: kinie dzieciêcym, kinie 
artystycznym i kinie popularnym, których ³¹cznikiem s¹ spotkania z ludŸmi filmu. 
W tym roku festiwal bêdzie po³¹czony z Dniami Janowa - Imprezy artystyczne. 

-Janowski Oœrodek Kultury;
-Urz¹d Miejski;
-Park Rekreacji ZOOM NATURY.

4 15-16.VII.2016 Podwórkowy turniej w pi³ce no¿nej 
dru¿yn 8 - osobowych
16 lipca - klasy I-III
15 lipca - klasy IV - VI

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkó³ podstawowych. -MOSiR w Janowie Lubelskim.

5 Lipiec 2016 Festiwal Muzyki Tradycyjnej 
„Na Rozstajnych Drogach”

Edukacyjno - artystyczno - muzyczne wydarzenie, którego celem jest poznanie 
i kultywowanie zanikaj¹cych tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego Ziemi Janowskiej.

-Szko³a Suki Bi³gorajskiej;
-Fundacja Ochrony i Rozwoju 
Twórczoœci Ludowej;

-Fundacja Stara Droga.
6 Lipiec III Wewnêtrzny Turniej Tañca Turniej Tañca Towarzyskiego. -JOK

SIERPIEÑ
1 13-14.VIII.2016 Festiwal Kaszy „GRYCZAKI” Wydarzenie kulturalne o charakterze promocyjno-wystawienniczym z kiermaszem 

produktów regionalnych w tle. To dwudniowe œwiêto kaszy i liczne degustacje 
potraw regionalnych: gryczaków, jaglaków, pierogów z kasz¹, babeczek, serów 
podsuszanych, smalcu, miodów, karpia z kopciuchy oraz nalewek, z ¿urawinówk¹ 
na czele. Odbywaj¹ siê tak¿e liczne konkursy, m.in.: konkurs kaszowych mocarzy, 
ubijania mas³a na chrzanowym liœciu.

-Janowski Oœrodek Kultury;
-Gmina Janów Lubelski;
-Muzeum Regionalne w Janowie 
Lubelskim.

2 28.VIII.2016 Do¿ynki Powiatowe Impreza plenerowa. 
W tym roku Do¿ynki Powiatowe odbêd¹ siê w Gminie Batorz. 

-Starostwo Powiatowe;
-Gmina Batorz.

WRZESIEÑ
1 1-3 wrzeœnia 

2016
Targi EKO-LAS Targi Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego i Ochrony Œrodowiska 

EKO-LAS.
-Nadleœnictwo Janów Lubelski.

2 Wrzesieñ "30 lat Muzeum Regionalnego 
w Janowie Lubelskim”

Muzeum Regionalne. -Muzeum Regionalne w Janowie 
Lubelskim.

3 25.IX.2016 77. Rocznica zakoñczenia Dzia³añ 
Obronnych Grupy p³k. Tadeusza 
Zieleniewskiego

Uroczystoœæ patriotyczno - religijna maj¹ca na celu kultywowanie pamiêci 
Polaków - ¿o³nierzy Grupy p³k Zieleniewskiego, walcz¹cych o wolnoœæ Ojczyzny. 
Uroczystoœæ po³¹czona z wystêpami m³odzie¿y.

-Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim.

Kalendarz Imprez 2016

„Bêd¹ bajki i bajeczki dla tariuszka wykonuj¹ca piosenki do ka, Calineczka, Krasnoludki, rodzaju spotkania miêdzypokole- szkola w mieœcie oraz czêœæ szkó³ 
ch³opczyka i dziewczynki” - to spektaklu. Widowisko zestawi Wró¿ka, Waligóra i Kot w Butach. niowe nios¹ ze sob¹ ³adunek pozy- i przedszkoli w Powiecie Janow-
tytu³ projektu realizowany przez i zamknie w ca³oœæ nasz ekspert Spektakl wydaje siê byæ rewelacyj- tywnych emocji, ucz¹ dobrych skim ze spektaklem dedykowanym 
Teatr Tradycja przy Zwi¹zku Pani Jachiewicz - Szmidt aktorka, ny i w swej istocie taki jest. Po- zachowañ i prze¿ywania, ucz¹ dzieciom z okazji Miêdzynaro-
Emerytów, Rencistów i Inwalidów która w dniu 27 maja  ramach winien podobaæ siê dzieciom z po- ¿ycia i uspo³eczniaj¹. dowego Dnia Dziecka - 2016 roku.
w Janowie Lubelskim. Projekt wizyty studyjnej przeprowadzi wodu kolorowych kostiumów, Teatr Tradycja odwiedzi z pocz¹t- Tekst: Zofia Widz - Bary³a, 
realizowany jest pod operatorem warsztaty teatralne. treœci jakie zawiera oraz przes³ania kiem czerwca wszystkie przed- foto: Jaros³aw Lalik
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi „Noc Bajek” - to spektakl skiero- jakie niesie.
Bi³gorajskiej w ramach tegorocz- wany do najm³odszej widowni, Dzieci z przedszkoli i szkó³ podsta-
nych Mikro dotacji Lubelskich st¹d planowane spotkania Teatru wowych to znakomita widownia 
FIO. Aktualnie trwaj¹ przygoto- Tradycja w przedszkolach janow- na jak¹ czekaj¹ ludzie starsi two-
wania spektaklu z naciskiem na skich oraz szko³ach i przedszko- rz¹cy ten amatorski teatr. Teatr 
interpretacjê tekstów, dobór kos- lach Powiatu Janowskiego. Treœæ Tradycja, który od niedawna fu-
tiumów i scenografiê. W tworzeniu spektaklu, to dywagacje postaci nkcjonuje pod t¹ nazw¹, wielokrot-
tego opracowania udzia³ bior¹: z ró¿nych bajek nad kwesti¹: Czy nie doœwiadczy³, wystêpuj¹c w la-
Anna Szyszkowska - Butryn, ani- dzieci wol¹ bajki stare, czy nowe? tach poprzednich jako Grupa 
mator prowadz¹ca warsztaty teat- „Dzieci te stare bajki wol¹. Dam Teatralna, doskona³ego odbioru, 
ralne, Jaros³aw Lalik odpowie- g³owê” - mówi Echoludek. radoœci w oczach najm³odszych 
dzialny za dokumentacje fotogra- W spektaklu wystêpuj¹: Wspomi- i wielu owacji. Spotkania z Teat-
ficzna i filmowanie przedstawieñ, najka, Pamiêtuszka, Echoludek, rem to doskona³a forma samoreali-
Marlena Maksim - uczennica lice- Niezabudek, Smok, Czarownica, zacji swoich marzeñ tak przez 
um Ogólnokszta³c¹cego - wolon- Gajowy, Rycerz, Królewna Œnie¿- doros³ych, jak i przez dzieci. Tego 

Bajki i bajeczki - Teatr Tradycja przedstawia
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Nazwana najpiêkniejsz¹ rzek¹ rod¹ Lasów Janowskich. Jak wiemy nami, s³yszymy sum wody, œpiew 
pogranicza Lubelszczyzny i Podkar- Lasy Janowskie mo¿na poznaæ ptaków. Rzeka zaciekawia nas 
pacia - rzeka Bukowa. A dok³adnie, pieszo, rowerem, konno, mo¿na swoimi zakrêtami, a szczególnie 
mówimy o sp³ywach kajakowych na i kajakiem. Sp³ywy po rzece Bukowa mamy wra¿enie, ¿e jesteœmy nie 
rzece Bukowa w Lasach Janowskich. organizuje Bagienne Bractwo Obser- w okolicach Janowa Lubelskiego, na 
Rzeka p³ynie przez lasy i pola, pole- watorów Terenowych, które propo- terenie Lasów Janowskich, a w miej-
cana dla wszystkich, którzy ceni¹ nuje cztery odcinki sp³ywu na rzece scu oddalonym o setki kilometrów od 
sobie ciszê, spokój i obserwatorów Bukowa o ró¿nym stopniu trudnoœci. nas. 
malowniczych krajobrazów Lasów Jak zauwa¿amy na zamieszczonych Zapraszamy pasjonatów przyrody 
Janowskich. Na pocz¹tek o rzece - fotografiach k³ody wystaj¹ce z wody, i sportu wodnego do Lasów Janow-
niewielka g³êbokoœæ, urozmaicona pochylone drzewa nad rzek¹ pozwa- skich.
przesmykami, zakrêtami. Sam sp³yw laj¹, aby trasa by³a urozmaicona. Tekst: Dorota Kozdra, foto; 
kajakiem - to nie tylko niezapom- P³yn¹c widzimy wysokie brzegi, Archiwum Bagienne Bractwo 
niane wra¿enie, to spotkanie z przy- konary drzew ³¹cz¹ce siê ponad Obserwatorów Terenowych

Nadesz³a wreszcie d³ugo ocze- wo wracamy do samego Janowa, 
kiwana chwila - "rajdowa majów- gdzie pod wiat¹ ogniskow¹ Oœrod-
ka". Pogoda do koñca trzyma³a ka Edukacji Ekologicznej czeka 
wszystkich w niepewnoœci. Za- nas jeszcze moc atrakcji, konkur-
œwieci d³ugo oczekiwane s³onecz- sów i nagród. Tempo nie spada 
ko, czy te¿ tak jak w ostatnich i w rekordowym czasie doje¿d¿a-
dniach, obudzi nas dzwoni¹cy my prosto do celu. 46 kilometrów 
o szyby deszcz i porywisty wiatr? za nami, zmêczenie nie doskwiera. 
Na szczêœcie zadzia³a³y pozytywne Teraz Artur serwuje karkówkê 
myœli wszystkich entuzjastów i boczek, którymi obdarowa³a nas 
Krajoznawczego Rajdu Rowero- firma Matthias. Idealnie zgrillo-
wego "Szlakami Leœnego Skarbca" wane pysznoœci. Chwila na odpo-
- jest pogoda, jest dobry nastrój, czynek i wymianê wra¿eñ, a ju¿ 
jest przygoda, jest zabawa. Rzu- Borys i Tomek, nasi piloci, szykuj¹ 
cam okiem na listê uczestników, to dla nas konkursy o malowniczych 
ju¿ nie ponad 100 osób, jak w po- nazwach: igraszki z zapa³kami, 
przednich latach. Tym razem jest oko byka, budowniczy, bratni ta-
nas prawie 200. To bêdzie wyzwa- niec i zguba w lesie. Ruszaj¹ i star-
nie. Spokojnie montujemy sekreta- si, i m³odsi, rozbrzmiewa gor¹cy 
riat pod Oœrodkiem Edukacji doping i radosne œmiechy, zabawa 
Ekologicznej Nadleœnictwa Janów trwa i trwa, wiêkszoœæ twarzy ju¿ 
Lubelski, które wzorem lat ubieg- znajomych, dobrze nam tu z Wami. 
³ych, jest obok Miejskiego Oœrod- Teraz jeszcze nagrody ufundowane 
ka Sportu i Rekreacji g³ównym przez Miejski Oœrodek Sporu 
organizatorem rajdu i czekamy na i Rekreacji, g³ównego organizatora 
pierwszych uczestników. Piêtrz¹ rajdu, pami¹tkowe fotki, wymiana 
siê mapy, ulotki, pachn¹ce jeszcze kontaktów, bo nastêpne spotkanie 
farb¹ drukarsk¹ Informatory Tury- a¿... a mo¿e ju¿, za rok.
styczne Powiatu Janowskiego. To Dyrekcja Miejskiego Oœrodka 
równie¿ dziêki nim Ziemia Janow- Sportu i Rekreacji w Janowie 
ska zapada w pamiêæ i serce, i chce Lubelskim pragnie bardzo gor¹co 
siê tu wracaæ. podziêkowaæ partnerom, wspó³or-
Tereska i Jurek ju¿ uwijaj¹ siê, aby ganizatorom i sponsorom rajdu, 
sprawnie zaopatrzyæ uczestników bez wsparcia których impreza nie 
w pami¹tkowe koszulki i znaczki, hojnie nas wspomogli i ju¿ Borys chowa siê za chmurkê i niebo rosi MOSiR ju¿ przygotowa³a dla mog³aby siê odbyæ, firmom i insty-
które u najwytrwalszych "rajdow- Skiba (obserwatorzy.pl) przejmuje nas przelotnym deszczem, ale to "zdro¿onych rajdowców" miejsce tucjom: Nadleœnictwa Janów Lu-
ców" tworz¹ ju¿ ma³e kolekcje. "dowodzenie". Krótki opis trasy tylko chwila, niemal¿e dla uroz- do pikniku. Nawet dywan z miêk- belski, Oœrodek Edukacji Ekolo-
Obok w³aœnie przeje¿d¿a rower i mo¿na wsiadaæ na rowery. maicenia. Ptaki g³oœnym œpiewem kiej, zielonej trawy równiutko roz- gicznej „Lasy Janowskie”, Gmina 
z przypiêtymi na sakwie znaczka- Las wita nas intensywn¹, œwie¿¹ informuj¹ siê o naszej obecnoœci... ³o¿ony. Dla naszych ulubionych Janów Lubelski, Obserwatorzy.pl - 
mi wszystkich poprzednich edycji zieleni¹ i osza³amiaj¹cym zapa- ech, chwilo trwaj. 18 km. przem- rajdowców, wszystko co najlepsze, Janów Lubelski, ul. Sukiennicza 
rajdu. Wzruszaj¹ce, to ju¿ kawa³ek chem kwiecia. Cel - zagubiony po- knê³o jak mgnienie oka. O! Ju¿ mo¿na spocz¹æ, nacieszyæ zmê- 13, Pub i Restauracja „Sligo” Artur 
historii. Lista zamkniêta - 177 œród morza lasów - W³adys³awów. W³adys³awów! Za³oga lokomoty- czone cywilizacj¹ oczy, ws³uchaæ Kaproñ - Janów Lubelski, ul. Ki-
osób. Teraz kilka ciep³ych s³ów Trasa bardzo malownicza, na- wy Sligo Barbecue przygotowuje siê w leœn¹ muzykê. liñskiego 41, Zak³ad Przetwórstwa 
powitania od Dyrektora MOSiR - wierzchnia - wrêcz komfortowa, grillowe frykasy. Paula z uœmie- Jeszcze Borys przybli¿a historiê Miêsa "Matthias" Sp. z o.o. - 
p. Krzysztofa Derusia, prezentacja tempo rekreacyjne, ¿eby maluchy, chem nalewa grochówkê, Artur - to W³adys³awowa w pigu³ce i ju¿ Kolonia Zamek 48.
pilotów rajdu, podziêkowania dla które s¹ prawie rówieœnikami mistrz rusztu. Zapach powalaj¹cy, czas ruszaæ... Teraz Szlakiem Ro- Tekst i foto: 
sponsorów, którzy jak co roku, rajdu, te¿ da³y radê. S³oñce nagle smak, nie do opisania. Ekipa werowym Czarna Per³a komforto- Ma³gorzata Deruœ

„Spektakl w naturze” to te- Janów Lubelski, Artur Skiba - Rezerwat Lasy Janowskie to wpisaæ siê na turystyczn¹ mapê 
mat reporta¿u Czes³awy Boro- Bagienne Bractwo Obserwato- w tych miejscach zosta³ zreali- Polski? Odpowiada³ Burmistrz 
wik - Pani Redaktor z Radia rów Terenowych oraz Mariusz zowany materia³ do reporta¿u. Janowa Lubelskiego - Krzys-
Lublin, która w poniedzia³ek tj. Jakubiec z Polskiego Klubu Natomiast dnia 21 kwietnia br. ztof Ko³tyœ, Dyrektor Lu-
18 kwietnia odwiedzi³a Janów Sokolników. W reporta¿u Czes- na antenie Radia Lublin mieliœ- belskiej Regionalnej Orga-
Lubelski. Po leœnych  œcie¿kach ³awy Borowik wyruszyliœmy my przyjemnoœæ pos³uchaæ nizacji Turystycznej  - Dorota 
przyrody Lasów Janowskich œwiatem dzikiej przyrody, audycji. Na pytania Pani Re- Lachowska oraz osoby bior¹ce 
Pani Czes³awie towarzyszy³ unikatowych gatunków ptaków. daktor - czy wystarczy mieæ wa- udzia³ w nagrywanym wczeœ-
Bart³omiej Kosiarski - Zastêp- Imielty £ug, Ostoja Konika lory przyrodnicze, czy trzeba niej reporta¿u.
ca Nadleœniczego Nadleœnictwa Bi³gorajskiego w Szklarni, czegoœ wiêcej, by gmina mog³a Tekst i foto: Dorota Kozdra

Leœnymi œcie¿kami z Czes³aw¹ Borowik

Pozwól „porwaæ siê” przygodzie, czyli kajakiem przez Lasy Janowskie

Rajdowa majówka, czyli „Szlakami Leœnego Skarbca”

Mariusz Jakubiec - Sokolnik
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„S¹ zabawki dostoso- ki. Wartoœæ ka¿dej z nich i walorami artystycznymi, 
wane do ka¿dego wieku, od zapisa³a siê niejednemu  bardzo czêsto rozwija³y 
grzechotki do tronu, a ka¿dy z nas nie tylko w pamiêci wyobraŸniê dziecka, przy-
z ich w³aœcicieli jednakowo i sercu, czy by³ to ma³y sa- nosz¹c szczególn¹ radoœæ 
sobie je ceni  - ka¿d¹ swoj¹” mochodzik, lalka, czy mo¿e ich posiadania. A co naj-
- te s³owa Henrego Fiel- pluszowy miœ, który towa- wa¿niejsze uczy³y manier, 
ding’a s¹ mottem Muzeum rzyszy³ nam przez ca³e dzie- dobrych obyczajów, rozwi-
Zabawek w Krynicy Zdroju, ciñstwo. Ka¿da zabawka ma ja³y intelekt i uczy³y szacun-
których czêœæ zbiorów udo- swoj¹ historiê. ku do posiadanych rzeczy.
stêpniona jest w Muzeum Budz¹ wspomnienia i emo- Zapraszamy do krainy za-
Regionalnym w Janowie Lu- cjê. Wa¿ny jest tutaj fakt, ¿e bawek. Wystawa czynna do 
belskim w formie wystawy te dawne zabawki odzna- 5 czerwca br.
pod nazw¹ „Zabawki z PRL- czaj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ Tekst i foto: Dorota Kozdra
u”. We wtorkowe popo³ud-
nie tj. 19 kwietnia 2016 roku, 
uczestniczyliœmy w uroczy-
stym otwarciu „krainy dzie-
cinnych marzeñ”. Jak wie-
my zabawki zawsze odgry-
wa³y wa¿n¹ rolê w ¿yciu 
ka¿dego z nas. Z up³ywem 
czasu, kiedy ju¿ jesteœmy 
doroœli i wspominamy czas 
dzieciñstwa przypominamy 
sobie swoje ulubione zabaw-

Obudziæ œwiat 
dziecinnych marzeñ...

To dziêki Bibliotekarzom 
wartoœæ ksi¹¿ki ma zapewnione 
sta³e miejsce w œwiecie kultury

Zapraszamy uczniów zajêæ survivalowych i in- przedmiotów jest identycz-
ny jak w klasach nieprofilo-klas VI Szkó³ Podstawo- nych. Zapisy do klasy spor-
wanych sportowo.wych do skorzystania towej odbywaj¹ siê na pod-
Kryteria przyjêæ: Zgoda Ro-stawie z³o¿onego wniosku z oferty Publicznego Gim-

w sekretariacie szko³y. Wnio- dziców (prawnych opie-nazjum im. Jana Paw³a II 
sek do pobrania na stronie kunów), dobry stan zdrowia, w Janowie Lubelskim do-
internetowej gimnazjum lub ocena trenera - nauczyciela.tycz¹cej klasy sportowej 
w sekretariacie szko³y. Wiêcej informacji mo¿na o profilu lekkoatletycznym 
Uczennice i uczniowie klasy uzyskaæ w sekretariacie z uwzglêdnieniem innych 
sportowej oprócz dodatko- szko³y oraz u nauczycieli form rekreacji ruchowej 
wych zajêæ z wychowania wychowania fizycznego jak takich jak: gry zespo³owe, 
fizycznego, które maj¹ na równie¿ na stronie interneto-wycieczki, wyjazdy na imp-
celu wszechstronny rozwój wej szko³y:rezy sportowe, korzystanie 

http://pg-janow.internetdsl.plm³odego organizmu, repre-z oœrodków sportowo-
zentuj¹ szko³ê w ró¿nych rekreacyjnych w zakresie SERDECZNIE 
rozgrywkach i zawodach nauki jazdy konnej, parku ZAPRASZAMY DO 
miêdzyszkolnych. Program linowego, basenu, nar- SKORZYSTANIA 
nauczania z pozosta³ych ciarstwa, sportów wodnych, Z NASZEJ OFERTY

Og³oszenie Publicznego Gimnazjum 
w Janowie Lubelskim o naborze do 

klasy sportowej 2016/17
 - oferta edukacyjna

Na wy¿ej postawione pisz¹… Chrzest Polski” kronikarzy dotycz¹ce wyda-
pytanie dotycz¹ce formy w Muzeum Regionalnym rzeñ z 966 roku. Podczas ot-
przekazu materia³ów Ÿród- w Janowie Lubelskim. To warcia wystawy us³yszeliœ-
³owych próbowaliœmy odpo- nie przypadek, ¿e w³aœnie my o warsztacie kronikarzy - 
wiedzieæ dnia 19 kwietnia tu¿ po uroczystych obcho- m.in. o jêzyku pisania 
br. podczas otwarcia wysta- dach 1050 rocznicy Chrztu kronik, sposobie przedsta-
wy przez Barbarê Nazare- Polskiego us³yszeliœmy o tym wiania postaci, wydarzeñ hi-

jakie informacje zosta³y za-wicz - Dyrektor Muzeum storycznych. Jak wspom-
pisane przez pryzmat „dzie³” Regionalnego.„Kronikarze nia³a Urszula £ukasik - 

emerytowana nauczycielka 
historii z Janowa Lubelskie-
go „badaj¹c przekaz history-
czny musimy wzi¹æ pod 
uwagê weryfikacjê Ÿród³a 
historycznego. Mówimy tu o 
takich kronikarzach jak Gall 
Anonim, Jan D³ugosz, Win-
centy Kad³ubek oraz Thiet-
mara z Merserburga”. Boga-
ta w treœæ wypowiedŸ Pani 
Urszuli dostarczy³a nam 
wszystkim interesuj¹cych 
informacji nie tylko na temat 
okolicznoœci i przebiegu 
chrztu Mieszka I, a tak¿e 
o zabiegach maj¹cych na 
celu szerzenie tradycji 
chrzeœcijañskiej na ziemiach 
polskich. Wyk³ad zosta³ 
wzbogacony o ilustracjê ob-
razów Jana Matejki, przed-
stawiaj¹cych ksi¹¿êc¹ parê - 
Mieszka i D¹brówkê. Za-
znaczmy, ¿e wystawa by³a 
czynna do 15 maja br.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

O czym pisz¹ kronikarze? 
Odpowiada Urszula £ukasik 

W obecnym czasie, w do- starsi, dla ka¿dego z nas mistrz Janowa Lubelskiego, 
bie technologii informatycz- czekaj¹ nieodkryte tajem- Czes³aw Krzysztoñ - Zastêp-
nej, stawimy sobie pytanie - nice przesz³oœci i przysz³o- ca Burmistrza oraz Bo¿ena 
Czy biblioteka mo¿e nas œci, œwiat fantazji, œwiat Czajkowska - Sekretarz 
jeszcze zadziwiæ? Obok tego literatury, historii, a tak¿e Gminy. W tym wyj¹tkowym 
pytania nale¿y postawiæ inne wystawy, lekcje bibliotecz- Dniu Bibliotekarza obecna 
- czy w XXI wieku, zdomi- ne, konkursy, promocje by³a tak¿e Barbara Nazare-
nowanym przez elektronikê, ksi¹¿ek. wicz - Dyrektor Muzeum, 
wspó³czesna biblioteka zna- Na ka¿dym kroku dostrzega- Zbigniew Flis - Dyrektor 
czy to samo, co kilkanaœcie my, ¿e Miejska i Powiatowa Zespo³u Obs³ugi Szkó³ 
lat wczeœniej? Aby odpowie- Biblioteka Publiczna w Ja- i Przedszkoli.
dzieæ na wy¿ej postawione nowie Lubelskim jest wa¿- Pan Burmistrz sk³adaj¹c 
pytania, nale¿y przenieœæ siê nym oœrodkiem upowszech- ¿yczenia podkreœli³: „Szano-
na ulice Ogrodow¹ w Jano- niaj¹cym najszerzej pojêt¹ wne Panie to dziêki Waszej 
wie Lubelskim, gdzie mieœci kulturê i wiedzê. Pracuj¹ pracy i fachowej pomocy 
siê Miejska i Powiatowa w niej Panie Bibliotekarki: w korzystaniu z zasobów 
Biblioteka Publiczna oraz Jadwiga Olech - Dyrektor bibliotecznych mieszkañcy 
Filia Pedagogicznej Biblio- oraz Ma³gorzata Trójczak, gminy i powiatu mog¹ reali-
teki Wojewódzkiej im. KEN Maria Mêdrek, Justyna Ja- zowaæ swoje szanse rozwoju 
w Lublinie. kubiec, Edyta Prystañska. osobistego i zawodowego. 
To w³aœnie tutaj otwieraj¹ siê Z okazji Dnia Bibliotekarza Dziêkujê za dotychczasow¹ 
magiczne drzwi do innego dnia 9 maja 2016 roku, naj- pracê na rzecz rozwoju 
œwiata, gdzie za rêkê pro- serdeczniejsze ¿yczenie dla kultury i edukacji w œrodo-
wadz¹ nas bohaterowie Pañ Bibliotekarek z³o¿y³ wisku lokalnym”.
ksi¹¿ek. Dzieci, doroœli, czy Krzysztof Ko³tyœ - Bur- Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Dzieñ otwarty Oœrodka Re- Maciek osi¹gnie 25 lat i nie bêdzie 
walidacyjno-Wychowawczego móg³ uczêszczaæ do OR-W. CO 
w Janowie Lubelskim przygoto- DALEJ? Czy mo¿na liczyæ na 
wany przez  kierownika Oœrodka dalsz¹  pomoc? Korzystanie 
Tomasza Flisa, pracowników, z opieki Domu Pomocy Spo-
spotka³ siê z du¿ym zaintereso- ³ecznej nale¿y wykluczyæ, z uwagi 
waniem. Przybyli zaproszeni  na specyfikê tego zak³adu. Ksi¹dz 
goœcie, miêdzy innymi Ks. Kanonik Dr Jacek Beksiñski po 
Kanonik Dr Jacek Beksiñski, wys³uchaniu tych wyst¹pieñ 
Jerzy Bielecki Pose³ na Sejm RP, powiedzia³: "ODKRYWAMY 
Starosta Powiatu Janowskiego  W WAS KOCHANI RODZICE 
Grzegorz Pyrzyna, Przewodnicz¹- WASZ¥ WIELKOŒÆ”.
cy Rady Powiatu W³adys³aw Co dalej z dorastaj¹cymi  dzieæmi 
Sowa, Zastêpca Burmistrza Czes- powy¿ej 25 lat? Pad³y deklaracje 
³aw Krzysztoñ, dyrektorzy jedno- z ust Pos³a Jerzego Bieleckiego, ¿e 
stek organizacyjnych, rodzice istnieje mo¿liwoœæ utworzenia 
wychowanków placówki i oczy- nowej placówki do kontynuacji 
wiœcie pracownicy Oœrodka. rehabilitacji np. przy szpitalu czy 
Pracownicy zaprezentowali Oœro- Œrodowiskowym Domu Pomocy 
dek, w dwóch referatach przed- Spo³ecznej. Z wypowiedzi Sta-
stawili organizacjê i metody pracy wyst¹pienia mieli tak¿e rodzice, wywiad z £ukaszem Widzem). walczyæ z urzêdniczymi  barie- rosty Grzegorza Pyrzyny wynika, 
z wychowankami. W chwili £ukasz Widz opowiedzia³ o tym Kolejnym rodzicem, który zabie- rami, przy wyrabianiu dowodu ¿e rodzice z dzieæmi autystycz-
obecnej kszta³ceniem objêtych jak rozpoznawano niepe³nospraw- ra³ g³os by³ Zbigniew Nita. "Ma- osobistego czy przy wezwaniu nymi, mog¹ liczyæ na pomoc 
jest 23 wychowanków. W pla- noœæ u  Olka -  ich dziecka, która my doros³ego syna autystycznego, przez poborow¹ komisjê wojsko- i wsparcie ze strony w³adz po-
cówce pracuje  siedmiu nauczy- nie jest chorob¹, na któr¹ mo¿na na domowy u¿ytek  stworzyliœmy w¹”. Prawdziw¹ traumê rodzice wiatu i jego osobistego zaanga¿o-
cieli, psycholog i logopeda, którzy podaæ tabletki czy zastrzyk. jêzyk porozumiewania siê, Ma- prze¿yli kiedy wyst¹pili do s¹du wania tak¿e. Spotkanie, konferen-
prowadz¹ rehabilitacjê, zajêcia Trzeba prowadziæ ci¹g³¹ rehabili- ciek do koñca ¿ycia wymaga³ o ubezw³asnowolnienie. „Wtedy cja, dzieñ otwarty wielu z nas 
dydaktyczne, które obejmuj¹ tacjê. "Olek uczy nas bezwarun- bêdzie ci¹g³ej opieki. Wraz jeszcze raz uœwiadomiliœmy so- otworzy³ oczy, chocia¿ widzia³em 
ponad 30 metod postêpowania, kowej mi³oœci" - powiedzia³ na z dorastaniem  dziecka problemy bie, ¿e nasz syn do koñca ¿ycia nie u niektórych goœci zaproszonych 
w tym terapia psychologiczna koñcu wyst¹pienia. (W poprzed- rosn¹. "Jazda " zaczyna siê kiedy bêdzie nawet w czêœci samo- ³zy w oczach.
i terapia logopedyczna. Swoje nim wydaniu GJ zamieœciliœmy dziecko koñczy 18 lat. Trzeba dzielny. Zbli¿a siê czas kiedy Tekst i foto: Jan Machulak

Œwiatowy Dzieñ Œwiadomoœci Autyzmu

W 2016 roku mija 13 lat 
dzia³alnoœci Stowarzyszenia 
Kobiet Powiatu Janowskie-
go, mamy nadziejê ¿e 13-tka 
bêdzie najszczêœliwszym 
okresem naszej dzia³alnoœci.
Dnia 15 marca 2016 roku 
w Janowie Lubelskim odby-
³o siê IV Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawczo - Wybor-
cze Stowarzyszenia Kobiet 
Powiatu Janowskiego. 
Na Zgromadzeniu wybrany 
zosta³ Zarz¹d i Komisja Re-
wizyjna w sk³adzie: Zarz¹d 
SKPJ 1. Lidia Tryka - PRE-
ZES 2. Barbara Nazarewicz - 
Pierwszy WICEPREZES 3. 
Urszula Pachuta - Drugi 
WICEPREZES 4. Bogumi³a 

wielkie zaanga¿owanie 1. Promocja produktów teatru, udzia³ w imprezach 8. Wspó³praca z placówkami Sk³adamy podziêkowania Szewc - SKARBNIK 5. Kry-
kultury, oœwiaty, turystyki, w organizacji naszych kuli- i wyrobów regionalnych - rekreacyjno-sportowych. Pani Przewodnicz¹cej Lidce styna Wójcik - SEKRE-
administracj¹ samorz¹do-narnych zagród, stoisk pro- udzia³ w targach, kierma- 4. Podejmowanie dzia³añ in- Tryce i ca³emu Zarz¹dowi za TARZ 6. Teresa Ciosmaik- 
w¹: gminn¹, miejsk¹, powia-tegruj¹cych œrodowisko ko-mocyjnych, za ca³okszta³t szach, imprezach i konkur- ¿yczliwoœæ i osobiste zaan-CZ£ONEK DS. FINANSO-
tow¹, wojewódzk¹ - poprzez biet miejskich i wiejskich na pracy, która pozytywnie sach kulinarnych, imprezach WYCH ga¿owanie na rzecz Stowa-
wspó³organizacjê imprez terenie województwa lub.wp³ynê³a na wizerunek promocyjnych o zasiêgu po-Komisja Rewizyjna: 1.Kry- rzyszenia oraz ¿yczymy im 
kulturalnych, turystycznych 5. Spotkania tematyczne naszego stowarzyszenia, wiatowym, wojewódzkim.styna Krasa - PRZEWODNI- samych sukcesów w pracy 
i rekreacyjnych.w Klubie Pracy Twórczej, CZ¥CA 2. Maria Mêdrek - które postrzegane jest jako 2. Wspó³udzia³ w akcjach zawodowej i spo³ecznej, du-

kultywowanie tradycji ludo-Z-ca PRZEWODNICZ¥- jedno z najaktywniejszych charytatywnych na rzecz ¿o pasji, si³y i pomys³ów.9. Udzia³ cz³onkiñ SKPJ 
wych Ziemi Janowskiej.CEJ 3. Wies³awa Król  -  stowarzyszeñ na rzecz ko- spo³ecznoœci janowskiej, Szczególne podziêkowania w szkoleniach, seminariach, 

CZ£ONEK 6. Wspó³praca ze zwi¹zkami biet w powiecie janowskim. osób poszkodowanych, osób dedykujemy panu £ukaszo-kursach dotycz¹cych spraw 
W imieniu ca³ego Zarz¹du i stowarzyszeniami, dzia³a-Jak wynika ze sprawozdania niepe³nosprawnych, emery- wi Drewniakowi za pomoc kobiet, podnoszenia kwali-
Pani Prezes Lidia Tryka j¹cymi w powiecie janow-z dzia³alnoœci, Stowarzysze- tów, rencistów. i wspó³pracê na rzecz bie-fikacji, równania szans spo-
serdecznie podziêkowa³a skim i województwie lub.nie Kobiet Powiatu Janow- 3. Propagowanie zdrowego ¿¹cej dzia³alnoœci Stowarzy-³ecznych i zawodowych, itp.
wszystkim cz³onkiniom za 7. Wspó³praca z LGD „Leœ-skiego dzia³a ju¿ 13 rok i li- stylu ¿ycia poprzez organi- szenia Kobiet Powiatu Jano-
wybór oraz za wieloletni¹ ny Kr¹g”- zw³aszcza w ob- 10. Udzia³ w akcjach maj¹-czy 45 cz³onkiñ z powiatu zacjê rekreacji i wypoczyn- wskiego.
wspó³pracê, wspólne dzia³a- szarach, dotycz¹cych ¿ycia cych na celu poprawê wize-janowskiego. ku dla cz³onkiñ SKPJ i ich 
nia na rzecz naszej lokalnej spo³ecznego i kulturalnego runku swoich miejscowoœci: Priorytetowe, statutowe dzia- rodzin: organizacjê spotkañ, Zespó³ Promocyjny 
spo³ecznoœci, za wspania³¹ kobiet, ich rodzin, w powie- ekologia (segregacja odpa-³ania Stowarzyszenia na Stowarzyszenia, wycieczek krajoznawczo-
atmosferê na wyjazdach, za cie janowskim. dów) infrastruktura.2016 rok to: foto: archiwumturystycznych, wyjazdów do 

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego
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Awanse, odznaczenia i wy-
ró¿nienia stra¿aków oraz 
osób wspieraj¹cych swymi 
dzia³aniami ochronê prze-
ciwpo¿arow¹, to jeden 
z punktów tegorocznych 
Wojewódzkich Obchodów 
Dnia Stra¿aka w Janowie 
Lubelskim, które odby³y siê 
29 maja 2016 roku. Wœród 
wyró¿nionych 12 stra¿aków 
awansowano na wy¿sze 
stopnie s³u¿bowe. Ponadto 
wrêczono m.in. „Krzy¿e Za-
s³ugi”, Medale „Za Ofiar-
noœæ i Odwagê”, Medale „Za 
D³ugoletni¹ S³u¿bê”, odzna-
kê „Zas³u¿ony dla Ochrony 
Przeciwpo¿arowej”, „Z³oty 
Znak Zwi¹zku OSP RP”, 
Medal Honorowy im. Bole-
s³awa Chomicza, Medal „Za 
Zas³ugi dla Po¿arnictwa”. 
Obchody Dnia Stra¿aka 
po³¹czone z jubileuszem 60-
lecia powstania Komendy 
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej 
w Janowie Lubelskim i na-
daniem sztandaru Komend-
zie Powiatowej PSP w Ja-
nowie Lubelskim. Uroczy-
stoœci rozpoczê³y siê Msz¹ 
Œwiêt¹ koncelebrowan¹ pod 
przewodnictwem JE ks. 
biskupa Edwarda Frankow-
skiego w Koœciele Œw. Jad-
wigi Królowej, podczas któ-
rej poœwiêcony zosta³ sztan-
dar dla Komendy Powiato-

dant Wojewódzki PSP st. wej Pañstwowej Stra¿y Po-
bryg. Grzegorz Alinowski, ¿arnej w Janowie Lubel-
prezes Zarz¹du Oddzia³u skim.
Wojewódzkiego ZOSP RP Po Mszy Œw. w uroczystym 
dh Marian Starownik. Wo-pochodzie udaliœmy siê na 
jewoda Lubelski dr Przemy-Rynek Miejski. Towarzy-
s³aw Czarnek, Marsza³ek szy³a nam Olek Orkiestra, 
Województwa Lubelskiego kompanie honorowe Stra¿y, 
S³awomir Sosnowski, JE Policji i Stra¿y Granicznej 
ksi¹dz biskup Edward Fran-wraz z Pocztami sztandaro-
kowski biskup senior diece-wymi oraz zaproszeni goœ-
zji sandomierskiej, Andrzej cie. Zaznaczmy, ¿e uroczys-
Pruszkowski Wiceprzewod-te obchody uœwietnili swoj¹ 
nicz¹cy Sejmiku Wojewódz-obecnoœci¹ m.in.: Wicemar-
twa Lubelskiego, Siergiej sza³ek Senatu Grzegorz 
Sydiuk - Konsul Ukrainy Czelej, Pose³  na Sejm RP Ja-
w Lublinie, szefowie i przed-ros³aw Sachajko - Przewod-
stawiciele s³u¿b mundu-nicz¹cy Sejmowej Komisji 
rowych, prezesi i dyrektorzy Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
firm oraz instytucji dzia³aj¹-Senator RP Stanis³aw Go-
cych na terenie woj. lu-gacz - przewodnicz¹cy Se-
belskiego, w³adze samo-nackiej Komisji Ustawodaw-
rz¹dowe szczebla powiato-czej, Pose³ na Sejm RP Ja-
wego i gminnego woj. lu-ros³aw Stawiarski - Sekre-
belskiego, komendanci po-tarz Stanu w Ministerstwie 
wiatowi i miejscy PSP woj. Sportu i Turystyki, Pose³ na 
lubelskiego, prezesi Zarz¹-Sejm RP Jerzy Bielecki - 

po¿arnej i symboliczne wbi-dów Oddzia³ów Powiato-Przewodnicz¹cy Spo³ecz-
cie gwoŸdzia w drzewce wych ZOSP RP woj. lu-nego Komitetu Fundacji 
sztandaru oraz wpis do belskiego, przedstawiciele Sztandaru dla Komendy Po-
ksiêgi pami¹tkowej. Stra¿a-wszystkich œrodowisk po-wiatowej Pañstwowej Stra-
kom dziêkowano za trud, ¿arniczych, emeryci i ren-¿y Po¿arnej, Pose³ na Sejm 
ofiarn¹ pracê i poczucie bez-ciœci po¿arnictwa, ksiê¿a RP Jan £opata, Wiceprezes 
pieczeñstwa. ̄ yczono satys-kapelani, przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Woje-
fakcji z pe³nienia s³u¿by. zwi¹zków zawodowych.wódzkiego Zwi¹zku Ochot-
Szczególnie stra¿akom z Ja-Wa¿nym elementem uroczy-niczych Stra¿y Po¿arnych 
nowa Lubelskiego. Gratulo-stoœci by³o wrêczenie sztan-RP w Lublinie, Pose³ na 
wano nowego sztandaru - daru Komendzie Powiato-Sejm RP Piotr Olszówka, 
„Bogu na chwa³ê, ludziom wej Pañstwowej Stra¿y Po-Pose³ na Sejm RP prof. 
na ratunek”. Nale¿y tu pod-¿arnej w Janowie Lubels-Krzysztof Szumowski, Pose³ 
kreœliæ, ¿e podczas uroczy- œci na Rynku Miejskim za- nowie Lubelskim siêgaj¹ trê dêt¹, a jej dzia³alnoœæ kim. Poprzedzi³o je odczy-na Sejm RP Sylwester 
stoœci na Rynku Miejskim koñczy³a defilada podod- czasów rozbiorów Polski. przerwa³a dopiero II wojna tanie przez Komendanta Tu³ajew, Pose³ na Sejm RP 
odby³y siê imprezy towarzy- dzia³ów oraz prezentacja za- Od 1921 roku siedzib¹ œwiatowa. Stra¿ po¿arna, Powiatowego Pañstwowej S³awomir Zawiœlak, Zastêp-
sz¹ce: wystawa sprzêtu bytkowych i nowoczesnych stra¿y by³a remiza przy ulicy przez ca³¹ okupacjê, pe³ni³a Stra¿y Po¿arnej w Janowie ca Komendanta G³ównego 
i pojazdów po¿arniczych, pojazdów po¿arniczych. Szewskiej. W 1927 roku - swoje obowi¹zki.Lubelskim st. bryg. Grze-Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
oraz koncert orkiestry dêtej Przypomnijmy, ¿e pocz¹tki staraniem stra¿aków, przy Tekst i foto: gorza Pazdraka rysu histo-nadbrygadier Gustaw Miko-
Olek Orkiestra. Uroczysto- historii stra¿y po¿arnej w Ja- jednostce powo³ano orkies- Dorota Kozdrarycznego janowskiej stra¿y ³ajczyk, Lubelski Komen-

Wojewódzkie Obchody Dnia Stra¿aka 
w Janowie Lubelskim
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ III - Urz¹d Miejski

RADA MIEJSKA

LICZBA MIESZKAÑCÓW • Przyjmowanie zg³oszeñ • Sporz¹dzono 376 aktów 
MIASTA I GMINY NA o utracie lub uszkodzeniu zgonu osób zmar³ych w szpi-

KONIEC 2015 r. wynios³a: dowodu osobistego - 153 talu i na terenie miasta i gmi-
16 117 mieszkañców. • Uniewa¿nienie dowodu ny Janów Lubelski oraz 1 akt 

• Zameldowania, wymeldo- osobistego w RDO - 1794 osoby zmar³ej za granic¹
wania zg³oszenia wyjazdu na • Decyzje przyznaj¹ce œwiad- • Wydano 86 zaœwiadczeñ o 
pobyt: sta³y, czasowy. Zg³o- czenia z funduszu alimenta- braku przeszkód do zawarcia 
szenia powrotu z pobytu cyjnego - 98 ma³¿eñstwa w formie wyzna-
czasowego - 1139 • Wnioski o rozpoczêcie niowej
• Usuwanie niezgodnoœci egzekucji œwiadczeñ z fun- • Wydano 4 zaœwiadczenia o 
w bazie ewidencji ludnoœci - duszu alimentacyjnego - 98 zdolnoœci prawnej do zawar-
82 • Przy³¹czenie organu w³aœ- cia ma³¿eñstwa za granic¹
• Decyzje w sprawach mel- ciwego wierzyciela do pro- • Wydano 37 decyzji admini-
dunkowych - 12 wadzonego postêpowania stracyjnych z zakresu rejest-
• Nadanie lub zmiana Nr egzekucyjnego - 90 racji stanu cywilnego
PESEL - 32 • Sporz¹dzono 283 akty uro- • Wydano 7 decyzji o zmianie 
• Udostêpnianie danych dzenia (dzieci urodzone imienia i nazwiska
z RM, RZC RDO oraz doku- w szpitalu w Janowie Lub.) •  Wydano 4599 odpisów 
mentacji zwi¹zanej z do- • Wpisano do polskich ksi¹g aktów stanu cywilnego
wodami osobistymi - 568 23 akty dzieci  urodzonych • Wpisano do rejestru stanu 
• Wydawanie zaœwiadczeñ za  granic¹ cywilnego 2037 aktów 
zawieraj¹cych pe³en wykaz • Sporz¹dzono 126 aktów z ksi¹g znajduj¹cych siê 
danych osoby z RM, RZC ma³¿eñstwa, w tym: œluby w tut. archiwum, w tym: ak-
i RDO - 58 cywilne - 25, transkrypcje tów urodzenia - 1345, aktów 
• Wydawanie dowodów oso- aktów zagranicznych - 10 ma³¿eñstwa - 281 i aktów 
bistych - 2054 i œluby konkordatowe - 91 zgonu - 411.

W 2015 r. Rada Miejska VII zg³aszali liczne problemy i uwagi 
kadencji odby³a 11  posiedzeñ sesji, od mieszkañców ze swoich okrê-
2 sesje nadzwyczajne oraz zwo³ano gów. Sprawy dotyczy³y m. in.: 
sesjê uroczyst¹ z okazji 25 - lecia budowy sieci wodno - kanalizacyj-
samorz¹du. Podjêto 105 uchwa³, nych, modernizacji dróg i chodni-
w tym 33 uchwa³y z zakresu prawa ków, budowy oœwietlenia, systemu 
miejscowego, podlegaj¹cych publi- gospodarowania odpadami komu-
kacji w Dzienniku Urzêdowym nalnymi, budowy przydomowych 
Województwa Lubelskiego. oczyszczalni œcieków, instalacji so-

larnych, monta¿u sygnalizacji œwie-Do wa¿niejszych uchwa³, jakie 
tlnej w mieœcie, sprawy zwi¹zane przyjê³a Rada zaliczyæ nale¿y:
z remizami OSP oraz wiele innych • uchwalenie bud¿etu gminy na 
kwestii wa¿nych dla okreœlonej 2015 rok oraz Wieloletniej Progno-
grupy mieszkañców.zy Finansowej Gminy Janów 
Komisje Rady Miejskiej pracowa³y Lubelski,
na podstawie przyjêtych planów • uchwalenie Miejscowego Planu 
pracy na 2015  rok:Zagospodarowania Przestrzennego 
• Komisja Oœwiaty, Kultury, miasta Janowa Lubelskiego „Stare 
Sportu, Spraw Spo³ecznych i Bez-Centrum” - etap 1,

• uchwa³a w/s wyra¿enia woli Janów Lubelski w 2016 roku. wie Lubelskim za 2014 rok, z ocen¹ pieczeñstwa Publicznego odby³a • uchwalenie zmiany Miejscowe-
W 2015 roku Rada Miejska wybra³a zasobów pomocy spo³ecznej za cz³onkowstwa Gminy Janów Lu- 9 posiedzeñ,go Planu Zagospodarowania Prze-
³awników do S¹du Rejonowego 2014 rok, z realizacj¹ Rocznego • Komisja Gospodarki Komunal-strzennego Gminy Janów Lubelski belski w Stowarzyszeniu „Lokalna 
w Janowie Lubelskim na kadencjê Programu Wspó³pracy Gminy nej, Przestrzennej, Gruntami, Rol-- etap 1, Grupa Rybacka Puszczy Sando-
2016 - 2019. Janów Lubelski z Organizacjami nictwa i Leœnictwa obradowa³a !• uchwalenie Miejscowego Planu mierskiej”,

pozarz¹dowymi  w 2014 r., z roczn¹ Rada Miejska zajmowa³a siê spra- w 2013 roku 12  razy,Zagospodarowania Przestrzennego • uchwa³a w sprawie przyjêcia do 
analiz¹ stanu gospodarki odpadami w¹ utworzenia odrêbnego so³ectwa Miasta Janowa Lubelskiego - • Komisja Finansów i Rozw. Gos-realizacji Planu Gospodarki Nisko-
komunalnymi na terenie Gminy w £¹¿ku Garncarskim, ostatecznie „Przyborowie”, podarczego odby³a 13 posiedzeñ,emisyjnej,
Janów Lubelski za 2014 rok, jednak uchwa³a w/s podzia³u so³ec-• uchwa³a w/s powierzenia Bur- • Komisja Rewizyjna obradowa³a • uchwa³a w sprawie emisji obli- z informacja o stanie realizacji za-twa £¹¿ek Ordynacki na dwa od-mistrzowi Janowa Lubelskiego na 5 posiedzeniach, w tym odby³o 

gacji, dañ oœwiatowych Gminy Janów rêbne so³ectwa nie zosta³a podjêta.prawa do ustalania wysokoœci op³at siê 1 posiedzenie wyjazdowe 
• uchwa³y dotycz¹ce gospodaro- Lubelski za rok szkolny 2014/2015, Rada, zgodnie ze swoimi kompe-za us³ugi parkingowe zwi¹zane w Szkole Podstawowej w Momo-
wania odpadami komunalnymi oraz z informacj¹ z dzia³alnoœci ZOOM tencjami, zapozna³a siê równie¿ ze z funkcjonowaniem Parku Rekrea- tach Górnych.
uchwa³y dotycz¹ce podatków NATURY Sp. z o. o. w sezonie 2015.sprawozdaniami: z dzia³alnoœci Oœ-cji ZOOM NATURY w Janowie Frekwencja na posiedzeniach Rady 
obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Ka¿dorazowo podczas sesji radni rodka Pomocy Spo³ecznej w Jano-Lubelskim, Miejskiej w 2015 r. wynios³a: 94,5%.

BIA£A PIERWSZA: £¥¯EK: • Dokoñczenie drogi leœnej 
• Remont dróg polnych: • Oœwietlenie w £¹¿ku Przy- w Ujœciu: 3 499,27 z³
18 728, 59 z³ miarki: 3 075,00 z³ ZOFIANKA GÓRNA:
• Zakup klimatyzatora do • Rozbudowa sieci interne- • Naprawa przepustu na dro-
Centrum Kulturalno-Rekrea- towej: 6 000,00 z³ dze dojazdowej: 3 000,00 z³
cyjnego: 2 999,92 z³ MOMOTY DOLNE: • Zakup oleju opa³owego na 
• Zakup oleju opa³owego na • Zakup wyposa¿enia do œwie- ogrzewanie Centrum Kul-

tlicy wiejskiej: 5 843,73 z³ogrzewanie budynku Cent- tury: 3 998,40 z³
• Obchody 80-lecia OSP: rum Kulturalno-Rekreacyj- • Zakup kosiarki do trawni-
5 000,00 z³nego: 1 998,38 z³ ków: 1 498,00 z³

MOMOTY GÓRNE:BIA£A DRUGA: • Ogrodzenie boiska w Zo-
• Wykonanie ci¹gu spacero-• Remont dróg polnych: fiance Górnej: 9 154,07 z³.
wo-pieszego pod potrzeby 13 997,40 z³ PIKULE:
mieszkañców w Momotach • Zakup klimatyzatora do • Utwardzenie drogi gminnej 
Górnych: 9 086,75 z³Centrum Kulturalno-Rekre- w Pikulach: 5 276,70 z³
• Zakup kruszywa na drogê acyjnego: 5000,00 z³ SZKLARNIA:
dojazdow¹: 4 999,61 z³BOROWNICA i RUDA: • Wymiana lamp oœwietlenia 

UJŒCIE- KISZKI- • Przed³u¿enie drogi Sowy- ulicznego: 5 800,00 z³
SZEWCE:Visa So³ectwo Borownica: £¥CZNIE W RAMACGH 

• Wykonanie rowu i utwar-8 613,48 z³ FUNDUSZU SO£ECKIE-
dzenie drogi w m-œci Ujæie: • Przed³u¿enie drogi Sowy- GO WYDATKI WYNIO-
10 000,00 z³Visa So³. Ruda: 15 821,52 z³ S£Y: 143 390,82 Z£.

GMINA W LICZBACH

WYKONANIE FUNDUSZU SO£ECKIEGO W 2015 R.

BUD¯ET GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2015 ROK
Dochody bud¿etu gminy za 2015 rok: 55 918 947,53 z³

Podatki i op³aty: 13 335 162,47 z³.
- podatek rolny, leœny,
- podatek od nieruchomoœci,
- op³ata za op³aty komunalne,
- itp.

Dochody zgromadzone 
przez gminê samodzielnie:

Dochody, które gmina 
otrzymuje z bud¿etu pañstwa

Dochody z maj¹tku 
gminy: 870 264,09 z³.
- wp³ywy za zarz¹d,
wieczyste u¿ytkowanie 
nieruchomoœci,
- dochody z najmu 
i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych, wp³ywy ze 
sprzeda¿y sk³adników 
maj¹tkowych.

Ró¿ne op³aty: 
560 214,99 z³.

Pozosta³e 
dochody: 

103 229,98 z³

Subwencje: 12 962 816,86 z³.
- czêœæ oœwiatowa: 9 390 688,00 z³.
- czêœæ wyrównawcza 
i równowa¿¹ca: 3 571 309,00 z³.
- inne: 819,86 z³.

Dotacje na zadania w³asne 
gminy: 4 683 744,15 z³.

Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochody 
z bud¿etu pañstwa: 9 662 187,43 z³.
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych.

Dotacje na zadania zlecone 
gminie: 5 017 792,72 z³.

Œrodki finansowe Unii 
Europejskiej: 8 723 534,84 z³.

Wydatki bud¿etu gminy za 2015 rok: 53 604 008,97 z³.
z czego 30,22% to wydatki maj¹tkowe: 16 199 218,34 z³.

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa: 601 366,59 z³.

Wydatki na turystykê, kulturê 
fizyczn¹ i sport: 5 988 260,41 z³.

Wydatki na drogi: 3 010 311,14 z³.
Wydatki na zwalczanie narkomanii, 
przeciwdzia³anie alkoholizmowi 
w gminie: 279 905,34 z³.

Wydatki na gospodarkê komunaln¹ 
i ochronê œrodowiska: 12 107 056,75 z³.
- wydatki inwestycyjne: 8 946 532,85 z³.
- gospodarka odpadami: 1 274 257,50 z³.
- oczyszczanie miasta i wsi: 407 496,51 z³.
- utrzymanie zieleni: 183 176,39 z³.
- oœwietlenie w gminie: 1 025 474,55 z³.
- pozosta³e wydatki: 270 118,95 z³.

Wydatki na kulturê i ochronê 
dziedzictwa narodowego: 
1 193 600,00 z³.

Gospodarka mieszkaniowa, gosp. gruntami 
i nieruchomoœciami, plany zagospodarowania 
przestrzennego: 374 982,64 z³. 

Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu: 
375 765,89 z³.

Wydatki na pomoc spo³eczn¹: 
7 697 785,47 z³.

Wydatki na oœwiatê i wychowanie oraz 
opiekê edukacyjn¹ i wychowawcz¹: 
16 986 410,41 z³.
- utrzymanie szkó³ i przedszkoli w gminie,
- utrzymanie œwietlic, sto³ówek szkolnych,
- realizacja projektu.

Pozosta³e wydatki: 290 038,51 z³.

Administracja publiczna: 
4 698 525,82 z³.



17.

Kwiecieñ - Maj  2016

Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ III - Urz¹d Miejski

- Aktualizacja dokumentacji na uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych - oœrodki wypoczynkowe nad zalewem 
w Janowie Lubelskim - koszt. 55 965,00 z³;

- Zakres dokumentacji obejmuje sieæ wodno - kanalizacyjn¹, 
oraz  oœwietlenie i drogi;

- Projekt budowlany na wykonanie przydomowych 
oczyszczalni œcieków dla gospodarstw domowych dla  
miejscowoœci: Borownica, Kopce, Laski, £¹¿ek Ordynacki, 
Momoty Górne i Momoty Dolne, Kiszki, Szewce, Ujœcie - 
koszt 13 480,80 z³; 

- Termomodernizacja budynków i u¿ytecznoœci 
publicznej w Gminie Janów Lubelski - koszt 147 600,00 z³ 

Zakres dokumentacji:

Publiczna Szko³a Podstawowa w Janowie Lubelskim,

Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych,

Publiczna Szko³a Podstawowa Fundacji Elementarz 
w £¹¿ku Ordynackim

Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim,

Zespól Szkó³ w Bia³ej II,

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim,

Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim,

Kot³ownia z sieciami przesy³owymi w Janowie Lubelskim. 

- Projekt budowlany na modernizacjê obiektów sporto-
wych stadionu miejskiego w Janowie Lubelskim - koszt 
30 000,00 z³;

INWESTYCJE

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007 -2013.

Okres realizacji inwestycji obejmowa³ lata 2013 -  
2015.W maju 2015r. zakoñczono monta¿ wyposa¿enia 
obiektów Parku Rekreacji ZOOM NATURY.

Wartoœæ zadania wynios³a: 2 819 174,76 z³.

Zakres projektu obejmowa³: wyposa¿enie specjalne typu:  
akwarium terrarium, robakarium, modele, ekspozytory 
interaktywne, wyposa¿enie meblowe, wyposa¿enie 
komputerowe wraz z oprogramowaniem stanowisk 
(aplikacje), sprzêt audio i video, grafiki, podpisy, wk³ady 
ekspozycyjne i punkty oœwietleniowe ekspozycji, 
ekspozytury - maszynyna placu energii, sprzêt do 
monitoringu w tym kamery wewnêtrzne i zewnêtrzne, 
serwery.

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Dzia³anie 321 
Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej.

Ca³kowite nak³ady: 1 511 323,33 z³.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: 921 538,00 z³.

Œrodki w³asne gminy: 589 785,33 z³.

Projekt zosta³ zrealizowany w 2015 r., obejmowa³ 
budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ulanowskiej. 
W ramach projektu wybudowano sieæ kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i ciœnieniowej o ³¹cznej d³ugoœci 
3 241,50 m, sieciow¹ przepompowniê œcieków oraz  39 
przy³¹czy do budynków mieszkalnych.

Projekt zosta³ zrealizowany w latach 2014-2015. 
Ca³kowite nak³ady : 2 440 511,67 z³, 
w tym Fundusz Spójnoœci: 1 479 309,45 z³ 
i œrodki w³asne gminy w wysokoœci : 961 202,22 z³. 
Zakres projektu w ul. Zak¹tnej obejmowa³:
- budowê sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej 
z ³¹cznikami, sieæ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
pompowniê sieciow¹ i pompowniê przydomow¹;
- sieæ wodoci¹gowa  z ³¹cznikami; 
W ramach projektu w ul. Podlipie wykonano:
- sieæ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przy³¹czami;
- sieæ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych ;
- ³¹czniki kanalizacyjne z rur PCV;
- 44 przy³¹cza kanalizacyjne  z rur PVC;
- nawierzchniê z mieszanki bitumicznej wraz z krawê¿nikami;
Zakres prac w ul. Polnej obejmowa³ nastêpuj¹ce zadania:
- przebudowê sieci kanalizacji sanitarnej ;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej wraz 
z krawê¿nikami;
- budowê chodnika z kostki brukowej betonowej 
z obrze¿ami betonowymi ;
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej 
z obrze¿ami betonowymi;

Ca³kowite nak³ady: 62 730,00 z³, w tym:
Fundusz Spójnoœci : 53 320,50 z³ 
i œrodki w³asne gminy: 6 273,00 z³. 
Projekt zrealizowany w 2015 r.
Zakres projektu obejmowa³: 
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Janów Lubelski;
- stworzenie bazy danych obejmuj¹cej tematykê gospodarki 
niskoemisyjnej;
- szkolenie dla pracowników gminy na temat problematyki 
zwi¹zanej z tworzeniem PGN;

Wartoœæ projektu 10 672 583,83 z³, z czego dofinanso-
wanie ze œrodków europejskich 8 327 637,52 z³ oraz 
wk³ad w³asny gminy 2 344 946,31 z³. Okres realizacji 2014 - 
2015 r.  Zadanie polega³o na monta¿u 1037 szt. instalacji 
solarnych w budynkach prywatnych i 3 instalacje 
w budynkach u¿ytecznoœci publicznej oraz na monta¿u 
173 szt. kot³ów centralnego ogrzewania opalanych 
biomas¹. 

PROJEKT: „Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców 
Gminy Janów Lubelski poprzez budowê sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami.”

PROJEKT: Budowa Parku Rekreacji „Zoom Natury” 
nad zalewem w Janowie Lubelskim”- 

w zakresie wyposa¿enia

PROJEKT: „Opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Janów Lubelski”

PROJEKT: „Kontynuacja kompleksowej gospodarki 
wodno-œciekowej w Gminie Janów Lubelski  - etap IV”

PROJEKT: Budowa remizy OSP w msc. Ujœcie - etap II 
(w zakresie budowy kondygnacji parteru 

z powierzonych materia³ów) - koszt 81 484,40 z³.

PROJEKT: ECO - Energetyczny Janów Lubelski 
(rozpoczêty) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE:
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ARCHITEKTURA I PLANOWANIE

W 2015 r. kontynuowano prace nad sporz¹dzaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Janowa 

Zmiana obowi¹zuj¹cego Zak³adu Unieszkodliwiania tymi w projekcie planu 
planu uchwalona zosta³a Odpadów Komunalnych, rozwi¹zaniami a wszyscy 
dnia 23 paŸdziernika 2015 r., zaistnia³a potrzeba zmiany zainteresowani mieli mo¿li-
wesz³a w ¿ycie 14 stycznia przeznaczenia tego terenu na woœæ sk³adania uwag.
2016 r.  Pe³ny tekst uchwa³y nowe funkcje rozwojowe Gospodarka przestrzenna 
oraz rysunek planu jest (np. farmy fotowoltaiczne, prowadzona w oparciu 
udostêpniony  pod adresem biogazownie, kompleks o zaktualizowane i sporz¹-
internetowym: dzia³ek o mniejszych po- dzone miejscowe plany 
http://edziennik.lublin.uw. wierzchniach); przyczyni siê do zrówno-
gov.pl/WDU_L/2015/5496/ • Ruda, obszary wskazane wa¿onego rozwoju i zacho-
akt.pdf zgodnie z wnioskami w³aœ- wania ³adu przestrzennego 
Przedmiotem uchwa³y jest cicieli do zalesienia; na terenie miasta i gminy. 
1 etap  zmian planu gminy • Projekt przedmiotowego Wejœcie w ¿ycie niniejszego 
obejmuj¹cy nastêpuj¹ce planu kszta³tuje strukturê planu, stworzy podstawy 
obszary: przestrzenn¹, przy uwzglêd- prawne do prowadzenia 
• Bia³a Pierwsza, Bia³a Dru- nieniu obecnego zagospoda- procesu inwestycyjnego, 
ga, Kiszki, £¹¿ek Ordynac- rowania oraz koniecznoœci wydawania decyzji ad-
ki, Momoty Dolne, Momoty realizacji inwestycji celu ministracyjnych dotycz¹-
Górne, Pikule, Ruda, Szew- publicznego, w szczególno- cych zagospodarowania 
ce, Zofianka Górna - zmiana  œci z zakresu infrastruktury przedmiotowego terenu, 
MPZP uwzglêdnia miêdzy drogowej o znaczeniu krajo- zgodnie z ustalonymi 
innymi wnioski o wyznacze- wym (S-19, KDGP-74). w nim zasadami. Ustalenia 
nie nowych terenów zabudo- Celem zmiany miejsco- niniejszego planu miejsco-
wy mieszkaniowej, miesz- wego planu zagospodaro- wego zabezpieczyæ maj¹ 
kaniowo-us³ugowej, zagro- wania przestrzennego jest obszar przed dzia³aniami 
dowej, letniskowej; okreœlenie sposobu zagos- inwestycyjnymi niezgod-

nymi z istotnymi wyznacz-• Bia³a Druga, Ruda - zmiana  podarowania obszarów, 
nikami polityki przestrze-MPZP uwzglêdnia miêdzy w tym miêdzy innymi: ry technicznej, proces sporz¹dzenia i uch- jalny sposób zagospodaro-
nnej okreœlonymi w Stu-innymi wnioski o wyznacze- • usuniêcie barier inwesty- • wyznaczeniem lokalizacji walenia zmiany planu miejs- wania i korzystania z terenu, 
dium uwarunkowañ i kie-nie nowych terenów us³ug cyjnych na terenach rozwoju us³ug publicznych, komer- cowego gminy, dziêki cze- uwzglêdniano interes pub-
runków zagospodarowa-w strefie oddzia³ywania przedsiêbiorczoœci, tworze- cyjnych, w tym turystycz- mu zmiana bêdzie mog³a liczny i interesy prywatne, 
nia przestrzennego miasta dróg krajowych; nie dogodnych warunków nych - istotnych dla funkcjo- szybciej wejœæ w ¿ycie. w tym zg³aszane w postaci 
i gminy Janów Lubelski. • Ruda (Szklarnia), Momoty lokalizacji dla rozwoju us³ug Pozosta³e obszary zmian wniosków i uwag, zmierza-nowania gminy,
W 2015 r. kontynuowano Dolne, Momoty Górne, i przedsiêbiorczoœci w spo- bêd¹ prowadzone sukce- j¹ce do ochrony istniej¹cego • wykorzystanie potencja³u 
prace dotycz¹ce planów: Szewce - zmiana  MPZP sób zgodny z polityk¹ roz- sywnie w ramach etapu 2 stanu zagospodarowania turystycznego, rekreacyjne-
Zaolszynie / Ruda, Obrów-uwzglêdnia miêdzy innymi woju, i etapu 3. terenu, jak i zmiany w za-go, uzdrowiskowego tere-
ka / Kompleks Leœny, Po-tereny us³ug turystycznych • potrzeba u³atwienia i skró- kresie jego zagospodaro-nów po³o¿onych w miejs- W procedurze sporz¹dzania 
³udnie / Ogrody oraz zmiana i urz¹dzeñ rekreacji i sportu; cenia procesu inwestycyj- wania, a tak¿e analizy eko-cach o du¿ych walorach planów zapewniono udzia³ 
MPZP gminy. Przygotowa-• Janów Lubelski Drugi (Bo- nego dla inwestycji indy- spo³eczeñstwa, w tym przy nomiczne, œrodowiskowe naturalnych i kulturowych 
no wnioski o zmianê prze-rownica) - zmiana  MPZP widualnych oraz inwestycji u¿yciu œrodków komunika- i spo³eczne. Projekty planów (Szklarnia, Jonaki, £¹¿ek 
znaczenia gruntów rolnych uwzglêdnia aktualizacjê publicznych, cji elektronicznej. Zachowa- wraz z prognoz¹ oddzia³y-Ordynacki, Momoty Dolne 
i leœnych na cele nierolnicze warunków inwestycyjnych • uwzglêdnienie rozwoju no jawnoœæ i przejrzystoœæ wania na œrodowisko by³y i Górne, Kiszki, Szewce, 
i nieleœne oraz rozpoczêto na terenach rozwoju przed- uk³adu komunikacyjnego procedur planistycznych. wy³o¿one do publicznego dolina Bukowej) przy za-
procedurê uzyskania zgody.siêbiorczoœci; m.in. z powo- wewnêtrznego i tranzytowe- Ustalaj¹c przeznaczenie te- wgl¹du, organizowano dys-chowaniu zasad ochrony.

du wygaszania obecnego go, parkingów i infrastruktu- renu lub okreœlaj¹c potenc- kusje publiczne nad przyjê-Wydzielenie etapu 1 u³atwia 

W grudniu 2015 r przygo- wystêpuj¹ w wiêkszym stop-
towano i z³o¿ono wniosek niu ni¿ gdzie indziej proble-
o dofinansowanie Programu my spo³eczne, gospodarcze 
Rewitalizacji Gminy Janów lub przestrzenne. W uspo-
Lubelski na lata 2014 - 2020. ³ecznionym procesie two-
W zwi¹zku ze zmian¹ wy- rzenia programu rewitali-
magañ formalnych dotycz¹- zacji, dziêki pracy zespo³ów 
cych programów - uchwalo- zadaniowych, koordynatora 
n¹ ustaw¹ o rewitalizacji i konsultanta zewnêtrznego 
oraz przyjêciem wytycznych i konsultacjom spo³ecznym, 
programowych, konieczne oraz publikacji materia³ów 
jest, w oparciu o przeprowa- na stronie internetowej, zo-
dzone analizy, wyznaczenie stan¹ wypracowane projek-
na terenie gminy obszaru ty, daj¹ce odpowiedzi na 
zdegradowanego, na którym zdiagnozowane problemy. 

W 2015 r. przygotowa- drewniany dla niepe³no- ma dendrologiczna obejmuj¹ca 
no materia³y do z³o¿enia sprawnych na du¿ym zbior- obejmowaæ: oznakowanie 14 gatunków 
projektu ZOOM NATURY niku i dwa mostki na rowach - Oznakowanie i udostêp- drzew z tablic¹ informacyj-
I KULTURY, og³oszonego opaskowych, nienie obiektów o wartoœci n¹ i aplikacja elektroniczn¹,
w ramach dzia³ania 7.1. kulturowej i historycznej na - Wirtualny szlak histo-
Dziedzictwo kulturowe i na- - uzupe³nie- terenie kompleksu Lasów ryczny Ziemi Janowskiej: 
turalne. W ramach projektu nie infrastruktury sanitarnej Janowskich przy istniej¹- opracowanie i udostêpnienie 
planuje siê: - zakup i monta¿ 3 toalet pu- cych szlakach turystycz- na stronie w punkcie infor-

blicznych wolnostoj¹cych i nych, w tym: Baza Kusza macji turystycznej, uzupe³-
 urz¹dzenie œcie¿ki kabiny prysznicowej, sto- ”Garbatego” - Tu³owe Góry nienie posiadanej aplikacji 

pieszo-rowerowej na ko- jaków, ³awek i koszy,  urz¹- - Krzy¿ , „Stary” Pomnik „Ziemia Janowska” na 
ronie grobli wokó³ zalewu dzenia monitoringu - system Bitwy nad Branwi¹, Dwuga- smartfony lub opracowanie 
wraz z ³¹cznikiem do Zoomu do zliczania u¿ytkowników  jówka - w Rezerwacie „Lasy osobnej aplikacji, promocja 
Natury - œcie¿k¹ spacerow¹ ruchu pieszego i rowero- Janowskie”,  szlaku na portalach tema-
nad pla¿¹, ponadto pomost wego, - Park Miejski - œcie¿ka tycznych i regionalnych.

Szlak Historyczny 

Zoom Natury 

Zalew:

ZMIANA MPZP GMINY JANÓW LUBELSKI – ETAP 1

PROJEKT:  ZOOM NATURY I KULTURYPOGRAM REWITALIZACJI

W 2015 r. do Referatu przestrzennym, ustawy o go- zwi¹zanego z uzyskaniem 
Gospodarki Przestrzennej spodarce nieruchomoœcia- warunków zabudowy i zago-
i Gruntami ogó³em do mi, ustawy prawo geodezyj- spodarowania terenu, a co za 
rozpatrzenia wp³ynê³o 983 ne i kartograficzne, jako us- tym idzie opracowaniem 
ró¿nego rodzaju pism (tj. taw wiod¹cych oraz innych dokumentacji budowlanej 
wniosków, zawiadomieñ, licznych ustaw i aktów i uzyskaniem stosownych 
uzgodnieñ, postanowieñ, wykonawczych dotycz¹- pozwoleñ na realizacjê pla-
decyzji), dotycz¹cych pro- cych prowadzonych zadañ. nowanych inwestycji.
wadzonych przez referat W zakresie gospodarki Obecnie pokrycie planami 
zadañ z zakresu gospodarki przestrzennej wydano 419 w Gminie Janów Lubelski 
przestrzennej i gruntami (co dokumentów, dotycz¹cych wynosi 95,4%. W 2015 ro-
stanowi wzrost o ok. 5% miêdzy innym spraw zwi¹- ku we wspó³pracy z G³ów-
w stosunku do roku 2014). zanych z planowanymi do nym Geodet¹ Kraju prze-

prowadzono równie¿ aktua-W zwi¹zku z prowadzony- realizacji na terenie miasta 
lizacjê ewidencji miejsco-mi sprawami, referat wy- i gminy Janów Lubelski 
woœci, ulic i adresów, której da³ ok. 1583, ró¿nego ro- inwestycjami. wa Lubelskiego nast¹pi³ nego i wzrost wydanych nów (z tego tytu³u osi¹g-
prowadzenie w wersji elek-dzaju dokumentów, wyni- W zwi¹zku z uchwaleniem spadek wydawanych decyzji wypisów i wyrysów z tych niêto ok. 8 tys. z³. wp³ywu 
tronicznej wynika z wymo-kaj¹cych z przepisów prawa nowych miejscowych pla- o warunkach zabudowy oraz planów. W 2015 r. wydano do bud¿etu). Uchwalenie 
gów ustawy prawo geode-z zakresu ustawy o planowa- nów zagospodarowania prze- decyzji o ustaleniu lokaliza- 60 wypisów i wyrysów z no- nowych planów umo¿liwi³o 
zyjne i kartograficzne.niu i zagospodarowaniu strzennego dla miasta Jano- cji inwestycji celu publicz- wo uchwalonych ww. pla- znaczne skrócenie czasu 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Planowane inwestycje w 2015 roku 

w stosunku do lat ubieg³ych:
Planowane inwestycje dotyczy³y 

nastêpuj¹cych funkcji:
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za 2015 r.: czêœæ II - Urz¹d Miejski
PRZESTRZENNE

Miejscowy plan zagos- Plan zak³ada: • rewitalizacjê obszaru do-
podarowania przestrzen- liny rzeki Bia³ej z uwzglêd-• rewitalizacjê obszaru 
nego miasta Janowa Lubel- nieniem zagro¿eñ niebez-Starego Centrum z rewalo-
skiego „Stare Centrum etap pieczeñstwa powodzi,ryzacj¹ zabudowy i prze-
1” uchwalony zosta³ 28 

strzeni publicznych z pla- • potrzebê u³atwienia i skró-kwietnia 2015 r. i wszed³ 
cami rynkowymi, cenia procesu inwesty-¿ycie z dniem 25 czerwca 

cyjnego dla inwestycji in-• uwzglêdnienie regulacji 2015 r. Pe³ny tekst uchwa³y 
dywidualnych oraz inwes-uk³adu komunikacyjnego oraz rysunek planu dostêp-
tycji publicznych.wewnêtrznego i tranzyto-ny jest pod adresem inter-

wego, parkingów i infra-netowym: W wyniku rozpatrzenia 
struktury technicznej w stre-http://edziennik.lublin.uw. uwag z³o¿onych po pierw-
fie historycznego œród-gov.p l /WDU_L/2015/  szym i drugim wy³o¿eniu, 
mieœcia,1901/ akt.pdf  w zwi¹zku z koniecznoœci¹ 

Plan obejmuje obszar • wyznaczenie lokalizacji wypracowania nowych 
funkcjonalnego œródmieœ- us³ug publicznych, komer- ustaleñ i ponownego wy-
cia z historycznym cent- cyjnych, w tym obiektów ³o¿enia, z obszaru planu 
rum wraz z otaczaj¹c¹ handlowych - istotnych dla wyodrêbniono tereny pa-
zabudow¹ mieszkaniow¹ funkcjonowania miasta, wilonu handlowego w Ryn-
i us³ugow¹ do ul Reymon-

ku i restauracji „Hetmañ-• tworzenie dogodnych ta, Kard. Wyszyñskiego, 
ska” Gminnej Spó³dzielni warunków lokalizacji dla Kochanowskiego, Kamien-
„Samopomoc Ch³opska” do rozwoju us³ug i przedsiê-nej i doliny rzeki Bia³ej, 
II etapu.  biorczoœci,zajmuj¹cym ok. 171 ha. 

Miejscowy plan zagospoda- • wprowadzenie jasnych re- nów rolnych do scalenia 
rowania przestrzennego gu³ i zasad kszta³towania z przeznaczeniem pod reali-
„Przyborowie” zosta³ uch- zabudowy i zagospodarowa- zacjê zabudowy mieszk-
walony 25 listopada 2015 r., nia terenu, aniowej jednorodzinnej, 
wszed³ w ¿ycie z dniem 26 • dokoñczenie procesów zabudowy mieszkaniowo-
stycznia 2016 r. Pe³ny tekst scaleniowych i uzupe³nienie us³ugowej oraz zabudowy 
uchwa³y oraz rysunek planu niezagospodarowanych en- us³ugowej, 
„Przyborowie” dostêpny jest klaw w uzbrojonych tere- • wyodrêbnienie w struk-
pod adresem internetowym: nach zabudowy mieszkanio- turze funkcjonalnej miasta 
http://edziennik.lublin.uw.g wej, mieszkaniowo-us³ugo- terenów ogólnodostêpnej 
ov.pl/WDU_L/2016/190/ wej i us³ugowej, zieleni urz¹dzonej, 
akt.pdf • wskazanie terenu pod • uregulowanie uk³adu g³ów-
Plan obejmuje obszar o po- realizacjê centrum komuni- nych, zbiorczych, lokalnych 
wierzchni ok. 109 ha, po³o- kacyjno-handlowego z przy- i dojazdowych dróg publicz-
¿ony za Rejonem Energe- stankiem dworcowym auto- nych  oraz dróg wewnêtrz-
tycznym w po³udniowo- busowym - w celu odci¹¿e- nych na ca³ym obszarze; 
wschodniej czêœci miasta, nia rynku i historycznego • poprawa uk³adu komunika-
obejmuj¹cy g³ównie tereny centrum Janowa Lubel- cyjnego przez wytrasowanie 
zabudowy mieszkaniowej skiego, alternatywnej obs³ugi komu-
jednorodzinnej z us³ugami • ochrona przed zainwesto- nikacyjnej w rejonie nienor-
oraz przyleg³e tereny upraw waniem terenów rolnych matywnej ulicy Brzozowej,
rolnych. po³o¿onych w pó³nocno - • ustalenie zasad wyposa-
G³ówne cela uchwalenia wschodniej czêœci obszaru ¿enia terenu w infrastrukturê 
MPZP „PRZYBOROWIE” objêtego planem, techniczn¹ z uwzglêdnie-
to: • wyznaczenie nowych tere- niem odwodnienia terenu.

W minionym roku przy- lubelszczyzna/janow_lubels zawartoœci na mapie. - zabytki z Gminnej Ewiden- - punkty POI (w tej chwili wania Przestrzennego.
gotowano i oddano do u¿yt- ki_sip). Warstwy zawieraj¹ m.in. cji Zabytków (w tym zabytki tylko bankomaty), Czêœæ warstw powsta³a jako 
ku serwis internetowy za- Zorganizowany na zasadzie takie elementy jak : rejestrowe), - najwa¿niejsze instytucje, wizualizacja danych otrzy-
wieraj¹cy bazê informacji geoportalu System Infor- - uk³ady komunikacyjne, - elementy zagospodaro- zak³ady pracy, manych od G³ównego Geo-
przestrzennej o Gminie macji Przestrzennej (SIP) - zagospodarowanie terenu, wania turystycznego (m.in. - rysunki planów zagospo- dety Kraju, czeœæ powsta³a 
Janów Lubelski, dostêpny zawiera ponad 60 warstw - elementy przyrodnicze baza noclegowa i gastrono- darowania przestrzennego na podstawie materia³ów 
pod adresem: tematycznych, opisuj¹cych i ochrony œrodowiska, miczna, szlaki turystyczne) i Studium Uwarunkowañ w³asnych Urzêdu Miejs-
(http://mapy.gis-expert.pl/ Gminê z umiejscowieniem - inwestycje Gminy, i atrakcje turystyczne, i Kierunków Zagospodaro- kiego.

MPZP MIASTA JANOWA LUBELSKIEGO „STARE CENTRUM” ETAP 1 MPZP MIASTA JANOWA LUBELSKIEGO „PRZYBOROWIE”

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W ramach przygo- nawierzchni, zieleni i ma³ej 
towañ do ukoñczenia architektury ca³ego Rynku 
rewitalizacji Rynku Sta- z opcjami rozwi¹zañ w dal-
rego Miasta po konsul- szych etapach, tj. z domem 
tacjach spo³ecznych op- handlowym lub bez tego 
racowano now¹ konce- obiektu. Przystanek dwor-
pcjê architektoniczn¹, cowy z budynkiem us³u-
która uwzglêdnia utrzy- gowym zlokalizowano 
manie funkcji dworca w miejscu obecnego dwor-
autobusowego zgodnie ze ca, zaprojektowano jako 
sporz¹dzon¹ ekspertyz¹ wielofunkcyjny plac pod 
specjalistyczn¹ z analiz¹ ró¿nego rodzaju imprezy, 
ruchu drogowego z syg- targi, koncerty, lodowisko 
nalizacj¹ œwietln¹ dla ze sta³ymi sto³ami pod 
wyjazdu z dworca i przej- handel koszyczkowy.
œcia dla pieszych. Koncepcja bêdzie przed-
Koncepcja opracowana miotem dalszych kon-
przez pracowniê architek- sultacji w ramach cyklicz-
toniczna Nizio Design nych spotkañ i publikacji 
International z Warszawy prasowej oraz rozmów 
zak³ada ujednolicenie wy- z mieszkañcami tego 
stroju architektonicznego, obszaru.

REWITALIZACJA MIASTA

W 2015 roku wydano 51 - Przekazywanie nieru- wydano 2 postanowienia postêpowañ; zabudowê pensjonatow¹ regulacji stanów prawnych 
zawiadomieñ o ustaleniu chomoœci do korzystania tj. i 3 decyzje rozgraniczaj¹ce. Ponadto przygotowano i us³ugow¹ oraz przy ul. Wa- nieruchomoœci o powierzch-
numeru dla oddanych do dzier¿awa, najem, u¿ycze- - Podzia³ nieruchomoœci - i przeprowadzono 26 po- ³owej z przeznaczeniem pod ni ogólnej 1, 1192 ha i ujaw-
u¿ytkowania nowych bu- nie, udostêpnienie pod re- w 21 postêpowaniach wyda- stêpowañ przetargowych us³ugi - o powierzchni niono prawo w³asnoœci na 
dynków co stanowi wzrost klamê - przeprowadzono 86 no 16 postanowieñ i 13 decy- na sprzeda¿ nieruchomo- ogólnej 0,9418 ha na kwotê rzecz Gminy Janów Lu-
o 51% w stosunku do roku postêpowañ, z czego Gmina zji podzia³owych; œci po³o¿onych na terenie ogó³em 320 722,00 z³. belski. 
poprzedniego i œwiadczy zawar³a 48 umów cywilno- - W pozosta³ych sprawach miasta i gminy Janów Pomimo szerokiej oferty ze Przekszta³cono równie¿ 
o rozwoju miasta i gminy prawnych; dotycz¹cych trwa³ego zarz¹- Lubelski przeznaczonych strony Gminy Janów Lu- prawo u¿ytkowania wie-
Janów Lubelskim. du, op³at planistycznych, miêdzy innymi pod us³ugi, belski na zbycie nierucho- czystego w prawo w³asno-- Przejmowanie nierucho-
W zakresie gospodarki op³at adiacenckich, op³at rekreacjê, zabudowê prze- moœci po³o¿onych w Janow- œci nieruchomoœci o po-moœci na rzecz Gminy- prze-
gruntami wszczêto i prze- z tytu³u u¿ytkowania wie- mys³ow¹. skiej Strefie Inwestycyjnej wierzchni 0,0203 ha na prowadzono 20 postêpowañ 
prowadzono ³¹cznie 198 po- czystego, sprzeda¿y lokali Gmina sprzeda³a w trybie w miejscowoœci Borownica, kwotê 2 150,70 z³.dotycz¹cych komunalizacji, 
stêpowañ w oparciu o z³o- mieszkalnych, przekszta³ce- bezprzetargowym nierucho- og³oszone przetargi nie Dodatkowo Gmina w 2015 zakupu i przejmowania 
¿one procedury formalno- nia prawa u¿ytkowania wie- moœci znajduj¹ce siê przy zakoñczy³y siê wynikiem roku zakupi³a nierucho-nieruchomoœci gruntowych.
prawne w wyniku czego czystego nieruchomoœci ul. Objazdowej i Leœnej, pozytywnym ze wzglêdu na moœci o ogólnej powierzch-- Sprzeda¿ nieruchomoœci 
wydano 1164 dokumenty. w prawo w³asnoœci, oddania a w trybie przetargowym brak oferentów. ni 0,1564 ha z przeznacze-gminnych - wszczêto 17 po-
W 2015 roku do g³ównych nieruchomoœci w u¿ytko- nieruchomoœci po³o¿one W wyniku postêpowañ niem pod drogi oraz pom-stêpowañ;
czynnoœci zadaniowych na- wanie wieczyste i innych w kompleksie rekreacyjno- administracyjnych oraz powniê œcieków za kwotê - Rozgraniczenie nieru-
le¿y zaliczyæ miêdzy inny- z zakresu gospodarki grunta- wypoczynkowym nad Zale- czynnoœci cywilno praw- ogó³em 5 075, 00 z³.chomoœci - przeprowadzono 
mi: mi - wszczêto ³¹cznie 31 wem z przeznaczeniem pod nych dokonano kolejnych 23 postêpowania w tym 

I GRUNTAMI

Lubelskiego oraz zmian¹ obowi¹zuj¹cego MPZP Gminy Janów Lubelski na podstawie uchwa³ podjêtych 27 stycznia 2012 roku.
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PROMOCJA

Ka¿dego roku gmina jest oraz wysy³ka ofert inwesty-
organizatorem imprez ta- cyjnych (1 000 szt.);
kich jak: - przygotowanie materia³ów 
> Zoom Natury Dni Janowa oraz wysy³ka ofert tury-
> Festiwal Kaszy „GRY- stycznych / przyjazdowych 
CZAKI” dla touroperatorów i szkó³ 
> Do¿ynki Powiatowe (1 000 szt.);
> Wigilia na Janowskim - zakupiono stroje 2 masko-
Rynku tek promocyjnych Janowa 
W 2015r. Gmina Janów Lubelskiego oraz gad¿ety 
Lubelski by³a partnerem w promocyjne;
powiatowym projekcie: - opracowano i wydano: 
„Bogactwo czerpane z na- mapê Ziemi Janowskiej, in-
tury - wykorzystanie po- formator turystyczny, pasz-
tencja³ów lokalnych i wa- port turystyczny, album pro-
lorów turystycznych Ziemi mocyjny, katalog ofert inwe-
Janowskiej w rozwoju stycyjnych.
przedsiêbiorczoœci”. W ra- Gmina zrealizowa³a Pro-
mach projektu zorganizo- jekt EKOLANDIA, przy 
wana zosta³a impreza pro- wsparciu funduszy zew-
mocyjna Zoom Natury- nêtrznych ze œrodków Woje-
Dni Janowa oraz prowadzo- wódzkiego Funduszu Och-
ne by³y kiermasze produk- rony Œrodowiska i Gospo-
tów lokalnych. darki Wodnej w Lublinie 
Ponadto wykonano: w ramach projektu pn.: 
- oznakowanie terenów in- EKOLANDIA, odby³y siê 
westycyjnych i atrakcji tury- ekologiczne zajêcia dla 
stycznych; dzieci i m³odzie¿y, podczas 
-aplikacjê Wirtualny spacer dwudniowego Festiwalu 
po atrakcjach turystycznych Kaszy „Gryczaki”: Quiz 
- wizualizacjê terenów inwe- Wiedzy Ekologicznej ,  
stycyjnych nad Zalewem Plener malarski pt. „Przy-
Janowskim; roda, która mnie otacza”, 
- certyfikacjê produktów Zgadywanka „Zgaduj Zga-
lokalnych; dula”, Warsztaty „Eko-
- przeprowadzona zosta³a Ludek”, Zgadywanka pt. 
kampania outdoorowa i kam- „Jakie to drzewko”, Eko-
pania medialna terenów Turniej, Warsztaty „Eko-
inwestycyjnych i atrakcji Anio³”, Zawody „Eko-
turystycznych; Rybka”, Warsztaty cera-
- przygotowanie materia³ów miki „Gliniane Skrzaty”.

Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ III - Urz¹d Miejski

PROMOCJA GMINY

„Business Excellence”, - I miejsce w ogólnopol-
w kategorii gmin miejsko - skim rankingu podsumo-
wiejskich oraz gmin przy-wuj¹cym wydatki samo-
jaznych inwestorom, które-rz¹dów ze œrodków unij-
go administratorem jest naj-nych w latach 2004 - 2014 
wiêksza organizacja bizne-w kategorii miasta powiato-
sowa w regionie - Lubelski we. Ranking przygotowany 
Klub Biznesu.przez czasopismo samo-
- Drugie miejsce w rankingu rz¹dowe „Wspólnota"
„Samorz¹dowy Mened¿er - Gmina na 5! - Gmina Ja-
Regionu 2014 w wojewódz-nów Lubelski znalaz³a siê 
twie lubelskim” dla Bur-wœród 18 potencjalnie naj-
mistrza Janowa Lubelskie-bardziej atrakcyjnych inwe-
go Krzysztofa Ko³tysia. stycyjnie gmin w Polsce wy-
Ranking zosta³ przeprowa-branych spoœród 2478 gmin.  
dzony przez Dziennik Puls Ranking zorganizowany jest 
Biznesu i firmê badawcz¹ przez Studenckie Ko³o Nau-
ARC Rynek i Opinia, pod kowe Przedsiêbiorczoœci 
patronatem honorowym Mi-i Analiz Regionalnych Szko-
nisterstwa Gospodarki i Mi-³y G³ównej Handlowej. 
nisterstwa Rozwoju Regio-- Gmina Janów Lubelski 
nalnego. Wrêczenie nagród - zosta³a laureatem I edycji 
15 kwietnia 2015 r.Programu Promocji Gmin 

- Najlepszy projekt w kate- przez Lubelsk¹ Organi-
gorii Edukacja tegorocznej zacjê Turystyczn¹;
ogólnopolskiej  edycji  - Nagroda za najlepszy 
konkursu „Polska Piêk- produkt turystyczny re-
nieje – 7 Cudów Funduszy gionu od Lokalnej Orga-
Europejskich”; nizacji Turystycznej "Za-
- Najwy¿sze wyró¿nienie – moœæ i Roztocze”;
5 gwiazdek dla najlepszego - Wyró¿nienie w kategorii 
w Europie obiektu typu EDUKACJA EKOLOGI-
Leisure Architecture; CZNA dla projektu „Bu-
- Wyró¿nienie w Konkur- dowa Parku Rekreacji 
sie na Najlepszy Produkt Zoom Natury” nad zale-
Województwa Lubelskie- wem w Janowie Lubelskim;
go 2015 organizowanym 

Janowska Strefa Inwesty- stycje w bran¿y spo¿yw-
cyjny Borownica jest jedn¹ czej- listopad 2015 r.;
z najlepiej przygotowanych - Rozpoczêcie procedury 
do obs³ugi inwestora gmin w³¹czenia nowych tere-
w Polsce Wschodniej, co nów, po³o¿onych w obrêbie 
potwierdzaj¹ liczne nagrody Janowskiej Strefy Inwe-
i wyró¿nienia: Gmina na 5!, stycyjnej „Borownica” do 
laureat Programu Promo- Tarnobrzeskiej Specjalnej 
cji Gmin „Business Excel- Strefy Ekonomicznej EU-
lence”. Punkt Obs³ugi In- RO- PARK WIS£OSAN;
westora realizuje szereg - Dystrybucja Katalogu 
dzia³añ, których celem jest Ofert Inwestycyjnych do 
promocja strefy, komplek- nastêpuj¹cych instytucji: 
sowa obs³uga potencjalne- Polska Agencja Informacji 
go inwestora i wspó³praca i Inwestycji Zagranicznych, 
z przedsiêbiorcami lokal- Urz¹d Marsza³kowski Woje-
nymi. wództwa Lubelskiego, Tar-
- Wys³ano ok. 40 zapytañ nobrzeska Specjalna Strefa 
do inwestorów polskich E k o n o m i c z n a  E U R O -  
i zagranicznych, z czêœci¹ PA R K  W I S £ O S A N ,  
z nich prowadzone s¹ Lubelski Klaster Inwestora 
zaawansowane rozmowy - Grupa Magazyny Polska, 
2015 r.; Lubelski Klub Biznesu, Za-
- List intencyjny w sprawie graniczne Izby Gospodarcze 
zakupu dzia³ek pod inwe- i Handlowe;

 

Gmina Janów Lubelski imprezach plenerowych. 
wspó³pracuje z organiza- Ponadto przekazuje mate-
cjami turystycznymi tj.: ria³y promocyjne do Depar-
Lubelska Regionalna Orga- tamentu Promocji i Tury-
nizacja Turystyczna, Lokal- styki Urzêdu Marsza³kows-
na Organizacja Turystyczna kiego Województwa Lubel-
„Zamoœæ i Roztocze”. Gmi- skiego, w celu dystrybucji 
na prowadzi tak¿e wspó³- na miêdzynarodowych tar-
pracê zagraniczn¹ ze stowa- gach turystycznych w Poz-
rzyszeniem „Dom Europy” naniu i w Warszawie
oraz z miastami partner- W 2015 r. przeprowadzona 
skimi zosta³a kampania promo-
Gmina bierze udzia³ w tar- cyjna marki turystycznej 
gach turystycznych i lokal- ZOOM NATURY w syste-
nych oraz regionalnych mie „Niceplace”.

Lokalne wyró¿nienie ludzi nik; talent sportowy: Anna 
i instytucji, których dzia³a- Flis; talent naukowy: Karo-
nia na rzecz lokalnej spo³e- lina Graboœ, Piotr Golec, 
cznoœci zas³uguj¹ na szcze- Wydarzenie Roku: "Jano-
góln¹ uwagê. W 2015 r. fina³ wski wrzesieñ" - Muzeum 
konkursu odby³ siê w trakcie Regionalne w Janowie Lu-
imprezy „Zoom Natury - belskim - Barbara Naza-
Kapitu³a przyzna³a wyró¿- rewicz 
nienia w oœmiu kategoriach: Promotor Roku: Kamil 
Cz³owiek Roku: Renata Wybrañski, Emilia ̄ uber
Ciupak Sponsor Roku: Janowskie 
Firma Roku: Menstyle Stowarzyszenie Niesienia 
PPH w Janowie Lubelskim Pomocy Humanus
Talent Roku: talent arty- Super Antek: Andrzej 
styczny: Magdalena Raw- Tomczyk
ska, Aleksandra Ma³ek, Ry-  Antek - Innowacyjnoœæ: 
szard Martyna, Pawe³ Bow- Ewa Dudzic (Phenicopter)

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA 
PRZYZNANE GMINIE

IMPREZY PROMOCYJNE

OBS£UGA INWESTORA„ANTEK ROKU”

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA DLA PARKU 
REKREACJI ZOOM NATURY

PROMOCJA GMINY I TURYSTYKA
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Gmina Janów Lubelski sach ofert na realizacjê za- Z bud¿etu gminy prze- 87 000,00z³,  Wypoczynek 
wspó³pracuje z organizacja- dañ publicznych. znaczono na ten cel kwotê dzieci i m³odzie¿y - dofinan-
mi pozarz¹dowymi przy Realizuj¹c za³o¿enia progra- w wysokoœci 365 430,00 z³, sowanie profilaktycznych 
realizacji zadañ publicz- mowe, w 2015 roku przygo- w tym: Upowszechnianie kolonii letnich - 7 430,00z³, 
nych. Zasady i zakres okre- towano i og³oszono 5 otwar- kultury fizycznej i sportu - Przeciwdzia³anie uzale¿nie-
œla Program wspó³pracy, tych konkursów ofert, 23 0000,00z³, Œwiadczenie niom i patologiom spo³ecz-
przyjêty przez Radê Miej- w ramach których organiza- us³ug opiekuñczych i specja- nym - 9 000,00z³.
sk¹. Wspó³praca polega cje z³o¿y³y 32 oferty, z czego listycznych us³ug opiekuñ- Realizowane projekty objê-

³y ok. 700 uczestników, przede wszystkim na powie- zlecono realizacjê zadañ czych - 32 000, 00z³, Ochro-
w tym dzieci, m³odzie¿ rzeniu i wspieraniu wykona- publicznych i podpisano 28 na i promocja zdrowia oraz 
i doros³ych z terenu naszej nia zdañ ujêtych w Progra- umów. dzia³alnoœæ na rzecz osób 
gminy.mie, po uprzednich konkur- w wieku emerytalnym - 

WSPÓ£PRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI

`Uk³ad komunikacji dro- œciem dla pieszych w rejonie Lubelski w roku 2015 wy- lenia ulicznego. Roczny w gminie oraz konkursy wisko oraz zezwolenia na 
gowej tworzy sieæ dróg Gimnazjum ul. Ogrodowa” - nios³y 1 101 059, 41  z³. koszt energii elektrycznej to edukacyjne realizowane usuniêcie drzew:  132
gminnych z³o¿ona ze 113 32 595,00 z³, Koszty œwiadczenia us³ug ok. 600 000. z³ w ramach projektu EKO- Decyzje na zajêcie pasa 
ulic (bez ulic krajowych - Modernizacja drogi dojaz- przez PGKiM wynikaj¹ce Wykonanie projektów i bu- LANDIA podczas Festiwalu drogowego, na wykonanie 
i powiatowych) o ³¹cznej dowej do gruntów rolnych z umowy na odbiór i zagos- dowa oœwietlenia ulicznego: Kaszy „Gryczaki” oraz inne zjazdu oraz na pozostawie-
d³ugoœci 33,5 km, a poza w m. £¹¿ek Garncarski od podarowanie odpadów ko- ul. Przyborowie 47 847 z³, konkursy z zakresu edukacji nie urz¹dzeñ w pasie dro-
miastem 18 dróg o d³ugoœci km 0+550 do km 0+730 - munalnych, pochodz¹cych ul. Kamienna i ul. Ks. ekologicznej i ochrony gowym: 87
41,5 km. 31 195,92 z³, z nieruchomoœci zamiesz- Skorupki 32 717,70 z³, œrodowiska. Opinie w sprawie ogrodzeñ 
Remonty i modernizacje - Przebudowa chodnika w m. ka³ych: 1 070 267, 40z³. ul.. Bialska Bia³a Pierwsza W konkursie na naj³ad- i dostêpu do drogi publicz. 40
dróg wykonane w 2015 r.: Bia³a Druga na terenie Szko- Pozosta³e koszty / transport 60 000 z³, Osiedle Przybo- niejsz¹ posesjê i zagrodê Umowy / zimowe utrzyma-
- Remont mostów Ruda, ul. ³y Podstawowej - 11 000,00 odpadów, prowizje so³ty- rowie 240 673,51 z³, £¹¿ek udzia³ wziê³o 13 uczest- nie ulic, koszenie trawni-
Sowy Visa - 22 140,00 z³, z³, oraz dalszej czêœci chod- sów, materia³y edukacyjne, Ordynacki  Przymiarki  ników, którym wrêczono ków, nasadzenia kwiatowe, 
- Remont drogi polnej / wy- nika wraz z przebudow¹ blankiety wp³at i inne / bez 8 875,00 z³ i £¹¿ek Garn- nagrody o wartoœci ³¹cznej sprz¹tanie terenów gmin-
gonu/ w Bia³ej I - 8 450,00 z³, parkingu 10 000,00 zl, kosztów administracyjnych carski 10 000 z³ 7 000 z³. nych, wykonanie remontów 
- Przebudowa drogi gminnej - Remont drogi gminnej ul. osobowych: 30 792, 01 z³ W ramach edukacji eko- Administracja dróg, itp./: 35
w zakresie chodnika Liliowa Chopina - d³. 100m, szer. Oœwietlenie uliczne. logicznej przeprowadzono Decyzje i postanowienia Decyzje nak³adaj¹ce i uchy-
wraz z ci¹giem komuni- 3 m. - 6 000,00 z³, Obecnie na terenie miasta liczne akcje informacyjne wydane w trakcie postêpo- laj¹ce obowi¹zek œwiadcze-
kacyjnym od ul. Ks. Sko- - Zakup kostki Momoty Gór- i gminy jest zainstalowa- dotycz¹ce systemu gospo- wania oceny oddzia³ywania nia na rzecz obronnoœci:  7
rupki do ul. Wiejskiej - ne - utwardzenie terenu - nych 1264 szt. lamp oœwiet- darowania  odpadami przedsiêwziêcia na œrodo- Przyjête wnioski: 1165
104 310,36 z³, 9 086,75 z³,
- Przebudowa chodnika ul. - Przebudowa ul. Wojska 
Przyborowie -186 755,64 z³, Polskiego „Schetynówka” - 
- Modernizacja drogi do- 1 349 494,42 z³,
jazdowej do gruntów rol- - Bie¿¹ce naprawy dróg 
nych £¹¿ek Garncarski - gminnych publicznych 
121 153,15 z³, ( remonty  cz¹s tkowe)  
- Projekt budowlano - wyko- 40 000,00 z³,
nawczego przebudowy dróg - Remont dróg polnych 
powiatowych (Momoty, (naprawy wyrw dróg pol-
Turystyczna) - 77 000,00 z³, nych po ulewnych desz-
- Wykonanie rowu i utwar- czach, wywóz ¿u¿lu i ma-
dzenie nasypu w miejscowo- teria³u t³uczniowego wraz 
œci Ujœcie dz. nr 413/2 oraz z wbudowaniem) ok.  
utwardzenie drogi leœnej 60 000,00 z³,
w Ujœciu dz. nr 400 / 1 - Utrzymanie terenów gmin-
12 499,26 z³, nych i lokali socjalnych:
- Projekt ronda i skrzy¿owa- - Koszenie terenów zielo-
nia ul. Œwierdzowa i Tury- nych - 71 899,81 z³ brutto.
styczna - 10 000,00 z³, - Nasadzenia kwiatowe - 
- Remont drogi gminnej pol- 79 920,00 z³ brutto.
nej o nawierzchni gruntowej - Usuwanie gniazd ptasich 
poprzez utwardzenie na sze- z parku miejskiego i parku 
rokoœci 3,0 m - 16 800,00 z³, Misztalec - 7 000,00 z³,
- Projekt budowlany ul. Ró- - Zamiatanie mechaniczne 
¿ana - 11 990,00 z³, jezdni 29485,08 z³,
- Przebudowa drogi gmin- - Zamiatanie pozimowe 
nej wewnêtrznej (boczna   10 886,40 z³,
ul. Wojska Polskiego) - - Remonty mieszkañ socjal-
29 243,25 z³, nych i komunalnych ok. 
- Remont ci¹gów pieszych 20 000,00 z³,
w lokalizacji od ul. Poprze- Gospodarowanie odpada-
cznej do ul. Bialskiej oraz mi komunalnymi:
wykonanie progu zwalni- £¹czne koszty gospodarki 
j¹cego z wyniesionym przej- odpadami w gminie Janów 

OCHRONA ŒRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ III - Urz¹d Miejski
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Podczas powiatowych eli- kasik oraz Aleksandra Ma-
minacji do Wojewódzkiego ³ek. Wszystkie wymienione 
Konkursu Piosenki Dzieciê- uczestniczki reprezentowaæ 
cej i M³odzie¿owej „Œpiewa- bêd¹ nasz¹ szko³ê oraz Ja-
j¹cy S³owik”, który odby³ siê nowski Oœrodek Kultury na 
28 kwietnia 2016 w Janow- szczeblu wojewódzkim 9-10 
skim Oœrodku Kultury, 55 czerwca 2016 r. Nasze laure-
uczestników stanê³o do walki atki otrzyma³y nagrody ufun-
o miejsce na podium. dowane przez Starostwo Po-
Miejsca na podium w kate- wiatowe w Janowie Lubels-
gorii gimnazjaliœci przedsta- kim. Gratulujemy dziewczê-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co: pierw- tom i ¿yczymy dalszych 
sze miejsce zdoby³a Izabela sukcesów.
Krzysztoñ, drugie ex aequo: Publiczne Gimnazjum 
Julia Kierepka, Izabela £u- w Janowie Lubelskim 

Nasze Œpiewaj¹ce 
S³owiki

Znajomoœæ jêzyków ob- dzki oraz francuski kankan. 
cych jest rzecz¹ niezmiernie Przedstawienie z okazji 
wa¿n¹ we wspó³czesnym ,,Dnia Jêzyków Obcych” 
œwiecie - daje mo¿liwoœæ sta³o siê doskona³¹ lekcj¹ 
nawi¹zania wspó³pracy inte- kulturoznawcz¹, która w za-
lektualnej, ekonomicznej bawny sposób ukaza³a cie-
i kulturalnej w zintegrowa- kawostki na temat naszych 
nej Europie, umo¿liwia europejskich s¹siadów.
poznanie kultury i realiów Podczas przedstawienia 
¿ycia codziennego innych przyznano równie¿ nagrody 
narodów, pozwala na uzys- w trzech konkursach szkol-
kanie lepszej pracy, swobod- nych zorganizowanych 
n¹ rozmowê z ludŸmi z in- przez nauczycieli jêzyka 
nych krajów. Umiejêtnoœæ niemieckiego: Szkolnym 
pos³ugiwania siê jêzykiem angielskiego, niemieckiego twarzana podczas przerw na powszechnych stereotypów temat naszych s¹siadów. Konkursie Wiedzy o Kra-
naszych s¹siadów z Nie- oraz francuskiego zorgani- korytarzach. W salach jêzy- na temat ich mieszkañców. Uczniowie ubrani wed³ug jach Niemieckojêzycznych, 
miec, jêzykiem angielskim, zowali kolejny ,,Dzieñ Jêzy- kowych uczniowie zapre- Program artystyczny przy- kanonów mody z danego Konkursie na Najpiêkniej-
uznanym za jêzyk miêdzy- ków Obcych”. Atmosferê zentowali na plakatach naj- gotowany przez uczniów by³ kraju odegrali humorystycz- sz¹ Kartkê Œwi¹teczn¹ ,,Die 
narodowy, jak te¿ jêzykiem tego dnia odczuwaliœmy wiêksze atrakcje turystyczne niezwykle atrakcyjny. Ucz- ne scenki sytuacyjne doty- schönste Weihnachtskarte” 
francuskim jest dziœ nie- w ca³ej szkole - korytarze poszczególnych krajów. Do- niowie w ciekawy sposób cz¹ce powszechnego wize- oraz Szkolnym Konkursie 
zbêdna, bo tak naprawdê udeko rowane  f l agami  datkowo uczniowie przeb- zaprezentowali elementy runku Niemców, Anglików o Zwyczajach Wielkanoc-
wcale nie jest nam a¿ tak pañstw, specjalne fiszki rani w stroje bawarskie kultury, z którymi kojarzy i Francuzów. Nie zabrak³o nych w Niemczech.
daleko do Niemiec, Wielkiej zawieraj¹ce zwroty grze- zapraszali nauczycieli na siê dane pañstwo. tak¿e akcentu artystycznego Monika Œwi¹tek - nauczyciel 

jêzyka niemieckiegoBrytanii czy Francji.                  c  z  n  o  œ c  i o  w   e  ,   p  o  w   i t a  n  i a    o  r  a  z       w   y  s  t ê  p       p  o  d   s u   m   o  w   u   j ¹  c  y        P  r z  e  d  s t awiono typowe pro- w postaci piosenek w trzech 
Maria Widz - nauczyciel Uczniowie Publicznego po¿egnania wystêpuj¹ce w ,,Dzieñ Jêzyków Obcych”. dukty, znane postaci ze jêzykach. Najwiêkszym 

jêzyka angielskiegoGimnazjum im. Jana Paw³a ka¿dym z trzech jêzyków Przedstawienie mia³o na œwiata polityki, mody i spor- entuzjazmem cieszy³y siê 
Publiczne Gimnazjum im. II s¹ tego œwiadomi, dlatego nauczanych w gimnazjum celu przybli¿enie uczniom tu, ³amañce jêzykowe wy- jednak zaprezentowane tañ-
Jana Paw³a II w Janowie 4 kwietnia 2016 r. pod kie- oraz muzyka angielska, kultury Niemiec, Anglii oraz stêpuj¹ce w ka¿dym jêzyku ce kojarzone z tymi krajami: 

Lubelskimrunkiem nauczycieli jêzyka niemiecka i francuska od- Francji jak równie¿ obalenie oraz mity i ciekawostki na taniec bawarski, taniec irlan-

,,Dzieñ Jêzyków Obcych” w janowskim gimnazjum 
pod has³em: ,,Tak daleko, a tak blisko”

I miejsce i z³oty medal 
w kategorii dziewcz¹t zdo-
by³a Natalia Powêska, a jej 
kole¿anka Patrycja Oœwiê-
cimska by³a IV. Równie¿ 
bardzo wysokie IV miejsce 
osi¹gn¹³ Mateusz Powêska, 
a Dêbczak Hubert miejsce 
VIII. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ry-
walizacji szachowej bra³o 
udzia³ ponad 200 zawod-
ników z ca³ego woje-
wództwa. Opiekunem grupy 
by³ nauczyciel wychowania 
fizycznego - Jaros³aw Kañ-Wspania³¹ niespodziankê i M³odzie¿y w Szachach Ind-
kowski.sprawili nam uczniowie gim- ywidualnych w Tomaszowie 

Gratulujemy m³odym nazjum, którzy 8 IV 2016 ro- Lubelskim. Zawody sporto-
ku brali udzia³ w Wojewódz- we odby³y siê w VI rocznicê szachistom i ¿yczymy 
kiej Spartakiadzie Dzieci katastrofy smoleñskiej. dalszych sukcesów

Z³oto dla Natalii

techniczn¹, gastronomiczn¹ 
i medialn¹. Jesieni¹ zapra-
szamy na "PARTYZANTA".
Poni¿ej lista koñcowa: 
Zbigniew Zaj¹c, Jerzy 
Rostek, Tomasz Knapik, 
Marek Bury, Marcin Kas-
przak, S³awek Chabuda, 
Rafa³ Kotu³a, Janusz Su-
lowski, Adrian Torba, To-
masz Fusiara, Waldek Ru-
sowicz, Krzysztof Basiak, 
Krzysztof Golec, Krzysz-
tof Pche³ka, Stanis³aw 
Smutek.

W ubieg³ym roku pow- Impreza która rozpoczê³a se- Zbyszek z Bi³goraja, jako Zwyciêzcy otrzymali pucha-
sta³a GRUPA BIKE CLUB zon rowerowy w Lasach Ja- drugi przyjecha³ Jurek ry  i medale. Inicjatywa jak¹ 
Janów Lubelski - zrzeszaj¹- nowskich odby³a siê w sobo- z Kraœnika, a na trzecim wykazali m³odzi cykliœci za-
ca pasjonatów jazdy na ro- tê 2 kwietnia 2016r. (w Kru- miejscu uplasowa³ siê To- s³uguje na poparcie, propa-
werze, grupa gromadzi oko- czku). Oprócz grilla, prze- mek, równie¿ z Bi³goraja. gowanie. Jest to oczywiœcie 
³o 100 osób. Zbiórki odby- prowadzono zawody typu W klasyfikacji Janów Lub. promocja Ziemi Janowskiej, 
waj¹ siê po skrzykniêciu XCE. Nasze zmagania  mo¿- jako pierwszy liniê mety która nie jest bez znaczenia. 
kilku kilkunastu osób. na obejrzeæ w sukcesywnie przekroczy³ Marcin, drugi Poni¿ej zamieszczamy kilka 
Z przedstawionych pomys- dodawanych zdjêciach do by³ Janusz a trzeci najm³od- nades³anych fotek i zachêca-
³ów powstaje dzia³anie. Tra- albumu I XC ELIMINA- szy uczestnik naszych za- my do odwiedzin strony: 
fionym pomys³em by³o zor- TOR, publikowany na FP wodów Adrian. Dziêkujemy . 
ganizowanie treningu w for- Bike Club Janów Lubelski. wszystkim którzy przy- Foto: Konrad Pianowski 
mie zawodów o nazwie I XC  Jak zawody to i wyniki. jechali do Janowa oraz tym i Pawe³ Krawczyk
KRUK ELIMINATOR. W kategorii OPEN wygra³ którzy dbali o oprawê Tekst: Jan Machulak

FB 
Bike Club Janów Lubelski

Polskie echa zawodów w Kruczku
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Pisane sercem ludzkie czy- maryjne, przypominaliœmy W œwi¹tecznej „Majówce” 
ny, podaniem d³oni, dobrym sobie tak¿e tych mieszkañ- uczestniczy³ tak¿e Jerzy Bie-
s³owem. Jest jeszcze czas, ców BARKI ju¿ nie obec- lecki - Pose³ na Sejm RP, 
ten szczególny, kiedy to nych wœród nas.  O potrzebie Grzegorz Pyrzyna - Starosta 
ka¿dego roku od dziesiêciu pomocy, wsparcia, wyrozu- Janowski, Antoni Kulpa- Wi-
lat spotykamy siê w Domu mia³oœci i mi³osierdziu cestarosta, Barbara Fuszara – 
Pomocy Spo³ecznej „BAR- mówi³ w swej wypowiedzi Skarbnik Powiatu, Krzysztof 
KA” im. Jana Paw³a II w Ja- Grzegorz Pyrzyna - Starosta Ko³tyœ - Burmistrz Janowa 
nowie Lubelskiem na œwi¹te- Janowski podkreœlaj¹c „Jed- Lubelskiego, Czes³aw Krzy-
cznej Majówce. To miejsce ni maj¹ pracê, drudzy opiekê, sztoñ - Zastêpca Burmistrza, 
tworz¹ ludzie, to ich obec- a wiêc jedni s¹ zale¿ni od Tomasz Kaproñ - Dyrektor 
noœæ zapisana w naszej pa- drugich i warto o tym pamiê- PUP w Janowie Lubelskiem, 
miêci, gdy uczestniczymy po taæ”. Znacz¹ce s¹ to s³owa, Anna Œmit - Dyrektor PCPR 
raz kolejny w spotkaniu. gdy patrzymy na wszystkich oraz kierownicy instytucji 
Dzieñ 25 maja, dzieñ jak co goœci uczestnicz¹cych w tym spo³ecznych z pracownika-
dzieñ, na który mieszkañcy spotkaniu. Byli to miesz- mi. Tej ludzkiej obecnoœci ¿owego zespo³u „Kleszcze” - gólny Jubileusz i dla Dy- notê. To wspólna praca spra-
DPS czekaj¹ z utêsknieniem. kañcy DPS-ów powiatu bi³- i dobroci poszukiwano we prowadzonego pod kierun- rektor DPS - Marioli Surtel, wia, ¿e Dom Pomocy Spo-
Tej ludzkiej obecnoœci, do- gorajskiego, zamojskiego, wspólnych rozmowach i za- kiem Jacka Dubiela. która niniejsz¹ funkcjê kiero- ³ecznej w Janowie Lubels-
broci poszukiwano tego dnia krasnostawskiego, kraœnic- bawie. Zaznaczmy, ¿e mie- Tegoroczna „Majówka” wnicz¹ pe³ni dok³adnie od kim jest miejscem integracji 
we wspólnej modlitwie, któ- kiego, lubelskiego, stalowo- liœmy przyjemnoœæ wys³u- w Barce, jak wspomnieliœmy 2006 roku. Podopieczni, osób pe³nosprawnych i nie-
rej przewodniczy ks. Tadeusz wolskiego i janowskiego. chaæ wspania³ego koncertu wczeœniej odby³a siê ju¿ po mieszkañcy Barki, jak i pra- pe³nosprawnych. To w³aœnie 
Ocimek. Ws³uchani w pieœni W sumie oko³o 400 osób. Olek Orkiestry oraz m³odzie- raz dziesi¹ty. Jest to szcze- cownicy tworz¹ to wspól- tutaj kultywuje siê piêkn¹ 

polsk¹ tradycjê œpiewania 
Majówek, a dzieñ 25 maja 
2016 roku by³ tego przyk³a-
dem. „Majówka” zosta³a 
przygotowana przez „BAR-
KÊ” DPS i Stowarzyszenie 
Przyjació³ DPS „Nasz Dom”.
W tym wyj¹tkowym spotka-
niu uczestniczyliœmy dziêki 
finansowemu wsparciu œrod-
ków Pañstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dobroæ pisana sercem – Majówka w Barce

Wy¿ej postawione pyta- wiaty. W zwi¹zku z tym poja- raz kolejny w tej samej kla-
nie by³o tematem przewod- wia³y siê pytania - czy sze- sie, mo¿e Ÿle wp³yn¹æ na roz-
nim spotkania zorganizowa- œciolatki powinny „iœæ” do wój szeœciolatka / siedmio-
nego dnia 25 kwietnia 2016 szko³y? Czy dojdzie do lik- latka. Tym bardziej jeœli weŸ-
roku przez Klub Obywatelski widacji gimnazjów i powrotu miemy pod uwagê, ¿e w obec-
w Janowie Lubelskim. do „starego” systemu szkol- nych czasach dzieci coraz 

bardziej s¹ „ch³onne wiedzy”. W spotkaniu z mieszkañcami nictwa. Szukano tak¿e odpo-
Joanna Mucha zaznaczy³a gminy uczestniczy³a dr Jo- wiedzi na pytanie - kto bêdzie 
„takie kluby s¹ potrzebne, ¿e-anna Mucha - Pose³ na Sejm finansowa³ zajêcia pozalek-
byœmy siê spotykali, rozma-RP oraz Krzysztof Babisz - cyjne, jeœli zostan¹ zlikwido-
wiali, niezale¿nie, kto jak¹ by³y Kurator Oœwiaty w Lub- wane godziny karciane? Pod-
opcjê polityczn¹ reprezentu-linie. Zaproszeni goœcie czas spotkania wywi¹za³a siê 
je. Kluby Obywatelskie s¹ dla w swej wypowiedzi zwrócili dyskusja, podczas której 
dialogu” - podkreœli³a Pos³a-szczególn¹ uwagê na nowo zwrócono szczególn¹ uwagê, 
nka.wprowadzon¹ reformê oœ- ¿e pozostawianie dzieci po 

Zmiana w oœwiacie – szansa czy zagro¿enie?

Ju¿ w najbli¿szym Na temat nowego sportu M.S. - Jest to kolejny krok lia, oraz w Polsce. Trzy lata ny zapewniamy ca³y pot- z za³o¿enie, ¿e nie ma w tej 
czasie nad zalewem ja- wodnego  rozmawiam w rozwoju swoich pasji temu zdoby³ tytu³ Mistrza bran¿y konkurencji, s¹ je-rzebny sprzêt tj. deskê, 
nowskim nowa atrakcja. z M. Sow¹ i G. Rogo¿nym. i mi³oœci do sportów wod- Polski w Wakeboardingu. piankê, kask, kamizelkê oraz dynie partnerzy gdzie zaw-
Wakeboarding. Pomys³o- D. K. Panie Michale, pro- nych oraz chêæ pokazania Dwa lata temu drugi na sze to dwie strony korzy-nasz¹ wiedzê któr¹ z ka¿-
dawcami tego sportu wod- szê przybli¿yæ, czy te¿ i rozwoju tego sportu w tej podium. Na wake'u p³ywa od staj¹.dym zainteresowanym chêt-
nego jest Micha³ Sowa wyjaœniæ czytelnikom - co czêœci Polski. piêciu lat, bo jest wiêcej nie siê podzielimy i od D.K. Czy uwa¿a Pan czy 
i Grzegorz Rogo¿ny. Pan to w ogóle jest Wake- D. K. Jakie atrakcje prze- miejscówek bli¿ej domu ni¿ podstaw nauczymy p³ywaæ, ten sport sprowadzi siê na 
Micha³ jest Absolwentem boarding? widuj¹ Pañstwo na otwar- na kite'a. a nawet i lataæ . Janowskim zalewem.
Akademii Wychowania M. S. Wakeboarding to sport cie czy te¿ nadchodz¹ce D. K. Zasady korzystania D.K. Wspó³praca z innymi M.S. Wakeboarding idealnie 
Fizycznego w Bia³ej Pod- ekstremalny polegaj¹cy na wakacje? z wyci¹gu? bran¿ami turystycznymi? dope³ni ju¿ bardzo bogat¹ 
laskiej. Instruktorem wind- jeŸdzie po tafli wody na M.S. - Najbli¿sz¹ atrakcj¹ M.S. Z wyci¹gu mo¿e ko- ofertê turystyczn¹ Janow-M.S.  Jesteœmy otwarci na 
surfingu oraz narciarstwa. ma³ej desce podobnej do bêd¹ pokazy wakeboardowe rzystaæ ka¿dy lecz osoby skiego zalewu. Sportowy wspó³pracê z ka¿d¹ insty-
Lato spêdza na desce wa- snowboardowej. Zawodnik w dniach 04-05.06.2016 które nie ukoñczy³y 18 roku wypoczynek odmienny od tucj¹ czy firm¹ dzia³aj¹c¹ 
keboardowej lub wind- trzymaj¹c siê liny ci¹gniêtej czo³owych zawodników ¿ycia musz¹ posiadaæ zgodê klasycznych, znanym wszy-w bran¿y turystyczne / roz-
surfingowej, a zimê w na przez wyci¹g lub motorów- Polski. Miêdzy innymi Jan- rodziców. My ze swojej stro- stkim do tej pory, forma rywkowej. Wychodzimy nartach. Ulubiony sport kê wykonuje ró¿ne triki ka Koryckiego, który zaczy- wypoczynku z akcentem na 
Micha³a Sowy to wind- w powietrzu lub wykorzy- na³ od na windsurfingu, aktywnoœæ i emocje sporto-
surfing, wakeboard, nar- stuje do tego przygotowane uprawia³ gimnastykê akro- we. Konstrukcja i budowa 
ciarstwo. Grzegorz Rogo¿- elementy wakeboardowe. batyczn¹ i snowkite. Wind- tego wyci¹gu pozwoli ny jest absolwentem Poli- Jest to po³¹czenie snow- surfing jednak szybko mu w przysz³oœci organizowaæ techniki Lubelskiej i Chiñ- boardu, nart wodnych, sur- siê znudzi³. Przysz³a kolej na nawet Mistrzostwa Polski. skiego Lanzhou University fingu oraz jazdy na nartach kite'a, którego zobaczy³ Janowski wyci¹g bêdzie na kierunku Zarz¹dzania i deskorolce. Chocia¿ zawie- pierwszy raz na Wyspach najd³u¿szym dwus³upowym oraz IMBA. Sportowiec od ra elementy wszystkich tych Kanaryjskich w 2002 r. wyci¹giem wakeboardo-ma³ego, obojêtnie co aktu- sportów to niew¹tpliwie jest Pierwsze sukcesy jako nas- wym w tej czêœci Polski. alnie w ¿yciu robi ca³y czas to sport wodny sam w sobie. tolatek odnosi³ w³aœnie 

Dziêkujê za rozmowê.towarzyszy mu sport. Ulu- Wakeboarding jest najszyb- w kitesurfingu. Od 2005 r. 
¯yczê wielu pomys³ów biony sport Pana Grze- ciej rozwijaj¹cym siê spor- zacz¹³ startowaæ w zawo-
i powodzenia w realizacji gorza to: snowboard, wa- tem wodnym na œwiecie dach na ca³ym œwiecie (Por-
przedsiêwziêcia.keboard, ergometr wioœ- D. K. Sk¹d pomys³ na tugalia, Wenezuela, Brazy-

larski. powstanie wyci¹gu? Dorota Kozdra

Narty wodne nad zalewem janowskim
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Dnia 5 kwietnia 2016 zmiana w edukacji, która 
roku uczniowie szóstych spotyka siê z ró¿nymi opi-
klas szkó³ podstawowych niami, tak ze strony nau-
zmierzyli siê ze swoim czycieli, jak i rodziców. 
pierwszym pañstwowym eg- Nauczyciele obawiaj¹ siê, ¿e 
zaminem. Jednoczeœnie by³ w wyniku tej zmiany nie 
to ostatni sprawdzian szósto- bêdzie ju¿ takiej mo¿liwoœci 
klasisty, który decyzj¹ Mini- oceny stanu edukacji jak 
sterstwa Edukacji od przy- dotychczas. Obawiaj¹ siê 
sz³ego roku szkolnego równie¿, ¿e sami uczniowie 
odejdzie w zapomnienie. strac¹ motywacjê do syste-
Przypomnijmy, ¿e obowi¹z- matycznej nauki, a w zwi¹z-
kowy test szóstoklasisty ku z tym do powtarzania ma-
ustanowiony zosta³ w pols- teria³u szkolnego. O rezulta-
kim systemie edukacji tach tej zmiany przekonamy 
w 2002 roku. Od roku szkol- siê w najbli¿szym czasie.
nego 2014/15 obowi¹zywa³a Na terenie gminy Janów 
nowa formu³a tego testu, Lubelski ze sprawdzianem 
który odbywa³ siê w dwóch szóstoklasisty zmierzyli siê 
czêœciach: pierwsza z jêzyka uczniowie PSPzOI w Jano-
polskiego i matematyki, wie Lubelskim, uczniowie 
a druga - z jêzyka obcego. z PSP w Zespole Szkó³ 
W takiej formie odby³a siê w Bia³ej, z PSP w Momotach 
tegoroczna i zarazem ostat- Górnych, z PSP Fundacji 
nia edycja tego egzaminu. Elementarz w £¹¿ku Ordy-
Likwidacja sprawdzianu nackim. 
szóstoklasisty to kolejna Dorota Kozdra

Ostatni sprawdzian 
szóstoklasistów

W Zamoœciu dnia plastyki z Publicznej Szko³y 
22 kwietnia br. odby³o siê Podstawowej z Oddzia³ami 
XIII Ogólnopolskie Bien- Integracyjnymi w Janowie 
nale Twórczoœci Plastycznej Lubelskim. Pani Stefania 
Nauczycieli w kategorii reprezentowa³a nasze mias-
rzeŸby, malarstwa i foto- to. W³aœnie Szko³a Pod-
grafii. Jest to uroczysta gala stawowa w Janowie lu-
prezentuj¹ca osi¹gniêcia, belskim obra³a sobie za 
a tak¿e nagradzaj¹ca naj- patrona i nosi imiê Jana 
lepszych artystów i plasty- Zamoyskiego . Jest na wielu 
ków z ca³ego kraju i zagra- p³aszczyznach zwi¹zana 
nicy. Odbywa³a siê wczeœ- z Zamoœciem. 
niej tak¿e w Kazimierzu nad To du¿y sukces zaistnieæ 
Wis³¹, w Lublinie itd. W tej wœród najlepszych.Trzeba 
presti¿owej gali uczestni- dodaæ, ¿e w tym roku do 
czyli w³odarze miasta oraz patronatu do³¹czy³o ZNP. 
oko³o 100 artystów  z ca³ej  W program imprezy wpi-
Polski m.in. ze S³upska, sana by³a wycieczka po tym 
Czêstochowy, Warszawy, uroczym mieœcie . 

PSPzOI w Janowie czy Bia³ej Podlaskiej. Wy-
Lubelskimró¿nienie otrzyma³a tak¿e 

Stefania Wójcik - nauczyciel 

Ogólnopolskie wyró¿nienie 
dla Stefanii Wójcik

W poniedzia³ek, 11 kwiet-
nia, w Teatrze im. Juliusza 
Osterwy w Lublinie odby³a 
siê gala wrêczenia stypen-
diów z zakresu kultury. 
Zarz¹d Województwa Lu-
belskiego przyzna³ stypen-
dia dla osób zajmuj¹cych siê 
twórczoœci¹ artystyczn¹, 
upowszechnianiem kultury 
i opiek¹ nad zabytkami.
Stypendium Marsza³ka Wo-
jewództwa Lubelskiego ot-
rzyma³y: Aleksandra Hu-
lak (3b), Julia Kierepka 

kona³ Wicemarsza³ek Krzy- Naszym stypendystkom, (3e), Aleksandra Ma³ek 
sztof Grabczuk, który gra- Rodzicom oraz nauczycie-(1b) - utalentowane wo-
tulowa³ stypendystom nie- lom - opiekunom gratulu-kalnie uczennice Publicz-
przeciêtnych osi¹gniêæ mu- jemy i ¿yczymy dalszych nego Gimnazjum im Jana 
zycznych, podkreœlaj¹c, ¿e sukcesów. Paw³a II w Janowie Lubel-
s¹ niekwestionowanymi Tekst i foto: skim. 
promotorami województwa Publiczne Gimnazjum Uroczystego wrêczenia dy-
lubelskiego. w Janowie Lubelskimplomów stypendialnych do-

Stypendystki Marsza³ka 
Województwa Lubelskiego

Gdy piszemy niniejsze Odpowiadaj¹c na wy¿ej wa³ „minê³a studniówka ponadgimnazjalne”: Liceum 
s³owa dla tegorocznych postawione pytanie, nale¿y z wielkim hukiem. Ju¿ Ogólnokszta³c¹ce im. Bo-
maturzystów s³owo matura wzi¹æ pod uwagê, ¿e ni- nied³ugo, coraz bli¿ej ma- haterów Porytowego Wzgó-
powoli staje siê ju¿ histori¹. niejszy przedmiot jest coraz tura. Dwa tygodnie, za rza przy ulicy Jana Paw³a II, 
Uczniowie ostatnich klas lepiej postrzegany przez dzieñ matura, za godzinê, Zespó³ Szkó³ Technicznych 
liceum ogólnokszta³c¹cych uczniów. Na wyniki ma- ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej, przy ulicy Ogrodowej i Zes-
i techników na tegorocznej turzyœci musz¹ poczekaæ do ju¿ za chwilê”, a zaœpiewa pó³ Szkó³ im. Wincentego 
maturze z jêzyka polskiego lipca. Dok³adnie 5 lipca minê³a matura… Witosa przy ulicy Zamoy-
mieli do wyboru „Dziady 2016. Byæ mo¿e wtedy Przypomnijmy, ¿e na te- skiego.   
cz. IV” Adama Mickiewicza niejeden tegoroczny matu- renie gminy Janów Lubelski Tekst i foto: 
oraz analizê wiersza „Da- rzysta nie bêdzie ju¿ œpie- funkcjonuj¹ trzy szko³y Dorota Kozdra
³em s³owo” Zbigniewa Her-
berta. Dla mi³oœników litera-
tury Boles³awa Prusa by³a to 
tak¿e mi³a niespodzianka, 
poniewa¿ w pierwszej czêœci 
egzaminu z jêzyka polskie-
go, maturzyœci mieli za 
zadanie odnieœæ siê do 
tekstów odwo³uj¹cych siê do 
„Lalki” Boles³awa Prusa. 
Dnia 5 maja (czwartek) 
maturzyœci zmierzyli siê 
z „królow¹ nauk”. Czy tego-
roczny egzamin z matematy-
ki zaskoczy³ absolwentów 
szkó³ ponadgimnazjalnych?

Jeszcze nie tak dawno œpiewali 100 dni do matury...

Mia³y byæ „Dziady” Ada- cza. Mówimy o tegorocz- Tego dnia uczniowie trze- nistyczn¹, inni matematycz-
ma Mickiewicza, „Bajki” nym egzaminie gimnazjal- cich klas gimnazjum pisali n¹”, jednak¿e z ka¿dym te-
Krasickiego, „Treny” Ko- nym, którego pierwsza czêœæ egzamin z czêœci humanisty- matem nale¿a³o siê zapoz-
chanowskiego, byli „Krzy- odby³a siê w poniedzia³ek tj. cznej, czyli jêzyka polskie- naæ. Gdy emocjê opad³y za-
¿acy” Henryka Sienkiewi- 18 kwietnia. go, historii i wiedzy o spo- pytaliœmy uczniów o wra¿e-

³eczeñstwie. Na egzaminie nia. „Dla mnie tegoroczny 
gimnazjalnym z j. polskiego egzamin z czêœci humani-
uczniowie odpowiadali na stycznej nie by³ trudny, 
pytania dotycz¹ce fragmen- spodziewa³em siê bardziej 
tów tekstu, wspomnianych skomplikowanych zadañ” - 
„Krzy¿aków” Sienkiewicz podkreœla uczeñ gimnazjum. 
oraz fraszek Jana Sztaudyn- „Najgorszy dla mnie jest 
gera, „Zwyk³ego dnia” Ka- stres i wielka niewiadoma 
tarzyny Janowskiej, czy ut- jakie zadania, gdy ju¿ egza-
woru „Damy, rycerze, d¿in- min siê zacznie, emocje 
sy” Tadeusza Rojka. Dnia 19 towarzysz¹ce oczekiwaniu 
kwietnia sprawdzili swoj¹ opadaj¹” - dopowiada gim-
wiedzê z zakresu tematyki nazjalistka.
matematyczno - przyrodni- Zaznaczmy, ¿e uczniowie, 
czej. W ostatnim dniu, czyli którzy nie mogli przyst¹piæ 
w œrodê 20 kwietnia gim- do egzaminu z powodu 
nazjaliœci sprawdzili swoj¹ choroby, egzamin bêd¹ zda-
„znajomoœæ jêzyka obcego waæ w dniach 1-3 czerwca. 
nowo¿ytnego na poziomie Natomiast wyniki wszyst-
podstawowym i rozszerzo- kich egzaminów zostan¹ 
nym. podane 17 czerwca.
Jedni uczniowie podkre- Tekst i foto: 

Dorota Kozdraœlaj¹, ¿e „wol¹ czêœæ huma-

Sienkiewicz na tegorocznych 
egzaminach gimnazjalnych
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17 maja 2016r. zdecy-
dowanie bêdzie pamiêt-
nym dniem dla Janowa 
Lubelskiego. Janowski 
Oœrodek Kultury zaœwieci³ 
na niebiesko. Na sali spot-
ka³o siê blisko 150 osób, 
a wszystko to dla osób 
z autyzmem. Tego dnia 
w Janowskim Oœrodku 
Kultury, odby³a siê Ogól-
nopolska Konferencja 
Naukowa „Codziennoœæ 
z autyzmem - diagnoza i co 
dalej…?”.
Pracownicy szkó³ wy¿- a czêsto mity, jakie kr¹¿¹ na pe³nosprawnych, a szcze- Witek (KUL Stalowa Wola), szamy równie¿ do dyskusji bêdzie wiêksza œwiadomoœæ 
szych, studenci, pedago- temat autyzmu, czyni¹ to gólnie osób z autyzmem. ks. dr Bart³omiej Krzos o spotkaniu, ka¿de s³owo potrzeb osób z autyzmem, 
dzy, przedstawiciele sto-

zadanie znacznie trudniej- Natomiast w imieniu organi- (KUL Stalowa Wola). Dr bêdzie dla nas cenn¹ wska- które coraz czêœciej mo¿emy 
warzyszeñ i fundacji oraz 

szym. Poniewa¿ w naszym zatorów konferencjê otwo- Ewa Miszczak, dr Marta zówk¹, byœmy mogli zrobiæ spotkaæ w naszym otocze-
rodzice dzieci dotkniêtych 

œrodowisku s¹ osoby z auty- rzy³a Pani Monika Leœniak- Komorska (WSPiA Lublin).  krok dalej w tej tematyce. niu. Na zakoñczenie konfe-autyzmem, dzielili siê 
zmem postanowiliœmy, od- Skakuj  Dyrektor Publicznej W komitecie naukowym W sposób szczególny ser- rencji organizatorzy zobo-w³asn¹ wiedz¹ i doœwiad-
daj¹c g³os tym, dla których Szko³y Podstawowej z Od- znaleŸli siê miêdzy innymi: decznie dziêkujemy prele- wi¹zali siê do przekazania czeniem na temat autyz-
s³owo autyzm nie jest tylko dzia³ami Integracyjnymi im. prof. ks. dr hab. Marian gentom, którzy pokazali, ¿e sformu³owanych przez ro-mu. Honorowy patronat 
tytu³em czytanej ksi¹¿ki, Jana Zamoyskiego w Jano- Nowak (KUL Lublin),dr autyzm mo¿na zrozumieæ, dziców dzieci ze spektrum nad wydarzeniem obj¹³ 
uwra¿liwiæ spo³ecznoœæ lo- wie Lubelskim wraz  z Pa- hab. Edmund Juœko, prof. ¿e z autyzmem mo¿na ¿yæ. autyzmu wypracowanych Krzysztof Micha³kiewicz 
kaln¹ na potrzeby innych nem Grzegorzem Boliñskim KUL (KUL Stalowa Wo- Najwiêksze tego œwiadec- postulatów i sugestii na te-Sekretarz Stanu w MRP-
i przekazaæ kilka rad, jak Wicedyrektorem szko³y. la),dr hab. Wojciech Misztal, two dali nam rodzice dzieci mat potrzeb i oczekiwañ wo-iPS - Pe³nomocnik Rz¹du 
wesprzeæ rodziny, które na Wœród prelegentów, wyg³a- prof. nadzw. UMCS (UMCS autystycznych, którzy po- bec przedstawicieli w³adz do Spraw Osób Niepe³no-
co dzieñ borykaj¹ siê szaj¹cych referaty na organi- Lublin). W imieniu organi- dzielili siê z nami swoimi publicznych ró¿nego szcze-sprawnych oraz Pani Tere-
z autyzmem. Dlatego te¿ zowanej konferencji  byli zatorów, Fundacji Konwent doœwiadczeniami, swoj¹ bla. Dziêkujemy tak¿e Panu sa Misiuk - Lubelski Kura-
zorganizowaliœmy w dniu 17 m.in.: Ks. dr hab. Andrzej Klubów i Centrów Integracji wiedz¹ i opiniami. Burmistrzowi Krzysztofowi tor Oœwiaty w Lublinie. 
maja 2016 r. Ogólnopolsk¹ Kiciñski - prof. KUL, prof. Spo³ecznej w Janowie Lu- Kulminacyjnym punktem Ko³tysiowi za dofinanso-W wielu miastach, g³ównie 
Konferencjê Naukow¹ „Co- dr hab. Mirona Ogryzko- belskim, Publicznej Szko³y okaza³ siê wystêp artysty- wanie konferencji w ramach w kwietniu, temat autyzmu 
dziennoœæ z autyzmem - Wiewiórowska - emer. prof. Podstawowej z Oddzia³ami czny 11 letniego ch³opca zadania publicznego „Och-zostaje szczególnie poruszo-
diagnoza i co dalej…?”. UMCS (PWSZ P³ock), dr Integracyjnymi im. Jana z Zespo³em Aspergera, nie- rona i promocja zdrowia”.ny. Prowadzone s¹ dyskusje, 
Konferencjê rozpocz¹³ Pan Anna Prokopiak-pracownik Zamoyskiego w Janowie jednej osobie na sali pop³y- Dziêkujemy równie¿ sym-heppeningi, spotkania, które 
Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz naukowy Uniwersytetu Ma- Lubelskim oraz Janowskie- nê³a ³za wzruszenia. Dziê- patykom-sponsorom Sto-maj¹ na celu przybli¿enie 
Janowa Lubelskiego, który rie Curie-Sk³odowksiej go Stowarzyszenia Niesie- kujemy zatem Wam rodzice warzyszenia „Humanus” za spo³eczeñstwu tej problema-
powiedzia³ jak wa¿ne jest w Lublin - Prezes Fundacji nia Pomocy Humanus w Ja- i Tobie Szymon, wielki uk- ufundowanie nagród dla tyki. To równie¿ uk³on 
dla w³adz naszego miasta ALPHA, Dr hab. Ewa Do- nowie Lubelskim, bardzo ³on w Wasz¹ stronê. Mamy uczestników spotkania.           w stronê rodziców, którzy 
zapewnienie odpowiednie- maga³a-Zyœk (KUL Lublin), dziêkujemy wszystkim za nadziejê, ¿e spotkanie by³o Tekst: Organizatorzy, musz¹ zmagaæ siê z wy-
go wsparcia dla osób nie- dr hab. Danuta Grzesiak- udzia³ w wydarzeniu. Zapra- owocne, a tym owocem foto: Monika Tyrachowywaniem autystów, 

„Codziennoœæ z autyzmem - diagnoza i co dalej…?”

Jak wspomina Pan Ryszard: 
„Adriana spotka³em na trasie. 
Rozmawialiœmy o kolarstwie. Za 
jakiœ czas Adrian zadzwoni³ py-
taj¹c czy mia³bym czas aby wyb-
raæ siê na wspólny trening, nie 
odmówi³em. Pokonaliœmy krótk¹ 
trasê oko³o 40 kilometrów, potem 
80 km, w trudnym terenie, zoba-
czy³em w Adrianie niesamowity 
potencja³, ale te¿ pomyœla³em, ¿e 
trasa jest za trudna jak na jego 
wiek i mo¿liwoœci fizyczne”.
Tak min¹³ rok. Pewnego dnia Pan 
Ryszard zadzwoni³ do Adriana 
pytaj¹c jak zamierza realizowaæ 
plan treningowy na ten rok i us³y-
sza³ ciszê w telefonie. Zamiast 
entuzjazmu - jak wspomina Pan 

Ryszard „w s³uchawce us³ysza³em Jeszcze nie tak dawno pisaliœmy 
wielkie zmartwienie. Adrian opowie-na ³amach Gazety Janowskiej o tym, 
dzia³, ¿e mia³ wypadek, potr¹ci³ go jak Ryszard Majkowski i Sergio 
samochód, rower uleg³ uszkodzeniu. Azzini zakupili Krzysztofowi Maty-
W tym przypadku postanowi³em mu sek akumulatory do wózka. Przy-
pomóc i by³o bezcenne, kiedy zoba-pomnijmy, Krzysztof Matysek 
czy³em radoœæ w oczach Adriana po mieszkaniec Janowa Lubelskiego ze 
otrzymaniu roweru Giant OCR. Je¿e-wzglêdu na swoj¹ niepe³nospraw-
li nadal bêdzie siê tak dobrze rozwija³ noœæ  porusza siê na wózku.  Prezent, 
sportowo i kocha³ kolarstwo,  to kto który otrzyma³ od Pana Majkow-
wie.., ¿yczê mu sukcesów i bezpiecz-skiego i Pana Azzini pomóg³ mu 
nej jazdy. A mo¿e to kolejny talent na w komunikacji, i… w normalnym 
miarê Rafa³a Majki czy te¿ Nairo funkcjonowaniu. Zwyk³a, aczkol-
Quintany”- podsumowuje Ryszard wiek niezwyk³a rzecz sta³a siê czyimœ 
Majkowski. Dodajmy, ¿e Adrian na-marzeniem. Podobnie jest, w przy-
le¿y do dru¿yny Baran Cycling Team padku piêtnastoletniego Adriana 
oraz do grupy BIKE CLUB Janów Torby z Janowa Lubelskiego. Tym 
Lubelski.razem los uœmiechn¹³ siê w kierunku 

Tekst: Dorota Kozdra, tego m³odego kolarza i to dziêki… 
foto: Magdalena MajkowskaRyszardowi Majkowskiemu.

O tych, którzy spe³niaj¹ 
marzenia innych i o tych, 

którzy swoje 
marzenia realizuj¹

14 maja 2016 odby³ siê Dyjach, Zuzanna Grzegrzuliñska skiego Zwi¹zku Karate Tradycyj-
w Tomaszowie Lubelskim XXIV i Rafa³ Wojtan. Na czwartym nego Rodzina ProActive. W pro-
Puchar Ma³ych Mistrzów. miejscu na podium stanêli: Kuba gramie uczestnicz¹ rodzice i dzie-
Janowski Klub Karate Trady- Jargi³o, Magdalena Kufera, Ka- ci - obecnie 10 rodzin. Zajêcia 
cyjnego reprezentowa³o 30 za- rolina Sulowska i Wiktor Widz. odbywaj¹ siê w pi¹tki godz. 19.45 
wodników. Do rywalizacji stanêli Dla niektórych medalistów by³ to w ma³ej salce przy PSPzOI 
zawodnicy klubów karate z: pierwszy wystêp. Naszym kara- w Janowie Lubelskim, ul. Sko-
Warszawy, Lublina, Rzeszowa, tekom kibicowa³o 19 rodziców, rupki 11, gdzie równie¿ trenuj¹ 
Krakowa, Tomaszowa Lubelskie- którym dziêkujemy za doping nasi karatecy. 11 czerwca na 
go, Zamoœcia, Niemiec k. Lublina i opiekê nad dzieæmi. Zoomie Natury odbêdzie siê XIV 
oraz nasi zawodnicy. Dzieci z Ja- W dzia³aj¹cym od stycznia 2016 Family Cup 2016 - Ogólnopol-
nowskiego Klubu Karate Trady- roku Janowskim Klubie Karate ski Turniej Rodzinny w Karate 
cyjnego startowa³y w konkurencji Tradycyjnego treningi prowadzi Tradycyjnym, w którym startuj¹ 
„kata indywidualne”. Do zdoby- sensei Cezary Osie³. Do sukcesu dzieci z rodzicami. Ju¿ dziœ zapra-
cia w tej konkurencji by³o 48 me- czêœci zawodników przyczyni³ siê szamy do udzia³u oraz kibicowa-
dali z czego 13 zdoby³y nasze równie¿ sensei Piotr Wojtko- nia wszystkich: karateków, sym-
dzieci, które startowa³y w kate- wski, który od 15 lat prowadzi patyków sportu, sponsorów i lu-
goriach zale¿nych od wieku Uczniowski Klub Karate Trady- dzi, dla których wa¿na jest 
i stopnia zaawansowania. Z³oty cyjnego  (obecnie nale¿¹cy do rodzina. Startowaæ mog¹ dru¿yny 
medal i Puchar Ma³ych Mistrzów Federacji Karate Tradycyjnego rodzinne min. 3 osobowe, w któ-
zdoby³a Julia Drozd. Srebrny Fudokan), w którym niektórzy rych co najmniej jedna osoba 
medal wywalczyli: Karolina z medalistów trenuj¹ równolegle.  uprawia karate tradycyjne.
Czajka, Anna Flis, Mateusz Flis Od kwietnia 2016 r. w Janowie Ryszard Majkowski, Marek Flis, 
i Julia Pecko. Br¹zowe medale realizowany jest bezp³atny pro- Janowski Klub Karate 
zdobyli: Pawe³ Drozd, Wiktoria gram Ministerstwa Sportu i Pol- Tradycyjnego

13 medali dla janowskich karateków!
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Janowskie Stowarzyszenie Klub Lubelskim.  W turnieju wziê³a udzia³ wiek mo¿e znaleŸæ swoje, miejsce 
Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw- m³odzie¿ z internatu przy Zespole w spo³eczeñstwie.  Andrzej £ukasik 
nych pod kierownictwem Prezesa Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolni- wraz z Mariuszem Jaroszem - 
Andrzeja £ukasika, zorganizowa³o czego w Potoczku oraz m³odzie¿ obydwaj z KRON- zdobyli I miejsce. 
kolejny turniej pod patronatem z internatu przy Zespole Szkó³ Zawo- II miejsce zajêli Pietrzyk Daniel 
Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej dowych w Janowie Lubelskim. Ry- i Pawe³ Pastucha z internatu przy 
Ewy Janus. Turniej przeprowadzono walizacja osób niepe³nosprawnych Zespole Szkó³ Zawodowych w Jano-
w dniu 05.04.2016 w siedzibie z wysportowan¹ m³odzie¿¹, pokazu- wie Lubelskim.  III miejsce zdobyli 
KRON przy szpitalu w Janowie je, ¿e przy dobrej woli ka¿dy cz³o- Mazur Tomasz i Kiszka S³awomir 

z Stowarzyszenia KRON.
Najbardziej buduj¹cy jest fakt, ¿e 
w przedsiêwziêciach takich jak to 
zacieraj¹ siê granice i podzia³y na lu-
dzi niepe³nosprawnych i zdrowych, 
o pe³nej sprawnoœci. Organizatorzy 
wraz z Przewodnicz¹c¹ Rady Miejs-
kiej, zadbali o poczêstunek dla ucze-
stników turnieju. Mamy wspania³¹ 
m³odzie¿, w tym tak¿e wolontariu-
szy, którzy s³u¿¹ tak¿e dobrym 
s³owem i wsparciem duchowym, 
o czym informujemy mieszkañców 
Janowa Lubelskiego na stronach 
internetowych Urzêdu Miejskiego 
i na ³amach Gazety Janowskiej. 

Tekst: Jan Machulak, 
foto: KRON

Integracyjny Turniej 
Tenisa Sto³owego w deblu

Zapewne niejeden miesz-
kaniec Janowa Lubelskiego 
pamiêta ten dzieñ, kiedy 
dwadzieœcia lat temu mia³o 
miejsce uroczyste otwarcie 
Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej w Janowie Lubelskim 
przy ulicy Ulanowskiej. 
Przypomnijmy, ¿e ZGK po-
wo³ano uchwa³¹ z dnia 29 
grudnia 1995 roku. Jak 
czytamy w uchwale „przed-
miot dzia³alnoœci obejmuje: 
eksploatacjê oczyszczalni 
œcieków, eksploatacjê wodo-
ci¹gów i kanalizacji, eksplo- „w ci¹gu minionego XX. miejscu podkreœliæ, ¿e Za- mo¿na powiedzieæ, ¿e oczy-
atacjê ujêcia wody, eksplo- lecia zak³ad oprócz swojego k³ad Gospodarki Komunal- szczalnia oczyszcza nie tyl-
atacjê wysypiska œmieci”. podstawowego zadania, nej w ostatnim czasie zaku- ko œcieki, ale i rzekê”- wyja-
Pierwszym kierownikiem czyli oczyszczania œcieków, pi³ specjalistyczne urz¹dze- œnia Dyrektor ZGK. 
ZGK by³ Zenon Sydor, obec- do 2015 r. zarz¹dza równie¿ nia takie jak profesjonalne Zaznaczmy, ¿e podczas Ju-
nie od 9 lat funkcjê kiero- sk³adowiskiem odpadów. pi³y spalinowe, agregat bileuszu zosta³y wrêczone 
wnicz¹ sprawuje Tomasz W³aœnie tam w celu segrega- pr¹dotwórczo - spawalniczy Listy Gratulacyjne, które 
Pietras. cji œmieci utworzony zosta³ czy kosiarka wysiêgnikowa, z r¹k Krzysztofa Ko³tysia 
Minione lata zak³adu obfito- PSZOK i wydzielone zosta- które w po³¹czeniu z wcze- Burmistrza otrzyma³a: Bar-
wa³y w ró¿ne momenty. Za- ³y odpowiednie stanowiska, œniej posiadanym sprzêtem, bara Miœkiewicz, Wies³aw 
wsze jednak wszyscy mieli a pod odpady wielkogabary- pozwalaj¹ prowadziæ na Dzierwanowski, Micha³ Ku-
œwiadomoœæ, ¿e praca jest towe postawiono wiatê”. rzecz spo³ecznoœci Janowa œmierczyk, Wies³aw Momot. 
trudna i wymaga du¿ego Dyrektor przypomnia³, i¿ ró¿nych prac np. przy wy- W spotkaniu uczestniczy³y 
zaanga¿owania pracowni- „do pracy na wysypisku cince i pielêgnacji drzew, w³adze samorz¹dowe i za-
ków. Na przestrzeni tego zosta³ zakupiony wysoko koszeniu trawy, odœnie¿a- proszeni goœcie: Krzysztof 
okresu czasu wiele siê zmie- wydajny spychacz a ca³a niu, naprawy mostów i dróg Ko³tyœ - Burmistrz Janowa 
ni³o. Wybudowano nowo- niecka zosta³a ogrodzona szutrowych oraz rozbiórki Lubelskiego, Czes³aw Krzy-
czesn¹ infrastrukturê tech- now¹ siatk¹. To tak¿e ZGK budynków, stajni czy dom- sztoñ - Zastêpca Burmistrza, 
niczn¹, zakupiono nowe zosta³ upowa¿niony do ków letniskowych. Wspom- Bo¿ena Czajkowska - Sek-
urz¹dzenia i maszyny, za- dokonania przeprowadzki niane prace i zakupy zak³ad retarz Gminy Janów Lubel-
trudniono specjalistów. czwartkowego targu na no- dokonywa³ zawsze ze œrod- ski, Monika Machulak - 
Dnia 1 kwietnia 2016 roku wy plac. Aby to odpowied- ków w³asnych. Jak podaje Skarbnik Gminy, a tak¿e Ze-
Zak³ad œwiêtowa³ dwudzie- nio przygotowaæ technicznie Tomasz Pietras „równie¿ non Sydor - by³y Kierownik 
stolecie istnienia. Podczas i logistycznie na nowy teren sama oczyszczalnia œcieków ZGK i Starosta Janowski, 
Jubileuszu przypomniani zosta³a doprowadzona wo- poddana zosta³a moderniza- obecnie Radny Rady Po-
zostali ci wszyscy, którzy da, zainstalowano dwa hy- cji technicznej i wiêkszej wiatu Janowskiego, Roman 
mieli wp³yw na rozwój fir- dranty i zdroje, urz¹dzono automatyzacji procesu, co Kaproñ - Wiceprzewodni-
my - kierownicy i pracowni- toalety a plac zosta³ ogro- pozwala w stu procentach na cz¹cy Rady Miejskiej, Zbig-
cy. Tomasz Pietras - Dyrek- dzony i utwardzony. Po tych osi¹gniêcie za³o¿onej wy- niew Zieliñski - w 1996 roku 
tor ZGK dziêkowa³ wszyst- przygotowaniach wyzna- dajnoœci obiektu i okreœlo- Przewodnicz¹cy Rady Mias-
kim wspó³pracowników czono drogi dojazdowe nych parametrów czystoœci a i Gminy, obecnie Zastêpca 
za zaanga¿owanie i wk³ad i alejki, a kupcom przydzie- zrzucanego odcieku. Dla Prezesa PGKiM w Janowie 
pracy poœwiêcony Zak³ado- lono nowe stanowiska do ciekawoœci z badañ prowa- Lubelskim oraz Radni Rady 
wi. „Dzisiaj jesteœmy dumni, handlu. W sumie podpisano dzonych przez specjalistycz- Miejskiej, pracownicy ZGK 
¿e zak³ad znakomicie wy- ponad 240 umów na rezer- ne, akredytowane laborato- Majkowski Ryszard i Wasi-
pe³nia zadania s³u¿enia wacjê stanowisk handlo- rium z Pszczyny rzeka Bia³a lewski Ryszard oraz byli 
i tworzenia dobra dla spo- wych”. Mówi¹c o infra- poni¿ej zrzutu zawsze mia³a i obecni pracownicy. 
³ecznoœci lokalnej” - zazna- strukturze zak³adu i jego lepsze parametry czystoœci Tekst i foto: 
czy³ Dyrektor, dodaj¹c rozbudowie, nale¿y w tym ni¿ powy¿ej. Tak wiêc Dorota Kozdra

Dwadzieœcia lat minê³o… Zak³ad Gospodarki 
Komunalnej œwiêtowa³ Jubileusz W ostatnim czasie na te- wych przez osoby obce, któ-

renie powiatu mia³o miejsce rym nie towarzyszy nikt ze 
kilka w³amañ do mieszkañ. znanych s¹siadów. Klucze do 
Do w³amañ dosz³o podczas mieszkania noœmy w innym 
nieobecnoœci domowników. miejscu ni¿ dokumenty z ad-
£upem w³amywaczy pad³y resem - je¿eli z³odziej zdobê-
przede wszystkim pieni¹dze dzie taki komplet, u³atwi mu 
i bi¿uteria.  to kradzie¿ naszego mienia. 

Pamiêtajmy równie¿ o zabez-Policja apeluje:
pieczanie mieszkañ przed Jeœli wyje¿d¿amy pamiêtaj-
udaniem siê na nocny spoczy-my by odpowiednio zabez-
nek. Je¿eli w mieszkaniach pieczyæ swoje mieszkanie. 
zainstalowane s¹ urz¹dzenia Dobrym rozwi¹zaniem s¹ 
alarmowe pamiêtajmy o ich klamki z zamkiem w oknach 
w³¹czeniu. Najpewniejszym i w drzwiach balkonowych, te 
miejscem dla przechowywa-dodatkowe zabezpieczenia 
nia pieniêdzy, dewiz, cenniej-utrudni¹ ich wy³amanie. Wy-
szej bi¿uterii, akcji i obligacji chodz¹c z domu, nie zosta-
jest bank. Amatorzy cudzego wiajmy œladów wskazuj¹cych 
mienia stosunkowo szybko na nieobecnoœæ domowni-
znajduj¹ ukryte precjoza i ków, np. korespondencji 
pieni¹dze w ró¿nego rodzaju w skrzynce pocztowej, okien 
bieliŸniarkach, torebkach po zas³oniêtych w ci¹gu dnia. 
cukrze, czy te¿ za obrazami. Przed wyjazdem z domu pa-
Uwa¿aj na krêc¹cych siê po miêtajmy o zamkniêciu okien 
klatkach schodowych i w po-i drzwi oraz o w³¹czeniu 
bli¿u domu ludzi. Zainteresuj systemu zabezpieczaj¹cego. 
siê nimi, zapytaj, kogo szu-Wspó³dzia³ajmy zawsze z s¹-
kaj¹, przyjrzyj siê im, by za-siadami. Zwracajmy uwagê 
pamiêtaæ wygl¹d. Przezor-tak¿e na ich mieszkanie. Pod-
noœæ mo¿e uchroniæ przed czas ich nieobecnoœci intere-
kradzie¿¹ mienie twoje lub sujmy siê ludŸmi stoj¹cymi 
s¹siadów, zaœ spostrze¿enia pod ich drzwiami, zwracajmy 
mog¹ byæ przydatne policji, uwagê na ha³asy, niecodzien-
gdyby do w³amania dosz³o.ne odg³osy dochodz¹ce z klat-

Faustyna £azur ki schodowej, wynoszenie 
mebli lub sprzêtów domo- - KPP w Janowie Lubelskim

X  Ogólnopolskie Spot- oraz projekt pod nazw¹ 
kania Garncarskie rozpo- Mobilna Pracownia Cera-
czn¹ siê w pi¹tek 1 lipca miczna i niezwykle efektow-
a zakoñcz¹ w niedzielê ny nocny wypa³ w Mobil-
3 lipca. Piêtnastu garncarzy nym Piecu Ceramicznym.
z ca³ej Polski poprowadzi X Ogólnopolskie Spotkania 
warsztaty z ceramiki trady- Garncarskie bêd¹ odbywa³y 
cyjnej. Goœciem specjalnym siê w pracowni Adama ¯e-
tegorocznych spotkañ bê- lazko w £¹¿ku Garncarskim 
dzie Mateusz Grobelny. w godz.10.00 - 17.00. Udzia³ 
Wydarzeniem towarzysz¹- w warsztatach i inne wyda-
cym bêdzie wyk³ad ,,Blizny rzenia podczas Spotkañ s¹ 
po Ogniu” o pracy nad kon- bezp³atne. Zapraszamy.
strukcjami do utrwalania ce- Muzeum Regionalne 
ramiki opalanych drewnem w Janowie Lubelskim

Zabezpiecz dom, 
mieszkanie

Ogólnopolskie 
Spotkanie Grancarskie
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Chyba ka¿dy z nas zna to równie¿ janowscy p³ywacy skuj¹c czas 28:63 oraz Filip ósme miejsce p³yn¹c 50m zawodów oraz wiêksza ni¿ ka¿dym razem wracaj¹ z wie-
loma dyplomami i miejsca-uczucie gdy wiemy, ¿e za dali popis swoich umiejêtno- Widz z czasem 29:63 zdoby- stylem motylkowym  uzys- zwykle iloœæ zawodników, 
mi na podium. Œwiadczy to chwilê stanie siê coœ na co œci. Patryk Tylus ponownie waj¹c szóste miejsce. Obaj kuj¹c czas 42:56 zdobywa- sêdziów oraz kibiców nie 
tylko o pozytywnej relacji d³ugo czekaliœmy, na tak¹ œciga³ siê z zawodnikami ch³opcy p³ynêli stylem do- j¹c tym samym 5pkt dla wystraszy³y a wrêcz zmoty-
miêdzy nimi a dzieæmi oraz nasz¹ ma³¹ "wygran¹". Tak starszymi od siebie. Zdoby³ wolnym na dystansie 25m. klubu. Nie tylko starty indy- wowa³y podopiecznych 
o mi³ej atmosferze panuj¹cej w³aœnie czuli siê trenerzy czwarte miejsce p³yn¹c 50m Klub sportowy ESKA roz- widualne s¹ dum¹ dla trene- SKF ESKA. Izabela Pelc 
w klubie. M³odzi p³ywacy SKF ESKA - Maciej Kram- stylem dowolnym osi¹gaj¹c wija siê w b³yskawicznym rów. Praca zespo³owa rów- zdoby³a ósme miejsce p³y-
równie¿ zas³uguj¹ na po-ski i Damian Kañczukowski czas 29:14 w kat. wiekowej tempie i coraz wiêcej dzieci nie¿ jest wa¿na a wzajemna n¹c 50m stylem motylko-
chwa³ê bowiem poœwiêcaj¹ gdy ich ma³y podopieczny 13-15lat. W kat. 7 lat i m³od- nale¿y do klubu. Ciê¿ko pra- wspó³praca  miêdzy zawod- wym  uzyskuj¹c czas 42:75. 
weekendy aby móc wzi¹æ Filip Widz zdoby³ pierwsze si a¿ dwóch zawodników cuj¹ na treningach a efekty nikami œwiadczy o atmosfe- Natomiast Patryk Tylus zaj¹³ 
udzia³ w treningach i za-miejsce. Zawody odby³y siê zdoby³o miejsca w pierwszej ich pracy odbijaj¹ siê w rze panuj¹cej w klubie. Dos- trzecie miejsce pyn¹c 50m 
wodach. Jednak nie poddaj¹ 28.02.2016 w Krasnymsta- dziesi¹tce. Czwarte miejsce wynikach uzyskanych na za- kona³¹ wspó³prac¹ mog¹ siê stylem dowolnym, z czasem 
siê ho³duj¹c zasadzie ¿e wie, by³a to II runda KLP zdoby³ Maciej Sawicki uzy- wodach zarówno okrêgo- pochwaliæ Izabela Pelc, 29:15 oraz pi¹te miejsce p³y-
"ciê¿ka praca pop³aca". Za "Szuwarek". Filip Widz uzy- wych jak i wojewódzkich. Aleksandra Wydra, Pawe³ n¹c dystans 100m  stylem 
rok najstarsi zawodnicy ska³ wówczas czas 25:94 3-4.04.16 odby³¹ siê I Runda Chmiel i Jêdrzej Jargi³o. grzbietowym uzyskuj¹c czas 
ESKI skoñcz¹ 13 lat i bêd¹ p³yn¹c 25m stylem grzbieto- Miêdzywojewódzkich Dru- Zdobyli oni bowiem szóste 1:15:84. Dodatkowo, wg 
mogli wzi¹c udzia³ w za-wym w kategorii 7 lat i m³o- ¿ynowych Mistrzostw M³o- miejsce w sztafecie miesza- punktacji FINA, (skala ta 
wodach jeszcze wy¿szej dsi. W tej samej kategorii, dzików 12-13lat w Lublinie. nej (2 ch³opców i 2 dziew- pozwala porównaæ wyniki 
rangi. Miejmy nadziejê, ¿e bardzo dobre bo szóste miej- Patryk Tylus zaj¹³ na tych czynki) p³yn¹c 4x50m sty- ró¿nych zawodników w da-
ich zapa³ nie ostygnie i ju¿ sce zdoby³ równie¿ Maciej zawodach pi¹te miejsce, p³y- lem zmiennym uzyskuj¹c nej konkurencji oraz wy³o-
w przysz³ym roku bêd¹ œci-Sawicki uzyskuj¹c czas n¹c 100m stylem dowolnym czas 3:00:53. niæ najlepszego zawodnika 
gaæ sie na mistrzostwach 32:34. Podczas tej rundy, uzyskuj¹c czas 1:06:91 oraz 16.04.16 odby³¹ siê II runda zawodów sumuj¹c te punk-
Polski. Jeszcze raz wszyst-doskona³¹ form¹ móg³ siê Jakub Paryœ zajmuj¹c sie- "O Lubelski Laur Kozio³ka". ty) 13-letni Patryk Tylus, 
kim gratulujemy zdobytych pochwaliæ trzynastolatek demnaste miejsce z czasem Zawody organizowane by³y zaj¹³ trzecie miejsce pod 
miejsc, dyplomów i punk-Patryk Tylus który zdoby³ 1:17:12 na tym samym dys- na swie¿o wybudowanym, wzglêdem iloœci zdobytych 
tów oraz ¿yczymy dalszych dwa ósme mejsca (200m styl tansie.  bardzo du¿ym i nowoczes- punktów i otrzyma³ nagrodê 
sukcesów w p³ywaniu. Tak dowolny 2:36:34 oraz 50m 09.04.16 w Bi³goraju odby³a nym basenie AQUA w Lub- rzeczow¹. Wielkie gratula-
sprawne funkcjonowanie styl klasyczny 40: 06) œciga- siê II Runda Wojewódzkiej linie. Zawody by³y miêdzy- cje dla Patyka!!
klubu mo¿liwe jest dziêki j¹c siê ze starszymi od siebie Ligi Dzieci i M³odzie¿y 11- narodowej rangi, startowa³y Jak widaæ trenerzy Maciej 
wsparciu Gminy Janów Lu-w kat. 13-15 lat. S¹ to bardzo 12 lat. Na tych zawodach bowiem kluby z Ukrainy. Kramski i Damian Kañczu-
belski oraz firmie Megtech dobre wyniki. przyznawane s¹ punkty za Wielkoœæ basenu pozwoli³a kowski maj¹ siê kim chwa-
i Sergio Azzini.III runda KLP "Szuwarek" znalezienie siê w pierwszej na to, aby a¿ 22 kluby mog³y liæ, dlatego na zawody je¿-

Tekst i foto: M.K.odby³a siê 17.04.2016. Tam dwunastce. Iza Pelc zdoby³¹ wzi¹æ w nich udzia³. Presti¿ d¿¹ czêsto i praktycznie za 

Z³oty medal i wysokie miejsca dla janowskich p³ywaków

To spotkanie na sta³e Szczególnym momentem NATURY. Dla wszystkich 
wpisane zosta³o w kalendarz dla wyruszaj¹cych w dalsz¹ mi³oœników tegorocznego 
imprez cyklicznych odby- drogê by³o poœwiêcenie jed- Zlotu Motocyklowego za-
waj¹cych siê w naszej gmi- noœladowców przez ks. dr gra³ zespó³ Orchidea z Czech. 

Zaznaczmy, ¿e wspó³or-nie. Mowa o szóstym zlocie Jacka Beksiñskigo. Pami¹t-
ganizatorem imprezy by³a motocyklowym zorganizo- kow¹ chwil¹ by³a wspólna 
Gmina Janów Lubelski wanym przez Bractwo Mo- fotografia przed pomnikiem 
i Spó³ka Zalew Sp. z o.o. tocyklowe Ventus z Janowa Bohaterów Porytowego 
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Lubelskiego, a dok³adnie Wzgórza. Dalsza czêœæ imp-

archiwum Bractwa przez Pana Leszka Œliwê - rezy odby³a siê na terenie 
Motocyklowego Ventusosobiœcie mi³oœnika jedno- Parku Rekreacji ZOOM 

œladowców. Trzydniowa 
impreza (od 13 do 15 maja) 
maj¹ca charakter plenerowy 
rozpoczê³a siê w pi¹tek tj. 13 
maja piknikiem na wyspie 
nad zalewem janowskim. 
Natomiast 14 maja na Rynku 
Starego Miasta mia³ miejsce 
pokaz akcji ratowniczej, po 
czym parada motocyklistów 
przejecha³a przez Janów 
Lubelski w kierunku Poryto-
wego Wzgórza.

Ju¿ po raz szósty spotkali siê 
mi³oœnicy jednoœladowców Tym razem dru¿yna z kla- niew uzyskali 1184 pkt-y W kategorii dziewcz¹t PSP 

sy sportowej VI B po zaciê- i zakwalifikowali siê do Janów Lubelski zajê³a VII 
tej rywalizacji trwaj¹cej Fina³u Krajowego, który miejsce. 
prawie 5 godzin na stadionie odbêdzie siê w dn. 09- Sk³ad dru¿yny: Podkañska 
lekkoatletycznym w Pu³a- 11.06.2016 w S³ubicach. Anna, Peret Klaudia, Król 
wach pokona³a 12 najlep- Pozosta³e wyniki, z braku Barbara, Kret Katarzyna, 
szych szkó³ w lekkiej atlety- komunikatu oficjalnego po- Ma³ek Julia, Serwatka Julia, 
ce województwa lubelskie- dajemy 4 miejsca: op. Bratkowski Robert.
go. Tak du¿e osi¹gniêcie 1 - PSP Janów Lubelski Wszystkim zawodniczkom 
w czterech bojach: bieg na 2 - SP 1 Bi³goraj i zawodnikom gratulujemy 
60 m, rzut pi³k¹ palantow¹ ogromnych sukcesów!3 - SP 2 Tomaszów Lubelski
na odleg³oœæ, skok wzwy¿, 4 - SP 1 £uków Czajkowski Zbigniew
bieg 600 m dziewczêta, 1000 
m ch³opcy zawdziêczamy 
systematycznej pracy ch³op-
ców i dziewcz¹t z klasy 
przez ostatnie 3 lata oraz 
dlatego, ¿e wyje¿d¿amy 
i æwiczymy na stadionie lek-
koatletycznym w Stalowej 
Woli. Ch³opcy w sk³adzie: 
Flis Damian, Kotwica Krys-
tian, £ukasiewicz Krystian, 
Tylus Patryk, Oleszko Ma-
teusz, Wojciechowski Se-
bastian, oraz rez. Jargi³o Da-
riusz op. Czajkowski Zbig-

Klasa VI B nadal najlepsza!

Puchar zdobyli - trzy ra- nistranci z Parafii pw. Œw. nale Nasi Ministranci wy-
zy w najstarszej kategorii Stanis³awa w Modliborzy- grali z ekip¹ z Parafii Œw. 
lektor starszy, czyli w 2012 cach, oraz Lektorzy z Parafii Andrzeja Boboli w Babinie 
(Czêstochowa), 2013 (Ra- pw. Œw. Wniebowziêcia 2:0, zaœ w finale dru¿yna 
dom), 2014 (Lublin) i w ka- NMP w Opatowie, Lektorzy z Janowa Lubelskiego po-
tegorii najm³odszej 2015 z Parafii œw. Jana Chrzci- kona³a Ministrantów z Pa-
(Elbl¹g) i w obecnym roku ciela w Je¿owem, Lektorzy rafii Œw. Brata Alberta 
w Rzeszowie. z Parafii pw. Przemienienia w Makowie Mazowieckim 
O tegoroczny puchar Mist- Pañskiego w Jastkowicach. 2:1. 
rza Polski walczy³o ponad Warto tu odnotowaæ, ¿e PKS Radoœci z sukcesu dru¿yny 
sto dru¿yn ministranckich Jadwiga podczas tegorocz- nie ukrywa Mateusz Chmiel 
i lektorskich z ca³ej Polski. nych zawodów nie przegra³ - trener Parafialnego Klubu 
Zawodnicy rywalizowali ¿adnego meczu. W 1/8 fina- Sportowego „Jadwiga”. Za 
w trzech kategoriach wieko- ³u dru¿yna wygra³a z Para- rok kolejne Mistrzostwa, 
wych: ministranci, lektorzy, fi¹ MB Szkaplerznej i œw. tym razem Ministranci i Lek-
m³odsi i lektorzy starsi. Op- Piusa X w Jejkowicach 7:1, torzy spotkaj¹ siê w Czêsto-

chowie. Gratulujemy i ¿yczy-rócz Ministrantów z Parafii w æwieræfinale z Ministran-
my dalszych sukcesów!!!pw. Œw. Jadwigi Królowej w tami z Parafii Najœwiêt-
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Janowie Lubelskim, nasz¹ szego Serca Pana Jezusa 

archiwum PKS Jadwigadiecezjê reprezentowali Mi- w Bia³ogradzie 3:0, w pó³fi-

Tak siê wygrywa mecz o „wielk¹ pi³kê” 
PKS Jadwiga Mistrzem Polski

cd. ze strony 1
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To ju¿ kolejny Przegl¹d 
Teatrów Dzieciêcych i M³o-
dzie¿owych, a mowa o eli-
minacjach powiatowych, 
które odby³y siê dnia 21 
kwietnia 2016 roku w Ja-
nowskim Oœrodku Kultury. 
Na deskach JOK wyst¹pi³y 
zespo³y ze szkó³ Powiatu 
Janowskiego. Wœród nich 
reprezentacje z Gminy Ja-
nów Lubelski. Mi³o nam 
poinformowaæ, ¿e do etapu 
wojewódzkiego zakwalifi-
kowa³y siê zespo³y teatralne 
z Janowa Lubelskiego. Ko-
misja pod przewodnictwem 
Henryka Kowalczyka z Wo-
jewódzkiego Oœrodka Kul-
tury w Lublinie, I m-ce Jury 
przyzna³a zespo³owi „E³fo-
ria” z Publicznej Szko³y 
Podstawowej w Janowie Lu-
belskim za przedstawienie 
„Ksi¹¿ê szuka ¿ony” (opie-
kun Wioletta So³tys) - no-
minacja do konkursu woje-
wódzkiego. Drug¹ nomina-
cjê, tym samym I miejsce 
otrzyma³ m³odzie¿owy zes- Egiptu - inaczej”. Warto tu ralne” z Modliborzyc (opie-
pó³ teatralny z Publicznego wspomnieæ o innych gru- kun - Agnieszka Gorczyca) 
Gimnazjum w Janowie pach teatralnych, jak: „Tê- oraz „Szum” z Wierzcho-
Lubelskim (opiekun Wio- czowi przyjaciele” i „Bied- wisk Drugich (opiekunki - 
letta Ma³ysz) za przedsta- ronki Ksiêdza Twardow- Magdalena Moskal, Miro-
wienie „Alternatywny Teatr skiego” z Krzemienia (opie- s³awa Skubik,).
Tañca”. Natomiast wyró¿- kun - Anna Kras), „Teatrzyk Wszystkim uczestnikom 
nienie za kostiumy otrzyma- jak siê patrzy” z Potoczka gratulujemy pasji i aktor-
³a grupa z Publicznej Szko³y (opiekunki - Joanna K³aga, skiego talentu, a opiekunom 
Podstawowej w Otroczu Marzena Dudzik,), „Bez grup teatralnych gratulu-
(pod opiek¹ Marii Borkow- suflera” z Potoka Wielkiego jemy uzdolnionych ucz-
skiej-Kapki) za przedsta- (opiekun - Grzegorz Stu- niów.
wienie „Z legendarnego dziñski), „Szkolne ko³o teat- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jak to w dobrym teatrze bywa

Uczniowie i nauczyciele belskim w³¹czyli siê w ob- br. w Janowskim Oœrodku zie powstania pañstwa pol- ta³o wzbogacone poprzez kiego - Przewodnicz¹cego 
Publicznej Szko³y Podsta- chody przypadaj¹cej w tym Kultury zaprezentowany zo- skiego zatytu³owany „Gdzie wiersze, piosenki, histo- Komisji Episkopatu Polski, 
wowej z Oddzia³ami Inte- roku 1050. rocznicy Chrztu sta³ program s³owno - muzy- chrzest, tam nadzieja”. Inte- ryczne w¹tki przekazane za Andrzeja Wyrwy - Dyrek-
gracyjnymi w Janowie Lu- Polski. Z tej okazji 10 maja czny opowiadaj¹cy o gene- resuj¹ce przedstawienie zos- pomoc¹ strojów nawi¹zu- tora Muzeum Pierwszych 

j¹cych do czasów Mieszka I, Piastów w Lednicy. Szcze-
a tak¿e w przekazie ustnym. gólnie wymowne s¹ dla nas 
Jak dostrzegliœmy, mo¿li- takie daty jak 1997 -  piel-
woœæ wcielenia siê w postaæ  grzymka Papie¿a do Polski, 
by³a dla uczniów ciekaw¹ czy obecny rok - 2016, który 
lekcj¹ historii, a tak¿e konty- to Sejm ustanowi³  Rokiem 
nuacj¹ „piêknej myœli”, któ- Jubi leuszu  1050- lec ia  
r¹ zaczê³y nasze pokolenia. Chrztu Polski. 
Historia zosta³a nam przy- Podkreœlmy, ¿e program 
bli¿ona na podstawie sylwe- zosta³ przygotowany pod 
tek tych osób, które odegra³y kierunkiem s. £ucji Turos, 
szczególn¹ rolê w pielêg- Pani Jadwigi Tyry - katechet-
nacje tradycji chrzeœcijañ- ki oraz Jacka Dubiela - nau-
skiej w Polsce. Mamy na czyciela muzyki z PSPzOI 
myœli Jana Paw³a II, Arcy- w Janowie Lubelskim.
biskupa Stanis³awa G¹dec- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wierszem i piosenk¹ uczcili rocznicê Chrztu Polski

„Moja si³a wziê³a siê i Inwalidów w Janowie Lu- Widz - Bary³a szefow¹ 
z podnoszenia samej siebie belskim pod kierunkiem PZERiI w Janowie Lubels-
za ka¿dym razem, gdy zosta- Zofii Widz - Bary³y podej- kim i Artura Pizonia - ówcze-

snego Naczelnika Spraw Spo-³am powalona przez ¿ycie” - muje szereg dzia³añ zachê-
³ecznych, Obywatelskich zaznacza w rozmowie oso- caj¹cych osoby niepe³no-
i Zarz¹dzania Kryzysowego ba, która podczas wypadku sprawne, jak i starsze do 
Janowskiego Starostwa.samochodowego dozna³a aktywnego uczestnictwa 
Jednym z punktów progra-kontuzji. Dziœ zmaga siê w ¿yciu publicznym. Miej-
mu spotkania by³ reporta¿ z tym „co da³” jej los. Nie- my na uwadze jak cienka jest 
telewizyjny o Andrzeju £u-pe³nosprawnoœæ - jest wiele granica miêdzy œwiatem 
kasiku z pielgrzymek rowe-synonimów okreœlaj¹cych osób pe³nosprawnych i nie-
rowych do W³och i Francji. znaczenie tego s³owa. Czê- pe³nosprawnych.
W dalszej kolejnoœci wy-sto spotykamy siê ze stwier- Dnia 19 kwietnia 2016 roku, 
s³uchaliœmy koncertu Zes-dzeniem, ¿e s¹ to osoby uczestniczyliœmy w obcho-
po³u Œpiewaczego BEL-z niepe³nosprawnoœci¹, a ra- dach Œwiatowego Dnia In-
FERKI z Bi³gorajskiego czej nie mówimy, ¿e niepe³- walidy w Powiecie Ja-
Centrum Kultury.nosprawne. nowskim, którego pierwsza 
Obchody odby³y siê po pat-Obchody Œwiatowego Dnia czêœæ odby³a siê w Janow-
ronatem Starosty Janow-Inwalidy s¹ szczególnym skim Oœrodku Kultury, nato-
skiego - Grzegorza Pyrzyny, dniem, który przypomina miast druga maj¹ca cha-
Burmistrza Janowa Lubel-spo³eczeñstwu, i¿ osoby rakter integracyjny w Gos-
skiego - Krzysztofa Ko³ty-niepe³nosprawne s¹ jego podarstwie Agroturystycz-
sia, Burmistrza Modliborzyc integraln¹ czêœci¹. Zarz¹d nym Doboszówka w Ka-
- Witolda Kowalika.Rejonowy Polskiego Zwi¹z- lennym. Spotkanie zosta³o 
Tekst i foto: Dorota Kozdraku Emerytów, Rencistów poprowadzone przez Zofiê 

To co da³ nam œwiat 
niespodzianie zabra³ los

Rok 2016 zosta³ og³oszony Sienkiewiczowskiego, symbo- Czytanie. Spoœród piêciu pro-
rokiem Henryka Sienkiewicza licznym uhonorowaniem pol- pozycji: "Ch³opów" W³ady-
- powieœciopisarza i publicysty, skiego noblisty w 170. rocznicê s³awa Reymonta, "Nocy i dni" 
laurea ta  Nagrody Nobla  urodzin (5 maja 2016 r.) oraz Marii D¹browskiej, "Wesela" 
(1905 r.) w dziedzinie literatury 100. rocznicê œmierci (15 listo- Stanis³awa Wyspiañskiego, 
za ca³okszta³t twórczoœci, jed- pada 1916 r.). Drugim celem "Popio³ów" Stefana ̄ eromskie-
nego z najpopularniejszych by³a popularyzacja czytelnic- go oraz "Quo vadis" Henryka 
polskich pisarzy. twa i zachêcenie m³odych ludzi Sienkiewicza. Zwyciê¿y³o „Quo 

vadis” Henryka Sienkiewicza W majowe s³oneczne popo³ud- do siêgania po ksi¹¿ki. Przeko-
i to dzie³o bêdzie lektur¹ Naro-nie z klas¹ I d i II d Publiczne- naliœmy siê, ¿e czytanie nie 
dowego Czytania w 2016 roku go Gimnazjum w Janowie wysz³o z mody. Wrêcz przeciw-
(3 wrzeœnia br.).Lubelskim wraz z p. El¿biet¹ nie, czytanie integruje i mo¿e 
Serdecznie zachêcamy do w³¹-Orze³, nauczycielk¹ j. polskie- byæ œwietn¹ rozrywk¹, o czym 
czenia siê do tej wspania³ej go tego¿ gimnazjum, wsparliœ- œwiadczy poni¿sza galeria z na-
akcji!my akcjê g³oœnego czytania szej akcji bibliotecznej.

dzie³ Sienkiewicza. Czytanie  W 2016 r. Polacy mogli sami pracownicy Biblioteki 
by³o naszym skromnym w³¹- dokonaæ wyboru, jakiej lekturze Pedagogicznej
czeniem siê w obchody Roku ma byæ poœwiêcone Narodowe Foto: J. Lalik

Majowe czytanie Sienkiewicza 
w Bibliotece Pedagogicznej
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Jakie dŸwiêki rozbrzmie-
wa³y w Janowskim Oœrodku 
Kultury, jakie melodie p³y-
nê³y ze sceny dnia 15 maja, 
podczas kolejnej edycji Jar-
marku Janowskiego, trudno 
odpisaæ w jednym zdaniu. 
Na deskach JOK zaprezen-
towa³y siê zespo³y, soliœci, 
muzykanci, kapele, a wszy-
stko to za przyczyn¹ towa-
rzysz¹cego mu Festiwalu 
Kapel i Œpiewaków Ludo-
wych. W ramach przepro-

z Godziszowa, „Branwiacy” Ludowa ze Zdzi³owic i Ka- skiego). To nie koniec muzy- zawsze obecna by³a i jak belskim, oraz Janowskiego wadzonego konkursu pod 
i „Roztoczanki” z Branwi, pela Butrynów z Janowa cznych wystêpów, poniewa¿ zawsze przygrywa³a nam do Starostwa.okiem jury: Janiny Bie-
w kategorii solistów - El¿- Lubelskiego. To nie koniec oprócz zespo³ów i solistów, œpiewu i tañca „Olek Or- Dziœ pozostaje nam ¿yczyæ galskiej przedstawicielki 
bieta Kamiñska z Wierzcho- wyró¿nieñ. Otó¿ podczas które udzia³ wziê³y w muzy- kiestra” pod batut¹ Alek- wszystkim wyró¿nionym z Urzêdu Marsza³kowskie-
wisk i Alina Myszak z Ko- Jarmarku Janowskiego zo- cznym przegl¹dzie, na sce- sandra Krzosa. zespo³om i solistom powo-go, Andrzeja Wojtana - 
cudzy, w kategorii Du¿y - sta³y przyznane tak¿e dwie nie zaprezentowa³ siê zespó³ Zaznaczmy, ¿e tegoroczny dzenia na eliminacjach animatora kultury i Jana 
Ma³y otrzyma³a Stanis³awa nagrody specjalne. Stani- „Folk Kalina” z Polichny, Jarmark Janowski zosta³ w Lubinie, i w finale, który Adamowskiego - prof. 
Kapusta z uczennicami s³aw G³az zosta³ Najlepszym Katarzyna Hawry³o - wy- zorganizowanym przy wk³a- ka¿dego roku odbywa siê z UMCS w Lublinie mieliœ-
z Modliborzyc, w kategorii Instrumentalist¹ (nagroda chowanka Oœrodka Rewali- dzie finansowym Janow- w piêknych plenerach Kazi-my przyjemnoœæ zobaczyæ 
instrumentalista - Stanis³aw im. Józefa Góry), natomiast dacyjno - Wychowawczego skiego Oœrodka Kultury, mierza Dolnego.31 wyst¹pieñ. I tak w ka-
G³az z Dzwoli oraz Jan El¿bieta Kamiñska Najlep- w Janowie Lubelskim, Gru- Muzeum Regionalnego w Ja-tegorii zespo³ów do dal- Tekst: Dorota Kozdra, Leszczyñski ze Zdzi³owic, szym Œpiewakiem (nagroda pa „Jacy Tacy” z Warsztatów nowie Lubelskim, Urzêdu szych eliminacji przeszed³ foto: archiwum JOKw kategorii kapel - Kapela im. Stanis³awa Fija³kow- Terapii Zajêciowej. Jak Miejskiego w Janowie Lu-zespó³: „Godziszowianki” 

Si³a tej muzyki tkwi w tradycji

spotkania za rok.Za rok na 
Noc Muzeów 2017, a do 
odwiedzin Muzeum Foto-
grafii zawsze. Podczas imp-
rezy dwaj fotografowie 
z Torunia Piotr Tamborek 
i Mariusz Kanonowicz za-
prezentowali - wykonane 
w technice podczerwieni 
zdjêcia z Roztocza z muzyk¹ 
Mike Oldfielda. 
Panów fotografów wpisuje-
my w szacowne grono Przy-Dzia³o siê, dzia³o. Przy czê³a siê g³ówna czêœæ Nocy de wszystkim m¹droœæ ko- Podczas prezentacji przed- erotycznymi rozpoczê³a siê - 
jació³ Muzeum Fotografii pe³nej frekwencji zrealizo- Muzeów 2016 w naszym biet. Wspania³y wyk³ad stawi³em sytuacjê w Mu- wielokrotnie przerywana 
w Janowie Lubelskim.waliœmy ca³y program - ale Muzeum Fotografii. Piosen- a Pani Uli bardzo dziêku- zeum Fotografii, iloœæ zwie- œmiechem - prezentacja 
Odrêbne podziêkowanie: jeszcze z niespodziankami. ki grane i œpiewane przez jemy za przygotowanie tak dzaj¹cych i co, zw³aszcza multimedialna tych zdjêæ 
pragnê poprzez ten wpis Po przywitaniu Goœci rozpo- goœcia o tematyce mi³osnej piêknego referatu. Nastêp- pod k¹tem pozyskiwanych z "belle epoqe" - lata 1880-
podziêkowaæ Panu Nadleœ-cz¹³ siê koncert Jurija Tokara zbli¿y³y zebranych do te- nie z muzyk¹ Glenna Millera muzealiów przez rok uda³o 1920 najlepszych fotogra-
niczemu Nadleœnictwa Lu-- ju¿ Polaka - lekarza. matu tegorocznej imprezy - w prezentacji mo¿na by³o siê zrobiæ. Nastêpnie po fów francuskich. Wspania³y 
towiska - Bieszczady Mar-Podzielony na trzy czêœci wino, kobiety i œpiew. Pani obejrzeæ ponad 300 portre- krótkiej prezentacji pierw- - przesi¹kniêty mi³oœci¹ 
kowi Bajdzie za przyjazd na koncert wszyscy uczestnicy magister Ula £ukasik w 10 tów - zdjêæ kobiet z albumu szego fotografa z Pary¿a JA i piêknem - wieczór zakoñ-
nasz¹ imprezê. Ekstra na na d³ugo zapamiêtaj¹. Po minutowej prelekcji omó- wydanego w Dre¿nie w 1934 Moulena (1802-1875),  czy³ zaproszony Jurij Tokar 
4 godziny - dziêkujê.dwugodzinnym ogl¹daniu wi³a temat piêkna kobiety roku "Wer ist die Schonste którego pasj¹ by³y tzw zdjê- muzyk¹ starego Lwowa - 

muzeum przez chêtnych w ujêciu historycznym - Frau", który w oryginale po- cia „obsceniczne” czyli obe- "Na lwowsk¹ nutê". Zapra- Antoni Florczak
punktualnie o 20.00 rozpo- wygl¹d, zachowania a prze- siadamy w muzeum. cnie nazywane zdjêciami szam do galerii zdjêæ i do 

Noc Muzeów 2016 za nami

Dzisiejsze czasy stawia- wo zmierzyæ siê z niemieck¹ Celem tego wyjazdu by³o 
j¹ przed szko³¹ coraz to inne piosenk¹. Wystêp odby³ siê przekazanie naszym gimna-
wyzwania. Nauczanie jêzy- w Klubie Muzycznym „Life zjalistom, ¿e jêzyka nie-
ków obcych nakierowane House”, w którym ten jak¿e mieckiego mo¿na siê uczyæ 
jest obecnie nie tylko na opa- charyzmatyczny muzyk za- na ró¿ne sposoby, ¿e mo¿na 
nowanie struktur jêzyka, ale dba³ o prawdziwie koncer- znaleŸæ styl uczenia siê dla 
znaczny akcent k³adziony tow¹ atmosferê. ka¿dego najbardziej efekty-
jest na rozwijanie umiejêt- Nie zabrak³o najwiêkszych wny i najlepszy. A w efekcie, 
noœci wykorzystania jêzyka przebojów artysty z albu- ¿e "œpiewana" lekcja jêzyka 
w konkretnych sytuacjach, mów „Einerseits Anderer- niemieckiego zapadnie im 
czyli komunikacjê. Wiek seits” i „Nachtmensch” ta- w pamiêci i powróc¹ do niej 
gimnazjalny to okres prze- kich jak: „Guter Tag”, w domu. A ka¿demu nau-

odpowiednim szkoleniem takie style muzyczne jak: rap niemieckiego otrzyma³a za-kory, sporych oczekiwañ, „Fliegen”, ,,Identitäter”, czycielowi w³aœnie o to cho-
dla nauczycieli jêzyka nie- i soul, który na zaproszenie proszenie od konsultanta ds. ale i szybkiego rezygnowa- ,,Lass Gehn ”, ,,Tanz” czy dzi: o zmotywowanie ucznia 
mieckiego pt. „Muzyka Goethe - Instytut oraz Nauczania Jêzyka Niemiec-nia, dlatego nauczyciele jê- ,,Nach vorn”. Chefket, któ- do nauki.
daje moc - aktualna muzy- Ambasady Niemiec rozpo- kiego - p. Christopha Mohr'a zyka niemieckiego zapro- ry uznawany jest powszech- Wystêp niemieckiego arty-
ka niemieckojêzyczna oraz cz¹³ tournee dla polskich do udzia³u w projekcie ponowali naszej m³odzie¿y nie za „najszczêœliwszego sty Chefket'a by³ z pewno-
CHEFKET na lekcji jêzy- szkó³ obejmuj¹ce szeœæ i wziêcia udzia³u w koncer-tak¹ formê pracy, która rapera œwiata”, b³yskawicz- œci¹ ciekawym i niezapom-
ka niemieckiego”, na któ- polskich miast: Zielon¹ cie berliñskiego muzyka. Po równoczeœnie zawiera ele- nie zarazi³ zgromadzon¹ pu- nianym prze¿yciem, który 
rym przedstawiono ciekawe Górê, Gdyniê, £ódŸ, Lublin, przeprowadzeniu przez nau-menty zabawy, wp³ywa na blicznoœæ swoj¹ energi¹. niew¹tpliwie na d³ugo zapa-
formy i metody pracy, Rzeszów oraz Wroc³aw. czycieli mini - warsztatów emocje, dotyczy ich zainte- Swoimi zabawnymi, m¹dry- dnie naszym uczniom w pa-
rodzaje æwiczeñ jak równie¿ Trasa koncertowa Chefket'a dla m³odzie¿y maj¹cych na resowañ i spraw wspó³czes- mi a czasem nawet politycz- miêci.
tytu³y piosenek, na których jest projektem realizowa- celu przygotowanie do wy-nego œwiata, a mianowicie nie zaanga¿owanymi teksta- Jadwiga Chróœciel, Monika 
mo¿na bazowaæ organizuj¹c nym w ramach obchodów 25 stêpu niemieckiego artysty, niemieckojêzyczn¹ piosen- mi przybli¿y³ publicznoœci Œwi¹tek
przebieg lekcji. Motywem - lecia podpisania umowy uczniowie Publicznego Gi-kê oraz udzia³ w koncercie niew¹tpliwie wspó³czesny Nauczyciele jêzyka 
przewodnim szkolenia by³y o niemiecko - polskim do- mnazjum im. Jana Paw³a n iemieck iego  muzyka  obraz Niemiec oraz z pew- niemieckiego
piosenki Chefket'a - nie- bros¹siedztwie. Nasza szko- II w Janowie Lubelskim Chefket'a. Proces wprowa- noœci¹ zachêci³ do nauki Publiczne Gimnazjum im. 
mieckiego muzyka m³odzie- ³a jako aktywna instytucja wyjechali 11 maja 2016 dzania piosenki na zajêcia jêzyka niemieckiego. Jana Paw³a II 
¿owego reprezentuj¹cego promuj¹ca naukê jêzyka roku do Rzeszowa by na ¿y-lekcyjne poprzedzony zosta³ w Janowie Lubelskim

„Musik macht stark” - ,,Muzyka daje moc” czyli janowscy 
gimnazjaliœci na koncercie niemieckiego muzyka Chefket'a
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Dnia 29 kwietnia 2016 r. 
w Zespole Szkó³ w Kocudzy 
zosta³ przeprowadzony 
Powiatowy Fina³ Ogólno-
polskiego Turnieju Bez-
pieczeñstwa w Ruchu Dro-
gowym. W Turnieju wziê³o 
udzia³ 6 szkó³ gimnazjal-
nych oraz 7 szkó³ podsta-
wowych z terenu powiatu 
janowskiego. Dru¿yny te to 
zwyciêzcy eliminacji z posz-
czególnych gmin. Ka¿dy 
z uczestników mia³ za zada-
nie rozwi¹zaæ test sk³a-
daj¹cy siê z 35 pytañ i po- W sk³ad dru¿yny weszli: dzie: Konrad Pusz, Micha³ 
konaæ rowerem tor przesz- Konrad Pusz, Micha³ Dziu- Dziura i Grzegorz Moskal 
kód. Po podliczeniu punkta- ra, Filip Butryn. Opiekunem zajê³a III miejsce w po-
cji dru¿yna reprezentuj¹ca dru¿yny by³ Krzysztof wiecie.
nasze gimnazjum zajê³a Bi¿ek. Dodamy, ¿e w zesz- Publiczne Gimnazjum 
drugie miejsce. ³ym roku dru¿yna w sk³a- w Janowie Lubelskim

Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeñstwa w Ruchu 

Drogowym 2016

Poni¿ej przedstawiamy m³. asp. Rafa³ Piszczek ska, ul. Szymanowskiego, 
Pañstwu policjantów dziel- tel. 15 87-10-231 ul. Œwierdzowa, ul. Œwier-
nicowych dzia³aj¹cych na tel. kom. 734 403 709 kowa, ul. Targowa, ul. Trau-
terenie miasta i gminy Ja- Rejon miejski dzielnico- gutta, ul. Turystyczna, 
nów Lubelski, a tak¿e ich wego obejmuje: ul. 11 Lis- ul. Ulanowska, ul. Wa³owa, 
rejony s³u¿bowe/dzielnice. topada, ul. 14 Czerwca ul. Weso³a odcinek od ulicy 

asp. szt. Adam Kêdra ul. Akacjowa ul. Bialska Zamoyskiego do ulicy Wa-
tel. 15 87-10-211 numery nieparzyste, ul. Bo- ³owej, ul.  Wierzbowa, 

tel. kom. 603 172 767 haterów Porytowego Wzgó- ul. Wojska Polskiego, ul. Za-
Rejon miejski dzielnicowe- rza, ul. Brzozowa, ul. Cicha, k¹tna, ul. Zamoyskiego 
go obejmuje: ul. 3 Maja, ul. Dêbowa, ul. Fabryczna, numery parzyste.
ul. 8 Wrzeœnia, ul. Akacjo- ul. Fredry, ul. Gen. Andersa, sier¿. szt. Mieczys³aw 
wa, ul. Armii Krajowej, ul. ul. Gen. Bema, ul. Gen. Dudek 
Azaliowa, ul. Bialska nume- Sikorskiego, ul. Jarzêbino- tel. 15 87-10-211
ry parzyste, ul. B³awatkowa, wa, ul. Jaworowa, ul. Kar-   tel. kom. 734 403 708
ul. Bratkowa, ul. Daliowa, dyna³a  Wyszyñskiego,  Rejon dzielnicowego obej-
ul. Fio³kowa, ul. Gen. ul.. Ko³³¹taja, ul. Kopernika, muje miejscowoœci wiejskie 
Maczka, ul. Hiacyntowa, ul. Korczaka, ul. Kiliñskiego wchodz¹ce w sk³ad gminy 
ul. Irysowa, ul. Jana Paw- odcinek pomiêdzy ulic¹ Janów Lubelski: Bia³a 
³a II, ul. Jaœminowa, ul. Ka- Bialsk¹ i ulic¹ Szewsk¹, Pierwsza, Bia³a Pierwsza - 
mienna, ul. Kiliñskiego, ul. Koœciuszki, ul. Krótka, Laski, Bia³a Druga, Bo-
ul. Kochanowskiego, ul. Ko- ul. Krzywa, ul. Lelewela rownica, Borownica - Laski, 
nopnickiej, ul. Konwaliowa, Borelowskiego, ul. Leœna, Cegielnia, Jonaki, Kiszki, 
ul. Krokusowa, ul. ks. Sko- ul. Lubelska, ul. £¹kowa, Kopce, £¹¿ek Ordynacki, 
rupki, ul. Liliowa, ul. Mako- ul. Mickiewicza, ul. Na- £¹¿ek Ordynacki Przy-
wa, ul. Mieczykowa, ul. Og- rutowicza, ul. Nieca³a, miarki, £¹¿ek Ordynacki 
rodowa, ul. Ojca Jana, ul. Ochotników Wêgiers- K¹ty, £¹¿ek Garncarski, 
ul. Pi³sudskiego odcinek kich, ul. Okopowa, ul. Par- Momoty Górne, Momoty 
miêdzy ul. Zamoyskiego do tyzantów, ul. Piaskowa, Dolne, Pikule, Szewce, 
ulicy ks. Skorupki, ul. Po- ul. Pi³sudskiego odcinek po- Szklarnia, Ujœcie, Zofianka 
przeczna, ul. Prosta odcinek miêdzy ulic¹ Zamoyskiego Górna.
od ulicy Sienkiewicza do i ulic¹ Wa³ow¹, ul. Podlipie, 
ulicy Bialskiej, ul. Ró¿ana, ul. Polna, ul. Prosta odcinek W przypadku nieobecnoœci 
ul. Rumiankowa, ul. Sasan- od ulicy Bialskiej do ulicy dzielnicowego pod 
kowa, ul. Sienkiewicza, Szewskiej, ul. Przyborowie, wskazanym numerem 
ul. Storczykowa, ul. Szarot- ul. P³k. Lechnickiego, telefonu, obecny przy 
kowa, ul. Szkolna, ul. Tuli- ul. Reja, ul. Reymonta, telefonach 997 i (15) 87-
panowa, ul. Weso³a odcinek ul. Rolna,  ul .  Rybna, 10-210 dy¿urny jednostki, 
od ulicy Zamoyskiego do uli- ul. Rynek, ul. S³owackiego, do udzielenia pomocy 
cy Kiliñskiego, ul. Wiejska, ul. Sowy Visa, ul. Spadowa, skieruje innego 
ul. Wrzosowa, ul. Zamoys- ul. Spokojna, ul. Stokowa, funkcjonariusza Policji.
kiego numery nieparzyste. ul. Sukiennicza, ul. Szew-

Poznaj swojego dzielnicowego

Z³odzieje, domokr¹¿cy Policja apeluje do mieszkañ- woniæ na numer alarmowy 
siêgaj¹ do ró¿nych spo- ców, aby nie otwierali drzwi policji 997 i anonimowo in-
sobów, by wejœæ do naszych obcym osobom, poniewa¿ formowaæ o niepokoj¹cych 
domów. Przedstawiaj¹ siê za bardzo szybko mog¹ staæ siê nas zdarzeniach staraj¹c siê 
urzêdników, inkasentów, po- ofiarami osób o nieuczci- jednoczeœnie zapamiêtaæ jak 
moc spo³eczn¹ czy te¿ wych zamiarach. Oszuœci najwiêcej szczegó³ów doty-
sprzedawców obwoŸnych, wykorzystuj¹ ka¿d¹ nawet cz¹cych zarówno wygl¹du 
oferuj¹cych atrakcyjne to- chwilow¹ nieuwagê, aby nieznajomego jak równie¿ 
wary. Na ofiary wybieraj¹ dokonaæ kradzie¿y wartoœ- numerów rejestracyjnych 
najczêœciej starsze samotnie ciowych przedmiotów czy samochodu, którym siê 
mieszkaj¹ce osoby, które w gotówki. Je¿eli odwiedza- porusza.
dobrej wierze pozwalaj¹ na j¹cy nas staje siê natarczywy Faustyna £azur - KPP 
wejœcie do domu. Janowska nale¿y niezw³ocznie zadz- w Janowie Lubelskim

Uwaga na domokr¹¿ców

Policja zwraca siê z ape- Portfele chowajmy w bocz- nie noœmy portfela ani 
lem o rozwagê podczas nych przegrodach lub wew- w tylnej kieszeni spodni, ani 
robienia zakupów. W os- nêtrznych kieszeniach ub- w bocznych kieszeniach 
tatnim czasie janowscy rañ. Je¿eli sytuacja tego nie kurtek, p³aszczy; nie trzy-
policjanci odnotowywali wymaga - nie zabierajmy ze majmy pieniêdzy w jednym 
kradzie¿e kieszonkowe na sob¹ wszystkich dokumen- miejscu; klucze od miesz-
targowisku miejskim. tów i kart kredytowych. kania noœmy w innym miejs-
W czwartek kiedy to odby- B¹dŸmy czujni w sytuacjach cu ni¿ dokumenty z adre-
wa siê targ i znajduje siê gdy wokó³ nas robi siê sem; p³ac¹c za zakupy nie 
tam najwiêksza liczba t³oczniej. Aby skutecznie pokazujmy zawartoœci port-
osób, okazjê tak¹ szybko uchroniæ siê przed kieszon- fela; nie odk³adajmy torebki 
wykorzystuj¹ z³odzieje. kowcem dobrze jest pamiê- na bok; zwracajmy uwagê na 
Osoby skupione na robieniu taæ o kilku zasadach, które ”sztuczny t³ok”, równie¿ na 
zakupów czêsto zapominaj¹ zminimalizuj¹ ryzyko stania osoby z odzie¿¹ przewieszo-
o bezpieczeñstwie swojego siê ofiar¹ z³odzieja. Kie- n¹ przez rêkê, jest to element 
mienia. £upem z³odziei szonkowcy pracuj¹ zazwy- maskuj¹cy w czasie penet-
padaj¹ g³ównie portfele czaj w grupie, wykorzystuj¹ racji cudzej kieszeni.
z gotówk¹ i dokumentami. zamieszanie i t³ok, dzia³aj¹ Policjanci zwracaj¹ siê te¿ 
Zwracamy siê z proœb¹ w autobusach, sklepach, na z apelem do ludzi, którzy 
o rozs¹dek podczas robienia dworcach, bazarach, targo- byli œwiadkami kradzie¿y 
zakupów. Radzimy nie za- wiskach. W tych miejscach: lub wiedz¹ coœ na ten temat 
bieraæ ze sob¹ wiêkszych trzymajmy torebkê z przodu, o kontakt osobisty lub pod 
sum pieniêdzy - a je¿eli jest zamkniêciem do siebie; rze- numerami alarmowymi 
taka koniecznoœæ rozdziel- czy wartoœciowych i portfela 997 i 112.
my j¹ na mniejsze kwoty nie noœmy w "reklamów- Faustyna £azur - KPP 
i ukryjmy w kilku miejscach. kach" (³atwo je przeci¹æ); w Janowie Lubelski

Dnia 9 kwietnia 2016 Z ka¿dym turniejem pre- towej pary Miko³aja i Poli 
roku reprezentanci naszego zentuj¹ siê coraz bardziej w Ogólnopolskim Turnieju 
klubu wziêli udzia³ w Tur- profesjonalnie zarówno pod Tañca w Staszowie. Tan-
nieju Tañca Towarzyskiego wzglêdem stroju / wygl¹du cerze rywalizowali o Puchar 
dla pocz¹tkuj¹cych - Wy- pary jak i umiejêtnoœci W³aœciciela Huty Szk³a. Re-
sokie 2016. Jak zwykle m³o- tanecznych. Wielkie brawa prezentanci JUMP po raz ko-
dzi tancerze zaprezentowali dla wszystkich bior¹cych lejny wywalczyli znakomite 
siê znakomicie, przywieŸli udzia³ w Turnieju jak i dla 3 miejsce na podium!!! Wiel-
z turnieju wspania³e miejsca Organizatorów za przy- kie brawa dla Miko³aja i Po-
na podium, medale, puchary, gotowanie œwietnej imprezy li, gratulacje dla Rodziców!
du¿o uœmiechu na twarzy tanecznej! Miniona sobota ¯yczymy kolejnych 
i motywacji do dalszej pracy. to równie¿ start naszej spor- sukcesów

Reprezentanci JUMP po raz 
kolejny wywalczyli znakomite 

3 miejsce na podium!!!

Uwaga na kieszonkowców
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Dnia 17 kwietnia 2016 roku w dobrze spisa³ siê zawodnik „Jawo-
pobliskiej Kocudzy zosta³y roze- ra” Jacek Szczecki zdobywaj¹c 
grane Mistrzostwa Województwa br¹zowy medal. Gratulujemy po-
Lubelskiego LZS w tenisie sto³o- dopiecznemu pana J. Kañkowskie-
wym. W kategorii ”Kadet” bardzo go i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Podium Jacka Szczeckiego

Dnia 05.05.2016 roku w Potocz-
ku przy szkole rolniczej odby³y siê 
we wspania³ej atmosferze zawody 
powiatowe w czwórboju dla dziew-
cz¹t i ch³opców. Wystartowa³o 
6 dru¿yn dziewcz¹t i ch³opców, ok. 
80 uczniów, który wczeœniej wy-
grali zawody gminne. Dziêki p. 
Henrykowi Pêkowi V-ce prezesowi 
Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku 
Sportowego ,,Ziemia Janowska’’, 
jego wielkiemu zaanga¿owaniu, 
mini stadion lekkoatletyczny przy- Ma³ek Julia, Serwatka Julia) zajê³y nowie z iloœci¹543 pkt. op. Gar- Igor, Oleszko Mateusz, Tylus Pat- Potoczek  527 pkt. op. Sulowski  
pomnia³ sobie o wielkich sukces- I miejsce z iloœci¹ 1010 pkt.- op. bacz Jaros³aw, VI PSP w Otroczu ryk i Wojciechowski Sebastian) op. Andrzej,  VI m-ce PSP Otrocz 323 
ach sportowych Potoczka i Potoka Bratkowski Robert, II - PSP w Po- 465 pkt. op. Gajór Ewa. Czajkowski Zbigniew, II miejsce pkt. OP. Gajór Ewa. Dwie pierwsze 
Wielkiego. Kolejnoœæ dru¿yn: toku Wielkim z 724 pkt. op. Pêk Wœród ch³opców I miejsce dla  PSP Potok Wlk. 785 pkt, op. Pêk dru¿yny z powiatu dziewcz¹t 
dziewczêta  z klasy sportowej VI B Henryk,  III PSP w Krzemieniu klasy sportowej VIB z Janowa Henryk, III m-ce PSP Krzemieñ i ch³opców bêd¹ reprezentowaæ 
z Janowa Lubelskiego w sk³adzie: z 660 pkt. op. Dudzic Tomasz, Lubelskiego z 1109 pkt w 4 - boju 675 pkt, op. Dudzic Tomasz,  IV m- powiat janowski na zawodach 
(Podkañska Anna, Peret Klaudia, IV PSP w Potoczku z 567 pkt. op. (Flis Damian, Jargi³o Dariusz, ce PSP Chrzanów  593 pkt. op. rejonowych w Bi³goraju.
Król Barbara, Kret Katarzyna, Sulowski Andrzej, V PSP w Chrza- Kotwica Krystian, £ukasiewicz Garbacz Jaros³aw, V m-ce PSP Czajkowski Zbigniew

Powiatowe zawody w czwórboju LA dziewcz¹t i ch³opców

1Uczniowie z klubu UKS,, SPR „£ukovia” £uków , KMKS 
1TRÓJKA'' ze szko³y Podstawowej Kraœnik , UKS „Sprint” Ulan- 
5w Janowie Lubelskim w dniach 8- Majorat 

10.04-2016 uczestniczyli w ogól- - Ma³opolskie: UKS „Czwórka” 
1nopolskim turnieju pi³ki rêcznej Libi¹¿ , UKS „Jedynka” Myœle-

1w Piasecznie k/ Warszawy. nice ,
Wyst¹pi³o 29 zespo³ów z 20 klu- Liczba uczestników turnieju - 450. 
bów sportowych. Rozegrano: 90 Klasyfikacja pierwszych 6 zes-
meczów. £¹czny czas gry: 43 godz. po³ów r. 2003. 6 miejsce  - Szko³a 
Wyst¹pi³y dru¿yny z piêciu woje- Podstawowa w Mysiadle, 5 miej-
wództw: 29 zespo³ów z 20 klubów sce - MKS MOSiR Kêtrzyn, 
sportowych: 4 miejsce  - UKS Trójka Janów 
- Mazowieckie: UKPR „Agry- Lubelski, 3 miejsce  - KS Victoria 

2 1kola” Warszawa , SP Mysiad³o , Piaseczno I, 2 miejsce - UKS 
1UKS „Kontra”  Warszawa ,  Kontra Warszawa, 1 miejsce  - 

1Gimnazjum Jaktorów , Kadra Wo- UKPR Agrykola Warszawa
1jewództwa Mazowieckiego , „Le- NAJLEPSZY ZAWODNIK tur-

1liwa” Miñsk Mazowiecki , ULKS nieju w kategorii dzieci / ch³opcy - 
2 Julian Zió³kowski z klubu  Olimpia Radzanowo , Gimnazjum 

1 UKPR Agrykola Warszawa.Radziejowice , KS „Victoria” 
6 NAJLEPSZY BRAMKARZ tur-Piaseczno 

nieju w kategorii dzieci / ch³opcy - - Œwiêtokrzyskie: Kadra Woje-
1 Patryk Tylus z klubu  UKS Trój-wództwa Œwiêtokrzyskiego ,

ka Janów Lubelski.- Pomorskie: UKS „Cisowa” 
 1 2 NAJLEPSZY STRZELEC  Gdynia , GTPR „Vistal” Gdynia ,

turnieju w kategorii dzieci / ch³op-- Warmiñsko - Mazurskie: MKS 
1 cy - Szymon Araj z klubu  KS MOSiR Kêtrzyn ,

Victoria Piaseczno I - Lubelskie: UKS „Trójka” Janów 
1 1 Czajkowski ZbigniewLubelski , UKS „Roxa” Lublin , 

Czwarte miejsce UKS 
Trójka Janów Lubelski 

na ogólnopolskim turnieju 
pi³ki rêcznej w Piasecznie

Ostatni czas by³ dla na-
szego Klubu i jego Tancerzy bar-
dzo emocjonuj¹cy i bardzo tanecz-
ny. Sportowi tancerze wziêli udzia³ 
w Ogólnopolskich Turniejach Tañ-
ca Towarzyskiego osi¹gaj¹c zna-
komite wyniki. W sobotê 23 
kwietnia trzy pary reprezentuj¹ce 
JUMP Janów Lubelski uczestni-
czy³y w Turnieju organizowanym 
w Tarnobrzegu. W imprezie ta-
necznej wziê³o udzia³ wiele par 
z ca³ej Polski wiêc konkurencja 
by³a ogromna. Pomimo k³opotów 
zdrowotnych i stresu zwi¹zanego 
z debiutem daliœmy radê!
Miko³aj z Pol¹ oraz Kamil z Ol¹ 
mieli trudne zadanie, bo ich kon-
kurencja zaczyna³a siê a¿ od 1/4 

tym nasi tancerze nie poprzestali. komite miejsce 2, a by³o o krok od fina³u. Jednak wspania³y wystêp 
Ju¿ dzieñ póŸniej, w niedzielê 24 wygranej bo pomiêdzy dwiema zaprocentowa³ pewnym zakwalifi-
kwietnia wziêli udzia³ w Ogólno- parami by³ remis i decydowa³y tzw. kowaniem siê do po³fina³u. Do 
polskim Turnieju tym razem "ma³e punkciki".fina³u niestety odrobinê nam za-

W trzeciej czêœci turnieju rywali-organizowanym w Lublinie. W tej brak³o. Ostatecznie Miko³aj z Pol¹ 
zowali Kub¹ z Iz¹. By³ to ich trzeci imprezie prezentowa³y siê 4 pary zakoñczyli rywalizacjê na 7 miej-
start w nowej, wy¿szej klasie ta-z KTT JUMP Janów Lubelski. scu, tu¿ za szeœcioparowym fina-
necznej. Zatañczyli naprawdê Wsparcie rodziców i trenerów ³em, a Kamil i Ola wspaniale roz-
dobrze, wiêc o wynik mogliœmy przynios³o znakomite rezultaty. poczêli swoj¹ przygodê z tañcem 
byæ spokojni. I faktycznie start W pierwszej czêœci turnieju starto-sportowym i uplasowali siê na 
okaza³ siê znakomity, a Kuba i Iza wa³y pary z kategorii 12-13 lat: znakomitym 9 miejscu!
wytañczyli sobie pewne 2 miejsce!Kamil z Ol¹ i Miko³aj z Pol¹. Obie W kategorii 14 - 15 latków do 
To by³ intensywny weekend dla nasze pary awansowa³y do fina³u. rywalizacji stanêli Przemek z Wik-
naszych Tancerzy, ale jak¿e udany! Kamil z Ol¹ zdobyli miejsce 6, tori¹, którzy pewnie wywalczyli 
Ogromne brawa i gratulacje dla natomiast Miko³aj i Pola miejsce 3. wejœcie do fina³u turnieju i zdobyli 
naszych par: Kuby i Izy, Przemka W kolejnym bloku imprezy starto-fantastyczne 2 miejsce na podium! 
i Wiktorii, Miko³aja i Poli, Kamila wa³ Przemek z Wiktori¹, którzy Tym samym zdobyli kolejny 
i Oli, Ich rodziców i Trenerów.powtórzyli sukces z dnia wczeœ-punkt, który przybli¿a ich do 

¯yczymy kolejnych sukcesówniejszego, ponownie zajmuj¹c zna-wy¿szej klasy tanecznej! Jednak na 

Kolejne sukcesy taneczne 
zespo³u JUMP

W Kwietniowych zmaganiach wództwo lubelskie w finale ogól- Przypomnijmy, ¿e pierwszego dnia 
w zakoñczonych fina³em woje- nopolskim, który odby³ siê 2 maja o miano najlepszych walczy³y 
wódzkim XVI edycji Turnieju na Stadionie Narodowym w War- najm³odsze dzieci U-8, a drugiego 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar szawie. W dwudniowej zaciêtej zosta³y wy³onione najlepsze dru-
Tymbarku” zwyciêsko wysz³y zes- rywalizacji w Zamoœciu na bois- ¿yny w kategorii U-10 i U-12. Nie-
po³y MSKS „Pu³awiak” Pu³awy kach treningowych OSiRu na Ro- zmiernie mi³o nam poinformowaæ, 
i UKS "Legion" Grabów Szlachec- tundzie przy ulicy Królowej Jad- ¿e w klasyfikacji generalnej dziew-
ki w kategorii U-8, UKS "NiedŸ- wigi tj. 11 - 12 kwietnia 2016 roku czynek - kategoria U-8 najlepsz¹ 
wiadek" Che³m i UKS "Jedynka" udzia³ wziêli tak¿e mali sportowcy bramkark¹ zosta³a Julia Pawlus 
Krasnystaw w kategorii U-10 oraz z Publicznej Szko³y Podstawowej z PSP  Momot Górnych. Julii, a tak-
UKS "Dubler" Opole Lubelskie z Momot Górnych. Grupa zosta³a ¿e ca³emu m³odemu zespo³owi pod 
i Szko³a Podstawowa nr 4 w £êcz- przygotowana pod okiem Krzyszt- kierunkiem Pana Rosiñskiego 
nej w U-12. Zwyciêskie dru¿yny ofa Rosiñskiego - nauczyciela wy- gratulujemy i ¿yczymy sukcesów.
U-10 i U-12 reprezentowa³y woje- chowania fizycznego. Dorota Kozdra

Julia Pawlus najlepszym bramkarzem 
na wojewódzkim turnieju „Z Podwórka 

na Stadion o Puchar Tymbarku” 
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Troje zawodników JLKS 7 medali. Nosal Micha³ - kat. 32 kg. kg, IV miejsce, Liwak Karol - kat. 
"OLIMP" Janów Lubelski, wywal- I m. z³oty medal. Najwiêksza nie- 66 kg, V miejsce. W punktacji 
czy³o awans do fina³ów XXII spodzianka zawodów, startowa³ klubowej JLKS "OLIMP" zwyciê-
Ogólnopolskiej Olimpiady M³o- rok m³odszy od pozosta³ych za- ¿y³ drugi rok z rzêdu zdobywaj¹c 
dzie¿y w zapasach. Czarna Edyta - wodników w tej kategorii. Lewan- 70 pkt. I miejsce "OLIMP" Janów 
kat. 40 kg, V miejsce Puchar Polski dowski Piotr - kat. 38 kg, I m. z³oty Lubelski - 70 pkt, II miejsce "Si³a 
Kadetek Siedlce, Todys Natalia - medal, Pyæ Jakub - kat. 42kg. II m. Mys³owice" - 48,5 pkt, III miejsce 
kat. 43 kg, V miejsce Puchar Polski srebrny medal, Tylus Karol - kat. "Pogoñ Ruda Œl¹ska" - 47 pkt, 
Kadetek Siedlce, Moskal Grzegorz 76kg. III m. br¹zowy medal, Ka- IV miejsce "Dalin Myœlenice" - 
- kat. 100kg, VII miejsce Puchar miñski Szymon - kat. 85kg. I m. 45 pkt, V miejsce "GKS Katowice" 
Polski Kadetów Chêciny. z³oty medal, £ukasik Damian - kat. - 41 pkt, VI miejsce "TYTAN 92 
W fina³ach olimpiady "Warmia 85kg. II m. srebrny medal, Moskal Katowice" - 38,5 pkt. Wyjazdy na 
i Mazury 2016r." startowaæ bêdzie Grzegorz - kat. 100 kg. I m. z³oty zawody zapaœnicze zosta³y dofi-
tylko po 14 zawodników w kate- medal. Pozostali zawodnicy: £u- nansowane ze œrodków Gminy 
gorii wagowej, co jest bardzo du- kasik Kacper - kat. 32 kg, Janów Lubelski.
¿ym sukcesem naszych zawodni- IV miejsce, Ro¿ek Jakub - kat. 85 Tadeusz Kuœmierczyk
ków - reprezentantów naszego 
Klubu i Miasta. W dniach 22-
23.04.2016 r. w Che³mie startowali 
M³odziczki i M³odzicy w Ogólno-
polskim Turnieju Klasyfika-
cyjnym, zdobywaj¹c dwa br¹zowe 
medale. Pyæ Jakub - kat. 42 kg, 
III m. br¹zowy medal, £ukasik 
Damian - kat. 85 kg, III m. br¹zowy 
medal. Pozostali zawodnicy wy-
walczyli wysoko punktowane 
miejsca. Taracha Amelia - kat. 37 
kg, V miejsce, Kamiñski Szymon - 
kat. 85 kg, V miejsce, Lewando-
wski Piotr - kat. 38 kg, VII miejsce.
15-16.04.2016 r. w Myœlenicach 
walczyli m³odzicy i kadeci Olimpu 
w XXIX Ogólnopolskim Turnieju 
im. W³. Ruska, o puchar Burmi-
strza Miasta Myœlenic, zdobywaj¹c 

Udane starty Zapaœniczek 
i Zapaœników Olimpu

Edyta Czarna zapaœniczka Olim- lat i w olimpiadzie startowa³a po 
pu Janów Lubelski, wywalczy³a raz pierwszy. Druga nasza zawod-
br¹zowy medal w kategorii do 40 niczka Natalia Todys wywalczy³a 
kg w fina³ach XXII Ogólnopol- równie¿ bardzo dobry wynik, 
skiej Olimpiady M³odzie¿y w za- zdobywaj¹c VII m w kategorii 43 
pasach, (Mistrzostwa Polski kg. W olimpiadzie startowa³ 
juniorów m³odszych 15-17 lat). Grzegorz Moskal zdobywaj¹c VIII 
Olimpiada odby³a siê w dniach 1- m w kategorii 100 kg. maj¹c przed 
3.05.2016 w Olsztynie. Br¹zowy sob¹ tylko zawodników 17-letnich 
medal Edyty jest bardzo du¿ym starszych o dwa lata.
osi¹gniêciem naszej zawodniczki, Tekst: Tadeusz Kuœmierczyk, foto: 
zwa¿ywszy na to ¿e ma dopiero 15 archiwum „OLIMP-u”

Sukces zapaœniczki z Olimpu Janów 
Lubelski w XXII Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie M³odzie¿owej w Zapasach

Ci¹g dalszy sukcesów sporto- sportowym nie prowadzi tylu ró¿-
wych. Tym razem po zaciêtej wal- nych dyscyplin jednoczeœnie. Ucz-
ce o mistrzostwo województwa niowie nie tylko poznaj¹ ró¿ne for-
w pi³ce rêcznej dru¿yna UKS my sportowe, ale te¿ ucz¹ siê jeŸ-
,,TRÓJKA’’ zajê³a II miejsce, do dziæ konno, p³ywaæ - V miejsce 
wygranej zabrak³o 2 bramki. Zwy- w zawodach wojewódzkich w p³y-
ciê¿y³a dru¿yna z Pu³aw (19:17), waniu, IV indywidualnie, ¿eglo-
która te¿ wygra³a ligê wojewódzk¹ waæ, p³ywaæ kajakami i uczestni-
dzieci w pi³kê rêczn¹. Ch³opcy cz¹ w kursie ratownictwa. W lek-
z ,,TRÓJKI’’ Janów Lubelski kiej atletyce uczestnicz¹ w fina³ach 
w lidze wojewódzkiej 2015/2016 mistrzostw Polski na stadionach 
zajêli III miejsce przegrywaj¹c otwartych i mistrzostwach w hali 
z klubem z Bi³goraja. Awans do odnosz¹c ogromne sukcesy. Wszy-
zawodów szkolnych wojewódz- stko to zwi¹zane jest z ogromnym 
kich zapewni³a wygrana z Bi³go- zaanga¿owaniem nauczyciela, 
rajem i Kraœnikiem w zawodach oraz dlatego, ¿e dzieci, które 
rejonowych w Janowie Lubelskim. uczestnicz¹ w zajêciach szkol¹ siê 
I miejsce w województwie lubel- w ma³ych grupach, oddzielnie 
skim w kategorii szkó³ podstawo- ch³opcy i dziewczêta, a to siê 
wych w pi³kê rêczn¹ - SP 11 PU- przek³ada na sukces dzieci, szko³y, 
£AWY, II - miejsce - PSPzOI w JA- miasta , powiatu i województwa! 
NOWIE LUBELSKIM, III miejs- Szko³a PSPz OI w JANOWIE 
ce - SP NR 1 w £UKOWIE, IV LUBELSKIM znana jest i zapra-
miejsce - SP 29 w LUBLINIE, V - 

szana na najwiêksze imprezy spor-
miejsce - SP NR 3 w ŒWIDNIKU, 

towe w Polsce! Oby tak dalej!
VI - miejsce - SP NR 9 w ZAMOŒCIU.

Zawodnicy: Fija³kowski Dawid, Trzeba przyznaæ, ¿e klasa , która 
Flis Damian, Jargi³o Dariusz, w tym roku koñczy okres specjalis-
Kaproñ Micha³, Kotwica Krystian, tycznego przygotowania sporto-
Kowal Kacper, £ukasiewicz Igor, wego jest jedyn¹ klas¹ w woje-
Oleszko Mateusz, Podpora Patryk, wództwie lubelskim, która w pod-
Tylus Patryk, Wojciechowski stawie lekkiej atletyki z grami zes-
Sebastian. po³owymi tak wysoko podnios³a 
Zbigniew Czajkowski - nauczyciel poprzeczkê usportowienia dzieci. 
wychowania fizycznego z PSPzOI ¯adna szko³a w Polsce o profilu 

w Janowie Lubeskim

Klasa sportowa VIB  
z Janowa Lubelskiego 

w £ukowie
Ju¿ po raz siódmy, dnia 23 wie Lubelskim. Dru¿yna „Promyk karsk¹ murawê, nie mogli niestety 

kwietnia 2016 roku, na obiektach Janów Lubelski” w sk³adzie: Ba- równaæ siê z weteranami tych roz-
sportowych  OSiR-u  Bemowo sia, Przemek, Brandon, Brajan, grywek, a jednoczeœnie pi³karskim 
w Warszawie, odby³y siê Mistrzo- Dawid i Przemek, pod opiek¹ potêgom ze Szczecina, Warszawy  
stwa Polski Dzieci z Domów wychowawców Dagmary Œciolnej czy Gdañska. Pomimo to naszym 
Dziecka w Pi³ce No¿nej. W tej i Rafa³a Knapa, wyst¹pili na tej podopiecznym uda³o siê odnieœæ 
edycji mistrzostw wœród 40  repre- imprezie po raz pierwszy. Poziom jedno zwyciêstwo w fazie grupo-
zentacji Domów Dziecka z ca³ej sportowy mistrzostw by³ bardzo wej mistrzostw 2:1 nad dru¿yn¹ 
Polski, znalaz³a siê równie¿ dru- wysoki. Nasi wychowankowie mi- „S³oneczna Polana” z £odzi.
¿yna z Placówki Opiekuñczo - mo ogromnego zaanga¿owania Zwieñczeniem  Mistrzostw Polski 
Wychowawczej „Promyk” w Jano- w grê i litrom potu wylanego na pi³- by³a gala fina³owa oraz mecz 

Reprezentacji Artystów Polskich 
z dru¿yn¹ by³ych reprezentantów 
Polski w pi³ce no¿nej. W obu 
zespo³ach wyst¹pi³y dzieci bior¹ce 
udzia³ w turnieju (w tym nasz 
wychowanek Przemek), a tak¿e 
gwiazdy polskiej pi³ki, m.in.: Da-
riusz Dziekanowski, Piotr Œwier-
czewski, Tomasz K³os, Rados³aw 
Majdan, Maciej Szczêsny. Nasi 
wychowankowie s¹ bardzo szczê-
œliwi i dumni z wystêpu na tej rangi 
imprezie sportowej i obiecuj¹, ¿e 
za rok postaraj¹ siê przywieœæ 
medal ze stolicy.

Rafa³ Knap

Szansa na Mundial

Termin:  05 czerwca 2016 ( Niedziela) 
Janów Lubelski

ul. Jana Paw³a II  3 - Janowski Oœrodek Kultury
Organizator: Janowski Oœrodek Kultury 

i Sekcja Szachowa PEGAZ. 

Turniej zaliczany do rankingu FIDE w szachach szybkich.

1.  Potwierdzenie udzia³u i op³aty  w godz. 9.15 - 9.50; 
rozpoczêcie godz. 10.00.
2.  System szwajcarski, kojarzenia komputerowe, 9 rund po 10 min. + 
5 sek. za ka¿dy ruch (zegary elektroniczne), ewentualnie 15 minut na 
partiê. Dzieci do 10 lat w³¹cznie - 7 rund po 15 minut. 
Obowi¹zuj¹ aktualne przepisy FIDE i PZSzach.             
3.  Wpisowe: seniorzy i juniorzy powy¿ej 14 lat - 25 z³., juniorzy 11-14 
lat - 20 z³.,  juniorzy do 10 lat - 10 z³. 

Zawodnicy z powiatu  janowskiego zwolnieni z op³at.  
Zg³oszenia do turnieju przyjmowane s¹ do dnia 04.06.2016 r. do 

godz. 20.00  za pomoc¹  serwisu Chessarbiter: 
http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_2667/     

Informacje szczegó³owe i zapisy: 
sêdzia Zbigniew Pyda, tel. 604 084 134

oraz  Jan Swacha, tel. 695 450 958 . 
G³ówny Sponsor: Janusz Lewandowski, Us³ugi Transportowe, 

Dabrowica 6, 23-313 Potok Wielki

Wiêcej informacji: www.janowlubelski.pl

XIV lat Sekcji Szachowej „Pegaz”
 Janowski Turniej Szachowy

http://www.janowlubelski.pl
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Zakoñczono prace dotycz¹- warstwy podbudowy, skro-
ce przebudowy drogi gmin- pienia istniej¹cej podbudowy 
nej £¹¿ek Ordynacki - £¹¿ek emulsj¹ asfaltow¹, wykona-
Garncarki o d³ugoœci odcinka nia warstwy œcieralnej z be-
0.627 km. Przypomnijmy, ¿e tonu asfaltowego, umocnie-
roboty dotyczy³y wykonania nie poboczy kruszywem ³a-
poszerzenia pod jezdniê oraz manym. Wykonawc¹ wybra-
mijankê, wykonania dolnej nym w postêpowaniu przetar-
warstwy podbudowy na po- gowym jest firma WOD - 
szerzeniu, wykonania górnej BUD Sp. z o.o. z Kraœnika.

Remontuj¹, czyli roboty drogowe ci¹g dalszy…
Ze wzglêdu na przeprowa-

dzane prace na ulicach Ja-
nowa Lubelskiego, prosimy 
mieszkañców  o cierpliwoœæ 
i wyrozumia³oœæ. Do koñca 
maja trwa³y prace remonto-
we na ulicy Sowiakowskiego, 
dotycz¹ce przebudowy drogi 
gminnej w zakresie chodnika 
o d³ugoœci 0,222 km. Przypo-
mnijmy, ¿e przeprowadzono 
prace tak¿e na ulicy Wa³owej 
dotycz¹ce przebudowy chod-

WOD - BUD Sp. z o.o. z Kra- 0,536 km. Przebudowa ulicy budowlane: rozbiórka istnie- wa urz¹dzeñ uzbrojenia pod- nanie na przebudowanym nika (strona prawa). Wyko-
œnika prowadzi³a prace doty- Ró¿anej to I etap prac remon- j¹cych oraz ustawienie no- ziemnego, wykonanie wzmo- odcinku ulicy przebruko-nawc¹ inwestycji by³a firma 
cz¹ce przebudowy ulicy Ró- towych, w zakres których wych krawê¿ników ulicz- cnienia nawierzchni jezdni wañ nawierzchni chodników WKB Wojciecha Kaziród 
¿anej o d³ugoœci odcinka  wchodz¹ nastêpuj¹ce roboty nych, regulacja wysokoœcio- betonem asfaltowym, wyko- i zjazdów.z Ksiê¿pola. Natomiast firma 

W drugiej po³owie kwiet- dowie chodnika ul. Wa³owa 
nia br. rozpoczê³y siê prace o d³ugoœci 0,175 km (strona 
dotycz¹ce przebudowy dro- prawa) oraz przebudowie 
gi gminnej ul. Przyborowie drogi gminnej ul. Sowiako-
w zakresie chodnika o d³u- wskiego w zakresie chodni-
goœci 0,322 km (strona pra- ka o d³ugoœci od km 0+000 
wa). Niniejsze prace wcho- do km 0+221,5. Koszt inwe-
dz¹ w zakres prac, których stycji to suma rzêdu 147 600, 
wykonawc¹ jest firma WKB 00 z³ brutto. Prace zakoñ-
Wojciecha Kaziród z Ksiê¿- czy³y siê pod koniec maja.
pola. Mówimy tu o przebu-

Roboty pomiarowe, wyko- cz¹cej przebudowy (ronda) 
nanie nowej nak³adki bitu- skrzy¿owania drogi powia-
micznej, wykonanie regula- towej ul. Okopowa z drog¹ 
cji pionowej studzienek dla gminn¹ ul. Koœciuszki w za-
urz¹dzeñ podziemnych, od- kresie nawierzchni. Projekt 
tworzenia oznakowania po- zadania zosta³ opracowany 
ziomego poprzez wymalo- przez Zarz¹d Dróg Powiato-
wanie przejœcia dla pieszych wych w Janowie Lubelskim.
to temat inwestycji doty-

Sowiakowskiego,Wa³owa, Ró¿ana…zakoñczono prace

Kolejne inwestycje drogowe - przebudowa (ronda) skrzy¿owania drogi powiatowej - ul. Okopowa z ul. KoœciuszkiZakoñczono prace dotycz¹ce przebudowy drogi 
gminnej £¹¿ek Ordynacki - £¹¿ek Garncarski

Przebudowa drogi gminnej ul. Przyborowie

Tekst: Dorota Kozdra,  foto: Dorota Kozdra, Justyna Kuœmierczyk, S³awomir Dworak

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnieñ nikt nam nie odbierze”

"BARKA" Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II 
w Janowie Lubelskim sk³ada serdeczne podziêkowanie Panu 
Witoldowi KuŸnickiemu - Dyrektorowi Zarz¹du Dróg 
Powiatowych w Janowie Lubelskim oraz Pracownikom za 
pomoc okazan¹ przy zagospodarowywaniu dotychczasowego 
gruntu rolnego na ogólnodostêpny dla Mieszkañców Domu 
teren rekreacyjny.

Podziêkowanie
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia oraz s³owa otuchy dla

Andrzeja Molickiego
z powodu œmierci Mamy

sk³ada
Burmistrz Janowa Lubelskiego, Radni Rady Miejskiej

oraz Koledzy i Kole¿anki z Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim 
Mariola Surtel - Dyrektor "BARKA" DPS im. Jana Paw³a II
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