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Ju¿ po raz czternasty 
w Janowie Lubelskim odby³ 
siê Festiwal Kaszy „Grycza-
ki”. Park Misztalec sta³ siê 
smakow¹ stolic¹ wojewódz-
twa lubelskiego. 
Dwudniowe œwiêto kaszy to 
nie tylko degustacje potraw 
regionalnych, gryczaków, 
jaglaków, serów, babeczek, 
ciast, ró¿nego rodzaju piero-
gów, miodów, ale tak¿e nale-
wek i ¿urawiny. Szczegól-
nym zainteresowaniem cie-
szy³y siê konkursy, czy 
pokazy kulinarne. W tym 
pierwszym przypadku mo-
wa o konkursach etnogra-
ficznych: ubijania mas³a 
„Na chrzanowym liœciu”, 
Kaszowy Kopciuszek, czy 
konkurs na potrawê regio-
naln¹ i Janowsk¹ nalewkê 
¿urawinow¹. Konkursy zo-
sta³y przygotowane i prze-
prowadzone przez Muzeum 
Regionalne pod kierunkiem 
Dyrektor Barbary Nazare-
wicz. 
Festiwal Kaszy „Gryczaki” 
to tak¿e „spotkanie” z kul-
tur¹ i tradycj¹ ludow¹. 
W pierwszy dzieñ Festiwalu 
ujrzeliœmy widowisko „Poœ-
nik Janowski” przedsta-
wiony przez Zespó³ Ob-
rzêdowy Janowiacy, wys³u-
chaliœmy koncertu Anny 
Rajewej, w drugi dzieñ 
festiwalu koncertu zespo³u 
„Kalina” z Polichny, zespo³u 
z Klubu Seniora „Janowia-
cy” oraz Koncertu „Olek 
Orkiestra”.
Festiwal Kaszy „Gryczaki” przygotowanych przez mist- ion” z elementami kuchni przeprowadzone przez Jano-
to tak¿e kiermasz pro- rza Polski Mariusza Nowic- molekularnej. Od wielu lat wski Oœrodek Kultury pod 
duktów regionalnych. Sma- kiego w tym pokaz grill- du¿ym zainteresowaniem bacznym okiem £ukasza 
kosze tradycyjnej kuchni owania i zaprezentowania ciesz¹ siê zawody kaszo- Drewniaka - Dyrektora. 
mogli zasmakowaæ „dañ” publicznoœci kuchni „Fus- wych mocarzy, które zosta³y cd. na str. 12

Dla wszystkich, którzy pragn¹ 
zasmakowaæ regionalnych produktów
Festiwal Kaszy „Gryczaki”

Dnia 1 lipca 2016 roku obowi¹zki Komendanta zo-
z r¹k prze³o¿onego insp. Pa- sta³y powierzone m³. insp. 
w³a Dobrodzieja, m³. insp. Januszowi Kaniowskiemu, 
Janusz Kaniowski odebra³ który w s³u¿bach janowskiej 
akt nominacji na Komen- policji na stanowisku I Za-
danta Powiatowego Policji stêpcy pracowa³ od 5 czerw-
w Janowie Lubelskim. Przy- ca 2014 roku. Natomiast od 
pomnijmy, ¿e pod koniec 30 maja 2016 roku I Za-
lutego br., m³. insp. Zbig- stêpc¹ Komendanta Powia-
niew Kêdra Komendant towej Policji w Janowie 
Powiatowy Policji w Jano- Lubelskim obj¹³ kom. Fran-
wie Lubelskim odszed³ na ciszek Bosiak.
emeryturê. Tymczasowe cd. na str. 3

Nowi Komendanci 
w Janowskiej Policji 

Jutro po raz kolejny wyr- która uczestniczy³a w obec- s¹ dzisiaj doros³ymi ludŸmi. 
uszymy w drogê. Tym razem nych Dniach M³odych uro- Zapewne „tamto” wydarze-
towarzyszyæ bêd¹ nam s³o- dzi³a siê w tym okresie cza- nie zapisa³o siê w ich ser-
wa pieœni „Kiedy zb³¹dzimy, su. 25 lat temu w Czêstocho- cach i pamiêci w szczególny 
sam szuka nas, by w swe wie, w 2016 roku w Krako- sposób. Po latach wspomi-
ramiona wzi¹æ”. Polska na wie. Ci, którzy uczestniczyli naj¹, ¿e by³y to chwile trud-
Œwiatowe Dni M³odzie¿y w pierwszych Œwiatowych ne do opisania.
czeka³a 25 lat. M³odzie¿, Dniach M³odzie¿y w Polsce cd. na str. 7

„W milczeniu wspominajmy 
to spotkanie…” - 

Œwiatowe Dni M³odzie¿y
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Od wprowadzenia nowe- daniem decyzji administra-
go programu „Rodzina 500 cyjnej, pracownicy przy 
plus”, który za zadanie ma ustalaniu dochodu musieli 
pomóc w wychowaniu dzie- wykonaæ wiele czynnoœci 
ci poprzez przyznanie œwiad- weryfikuj¹cych oœwiadcze-
czeñ wychowawczych mi- nia wnioskodawców przez 
nê³o cztery miesi¹ce. Przy- platformê Emp@tia. Okaza-
pomnijmy, ¿e program roz- ³o siê, ¿e nie jest to takie 
pocz¹³ siê 1 kwietnia 2016 proste, poniewa¿ wszystkie 
roku. Czas na pierwsze pod- gminy czyni³y to równo-
sumowanie „Rodziny 500 czeœnie. Wnioski po wery-
plus” w naszej gminie. Wp³y- fikacji by³y wprowadzane 
nê³o 1175 wniosków, w tym 18 wniosków na 4 dzieci, 82 do systemu i wówczas dru-
drog¹ elektroniczn¹ (122). wnioski na 3 dzieci, 387 kowane decyzje. Dodajmy, 
Najwiêcej œwiadczeñ zosta- wniosków na 2 dzieci i 562 ¿e w przypadku z³o¿enia 
³o z³o¿onych na pierwsze wnioski na 1 dziecko. Nale- wniosku w terminie od 
dziecko (866), na drugie ¿y tu podkreœliæ, ¿e œwiad- 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. 
i kolejne dziecko zosta³o czeniem wychowawczym wszystkie organy odpowie-
z³o¿onych 309. Liczba wnio- „Rodzina 500 plus” w gmi- dzialne za wdro¿enie pro-
sków z orzeczeniem o nie- nie Janów Lubelski zosta³o gramu ,,Rodzina 500 plus” 
pe³nosprawnoœci wynosi - objêtych 1828 dzieci, co mia³y 3 miesi¹ce (licz¹c od 
60 wniosków. Zaznaczmy, stanowi kwotê wyp³aconych dnia z³o¿enia wniosku z pra-
¿e 2 wnioski zosta³y z³o¿one œwiadczeñ do dnia 31 lipca wid³owo wype³nionymi do-
przez osobê (rodzinê) maj¹- 2016 - 3 168 235, 00 z³. kumentami) na wydanie de-
c¹ 6 dzieci, 2 wnioski przez Nale¿y tu odnotowaæ, ¿e po cyzji i wyp³atê œwiadczenia.
osobê maj¹c¹ 5 dzieci, z³o¿eniu wniosku, przed wy- Dorota Kozdra

„Rok 2015 pokaza³ niewiel- w danym czasie rozliczyæ. sowy, który ma byæ widoczny kontraktowania œwiadczeñ nekologiczno - Po³o¿niczo - med. Gabriela Borowska, 
ki zysk finansowy, jednak¿e W okresie wakacyjnym jest w drugiej po³owie 2016 roku medycznych z NFZ” - dodaje Noworodkowego jest lek. Oddzia³u Rehabilitacji - Kie-
taki wynik nie jest satysfak- mniej zabiegów, mniej pac- i 2017 roku. Dyrektor szpitala Andrzej Wiœniewski. med. Sylwester Kowal, Za- rownikiem lek. med. Grze-
cjonuj¹cy. Zad³u¿enie szpita- jentów. W pierwszym kwarta- wylicza: „zwiêkszono iloœæ Zmiana ordynatorów na kie- stêpc¹ lek. med. Bernarda gorz Kania, Szpitalnym Od-
la jest du¿e - 22 mln le jest tych zabiegów wiêcej, parkingów wokó³ szpitala, rowników Oddzia³u, likwida- Pawlus - specjalista w dzie- dzia³em Ratunkowym Kieru-
zad³u¿enia. Na koniec lipca w pierwszym pó³roczu jest wprowadzono nowe op³aty za cja stanowisk ordynatorów to dzinie neonatologii. Przy- je lek. med. Zdzis³aw Sa³dan. 
br. strata wynosi³a 1,2 mln spiêtrzenie kosztów, póŸniej parking - 3 z³. Po drugie od kolejne zmiany jakie zosta³y pomnijmy, ¿e przez ostatnie Kolejne dzia³anie dotycz¹ 
z³.”- zaznacza w rozmowie rozluŸnienie, a w III i IV dwóch lat zamierzaliœmy ku- w ostatni czasie wprowadzo- ponad 30 lat ordynatorem by³ zmniejszenia zatrudnienia. 
Andrzej Wiœniewski  Dyrek- kwartale kontrolowanie rea- piæ now¹ karetkê, któr¹ zos- ne w janowskim szpitalu. lek. med. Wies³aw Œlusarski. Pocz¹wszy od 1 lipca br. 
tor. Temat sytuacji finansowej lizacji kontraktu z NFZ. ta³a zakupiona w tym roku „W przypadku zastêpców nie Mówi¹c tu o Kierownikach wszystkim osobom pracuj¹-
szpitala coraz czêœciej podej- W 100% p³acone s¹ nad wy- (kwota oko³o 0,5 mln z³). Ka- do koñca uzasadnione jest to innych oddzia³ów. Wiemy, cym na umowy okreœlone nie 
mowany jest podczas Sesji konania przez NFZ tzw. pro- retka zosta³a zakupiona ze dobrym rozwi¹zaniem - pod- jak wa¿na jest kadra, która bêd¹ przed³u¿one umowy 
Rady Powiatu. Dobrego wyj- cedur ratuj¹cych ¿ycie. Nato- œrodków szpitala, bêdzie sp³a- kreœla Dyrektor -„Po pierw- otwarta jest na nowe pomy- (oko³o 30 osób). Druga kwe-
œcia z tej sytuacji szuka Dy- miast wszystkie inne proce- cana w systemie ratalnym sze na Oddziale Intensywnej s³y i dzia³ania. stia - zosta³y zmniejszone 
rektor Szpitala. W maju 2016 dury, które s¹ wykonywane przez 5 lat. Otrzymaliœmy Opieki Medycznej, gdzie kie- Kierownikiem Oddzia³u In- wynagrodzenia lekarzy z Od-
roku zosta³ przyjêty przez tzw. procedury planowane, Volkswagen Appa, który rownikiem jest lekarz z Lub- tensywnej Opieki Medycznej dzia³u Ginekologii i Po³o¿-
Zarz¹d, kolejno przez Radê wynikaj¹ ze stanu faktyczne- bêdzie s³u¿yæ na wyjazdy ty- lina, dlatego w tym przypad- jest  lek. med. Piotr Sikorski. nictwa. „Maj¹c na uwadze 
Powiatu Program Restruktu- go pacjenta i p³acone s¹ pu wizyty domowe, czy tran- ku nie mo¿e nie byæ zastêpcy, Oddzia³u wewnêtrznego - rozwój szpitala w przysz³oœci 
ryzacyjny Szpitala tzw. plan ró¿nie”. „Chcia³bym tu za- sport krwi do Lublina itp. To czy na Oddziale Ginekologii, Kierownikiem od 1 lipca planujemy uruchomiæ neuro-
naprawczy Samodzielnego znaczyæ - dodaje Andrzej bêdzie dla nas tak¿e oszczêd- gdzie mamy odrêbnie kont- 2015 roku zosta³a lek. med. logiê przy oddziale wewnêt-
Publicznego Zespo³u Zak³a- Wiœniewski, ¿e „najwy¿szy- noœæ”. „W tym momencie zo- raktowane œwiadczenia neo- Izabela Wojtyniak, Oddzia- rznym. Obecnie tak jak wspo-
dów Opieki Zdrowotnej w Ja- mi kosztami szpitala s¹ koszty sta³ zawieszony remont w po- ntlogiczne”. „Sytuacja od- ³em Chirurgii Ogólnej kieru- mina³em szukamy dobrych 
nowie Lubelskim. Plan ma wynagrodzeñ, które siêgaj¹ mieszczeniach tzw. starej dzia³u - kontynuuje Dyrektor je lek. med. W³odzimierz rozwi¹zañ, aby zmniejszyæ 
spowodowaæ obni¿enie defi- 65% wszystkich kosztów”. kuchni. Projekt zrobiony jest - „nie wygl¹da najlepiej. Kostrzewa, Kierownikiem zad³u¿enie szpitala i popra-
cytu szpitala. Dyrektor pod- Janowski szpital zatrudnia pod administracje szpitala W ubieg³ym roku urodzi³o siê Oddzia³ Urazowo - Ortope- wiæ jego jakoœæ us³ug” - za-
kreœla, ¿e przychody szpitala 495 osób. Przygotowany plan i pod przychodnie. Dzisiaj oko³o 300 dzieci, w tym dyczny  jest lek. med. Zenon znacza Andrzej Wiœniewski - 
nie s¹ równomierne w ca³ym dzia³añ restrukturyzacyjnych trudno powiedzieæ, która (w pierwszym pó³roczu 2016 Góra, Oddzia³u Psychiatrii - Dyrektor SPZZiOZ w Jano-
roku - „Po pierwsze s¹ nad w poszczególnych dziedzi- z tych koncepcji zostanie roku) 120 dzieci”. Kierownik dr n. med. Grze- wie Lubelskim. 
wykonania, po drugie proce- nach, czynnoœci dzia³añ szpi- zrealizowana. Wszystko bê- Od 16 sierpnia 2016 roku, gorz Opielak, Oddzia³u Dzie- Dorota Kozdra
dury, których nie mo¿na tala ma przynieœæ efekt finan- dzie zale¿a³o od koniunktury Kierownikiem Oddzia³u Gi- ciêcego - Kierownikiem lek. Materia³ autoryzowany

Przebudowa drogi Trwaj¹ prace na terenie nej Szko³y Podstawowej 
gminnej w miejscowoœci Publicznej Szko³y w Bia³ej. Umowa z wyko-

Pikule Podstawowej w Bia³ej nawc¹ zosta³a podpisana 25 
Dalszy ci¹g robót budowla- Do 31 sierpnia br. zostan¹ lipca br. Wykonawc¹ zada-
nych zwi¹zanych z remon- zakoñczone roboty budo- nia jest firma TRANS-
tem dróg gminnych. Tym wlane zwi¹zane z utwar- PORTEX z Janowa Lu-
razem prace bêd¹ prowa- dzeniem ci¹gów komunika- belskiego. Wartoœæ zadania 
dzone w miejscowoœci Pi- cyjnych na terenie Publicz- to suma rzêdu 50 000, 00 z³. 
kule. 
Do 15 wrzeœnia br. potrwaj¹ 
prace dotycz¹ce przebudo-
wy drogi gminnej na dzia³ce 
nr 76 o d³ugoœci 0, 780 km. 
Zadanie dotyczy robót bu-
dowlanych zwi¹zanych 
z wykonaniem nawierzchni 
t³uczniowej drogi gminnej 
w stronê lasu. Umowa 
z wykonawc¹ Kazimierzem 
Szwedo zosta³a podpisana. 
Wykonawc¹ jest firma 
SZWED-BUD z Janowa Lu-
belskiego. Wartoœæ zadania 
to suma rzêdu 49 300,86 z³.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 roku o ponownym wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - 
„ZAOLSZYNIE/RUDA” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko

Ju¿ nie d³ugo ruszy ko- nionego zadania. Budynek wy budynku remizy OSP 
lejny etapem prac, który do- OSP w Ujœciu jest budyn- w Ujœciu, który obejmowa³ 
tyczy budowy budynku re- kiem parterowym. Zakres wykonanie fundamentów 
mizy OSP w Ujœciu. Mowa przedmiotowego zamówie- budynku. Natomiast pod ko-
o robotach budowlanych, nia obejmuje nastêpuj¹ce niec 2015 roku zakoñczy³y 
które dotycz¹ budowy bu- zadania: roboty ¿elbetowe - siê prace w ramach zadania 
dynku remizy OSP w Ujœciu schody wewnêtrzne, trop pn. "Budowa budynku re-
wraz z obiektami towarzy- Teriva nad parterem, œciany, mizy OSP w Ujœciu wraz 
sz¹cymi - etap III. Do 18 kominy, dach, stolarka. z obiektami towarzysz¹cymi 
sierpnia 2016 roku zainte- Przypomnijmy, ¿e pod ko- - etap II" - zosta³y wykonane 
resowani mog¹ sk³adaæ ofer- niec grudnia 2014 roku zos- œciany konstrukcyjne.
ty dotycz¹ce wy¿ej wymie- ta³ zakoñczony I etap budo- Dorota Kozdra

Og³oszono przetarg na kolejny etap prac 
zwi¹zanych z budow¹ budynku 

remizy OSP w Ujœciu

"Rodzina 500 plus" w gminie 
Janów Lubelski

Kolejna restrukturyzacja szpitala

Prace remontowo – budowlane 

Na podstawie art. 17 pkt. 07.09.2016 r. w siedzibie ust. 3 ustawy nale¿y wnosiæ 
9 i 11 ustawy z dnia 27 marca Urzêdu Miejskiego w Jano- na zasadach okreœlonych 
2003 r. o planowaniu i zagos- wie Lubelskim przy ul. Jana w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przy-
podarowaniu przestrzennym Zamoyskiego 59 w sali nr 1, wo³anej na wstêpie ustawy 
(Dz. U. 2016 poz. 778 ze o godz. 11:00. o planowaniu i zagospo-
zm.) zawiadamiam o ponow- Zgodnie z art. 18 ust. 1 usta- darowaniu przestrzennym. 
nym wy³o¿eniu do publicz- wy o planowaniu i zagos- Uwagi i wnioski nale¿y 
nego wgl¹du projektu „Miej- podarowaniu przestrzennym sk³adaæ do Burmistrza Jano-
scowego planu zagospo- ka¿dy, kto kwestionuje usta- wa Lubelskiego z podaniem 
darowania przestrzennego lenia przyjête w projekcie imienia i nazwiska lub naz-
miasta Janowa Lubelskie- planu miejscowego, mo¿e wy jednostki organizacyjnej 
go - „ZAOLSZYNIE / RU- wnieœæ uwagi. i adresu, oznaczenia nieru-
DA” sporz¹dzanego na pod- Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, chomoœci, której uwaga do-
stawie uchwa³y nr XVII/97/ 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 tyczy, w nieprzekraczal-
12 Rady Miejskiej w Ja-no- ust. 2 ustawy, z dnia 3 paŸ- nym terminie do dnia 
wie Lubelskim z dnia 27 sty- dziernika 2008 r. o udostêp- 23.09.2016 r. 
cznia 2012 roku w sprawie nieniu informacji o œrodo- Uwagi i wnioski mo¿na 
przyst¹pienia do sporz¹dze- wisku i jego ochronie, udzia- sk³adaæ w formie pisem-
nia miejscowego planu za- le spo³eczeñstwa w ochronie nej w sekretariacie Urzêdu 
gospodarowania przestrzen- œrodowiska oraz o ocenach Miejskiego w Janowie Lu-
nego miasta Janowa Lubels- oddzia³ywania na œrodowis- belskim, pok. nr 23, poczt¹ 
kiego - „Zaolszynie / Ruda”. ko (Dz. U. z 2015r. poz. 353 na adres: ul. Jana Zamoy-
Wy³o¿enie projektu planu do ze zm.) zwanej dalej ustaw¹, skiego 59, 23-300 Janów Lu-
publicznego wgl¹du wraz wymieniony wy¿ej projekt belski, ustnie do protoko³u 
z prognoz¹ oddzia³ywania miejscowego planu zagos- lub w postaci elektronicznej 
na œrodowisko odbêdzie siê podarowania przestrzennego w sposób, o których mowa 
w dniach od 08.08.2016 r. do podlega strategicznej ocenie w art. 18 ust. 3 albo za po-
07.09.2016 r., w siedzibie  oddzia³ywania na œrodo- moc¹ œrodków komunikacji 
Urzêdu Miejskiego w Jano- wisko, w tym  z zapewnie- elektronicznej, na adres se-
wie Lubelskim, pok. nr 26, niem mo¿liwoœci udzia³u kretariat@janowlubelski.pl.
przy ul. Jana Zamoyskiego spo³eczeñstwa - w okresie Organem w³aœciwym do 
59, od poniedzia³ku do pi¹t- wy³o¿enia do publicznego rozpatrzenia uwag i wnios-
ku, w godz. od 8.00 do 15.00. wgl¹du. Wnioski i uwagi ków jest Burmistrz Janowa 
Dyskusja publiczna nad w postêpowaniu w sprawie Lubelskiego.
rozwi¹zaniami przyjêtymi strategicznej oceny oddzia- Burmistrz Janowa 
w projekcie planu zostanie ³ywania na œrodowisko - sto- Lubelskiego 
przeprowadzona w dniu sownie do przepisu art. 54 Krzysztof Ko³tyœ



Z³o¿eniem kwiatów przed 
tablic¹ pami¹tkow¹ zamor-
dowanego w Twerze komi-
sarza Policji Pañstwowej 
Eugeniusza Krupowicza 
przez m³. insp. Roberta 
Szewca - Zastêpcê Komen-
danta Wojewódzkiego Po-
licji w Lublinie, m³. insp. 
Janusza Kaniowskiego - 
Komendanta Powiatowej 
Policji w Janowie Lubel-
skim, nadkom. Franciszka 
Bosiak - I Zastêpcê Komen-
danta Powiatowego Janow-
skiej Policji, zakoñczy³y siê 
uroczyste obchody 97. rocz-
nicy powo³ania Policji Pañ-
stwowej w Janowie Lubel-
skim dnia 15 lipca 2016 
roku.
Tego dnia Komenda Powia-
towej Policji w Janowie 
Lubelskim obchodzi³a wy-
j¹tkow¹ uroczystoœæ - 97. 
rocznicê powo³ania Policji 
Pañstwowej. Udzia³ w ob-
chodach wzi¹³ Zastêpca 
Komendanta Wojewódz- Policji w Lublinie insp. wany zosta³ Jakub Konwa, Policji w Janowie Lu- w Janowie Lubelskim zosta³ Staszak - Proboszcz Parafii 
kiego Policji w Lublinie m³. Pawe³ Dobrodziej wyró¿ni³ Aspirantem Policji zosta³ belskim m³. insp. Janusza mianowany na stopieñ nad- pw. Œw. Jana Chrzciciela. 
insp. Robert Szewc, w³adze 2 policjantów:  podkomi- Jaros³aw Startek, M³odszym Kaniowskiego przedter- komisarza Policji. Przypomnijmy, ¿e w 1919 
samorz¹dowe, przedsta- sarza Paw³a Bielaka, m³. asp. Aspirantem Policji zosta³ minowo na wy¿sze stopnie ¯yczenia i gratulacje dla roku 24 lipca powo³ana 
wiciele instytucji wspó³pra- Grzegorza Aleksak. Na sto- Pawe³ Pikula, Mieczys³aw policyjne wyró¿nieni zosta- awansowanych funkcjo- zosta³a Policja Pañstwowa, 
cuj¹cych z Policj¹. pieñ Komisarza Policji mia- Dudek. Mianowani na Star- li: Sier¿ant Sztabowy Piotr nariuszy na rêce m³. insp. która mia³a staæ na stra¿y 
Ten dzieñ by³ szczególny dla nowano Micha³a Sawic- szego Sier¿anta Policji: Marczak, M³odszy Aspirant Janusza Kaniowskiego - bezpieczeñstwa i porz¹dku 
funkcjonariuszy, którzy kiego, stopieñ Aspiranta Dorota Czajkowska, Adam Micha³ Korczak. Komendanta Janowskiej publicznego II Rzeczy-
uzyskali awanse i nomi- Sztabowego Policji uzyska³: Pud³o, Mariusz Powêzka, W dniu Œwiêta Policji, Policji z³o¿y³ Jerzy Bielecki pospolitej. Œwiêto Policji 
nacje. Na wy¿sze stopnie Janusz G¹bka, Mariusz Pawe³ Surtel ,  Bartosz rozkazem Komendanta Wo- - Pose³ na Sejm RP, Krzysz- obchodzimy od 1995 roku, 
awansowa³o 19 policjantów, £ukasik, Wies³aw Myszak, Szmidt, Pawe³ Tur. Ponadto jewódzkiego Policji w Lub- tof Ko³tyœ - Burmistrz uchwa³¹ Sejmu Rzeczy-
natomiast za szczególne Dariusz Szyszkowski, To- dnia 15 lipca, podczas linie, kom. Franciszek Bo- Janowa Lubelskiego, Antoni pospolitej Polskiej.
w s³u¿bie osi¹gniêcia masz Wielgus. Na Starszego Œwiêta Policji na wniosek siak - I Zastêpca Komen- Kulpa - Wicestarosta Ja- Tekst i foto: 
Komendant Wojewódzki Aspiranta Policji miano- Komendanta Powiatowej danta Powiatowego Policji nowski, ks. Kan. dr Jacek Dorota Kozdra
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Od bie¿¹cego wydania Gazety Janow-
skiej bêdziemy zamieszczaæ archiwalne 
fotografie przedstawiaj¹ce wydarzenie, 
które mia³o miejsce w ci¹gu ostatnich 10 
lat. Dzisiaj przeniesiemy siê w czasie do 
2010 roku, kiedy to na Rynku Starego Mia-
sta mia³ miejsce Rajd Pojazdów Zabytko-
wych. Ci wszyscy, którzy tego pamiêt-
nego dnia podziwiali zabytkowe moto-
cykle i samochody zapewne przypominaj¹ 
sobie jakie „okazy” motoryzacji goœci³y 
w sercu naszego miasta. W rajdzie wziê³y 
udzia³ pojazdy przedwojenne, ale tak¿e 
i wspó³czesne. Zobaczyliœmy du¿ego fiata 
125p, zastawê czy syreny. By³y równie¿ 
porschaki, mercedesy. Z przedwojennych 
samochodów wyró¿nia³ siê Ford Eifel, 
i Fiaty 508 w ró¿nych wersjach. Dziœ 
przypominamy… 

Dorota Kozdra

Wyrwane z ciszy

Od 1 lipca 2016 roku m³. Od 2006 do 2014 pe³ni³ funkcjê pe³ni³ od 2013 roku). Zaznacz-
insp. Kaniowski zosta³ Komen- Naczelnika Wydzia³u Pre- my, ¿e Kom. Franciszek Bosiak 
dantem Powiatowej Policji wencji w KPP w Ostrowcu s³u¿bê w Policji rozpocz¹³ 
w Janowie Lubelskim. Odno- Œwiêtokrzyskim. Od 2014 roku w 1990 roku w Komendzie 
tujmy, ¿e m³. insp. Janusz Ka- pe³ni³ funkcjê I Zastêpcy Powiatowej Policji w Toma-
niowski w Policji pracuje od Komendanta Powiatowej Po- szowie Lubelskim. Franciszek 
1990 roku. W latach 1990- licji w Janowie Lubelskim. Bosiak by³ Kierownikiem 
2001 pracowa³ w Referacie Od 30 maja 2016 roku funkcja Rewiru Dzielnicowych, Za-
Patrolowo - Interwencyjnym I Zastêpcy Komendanta Po- stêpc¹ Naczelnika Zespo³u 
KRP w Ostrowcu Œwiêtokrzy- wiatowej Policji w Janowie Dochodzeniowo - Œledczego, 
skim, kolejno w latach 2001- Lubelskim zosta³a powierzona Zastêpc¹ Naczelnika Wydzia³u 
2006 pe³ni³ s³u¿bê w komórce komisarzowi Franciszkowi Kryminalnego w KPP w To-
sztabowej na stanowisku: Bosiak - dotychczasowemu maszowie Lubelskim.
asystenta, Kierownika Refera- Naczelnikowi Wydzia³u Kry- Tekst: Dorota Kozdra, 
tu oraz dy¿urnego w KPP minalnego KPP w Tomaszowie foto: KPP w Janowie 
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Lubelskim (niniejsz¹ funkcjê Lubelskim

Nowi Komendanci w Janowskiej Policji 

Obchody Œwiêta Policji w Janowie Lubelskim 
– by³y awanse i nominacje
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Podczas XXI sesji Rady Miejs- dzia³alnoœci jednostek kultury.  coraz bardziej zadawalaj¹ca, przy- st¹pieniu przedstawi³a dzia³alnoœæ Rada Miejska zatwierdzi³a przed-
kiej dnia 10 czerwca br. podjêto 12 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Bi- bywa widzów. Prowadzone kursy w 2015 roku. Jednostka ta jest stawione sprawozdania finansowe 
uchwa³. Po zatwierdzeniu spra- blioteki Gminnej przedstawi³a tañca towarzyskiego gromadz¹ instytucj¹ naukowo - badawcz¹ jednostek kultury. Podczas sesji 
wozdania finansowego i przyjêciu dyrektor Jadwiga Olech. Biblio- setki adeptów tej dobrej zabawy. nienastawiona na zyski. Prowa- podjêto tak¿e dziewiêæ innych 
sprawozdania z wykonania bud¿e- teka posiada ksiêgozbiór licz¹cy Organizacja i wspó³organizacja dzone s¹ prace kwerendalne uchwa³ reguluj¹cych miêdzy 
tu za 2015 rok, kolejn¹ uchwa³¹ 34 874 ksi¹¿ek. W 2015 roku imprez: „Fart”, „Gryczaki”, Dni w archiwach pañstwowych, IPN innymi sprawy finansowe, oraz 
by³o udzielenie Burmistrzowi Ja- zakupiono 1357 ksi¹¿ek. Biblio- Dziecka to tylko jedne ze sztanda- oraz u osób prywatnych. Dzia³al- uchwa³y w sprawie zgody na 
nowa Lubelskiego absolutorium teka prowadzi trzy punkty biblio- rowych dzia³añ tej jednostki. noœæ muzeum skupia siê tak¿e na sprzeda¿ i dzier¿awê dzia³ek i nie-
z tytu³u wykonania bud¿etu. teczne w przedszkolach nr 1, nr 3 Nale¿y wspomnieæ, ¿e pracownicy organizowaniu wystaw edukacyj- ruchomoœci.
Za udzieleniem absolutorium dla i w Niepublicznym Przedszkolu. JOK obs³uguj¹ wiêkszoœæ imprez nych i oœwiatowych. W 2015 roku Po podjêciu uchwa³ Burmistrz 
Krzysztofa Ko³tysia Burmistrza Pracownicy biblioteki organizuj¹ s³u¿¹c sprzêtem nag³aœniaj¹cym takich wystaw zorganizowano przedstawi³ (skrócone) sprawoz-
Janowa Lubelskiego g³osowali konkursy plastyczne, konkursy a tak¿e scen¹ samochodow¹. Oczy- dwanaœcie. Organizacja otwartych danie z dzia³alnoœci Urzêdu Miejs-
wszyscy Radni Rady Miejskiej. wiedzy oraz spotkania z autorami wiœcie nie do przecenienia s¹ wy- spotkañ - lekcji muzealnych kiego w okresie miêdzy sesjami - 
Przewodnicz¹ca Rady Ewa Janus ksi¹¿ek. stêpy orkiestry dêtej „Olek Orkie- dotycz¹cych miedzy innymi rzezi sprawozdanie w ca³oœci zosta³o 
wraz z zastêpc¹ Romanem Kapro- £ukasz Drewniak Dyrektor Jano- stra”. Obs³uga spotkañ ró¿nych wo³yñskiej. Spotkania garncarskie zamieszczone na stronie interne-
niem w imieniu radnych wraz wskiego Oœrodka Kultury zapoz- organizacji spo³ecznych odbywa organizowane cyklicznie, co roku, towej Urzêdu Miejskiego. Po 
z gratulacjami wrêczyli wi¹zankê na³ z wynikami i dzia³alnoœci¹ siê przez ca³y rok. przygotowanie i wydanie „Janow- interpelacjach i zapytaniach Prze-
kwiatów Burmistrzowi.  Nastêpnie kierowanej jednostki. Zakres pro- Barbara Nazarewicz Dyrektor skich Korzeni”, to przyk³ady wodnicz¹ca Ewa Janus zamknê³a 
Radni zapoznali siê ze sprawozda- wadzonej dzia³alnoœci jest bardzo Muzeum Regionalnego w Janowie obszernej dzia³alnoœci tej jedno- obrady.
niami finansowymi i prowadzonej obszerny. Dzia³alnoœæ kina jest Lubelskim w przygotowanym wy- stki. Tekst i foto: Jan Machulak

Absolutorium dla Burmistrza Janowa Lubelskiego

Przewodnicz¹ca Rady Miejs- ne dysponowanie tytu³em w³as- nicznej na kanalizacjê ul. Kamien- wniosek i zabezpieczyli w bud¿e- prognozie finansowej na lata 2016- 
kiej Ewa Janus zwo³a³a XXII sesjê noœci. Skarga zosta³a oddalona nej, Bialskiej, Stokowej - Radni cie na 2016 rok œrodki finansowe 2019 oraz zmian w bud¿ecie na 
Rady Miejskiej w Janowie Lubel- przez Radnych, jako bezzasadna. podjêli uchwa³ê na finansowanie na realizacjê tego zadania. 2016 rok. Ustalono zasady, na 
skim na 15 lipca 2016 r. Pani El¿bieta Michalska kierownik dokumentacji. Podjêto decyzje ze- Powiat Janowski przy wspó³finan- jakich so³tysom przys³uguje dieta, 
Porz¹dek obrad obejmowa³ 14 Referatu Gospodarki Przestrzen- zwalaj¹ca na opracowanie Gmin- sowaniu przez Gminê Janów Lu- któr¹ podniesiono o 50 z³otych.
propozycji uchwa³. Po otwarciu nej i Gruntami przedstawi³a pro- nego Programu Rewitalizacji belski przebudowuje odcinek drogi Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, przed-
obrad i przyjêciu protoko³u z po- pozycje czterech uchwa³ dotycz¹- Janowa Lubelskiego na Lata 2016- od Janowa Lub. w kierunku Szklar- stawi³ w skrócie, sprawozdanie 
przedniej sesji rozpatrywano skar- cych nabycia i sprzeda¿y nierucho- 2022. Radni dokonali zmian w re- ni. Z uwagi na koniecznoœæ przebu- z dzia³alnoœci UM w okresie 
gê mieszkanki Janowa Lubelskie- moœci. Dyrektor MOSiR Krzysztof gulaminie utrzymania czystoœci dowy linii telekomunikacyjnej na- miêdzy sesjami. Przed zakoñcze-
go Teresy Aliny Bia³ek, na czynno- Deruœ przestawi³ propozycje odda- i porz¹dku na terenie Gminy Janów powietrznej na kablow¹, usytuowa- niem obrad Radni uczcili minut¹ 
œci pracowników Urzêdu Miejskie- nia nieruchomoœci w najem. Uch- Lubelski. n¹ w pasie drogi powiatowej. ciszy pamiêæ osób, które zginê³y 
go. Skarga dotyczy³a instalacji so- wa³y zosta³ przyjête jednomyœlnie. Gmina Janów Lubelski bêdzie ap- W zwi¹zku z tym Gmina udzieli w katastrofie w Nicei. Po interpela-
larów na budynku samoistnego po- Siódmym punktem obrad by³ likowaæ o œrodki z programu Wie- pomocy finansowej na to zadanie cjach i zapytaniach Przewodni-
siadacza nieruchomoœci, gdzie do wniosek na wyra¿enie zgody na loletniego „Senior - Wigor” na lata w wysokoœci 61 500 z³otych. cz¹ca Rady zamknê³a Sesje Rady.
zawarcia umowy nie by³o koniecz- opracowanie dokumentacji tech- 2015 - 2020. Radni zatwierdzili Dokonano zmian w wieloletniej Tekst i foto: Jan Machulak

XXII sesja Rady Miejskiej

Ponad czterdzieœci osób przez pracowników Funda- udzia³ wziê³y osoby, które Przyrz¹dzili m.in. owsiane i szpinakiem, pe³noziarniste zakoñczy³o siê degustacj¹ 
wziê³o udzia³ w warsztatach cji Banku ¯ywnoœci w Lub- korzystaj¹ na co dzieñ z po- placuszki z pomidorami, ra- pancakesy z malinami, przygotowanych dañ.
kulinarnych, które mia³y linie Dorotê Burek pod mocy Banku ¯ywnoœci. zowe naleœniki z kurczakiem ch³odnik litewski. Spotkanie Tekst i foto: Dorota Kozdra
miejsce dnia 15 czerwca br. bacznym okiem kucharza 
w Oœrodku Pomocy Spo- Bartosza. Warto tu nadmie-
³ecznej w Janowie Lubels- niæ, ¿e od maja 2015 roku do 
kim. Spotkanie odby³o siê koñca kwietnia 2016 roku, 
w ramach Programu Opera- 948 osób najbardziej potrze-
cyjnego Pomoc ¯ywnoœcio- buj¹cych z terenu gminy 
wa 2014 - 2010 wspó³finan- Janów Lubelski otrzyma³o 
sowanego z Europejskiego pomoc ¿ywnoœciow¹ z Fun-
Funduszu Pomocy  Najbar- dacji Banku ̄ ywnoœci w Lu-
dziej Potrzebuj¹cym, pe³ni³o blinie, co stanowi 2793 pa-
formê uzupe³niaj¹c¹ pomo- czek artyku³ów spo¿yw-
cy oferowanej osobom ko- czych. By³y to artyku³y skro-
rzystaj¹cym z œwiadczeñ ja- biowe, artyku³y mleczne, 
nowskiego Oœrodka Pomocy artyku³y warzywne i owoco-
Spo³eczny. Warsztaty kuli- we, artyku³y miêsne, cukier 
narne zosta³y poprowadzone i t³uszcze. W warsztatach 

Gotowanie nie tylko na œniadanie... w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
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Kolejne spotkanie mie- prezentowa³ zebranym. ny pawilon, pomimo, ¿e czêœæ uwa¿a, ¿e dworzec kiennicz¹. Zaproponowano wilonu jest tak uniwersalna, 
szkañców Janowa Lubel- Spotkanie prowadzi³ Bur- wchodzi w oœ widokow¹ powinien byæ wyprowadzo- przesuniêcie budynku dwor- aby w przysz³oœci po wypro-
skiego podczas Konwentu mistrz Krzysztof Ko³tyœ koœcio³a, to nie bêdzie go ny z rynku. Jak siê okazuje ca do ulicy Sukienniczej wadzeniu autobusów budy-
Rozwoju Gminy i dyskusja wraz z Jolant¹ Zezuliñsk¹ przes³ania³ a pod zadasze- jednak przewa¿a pogl¹d, ¿e oraz dalsze odsuniêcie ku nek móg³ spe³niaæ rolê ka-
na temat planowanych roz- Architektem Miejskim. niem powstanie nowe miej- dworzec powinien pozostaæ œrodkowi, zbyt du¿e odsu- wiarni punktu informacji 
wi¹zañ architektonicznych W spotkaniu uczestniczy³a sce widokowe. Przy zas³o- w Rynku. Poszczególni mie- niêcie pozbawi Rynek g³ów- turystycznej i tym podobne. 
Rynku ju¿ za nami. Na przewodnicz¹ca Rady Miej- niêtych ¿aluzjach budynek szkañcy wnieœli wiele pro- nego waloru, jaki ma spe³- Nale¿y nadmieniæ, ¿e pro-
spotkanie, które odby³o siê skiej Ewa Janus z grup¹ rad- mo¿e stanowiæ t³o sceny dla pozycji dokonania zmian do niaæ tj. wypoczynku i rekrea- jekt ZOOM Natury by³ 
w dniu 18 lipca przyby³ Mi- nych. W przedstawionej organizowanych na rynku obecnego projektu. Jednak cji oraz zabaw z dzieæmi. dzie³em tego samego archi-
ros³aw  Nizio - pracownia wizualizacji nowy budynek wydarzeñ kulturalnych. pogodzenie wszystkich ele- Powa¿nie ograniczy tak¿e tekta.  Niestety czas zaczyna 
architektoniczna Nizio De- jest nowoczesnym, przesz- W koncepcji architekta mentów z funkcj¹ dworca miejsce  spotkañ  religij- nagliæ i je¿eli miasto chce 
sign International z War- klonym ze wszystkich stron w przysz³oœci przewidywa- jest bardzo trudne, np. zg³o- nych jak Wigilia, Taniec skorzystaæ z dofinansowa-
szawy, który opracowa³ kon- pawilonem o minimalistycz- ny jest tak¿e Rynek bez szony wniosek o przystanek Uwielbienia, orszak Trzech nia, musi podj¹æ decyzjê 
cepcje przebudowy rynku, nej, ale wysokiej jakoœci Domu Towarowego. przejazdowy dwupasmowy Króli, jak równie¿ œwieckich o kszta³cie rewitalizacji, 
szczególnie czêœci po³ud- architekturze. Od strony ul. Jak siê okaza³o ¿adne roz- obok budynku dworcowego. uroczystoœci. Miros³aw  Ni- bowiem nale¿y z³o¿yæ 
niowej z dworcem. Kilka dni Zamoyskiego wysuniête za- wi¹zanie nie bêdzie akcepto- Wniosek o skierowanie ru- zio dokona korekt projektu, wniosek najprawdopodob-
temu przedstawialiœmy na daszenie na a¿urowych pod- wane przez wszystkich chu przez ulicê Œwierdzow¹ niestety dziœ nie mo¿emy niej do koñca czerwca 2017 
stronie internetowej propo- porach, widoczne drewniane mieszkañców. Jak znaleŸæ  tak¿e nie mo¿e byæ zaakcep- okreœliæ, w jakiej czêœci pro- roku. Opracowanie doku-
zycjê przebudowy. Po zasy- elementy przesuwane maj¹ z³oty œrodek? Poczynaj¹c od towany, nie pozwala na to pozycje mog¹ byæ uwzglêd- mentacji technicznej wyma-
gnalizowanych uwagach,  nieco przes³oniæ widok na ulokowania dworca autobu- szerokoœæ ulicy, brak wi- nione w zwi¹zku z ograni- ga czasu.
Miros³aw Nizio przyby³ autobusy. Architekt przeko- sowego, zdania mieszkañ- docznoœci i zbyt ostry skrêt czeniami architektoniczny- Tekst i foto: 
z poprawiona wersj¹, któr¹ nywa³, ¿e tak zaprojektowa- ców nadal s¹ podzielone, na skrzy¿owaniu z ul. Su- mi. Koncepcja nowego pa- Jan Machulak

Rynek potrzebuje konsensusu

Zapraszamy Pañstwa do udzia- Tematy i zasady konkursu: cia mieszkañców gminy Janów zapisane w minimalnej wielkoœci Kartê Zg³oszeniow¹ wraz z oœ-
w konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ Lubelski, ukazanie obrazu cz³o- 2 MB. P³ytê nale¿y dostarczyæ do  wiadczeniem. Termin dostarczenia ³u w II edycji Konkursu Foto-
autorskie prace, które wczeœniej wieka na tle wspó³czesnej rzeczy- Urzêdu Miejskiego w Janowie p³yt z fotografiami up³ywa 30 graficznego „Nasza Obecnoœæ”. 
nigdzie nie zosta³y publikowane, wistoœci. Uczestnik Konkursu Lubelskim - Gazeta Janowska - wrzeœnia 2016 roku (pi¹tek), zaœ Organizatorem Konkursu jest Ga-
ani nie bra³y udzia³u w ¿adnym mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 foto- Dorota Kozdra (pokój 13 - Parter), og³oszenie wrêczenie nagród na-zeta Janowska. Patronat honorowy 
innym konkursie. Do konkursu grafie, wykonane dowoln¹ techni- w zamkniêtej kopercie dopiskiem st¹pi w paŸdzierniku. Lista nagro-nad Konkursem przyj¹³ Burmistrz 
mo¿na zg³osiæ fotografie przedsta- k¹ i przekazane w postaci cyfrowej Konkurs „Nasza Obecnoœæ”, do dzonych prac zostanie umieszczo-Janowa Lubelskiego Krzysztof 
wiaj¹ce: ró¿norodne przejawy ¿y- JPG, TIF na p³ycie CD lub DVD, której nale¿y do³¹czyæ wype³nion¹ na na stronie internetowej:Ko³tyœ. 

www.janowlubelski.plCele konkursu: Kszta³towanie 
najpóŸniej do dnia 10 paŸdziernika wra¿liwoœci artystycznej, umiejêt-
2016 roku. Zwyciêzcy Konkursu I, noœci postrzegania fotografii jako 
II, III, IV miejsca otrzymaj¹ cenne Ÿród³a historycznego, a tak¿e akty-
nagrody. Zostan¹ wszyscy nagro-

wnej postawy obserwatora otacza-
dzeni. Regulamin Konkursu, jak 

j¹cej nas rzeczywistoœci, jej doku-
i karta zg³oszeniowa dostêpna jest 

mentowanie. Zarejestrowanie ob- na stronie internetowej:
razów  ludzi na tle miasta / gminy /  www.janowlubelski.pl
powiatu, ich dzia³añ, czynów i za- Wszelkich informacji dotycz¹cych 
chowania. Konkursu „Nasza Obecnoœæ”, 
Uczestnicy konkursu: Konkurs udziela Organizator drog¹ mai-
ma charakter otwarty, w którym low¹:
udzia³ mog¹ wzi¹æ: uczniowie gazetajanowska@janowlubelski.pl  
gimnazjum, uczniowie szkó³ po- b¹dŸ telefoniczn¹ pod nr tel. 
nadgimnazjalnych, doroœli. 15 872 43 20.

Konkurs fotograficzny pn. „Nasza Obecnoœæ” 
zg³oszenia do 30 wrzeœnia
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Urzêdu Miejskiego, Justyna 
Kuœmierczyk - Podinspektor Dnia 22 kwietnia br. pod- Wartoœæ zadnia to suma 
ds. Drogownictwa Referatu pisano umowê pomiêdzy rzêdu 49 132, 35 z³ brutto. 
Ochrony Œrodowiska i Logi-Gmin¹ Janów Lubelski, Robot budowlane trwa³y 
styki, Grzegorz Smalec - a Firm¹ SAN-TEL-BUD dwa miesi¹ce, 23 czerwca 
Przedstawiciel wykonawcy Przedsiêbiorstwo Wielo- mia³ miejsce odbiór zadania. 
SAN-TEL-BUD, Piotr De-bran¿owe z Lublina w³aœci- W odbiorze uczestniczy³ 
szczak - przedstawiciel ciel - Marian Stachyra, doty- Czes³aw Krzysztoñ - Zastêp-
Orange Polska S.A. oraz cz¹c¹ przebudowy napo- ca Burmistrza Janowa Lu-
Zbigniew Powêzka - Inspek-wietrznej linii telekomuni- belskiego, Anna Szkup - 
tor Nadzoru.kacyjnej przy ulicy Targo- Kierownik Referatu Ochro-
Tekst i foto: Dorota Kozdrawej na docinku 300 m. ny Œrodowiska i Logistyki 

Przebudowa napowietrznej 
linii telekomunikacyjnej 

przy ulicy Targowej

Podró¿uj¹cy, jak i miesz-
kañcy naszej gminy od d³u¿-
szego czasu mog¹ zauwa¿yæ 
roboty drogowe, jakie s¹ 
prowadzone na trasie Janów 
Lubelski - Szklarnia. Oprócz 
nowej nawierzchni asfalto-
wej i poszerzenia drogi, 
wykonania zjazdów i rowów 
odwodnieniowych, plano-
wane jest utworzenie 2 me- zuj¹c¹ Zarz¹d Dróg Powia- gi powiatowej ul. Tury-
trowej œcie¿ki rowerowej towych w Janowie Lubels- styczna od drogi krajowej do 
(po lewej stronie w kierunku kim. Dodajmy, ¿e inwe- ul. Œwierdzowej, wraz 
Szklarni). Ta wiadomoœæ stycja wspó³finansowana z przebudow¹ skrzy¿owania 
ucieszy z pewnoœci¹ mi³oœ- jest tak¿e przez Gminê z t¹ drog¹.
ników turystyki rowerowej, Janów Lubelski i Nadleœnic- G³ównym wykonawc¹ robót 
poniewa¿ trasa jest umiej- two Janów Lubelski. Prze- budowlanych jest Komu-
scowiona  przy drodze, która prowadzone roboty drogowe nalne Przedsiêbiorstwo Ro-
prowadzi przez Lasy Janow- na odcinku Janów Lubelski - bót Drogowych Spó³ka 
skie.   Szklarnia wchodz¹ w zakres z o.o. w Lublinie.
Beneficjentem jest Powiat szerszych prac, które do- Tekst i foto: Dorota Kozdra
Janowski, a jednostk¹ reali- tycz¹ tak¿e przebudowy dro-

Remontuj¹ ponad 5 km 
drogi na odcinku 

Janów Lubelski - Szklarnia

Do 8 wrzeœnia 2016 roku siêbiorcami poprzez nowe dzanie innowacji marketin-
mo¿na sk³adaæ wnioski rozwi¹zania informatycz- gowej i organizacyjnej.
w Lubelskiej Agencji Wspie- ne), wsparcie dzia³añ inwe- Dofinansowanie dotyczy 
rania Przedsiêbiorczoœci stycyjnych, zwi¹zanych „Dzia³ania 3.7 Wzrost kon-
w Lublinie (ul. Wojciechow- z rozszerzeniem dzia³alnoœci kurencyjnoœci MŒP, Regio-
ska 9A) na dofinansowanie eksportowej np. zakup linii nalnego Programu Opera-
dla mikro i ma³ych przed- produkcyjnych dostosowa- cyjnego Województwa Lu-
siêbiorstw z województwa nych do potrzeb nowego belskiego na lata 2014 - 
lubelskiego. Dofinanso- rynku zbytu, wdra¿anie 2020”. Termin rozstrzygniê-
wanie przeznaczone jest w przedsiêbiorstwach wyni- cia konkursu - II kwarta³ 
w szczególnoœci na: stwo- ków badañ naukowych i roz- 2017 roku. Wnioski o dofi-
rzenie/doposa¿enie infra- wojowych oraz innowacyj- nansowanie projektu nale¿y 
struktury przedsiêbiorstw nych rozwi¹zañ poprzez sk³adaæ wy³¹cznie w formie 
w celu wprowadzenia no- wsparcie dzia³añ zwi¹za- elektronicznej za poœrednic-
wych lub ulepszonych pro- nych z nabyciem praw do twem Lokalnego Systemu 
duktów/us³ug, zastosowanie w³asnoœci intelektualnej Informatycznego 2014 - 
nowoczesnych technologii - oraz wsparcie dzia³añ maj¹- 2020. 
rozwój produktów i us³ug cych na celu dostosowanie Dodajmy, ¿e maksymalny 
opartych na TIK (np. opty- istniej¹cych aktywów firmy procentowy poziom dofinan-
malizacja procesów zarz¹- do potrzeb wdro¿enia no- sowania UE wydatków kwa-
dzania przedsiêbiorstwem, wego procesu, produktu, lifikowalnych wynosi 70% .
wspó³praca pomiêdzy przed- b¹dŸ us³ugi, a tak¿e pobu- Dorota Kozdra

Masz firmê? Mo¿esz zyskaæ 
dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego

Kolejn¹ inwestycj¹ zrea-
lizowan¹ przy wspó³udziale 
Gminy Janów Lubelski i Po-
wiatu Janowskiego jest 
przebudowa (ronda) skrzy-
¿owania drogi powiatowej 
ul. Okopowa z drog¹ gminn¹ 
ul. Koœciuszki w zakresie 
nawierzchni. Projekt zada-
nia zosta³ opracowany przez 
Zarz¹d Dróg Powiatowych 
w Janowie Lubelskim. War-
toœæ zadania to suma rzêdu 
oko³o 70 tys. z³otych. Dnia 
22 czerwca br. w obecnoœci 
Grzegorza Pyrzyny - Staros-
ty Powiatu Janowskiego, Zaznaczmy, ¿e firm¹, która gulacji pionowej studzienek 
Witolda KuŸnickiego - prowadzi³a niniejsze prace dla urz¹dzeñ podziemnych, 
Dyrektora Zarz¹du Dróg Po- drogowe by³o Przedsiêbior- odtworzenie oznakowania 
wiatowych w Janowie Lu- stwo Robót Drogowych poziomego poprzez wy-
belskim mia³ miejsce odbiór w Janowie Lubelskim. malowanie przejœcia dla 
wykonywanego zadania. W zakres zadania wchodzi³y pieszych.
Gminê Janów Lubelski m.in.: roboty pomiarowe, Tekst: Dorota Kozdra, 
reprezentowa³ S³awomir wykonanie nowej nak³adki foto: S³awomir Dworak
Dworak. bitumicznej, wykonanie re-

Odbiór wykonanego zadania - 
przebudowa (ronda) 

skrzy¿owania drogi powiatowej -
ul. Okopowej z ul. Koœciuszki

Kolejna si³ownia zew-
nêtrzna na wolnym powiet-
rzu w naszej gminie. Tym ra-
zem mowa o si³owni znajdu-
j¹cej siê na terenie Oœrodka 
Edukacji Ekologicznej Lasy 
Janowskie. Koszt ca³kowi-
ty zadania pochodzi z bu-
d¿etu janowskiego Nadleœ-
nictwa. Z jej posiadania 
uciesz¹ siê nie tylko miesz-
kañcy naszego miasta, ale 
tak¿e i turyœci odwiedzaj¹cy 
w okresie nadchodz¹cych 
wakacji nasz¹ okolicê.
Przypomnijmy, ¿e jest to ju¿ 
pi¹ta si³owania zewnêtrzna 
w gminie. Dwie si³ownie sta³a „wyposa¿ona” w si³o-siê przy Zespole Szkó³ w Bia-
umiejscowione s¹ przy pla- wnie osiedle Przyborowie ³ej. Najwczeœniej zosta³a 
cach zabaw na osiedlu przy ulicy Bukowej oraz zamontowana si³ownia 
Wschód przy ul. Jaœminowej Momoty Górne przy Pub-w Parku Rekreacji ZOOM 
i osiedlu Zaolszynie przy ul. licznej Szkole Podstawowej.NATURY nad Zalewem 
Okopowej. Kolejna znajdujê Tekst i foto: Dorota KozdraJanowskim. W czerwcu zo-

Si³ownie zewnêtrzne 
w naszej gminie

Kole jnym zadan iem zakres prac dotyczy³ budo- budowlanych wykonano 
zrealizowanym w ramach wy nowej nawierzchni, od- tak¿e ci¹g pieszo - rowe-
Programu Rozwoju Gmin- tworzenia rowów i poboczy, rowy o szerokoœci 2,50 m. 
nej i Powiatowej Infrastruk- przebudowy drogi powiato- Zadanie zosta³o realizowane 
tury Drogowej na lata 2016 - wej wraz z przebudow¹ przez Powiat Janowski 
2019, jest przebudowa drogi skrzy¿owania z drog¹ gmin- w partnerstwie z Gmin¹ 
powiatowej 2833L Janów n¹ ul. Œwierdzowa. Janów Lubelski.
Lubelski ul. Turystyczna Zaznaczmy, i¿ w ramach Tekst i foto: 
o d³ugoœci 0,7 km. G³ówny przeprowadzonych robót Dorota Kozdra

Ulica Turystyczna -
przebudowa drogi powiatowej

Obecnie trwaj¹ prace na drogowym drogi powiato- belskim. Gmina sfinanso-
ulicy Okopowej, które doty- wej  w miejscowoœci Bia³a wa³a zakup materia³ów na 
cz¹ remontu chodnika od km w lokalizacji od km 2+108 kwotê 1822, 70 z³.
0,387 do km 0,668. Gmina do km 2+312 - prawa strona Natomiast obecnie trwa re-
Janów Lubelski wspó³finan- drogi, oraz wykonania re- mont chodnika na Bia³ej. 
suje remont na kwotê rzêdu montu zjazdu z drogi powia- W przypadku tego zadania, 
94 tys. z³otych. Kolejna in- towej ul. Wojska Polskiego jak zosta³o wczeœniej wspo-
westycja dotyczy udzielenia do bloku mieszkalnego. Re- mniane, Gmina Janów Lu-
pomocy rzeczowej przez mont zjazdu na ul. Wojska belski zakupi³a materia³y, 
Gminê Janów Lubelski dla Polskiego zosta³ zakoñczo- które zostan¹ okreœlone po 
Powiatu Janowskiego na ny. Roboty zosta³y wykona- wykonaniu koñcowych 
wykonanie remontu chodni- ne przez Zarz¹d Dróg Po- prac. 
ka usytuowanego w pasie wiatowych w Janowie Lu- Dorota Kozdra

Inwestycje wspó³finansowane 
z Powiatem Janowskim
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Ju¿ drugi raz m³odzie¿ z ca³ego tuarium. Po wspólnej modlitwie na wita³a Barbra Nazarewicz - Dyrek-
œwiata przyjecha³a do Polski. Oko- czele z ks. kan. dr Jackiem Stasza- tor Muzeum Regionalnego, która 
³o 2,5 mln pielgrzymów z 187 kra- kiem - proboszczem parafii pw. m³odzie¿y przedstawi³a historiê 
jów uczestniczy³o w Œwiatowych Œw. Jana Chrzciciela i ks. kan. dr Janowa Lubelskiego. W drugi 
Dniach M³odzie¿y w Krakowie. Jackiem Beksiñskim - probosz- dzieñ pobytu pielgrzymi zwiedzili 
Ka¿dego dnia obserwowaliœmy czem parafii pw. Œw. Jadwigi Kró- nasz¹ gminê: £¹¿ek Garncarski, 
„to” wyj¹tkowe wydarzenie, s³u- lowej oraz Burmistrzem Janowa £¹¿ek Ordynacki, Oœrodek Eduka-
chaliœmy pieœni, uczestniczyliœmy Lubelskiego Krzysztofem Ko³ty- cji Ekologicznej Lasy Janowskie, 
w Mszach Œwiêtych. Ile w tym siem, Zastêpc¹ Burmistrza Czes³a- Park Rekreacji ZOOM NATURY. 
czasie by³o przemyœleñ, modlitw, wem Krzysztoniem, Wicestarost¹ Uczestniczyli w wielu spotkaniach 
spotkañ i rozstañ. Jeszcze pa- Powiatu Janowskiego Antonim o charakterze integracyjnym, spor-
miêtamy jak 21 lipca witaliœmy na Kulp¹, przeszliœmy na Janowski towym, w tym zosta³ rozegrany 
Rynku Janowa Lubelskiego Rynek. Goœci z W³och witaliœmy mecz pi³ki no¿nej Polska - W³ochy 
pielgrzymów z W³och, jak 24 lipca nie tylko modlitw¹, œpiewem, ale z wynikiem 3:3. W sobotê, dzieñ 
w niedzielne popo³udnie w Oœrod- i tañcem w wykonaniu wolontariu- przed wyjazdem do Krakowa 
ku Edukacji Ekologicznej Lasy szy. M³odzie¿ zosta³a serdecznie odwiedzili Sandomierz. Przez ca³y 
Janowskie janowska m³odzie¿ przywitana przez w³adze samorz¹- okres pobytu pielgrzymów z W³och 
¿egna³a w³osk¹ m³odzie¿. W œrodo- dowe: Burmistrza Krzysztofa Ko³- towarzyszy³y nam s³owa pieœni 
we popo³udnie witaliœmy Papie¿a tysia, który zapozna³ goœci z histo- hymnu Œwiatowych Dni M³odzie-
Franciszka na naszej ziemi. Dnia ri¹ i tradycj¹ naszej gminy, ¿ycz¹c ¿y, a przede wszystkim poczucie 
31 lipca Polska ¿egna³a Papie¿a. przyby³ym wspania³ego pobytu, jednoœci i braterstwa. „W milcze-
O godzinie 19:30, Papie¿ Franci- pe³nych niezapomnianych wra¿eñ niu wspominajmy to spotkanie… - 
szek opuœci³ nasz kraj. w Janowie Lubelskim. Starosta Ja- mówi³ Papie¿ Franciszek podczas 
W Œwiatowych Dniach M³odzie¿y nowski Grzegorz Pyrzyna witaj¹c Mszy Pos³ania w Brzegach 31 
uczestniczy³a tak¿e m³odzie¿ z Ja- goœci z W³och zwróci³ szczególn¹ lipca 2016 roku - dodaj¹c „pod-
nowa Lubelskiego. Zaznaczmy, ¿e uwagê na rolê Œwiatowych Dni trzymujmy pamiêæ obecnoœci 
od 20 do 24 lipca podczas pobytu M³odzie¿y w ¿yciu nas wszystkich, Boga i Jego S³owa, rozbudzajmy w 
pielgrzymów z W³och w naszym wspominaj¹c, ¿e sam uczestniczy³ sobie g³os Jezusa, który wzywa nas 
mieœcie, pomoc¹ s³u¿yli im wo- w pierwszych ŒDM jakie odby³y po imieniu”. Dzisiaj pozostan¹ 
lontariusze z koœcio³a pw. Œw. siê 25 lat temu w Czêstochowie. wspólne fotografie i to szczególne 
Jadwigi Królowej i koœcio³a pw. W czwartkowe przedpo³udnie na jedno wspomnienie…
Œw. Jana Chrzciciela, którzy na to Rynku pielgrzymów z W³och przy- Tekst i foto: Dorota Kozdra
wyj¹tkowe wydarzenie przygo-
towali siê przez ca³y rok.  Jeszcze 
d³ugo czwartkowy wiatr bêdzie 
niós³ pieœñ - oficjalny hymn Œwia-
towych Dni M³odzie¿y, jakim wi-
tano m³odzie¿ z W³och, która do 
Polski przyjecha³a na Œwiatowe 
Dni M³odzie¿y. Dnia 21 lipca br. 
na Rynku Starego Miasta w Ja-
nowie Lubelskim byliœmy œwiad-
kami wydarzenia, które na d³ugo 
zapisze siê nie tylko w naszej pa-
miêci. „B³ogos³awieni mi³osierni, 
albowiem oni mi³osierdzia dost¹-
pi¹…” - po raz ostatni zabrzmia³ 
w niedzielê - 31 lipca.
Pielgrzymów z W³och w naszym 
mieœcie przywitano œpiewem 
i modlitw¹ w Janowskim Sank-

„W milczeniu wspominajmy to spotkanie… "- 
Œwiatowe Dni M³odzie¿y
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Roztañczony, rozœpiewany, pierwszy mia³y miejsce w Parku w zajêciach Zumby ® Fitness i Sal- stkim piosenki. Us³yszeliœmy hity pek. Cierpliwie odpowiada³a na 
a przede wszystkim filmowy - Rekreacji ZOOM NATURY nad sation™. Wieczorami odbywa³y z takich produkcji jak: „Shrek”, pytania, pozowa³a do zdjêæ. By³a 
w niedzielê zakoñczy³ siê ju¿ 12. Zalewem Janowskim. W piêknych siê koncerty - dla uczestników „Kraina lodu”, „Dirty dancing”, oczarowana Janowem, atmosfer¹ 
Festiwal Artystów Filmu i Tele- okolicznoœciach przyrody miesz- festiwalu zagra³y zespo³y: „Konfi- „Akademia Pana Kleksa” czy i przede wszystkim fanami, którzy 
wizji FART w Janowie Lubelskim. kañcy miasta i okolic gromadzili tura”, „Dziadek”, „Stonehenge”, „Gwiezdne wojny”. M³odym so- przyszli na spotkanie. 
Od 19 do 24 lipca mi³oœnicy siê pod scen¹ i brali udzia³ a Agnieszka Wiechnik - znana listkom towarzyszyli tancerze z ze- Nowoœci¹ by³a nie tylko lokaliza-
dobrego kina, lokalnych zespo³ów w licznych atrakcjach.  Pod okiem wokalistka pochodz¹ca z Janowa, spo³u „JUMP” £ukasza Kurzyny, cja festiwalu, ale równie¿ sposób 
i tañca mieli okazjê korzystaæ profesjonalistów - Darii i Marcina wraz ze swoimi m³odymi, utalento- a na projektorze wyœwietlano doboru repertuaru kina. Filmy wy-
z ró¿norodnych atrakcji przygoto- Górnych oraz £ukasza Kurzyny wanymi uczniami przenios³a wi- fragmenty ekranizacji. Na zakoñ- œwietlane w plenerze wybrali 
wanych przez organizatorów uczono siê tañców towarzyskich dzów i s³uchaczy do œwiata bajek czenie FART-owych spotkañ widzowie w ankiecie dostêpnej na 
imprezy. i karaibskich: bachaty, salsy, paso i filmów. Widowisko muzyczne w plenerze zagra³ zespó³ „Olek stronie internetowej miasta. Wy-
Ka¿dy FART-owy dzieñ rozpoczy- doble, jive, samby, rumby czy cha- zatytu³owane „W krainie bajek Orkiestra” pod batut¹ Aleksandra œwietlono same hity ostatnich lat, 
na³ siê od seansów dla najm³od- chy. W lekcjach brali udzia³ i duzi, i filmów” zachwyci³o mieszkañ- Krzosa. Obowi¹zkowym punktem miêdzy innymi: „Jesteœ Bogiem”, 
szych w Janowskim Oœrodku i mali, i profesjonaliœci, i amatorzy. ców naszego miasta. Przebrane FART-u jest spotkanie z gwiazd¹. „Uk³ad zamkniêty”, „Body / Cia-
Kultury. Popo³udniowe i wieczor- Panie z ogromn¹ przyjemnoœci¹ w bajkowe i filmowe stroje woka- W tym roku swoj¹ obecnoœci¹ ³o”, „Chcê siê ¿yæ” czy „Miasto 44”.
ne wydarzenia plenerowe po raz i zaanga¿owaniem uczestniczy³y listki zaprezentowa³y znane wszy- zaszczyci³a nas Katarzyna Cicho- Tekst i foto: Paulina Molicka

Na Przystani Klubu ¯eglar- kacyjnego szkolenia „Wiatr i woda wios³owych. Natomiast uczniowie 
skiego „ZEFIR” nad Zalewem Ja- - pierwsze spotkanie ”, kursanci klasy V a, jako absolwenci takiego 
nowskim odby³y siê zajêcia waka- spotykaj¹ siê w ma³ych grupach - kursu w poprzednim roku, uczest-
cyjne dla uczniów klas sportowych za³ogach. niczyli w programie ¿eglarskim - 
IV a i V a Publicznej Szko³y Pod- Uczniowie klasy IV a podwy¿szali rozszerzonym. Program rozsze-
stawowej w Janowie Lubelskim. umiejêtnoœci samodzielnego wios- rzony realizowany jest w Klubie od 
Teraz, po ukoñczeniu przedwa- ³owania na kajakach i ³odziach 2015 r. i zasadniczo polega na 

nauce rozró¿niania kursów wzglê-
dem wiatru oraz nabyciu umiejêt-
noœci samodzielnego sterowania 
na ma³ych ¿aglówkach. O ile 
adepci wyka¿¹ siê wytrwa³oœci¹, 
z pewnoœci¹ naucz¹ siê zwrotów na 
wiatr i z wiatrem a póŸniej pop³yn¹ 
dalej i dalej ….
W przerwach lub w czasie deszczu 
wszyscy kursanci staraj¹ siê poz-
naæ tajniki pracy z linami, w tym 
podstawowe wêz³y ¿eglarskie: 
pogrubiaj¹ce i ³¹cz¹ce.
Szkolenie jest realizacj¹ zadania 
publicznego z dofinansowaniem 
Gminy Janów Lubelski.

Janów Lubelski, 
30.07.2016 r.

Komandor Klubu - Antoni Sydor
Foto: Joanna Sydor

W dniu 16.07.2016 roku Sto- po nieudanym zamachu stanu. 
warzyszenie Porozumienie Inicja- W drugiej czêœci spotkania, 
tyw Samorz¹dowych zorganizo- w serdecznej i przyjacielskiej at-
wa³o piknik w Oœrodku Edukacji mosferze, przy dŸwiêkach dobrej 
Ekologicznej Lasy Janowskie. muzyki i grillowanych smako³y-
Spotkanie zaszczyci³ swoj¹ obec- kach biesiadowano do póŸnych 
noœci¹ prof. Miros³aw Piotrowski - godzin wieczornych. W spotkaniu 
pose³ do Parlamentu Europejskie- wziê³o udzia³ oko³o sto osób, 
go wraz z rodzin¹, który w czêœci przyjaciele Profesora i sympatycy 
oficjalnej wyjaœni³ zebranym obec- stowarzyszenia z ca³ego woje-
n¹ sytuacjê Anglii we Wspólnocie wództwa lubelskiego.
Europejskiej. Europose³ odniós³ Tekst: Zarz¹d Stowarzyszenia 
siê te¿ do obecnej sytuacji w Turcji Foto: Archiwum Stowarzyszenia

12. Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART 
w Janowie Lubelskim

„Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 
2016. Zajêcia wakacyjne”

Piknik rodzinny 
w Lasach Janowskich
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W czerwcu Okrêgowa Ko- ³ej - 12 uczniów. Podajemy  zuj¹, ¿e uczniowie dobrze 
misja Egzaminacyjna poda³a wyniki: PSPzOI w Janowie poradzili sobie z zadaniami 
wyniki egzaminów szósto- Lubelskim - jêzyk polski - z jêzyka polskiego wyma-
klasistów. £¹cznie 146 ucz- 70%, matematyka - 52%, gaj¹cymi wyszukania w tek-
niów ze wszystkich szkó³ jêzyk angielski - 70%, PSP œcie informacji wyra¿onych 
podstawowych z terenu gmi- w Momotach Górnych - jê- wprost i poœrednio (ukry-
ny Janów Lubelski przyst¹- zyk polski- 78%, matema- tych) oraz identyfikowania 
pi³o do egzaminu gimnazja- tyka - 60%, jêzyk angielski - wypowiedz jako tekstu in-
lnego. W Publicznej Szkole 68%. SP Fundacji Elemen- formacyjnego. Z matematy-
Podstawowej z Oddzia³ami tarz w £¹¿ku Ordynackim - ki wykazali siê umiejêtno-
Integracyjnymi - 118 ucz- jêzyk polski - 70%, matema- œci¹ wykonywania obliczeñ 
niów, w Publicznej Szkole tyka 58%, jêzyk angielski - praktycznych, a w szczegól-
w Momotach Górnych - 13 62%. PSP im. Tadeusza Koœ- noœci obliczeñ zegarowych 
uczniów, w Szkole Podsta- ciuszki w Bia³ej - jêzyk pols- Uczniowie przystêpuj¹cy do 
wowej „Fundacji Elemen- ki - 68%, matematyka - 52%, sprawdzianu z jêzyka an-
tarz im. Ignacego £ukasie- jêzyk angielski - 61%. gielskiego najlepiej poradzi-
wicza” w £¹¿ku Ordynac- Jak podaje Okrêgowa Ko- li sobie z rozwi¹zaniem za-
kim - 3 uczniów, w Publicz- misja Egzaminacyjna „Wy- dañ sprawdzaj¹cych znajo-
nej Szkole Podstawowej im. niki tegorocznego spraw- moœæ œrodków jêzykowych”.
Tadeusza Koœciuszki w Bia- dzianu szóstoklasisty poka- Dorota Kozdra

Od lipca 2016 roku no-
wym Dyrektorem Oœrodka 
Rewalidacyjno - Wycho-
wawczego w Janowie Lu-
belskim zosta³a Iwona Miœ-
kiewicz - Rachwa³. Pani 
Iwona od pocz¹tku swej 
pracy zawodowej zwi¹zana 
jest ze szkolnictwem. Po-
cz¹tkowo pracowa³a w Zes-
pole Szkó³ im. Jana Paw³a II 
w Potoczku, kolejno w Zes-
pole Szkó³ w Dzwoli im. Lubelskim pracuje 7 nau- chowawczym, który oznaj-
Bohaterów Wrzeœnia 1939 czycieli: Iwona Bielecka, mi³ rozpoczêcie roku szkol-
roku (praca z dzieæmi z g³ê- Barbara Kapica, Joanna Su- nego 2013/2014, a tym 
bok¹ niepe³nosprawnoœci¹). lowska, El¿bieta Czajka, To- samym da³ pocz¹tek historii, 
W Oœrodku Rewalidacyjno - masz Flis, Magdalena Nie- któr¹ ca³y czas tworzymy”. 
Wychowawczym w Janowie kiera (logopeda), Agnieszka Pracownicy, wychowanko-
Lubelskim pracuje od po- Jonak (psycholog) oraz Iwo- wie oœrodka, na czele z Dy-
cz¹tku jego powstania, czyli na Miœkiewicz - Rachwa³ rektor tworz¹ kolejne etapy 
od wrzeœnia 2013 roku jako (Dyrektor). Jak czytamy na „¿ycia” Oœrodka Rewali-
nauczyciel - wychowawca stronie OR-W: „Dnia 2 wrze- dacyjno - Wychowawczego 
grupy dzieci z niepe³no- œnia 2013 roku zadzwoni³ w Janowie Lubelskim.
sprawnoœci¹ umiarkowan¹. pierwszy „dzwonek” w Oœ- Tekst i foto:  
Obecnie w OR-W w Janowie rodku Rewalidacyjno - Wy- Dorota Kozdra

Egzamin gimnazjalny skim, najlepiej poradzili zyk francuski klasa E) - po-
sk³ada siê z trzech czêœci. sobie z jêzykiem polskim - ziom podstawowy - 83,8%, 
W pierwszej - humanistycz- 74,1 %, powiat - 68,3%, wo- powiat - 83,8%, wojewódz-
nej - uczniowie rozwi¹zy- jewództwo - 69, 7%. Zada- two - 74, 3%. Jêzyk francu-
wali zadania z historii, wie- nia z jêzyka polskiego doty- ski (klasa E) - poziom roz-
dzy o spo³eczeñstwie i z jê- czy³o odbioru tekstów kultu- szerzony - 100%, powiat - 
zyka polskiego. Druga czêœæ ry i wykorzystanie zawar- 100%, województwo - 
matematyczno - przyrod- tych w nich informacji. Z hi- 100%. Jêzyk niemiecki (po-
nicza sprawdzi³a wiedzê storii natomiast gimnazja- ziom podstawowy) Klasa B, 
gimnazjalistów z przedmio- liœci sprawdzili umiejêtnoœæ D, F - 74,1%, powiat - 
tów œcis³ych, czyli z biolo- wnioskowania na podstawie 61,4%, województwo - 
gii, chemii, fizyki, geografii Ÿród³a ikonograficznego. 55,2%.
oraz matematyki. W trzeciej Z historii i wiedzy o spo³e- Gimnazjaliœci z Zespo³u 
czêœci egzaminu uczniowie czeñstwie - 59,4%, powiat - Szkó³ w Bia³ej najlepiej 
rozwi¹zywali zadania z wy- 54,3%, województwo - równie¿ poradzili sobie 
branego jêzyka obcego na 56,2%. Matematyka -  z jêzykiem polskim zys-
poziomie rozszerzonym i na 49,1%, powiat 45,7%, wo- kuj¹c - 67,6%, z historii 
poziomie podstawowym. jewództwo - 48,6%. Przed- i wiedzy o spo³eczeñstwie - 
Przypomnijmy, ¿e na terenie mioty przyrodnicze - 53,9%, 48,8%, matematyki - 
gminy Janów Lubelski funk- powiat - 48,8%, wojewódz- 40,6%, przedmioty przy-
cjonuje Publiczne Gimna- two - 51,6%. Jêzyk angielski rodnicze - 46, 9%, jêzyk 
zjum w Janowie Lubelskim poziom podstawowy - angielski (poziom podsta-
i Gimnazjum w Zespole 69,1%, powiat - 60,6%, wo- wowy) - 42,5%, jêzyk an-
Szkó³ w Bia³ej. jewództwo - 63,1%. Jêzyk gielski (poziom rozsze-
Gimnazjaliœci z Publiczne- angielski poziom rozszerzo- rzony) - 25,5%. 
go Gimnazjum im. Jana ny - 51,2%, powiat - 40,4%, Tekst: 
Paw³a II w Janowie Lubel- województwo - 42,7%. Jê- Dorota Kozdra

System czwórkowy, czy-
li 4+4+4 (poziom podstawo-
wy + poziom gimnazjalny + 
szko³a œrednia), tak mo¿na 
nazwaæ now¹ reformê edu-
kacji o której coraz czêœciej 
mówi Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. Od 2017 
roku bêdzie obowi¹zywa³a 
8-letnia szko³a powszechna, 
4-letnie liceum oraz szko³a W efekcie w roku szkolnym To nie jedyne zmiany w edu-
bran¿owa, zamiast zawo- 2019/2020 do liceów, tech- kacji. Kolejne maj¹ doty-
dówki Tak¹ reformê zapo- ników i szkó³ bran¿owych czyæ kszta³cenia i doskona-
wiedzia³a pod koniec czerw- trafi podwójny rocznik ucz- lenia zawodowego nauczy-
ca Anna Zalewska - Minister niów - po VIII klasie szko³y cieli. Czêsta zmiana szkó³ 
Edukacji Narodowej. W kla- powszechnej i III gimna- nie s³u¿y komfortowi eduka-
sach I-IV szko³y podstawo- zjum. W liceach - w okresie cji uczniów i ma z³e prze³o-
wej, bêdzie „poziom pod- przejœciowym, czyli do po- ¿enie na ich wyniki. Wed³ug 
stawowy”, zaœ w klasach V- jawiania siê w 2019 r. pierw- MEN ³atwiejszy jest system, 
VIII „poziom gimnazjalny”. szych absolwentów szkó³ w który jest mniej etapów 
W klasie IV pojawi siê powszechnych - nauka bê- szkolnictwa. Wp³yw na de-
wprowadzenie do przedmio- dzie prowadzona wed³ug cyzjê ministerstwa ma mieæ 
tów, które ma „z³agodziæ” tzw. starej podstawy progra- równie¿ niestabilna sytuacja 
dotychczasowe bezpoœred- mowej, czyli tej, która obo- demograficzna. Wœród pod-
nie przechodzenie z edukacji wi¹zywa³a przed 2012 r. awanych informacji przewa-
wczesnoszkolnej do naucza- Dodajmy, ¿e w roku szkol- ¿aj¹ te, które mówi¹ o tym, 
nia przedmiotowego. Tzw. nym 2017/2018 uczniowie ¿e  „mamy bardzo nierówne 
przejœcie ma „z³agodziæ” koñcz¹cy klasê VI szko³y jeœli chodzi o demografiê 
fakt, ¿e klasy IV maj¹ mieæ podstawowej stan¹ siê ucz- roczniki, dlatego gimnazja 
tego samego wychowawcê, niami VII klasy szko³y pod- i szko³y podstawowe czêsto 
którego mia³y przez trzy stawowej. Natomiast zasad- ³¹cz¹ siê w zespo³y szkó³”.  
pierwsze lata szko³y. nicza szko³a zawodowa Czy wprowadzone zmiany 
Uczniowie, którzy jesieni¹ stanie siê szko³¹ bran¿ow¹. wp³yn¹ pozytywnie na struk-
trafi¹ 2017 r. trafi¹ do I i VII Zmiany zakoñcz¹ siê w roku tury kszta³cenia? O pierw-
klas szkó³ powszechnych, szkolnym 2023/2024. szych rezultatach prowadzo-
bêd¹ pierwszymi rocznika- Zatem przypomnijmy, pow- nych zmian bêdziemy mogli 
mi, które bêd¹ uczyæ siê stanie: 8-letnia szko³a pow- przekonaæ siê w najbli¿szym 
zgodnie z now¹ podstaw¹ szechna, 4-letnie liceum czasie.
programow¹ kszta³cenia ogólnokszta³c¹ce,5-letnie Tekst i foto: Dorota Kozdra 
ogólnego. Uczniowie pozo- technikum i 5 - letnia dwu-

(W artykule wykorzystano sta³ych roczników bêd¹ koñ- stopniowa szko³a bran¿owa 
materia³y ze strony czyæ rozpoczêty cykl nau- z 3-letnim pierwszym stop-

Ministerstwa Edukacji czania w szko³ach pod- niem i 2-letnim drugim stop-
Narodowej)stawowych i gimnazjalnych. niem. 

Wyniki egzaminów 
gimnazjalnych 2016

Jak posz³o naszym 
szóstoklasistom na 

tegorocznych testach?

Iwona Miœkiewicz - Rachwa³
Dyrektor Oœrodka 

Rewalidacyjno - Wychowawczego

Kolejne zmiany w systemie 
edukacji, czyli „powrót” 

czteroletniej szko³y licealnej 
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Porz¹dek uroczystoœci:
10.00 - Msza Œwiêta w Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej
11.00 - Przemarsz do Zespo³u Szkó³ w Bia³ej
11.30 - Powitanie goœci przez Dyrektora Szko³y
11.45 - Przedstawienie historii szko³y 
12.00 - Przedstawienie informacji o obecnej dzia³alnoœci szko³y.
12.15 - Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szko³y
13.00 - Wyst¹pienia zaproszonych goœci
13.20 - Wrêczenie nagród uczniom bior¹cym udzia³ w konkursach o szkole.
13.30 - Zwiedzanie szko³y i wpisy do Ksiêgi Pami¹tkowej

Ju¿ po raz kolejny pod- £¹cznie wp³ynê³o 11 wnios- ratu Gospodarki Przestrzen- ce egzekwo: Jolanta Ku- ¿ena Widz (Bia³a Druga), towane zdjêcia z pewnoœ-
czas Festiwalu Kaszy „Gry- ków konkursowych. Jeden nej i Gruntami, Tomasz Ja- rzyna (ul. Ulanowska, Ru- III Miejsce egzekwo - Mar- ci¹ wychwycimy jak jest 
czaki” zosta³ rozstrzygniêty wniosek zosta³ odrzucony worski i Krzysztof Walde- da), Gabriel Gumienik cin Król (ul. Koœciuszki, kszta³towany, rozwijany, 
konkurs na naj³adniejsz¹ z przyczyn formalnych. mar Ko³tyœ - pracownicy (ul. Podlipie, Janów Lu- Janów Lubelski), Miros³a- a przede wszystkim pielêg-
zagrodê i posesjê w Gminie Konkurs zosta³ przeprowa- Referatu Ochrony Œrodo- belski), Barbara Babicz wa Rawska (Ujœcie). nowany, jak z ogromn¹ 
Janów Lubelski. Przypo- dzony w kategoriach: kate- wiska i Logistyki Urzêdu (ul. Podlipie, Janów Lu- Nagrodami w konkursie s¹ starannoœci¹ w³aœciciele 
mnijmy, ¿e organizatorem goria „Zagroda” i kategoria Miejskiego, po przeprowa- belski), Agnieszka Konefa³ komplety wiklinowych zagród i posesji uchwycili 
konkursu jest Burmistrz Ja- „Posesja”. Komisja w sk³a- dzeniu oglêdzin w terenie (ul. Ogrodowa, Janów mebli ogrodowych, kosze wszelkie barw przyrody 
nowa Lubelskiego, nagrody dzie: Anna Szkup - Kierow- ocenia³a posesje i zagrody, Lubelski), III miejsce - Ma- z kompozycjami roœlinnymi i wartoœci œrodowiska kul-
zakupiono ze œrodków fi- nik Referatu Ochrony Œro- wy³aniaj¹c zwyciêzców. ria i Jan Wójcik (ul. Ula- i poradniki. turowego. Kolejny konkurs 
nansowych pochodz¹cych dowiska i Logistyki, Jo- W kategorii „Posesja” - nowska, Ruda). Celem konkursu jest d¹¿e- ju¿ za rok, zapraszamy ju¿ 
z bud¿etu Gminy oraz lanta Zezuliñska - Kiero- I Miejsce otrzyma³ Micha³ W kategorii Zagroda: nie do podnoszenia walo- dziœ.
Wojewódzkiego Funduszu wnik Referatu Architektury Martyna z Janowa Lubels- I Miejsce - Bo¿ena Nita rów estetycznych posesji / Tekst: Dorota Kozdra, 
Ochrony Œrodowiska i Gos- i Planowania, El¿bieta Mi- kiego (ul. Bohaterów Pory- (ul. Przyborowie, Janów zagród na terenie naszej foto: Referat Ochrony 
podarki Wodnej w Lublinie. chalska - Kierownik Refe- towego Wzgórza), II miejs- Lubelski), II Miejsce - Bo- gminy. Patrz¹c na prezen- Œrodowiska i Logistyki UM

Naj³adniejsza zagroda, posesja w barwach lata 
w gminie Janów Lubelski

Now¹ Dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej z Oddzia³ami le 15 lat, uwa¿am, ¿e moje doœ- na lepsze. Pomoc¹ bêd¹ s³u¿yæ, 
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lu- wiadczenie w pracy pedago- Zastêpcy: Iwona Walas - nau-
Integracyjnymi w Janowie Lu- belskim. W 2012 roku uzyska³a gicznej, znajomoœæ œrodowiska czyciel edukacji wczesnoszkolnej 
belskim zosta³a Agnieszka Trytek. stopieñ awansu zawodowego  uczniowskiego i potencja³u kadry i Ewa Widomska - nauczyciel 
Pani Agnieszka jest absolwentem nauczyciela dyplomowanego. Od pedagogicznej u³atwi¹ mi pracê na matematyki. Zaznaczmy, ¿e w Pu-
historii Uniwersytetu Marii Curie - 1 lipca 2016 roku Agnieszka tym stanowisku. Wiem jak¹ bazê blicznej Szkole Podstawowej 
Sk³odowskiej w Lublinie. Po Trytek pe³ni funkcjê Dyrektora posiada szko³a i co trzeba udosko- z Oddzia³ami Integracyjnymi pra-
ukoñczeniu studiów (we wrzeœniu Publicznej Szko³y Podstawowej naliæ. Myœlê, ¿e wytrwa³oœæ w d¹- cuje 70 nauczycieli. 
2001 roku) rozpoczê³a prace jako w Janowie Lubelskim. Jak zazna- ¿eniu do celu i otwartoœæ na zmiany Tekst i foto: 
nauczyciel historii w Publicznej cza Pani Dyrektor „pracujê w szko- pomog¹ mi w dokonywaniu zmian Dorota Kozdra

Agnieszka Trytek Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej 
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Od 1 wrzeœnia 2016 roku i podstaw przedsiêbiorczoœci. noœci organizacyjne. Przez ostatnie przygotowuj¹c siê do egzaminu 
obowi¹zki nowej Dyrektor Liceum W latach szkolnych 2007/2008 - dwa lata jako Dyrektor ZOSiPO maturalnego i dalszego kszta³cenia 
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohate- 2013/2014 by³a wicedyrektorem obserwowa³a prace szkó³ ponad- oraz do przysz³ej pracy zawodo-
rów Porytowego Wzgórza w Jano- Zespo³u Szkó³ Zawodowych. gimnazjalnych i diagnozowa³a ich wej, w której bêdzie rozwija³a swo-
wie Lubelskim zostan¹ powierzo- Przez ostatnie dwa lata (od 1 lipca mocne i s³abe strony. Pani Wies- je zainteresowania”. Przypomnij-
ne Wies³awie Dyjach. Pani Dyjach 2014 roku) by³a Dyrektorem Po- ³awa Dyjach zaznacza „chcia³a- my, ¿e Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
z oœwiat¹ zwi¹zana jest od pocz¹t- wiatowego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ bym stworzyæ szko³ê bardziej sku- im. Bohaterów Porytowego Wzgó-
ku swojej kariery zawodowej. i Placówek Oœwiatowych w Jano- teczn¹, przyjazn¹ i nowoczes- rza w Janowie Lubelskim w przy-
Przez 24 lata pracowa³a w Zespole wie Lubelskim. W swojej dotych- n¹. Szko³ê chêtnie wybieran¹ sz³ym roku - 2017 bêdzie 
Szkó³ Zawodowych (obecnie Zes- czasowej pracy Pani Wies³awa przez absolwentów gimnazjum ze obchodziæ Jubileusz 100-lecia 
pó³ Szkó³ Technicznych). Pocz¹t- Dyjach zdoby³a doœwiadczenie wzglêdu na swój presti¿. Tak¹, szko³y.
kowo jako wychowawca internatu, w zakresie zarz¹dzania oœwiat¹, w której m³odzie¿ bêdzie aktywnie Tekst i foto: 

Dorota Kozdrakolejno jako nauczyciel geografii a tak¿e rozwijaæ swoje umiejêt- i œwiadomie zdobywa³a wiedzê, 

Wies³awa Dyjach nowa Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie 
i Rodzice Zespo³u Szkó³ w Bia³ej

maj¹ zaszczyt zaprosiæ
absolwentów, uczniów, rodziców i wszystkich 

zainteresowanych na Uroczysty Jubileusz 100-lecia Szko³y 
Podstawowej w Bia³ej, który odbêdzie siê 

dnia 30 wrzeœnia 2016 roku.
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To ju¿ czwarta pielg- oraz Zoom Natury. Urz¹d 
rzymka rowerowa Andrzeja Miejski ufundowa³ koszulki 
£ukasika - Pielgrzymka promocyjne dla A. £ukasi-
Rowerowa z Warszawy do ka. Pielgrzymka prowadzi 
Sanktuarium Maryjnego z Warszawy, przez Czêsto-
Lourdes we Francji. Pielg- chowê do Czech nastêpnie 
rzymka rozpoczê³a siê Austriê, W³ochy, Francjê do 
02.08.2016 a jej organiza- Lourdes.
torem jest ksi¹dz Daniel Andrzej £ukasik swój wy-
Szafarz. W tegorocznej piel- jazd i trud kieruje do osób 
grzymce uczestniczy mniej niepe³nosprawnych i ludzi 
pielgrzymów ni¿ w latach starszych „¿eby nie zamykali 
ubieg³ych. Nie zabraknie siê w domu, ¿eby realizowali 
jednak Andrzeja £ukasika, swoje marzenia, plany. Moje 
który uczestniczy w pielg- intencje w jakich bêdê siê 
rzymce czwarty raz, oraz modli³ i ponosi³ trud to: 
Andrzeja Czapli - drugi wy- pierwsza za przyjació³ ,dru-
jazd, obydwaj z naszej gmi- ga o zdrowie, trzecia podziê-
ny Janów Lubelski. Jedzie- kowanie za to co w ¿yciu 
my promowaæ nasz¹ Ma³¹ osi¹gn¹³em”.
Ojczyznê Janów Lubelski  Tekst i foto: Jan Machulak

Pielgrzymi 
z Janowa Lubelskiego 

do Lourdes
„B³ogos³awieni mi³o- Beksiñskiego by³a pocz¹t- du kwatermistrzowskiego, w towarzystwie najbli¿-

sierni albowiem oni mi³o- kiem pierwszego etapu piel- s³u¿by sanitarne, pilot, kie- szych osób, znajomych czy 
sierdzia dost¹pi¹ …” grzymowania do Czêstocho- ruj¹cy ruchem, ca³a logis- te¿ przyjació³, odprowadza-

Poranek przy Janowskim wy. Po Mszy Œwiêtej prze- tyka dostosowana do pot- j¹cych ich do granic miasta 
Sanktuarium zgromadzi³ wodnictwo nad pielgrzyma- rzeb pielgrzymów - to wy- do Borownicy, do koñca 
pielgrzymów w ró¿nym wie- mi przej¹³ ks. Grzegorz Po- magaj¹ce zadania. Przy pierwszego etapu. Ka¿dy 
ku. Trwa³y ostatnie przy- lak - dyrektor pielgrzymki. œpiewie pielgrzymkowych z tych ludzi wybieraj¹c piel-
gotowania do pielgrzymki Ojcem duchowym pielg- piosenek  pielgrzymi wyru- grzymi szlak niesie ze sob¹ 
na Jasn¹ Górê. Koncelebra rzymki jak co roku zosta³ ks. szyli w drogê.  Uczestnictwo intencjê, proœbê do Matki 
Mszy Œwiêtej pod przewod- Krzysztof Lipski. Za³adunek w pielgrzymce  zadeklaro- Boskiej Czêstochowskiej. 
nictwem ks. kan. dr Jacka plecaków, wyjazd samocho- wa³o 155 osób, wyruszyli B³ogos³awieni mi³osierni 

albowiem oni mi³osierdzia 
dost¹pi¹, pod takimi s³owa-
mi hymnu odby³y siê Œwia-
towe Dni M³odzie¿y w Kra-
kowie, jest to jednoczeœnie 
motto przewodnie tegorocz-
nej pielgrzymki.  Nie ³atwa 
i nie prosta droga, ale  tak 
piêkna. Pielgrzymka jest 
wspania³ym czasem rekol-
ekcji w drodze, czasem uma-
cniani a wiêzi z Bogiem, po-
szukiwania prawdziwych 
i nieprzemijaj¹cych wartoœci.

Tekst i foto: Jan Machulak

 

XXXIV Pielgrzymka na Jasn¹ Górê 

„Je¿eli Pan domu nie 
zbuduje, na pró¿no siê tru-
dz¹ ci, którzy go wznosz¹” - 
jak¿e wymowne s¹ s³owa 
z Pisma Œwiêtego, gdy ma-
my na myœli Jubileusz 20-
lecia powstania Parafii pw. 
Œw. Jadwigi Królowej. Jak¿e 
piêkn¹ kart¹ w historii Jano-
wa Lubelskiego zapisa³ siê 
dzieñ erygowania tej¿e 
Parafii. Ile s³ów, próœb, mod-
litw „zapisa³a” œwi¹tynia 
w swych murach. Ile wspo-
mnieñ przywo³ujemy, gdy 
patrzymy na piêkne witra¿e, 
w których zobrazowane s¹ 
barwy naszego ¿ycia. Histo-
ria powstania parafii Œw. 

tynuuj¹ dzie³o Bo¿e - Ks. cych Problem Alkoholizmu Królowej oraz wyst¹pili gaci³ chór nauczycielski, Dnia 18 czerwca 2016 roku Jadwigi Królowej zaczyna 
Kan. Jan Sobczak, ks. Kan. i nowo powsta³a Wspólnota z przedstawieniem ukazuj¹- którego przepiêknego kon- wspomniane zosta³y te wszy-siê w 1996 roku, kiedy do 
dr Jacek Beksiñski. To dziêki Rodzin Domowego Koœ- cym Chrzest Polski i historiê certu mogliœmy wys³uchaæ stkie lata. Kiedyœ ten pusty Janowa Lubelskiego zosta³ 
ogromnemu zaanga¿owaniu cio³a. naszej Ojczyzny. Natomiast tak¿e po Mszy Œwiêtej. plac, dziœ szczególne miejs-przywieziony koœció³ pw. 
kap³anów, którzy tworz¹ Przypomnijmy, ¿e przez ca³y uczniowie z Zespo³u Szkó³ W jubileuszowej Eucha- ce, które zosta³o wype³nione Œw. Barbary z Tarnobrzega. 
wspólnotê wiernych, Parafia tydzieñ poprzedzaj¹cy Jubi- Technicznych przedstawili rystii uczestniczy³ Czes³aw nie tylko nasz¹ obecnoœci¹, Dnia 28 maja tego¿ roku Bp 
jest dziœ szczególnym miejs- leuszow¹ Mszê trwa³y para- Misterium o Œw. Jadwidze Krzysztoñ - Zastêpca Bur- ale przede wszystkim nasz¹ Wac³aw Œwierzawski doko-
cem, gdzie nie tylko koncen- fialne rekolekcje, którym oraz Jej roli dla szerzenia mistrza Janowa Lubelskie- modlitw¹ o lepsze jutro. na³ poœwiêcenia koœcio³a, 
truje siê ¿ycie religijne, ale celem by³o przypomnienie chrzeœcijañstwa i kultury. go, Ewa Janus - Przewodni- Jeszcze nie raz zatrzymamy natomiast parafiê, która zos-
prowadzone s¹ inne formy historii powstania parafii. Szczególn¹ cenn¹ pami¹tk¹ cz¹ca Rady Miejskiej, Bo- siê w tym miejscu. Dziœ ta³a wydzielona z parafii Œw. 
dzia³alnoœci duszpasterskiej. Rekolekcje g³osi³ pierwszy jest ksi¹¿ka o historii parafii ¿ena Czajkowska - Sekretarz niech bêdzie to spokój, Jana Chrzciciela, erygo-
W parafii istnieje: Legion proboszcz parafii ks. Jan Œw. Jadwigi Królowej, któr¹ Gminy. Uczestniczyli miesz- w który wtargnie siê wczo-wano 21 czerwca. W 1999 
Maryi, Wspólnota Introni- Sobczak. Pierwsz¹ naukê wyda³ Ks. Miros³aw Nako- kañcy Janowa Lubelskiego, rajszy niepokój. Dziœ bêd¹ to roku dokonano konsekracji 
zacji, Wspólnota Zawierze- rekolekcyjn¹ wyg³osi³ ks. nieczny. a ka¿dy z nich swoje troski s³owa, które jutro stan¹ siê œwi¹tyni.
nia siê Maryi Królowej Pols- inf. Edmund Markiewicz. Uroczystoœciom jubileuszo- i nadziejê do tej¿e œwi¹tyni milczeniem. Dziœ… jest W ci¹gu tych wszystkich lat 
ki, Chór Parafialny, Katolic- W obchody jubileuszy w³¹- wym w dniu 18 czerwca wniós³. Dziœ patrz¹c na modlitwa w ciszy, zamyœle-powsta³o nie tylko wspania-
kie Stowarzyszenie M³o- czyli siê uczniowie ze szkó³ 2016 roku przewodniczy³ œwi¹tyniê ujrzymy tak¿e za- niu, w pejza¿u ludzkich ³e dzie³o materialne w po-
dzie¿y, Wspólnota Wolon- z Janowa Lubelskiego. Bp Krzysztof Nitkiewicz. pisane œlady pracy ludzkich oczu, w naszej obecnoœci, staci przepiêknej œwi¹tyni, 
tariuszy, Schola M³odzie¿o- Uczniowie z Publicznej Zaznaczmy, ¿e w czasie Eu- r¹k. Na uwagê i pochwa³ê serca dr¿eniu…ale tak¿e widoczne s¹ du-
wa i Dzieciêca, Liturgiczna Szko³y Podstawowej przed- charystii zosta³y odnowione zas³uguje postawa i pomoc Tekst: Dorota Kozdra, chowe owoce pracy kap³a-
S³u¿ba O³tarza, Wspólnota stawi³y misterium o patron- przyrzeczenia z³o¿one z ra- wielu mieszkañców zaanga- foto: archiwum Diecezji nów. Nale¿y tu przypomnieæ 
Wsparcia dla Rodzin maj¹- ce parafii Œw. Jadwidze cji chrztu, Liturgiê wzbo- ¿owanych w ¿ycie parafii. Sandomierskiejtych wszystkich, którzy kon-

„Niech nasza obecnoœæ trwa” 
Jubileusz powstania Parafii pw. Œw. Jadwigi Królowej
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Festiwal Kaszy „Gryczaki” to 
nie tylko wydarzenie o charakterze 
kulinarnym, ale tak¿e promocyj-
nym, czy rozrywkowym. W tym 
roku na to wyj¹tkowe spotkanie 
zostali zaproszeni rycerze z „Dwo-
ru Piastowskiego Ksiêcia”, którzy 
zaprezentowali pokazy walk œred-
niowiecznych. Podczas tegorocz-
nych „Gryczaków” og³oszono wy-
niki na naj³adniejsz¹ posesjê i za-
grodê, wrêczono wyró¿nienia „An-
tek Roku 2015/2016” oraz mia³a 
miejsce III edycja konkursu 
„Z paszportem turystycznym po 
Ziemi Janowskiej”. 
Dwudniowy Festiwal Kaszy za-
koñczy³y wystêpy zespo³ów: Me-
gustar i After Party (13 sierpnia), 
zaœ w niedzielny wieczór mia³ 
miejsce koncert zespo³u Video. 
Zaznaczmy, ¿e nieod³¹cznym 
elementem Festiwalu jest „Eko-
landia” - kraina ró¿norodnych za-
baw dla najm³odszych. Quiz wie-
dzy ekologicznej, warsztaty plas-
tyczne „Eko Anio³”, most Eko 
Poezji i Drzewo ¯yczeñ, Plener 
Malarski, konkurs plastyczny 
„Chroñmy przyrodê” to tylko 
niektóre atrakcje i zabawy przygo-
towane dla dzieci, a przeprowa-
dzone przez pracowników Urzêdu 
Miejskiego i Annê Szyszkowsk¹ - 
Butryn. Wœród imprez towarzy-
sz¹cych wymieñmy Piknik Zbo¿o-
wy organizowany przez Krajow¹ 
Radê Izb Rolniczych  i Lubelsk¹ 
Izbê Rolnicz¹. 
W tym roku w rolê Królowej ¯u-
rawiny i Króla Gryczaków wcieli³y 
siê dzieci, które w asyœcie rycerzy, 
parady orszaku dzieciêcego, a pro-
wadzeni w rytm muzyki przy-
grywanej przez Olek Orkiestra 
odwiedzili zagrody wiejskie bior¹-
ce udzia³ w Œwiêcie Kaszy. 
Warto tu podkreœliæ, ¿e od lat 
g³ównym sponsorem Festiwalu 
jest firma „Janex”. Wœród innych 
sponsorów nale¿y wymieniæ: 
Matthias Zak³ady Miêsne, Nad-
leœnictwo Janów Lubelski, ESKA 
Przetwórstwo Wielobran¿owo - 
Spo¿ywcze, Powiatowy Bank 
Spó³dzielczy w Janowie Lubels-
kim, Max Elektro, Hotel Królew-
ski, Trans - Pal PSB. Organiza-
torem „Gryczaków” by³ Urz¹d 
Miejski w Janowie Lubelskim, 
Janowski Oœrodek Kultury i Mu-
zeum Regionalne w Janowie Lu-
belskim. 
Festiwal Kaszy „Gryczaki” zorga-
nizowany zosta³ pod honrowym 
patronatem S³awomira Sosnow-
skiego - Marsza³ka Województwa 
Lubelskiego. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dla wszystkich, którzy pragn¹ zasmakowaæ 
regionalnych produktów – Festiwal Kaszy „Gryczaki”

Ekolandia dofinansowana ze œrodków 
Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Œrodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie
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Kolejna edycja wyró¿- kasz Kurzyna - Instruktor Jêzyki obce i nauki œcis³e s¹ razi³a kolegê z klasy Jakuba zacji. Stworzy³ indywidual- sekret kobiet wypracowany 
nieñ „ANTEK ROKU”, tañca towarzyskiego oraz dla niej pasj¹. Jest laureatk¹ Wo³oszyna, z którym stano- n¹ wersjê samochodu BMW przez Monikê Ciukaj. 
które przyznawano za szcze- tañca sportowego - AWF dwóch konkursów przed- wi parê taneczn¹. Izabela E30, zaprojektowa³ swój W kategorii Wolontariusz 
gólne osi¹gniêcia uzyskane Gdañsk. Zapewne o sukce- miotowych zorganizowa- £ukasik - Talent Roku, dla w³asny model BMW, który Roku, Antka Roku otrzy-
w okresie od 1 czerwca 2015 sach Klubu Tañca Towarzys- nych przez Lubelskiego Ku- niej taniec to coœ wiêcej ni¿ jak zaznacza w dalszym ma³ Powiatowy Zwi¹zek 
roku do 30 maja 2016 roku. kiego JUMP s³ysza³ niejeden ratora Oœwiaty z jêzyka pasja. Z Jakubem Wo³o- ci¹gu uaktualnia. Dru¿yn w Janowie Lubels-
Wyró¿nienia zosta³y wrê- z nas. Osi¹gniêcia tej grupy francuskiego i angielskiego. szynem nale¿y do Polskiego W Kategorii Firma Roku - kim (1 Dru¿yna Harcerska 
czone przez Burmistrza Ja- s¹ imponuj¹ce, jeœli weŸ- Magdalena Majkowska - Towarzystwa Tanecznego. wyró¿nienie otrzyma³a fir- „Atlantyda” oraz 7 Œrodo-
nowa Lubelskiego Krzysz- miemy pod uwagê, ¿e £u- Talent Roku. Magdalena I miejsce w takich turniejach ma Moniki Ciukaj -  wiskowa Dru¿yna Starszo-
tofa Ko³tysia podczas Festi- kasz Kurzyna potrafi zain- zajê³a I miejsce w Woje- jak Opolska Gala Tañca „STREFA KOBIET”.  harcerska „Zielone Sze-
walu Kaszy „Gryczaki” dnia spirowaæ dzieci i m³odzie¿ wódzkim konkursie „Pozna- 2015 czy Grand Prix Polski Salon kosmetyczny Moniki regi”). Harcerze uczestnicz¹ 
13 sierpnia 2016 roku. do tañca. Swoj¹ pasjê dzieli jemy Francjê”, zdobywaj¹c Junior I, czy OTTT Lider Ciukaj funkcjonuje w œro- w uroczystoœciach patrio-
W tym roku wyró¿nienia z ma³¿onk¹. Jako para ta- certyfikat First Certificate of 2015, s¹ przyk³adem talentu dowisku janowskim od oko- tycznych, s³u¿¹ pomoc¹ przy 
przyznano w poszczegól- neczna maj¹ na swoim kon- English. Jest równie¿ laure- i ciê¿kiej pracy Izabeli. Iza- ³o 18 lat, pocz¹tkowo pod organizacji  imprez promo-
nych kategoriach: Sponsor cie zwyciêstwo na Grand atk¹ Ogólnopolskiego Kon- bela £ukasik interesuje siê nazw¹ „Galeria Urody-M.”, cyjnych, integracyjnych np. 
Roku (za przekazanie naj- Prix Polski w stylu latynoa- kursu Matematycznego tak¿e œpiewem i sportem. a od bie¿¹cego roku (od Dzieñ Dziecka, Dni Janowa, 
wiêkszych œrodków pomo- merykañskim. Grupa JUMP PANDA i Ogólnopolskiego Aktywnie w³¹cza siê w ró¿- grudnia 2015 r.) funkcjonuje Festiwal Kaszy „Gryczaki”. 
cowych innym podmiotom nieraz goœci³a na lokalnych Konkursu Matematycznego ne akcje charytatywne, jako „Strefa Kobiet”. Strefa Od wielu lat bior¹ aktywny 
z terenu Gminy Janów Lu- imprezach Janowa Lubel- ALBUS. a swoj¹ postaw¹ sprawia, ¿e to firma œwiadcz¹ca us³ugi udzia³ tak¿e w takich ak-
belski, Promotor Roku (za skiego, jak: Dni Janowa, Fe- Posiada zdolnoœci matema- marzenia warte s¹ realizacji. kosmetyki profesjonalnej, cjach jak „Pomó¿ dzieciom 
szczególne przyczynienie stiwal Kaszy Gryczaki, tyczne i jêzykowe, laureat Wyró¿nienie w kategorii Ta- makija¿u, medycyny estety- przetrwaæ zimê”. 
siê do promocji Gminy Ja- Dzieñ Dziecka, Gala Wolon- w konkursie przedmioto- lent Roku otrzyma³a grupa cznej. W grudniu 2015 roku, Wizyta Prezydenta Rzeczy-
nów Lubelski w kraju i za tariatu. £ukasz Kurzyna re- wym z matematyki, finalista z klasy sportowej VIB mieliœmy mo¿liwoœæ uczest- pospolitej Polskiej Andrzeja 
granic¹), Talent Roku (za prezentuje na arenie tañca konkursu przedmiotowego z PSPzOI w Janowie Lu- niczyæ w kolejnym etapie Dudy, który w ubieg³ym ro-
szczególne osi¹gniêcia spor- towarzyskiego nie tylko na- z jêzyka angielskiego, w tym belskiem, której opieku- rozwoju firmy. Firma zmie- ku wzi¹³ udzia³ w Festiwalu 
towe, humanistyczne, spo- sz¹ gminê, powiat, a tak¿e laureat w ogólnopolskim nem i trenerem by³ Zbig- ni³a nazwê, ale tak¿e wizeru- Kaszy „Gryczaki” w Jano-
³eczne i inne), Firma Roku województwo. konkursie jêzyka angielskie- niew Czajkowski. Patrz¹c nek. Pracownicy podnosz¹ wie Lubelskim by³a szcze-
(za profesjonalizm i najwy¿- Opiekun, trener klasy spor- go Olimpus, laureat I stopnia na osi¹gniecia sportowe tej swoje kwalifikacje, uczest- gólnym wydarzeniem dla 
sz¹ jakoœæ w swej dzia³alno- towej, nauczyciel wychowa- z wyró¿nieniem w Olimpia- grupy pe³nym przekonaniem nicz¹ w szkoleniach, targach mieszkañców gminy, czy 
œci, dobre przyk³ady w³as- nia fizycznego PSPzOI w Ja- dzie Wiedzy Archimedes stwierdzamy, ¿e jesteœmy i konferencjach kosmetycz- Powiatu Janowskiego. Pre-
nych osi¹gnieæ oraz wp³yw nowie Lubelskim Zbigniew Plus Lingua Plus. Miko³aj dumni, ¿e mamy w naszej nych, „pod¹¿aj¹c” w kierun- zydent podziêkowa³ za g³osy 
na rozwój ca³ej spo³ecznoœci Czajkowski - Promotor Kiszka - Talent Roku, gminie takich sportowców. ku nowych technologii kos- oddane na Jego osobê pod-
lokalnej), Wolontariusz Ro- Roku. Klasa sportowa pana uczeñ klasy szóstej roku Klasa sportowa reprezento- metycznych. Zaznaczmy, ¿e czas wyborów prezyden-
ku (za czynny udzia³ i bez- Czajkowskiego reprezento- szkolnego 2015/2016. Mo- wa³a, a jednoczeœnie promo- miejsce to przyci¹ga szersze ckich przez mieszkañców 
interesowne zaanga¿owanie wa³a Janów Lubelski na wie- nika Leœniak - Skakuj - Dy- wa³a Gminê Janów Lubels- grono kobiet pragn¹cych Janowa Lubelskiego. Dodaj-
w pracy na rzecz osób fi- lu zawodach, zdobywaj¹c rektor PSPzOI w Janowie ki, na powiatowych, woje- dbaæ nie tylko o urodê, ale my, ¿e w Powiecie Janow-
zycznych i innych przed- czo³owe miejsca. Wychowa- Lubelskim tak oto zazna- wódzkich i ogólnopolskich tak¿e o zdrowy tryb ¿ycia. skim Andrzej Duda zdoby³ 
miotów), Wydarzenie Roku nek Zbigniewa Czajkows- czy³a we wniosku nomi- zawodach sportowych. Gru- W sk³ad Strefy Kobiet ponad 84% poparcie, nato-
(za przedsiêwziêcie, które kiego Patryk Tylus zosta³ in- nacyjnym „Tak znacz¹ce pa zajê³a 4 miejsce w finale wchodzi: Strefa Fitness i So- miast w takich gminach jak 
promuje i wyró¿nia nasz¹ dywidualnym Mistrzem Pol- osi¹gniêcia ju¿ od najm³od- krajowym w Czwórboju larium, Strefa Kosmetyki Godziszów, czy Chrzanów 
spo³ecznoœæ oraz Gminê). ski w Rzucie Pi³k¹ Palanto- szych lat pokazuj¹, ¿e kan- Lekkoatletycznym w S³ubi- Profesjonalnej, Strefa Ma- g³osowa³o na niego ponad 
Cz³onkowie Kapitu³y, po w¹, natomiast na Miêdzyna- dydat do nominacji Talent cach. Niniejsze wyró¿nienie kija¿u i Strefa Piêknych 90 % wyborców. 
zapoznaniu siê z charaktery- rodowym Pucharze Lekko- Roku jest uczniem ambit- by³o najwy¿szym miejsce Paznokci. Firma zatrudnia Kapitu³a zwróci³a uwagê, 
styk¹ zg³oszonych kandyda- atletycznym w £owiczu nym, posiadaj¹cym wszech- w historii województwa lu- wykwalifikowanych praco- ¿e Wydarzeniem Roku 
tur, dokonali wyboru w na- zdoby³ Br¹zowy Medal. stronn¹ wiedzê i rzadko belskiego. wników, którzy uczestni- 2015 by³a niew¹tpliwie 
stêpuj¹cych kategoriach.  Jeszcze nie tak dawno, pisa- spotykane zdolnoœci: jêzy- Kapitu³a zauwa¿y³a ko- cz¹c w ró¿nych konferen- wizyta Prezydenta RP 
W kategorii Sponsor Roku liœmy, ¿e ka¿dego roku rodz¹ kowe i matematyczne. Jego niecznoœæ wyró¿nienia tak¿e cjach dotycz¹cych kosme- Andrzeja Dudy. 
- Nadleœnictwo Janów Lu- siê pomys³y na talent. Dziœ upór i chêæ rozwijania w³as- tych osób, którzy maj¹ tyki promuj¹ nie tylko Ja- Za rok kolejna edycja. Do 
belski, w kategorii Promotor mo¿na powiedzieæ mamy te- nych zainteresowañ niew¹t- niecodzienn¹ pasjê i mog¹ nów Lubelski, ale tak¿e wo- kogo pop³yn¹ wyró¿nienia, 
Roku - tutaj osoby, którym go owoce. W kategorii Ta- pliwe przyczynia siê w przy- byæ inspiracj¹ dla innych. jewództwo lubelskie. Firma kto otrzyma nominacjê, a kto 
przyznano wyró¿nienia wy- lent Roku wyró¿nienie ot- sz³oœci do kolejnych sukce- Zdecydowano tym samym w grudniu 2015 roku zdo- ostatecznie zostanie „Ant-
kazuj¹ siê szczególnym za- rzyma³a Izabela £ukasik, sów nie tylko w dziedzinie o stworzeniu nowej katego- by³a tytu³ Najbardziej Uno- kiem Roku”? Na to pytanie 
mi³owaniem do pracy zawo- Klasa sportowa VIB z PSP nauki”. Zaznaczmy, ¿e Mi- rii „Pozytywnie Zakrêco- woczeœniony Biznes 2015, z pewnoœci¹ ju¿ za rok odpo-
dowej, jak¹ wykonuj¹. Jest zOI w Janowie Lubelskim ko³aj Kiszka odnosi tak¿e ny”. W tej kategorii „Ant- który zosta³ przyznany w ra- wiemy.
to taniec, czyli £ukasz Ku- Zbigniewa Czajkowskie- sukcesy w dziedzinie tañca. ka Roku” przyznano Krzy- mach programu Biznes Bea-

Tekst i foto: 
rzyna. Jest to sport, czyli go, Miko³aj Kiszka, Mag- Tancerka tañca towarzyskie- sztofowi Dyjachowi, który uty Strategie i Inspiracje. 

Dorota Kozdra
Zbigniew Czajkowski. £u- dalena Majkowska. go. Swoj¹ pasjê do tañca  za- jest mi³oœnikiem motory- Strefa Kobiet to marka, to 

Przyznano wyró¿nienia „ANTEK ROKU”

Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ Izabela £ukasikZbigniew Czajkowski

Henryk R¹¿ewski
Nadleœnictwo 

Janów Lubelski Magdalena Majkowska Miko³aj Kiszka£ukasz Kurzyna
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Ju¿ po raz dziesi¹ty od spotykaj¹ siê w pracowni carskiego rzemios³a - wspo-
1 do 3 lipca 2016 roku £¹¿ek Adama ¯elazko prowadz¹c mniany Adam ̄ elazko, a tak-
Garncarski goœci³ mi³oœni- bezp³atne warsztaty.  W rolê ¿e Henryk Kurzyna, Czes-
ków ceramiki tradycyjnej. instruktorów wcielaj¹ siê ³aw Kurzyna oraz zapro-
Od 2006 roku garncarze miejscowi mistrzowie garn- szeni garncarze z cenionych 

oœrodków w Polsce. Za-
znaczmy, ¿e goœciem spec-
jalnym tegorocznych Ogól-
nopolskich Spotkañ Garn-
carskich by³ Mateusz Gro-
belny - artysta ceramik, 
konstruktor pieców do utr-
walenia ceramiki opalanych 
drewnem. W drugi dzieñ 
spotkañ garncarskich mieliœ-
my mo¿liwoœæ i przyjem-
noœæ zobaczyæ wypa³ cera-
miki w Mobilnym Piecu Ce-
ramicznym. Piec jest kon-
strukcj¹ autorstwa Mateusza 
Grobelnego, zbudowany 
z maty krzemowej i lekkiej 
ceg³y izolacyjnej na bazie 
pojazdu - przyczepy. Uczest-
nicy warsztatów maj¹ nieco-
dzienn¹ okazjê, aby prze-
œledziæ ca³y proces powsta-
wania ceramiki: przygoto-
wuj¹c glinê, nastêpnie po-
przez toczenie na kole, ko-
lejno suszenie, malowanie. 
Dla najm³odszych spotkania 
s¹ szczególnym wydarze-
niem, które ³¹czy naukê 
z atmosfer¹ zabawy i przy-
gody. Dla doros³ych warsz-
taty to doskona³a forma 
odpoczynku. Jak podkreœla 
Barbara Nazarewicz - Dy-
rektor Muzeum Regional-
nego: „Organizowane spot-
kania, które odbywaj¹ siê na 
pocz¹tku lipca od 2006 roku 
maj¹ tak¿e charakter edu-
kacyjny. Popularyzuj¹ wie-
dzê w zakresie tradycji garn-
carskich regionu (w £¹¿ku 
Garncarskim tradycja wyra-
biania ceramiki siêga XVIII 
wieku). G³ównym zamie-
rzeniem spotkañ jest ochro-
na i zachowanie ci¹g³oœci 
tych tradycji w oœrodkach 
garncarskich w £¹¿ku”.
G³ównym organizatorem 
Ogólnopolskich Spotkañ 
Garncarskich jest Muzeum 
Regionalne w Janowie Lu-
belskim. Warsztaty zosta³y 
dofinansowane ze œrodków 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto; Piotr Widz, 

Jan Machulak

Garncarze i £¹¿ek Garncarski - 
spotykaj¹ siê od 2006 roku

„10 lat Naturalnej przed- mu Leader+. Pierwszym dzia³alnoœci. Dlatego naj-
siêbiorczoœci LGD Leœny zadaniem jakie zrealizowa³o wspanialsz¹ nagrod¹ dla nas 
Kr¹g” to temat konferencji Stowarzyszenie by³o przy- za nasz¹ pracê s¹ ciep³e 
zorganizowanej z okazji gotowanie Zintegrowanej s³owa wszystkich tych osób. 
jubileuszu dzia³ania janow- Strategii Rozwoju Obsza- Mieliœmy ogromne szczê-
skiej Lokalnej Grupy Dzia- rów Wiejskich dla gmin. œcie, ¿e przez te 10 lat na 
³ania. Spotkanie, które mia³o Nale¿y tu odnotowaæ, ¿e swojej drodze spotykaliœmy 
miejsce 17 czerwca br. w ramach dzia³añ LEADER+ ¿yczliwych nam ludzi, 
w Rezydencji Sosnowej zrealizowano m.in.: imprezy przedstawicieli w³adz woje-
w g³ównej mierze zosta³o informacyjno - kulturalne: - wódzkich, samorz¹dowych, 
poœwiêcone podsumowaniu w Janowie Lubelskim: instytucji, organizacji jak 
dzia³alnoœci LGD, a tak¿e Impreza Promocyjna „Tras¹ i tych zwyk³ych miesz-
przedstawieniu nowych Leœnego Krêgu - Dzieñ Bob- kañców naszego obszaru  
perspektyw oraz kierunków ra”, „Festiwal Leœny Skar- Komisjom konkursowym 
rozwoju Stowarzyszenia. Ja- biec”, „Festiwal Kaszy - przyznaj¹cym dotacje, po-
nina Skubik - Prezes, przy- Gryczaki 2007”, „Zawody doba³y siê nasze projekty, 
pomnia³a historiê powstania narciarskie - Tras¹ Leœnego a dziêki temu staliœmy siê 
janowskiego LGD oraz Krêgu - Zimowa Impreza naprawdê silnym Stowa-
przedstawi³a dotychcza- Promocyjna”, Jarmark garn- rzyszeniem”. 
sowe osi¹gniêcia. „To dziêki carski w £¹¿ku Garncar- Obecni na spotkaniu ucze-
zaanga¿owaniu Gminy Ja- skim”, „Na momock¹ nut- stniczyli w panelach dys-
nów Lubelski - Burmistrza kê” w miejscowoœci Momo- kusyjnych. G³os zabra³ Jerzy 
Krzysztofa Ko³tysia, Gminy ty.- w Modliborzycach „Ma- Bielecki - Pose³ na Sejm RP, 
Modliborzyc - Burmistrza ³y Stra¿ak”  i „Œwiêto jagód” Grzegorz Pyrzyna - Starosta 
Witolda Kowalika, Gminy - w Potoku Wielkim „Trady- Janowski, Czes³aw Krzy-
Potok Wielki - Wójta Jerzego cje Po¿arnicze” i „Œwiêto sztoñ - Zastêpca Burmistrza 
Pietrzyka” - dosz³o do pow- Karpia”.  Janowa Lubelskiego, Bo-
stania Lokalnej Grupy Dzia- Podczas spotkania Prezes ¿ena Czajkowska - Sekretarz 
³ania „Leœny Kr¹g” - zazna- Janina Skubik podkreœli³a Gminy Janów Lubelski, 
czy³a Pani Prezes. „w naszej pracy najwa¿- Józef Zbytniewski - Wójt 
Przypomnijmy, ¿e janow- niejsi s¹ ludzie, z którymi Gminy Godziszów, Witold 
skie LGD powsta³o w ra- stykamy siê ka¿dego dnia Kowalik - Burmistrz Modli-
mach Pilota¿owego Progra- i którzy stanowi¹ sens naszej borzyc, Jerzy Pietrzyk - 

Wójt Gminy Potok Wielki, 
Stanis³aw Ro¿ek - Wójt 
Gminy Dzwola, Wioletta 
Wilkos - Prezes Zarz¹du 
LGD Ziemi Kraœnickiej. Ten 
wyj¹tkowy dzieñ by³ tak¿e 
okazj¹ do gratulacji i ¿yczeñ, 
jakie zosta³y z³o¿one dla 
wszystkich pracowników 
LGD „Leœny Kr¹g”.
Prezesem Stowarzyszenia 
jest Janina Skubik, Wice-
prezesem Jan Witkowski, 
Kierownikiem Biura - Spec-
jalist¹ ds. koordynowania 
projektów - Agata Stelma-
siewicz, Specjalist¹ ds. ob-
s³ugi i doradztwa projektów 
grantowych LSR 2014 - 
2020 - Agata Spóz, Spec-
jalist¹ ds. Obs³ugi sieci 
internetowej, promocji i za-
mówieñ publicznych - Mar-
cin Orze³.
Redakcja tak¿e przy³¹cza siê 
do ¿yczeñ.  Wielu sukcesów 
i innowacyjnych pomys³ów, 
a przede wszystkim satys-
fakcji z ich osi¹gniêcia. 
Tekst i foto: Dorota Kozdra

10 lat dzia³alnoœci 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Dzia³ania „Leœny Kr¹g”
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„Raz kupi³em sobie od umiejêtnoœci artystyczno kieruje. I tylko proszê Pamiêtniki mia³y ró¿n¹ for- tach zawsze b¹dŸ ostro¿na, 
rower u pewnego mechanika - pisarskich wpisuj¹cego. wspomnij choæ czasem. mê. Jedne by³y prostok¹tne, bo nie ka¿dy pozna ¿art, 
i w ten sposób zajecha³am do Raczej nigdy nie mo¿na by³o O tej, która Ci siê tu pod- inne kwadratowe, w twardej w ¿artach serce straciæ mo¿-
twojego pamiêtnika” - bar- spotkaæ wpisów o treœci pisuje”. Treœæ s³ów to tak¿e oprawie, przewi¹zywane na, a nie ka¿dy serca wart”, 
dzo czêsto spotykany wpis z³oœliwej, czy obra¿aj¹cej fragmenty znanych polskich kolorow¹ wst¹¿k¹. Nie tylko „Bo co prac¹ sw¹ zdobê-
w tzw. szkolnych pamiêt- kogokolwiek. Za ka¿dym piosenek, jak wpis z 1977 rysunki, obrazki przyci¹ga³y dziesz, to szczêœliwy w ¿y-
nikach. Obok piêknie kali- wpisem kry³a siê konkretna roku „Up³yn¹ szybko chwi- uwagê odbiorcy, ale przede ciu bêdziesz”, „Szczêœcie to 
graficznego wpisu widnia³ osoba z nazwiska, imienia le, jak potok p³ynie czas. Za wszystkim piêkne kaligra- bia³y cudny kwiat, który za-
rysunek nawi¹zuj¹cy do i daty, czasem, ale tylko miesi¹c, dzieñ, za chwilê. ficzne pismo. Bardzo mister- kwita na ca³y szereg smut-
przekazanej treœci. Oczy- czasem inicja³y. Razem nie bêdzie nas”. ne wrêcz wykonane. Wpisy nych dat”, „Gdy opuœcisz 
wiœcie data i podpis. Charak- Zauwa¿amy, ¿e z biegiem lat Natomiast ju¿ w 1984 roku by³y indywidualne, szczere, szkolne mury i w daleki pój-
terystyczny tytu³ „Ku pa- treœæ wpisów uleg³a zmia- w pamiêtniku zanotowano a szczególnie wpisane kolo- dziesz œwiat, niech ta kartka 
miêci”, „Wspomnij”, czy nie. Wpis w pamiêtniku wpis „W jednej szkole siê rowym mazakiem, kredk¹, ci przypomni kole¿ankê 
„Na wieczn¹ pami¹tkê”. odnotowany w 1933 roku uczymy, w jedn¹ pi³kê siê czy piórem. Dziœ mo¿na po- z dawnych lat”. Bardzo czê-
Niektórzy do³¹czali do swo- „W dowód pamiêci! Bujaj bawimy, szybko nadejdzie wiedzieæ, ¿e szkolny pamiêt- sto autorzy pamiêtników na 
jego wpisu tzw. sekret - swobodnie po falach ¿ywo- czas rozstania. Smutne bêd¹ nik to prawdziwa skarbnica pierwszej kartce wpisywali 
za³amana w rogu kartka i ko- ta. Niech Bóg tw¹ ³ódk¹ po¿egnania”. z³otych myœli. Szkoda tylko, zaproszenie „Proszê ³adnie 
lejny wpis „Kto tu zagl¹da ¿e coraz bardziej siê od tego siê wpisywaæ, tylko kartek 
jak kwiatek wygl¹da”. odchodzi…Dziœ z nostalgi¹ nie wyrywaæ, bo karteczki 
Szkolne pamiêtniki. Co czytamy kolejny wpis „Nie- siê gniewaj¹, gdy je dzieci 
z nich zosta³o? Pytam, gdy potrzebny mi zamek, pa³ac wyrywaj¹”, czy „Kto ma do 
przegl¹dam kartki szkol- te¿ mnie nie nêci. Mnie wy- mnie szczere chêci, niech siê 
nego pamiêtnika. W szkole starczy, gdy bêdê mieszkaæ wpisze Ku Pamiêci”. Gdy 
podstawowej po prostu nie w Twojej pamiêci”. Najczê- dziœ patrzymy na te dawne 
mo¿na by³o go nie mieæ. To stsze wpisy w szkolnych szkolne pamiêtniki przywo-
by³ trend i moda. Pamiêtniki pamiêtnikach to: „Na górze ³ujemy w pamiêci kolejny 
musia³y byæ kolorowe. Bar- ró¿e, na dole fio³ki, my siê wpis „Wszystko przemija 
dzo du¿¹ uwagê przy- kochamy jak dwa anio³ki”, i wszystko siê zmienia. I sen 
wi¹zywano do samych wpi- „Siedzia³em nad rzeczk¹ siê koñczy i cudne marzenia, 
sów - rymowanki, wierszyki bawi³em siê beczk¹. O tobie lecz coœ jest w duszy co nig-
i „z³ote myœli”. Szata myœla³em do beczki wlecia- dy nie zginie. A tym jest… 
graficzna jak i treœæ wpisów ³em”, czy te¿ bardziej po- wspomnienie”. 
by³y bardzo ró¿ne i zale¿a³y wa¿niejszej treœci „W ¿ar- Dorota Kozdra

„Mówi¹, ¿e najpiêkniejszy 
uœmiech ma ten, który 

wiele wycierpia³”
Jan Twardowski

xxx
„Cz³owiek jest 

odpowiedzialny nie tylko 
za uczucia, które ma dla 

innych, ale te, które 
w innych budzi”
Stefan Wyszyñski

xxx
„Pamiêtaj, ¿e wszystko 
co uczynisz w ¿yciu, 

zostawi jakiœ œlad. Dlatego 
miej œwiadomoœæ tego, 

co robisz”
Paulo Coelho

xxx
„Ludzi coraz wiêcej, 

a cz³owieka coraz mniej”
Edward Stachura

xxx
„A jeœli pewnego dnia 

bêd¹ musia³ odejœæ? Spyta³ 
Krzyœ, œciskaj¹c Misiow¹ 

³apkê - Co wtedy?
Nic wielkiego - zapewni³ 
go Puchatek - Posiedzê tu 

sobie i na Ciebie 
poczekam. 

Kiedy siê kogoœ kocha, 
to ten drugi ktoœ  
nigdy nie znika”

Alan Alexander Milne

MyœliTyle wspomnieñ, tyle ¿ycia barw 
w szkolnym pamiêtniku masz…

Kontynuujemy cykl opo- ulicy Janowa Lubelskiego - dostrze¿emy Park Miejski s³ugi Szkó³ i Przedszkoli, 
wieœci o ulicach w Janowie ulicy Zamoyskiego. Ulica (po lewej stronie), po prawej Miejska i Powiatowa Biblio-
Lubelskim. Dzisiaj wyru- Jana Paw³a II s¹siaduje czte- zaœ Restauracja Hetmañska, teka Publiczna, Filia Biblio-
szamy w wêdrówkê ulic¹ rema ulicami: z ulic¹ Prost¹, kolejno Bar Piwnica. Id¹c teki Pedagogicznej im. £o-
Jana Paw³a II, ul. Ogrodow¹ Sienkiewicza, Ogrodow¹, w stronê ulicy Skorupki po paciñskiego, Powiatowy Za-
i ul. Wiejsk¹. Wiejsk¹. Patronem Ulicy jak drodze mijamy bloki miesz- rz¹d Emerytów i Rencistów 
Ulica Jana Paw³a II - Pocz¹- sama nazwa wskazuje jest kaniowe dwupiêtrowe, do- o/w Janowie Lubelskim. 
tek tej ulicy wyznacza skrzy- Papie¿ Jan Pawe³ II. my jednorodzinne, a tak¿e Idziemy ulic¹ Ogrodow¹ 
¿owanie ulicy Prostej z ulic¹ Ulica Ogrodowa jest prosto- (po lewej stronie) wiêzienie w kierunku ulicy Skorupki - 
Sienkiewicza, koniec  ulicy pad³a do ul. Zamoyskiego, carskie, po prawej - Dom po prawej stronie mijamy 
Jana Paw³a II znajdujê siê równoleg³a do ulicy Wiejs- Nauczyciela w którym mieœ- Internat Zespo³u Szkó³ Tech-
przy skrzy¿owaniu ulicy Za- kiej i Sienkiewicza. Niniej- ci siê: tymczasowa siedziba nicznych, w tym samym bu-
moyskiego (przy koœciele sza ulica ci¹gnie siê od Ulicy Muzeum Regionalnego dynku mieœci siê Powiatowe 
pw. Œw. Jadwigi Królowej). Zamoyskiego do ulicy Sko- w Janowie Lubelskim, Lo- Centrum Pomocy Rodzinie, 
Przy ulicy Jana Paw³a II rupki. Przy ulicy Ogrodowej kalna Grupa Dzia³ania Zarz¹d Rejonowy Inwali-
znajdujê siê Liceum Ogól- od strony ul. Zamoyskiego „Leœny Kr¹g”, Zak³ad Ob- dów i Rencistów, Centrum dla Rodzin. Przy ulicy Og- a sk³ada siê z dwóch odcin-
nokszta³c¹ce im. Bohaterów rodowej pomiêdzy Domem ków. Jej pocz¹tek (pierwszy 
Porytowego Wzgórza, Ja- Nauczyciela a Internatem odcinek) ci¹gnie siê od ulicy 
nowski Oœrodek Kultury, mieœci siê Publiczne Przed- Zamoyskiego (budynek Sta-
Centrum Medyczne „Zdro- szkole nr 1. Mijamy Internat rostwa Powiatowego i Urzê-
wie”, Apteka, sieæ sklepów: po prawej stronie Zespó³ du Miejskiego) do ulicy Ks. 
spo¿ywczy, ksiêgarnia, Mar- Szkó³ Technicznych, po Skorupki (Publiczna Szko³a 
ket Lewiatan, Market Carre- lewej Publiczne Gimnazjum Podstawowa z Oddzia³ami 
four, Przedszkole Publiczne im. Jana Paw³a II. Id¹c ulic¹ Integracyjnymi). Przy tej 
nr 3, Dom Pomocy Spo³ecz- Ogrodow¹ dochodzimy do czêœci ulicy Wiejskiej znaj-
nej im. Jana Paw³a II „BAR- ulicy Skorupki, przy której dujê siê Powiatowy Bank 
KA”, Wielofunkcyjna Pla- mieœcie siê Publiczna Szko³a Spó³dzielczy, Bank Pekao 
cówka Opieki nad Dziec- Podstawowa z Oddzia³ami S.A., budynek Starostwa Po-
kiem i Rodzin¹ „Promyk”. Integracyjnymi. Ulica Ogro- wiatowego w Janowie Lu-
Przez ulicê „przebiegaj¹” dowa s¹siadujê z ulic¹ Za- belskim (Wydzia³y: Geo-
dwa skrzy¿owania: z ulic¹ moyskiego, ul. Jana Paw³a dezji, Budownictwa, Ochro-
Ogrodow¹ i ulic¹ Wiejsk¹. II, ul. Kochanowskiego, ul. ny Œrodowiska), kolejno 
Po obu stronach ulicy Jana 8 Wrzeœnia, ul. Ks. Skorup- Publiczne Przedszkole nr 3. 
Paw³a II znajduj¹ siê chod- ki. Dodajmy, ¿e przy ulicy Przy ulicy Wiejskiej (drugi 
niki. Gdy idziemy w kierun- Ogrodowej znajduje siê odcinek) znajduj¹ siê bloki 
ku ulicy Ogrodowej po pra- budownictwo piêtrowe, jed- mieszkaniowe, o kondygna-
wej stronie zauwa¿ymy Park norodzinne domy jednopiêt- cji wielopiêtrowej, sklepy 
Miejski, kolejno mijamy rowe i dwupiêtrowe, bloki spo¿ywcze, bary. Ta czêœæ 
sieæ bloków mieszkanio- mieszkalne. Zabudowa tej¿e ulicy jest przede wszystkim 
wych. Zaznaczmy, ¿e druga ulicy jest œredniowysoka osiedlem mieszkaniowym, 
czêœæ ulicy, która ci¹gn¹ca i wysoka. Przy niniejszej w którym w przewa¿aj¹cej 
siê w kierunku Rynku nosi ulicy jak zauwa¿amy znaj- czêœci znajduj¹ siê bloki. 
nazwê ulicy Prostej i jest duj¹ siê dwie szko³y, dwie Nasza wêdrówka jeszcze siê 
ulic¹ jednokierunkow¹. biblioteki, muzeum, wiêc nie koñczy, ju¿ niebawem 
Przypomnijmy, ¿e wczeœ- mo¿na powiedzieæ, ¿e przy wyruszymy ulic¹ ul. Bials-
niejsza nazwa ulicy Jana tej¿e ulicy Ogrodowej mie- k¹, ul. Pi³sudskiego, ul. 
Paw³a II na ca³ej swej d³u- szcz¹ siê instytucje oœwiaty Sienkiewicza, ul. Konop-
goœci nosi³a nazwê - ulica i kultury. Ulica Wiejska nie nickiej, ul. Kochanowskie-
Prosta. Ulica Jana Paw³a II ma uk³adu prostego, jak go, ul. Ks. Skorupki. 
jest równoleg³a do g³ównej poprzednie omówione ulice, Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Gdzie jest ta ulica gdzie jest ten dom...”
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11 czerwca 2016 roku zwyciêzców pucharami roz- u senseia A. Maciejewskie- po trzech turniejach pierw-
w Parku Rekreacji Zoom pocz¹³ siê piknik rodzinny, go na stopnie uczniowskie. sze miejsca zajêli w swoich 
Natury w Janowie Lubels- któremu przygrywa³a kapela Zdali wszyscy - gratuluje- kategoriach Julka Drozd 
kim odby³ siê XIV Ogólno- ludowa. Przy grillu zebra³y my.Ca³a impreza odby³a siê i Pawe³ Wojtan, drugie Ania 
polski Turniej Rodzinny siê wszystkie walcz¹ce ro- dziêki wsparciu wielu ludzi, Flis, trzecie Zuzia Grze-
w Karate Tradycyjnym Fa- dziny, by œwiêtowaæ wspól- dla których sport i rodzina grzuliñska, a czwarte Micha³ 
mily Cup 2016. W zawo- ne zwyciêstwo w rodzinnej stanowi¹ du¿¹ wartoœæ. Flis.  
dach wystartowa³o 27 rodzin atmosferze. Ka¿dy uczest- Szczególnie chcemy podziê- W Pucharze Polski IV 
w liczbie 107 osób. Bieg nik udowodni³ ducha walki, kowaæ Burmistrzowi Jano- miejsce wywalczy³a Julka 
wokó³ k¹pieliska (ok.900m), szacunek dla przeciwnika wa Lubelskiego, panu Krzy- Drozd, a Ania Flis by³a pi¹ta. 
kata (walka z wyobra¿onym i si³ê, jak¹ daje rodzina. sztofowi Ko³tysiowi, oraz Przed nami kolejne wyzwa-
przeciwnikiem) oraz próby Obok wczeœniej ju¿ wymie- naszym sponsorom - Sergio nia - 10 lipca na rynku w Za-
sprawnoœciowe wy³oni³y nionych Panów: Wice- Azzini, Zarz¹dowi PGKiM, moœciu odbêdzie siê na za-
zwyciêzców - pierwsze miej- ministra Jaros³awa Stawiar- firmie Rol-Hurt, Nadleœ- koñczenie Letniej Akademii 
sce zajê³a rodzina Flisów, skiego i  Burmistrza Janowa nictwu Janów Lubelski, fir- Karate Miêdzynarodowy 
drugie rodzina Dyjachów,  Lubelskiego Krzysztofa mie Matthias, Pani B. £ata - Turniej o „Puchar Rozto-
a trzecie rodzina Drozdów Ko³tysia na turniej przybyli Cukiernia „Tradycyjna”, cza”, a w paŸdzierniku, 
(wszystkie te rodziny repre- Panowie : Pose³ na Sejm RP Pañstwu Tomalom, Panu w Tauron Arena w Kra-
zentowa³y Janów Lubelski), Jerzy Bielecki, Wicebur- Mazurowi - Restauracja kowie, Puchar Œwiata. Chce-
na czwartym miejscu znala- mistrz Czes³aw Krzysztoñ „Myœliwska”, Panu J. £u- my, aby nasi karatecy repre-
z³a siê rodzina Malców i Shihan Andrzej Berezow- pinie i Bankowi PKO BP, zentowali JKKT na wspom-
z Tomaszowa Lubelskiego, ski (7 dan Jiu-Jitsu). Turniej firmie „Dekora”oraz sen- nianych imprezach. Mamy 
a na pi¹tym rodzina Gryka- prowadzili pañstwo Andrzej seiowi Piotrowi Wojtkow- nadziejê, ¿e karate przyczyni 
³owskich z Janowa Lu- Maciejewski, Prezes Lu- skiemu z UKTT za wypo- siê do rozs³awiania dobrego 
belskiego. belskiego a zarazem Wice- ¿yczenie mat. To wydarze- imienia naszego miasta, 
Po wyst¹pieniu pana Wice- prezes Polskiego i Œwiato- nie przyæmi³o nieco nasze a m³odzi ludzie odnajd¹ 
ministra i pana Burmistrza, wego Zwi¹zku Karate Tra- wczeœniejsze wystêpy, o któ- w karate radoœæ i spe³nienie 
karatecy z Lubelskiego dycyjnego oraz Barbara rych nie mo¿na nie wspom- swoich marzeñ.
Klubu Karate Tradycyjnego, Marciniak z LZKT. Dla nieæ - Lubelsk¹ Ligê Karate 

PREZES ZARZ¥DU
cz³onkowie kadry narodo- janowskich karateków dzieñ i Puchar Polski Dzieci w Ka-

 Janowskiego Klubu 
wej, zaprezentowali próbki rozpocz¹³ siê jednak znacz- rate Tradycyjnym w Lubli-

Karate Tradycyjnego
swoich umiejêtnoœci w kata nie wczeœniej, bo o godzinie nie. W obu tych wydarze-

         Ryszard Majkowski
i en-bu. Po dekoracji wszyst- 9.00 cotygodniowym trenin- niach braliœmy udzia³ i ma-

Foto: Lubelski Zwi¹zek 
kich rodzin pami¹tkowymi giem, który dla 23 z nich my dobre wiadomoœci. 

Karate Tradycyjnego
medalami i dyplomami oraz zakoñczy³ siê egzaminem W Lubelskiej Lidze Karate 

Wiceminister Sportu i Turystyki, pose³ na Sejm RP 
Jaros³aw Stawiarski otworzy³ XIV Ogólnopolski Turniej 

Rodzinny w Karate Tradycyjnym Family Cup 2016

Na Ogólnopolski Fina³ nich Patryk Tylus. Patryk 
XXII edycji „Czwartków z janowskiej podstawówki 
Lekkoatletycznych” (jedna zosta³ Mistrzem Polski 
z najwiêkszych imprez w rzucie pi³k¹ palantow¹. Na 
lekkoatletycznych w Euro- tym jednak nie skoñczy³y siê 
pie) w dniach 18 - 19 czerw- sportowe sukcesy Patryka, 
ca 2016 r., do £odzi przyje- poniewa¿ 26 czerwca 2016 
cha³o ponad 2,5 tys. dzieci. roku Patryk reprezentowa³ 
Wœród nich Patryk Tylus Polskê na XI Miêdzyna-
z VIB z Publicznej Szko³y rodowym Pucharze Lekko-
Podstawowej z Oddzia³ami atletycznym w £owiczu. 
Integracyjnymi w Janowie W konkurencji rzut pi³eczk¹ 
Lubelskim. Zawodnicy ry- palantow¹ Patryk Tylus 
walizowali ze sob¹ w biegu wywalczy³ br¹zowy medal. 
na 60m, 300m, 600m (dzie- Przypomnijmy, ¿e Patryk 
wczêta), 1000m (ch³opcy), nale¿a³ do dru¿yny klasy 
skoku wzwy¿, skoku w dal, sportowej - VIB, której 
w rzucie pi³eczk¹ palantow¹. opiekunem i trenerem by³ 
Po dwudniowych zmaga- Zbigniew Czajkowski. 
niach na stadionie AZS £ódŸ Tekst i foto: 
wy³oniono laureatów, wœród Dorota Kozdra

Br¹z dla Patryka Tylusa! 
Miêdzynarodowy 

Puchar Lekkoatletyczny 
w £owiczu!

Najlepsi z najlepszych - tak V - Barbara Król, VI - Julia storii województwa Lubel- kie puchary, dyplomy i me-
mo¿na podsumowaæ sporto- Serwatka, VII - Agata Tyra, skiego. Przypomnijmy, ¿e dale z wielk¹ przyjemnoœci¹ 
we zakoñczenie roku szkol- VIII - Magdalena Mazur, IX - w kalendarzu rejonowych ig- mogê powiedzieæ, ¿e ucznio-
nego w Publicznej Szkole Aleksander Blacha, X - Klau- rzysk uczniów z PSPzOI wie szko³y s¹ bardzo aktyw-
Podstawowej z Oddzia³ami dia Zarañska. w roku szkolnym 2015/2016 ni. Bior¹c udzia³ w ró¿nych 
Integracyjnymi, które mia³o Warto tu podkreœliæ, ¿e ucz- znalaz³y siê takie zadania zawodach i reprezentuj¹c na-
miejsce dnia 16 czerwca br. niowie z najwy¿szymi wyni- jak: sztafetowe biegi prze³a- sz¹ szko³ê na arenie powia-
Og³oszono wyniki na najlep- kami w roku szkolnym 2015 / jowe dziewcz¹t i ch³opców, towej, województwa i ogól-
szego sportowca roku. I miej- 2016 to uczniowie szóstej badminton dziewcz¹t i ch³op- nopolskiej jesteœmy dumni, 
sce zaj¹³ Mateusz Oleszko, II klasy sportowej prowadzonej ców, tenis sto³owy indywi- ¿e mamy takich uczniów”.
- Damian Flis, III - Krystian pod kierunkiem Zbigniewa dulny dziewcz¹t i ch³opców, Odnotujmy, ¿e uczniowie s¹ 
Kotwica, IV - Patryk Tylus, Czajkowskiego. Dru¿yna p³ywanie, tenis sto³owy dru- przygotowani pod kierun-
V - Dariusz Jargi³o, VI - Igor uczestniczy³a w konkursach ¿ynowy, mini siatkówka, mi- kiem nauczycieli wycho-
£ukasiewicz, VII - Dawid Fi- powiatowych i ogólnopol- ni koszykówka, mini pi³ka wania fizycznego: Marzeny 
ja³kowski, VIII - Jakub Pyæ, skich zajmuj¹c czo³owe rêczna, czwórbój LA dziew- Sadeckiej, Zbigniewa Czaj-
IX - Sebastian Wojciechow- miejsca, czego przyk³adem cz¹t i ch³opców, sztafety kowskiego, W³odzimierza 
ski, X - Micha³ Kaproñ. by³o zajêcie 4 miejsca w fi- 4x100 i szwedzka dziewcz¹t Kulpy, Ryszarda Boryñ-
W kategorii dziewcz¹t: nale krajowym w Czwórboju i ch³opców, mini pi³ka no¿na. skiego, Roberta Bratkow-
I miejsce - Anna Podkañska, Lekkoatletycznym w S³ubi- Jak podkreœli³a Monika skiego, Andrzeja Jakubca.
II - Klaudia Peret, III - Kat- cach. Niniejsze miejsce jest Leœnik - Skakuj - Dyrektor Tekst i foto: 
arzyna Kret, IV - Julia Ma³ek, najwy¿szym miejscem w hi- szko³y „patrz¹c na te wszyst- Dorota Kozdra

Podsumowano sportowe osi¹gniêcia 
w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Janowie Lubelskim

Patryk Tylus odbiera nagrodê z r¹k 
Czes³awa Krzysztonia - 

Zastêpcy Burmistrza Janowa Lubelskiego 
na zakoñczeniu roku szkolnego dnia 24 czerwca br.
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Na ³amach jednego 
z czasopism ogólnopolskich 
w lipcu br. ukaza³ siê arty-
ku³ o znamiennym tytule 
„Zmienili historiê”. Tekst 
dotyczy reprezentacji Polski 
na tegorocznych Mistrzo-
stwach Europy w Pi³ce No¿-
nej, jakie odby³y siê w czer-
wcu br. we Francji na sta-
dionie w Nicei. Artyku³ 
niekoniecznie o relacji z roz-
grywanych meczów, o wyni-
kach, ale powiedzieæ mo¿na 
o… cz³owieku. Krótkie no-
tatki na temat historii ¿ycia 
polskiej reprezentacji uzmy-
s³awiaj¹ nam - czytelnikom 
si³ê walki na boisku i w… 
¿yciu. Piszczek, Lewandow-
ski, Glik, B³aszczykowski, 
M¹czyñski, Milik, Pazdan, 
Krychowiak, Jêdrzejczyk, 
Grosicki, Fabiañski - to 
nazwiska, które na d³ugo 
pozostan¹ w naszej pamiêci. 
Podczas rozgrywek we Fran-
cji pokazali si³ê walki i wiel-
kie serce do pi³ki no¿nej. To 
oni zmienili historiê polskiej 
pi³ki no¿nej, ale tak¿e histo-
riê ¿ycia tych ludzi, którzy 
potrzebowali wsparcia. Ro-
bert Lewandowski prze¿y³ 
w m³odoœci œmieræ ojca, na 
oczach Kuby B³aszczykow-
skiego œmieræ ponios³a jego I tu te¿ niespodzianka. Pol- „Nie przegraliœmy na Euro fekcyjne podanie Kuby B³a- Jêdrzejczyk (Legia Warsza- Po raz kolejny przypomi-
matka z r¹k ojca. Gdyby dziœ 2016 ¿adnego meczu, na- szczykowskiego, na gola wa), Thiago Cionek (US Pa- namy sobie pierwszy mecz ska reprezentacja zremiso-
byli obecni w ich ¿yciu… tomiast w pó³finale znalaz³ zamieni³ Arkadiusz Milik. lermo), Jakub Wawrzyniak 12 czerwca i mecz z 30 wa³a z Niemcami. Tu¿ przed 
Dzisiaj s¹ sportowcami, s¹ siê zespó³, który nie wygra³ Mecz w Ukrain¹ - Jakub (Lechia Gdañsk), Kamil czerwca. Czytam komenta-meczem z Ukrain¹ pada³y 
ludŸmi. Lewandowski jest ani razu. To boli” - komen- B³aszczykowski w przerwie Gzik (Torino FC), Bartosz rze po meczu Polski z Por-ró¿ne zdania. Sceptycznie 
Ambasadorem Dobrej Woli towa³ Robert Lewandowski. meczu zast¹pi³ Piotra Zieliñ- Salamon (Cagliari Calcio), tugali¹. Jeden z nich z ty-podchodzono do tych roz-
UNICEF, B³aszczykowski Podopieczni Adama Na- skiego, a kilka minut póŸniej £ukasz Piszczek (Borussia tu³em - „Co mogê powie-grywek. Gdy og³oszono 
przekaza³ 250 tys. z³ na wa³ki ju¿ 1 lipca powrócili strzeli³ gola po œwietnej asy- Dortmund). dzieæ”, zawiera nastêpuj¹c¹ oficjalne wyniki 21 czerwca 
operacje 12 - letniego Domi- do kraju. Po raz pierwszy œcie Arkadiusza Milika. Re- Pomocnicy: Krzysztof M¹- treœæ -  „Bardzo dziêkujê za 1:0 dla Polski, arena Pols-
nika, który zmaga siê z ra- w XXI wieku polscy pi³- mis z Portugali¹ w podsta- czyñski (Wis³a Kraków), To- emocjê w trakcie tych mist-kich kibiców nie kry³a ra-
kiem, Kamil Grosicki jest karze wyjechali ¿egnani wowych 90 - ciu minutach masz Jod³owiec (Legia War- rzostw, za wspania³¹ atmo-doœci. Szliœmy jak burza. 
pomys³odawc¹ akcji dla 8 - brawami kibiców. „Byliœ- w tym turnieju. Polacy szawa), Karol Linetty (Lech sferê i wiele chwil radoœci. Mecz ze Szwajcari¹ 25 czer-
letniej Natalii walcz¹cej my blisko. Rzuty karne to strzelali karne w kolejnoœci Poznañ), Grzegorz Krycho- Za to, ¿e jesteœcie wspania³¹ wca z wynikiem Polska 1(5) 
z rakiem koœci, do której loteria i szkoda, ¿e akurat w jak ze Szwajcari¹. Robert wiak (Sevilla FC), Kamil dru¿yn¹, która walczy do - Szwajcaria 1(4) by³ decy-
przy³¹czyli siê wszyscy pi³- takich okolicznoœciach od- Lewandowski, Arkadiusz Grosiecki (Stade Rennes), koñca i oddaje z siebie tyle duj¹cy, Polska reprezentacja 
karze wraz z trenerem Na- padliœmy, a nie innych. Bar- Milik, Kamil Glik i Jakub Jakub B³aszczykowski ile siê da. Za to, ¿e mamy przesz³a do æwieræfina³u. 
wa³k¹. W ¿yciu, i na stadio- dzo siê cieszymy, ¿e spra- B³aszczykowski. Wynik (ACF Fiorentina), S³awomir was, to co siê nie uda³o w ten 

Dnia 30 czerwca mecz Pol-
nie w Nicei pokazali, ¿e wiliœmy kibicom du¿o ra- Polska 1(3) - Portugalia 1(5). Peszko (Lechia Gdañsk), raz uda siê w nastêpnych 

ska - Portugalia. Mecz, który 
walczyæ nale¿y do samego doœci. Byliœmy blisko, aby Reprezentacja Polski - Piotr Zieliñski (Empoli FC), meczach, których jeszcze 

na d³ugo zapamiêta nie tylko koñca. osi¹gn¹æ coœ naprawdê Euro 2016, kadra Adama Bartosz Kapustka (Craco- wiele przed wami”. 
polska dru¿yna, ale ka¿dy Przypominam sobie pierw- fajnego” - podkreœla³ bram- Nawa³ki: via), Filip Starzyñski (Za- Na drodze swojego ¿ycia 
z nas. Przebiegu meczu nie szy mecz jaki Polska roze- karz £ukasz Fabiañski. Ka¿- Bramkarze:  Wojciech g³êbie Lubin). spotykamy ludzi, którzy 
bêdziemy tu przypominaæ, gra³a z Irlandi¹ Pó³nocn¹ 12 dy z zawodników mia³ swój Szczêsny (As Roma), Artur Napastnicy: Arkadiusz Mi- zmieniaj¹c historiê swojego 
zaznaczmy tylko, i¿ pomimo czerwca. Pierwsze zwyciê- udzia³ w sukcesie reprezen- Boruc (AFC Bournemouth), lik (Ajax Amsterdam), Ro- ¿ycia, zmieniaj¹ tak¿e hi-
przegranej z Portugali¹, stwo wynik 1:0. Ju¿ 16 tacji. Pierwsze spotkanie, £ukasz Fabiañski (Swansea bert Lewandowski (Bayern storiê innych…  na lepsze.
Polacy odnieœli niebagatelne czerwca Polska zagra³a z by- pierwszy mecz z Irlandi¹ City). Obroñcy: Micha³ Paz- Monachium), Mariusz Stêp- Tekst: Dorota Kozdra, 
zwyciêstwo. ³ymi Mistrzami. Pó³noc¹. W 50 minucie per- dan (Legia Warszawa), Artur iñski (Ruch Chorzów). foto: Internet

le Podstawowej z Oddzia- czyciel wychowania fizycz- skim, Rados³aw Szymañski z Zespo³u Szkó³ w Zdzi³o- dziernika 1957 roku odby³ 
³ami Integracyjnymi w Ja- nego w Publicznym Gimna- - nauczyciel wychowania wicach, Jaros³aw Garbacz - siê II Krajowy Zjazd Zrze-
nowie Lubelskim (wczeœniej zjum im. Jana Paw³a II w Po- fizycznego z Zespo³u Szkó³ Nauczyciel w-f z Zespo³u szenia Sportowego „Zryw”. 
Prezesem Zwi¹zku by³ W³a- toku Wielkim, Piotr Jaskow- im. Wincentego Witosa Szkó³ w Chrzanowie, Jan II Zjazd „Zrywu” przek-
dys³aw Matwiej - Prezes ski - Sekretarzem (Nauczy- w Janowie Lubelskim, Piotr Œmia³ek - nauczyciel w-f szta³ca siê w I Zjazd SZS, 
UKS „Spartakus”, cz³onek ciel wychowania fizycznego G¹bka - nauczyciel w-f z Zespo³u Szkó³ w Batorzu. który uchwali³ statut, regula-
Prezydium Zarz¹du Lu- z Publicznego Gimnazjum z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Przypomnijmy, ¿e pocz¹tki miny i wybra³ w³adze. Nato-
belskiego Wojewódzkiego w Godziszowie Pierwszym), Zaznaczmy, ¿e w sk³ad Szkolnego Zwi¹zku Sporto- miast ju¿ 2 grudnia 1957 
Szkolnego Zwi¹zku Sporto- Cezary Nafalski - Skarbni- cz³onków nowego Zarz¹du wego siêgaj¹ roku 1953. roku odby³ siê w Lublinie 
wego). Wiceprezesem z ra- kiem (nauczyciel wychowa- wchodzi tak¿e:  W³adys³aw W owym czasie powsta³ I Okrêgowy Zjazd SZS. Nowy sk³ad Zarz¹du 
mienia szkó³ ponadgimna- nia fizycznego w Liceum Matwiej (Dzwola), Dariusz „ZRYW” - organizacja zaj- Warto tu podkreœliæ, i¿ na Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
zjalnych zosta³ Jaros³aw Ogólnokszta³c¹cym im. Bo- Wolan - nauczyciel w-f, muj¹ca siê krzewieniem tegorocznym Wojewódzkim wego „Ziemia Janowska” 
Mêdrek - nauczyciel wycho- haterów Porytowego Wzgó- Dyrektor Zespo³u Szkó³ sportu wœród m³odzie¿y ZjeŸdzie Szkolnego Zwi¹z-zosta³ wybrany w czerwcu 
wania fizycznego w Zespole rza w Janowie Lubelskim). Centrum Kszta³cenia Rolni- szkó³ zawodowych. Dzia- ku Sportowego w Lublinie, br. podczas Powiatowego 
Szkó³ Technicznych w Jano- Natomiast w sk³ad Komisji czego w Potoczku, Grzegorz ³a³y tak¿e inne kluby sporto- „Ziemiê Janowsk¹” repre-Zjazdu SZS. Ju¿ po raz drugi 
wie Lubelskiem, Wicepreze- Rewizyjnej jest nastêpuj¹cy: Sowa - nauczyciel w-f z Pub- we, które zrzesza³y uczniów zentowaæ bêdzie W³adys³aw Prezesem Zarz¹du zosta³ 
sem z ramienia szkó³ pod- Marzena Sadecka - nauczy- licznego Gimnazjum w Ja- szkó³ ogólnokszta³c¹cych. Matwiej, Jaros³aw Mêdrek, Zbigniew Czajkowski - 
stawowych i gimnazjalnych ciel wychowania fizycznego nowie Lubelskim, Tomasz Warto tu odnotowaæ, ¿e Henryk Pêk.nauczyciel wychowania fi-
zosta³ Henryk Pêk - nau- z PSPzOI w Janowie Lubel- Pachuta - nauczyciel w-f w dniach 26 - 27 paŸ- Dorota Kozdrazycznego w Publicznej Szko-

Szkolny Zwi¹zek Sportowy „Ziemia Janowska” – 
ma ju¿ 63 lata i nowy sk³ad zarz¹du

Có¿ mo¿na powiedzieæ?
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Kamil £ukasik zosta³ Bieganie jest pasj¹ Kamila, 
Wicemistrzem wojewódz- trenuje ju¿ kilka lat, ma 
twa lubelskiego i zdoby³ liczne osi¹gniêcia w tej 
srebrny medal w Woje- dyscyplinie sportu. Gratu-
wódzkiej Gimnazjadzie lujemy Kamilowi i ¿yczymy 
w Lekkiej Atletyce w biegu wielu dalszych sukcesów.
na 2000 m. Zawody te  Jaros³aw 
odby³y siê 31 maja 2016 Kañkowski
roku w Pu³awach. 

Dnia 19 czerwca 2016 r. i dwóch linii gaœniczych, za wej i Publicznego Gimna- Podstawowe zadania MDP 
na stadionie miejskim „Ja- pomoc¹ pr¹dów wody obró- zjum w Janowie Lubelskim to m.in.:
nowianka„ zorganizowano cenie tarczy i str¹cenie pa- Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y • udzia³ w zapobieganiu po-
i przeprowadzono zawody cho³ów/. Po¿arnej w Janowie Lubel- ¿arom poprzez oddzia³ywa-
sportowo po¿arnicze dla jed-  Zawody sportowo - po¿ar- skim zorganizowa³ przy nie na œrodowisko w celu 
nostek ochrony przeciwpo- nicze s¹ form¹ intensyw- swojej siedzibie M³odzie¿o- przestrzegania przepisów 
¿arowej z terenu gminy Ja- nego szkolenia po¿arni- w¹ Dru¿ynê Po¿arnicz¹. przeciwpo¿arowych;
nów Lubelski. W zawodach czego niezbêdnego w przy- MDP powo³uje siê w celu • podnoszenie wiedzy i umie-
na 8 jednostek OSP udzia³ gotowaniu do dzia³añ ratow- szerszego zainteresowania jêtnoœci w dziedzinie ochro-
wziê³o 6 (brak OSP £¹¿ek niczych. Celem organizacji m³odzie¿y dzia³alnoœci¹ ny przeciwpo¿arowej;
i Momoty Dolne) oraz jedna zawodów sportowo - po¿ar- spo³eczn¹ na rzecz ochrony • organizowanie dzia³alnoœci 
m³odzie¿owa dru¿yna po- niczych jest w szczególno- przeciwpo¿arowej oraz kulturalno - oœwiatowej 
¿arniczy przy Ochotniczej œci: mobilizowanie do sta- przygotowania jej do bez- w œrodowisku z uwzglêdnie-
Stra¿y Po¿arnej w Janowie ³ego doskonalenia umiejêt- interesownej s³u¿by w sz- niem problematyki ochrony 
Lubelskim. Zawody odby- noœci obs³ugi sprzêtu, ocena eregach OSP. Prowadzona przeciwpo¿arowej;
wa³y siê w konkurencjach stanu wyszkolenia po¿arni- dzia³alnoœæ ma przekonaæ • rozwijanie sprawnoœci 
sztafeta po¿arnicza 7x50 m. czego, popularyzacja wœród i zachêciæ m³odych ludzi do fizycznej cz³onków poprzez 
z przeszkodami i æwiczenia spo³eczeñstwa zagadnieñ wstêpowania w szeregi uprawianie ró¿nych dyscy-
bojowego /zbudowanie ochrony przeciwpo¿arowej, Ochotniczych Stra¿y Po- plin sportowych i turystyki;
w jak najkrótszym czasie przygotowanie do startu ¿arnych, pokazaæ czym jest • podejmowanie i realizacja 
linii ssawnej i pod³¹czenie w zawodach wy¿szego stra¿ i dlaczego warto zadañ po¿ytecznych dla 
jej z motopomp¹, rozwi- szczebla. Wychodz¹c na- uczestniczyæ siê w dzia³a- ochrony przeciwpo¿arowej 
niêcie wêzy po¿arniczych przeciw zainteresowaniom niach podejmowanych przez i dru¿yny oraz macierzystej 
i zbudowanie linii g³ównej uczniów Szko³y Podstawo- OSP. OSP;

• dzia³alnoœæ wolontary-
styczna.
M³odzie¿owa Dru¿yna Po-
¿arnicza podczas zawodów 
w oparciu o regulamin CT i F Sosnówka, Miko³aj Abram. czenie Zastêpcê Burmistrz 
wyst¹pi³a w dwóch konku- Szko³a Podstawowa - Julia Janowa Lubelskiego Pan 
rencjach po¿arniczych szta- Lepiesza, Natalia Pietrzyk, Czes³aw Krzysztoñ w swo-
feta po¿arnicza 9x50 m. Aleksandra Dworak, Patry- im wyst¹pieniu przekaza³ 
z czasem 87,00 i æwiczenie cja Dworak, Micha³ Flis. wiele ciep³ych s³ów oce-
bojowe z czasem 69,00 uzy- Organizatorem zawodów niaj¹c przebieg zawodów 
skuj¹c ogólny czas 156,00 gminnych by³a jednostka oraz poziom wyszkolenia 
sekund i zajmuj¹c pierwsze Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej jako bardzo wysoki o czym 
miejsce.W dru¿ynie wyst¹- w Janowie Lubelskim. œwiadcz¹ te¿ osi¹gniête 
pili: Publiczne Gimnazjum - Uczestnicy zawodów otrzy- wyniki.
Bart³omiej Tylus, Micha³ mali puchary, okoliczno- Tekst: Krzysztof 
Kiszka , Bart³omiej Kowal, œciowe dyplomy MDP na- Kurasiewicz, 
Jakub Lewandowski, Karol grody rzeczowe. Na zakoñ- foto: Jan Machulak

Zawody Sportowo Po¿arnicze jednostek Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych z terenu gminy Janów Lubelski

Piêkn¹ pasjê jeŸdziectwa 
rozwija w dzieciach i m³o-
dzie¿y oœrodek jeŸdziecki 
Karino w Janowie Lubels-
kim. M³odzi adepci jazdy 
konnej maj¹ mo¿liwoœæ tre-
nowania umiejêtnoœci jeŸ-
dzieckich i startowania w za-
wodach organizowanych na 
terenie ca³ego kraju. W tym 
sezonie stowarzyszenie Pe-
gaz otrzyma³o dofinansowa-
nie z Gminnego Programu rze w Gliniku Zaborowskim. Okrêgowe Zawody JeŸdziec-
Rozwi¹zywania Problemów Uczennica  klasy III Publicz- kie w Wierzawicach, w któ-
Alkoholowych i Przeciw- nego Gimnazjum im. Jana rych: Bartosz Boœ zaj¹³ I 
dzia³ania Narkomanii na Paw³a II w Janowie Lubels- miejsce w konkursie na 90 
2015 r. na realizacjê projektu, kim Barbara Æwiek odnio- cm i I miejsce w konkursie 
w którym ujête zosta³y starty s³a swoje pierwsze sukcesy : na 100 cm, natomiast Jonasz 
w zawodach jeŸdzieckich zajê³a I miejsce w konkursie Boœ zaj¹³ II miejsce w kon-
m³odych zawodników trenu- klasy LL „towarzyski” 80 kursie na 100 cm. M³odym  
j¹cych w OJ Karino. Na suk- cm,  zwyk³y art.238.2.1 i VI zawodnikom dziêkujemy za 
cesy nie trzeba by³o d³ugo miejsce w konkursie klasy promowanie naszego miasta 
czekaæ. LL „towarzyski” dwufazo- poza granicami wojewódz-

twa. Sk³adamy gratulacje i ¿y-Dnia 12 czerwca odby³y siê wy art. 274.5.3, III kwali-
czymy dalszych sukcesów zawody regionalne przez fikacja do Otwartego Pucha-
w tej piêknej dyscyplinie przeszkody, III kwalifikacja ru Podkarpacia 2016 w ka-
sportu.do Otwartego Pucharu Pod- tegorii br¹zowej. Dnia 24 - 

karpacia 2016 w LKJ Pogó- 25 czerwca 2016 r. odby³y siê 

Udane otwarcie sezonu 
w Oœrodku JeŸdzieckim Karino

Wicemistrz Województwa - 
srebrny medalista w Gimnazjum!

Lp.
Nazwa 

jednostki

Sztafeta 
po¿arnicza 

7x50 [s]

Æwiczenie 
bojowe 

[s]

Razem 
punktów

Zajête 
miejsce

1 OSP Bia³a 62,70 40,00 102,70 I

2
OSP Fortaco 
Cattapiler

67,50 38,70 106,20 II

3
OSP Momoty 
Górne

67,70 53,10 120,80 III

4
OSP Janów 
Lubelski

67,70 55,00 122,70 IV

5 OSP Ujœcie 74,10 46,00 130,10 V

6
OSP Zofianka 
Górna

74,40 62,00 146,40 VI

Klasyfikacja koñcowa gminnych zawodów sportowo 
po¿arniczych dla grupy A 
(czasy bez punktów karnych)
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Polow¹ Masz¹ Œwiêt¹ uroczystoœci, jej uczestnicy 
w intencji poleg³ych na jak i przybyli goœcie mogli 
Porytowym Wzgórzu, dnia zobaczyæ wystêp grupy re-
12 czerwca 2016 roku od- konstrukcyjnej ¯o³nierzy 
by³y siê uroczystoœci patrio- Wojska Polskiego z Py-
tyczno - religijne, upamiêt- sznicy. 
niaj¹ce 72. rocznicê bitwy Wa¿n¹ czêœci¹ uroczystoœci 
partyzanckiej w Lasach podkreœlaj¹c¹ rangê spotka-
Janowskich. Monta¿ s³owno nia oprócz modlitwy, Apelu 
- muzyczny przygotowany Poleg³ych i Salwy Honoro-
przez uczniów Liceum Ogól- wej by³ moment z³o¿enia 
nokszta³c¹cego im. Bohate- kwiatów przed pomnikiem 
rów Porytowego Wzgórza Bohaterów Porytowego 
wprowadzi³ nas wszystkich Wzgórza. Kwiaty sk³adali 
w nastrój zadumy i refleksji. przedstawiciele jednostek 
Tego niedzielnego przedpo- rz¹dowych, samorz¹do-
³udnia ws³uchani w s³owa wych, parlamentarzyœci, 
wyœpiewanych pieœni próbo- zwi¹zków kombatanckich, 
waliœmy przenieœæ siê do szkó³, partii politycznych, 
czerwca 1944 roku. Coraz organizacji pozarz¹dowych, 
mniej jest œwiadków tam- zak³adów pracy. W imieniu zorganizowali wielk¹ akcjê Franciszka Przysiê¿niaka. jako najwiêksza bitwa party- 3 tysi¹ce partyzantów pols-
tych wydarzeñ, coraz mniej Gminy Janów Lubelski wie-przeciw partyzanck¹ pod Wywi¹za³a siê za¿arta walka zancka na ziemiach pols- kich i sowieckich. Po wyjœ-
jest œladów tych wspomnieñ, niec z³o¿y³a delegacja: Bur-kryptonimem „Sturmwind w której zabito paru Niem- kich. Po ca³odziennej i mor- ciu z Porytowego Wzgórza 
zapisanych na kartach hi- mistrz Janowa Lubelskiego - I”, czyli „Wicher I”, która ców, a jeden zosta³ wziêty do derczej walce partyzanci by- oddzia³y Armii Ludowej 
storii. Tamte wydarzenia zo- Krzysztof Ko³tyœ, Zastêpca mia³a zlikwidowaæ oddzia³y niewoli. Z powodu nadci¹- li wyczerpani fizycznie i sowieckie przesz³y do 
sta³y przypomniane w wy- Burmistrza - Czes³aw Krzy-w tych lasach. Akcje Niemcy gaj¹cych nowych si³ nie- i psychicznie. Brakowa³o Puszczy Solskiej, natomiast 
st¹pieniach zaproszonych sztoñ, Ewa Janus - Przewod-rozpoczêli 10 czerwca 1944 mieckich, „Konar” da³ roz- amunicji, nie by³o ¿ywnoœci. oddzia³ „Konara” skry³ siê 
goœci. Wtopieni w s³owa nicz¹ca Rady Miejskiej.roku. Oddzia³y Wehrmachtu   kaz wycofania siê w kierun- Pozostanie w okr¹¿eniu do w bagnistym, leœnym terenie 
wspomnieñ uczestników Uroczystoœæ odby³a siê pod wesz³y w Lasy Janowskie ku Œwider. Dalsza droga dnia nastêpnego by³o œmier- na wyspie Kruæ ko³o Huty 
bitwy stawialiœmy sobie honorowym patronatem Po-id¹c od stacji kolejowej oddzia³u „Konara” spod Ja- telnym zagro¿eniem dla ca- Krzeszowskiej” z wyst¹pie-
pytanie o sens tej walki? s³a na Sejm RP Jerzego Bie-w Lipie w kierunku œródleœ- nik prowadzi³a na Porytowe ³ego zgrupowania party- nia Zbigniew Markuta syna 
I odpowiadamy: „Jest czer- leckiego, Wojewody Lubels-nej wioski Janiki. W godzi- Wzgórze, na które party- zanckiego. Boles³aw Usow Jana Markuta „Wichury”. 
wiec 1944 roku w Lasach kiego Przemys³awa Czarnka nach po³udniowych wojska zanci przybyli 13 czerwca. „Konar” i jego partyzant Zaznaczmy, ¿e uroczystoœæ 
Janowskich bazowa³o kilka- i Marsza³ka Województwa niemieckie dotar³y do tej 14 czerwca 1944 roku, rano Antoni Nowosad pseudonim uœwietni³a wojskowa asysta 
naœcie oddzia³ów partyzanc- Lubelskiego S³awomira So-wioski, gdzie natknê³y siê na Niemcy zaatakowali okr¹¿o- „Murzyn” znali dobrze te honorowa wystawiona przez 
kich Armii Ludowej, so- snowskiego. Organizatorem oddzia³ NOW-AK „Ojca ne oddzia³y partyzanckie na lasy, wyszukali lukê w pierœ- Batalion Dowodzenia Wielo-
wieckich i dwa oddzia³y by³o Starostwo Powiatowe Jana” pod dowództwem Bo- Porytowym Wzgórzu. Roz- cieniu okr¹¿enia i pod os³o- narodowej Brygady z Lubli-
Armii Krajowej: „Ojca Ja- w Janowie Lubelskim.les³awa Usowa pseudonim poczê³o siê wielkie starcie, n¹ nocy z 14 na 15 czerwca na i Orkiestra Wojskowa 
na” i „Kmicica”. Niemcy Tekst i foto: Dorota Kozdra„Konar”, który by³ zastêpc¹ które przesz³o do historii, wyprowadzili z tego kot³a z Dêblina. Po zakoñczonej 

Coraz mniej jest œladów tych wspomnieñ

Szkielety wojownika zosta³a przygotowana przez nika Muzeum, archeologa, z bogatymi ozdobami oraz nika. Jak zaznaczy³a Anna postaæ. Jego wymiary i wa-
i ksiê¿niczki przez ponad Muzeum im. ks. St. Staszica pod kierunkiem której jedenaœcie innych grobów Hyrcha³a „dziêki bardzo ga”. Na spotkanie z ludŸmi 
4 tysi¹ce lat spoczywa³y na w Hrubieszowie. Prezento- zosta³y prowadzone bada- z tej epoki. Zosta³a nazwana dobrze zachowanemu szkie- z „Wojownikiem i Ksiê¿-
polu w Rogalinie pod Hru- wana wystawa jest efektem nia. Szczególne zaintereso- ksiê¿niczk¹, bo jej grób mia³ letowi uda³o siê zrekon- niczk¹ - medycyna s¹dowa - 
bieszowem. Dopiero w 2010 wieloletnich badañ i wyko- wanie budz¹ plastyczne re- najbogatsze wyposa¿enie. struowaæ jego postaæ pod sztuka”, którzy zamiesz-
roku odkry³ je w ziemi, jeden palisk prowadzonych w ob- konstrukcje pochówków kul- Zmar³a w wieku oko³o 20 lat wzglêdem wieku, wzrostu, kiwali województwo lubels-
z rolników. Okaza³o siê, ¿e rêbie regionu hrubieszow- tury strzy¿owskiej z wczes- i zosta³a z³o¿ona w grobie wagi, czy wygl¹du twarzy. kie ponad 4000 lat temu, 
znajduj¹ siê tam groby ludzi skiego w Rogalinie, zwi¹za- nej epoki br¹zu autorstwa wraz z 7-9 letnim dzieckiem, Na podstawie uzêbienia oraz na wystawê „Miros³aw 
z wczesnej epoki br¹zu. nych z poznawaniem tzw. plastyka, ilustratora i kary- którego matk¹ jednak nie naukowcy ustalili, ¿e wo- KuŸma. Archeologia i Sztu-
Niezwyk³a historiê „Wojow- kultury strzy¿owskiej. Tego katurzysty Miros³awa KuŸ- by³a. Nie wiadomo dok³ad- jownik w chwili œmierci ka”, zapraszamy  do Muze-
nika i Ksiê¿niczki” mo¿emy dnia goœciliœmy Bart³omieja my, które towarzysz¹ pre- nie, jak wygl¹da³a, ponie- mia³ 47 lat. Natomiast na um Regionalnego w Janowie 
zobaczyæ na wystawie w Mu- Barteckiego - Dyrektora zentowanej wystawie w ja- wa¿ jej twarz zosta³a znisz- podstawie dobrze zacho- Lubelskim. Wystawa czynna 
zeum Regionalnym, której Muzeum im. ks. Stanis³awa nowskim Muzeum. Mowa czona, podczas obrzêdów wanego szkieletu odtwo- do 16 paŸdziernika br.
wernisa¿ mia³ miejsce dnia Staszica w Hrubieszowie o portrecie 20 - letniej Ksiê¿- pogrzebowych. Nasz¹ uwa- rzona zosta³a nie tylko twarz Tekst i foto: 
20 czerwca br. Ekspozycja i Annê Hyrcha³ê - pracow- niczki, której grób odkopano gê przykuwa postaæ Wojow- wojownika ale ca³a jego Dorota Kozdra

Na spotkaniu z Wojownikiem i Ksiê¿niczk¹ 
w Muzeum Regionalnym
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Stowarzyszenie Klub  Re- wych, zaproszonych goœci, 
habilitacji Osób Niepe³no- tañcz¹cych na wózkach 
sprawnych powsta³ w 1992 wraz z pe³nosprawnymi - to 
roku, to ju¿ 24 lata dzia- s¹ prze¿ycia, to s¹ radosne  
³alnoœci. Wspó³organizato- chwile, pomimo niepe³no-
rem, a nastêpnie Prezesem  sprawnoœci. Ka¿dy pe³no-
by³ Edward Wiechnik. Zna- sprawny cz³owiek je¿eli 
czn¹ rolê w organizowaniu, chce wczuæ siê w t¹ atmosfe-
a potem w dzia³alnoœci mia³ rê mo¿e wiele z nich wynieœæ 
doktor Krzysztof Kalita,  nie tak¿e i dla siebie. Mo¿na 
tylko znany lekarz ortopeda, spojrzeæ innym wzrokiem na 
Dyrektor  Szpitala, obecnie cierpienie, chorobê, na bliŸ-
Ordynator Ortopedii, ale niego i na siebie samego 
tak¿e spo³ecznik. Dziêki ta- tak¿e.
kim ludziom Stowarzysze- W Janowie Lubelskim i ca-
nie powsta³o i znalaz³o ³ym powiecie w³adze  samo-
siedzibê  w Szpitalu. KRON rz¹dowe czyni¹ wiele dla 
pozyska³o dotacje na  ponad ludzi niepe³nosprawnych. 
100 000 z³otych z PFRON, S¹ jednak i ludzie którzy nie  
za które wyremontowano prosz¹ o pomoc, dobre 
salê konferencyjn¹, a tak¿e s³owo czy wsparcie, nie 
dwa niewielkie pomiesz- oczekuj¹ wiele. Chcia³oby 

rzystanie z sali konferen- kim, Starostwem Powiato- s¹ zawody sportowe np. KRON organizuje spotkania czenia gdzie znajduje siê siê powiedzieæ, ¿e to szcze-
cyjnej na zawody tenisowe wymm a tak¿e z organizacja- w tenisa sto³owego ,  „Biegi integracyjne przy ognisku siedziba Stowarzyszenia. gólnie do tych osób powinna 
czy spotkania integracyjne. mi pozarz¹dowymi. Prezes na wózkach”. Mamy mistrza z kie³baskami. Czym s¹ takie Szpital umo¿liwi³ cz³onkom byæ kierowana pomoc. Nie 
Dlatego te¿ obecny Prezes z wielkim uznaniem mówi  Polski w maratonie jest nim spotkania? Tego nie da siê Stowarzyszenia korzystanie zapominajmy tak¿e o  s¹sia-
Andrzej £ukasik sk³ada po- tak¿e o sponsorach wspie- Jan Peclik - opowiada And- opisaæ, to  trzeba zobaczyæ, ze sprzêtu  rehabilitacyjne- dach, cz³onkach rodzin, 
dziêkowania Dyrekcji Szpi- raj¹cych dzia³alnoœæ stowa- rzej £ukasik, jest to du¿e prze¿ywaæ te chwile radoœci go. W  kolejnych latach którzy s¹ ulokowani w hos-
tala a tak¿e Zarz¹dowi Po- rzyszenia. Stowarzyszenie osi¹gniêcie. Zreszt¹ jakie- razem tymi ludŸmi, razem dziêki nawi¹zkom s¹dowym picjach , DPS-ach,  tam tak-
wiatu za t¹ pomoc.    skupia ponad stu cz³onków. kolwiek zawody sportowe z wolontariuszami, którzy s¹ KRON zakupi³ kolejne urz¹- ¿e potrzebne jest dobre s³o-
Przez ten okres prawie Statutowym zadaniem jest z udzia³em osób niepe³no- w najbli¿szym otoczeniu. dzenia do rehabilitacji. Szpi- wo.
æwieræwiecza bardzo dobrze rehabilitacja szczególnie ru- sprawnych s¹ du¿ym osi¹g- Stowarzyszenie organizuje tal u¿ycza nieodp³atnie dwu 

Tekst i foto: uk³ada³a siê wspó³praca chowa, a tak¿e integracja niêciem zawodnika a tak¿e od kilku lat „Andrzejki”.  Ta wspomnianych pomiesz-
Jan MachulakKRON z Urzêdem Miejs- œrodowiska. Organizowane radoœci¹ najbli¿szej rodziny. zabawa wœród ludzi ¿yczli-czeñ, a tak¿e umo¿liwia ko-

Zapotrzebowanie na dobre s³owo

Z wielk¹ radoœci¹ informuje- Najwiêkszym problemem w dal-
my, ¿e Janowski Oœrodek Kultury szym rozwoju Olek Orkiestry by-
otrzyma³ dofinansowanie w wyso- ³y stare, wys³u¿one instrumenty 
koœci 65 000 z³ z Ministerstwa dête, które s³abo stroi³y i nie 
Kultury i Dziedzictwa Narodo- brzmia³y tak jak powinny. Zakupi-
wego. liœmy 14 nowych instrumentów dê-
Pieni¹dze pochodz¹ z programu: tych bardzo dobrej klasy i zestaw 
Rozwój infrastruktury kultury / perkusyjny. Pierwszy koncert na 
Infrastruktura domów kultury nowych instrumentach Orkiestra 
i s¹ przeznaczone na „Zakup in- odby³ siê 24 lipca o godz. 20.30 na 
strumentów dêtych dla Olek Festiwalu Filmowym „ Fart”.
Orkiestry”. Koszt realizacji ca-
³ego zadania to 78650 z³. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przekaza³o nam 
65 000 z³, wk³ad w³asny wyniós³ 
13 650 z³.

Olek Orkiestra ma nowe 
instrumenty dête

Prezentacja maszyn leœnych Targi s¹ najwiêkszym spotkaniem Niemiec, Polski, S³owacji, Szwecji 
i urz¹dzeñ dla leœnictwa, szeroka w naszym kraju skierowanym do i W³och, którzy zaprezentowali 
oferta us³ug dla leœnictwa i prze- sektora leœnego. Tegorocznej edy- szerok¹ gamê produktów i maszyn 
mys³u drzewnego, setki profesjo- cji Targów EKO-LAS towarzy- ró¿nej wielkoœci, si³y i ró¿nego 
nalistów z bran¿y leœnictwa, obrotu szyæ bêd¹ II Mistrzostwa Polski przeznaczenia, bêd¹cych jedno-
i przetwórstwa drewna, pokazy Operatorów Forwarderów. Mist- czeœnie nowinkami technolo-
maszyn przy pracy na poligonie rzostwa odbêd¹ siê w pi¹tek gicznymi w bran¿y urz¹dzeñ leœ-
leœnym, reprezentacja ofert leœ- 2 wrzeœnia 2016. Uczestnikiem za- no - drzewnych.
nictw, nadleœnictw oraz Dyrekcji wodów mo¿e byæ ka¿dy profesjo- Jak zaznacza Jakub Patelka - 
Lasów Pañstwowych - tak zapo- nalny operator forwardera. Dyrektor Projektu: „Maj¹c na uwa-
wiadaj¹ siê tegoroczne Targi Gos- Od lat Targi EKO-LAS stanowi¹ dze rozwój gospodarki leœnej, 
podarki Leœnej, Przemys³u Drzew- najlepsz¹ okazjê do prezentacji w tym obszary zwi¹zane z pozyski-
nego i Ochrony Œrodowiska EKO- dynamicznie zmieniaj¹cych siê waniem drewna w Polsce Wschod-
LAS, które w tym roku odbêd¹ siê trendów oraz innowacyjnych roz- niej, kolejna ods³ona Targów 
w Janowie Lubelskim. Dok³adnie wi¹zañ. Przypomnijmy, ¿e podczas EKO-LAS, odbêdzie w nowej 
od 1 do 3 wrzeœnia br. ma terenie ostatniej edycji targów, która lokalizacji, w Janowie Lubelskim. 
Nadleœnictwa Janów Lubelski odby³a siê w 2014 roku w Most- Liczymy, ¿e klimat, który uda siê 
w miejscowoœci Szklarnia. Warto kach ko³o Œwiebodzina (targi nam stworzyæ podczas tegorocznej 
tu podkreœliæ, i¿ podczas Targów odbywaj¹ siê w cyklu dwuletnim), edycji bêdzie sprzyjaæ wprowadza-
EKO-LAS zaprezentowana bêdzie swoj¹ ofertê zaprezentowa³o 130 niu w ¿ycie pomys³ów u³atwia-
nie tylko szeroka us³uga dla wystawców z 9 krajów. W ci¹gu j¹cych pracê w przemyœle drzew-
leœnictwa i przemys³u drzewnego, 3 dni ekspozycjê targow¹ obejrza³o nym”.
ale odbêd¹ siê liczne prelekcje przesz³o 5 tys. goœci z Polski W tym roku odbêdzie siê XV 
i warsztaty. Szczególne zaintereso- i zagranicy. Warto w tym miejscu edycja Targów. Organizatorem 
wanie na Targach budz¹ pokazy podkreœliæ, ¿e na Targach goœcili Wydarzenia s¹ Miêdzynarodowe 
maszyn i urz¹dzeñ w naturalnych, przedstawiciele m.in. z Austrii, Targi Poznañskie.
leœnych warunkach pracy. Bia³orusi, Czech, Dani, Litwy, Dorota Kozdra

Jedno z wiêkszych w Europie 
i najwiêksze w Polsce spotkanie 
bran¿y leœnej odbêdzie siê ju¿ 

1-3 wrzeœnia w Janowie Lubelskim
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Jest tu zamyœlenie na j¹ce œlady przesz³oœci. Wyo- sa³a ³¹¿kowska ziemia. Kie-
tym, co by³o, co mog³o siê bra¿am sobie, ¿e jest w³aœnie dyœ w takim ma³ym domku 
wydarzyæ, a zapisane zosta³o 12 godzina i po chwili jakby przy naftowej lampie czyta-
przez „tamto” wczoraj. To s³yszê „tu Program Pierwszy no ksi¹¿ki, opowiadano wie-
jak przejœcie z teraŸniejszo- Polskiego Radia”, po czym czorem ró¿norodne historie. 
œci do jak¿e dalekiej prze- s³yszê sygna³ czasu i hejna³ Ka¿da z tych opowieœci 
sz³oœci. Œlady kultury mate- z Wie¿y Mariackiej. S¹ jesz- w tym miejscu pozosta³a. 
rialnej. Gdzieœ w k¹cie drew- cze lustra, ró¿nej wielkoœci, Wygl¹dam przez okno. Tu 
niane dzieciêce ³ó¿eczko - ró¿nie zdobione. Owe zwier- w starej chacie mieszka prze-
patrzê i zastanawiam siê do ciad³a tak¿e kryj¹ w sobie sz³oœæ, tam za oknem ¿yje 
kogo nale¿a³o. Jakie ¿ycie swoj¹ tajemnicê. Komu s³u- teraŸniejszoœæ. Dom, krótkie 
móg³ mieæ ten jego w³aœ- ¿y³y, jakie obrazy ¿ycia zapi- s³owo, jednak tak du¿o dla 
ciciel - to ma³e dziecko. Na sa³ w nich czas? Patrzê na nas znaczy… Zdjêcie zosta³o 
œcianie obraz Matki Bo¿ej wiejsk¹ chatê. Dzisiaj jej wykonane w Zagrodzie Garn-
z Dzieci¹tkiem Jezus. Smut- obszar to wielkoœæ pokoju. carskiej w £¹¿ku Garncar-
ne oczy Maryi patrz¹ na nas. Kiedyœ taki dom zamieszki- skim
Stawiamy kolejne pytanie - wa³a rodzina, a jej œlady zapi- Tekst i foto: Dorota Kozdra
œwiadkiem, jakich wydarzeñ 
Maryja by³a? Dziœ nie odpo-
wiemy. Wózek dzieciêcy - 
dzisiaj jego w³aœciciel za-
pewne jest doros³ym cz³o-
wiekiem. Gdzieœ lampy, tor-
nister, ksi¹¿ki i pêdzle - ile 
myœli zosta³o w tych ksi¹¿-
kach zapisanych, ale i um-
knê³o? Mój wzrok zatrzymu-
je siê na rodzinnych foto-
grafiach. Jeszcze s³yszymy 
wspólne rozmowy i widzimy 
radoœæ zapisan¹ na twarzy. 
Na innym stoliku dostrze-
gam stare radio -  nienadaj¹-
ce siê do u¿ytku, zachowu-

Datê 11 czerwca 2016 kibica przy pla¿y w St. 
odznaczyliœmy w kalenda- Julians.
rzu ju¿ we wrzeœniu ubie- SZÓSTY DZIEÑ
g³ego roku, planuj¹c wyjazd Pi¹tek to ostatni dzieñ zajêæ 
na warsztaty jêzykowe na jêzykowych, na zakoñczenie 
Maltê. Oczekiwaliœmy na których wrêczono uczestni-
ten dzieñ z niecierpliwoœci¹, kom  dyplomy potwierdza-
tym bardziej, ¿e dla wielu j¹ce udzia³ w warsztatach 
z nas mia³ to byæ pierwszy i okreœlaj¹ce poziom znajo-
tak egzotyczny wyjazd za- moœci jêzyka. W godzinach 
graniczny i pierwsza podró¿ wieczornych czêœæ grupy 
lotnicza. Nasz¹ przygodê wybra³a siê na Treasure 
rozpoczêliœmy w sobotê Hunt / Poszukiwanie Skar-
spotkaniem w parku, sk¹d bów, natomiast pozostali 
wyruszyliœmy na lotnisko cieszyli siê ostatnimi chwi-
Chopina w Warszawie. Po- zurowej wody. Sama prze- braliœmy siê na wycieczkê surowe wybrze¿a, niewiel- rowerkami wodnymi po ba- lami na pla¿y i k¹pielami 
mimo pewnych obaw i stre- prawa motorówk¹ by³a dla do stolicy Malty - Valetty, kie wioski oraz góruj¹ce jecznej zatoce. w morzu. 
su przed lotem, podró¿ prze- nas niesamowit¹ przygod¹ najdalej wysuniêtej na po- w ich centralnych miejscach Wieczorem udaliœmy siê na SIÓDMY DZIEÑ
biega³a spokojnie i by³a dla dziêki sternikowi, który ³udnie europejskiej stolicy. barokowe koœcio³y. W po- zakupy na têtni¹c¹ ¿yciem W sobotê po œniadaniu i spa-
nas ekscytuj¹cym prze¿y- sprawnie manewrowa³ ³o- Przewodnik przybli¿y³ nam równaniu do Malty jest Bay Street. kowaniu walizek wybraliœ-
ciem. Po wyl¹dowaniu na dzi¹ przy du¿ej prêdkoœci, burzliw¹ i skomplikowan¹ to miejsce spokojniejsze, PI¥TY DZIEÑ my siê na ostatni spacer 
wyspie zostaliœmy przewie- zwalniaj¹c jedynie w pobli- historiê miasta, podkreœla- mniej zaludnione, idealne na Kolejnego dnia pobytu zaraz wzd³u¿ wybrze¿a po zatoce 
zieni do rodzin goszcz¹cych ¿u jaskiñ, do których wp³y- j¹c, ¿e z 320 zabytkami, Va- wakacyjny wypoczynek. po zajêciach wyruszyliœmy Spinola Bay, znanej jako 
nas podczas pobytu. Nieste- waliœmy. Wieczorem, po letta jest jednym z najbar- Najbardziej znan¹ atrakcj¹ na kolejn¹ wyprawê, tym miejsce licznie cumuj¹cych 
ty, by³o ju¿ po pó³nocy, wiêc powrocie z wyspy, wybraliœ- dziej zagêszczonych obsza- turystyczn¹ wyspy jest razem do dawnej stolicy ³odzi rybackich. Po drodze 
nie zosta³o nam wiele czasu my siê na tzw. „orientation rów zabytkowych na œwie- z pewnoœci¹ Azure Window Malty Mdiny - urokliwego, mijaliœmy najs³ynniejsz¹ 
na sen. walk”, aby zapoznaæ siê cie. Spaceruj¹c uliczkami / Lazurowe Okno - most œredniowiecznego miastecz- dzielnicê St. Julian’s - Pace-
PIERWSZY DZIEÑ NA z okolic¹ St. Julians, w której stolicy podziwialiœmy Bar- skalny u wybrze¿y, przez ka z w¹skimi, cichymi ulicz- ville, która têtni ¿yciem 

MALCIE byliœmy zakwaterowani. rakka Gardens, Pa³ac Prezy- który przep³ywa woda mors- kami, po³o¿onego na wzgó- dziêki licznym barom, dys-
Zaraz po œniadaniu wyruszy- DRUGI DZIEÑ dencki i Katedrê Œw. Jana. ka. Azure Window s³u¿y³o rzu, sk¹d roztacza siê szeroki kotekom i restauracjom.
liœmy motorówk¹ na pobli- W poniedzia³ek ju¿ od rana Wieczorem jak zwykle wy- niejednokrotnie jako sceno- widok na wyspê. Teren mia- Podsumowuj¹c, nasz pobyt 
sk¹ ma³¹ wyspê Comino, towarzyszy³o nam lekkie na- braliœmy siê na spacer, tym grafia w filmach, m.in.: sta wy³¹czony jest z ruchu na warsztatach jêzykowych 
s³yn¹c¹ z roztaczaj¹cej siê piêcie przed testem jêzyko- razem do parku rozrywki Zmierzch tytanów, Hrabia ko³owego, dlatego panuje z pewnoœci¹ wyj¹tkowy. 
doko³a B³êkitnej Laguny. wym, którego wyniki decy- w Pembroke Gardens, gdzie Monte Christo, Gra o tron. tam cicha, przyjemna atmo- Przede wszystkim mieliœmy 
Miejsce to przyci¹ga ka¿de- dowa³y o przydziale do odp- szaleliœmy do póŸnych go- Po obejrzeniu Lazurowego sfera, a zabudowa miasta mo¿liwoœæ wykorzystaæ 
go roku tysi¹ce turystów owiedniej grupy jêzykowej. dzin. Okna i pstrykniêciu kilku stanowi niezwyk³¹ miesza- znajomoœæ jêzyka angiels-
krystalicznie czyst¹ wod¹ Po ustaleniu grup i przedsta- CZWARTY DZIEÑ pami¹tkowych fotek wybra- ninê architektury normañ- kiego w praktyce i poznaæ 
i jest prawdziwym rajem dla wieniu nam lektorów roz- Na œrodê zaplanowano ca³o- liœmy siê na jeden z punktów skiej i barokowej. nowe miejsce, ponadto 
amatorów nurkowania. poczê³y siê pierwsze zajêcia dniow¹ wycieczkê na s¹- widokowych. Zapieraj¹cy Nie by³ to jednak koniec wzbogaciliœmy siê o nowe 
Równie¿ w naszej grupie w szkole. Po po³udniu wziê- siedni¹ wyspê Gozo, drug¹ dech w piersiach widok wra¿eñ, poniewa¿ wieczo- doœwiadczenia, bo przecie¿ 
byli tacy, którzy wiêkszoœæ liœmy udzia³ w zajêciach co do wielkoœci wyspê archi- malowniczego wybrze¿a rem czeka³y nas jeszcze nie od dziœ wiadomo, ¿e pod-
czasu spêdzili, badaj¹c prze- z literatury oraz zajêciach pelagu Wysp Maltañskich. oraz piêknej piaszczystej ekscytuj¹ce prze¿ycia spor- ró¿e poszerzaj¹ horyzonty.
piêkny podwodny œwiat. filmowych, a wieczorem Po pó³godzinnym rejsie pro- pla¿y na d³ugo pozostanie towe podczas kibicowania Uczestnicy i opiekunowie 
Pozostali korzystali z k¹pieli rozegraliœmy mecz na pla¿y. mem dotarliœmy na miejsce. w naszej pamiêci. Resztê polskiej reprezentacji na warsztatów – Publiczne 
s³onecznych podziwiaj¹c TRZECI DZIEÑ Na malowniczy krajobraz dnia spêdziliœmy, opalaj¹c meczu z Niemcami, na który Gimnazjum w Janowie 
urzekaj¹cy widok ska³ i la- Po zajêciach w szkole wy- Gozo sk³adaj¹ siê dziewicze, siê na pla¿y oraz p³ywaj¹c wybraliœmy siê do strefy Lubelskim

Dyplom i nagrody rze-
czowe za zajecie I miejsca  
dla Stowarzyszenia Kobiet 
Powiatu Janowskiego i ca³ej 
Grupy Jankowiaków pod-
czas XVIII jubileuszowej 
edycji JARMARKU DOMI-
NIKAÑSKIEGO w Tarno-
brzegu - 06-07 sierpnia 
2016 r. Na zaproszenie Pre-
zydenta Miasta Tarnobrzega 
grupa promocyjna SKPJ, 
„Grupa Janowianki” z Ja-
nowskiego Oœrodka Kultu- ludowych i artystycznych. Zespó³ Ludowy z Modlibo-
ry, Zespó³ Ludowy i Stefania W roku jubileuszowym zos- rzyc wyst¹pi³ na scenie 
Suchora z Gminnego Oœrod- ta³ zaprezentowany olbrzy- z programem pieœni i me-
ka Kultury w Modliborzy- mi dorobek stowarzyszeñ lodii regionu janowskiego. 
cach, po raz pierwszy ucze- i Kó³ Gospodyñ Wiejskich Jubileuszowy tort degusto-
stniczyli w Jarmarku Domi- w dziedzinie kultury ludo- wany przy  blaskach ogni 
nikañskim w Tarnobrzegu. wej, tradycji kulinarnych sztucznych, mi³a atmosfera 
By³a to ju¿ XVIII edycja tej poszczególnych regionów jarmarku, piêkna pogoda 
imprezy której patronem jest Polski. Zosta³ og³oszony zgromadzi³a tysi¹ce goœci.
Œw. Dominik, a organizato- Konkurs na „Najpiêkniejsze Odbieraj¹c nagrodê Jano-
rami Prezydent Tarnobrzega stoisko promocyjne”. wiacy ze sceny zaprosili 
i Tarnobrzeski Oœrodek Grupa Jankowiaków na cze- wszystkich goœci, turystów 
Kultury. le ze SKPJ, towarzysz¹cych  na Œwiêto Kaszy do Janowa 
Tegoroczne obchody by³y artystów, twórców ludo- Lubelskiego. Okaza³o siê ¿e 
wyj¹tkowe z racji jubileu- wych z Janowa, Modlibo- zainteresowanie festiwalem 
szu, oraz udzia³u wystaw- rzyc, Stojeszyna, otrzyma³a janowskim jest du¿e, wielu 
ców z ró¿nych zak¹tków I miejsce za swoje stoisko, goœci wybiera siê do nas- 
Polski prezentuj¹cych rêko- ró¿norodnoœæ wyrobów, serdecznie zapraszam. 
dzie³o, pokazy gin¹cych za- udzia³ twórców ludowych Stowarzyszenie Kobiet 
wodów, wystêpów zespo³ów i ca³¹ oprawê artystyczn¹. Powiatu Janowskiego

Warsztaty Jêzykowe Uczniów z Janowskiego 
Gimnazjum na Malcie 2016

Jakie obrazy ¿ycia zapisa³ 
w nim czas?

I miejsce dla Stowarzyszenia 
Kobiet Powiatu Janowskiego 

i ca³ej Grupy Jankowiaków
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W niedzielne popo³udnie niak, P. Sobótka, P. Sadowski, 
tj. 7 sierpnia 206 roku, mecz M. Golec, M. Flis, G. Sobótka, 
w ramach I rundy Pucharu Polski, £. Kaproñ, T. Sadowski, P. G¹bka, 
rozgrywali podopieczni Micha³a a tak¿e: K. Ma³ek, J. Wojtan, 
Zimowskiego. Przeciwnikiem na- J. Lepiejza, M. KuŸnicki, A. Woj-
szej dru¿yny by³a ekipa „Unii” tan.
Wilko³az. Z tej konfrontacji zwy-
ciêsko wysz³a dru¿yna gospoda-
rzy, pokonuj¹c przyjezdnych 4-1 
(1-0). Po dwa trafienia dla bia³o- 
niebieskich zanotowali Piotr G¹b-
ka oraz Tomasz Sadowski. W za-
wodach MKS zaprezentowa³ siê 
w nastêpuj¹cym zestawieniu: 
K. Pisarski - B. Wojtan, M. Drew- MKS „Janowianka”

Dnia 10 lipca na rynku w Zamoœ- swoje umiejêtnoœci. Najstarsi stop-
ciu odby³ siê jubileuszowy XXX niem rozpoczynali dzieñ o 7.00 
Miêdzynarodowy Turniej w Karate wielokilometrowym biegiem na 
Tradycyjnym „o Puchar Roztocza”. Bukow¹ Górê i treningiem na 
Wziê³o w nim udzia³ ok. 100 za- terenie Roztoczañskiego Parku 
wodników z ró¿nych klubów karate Narodowego. Pozostali  uczestnicy 
tradycyjnego z ca³ej Polski. Konku- Letniej Akademii Karate mieli 
rencje rozgrywane by³y z  podzia- o jeden trening mniej, w sumie trzy 
³em na wiek i stopieñ zaawansowa- w ci¹gu dnia. Dodaæ nale¿y, ¿e 
nia. I miejsce i Puchar Roztocza w przeddzieñ turnieju, w sobotnie 
zdobyli Borys Kwiatek i Rafa³ popo³udnie odby³y siê egzaminy na 
Wojtan, II miejsce dla Julki Drozd stopnie uczniowski e dwaj nasi 
i Ani Flis, III miejsce dla Paw³a karatecy, Pawe³ Drozd i Micha³ Flis 
Drozda, Julki Rosiñskiej i Wiktora zdali na 3 kyu, tj. br¹zowy pas. Gra-
Widza, IV miejsce dla Micha³a tulujemy! Podsumowuj¹c nale¿y 
Flisa, Kuby Jargi³o i Przemys³awa stwierdziæ, ¿e karate tradycyjne sta-
Króla. Turniej odbywa³ siê jak zwy- nowi trwa³y element janowskiego 
kle na zakoñczenie Letniej Akade- ¿ycia sportowego, a kolejne suk-
mii Karate w Zwierzyñcu, w której cesy przyczyniaj¹ siê do rozs³a-
pod okiem doœwiadczonych trene- wiania naszego miasta. 
rów m³odzi karatecy doskonalili Marek Flis

Z dojazdem do ucznia zaprasza 
na zajêcia: 

!Trwaj¹ zapisy

na zajêcia wakacyjne
oraz 

na rok szkolny 2016/2017!

Zapraszam, tel. 508 752 961

œpiewu, gry na 
gitarze, pianinie, keyboardzie 

oraz flecie prostym.

Du¿y sukces karateków 
z Janowskiego Klubu Karate 

Tradycyjnego

Pucharowe zwyciêstwo 
„Janowianki”

Adres redakcji: 
Urz¹d Miejski 

w Janowie Lubelskim
ul.. Zamoyskiego 59, pok. nr 13

tel: (15) 87-24-320, (15) 87-24-313
www.janowlubelski.pl

gazetajanowska@janowlubelski.pl
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