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Gazeta Janowska

W Numerze:
„Mam jeszcze wiele do zrobienia...”

- wywiad z o. Antonim Herkulanem Wróblem
„Pod koniec czerwca 1949 roku przyjecha³ do Wierzchowisk do 
swojej córki Marii Moskal o. Alfred Wieleba w br¹zowym 
habicie. Bardzo mi siê podoba³ jego habit i chêæ przemawiania do 
ludzi...

Stypendia im. Marii i Lecha 

Kaczyñskich przyznane
Krzewili polsk¹ kulturê, dziedzictwa narodowe. Starali siê 
uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i politycznym 
kraju. Dla Niej, priorytetem by³o ci¹g³e anga¿owanie siê w ¿ycie 
spo³eczne..

Certyfikat Akredytacyjny dla 

Szpitala
W dniach od 3 do 5 wrzeœnia 2014 r. szpital by³ oceniany przez 
wizytatorów Oœrodka Akredytacyjnego, podleg³ego Ministrowi 
Zdrowia. Przegl¹d wypad³ pomyœlnie, szpital otrzyma³ wysok¹ 
punktacjê i w efekcie zosta³ rekomendowany do przyznania 
Certyfikatu Akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia na okres 
3 lat...

Karatecy zdobyli Genewê
Udany start w Genewie na Mistrzostwach Œwiata w Karate 
Tradycyjnym oraz Pucharze Œwiata dzieci w Karate Tradycyjnym 
odnotowali zawodnicy Uczniowskiego Klubu Karate z Janowa 
Lubelskiego...
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Od maja 2012 roku, wicieli firm FORTACO 
funkcjonuje w Janowie Lu- i CATERPILLAR, w³adz 
belskim, powsta³a na mocy samorz¹dowych - Burmi-
d³ugofalowego porozumie- strza Krzysztofa Ko³tysia 
nia handlowego z firm¹ i Dyrektora Powiatowego 
KOMAS, obecnie FORTA- Urzêdu Pracy - Tomasza 
CO. Janowska linia lakier- Kapronia, a tak¿e wielu 
nicza Alucrom, jest trzecim zaproszonych goœci, wspó³-
oddzia³em w Polsce. Dnia pracuj¹cych z firm¹, mia³o 
16 wrzeœnia br. w obecnoœci miejsce otwarcie nowoczes-
przedstawicieli miêdzyna- nej malarni ALUCROM, 
rodowej grupy kapita³owej znajduj¹cej siê przy Janow-
Midroc Europe, partnerów skiej Strefie Inwestycyjnej 
firmy Midroc Alucrom, „Borownica”. 
pracowników i przedsta- c.d. na str. 2

Uroczyste otwarcie nowoczesnej malarni Alucrom 

„Biegniemy w ogieñ, by mocniej ¿yæ…” 
- wywiad z Józefem £ukasiewiczem

W dniu 16 wrzeœnia br., 
uchwa³¹ Zarz¹du Woje-
wództwa Lubelskiego, przy-
jêta zosta³a lista projektów 
pozytywnie ocenionych 
w zakresie gospodarki wod-
no – œciekowej. Wœród gru-
py projektów zakwalifiko-
wanych do wspó³finansowa-
nia znalaz³a siê Gmina 
Janów Lubelski z inwestycj¹ 
pod nazw¹ „Poprawa wa-
runków ¿ycia mieszkañców 
Gminy Janów Lubelski 
poprzez budowê sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz 
z przy³¹czami”, mowa o ka-
nalizacji ulicy Ulanowskiej. 

Nadmieñmy, ¿e ca³kowity 
koszt operacji to kwota 
2 210 284, 42, koszty kwali-
fikowane operacji –
1 796 979, 21 z³, zaœ wnio-
skowana kwota pomocy to 
suma rzêdu 1 347 734 z³. 
Informacje zamieszczone na 
PROW Województwa Lu-
belskiego, podaj¹, ¿e na 
dzieñ dzisiejszy mo¿liwe 
jest dofinansowanie 30 pier-
wszych projektów z listy. 
Podpisanie umów na kolejne 
minimum 20 projektów na-
st¹pi w ci¹gu 2 miesiêcy, po 
zmianie rozporz¹dzenia 
w zakresie podzia³u œrod-
ków PROW 2007 - 2013. 
Odnotujmy, ¿e nasza Gmina 
znalaz³a siê na 53 miejscu 
listy operacji zakwalifi-
kowanych do wspó³finanso-
wania.

Dorota Kozdra

Kanalizacja ulicy 
Ulanowskiej

Szanowni Pañstwo, do- wa Lubelskiego, obejmuj¹-
biega koñca VI kadencja cym najwa¿niejsze obszary 
funkcjonowania samorz¹- funkcjonowania gminy. Ra-
dów gminnych, w tym sa- port jest dostêpny w wersji 
morz¹du Janowa Lubelskie- elektronicznej na stronie 
go. Raport z dzia³alnoœci internetowej:
Gminy Janów Lubelski za  www.janowlubelski.pl
lata 2010 – 2014, jest podsu- i wersji drukowanej w Urzê-
mowaniem Kadencji Rady dzie Miejskim w Janowie 
Miejskiej i Burmistrza Jano- Lubelskim.

Raport z dzia³alnoœci Gminy

REKONSTRUKCJA WALK – WRZESIEÑ 1939

Foto: Mariusz Widz 

Przygotowane karty do szy – w wyborach udzia³ we-
g³osowania w Gminie Janów Ÿmie 10% zarejestrowanych 
Lubelski zawieraæ bêd¹ naz- uprawnionych wyborców.
wisko jednego kandydata. Drugi próg – je¿eli kandydat 
Aby oddany g³os by³ wa¿ny uzyska 50% g³osów + 1. 
nale¿y krzy¿ykiem wskazaæ W przypadku nie uzyskania 
jestem za (TAK), lub jestem 50% + 1 g³osu, wyboru 
przeciwny (NIE). Burmistrz Burmistrza dokonuje nowo 
mo¿e byæ wybrany po uzy- wybrana Rada Miejska. 
skaniu dwóch progów. Pierw-

Jak wybieramy Burmistrza?

S¹ ludzie z kamienia, co nie Ty, nie Ja, bo My „bieg- oba te wymiary zamykaj¹ 
bêd¹ wiecznie trwaæ. S¹ niemy w ogieñ, by mocniej siê w s³owach gdzie i dla-
i z papieru, to oni rzucaj¹ siê ¿yæ”. Nasze ¿ycie… rozpi- czego „idziemy”. „By³em 
na wiatr… A my? Czy jesteœ- saæ mo¿na na kilka wersów, pielgrzymem, piêciokrotnie 
my wœród nich? Czy mo¿e a ka¿dy z nich sk³ada siê przemierzy³em drogê z Ja-
przechodzimy obok, nie z drobnych szczegó³ów, bu- nowa Lubelskiego do Czê-
zauwa¿aj¹c nawet i tych, dowanych na wartoœciach. stochowy. Na tej drodze 
którzy ukradkiem swoich Jedne „wynieœliœmy” z ro- mo¿na spotkaæ siebie – 
si³, próbuj¹ jak te po³amane dzinnego domu, inne wyksz- odkryæ i prze¿yæ. Spróbo-
drzewa, przy swych korze- ta³ci³y siê pod wp³ywem wy- waæ odpowiedzieæ na pyta-
niach „¿yæ”.  Dzisiaj pytasz darzeñ, które prze¿yliœmy, nie – czy staæ mnie na coœ 
mnie, czy mo¿na inaczej, jakie doœwiadczyliœmy. w ¿yciu, poznaæ swoje po-
oszukaæ, okpiæ czas? Lecz „Dok¹d” i „jak d³ugo” – dziœ wo³anie...
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Marka Alucrom funkcjo- zwracaj¹c szczególn¹ uwa-
nuje w Polsce oficjalnie od gê, ¿e zak³ad œwiadczy nie 
2003 roku. G³ówna siedziba tylko us³ugi lakiernicze, ale 

przewidziane dla inwesto-firmy oraz nowoczesna linia tak¿e us³ugi logistyczne – 
rów w Janowskiej Strefie lakiernicza znajduj¹ siê wysy³anie wyrobów bezpo-
Inwestycyjnej – o czym w Bykowie pod Wroc³a- œrednio do odbiorcy, ponad-
wspomnia³ Krzysztof Ko³tyœ wiem. W 2009 roku urucho- to przygotowuje opracowa-
podczas otwarcia malarni miona zosta³a tak¿e linia nie technologiczne. Powie-
Alucrom, jednoczeœnie ¿y-produkcyjna w Dêbskiej rzchnia hali produkcyjnej to 
cz¹c firmie i wspó³pracow-Woli, w okolicach Kielc. oko³o 2000 metrów kwa-
nikom dalszego rozwoju Szefem firmy na terenie dratowych, na której znaj-
i wielu sukcesów. Nadmieñ-Polski jest Tomasz Gajek, duje siê œrutownia, myjnie 
my, ¿e uroczystego przeciê-który pracuje w centrali fir- do przygotowania powie-
cia wstêgi dokona³ Ralph my pod Wroc³awiem, zaœ ja- rzchni  do malowania,  
Halldin - Dyrektor Alucrom nowskim oddzia³em kieruje kabiny malarskie z nowo-
AB w Goteborgu (g³ówna Dariusz Nowak. Podczas czesn¹ technologi¹. Przy-
siedziba firmy w Szwecji).spotkania Tomasz Gajek pomnijmy, ¿e firma uzyska³a 

przedstawi³ ofertê firmy, ulgi w podatkach jakie s¹ Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uroczyste otwarcie nowoczesnej malarni Alucrom 
kulturowe pozwalaj¹ce na lokalizacjê w tym 
miejscu inwestycji poprzez realizacjê 
kampanii promocyjnych o zasiêgu ponad-
regionalnym.  Zatem by³a mowa o wydaniu 
albumu, prezentuj¹cego walory przyrod-
nicze, turystyczne naszej gminy, które 
zosta³by przedstawione przez pryzmat czte-
rech pór roku, uwzglêdniono tak¿e utworze-
nie wirtualnego spaceru po Ziemi Janow-
skiej – multimedialnej prezentacji zbudowa-
nej na bazie panoram wzbogaconej o infor-
macje objaœniaj¹ce, czy zdjêcia. Niniejszy 
temat wywo³a³ wiele dyskusji, poniewa¿ 
uczestnicz¹cy w spotkaniu stwierdzili, ¿e na 
terenie naszej gminy znajduje siê wiele 
piêknych i wartoœciowych miejsc, które 
powinny zyskaæ zainteresowanie w oczach 
turysty. Kolejnym punktem spotkania by³y 
warsztaty (praca w grupach) dotycz¹ce 
oznakowania drogowo – kierunkowego 
miejsc/atrakcji turystycznych na terenie 
gminy. Podczas spotkania omówiono tak¿e 
w jaki sposób promowaæ lokalne produkty. 
Tutaj tematem dyskusyjnym by³a kwestia 
organizowanych targów turystycznych 
i kiermaszy, z których tylko znikoma czêœæ 
firm z naszego terenu korzysta. Podczas 

Jak po³¹czyæ bogactwo natury i krajobra- rozmowy dotycz¹cej tego zagadnienia 
zu z walorami turystycznymi, w jaki sposób pojawi³o siê pytanie – dlaczego tak s³abo 
wypromowaæ produkty lokalne, a w zwi¹zku wypromowany jest regionalny przysmak, 
z tym  wyznaczyæ kierunki rozwoju tych jakim jest janowski gryczak. W trakcie dys-
potencja³ów, które „tkwi¹” na Ziemi kusji pojawi³ siê tak¿e temat przygotowania 
Janowskiej? Na wy¿ej postawione pytania wspólnych pakietów dla turystów weeken-
staraliœmy siê odpowiedzieæ dnia 9 wrzeœnia dowych w po³¹czeniu z ofert¹ kulturalno 
br. na kolejnym ju¿ spotkaniu bran¿y –sportowo – rekreacyjn¹ naszej gminy. 
turystycznej i oko³o turystycznej, jakie „Planujemy wydaæ tzw. paszporty turystycz-
odby³o siê w Urzêdzie Miejskim w Janowie ne – podkreœli³a podczas spotkania Kierow-
Lubelskim. Bogaty program spotkania nik Promocji i Rozwoju – „a tak¿e wzboga-
dotyczy³ omówienia projektu realizowanego ciæ ofertê turystyczn¹ dla wszystkich 
przez Powiat Janowski w partnerstwie odwiedzaj¹cych nasze miasto. Dlatego te¿, 
z gminami: Batorz, Dzwola, Godziszów, id¹c myœl¹ realizowanych wczeœniej Gier 
Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Terenowych myœlimy o stworzeniu tzw. 
Wielki. Przypomnijmy, ¿e projekt „Bogac- Questów, czyli zadañ, które musi wykonaæ 
two czerpane z natury – wykorzystanie turysta odwiedzaj¹c przyk³adowe miejsca 
potencja³ów lokalnych i walorów turystycz- atrakcji w naszym mieœcie w celu uzyskania 
nych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiê- nagrody”. By³aby to nie tylko nowa forma 
biorczoœci”,  realizowany jest od 1 maja br. samodzielnej zabawy, ale tak¿e kolejne 
do 30 czerwca 2015 roku. „Na dzisiejszym dzia³anie zmierzaj¹ce do zainteresowania 
spotkaniu – mówi³a Katarzyna Dzadz – naszym „bogactwem czerpanym z natury”, 
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju nie tylko turysty, ale i mieszkañca naszej 
Urzêdu Miejskiego – chcia³abym Pañstwu gminy. Koñcowy punkt spotkania dotyczy³ 
zaprezentowaæ dzia³ania dotycz¹ce naszej omówienia tablic informacyjno – promocyj-
gminy, które zostan¹ zrealizowane w ramach nych (10 szt.), ich lokalizacji, a tak¿e przed-
projektu”. „Myœlê, ¿e mogê liczyæ na stawienia ofert turystycznych / przyjazdo-
Pañstwa uwagi i sugestie” -  kontynuowa³a wych dla touroperatorów i szkó³. Podobnie 
Pani Kierownik. Zaznaczmy, ¿e celem ni- jak w przypadku wy¿ej przedstawionych 
niejszego projektu jest promocja gospodar- punktów wywi¹za³a siê dyskusja, która 
cza i turystyczna Ziemi Janowskiej, œwiadczy³a o szerokim zainteresowaniu 
wykreowanie pozytywnego wizerunku poruszonymi tematami wœród zaproszonych 
powiatu jako obszaru posiadaj¹cego zasoby goœci.
przyrodnicze, gospodarcze, turystyczne, Tekst i foto: Dorota Kozdra

O tym, co mo¿emy „czerpaæ z natury”

Omówieniu dotychczasowych oraz wy-
pracowaniu nowych form wspó³pracy gmi-
ny Janów Lubelski z lokalnymi organizacja-
mi pozarz¹dowymi poœwiêcone by³o 
spotkanie, które odby³o siê 11 wrzeœnia br. 
w Urzêdzie Miejskim. W niniejszym spotka-
niu uczestniczy³ Krzysztof Ko³tyœ – 
Burmistrz Janowa Lubelskiego, Bo¿ena 
Czajkowska– Sekretarz Gminy oraz Ewa 
Misztal – inspektor ds. obs³ugi Biura Rady. Rencistów i Inwalidów, która wspomnia³a 
Na zaproszenie Burmistrza  odpowiedzia³y o organizacji spotkañ integracyjnych 
osoby aktywnie dzia³aj¹ce w fundacjach seniorów w „Doboszówce”, czy na terenie 
i stowarzyszeniach. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Zaanga-
na terenie naszej gminy istnieje przesz³o ¿owanie organizacji spo³ecznych w codzien-
dwadzieœcia organizacji pozarz¹dowych. ne ¿ycie naszej gminy mo¿emy tak¿e zaob-
Celem niniejszego spotkania by³o opraco- serwowaæ patrz¹c na dzia³alnoœæ Klubu ̄ eg-
wanie „Programu wspó³pracy Gminy larskiego ZEFIR, z którego jak wspomnia³ 
z organizacjami pozarz¹dowymi w 2015 Antoni Sydor – komandor, korzysta coraz 
roku”. Rozmawiano o planowanych do reali- wiêcej chêtnych. Podczas spotkania pojawi³ 
zacji przez organizacjê pozarz¹dowe zadañ siê tak¿e temat dotycz¹cy dzia³añ wspiera-
publicznych, a tak¿e podsumowano rok j¹cych osoby niepe³nosprawne. Obecna 
obecny. Zatem mówiono o problemach, jak wœród zaproszonych goœci – Agnieszka 
i o sukcesach. Nale¿y w tym miejscu podkre- Kuliñska – Prezes Stowarzyszenia Rodzi-
œliæ, ¿e dziêki œrodkom finansowym otrzy- ców, Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³o-
manym z bud¿etu gminy,  organizacje lokalne dzie¿y Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”, 
mog³y uczestniczyæ w wielu przedsiêwziê- przypomnia³a o zajêciach organizowanych 
ciach rozwijaj¹cych ich dzia³alnoœæ,  które na Krytej p³ywalni „OTYLIA”. Wiele 
mogliœmy obserwowaæ w minionym czasie. nowych pytañ postawi³ temat dotycz¹cy 
Przyk³adowo: Joanna Jaworska – Gumienik pozyskiwania Ÿróde³ dotacji na aktywnoœæ 
– Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Promy- spo³eczn¹, a tak¿e kwestia organizowania 
ka wspomnia³a o organizacji dla dzieci warsztatów dotycz¹cych pisania wniosków. 
wyjœæ do kina, uczestnictwie w zajêciach na Janinia Skubik - Prezes Stowarzyszenia 
p³ywalni, na Parku Linowym, w spotkaniach LGD „Leœny Kr¹g”, zasugerowa³a o zorga-
integracyjnych. Zdanie Pani Prezes Stowa- nizowaniu tego typu spotkañ w najbli¿szej 
rzyszenia Przyjació³ Promyka, podziela³a przysz³oœci, co spotka³o siê z aprobat¹ ze 
Zofia Widz - Bary³a – szefowa Zarz¹du strony uczestnicz¹cych w zebraniu.
Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Tekst i foto: Dorota Kozdra

Pomys³ a realizacja, czyli s³ów kilka o spotkaniu 
z organizacjami pozarz¹dowymi 

Zastêpc¹ Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie o dofinansowanie W dniu 25 sierpnia br. Burmistrz Janowa 
projektu „Kontynuacja kompleksowej Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ wraz ze 
gospodarki wodno - œciekowej w Gminie Skarbnikiem Gminy Monik¹ Machulak 
Janów Lubelski - etap IV”. podpisali umowê z Jerzym Kuliñskim 
Natomiast w dniu 4 wrzeœnia br. w Urzêdzie 
Miejskim nast¹pi³o podpisanie umowy na 
budowê kanalizacji. W imieniu Gminy 
umowê podpisali Czes³aw Krzysztoñ Z-ca 
Burmistrza, Bo¿ena Czajkowska Sekretarz 
oraz Monika Machulak Skarbnik. W imieniu 
wykonawcy WOD- BUD sp. o. - Firmê 
reprezentowa³ Prezes Zarz¹du Zdzis³aw 
Wojtaszek. 

Tekst i foto: Jan Machulak

Budowa kanalizacji na Zaolszyniu

sportowej z wyk³adzin¹ rulonow¹. Zakres 
zadania: demonta¿ drzwi; demonta¿ do 
powtórnego monta¿u wszystkich drabinek 
gimnastycznych i os³on grzejników, bramek 
stalowych; wykonanie rusztu pod³ogi z de-
sek u³o¿onych na elastycznych pod-
k³adkach, wykonanie œlepej pod³ogi z desek, 
u³o¿enie izolacji z folii, u³o¿enie dwóch 
warstw rozk³adaj¹cych obci¹¿enia, przy-
klejenie na ca³ej powierzchni wyk³adziny 
sportowej naturalnej.
Ponadto monta¿ listew przypod³ogowych 
z funkcj¹ wentylacji grawitacyjnej i listwy 
w drzwiach (progi); malowanie œcian farb¹ 

Trwaj¹ prace dotycz¹ce remontu pod³ogi zmywaln¹, malowanie linii boisk: do gry 
w hali sportowej w Publicznej Szkole w kosza, w siatkówkê, w pi³kê rêczn¹, 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w tenisa ziemnego i badmintona; ko-
w Janowie Lubelskim. Do realizacji nserwacja posadzki (wyk³adzina zostanie 
zamówienia zosta³a wybrana oferta firmy dodatkowo zakonserwowana, polakiero-
LIDER KONSORCJUM INVEST – BIURO wana œrodkiem zalecanym przez producenta 
Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartoœæ zadania to wyk³adziny); wykonanie ok³adziny czo³a 
suma rzêdu 233 295, 33 z³ (brutto). balkonu; sadzenie tulei pod s³upki bramek, 
Przypomnijmy, ¿e po³owê kosztów remontu s³upki siatkówki i s³upki badmintona.
pochodzi ze œrodków  Ministerstwa Sportu i Tekst i foto: Dorota Kozdra
Turystyki, na które gmina zdoby³a 
dofinansowanie. Niniejsze prace dotycz¹ 
wykonania systemowej, sprê¿ystej pod³ogi 

Trwaj¹ prace dotycz¹ce remontu hali sportowej

c.d. ze str. 1
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Przed nami czwarty nabór wniosków do mowaæ bêdzie dzia³ania zwi¹zane z demon-
projektu pn.: „Pilota¿owy system gospoda- ta¿em, transportem oraz unieszkodliwie-
rowania odpadami azbestowymi na terenie niem odpadów azbestowych.
Województwa Lubelskiego wzmocniony Nabór wniosków bêdzie trwaæ od dnia 
sprawnym monitoringiem iloœci oraz 3 listopada do 28 listopada 2014 roku. 
kontroli ich usuwania i unieszkodliwienia” Wszystkie informacje dotycz¹ce sk³adania 
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Progra- wniosków znajduj¹ siê na stronie inter-
mu Wspó³pracy. Realizacja projektu obej- netowej: www.janowlubelski.pl

Usuwamy azbest – nabór wniosków 3- 28 listopada 2014 r.

We wrzeœniu zosta³a zakoñczona „Mo- stab. mech., wykonaniu warstwy górnej pod-
dernizacja drogi dojazdowej do gruntów budowy z mieszanki stab. mech., wykonaniu 
rolnych w miejscowoœci £¹¿ek Ordynacki”. nawierzchni z masy min. asf., a tak¿e uzupe³-
Zakres zamówienia polega³ na wykonaniu nieniu poboczy materia³em kamiennym. 
robót pomiarowych, mechanicznym planto- Nadmieñmy, ¿e d³ugoœæ odcinka to 400mb, 
waniu istniej¹cej podbudowy t³uczniowej, szerokoœæ 3,5m. Ca³kowity koszt moder-
skropieniu istniej¹cej nawierzchni bitumicz- nizacji to suma rzêdu – 109 778, 58 z³
nej emulsj¹ asfaltow¹, wyrównaniu istnie- Tekst: Dorota Kozdra, foto; Jan Machulak, 
j¹cej podbudowy t³uczniowej mieszank¹ Justyna Kuœmierczyk

Zakoñczono remont drogi w £¹¿ku Ordynackim

Budowa oœwie- firmy. Wartoœæ zadania to suma rzêdu 
tlenia ulicznego 84 118, 08 z³ (brutto). Przewidywany termin 
w ul. Podlipie i ul. realizacji - koniec listopada 2014 roku.
11 Listopada w Ja- Natomiast dnia 29 paŸdziernika br., zosta³a 
nowie Lubelskim, podpisana umowa z Zak³adem Instalators-
a tak¿e w ul. Woj- twa Elektrycznego, dotycz¹ca budowy 
s k a  P o l s k i e g o  oœwietlenia ulicznego: ul. Bialskiej, Bia³ej 
w miejscowoœci Pierwszej, osiedla Przyborowie oraz w miej-

Zofianka Górna i w miejscowoœci Bia³a scowoœci £¹¿ek Garncarski, wartoœæ zada-
Druga, to temat umowy jaka zosta³a podpi- nia 218 940 z³ (brutto), a tak¿e budowy 
sana dnia 1 paŸdziernika br. Wykonawc¹ oœwietlenia ul. Przyborowie, koszt 47 847 z³ 
inwestycji zosta³a firma GEO-TEL Spó³ka (brutto). Przewidywany termin zakoñczenia 
Z o. o. z siedzib¹ w Kraœniku reprezen- prac 31 grudnia 2014 roku.
towana przez Artura Dobosza - prezesa Tekst; Dorota Kozdra, foto: Jan Machulak

Budowa oœwietlenia ulicznego

zmodyfikowano ustalenia tak, aby jeszcze 
Po 2, 5 letniej pracy urbanistów pracowni elastyczniej lokowaæ przedsiêbiorstwa, a je-

„Kanon” i pracowników Urzêdu Miejskie- dnoczeœnie zadbaæ o wysok¹, jakoœæ 
go, Rada Miejska w dniu 29 wrzeœnia br., œrodowiska. Wyznaczono alternatywny 
uchwali³a zmianê Studium Uwarunkowañ teren potencjalnego rozwoju przedsiêbior-
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen- czoœci we wschodniej czêœci miasta w oko-
nego Miasta i Gminy Janów Lubelski. Stu- licach starego sk³adowiska odpadów.
dium jest bardzo wa¿nym dokumentem Na skutek uwzglêdnienia uwag w³aœcicieli 
wyznaczaj¹cym ramy dzia³añ inwestycyj- gruntów zlikwidowano, dotychczas plano-
nych na ca³ym terytorium miasta i gminy wane, a niezrealizowane, po³¹czenie drogo-
z uwzglêdnieniem wszelkich ograniczeñ we w klasie drogi zbiorczej, od ulicy Sien-
prawnych i uwarunkowañ naturalnych. kiewicza do ulicy Stokowej i Okopowej. 
Poprzedni dokument Studium opracowany W Studium wskazany jest prawdopodobny 
w 2000 r. wymaga³ aktualizacji z racji przebieg obwodnic Janowa Lubelskiego na 
powsta³ych w ci¹gu 14 lat potrzeb inwesty- drodze krajowej nr 74 (do Zamoœcia) i drogi 
cyjnych, a tak¿e koniecznoœci dostosowania ekspresowej S-19, zgodnie z koncepcjami 
do zmienionych wymagañ prawnych. W ra- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
mach aktualizacji powsta³ ca³kowicie nowy i Autostrad. Uchwalenie zmiany Studium 
rysunek studium dla miasta, natomiast na Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodaro-
terenie gminy naniesiono zosta³y zmiany wania Przestrzennego otwiera drogê do 
punktowe. Studium jest dokumentem przyjêcia dalszych dokumentów – miejsco-
prorozwojowym, zgodnie ze zg³oszonymi wych planów zagospodarowania przestrzen-
wnioskami wyznaczono nowe tereny nego, które u³atwi¹ uzyskanie pozwoleñ na 
zabudowy mieszkaniowej, zarówno w mie- budowê naszym inwestorom – w najbli¿-
œcie, jaki w wielu miejscowoœciach wiejs- szym czasie bêdzie to MPZP Nowe Centrum 
kich, wskazano te¿ nowe tereny dla inwesty- oraz MPZP Wschód.
cji us³ugowych, w tym rozwoju turystyki. Referat Architektury i Planowania
Dla strefy inwestycyjnej na Borownicy UM w Janowie Lubelskim 

Nowe Studium zagospodarowania 
przestrzennego Janowa Lubelskiego

kszy bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, 
a tak¿e pieszym w najbardziej ruchliwym 
miejscu naszego miasta. Sygnalizacja 
pozioma i pionowa posiada tak¿e kamery, 
które rejestrowaæ bêd¹ ruch na przejœciu, 
zapis przechowywany bêdzie przez 
kilkanaœcie godzin. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie 
s¹ to fotoradary. Jak œwiat³a sprawdz¹ siê 
w Janowie Lubelskim poka¿e praktyka.  Jest 
to bardzo wa¿ne poniewa¿ niektórzy miesz-
kañcy widzieliby tak¹ sygnalizacjê co 

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkañców najmniej na trzech skrzy¿owaniach ulicy 
Janów Lubelski doczeka³ siê pierwszych Zamoyskiego, przy wyjeŸdzie z ulicy 
œwiate³ na przejœciu dla pieszych przy ulicy Szewskiej, Wa³owej i Wiejskiej. Ale czy 
Zamoyskiego, obok „Biedronki”. Urz¹d u³atwi³oby to ruch zdania s¹ podzielone, 
Miejski przy wsparciu Starostwa Powiato- mog³oby dojœæ do „korków” mimo, ¿e taka 
wego wnioskowa³  do GDDKiA, która sygnalizacja mog³aby byæ zsynchronizo-
rozpatrzy³a pozytywnie wniosek o zamonto- wana. Przeciwników takich rozwi¹zañ jest 
wanie œwiate³ sygnalizacyjnych na ul. nie mniej ni¿ zwolenników. Budowanie 
Zamoyskiego. Ta inwestycja finansowana sygnalizacji jest  dosyæ kosztowne  i zale¿y 
jest w ca³oœci przez Generaln¹ Dyrekcjê od GDDKiA.  W³adze samorz¹dowe mog¹ 
Dróg Krajowych i Autostrad, poniewa¿ ulica jedynie wnioskowaæ o takie rozwi¹zania.
Zamoyskiego stanowi ci¹g drogowy Drogi 

Tekst i foto: Jan MachulakKrajowej nr 74. Sygnalizacja œwietlna zwiê-

Sygnalizacja œwietlna w Janowie Lubelskim

dowy drogi powiatowej Momoty Górne – 
W³adys³awów w zakresie chodnika na 
odcinku 1172 m. -  to tytu³ inwestycji, której 
prace rozpoczê³y siê w pierwszej po³owie 
paŸdziernika. Umowa z wykonawc¹  - firm¹ 

Realizacja g³ównego ci¹gu spacerowo – F. B. S. Z. S³awomir Zdunek zosta³a podpisa-
pieszego w msc. Momoty Górne pod potrze- na 9 paŸdziernika br. Termin zakoñczenia 
by mieszkañców w ramach projektu przebu- prac ustalono na grudzieñ 2014 roku. 

Budowa chodnika w Momotach Górnych 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013

prac dotycz¹cych budowy oœwietlenia ulicz-
nego, chodników, przebudowy dróg, budo-
wy sieci kanalizacyjnej, monta¿u instalacji 
solarnych oraz kot³ów centralnego ogrze-
wania opalonych biomas¹.  Podczas niniej-
szych spotkañ mieszkañcy zg³aszali swoje 
propozycje dotycz¹ce planowanych zadañ 
inwestycyjnych, a tak¿e zadawali pytania na 
borykaj¹ce ich problemy. Wrzeœniowe kon-G³ównym celem spotkañ z mieszkañca-
sultacje w terenie z mieszkañcami pozwoli³y mi Zaolszynia, Rudy, Przyborowia, Momot 
na zidentyfikowania ich dotychczasowych Górnych, Bia³ej i £¹¿ku Garncarskiego, 
potrzeb, a tak¿e omówienie przeznaczenia jakie mia³y miejsce w miesi¹cu wrzeœniu, 
funduszu so³eckiego.by³o zapoznanie zebranych z planowanymi 

Tekst: Dorota Kozdra, foto: UMzadaniami inwestycyjnymi, a tak¿e omówie-
nie dotychczas zrealizowanych. Na prowa-
dzonych spotkaniach Krzysztof Ko³tyœ - 
Burmistrz Janowa Lubelskiego i Czes³aw 
Krzysztoñ – Zastêpca Burmistrza zapoznali 
zebranych z informacjami dotycz¹cymi 
¿ycia spo³ecznego i gospodarczego. Rozma-
wiano na temat budowy drogi S19, a tak¿e 

Ko n sul tacje  w te re n i e  

Trwaj¹ce prawie trzymiesiêczne prace Nowy most ma 13 m d³ugoœci i 10 m szero-
dotycz¹ce budowy nowego mostu w miej- koœci. Konstrukcja oparta jest na 20 palach 
scowoœci Szewce, zosta³y zakoñczone o 7 m d³ugoœci, ponadto struktura mostu zo-
w ubieg³ym miesi¹cu – paŸdzierniku. Przy- sta³a odpowiednio zabezpieczona przed ko-
pomnijmy, ¿e wykonawc¹ tej inwestycji rozj¹. Zaznaczmy, ¿e budowa mostu na rzece 
by³a firma ViaCon Construction z Kielc. Rakowa to inwestycja rzêdu 1 020 000, 00 z³. 

W tym: kwota  - 499 800, 00 z³  - œrodki z re-
zerwy subwencji ogólnej bud¿etu pañstwa. 
Kwota – 187 600,00 z³ – œrodki bud¿etu 
Powiatu Janowskiego. Kwota – 187 600, 00 
z³ – pomoc finansowa Gminy Janów 
Lubelski. Kwota – 145 000,00 z³ – pomoc 
finansowa Nadleœnictwa Janów Lubelski.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Edyta So³tys

Z ak o ñ cz o n o  p race  do t y cz ¹ce  
budo w y  m o stu n a rz e ce  Rak o wa

Dnia 31 paŸdziernika br., ma stronie BIP Mowa o przebudowie drogi powiatowej 
Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Lu- Janów Lubelski – ul. Wojska Polskiego o 
blinie, zosta³a og³oszona wstêpna lista ran- d³ugoœci 0, 960 km, Etap I. Wnioskowana 
kingowa wniosków o dofinansowanie zadañ kwota to suma rzêdu 778 433, 21 z³, wk³ad 
zg³oszonych na 2015 roku, przez samorz¹dy w³asny – 778 433, 30 z³.  Podkreœlmy, ¿e 
powiatowe i gminne województwa lubel- ostateczne og³oszenie listy rankingowej i 
skiego w ramach Narodowego Programu przed³u¿enie listy zakwalifikowanych 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Wœród za- wniosków do zatwierdzenia nast¹pi do dnia 
twierdzonych wniosków znalaz³ siê projekt 30 listopada 2014 roku. 
zg³oszony przez Gminê Janów Lubelski. Dorota Kozdra

Ul i ca Wo jsk a P o l sk i e go  
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n¹ dla mieszkañców, inwestorów, turystów W zakresie kreowania rozwoju gospo- îstarania o dofinansowanie drugiego etapu Szanowni Pañstwo,
i zawiera siê  w 5 g³ównych priorytetach: darczego poprzez rozwój turystyki; monta¿u instalacji solarnych i pieców na Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszyst-
îGmina atrakcyjna dla inwestorów i tu- îopracowanie i wdro¿enie koncepcji biomasê;kim mieszkañcom Gminy Janów Lubelski, 
rystów. rozwoju produktu turystycznego ZOOM îkontynuacja programu kanalizacji miasta z którymi wspó³pracowa³em pe³ni¹c  przez 
îGmina przedsiêbiorcza wspieraj¹ca NATURY w wymiarze atrakcyjnoœci i miejscowoœci wiejskich (ulice: Podlipie, 16 lat trudn¹ a zarazem zaszczytn¹ funkcjê 
tworzenie nowych miejsc pracy. ponadregionalnej; Zak¹tna, Polna, Ulanowska, Kamienna, czê-Burmistrza Janowa Lubelskiego. Okres ten 
îGmina przyjazna dla mieszkañców îuzbrojenie terenów inwestycyjnych nad œæ ulicy Bialskiej, Stokowa, Bia³a I, Bia³a II);dziêki Pañstwa wsparciu, jak równie¿ 
i œrodowiska. Zalewem w podstawow¹ infrastrukturê îkontynuacja budowy przydomowych bogatemu doœwiadczeniu i wiedzy, któr¹ 
îGmina zapewniaj¹ca dostêp do wyso- (teren dawnych oœrodków turystycznych); oczyszczalni œcieków w miejscowoœciach: zdoby³em na przestrzeni minionych lat, 
kiej jakoœci us³ug spo³ecznych. îposzukiwanie mo¿liwoœci sfinansowania £¹¿ek, Momoty, Kiszki, Ujœcie, Szewce, prowadzi do systematycznego i zrówno-
îGmina obywatelska sprawnie rz¹dzona. modernizacji oœrodka na wyspie; Laski (Podlaski), Borownica, Kopce;wa¿onego rozwoju naszej wspólnoty.

W dalszym ci¹gu naszym g³ównym prio- îmodernizacja starych i wytyczenie no- îtermomodernizacja obiektów u¿yte-Od pocz¹tku pe³nienia tej funkcji, mia-
rytetem bêdzie wykorzystanie wszelkich wych tras turystycznych w Lasach Janows- cznoœci publicznej,³em œwiadomoœæ, ¿e bez zbudowania p³a-
zewnêtrznych i wewnêtrznych mo¿liwoœci kich i ich otulinie; îrekultywacja starego i nowego sk³ado-szczyzny wspó³pracy i kapita³u spo³ecznego, 
wspierania przedsiêbiorczoœci i tworzenia îoznakowanie turystyczne Ziemi Janow- wiska odpadów;bez wysokiej skutecznoœci w pozyskiwaniu 
nowych miejsc pracy. Priorytetem bêdzie skiej; îloobbowanie na rzecz lepszego dostêpu do œrodków spoza bud¿etu  bêdziemy skazani na 
równie¿ wysoka jakoœæ us³ug spo³ecznych: îskuteczna promocja naszej marki turys- telefonii komórkowej i internetu na terenach status  zapóŸnionej gminy.  
edukacji, kultury, sportu, rekreacji i pomocy tycznej  ZOOM NATURY i podmiotów tu- wiejskich.Pomimo bardzo skromnych mo¿liwoœci 
spo³ecznej. Nasza gmina bêdzie gmin¹ oby- rystycznych;bud¿etowych, postanowi³em konsekwentnie W zakresie edukacji, kultury, sportu i re-
watelsk¹, w której przedstawiciele samo- îutworzenie punktu informacji turystycznej realizowaæ bardzo ambitn¹ i wymagaj¹c¹ kreacji:
rz¹du bêd¹ odbywaæ z mieszkañcami regu- oraz stworzenie systemu informacji turys-znacznych nak³adów finansowych strategiê îmodernizacja obiektów oœwiaty wraz 
larne spotkania i konsultowaæ najwa¿niejsze tycznej;rozwoju naszej gminy. z rewitalizacj¹ ich otoczenia;
projekty. Gmina bêdzie sprawnie rz¹dzona, z îpodjêcie dzia³añ w celu uzyskania statusu Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, îkontynuacja budowy remizy w Ujœciu i 
jak najszerszym wykorzystaniem nowoczes- gminy uzdrowiskowej.nasza gmina dokona³a wielkiego cywili- modernizacja remizy w Momotach Górnych;
nych technologii informacyjno-komunika-zacyjnego skoku i do³¹czy³a do grona naj- W zakresie rewitalizacji miasta: îmodernizacja stadionu miejskiego;
cyjnych (m.in. za³atwianie spraw w urzêdzie sprawniej zarz¹dzanych gmin w kraju, îdokoñczenie modernizacji rynku i budowa îbudowa skateparku;
za pomoc¹ internetu).o czym œwiadcz¹ otrzymywane przez nas lub przebudowa dworca ; îtworzenie miejsc rekreacji ruchowej na 

liczne nagrody i wyró¿nienia. W latach 2004- Planujemy realizacjê m.in. nastêpuj¹cych îrewitalizacja budynku by³ego wiêzienia terenie miasta i na terenach wiejskich: 
2012 byliœmy najlepsz¹ gmin¹ w kraju wœród istotnych  dzia³añ i przedsiêwziêæ: i nadanie mu funkcji kulturalno-us³ugowych; si³ownie zewnêtrzne, œcie¿ki zdrowia, œcie¿-
miast powiatowych w zakresie pozyskiwania îmodernizacja budynku administracyjnego W zakresie wspierania rozwoju przedsiê- ki piesze i rowerowe, place zabaw.
i wykorzystywania funduszy unijnych. Od- przy ul. Objazdowej (dawna baza PKS) na biorczoœci i powstawania nowych miejsc SzanowniPañstwo,nieœliœmy spektakularny sukces w dziedzinie cele mieszkañ komunalnych.pracy:
pozyskiwania funduszy zewnêtrznych i reali- Przedstawiony powy¿ej program jest  îpromocja gospodarcza przygotowanych W zakresie rozwoju infrastruktury tech-
zacji bardzo ambitnego programu inwesty- ambitny, wykraczaj¹cy poza jedn¹ kadencjê, terenów inwestycyjnych w kraju i za granic¹; nicznej:
cyjnego. W latach 2002-2014 ³¹czna war- ale stosuj¹c zasady dobrego rz¹dzenia, dzia-îprzyci¹ganie do gminy kolejnych inwes- îloobbowanie w Generalnej Dyrekcji Dróg 
toœæ wydatków inwestycyjnych wynios³a ³aj¹c w zgodzie i z pe³nym zaanga¿owaniem, torów poprzez skuteczn¹ kampaniê promo- Krajowych i Autostrad w zakresie budowy 
179 mln z³, z czego 121 mln z³ (68%) jesteœmy w stanie go zrealizowaæ w nadcho-cyjn¹ i wzmocnienie wspó³pracy z Polsk¹ obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej 74 (Janów 
pochodzi³o z Unii Europejskiej. Œrodki dz¹cej nowej perspektywie finansowej na Agencj¹ Informacji i Inwestycji Zagranicz- Lubelski- Zamoœæ) oraz chodnika i œcie¿ki 
pozyskane z UE przyspieszy³y dwukrotnie lata 2014-2020. nych, Tarnobrzesk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekono- rowerowej przy drodze krajowej nr 74 
procesy inwestycyjne na terenie gminy, co S³u¿¹c swoim doœwiadczeniem i wiedz¹ miczn¹ oraz Lubelskim Centrum Obs³ugi (po³¹czenie Janów Lubelski – Zofianka);
oznacza, ¿e bez pieniêdzy unijnych inwe- w zarz¹dzaniu gmin¹, postanowi³em ponow-Inwestora; îwykonanie nawierzchni asfaltowych na-
stycje zrealizowane przez nas w ci¹gu nie kandydowaæ na stanowisko Burmistrza îrozbudowa oferty niewielkich dzia³ek dla stêpuj¹cych ulic i dróg:
ostatnich 13 lat by³yby wykonane przez Janowa Lubelskiego, by móc wspólnie ma³ych firm; ulice: Partyzantów, Ochotników Wêgiers-
nastêpne 26 lat (do 2040 roku). z Pañstwem skutecznie dokonywaæ pozy-îatrakcyjna oferta w zakresie zwolnieñ kich, Bema, os. Przyborowie (nowe osiedle), 

tywnych zmian w naszym œrodowisku.Obecnie jesteœmy postrzegani jako gmina podatkowych dla nowych inwestycji; Kamienna, Ró¿ana, Polna, Rolna, Targowa, 
Jestem kandydatem zg³oszonym przez Ko-z nowoczesn¹ infrastruktur¹ i jasno okreœlo- îwsparcie powiatu janowskiego w stara- Leœna, Zak¹tna, Spokojna, przed³u¿enie 
mitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ.nymi perspektywami rozwoju, mocnymi niach o utworzenie Inkubatora Przedsiêbior- Sowy-Visa (do drogi krajowej nr 19), 

Deklarujê, tak jak dotychczas, otwartoœæ fundamentami, na których bêdziemy budo- czoœci dla osób bezrobotnych pragn¹cych w miejscowoœciach: Bia³a I, £¹¿ek Ordy-
i wspó³pracê ponad podzia³ami ze wszyst-waæ nasz¹ przysz³oœæ. rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (na bazie nacki - £¹¿ek Garncarski, £¹¿ek Przymiarki, 
kimi œrodowiskami oraz  osobami, którym Aby w dalszym ci¹gu realizowaæ opty- dawnej „Stilany”przy ulicy Bialskiej); Laski, Brzozowa - Zofianka Górna;
le¿y na sercu dobro naszej gminy.maln¹ œcie¿kê rozwoju, opracowaliœmy wraz îpoprawa dostepu przedsiêbiorstw do us³ug îwspó³uczestnictwo i wspó³finansowanie 

Prezentuj¹c za³o¿enia programowe na z ekspertami, radnymi, liderami opinii spo³e- informacyjnych i doradczo - szkoleniowych; w modernizacji dróg powiatowych: Janów 
kolejn¹ kadencjê proszê o udzielenie mi cznej oraz z mieszkañcami Janowa Lubels- îutworzenie lub poprawa dostêpu do lokal- Lub. -  Szewce, koñcówka drogi w Momotach 
poparcia w nadchodz¹cych wyborach.kiego, strategiê rozwoju gminy na lata 2014- nego funduszu po¿yczkowego i porêczenio- Dolnych, ul. Wojska Polskiego, Okopowa, 

2020. Strategia przewiduje bogaty katalog wego we wspó³pracy z instytucjami otocze- Turystyczna, ks. Skorupki, Bialska, Stokowa;
dzia³añ, które maj¹ tworzyæ gminê atrakcyj- nia biznesu;

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Ko³tyœ 

Krzysztof Ko³tyœ - Kandydat na Burmistrza Janowa Lubelskiego



5.



6.



7.

Kiedy siê wype³ni³y dni s³owa te? Czy jest to tylko szeliœmy w Apelu Poleg³ych. 
i przysz³o zgin¹æ latem, pro- wspomnieñ garœæ, które Jak dzisiaj brzmi¹ te s³owa? 
sto do nieba ¿o³nierze szli… pozostawi³ po sobie ten Dziœ, kiedy po œladach walk, 
nie tylko Ci z Westerplatte. „nasz” XX wiek? „A lato po przelanej krwi pozosta³ 
Za nimi … ludzkie stopy, by³o piêkne tego roku... 1939 ten symboliczny krzy¿. 
a mo¿e ich œlad, jednych to szczególna data, zapisana A pod nim p³onie znicz…do 
z ostatnich z „tamtych lat”. w naszej ziemi, jako boha- nieba znosz¹c p³omieni 
Za Ojczyznê, za wolnoœæ, za terstwa znak. Wrzesieñ 1939 blask, naszej obecnoœci znak.
¿ycie innych! Ile znacz¹ dziœ rok – to miesi¹c jeden z tych, Zanim odejdê st¹d, jeszcze 

w których ludzkie ³zy mia³y odwrócê wzrok. Popatrzê na 
inny smak. Dnia 6 wrzeœnia mogi³y, spojrzê w oczy Twe, 
br. spotkaliœmy siê przed pytaj¹c Ciebie, Siebie, pytam 
kaplic¹ na janowskim cmen- Nas – „Czy to jest to nasze 
tarzu. Modl¹c siê za Ojczy- Westerplatte, ten wymiar 
znê dla upamiêtnienia 75. zadañ, które musimy podj¹æ 
rocznicy wybuchu II wojny i wype³niæ, ta s³uszna spra-
œwiatowej, jednoczeœnie wa, o któr¹ trzeba walczyæ do 
modliliœmy siê za ka¿dego koñca, ten obowi¹zek, po-
z tych, którzy we wrzeœniu winnoœæ, od której nie mo¿na 
1939 roku „czwórkami pro- siê uchyliæ?”. Teraz wiem, 
sto do nieba szli”. Uroczysty nie mo¿na zdezerterowaæ.
przemarsz spod Sanktuarium P³on¹ znicze, a w nas pamiêæ 
na cmentarz parafialny pocz- i wspomnienia czas…
tów sztandarowych i delega- Wrzesieñ 1939 r. Janów 
cji, by³ znacz¹cym wyrazem Lubelski – Wrzesieñ 2014 
naszego patriotyzmu. „¯o³- roku. 
nierze wrzeœnia…” – us³y- Tekst i foto: Dorota Kozdra

A  l a t o  b y ³ o  p i ê k n e  t e g o  r o k u …  
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noœæ cywiln¹. Natomiast u wagê na obraz walk, jakie 
temat „Sytuacja militarna mia³y miejsce na prze³omie 
w rejonie Janowa Lubelskie- wrzeœnia i paŸdziernika na 
go we wrzeœniu 1939 roku” terenie Lasów Janowskich. 
zrelacjonowa³ Jaros³aw Mowa o grupie p³k Tadeusza 
Szl¹zak – doktorant Uniwer- Zieleniewskiego. Natomiast 
sytetu Marii Curie – Sk³od- swymi wspomnieniami od-Zorganizowana z myœl¹ 
owskiej w Lublinie. G³ówne nosz¹cymi siê do pierw-o wydarzeniach, jakie mia³y 
kierunki ataku i  trasa szych tygodni II wojny œwia-miejsce we wrzeœniu 1939 
odwrotu we wrzeœniu 1939 towej podzieli³ siê z nami roku w Janowie Lubelskim. 
roku na LubelszczyŸnie, prof. dr hab. W³adys³aw O wszystkich tych, którzy 
szczególnie w rejonie Jano- Wa¿niewski z Uniwersytetu  tamtego wrzeœnia stracili 
wa z wyszczególnieniem Przyrodniczo – Humani-swoich bliskich, którym 
miejsc potyczek, da³y nam stycznego w Siedlcach. przysz³o ¿yæ w strachu i nie-
interesuj¹cy obraz przebiegu Od „tamtych wydarzeñ” bezpieczeñstwie. Przedsta-
walk kampanii wrzeœniowej dzieli nas 75 lat, a ³¹czy? wiona za pomoc¹ interesuj¹-
na Ziemi Janowskiej. Dziœ s³uchaj¹c wypowiedzi cych referatów opartych na 

niniejszych prelegentów, Ÿród³ach historycznych, 
znamy dalszy przebieg II wzbogaconych o zdjêcia 
wojny œwiatowej. Wiemy, archiwalne – sesja naukowa 
jakie by³y jej konsekwencje. „Janowski Wrzesieñ 1939”. 
Dziœ, jak zaznaczy³ Czes³aw To nie przypadek, ¿e mia³a 
Krzysztoñ – Zastêpca Burm-ona miejsce 17 wrzeœnia br. 
istrza Janowa Lubelskiego Ta data w historii naszej 
„zamykaj¹c” niniejsz¹ kon-Ojczyzny jest znacz¹ca. 75 „Janów Lubelski w 1939 
ferencjê „Tu, gdzie teraz lat temu mia³a miejsce roku” – to tytu³ referatu 
siedzimy, we wrzeœniu 1939 sowiecka agresja na Polskê. Tomasza ¯u³awskiego – hi-
roku œwista³y kule, pada³y O jej przyczynach i skutkach storyka, archeologa, miesz-
pociski. Tym ludziom, którzy opowiedzia³ nam dr W³odzi- kañca Janowa Lubelskiego. 
tutaj polegli jesteœmy coœ mierz Wa¿niewski z Uniwer- W swym wyst¹pieniu poru-
winni. Jesteœmy winni tego sytetu Przyrodniczo – Huma- szy³ znacz¹ce zagadnienie. 
typu konferencjê, tego typu nistycznego w Siedlcach. Mówi³ nie tylko konsekwen-
wydarzenia jak „Janowski Prelegent przedstawi³ konse- cjach trzech bombardowañ 
Wrzesieñ”. Podczas odpustu kwencje agresji sowieckiej Janowa we wrzeœniu 1939 
8 wrzeœnia s³yszeliœmy aku-na Polskê, omówi³ ró¿nice roku (8 wrzeœnia, 13 wrzeœ-
styczn¹ inscenizacjê nalotu w znaczeniu takich pojêæ jak nia i 15 wrzeœnia), ale tak¿e 
z 1939 roku. Tam 75 lat temu okupacja, a agresja, zwraca- przybli¿y³ nam sytuacjê 
te¿ byli ludzie, ludzie, którzy j¹c szczególn¹ uwagê na mieszkañców, opisa³ nam 
zginêli...”. kierunki dzia³añ politycz- wygl¹d zbombardowanego 

Tekst i foto: Dorota Kozdranych wymierzonych w lud- miasta, zwróci³ szczególn¹ 

Wpisuje siê w uroczyste ob- niewa¿ne by³y trofea, ale g³ówny czna (dystans 650 m), dalej ulic¹ g³ównego komentatora wcieli³ siê dek Sportu i Rekreacji, Janowski 
chody „Janowski Wrzesieñ 1939”, cel biegu - pokonanie takiego Turystyczn¹ od skrzy¿owania do £ukasz Drewniak - Dyrektor Oœrodek Kultury, Park Rekreacji 
bieg na 10 km, który mia³ miejsce dystansu udowodni³o nam wszy- zakrêtu w stronê hotelu „Duo” Janowskiego Oœrodka Kultury. ZOOM NATURY, NZOZ Zdrowie 
21 wrzeœnia br., na terenie Parku stkim, zawodnikom, jak i obserwu- (dystans 1250 m ). Przy hotelu Nadmieñmy, ¿e g³ównym orga- s.c. w Janowie Lubelskim.
Rekreacji ZOOM NATURY. j¹cym, ¿e przezwyciê¿yæ mo¿na „Duo” zawodnicy wbiegli na nizatorem biegu by³ Miejski Oœro-
Dok³adnie z Placu Energii wszystko. Opis przebiegu trasy: groblê i biegli wokó³ zalewu do 
wystartowa³a grupa bior¹ca udzia³ wystartowali z Placu Energii, Placu Energii w Parku Rekreacji 
w biegu, pod has³em „Wolny kolejno zawodnicy biegli cho- gdzie usytuowana by³a meta 
Janów 1939”. Wœród uczestników dnikiem do budynku A wbiegaj¹c (dystans 1895m). Nadmieñmy, ¿e 
znaleŸli siê kobiety i mê¿czyŸni. na ulicê Œwierdzow¹, (dystans trasa obejmowa³a 1 pêtlê, oznacze-
Podkreœlimy, ¿e udzia³ w biegu 200m), Ulic¹ Œwierdzow¹ od bu- nie trasy, co oko³o 1 km, pomiar 
wziê³o 12 kobiet w tym z Janowa dynku A, dalej ulic¹ Turystyczn¹ czasu w systemie chipowym 
Lubelskiego: Dominika D¹bek, do zakrêtu w stronê „ Kruczka” (chipy w numerze startowym). 
Agnieszka Kêdra – Mucha, (dystans 1005 m). Od zakrêtu na Ponadto uczestnicy biegu mogli 
Karolina Kulpa, Maria Ma³ek, Kruczek zawodnicy bieli drogami skorzystaæ z punktu od¿ywczego, 
El¿bieta Lisek i Magdalena leœnymi - szlakiem turystycznym który znajdowa³ na oko³o 6 kilo-
Skrzypek z Batorza. Natomiast a¿ niebieskim i ¿ó³tym do ulicy metrze. Medale, puchary i nagrody 
46 mê¿czyzn,  z czego wiêkszoœæ Bohaterów Porytowego Wzgórza pieniê¿ne uczestnikom biegu 
stanowili mieszkañcy naszej na wysokoœci Cegielni ( dystans wrêcza³ Krzysztof Ko³tyœ - Bur-
gminy. Odnotujmy, ¿e najlepszym 5000 m). Kolejno ul. Bohaterów mistrz Janowa Lubelskiego, Krzy-
biegaczem z Janowa by³ Marcin Porytowego Wzgórza od Cegielni sztof Deruœ - Dyrektor MOSiR 
Pyz, który zaj¹³ 6 miejsce. Tutaj do skrzy¿owania z ulic¹ Turysty- w Janowie Lubelskim, zaœ w roli 

Tutaj niewazne byly trofea... „Wolny Janów 1939” - bieg na 10 km 

Tekst: Dorota Kozdra; foto: Ma³gorzata Deruœ

Foto: Mariusz Widz
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Mariusz Kowalik z Niska oraz liœmy podczas inscenizacji przed-
El¿bieta Goch, Anna D¹bek i Sta- stawionej przez uczniów ZSZ 
nis³aw Szymula (ze Stalowej w Janowie Lubelskim, a przygoto-
Woli), którego odznaczono tak¿e wanej przez: Aldonê Pituch, 
Z³otym Medalem Opiekuna Miejsc Ma³gorzatê Staszowsk¹ – Konwa 
Pamiêci Narodowej. Tego dnia i Micha³a Komackiego. „Przecho-
mia³o miejsce poœwiêcenie i ods³o- dniu, powiedz Polsce, ¿eœmy 
niêcie nowego pomnika z br¹zu, polegli wierni jej s³u¿bie” – to nie 
który zosta³ zaprojektowany przez tylko tytu³ spektaklu, to tak¿e 
Krzysztofa Bi¿ka z Momot Gór- proœba skierowana do Nas – wspó³-
nych. Poœwiêcenia dokona³ ks. dr czesnych, mieszkañców tej janow-
Jerzy D¹bek, zaœ przeciêcia uro- skiej ziemi, na której dnia 
czystej wstêgi ks. Kazimierz Sagan 2 paŸdziernika 1939 roku, rozegra-
– Proboszcz Momockiej Parafii, ³y siê te tragiczne wydarzenia, 
Jerzy Bielecki – Starosta Janowski rzutuj¹c sw¹ kart¹ na dalsze losy 
i Jan Frania- Radny Sejmiku polskiego ¿o³nierza. Podkreœlmy, 

„Cz³owieka mo¿na zniszczyæ, go w Momotach Górnych, dnia 28 Województwa Lubelskiego. ¿e na bokach coko³u nowego zosta³a podkreœlona przez obec-
ale nie pokonaæ” – s³owa Ernesta wrzeœnia br. Zanim z momockich Jesienny wiatr przypomni nam pomnika zosta³a umieszczona noœæ Wojskowej Asysty Honoro-
Hemingway’a, jak¿e aktualne s¹ drzew opadnie ostatni liœæ, nim swoj¹ obecnoœci¹ myœl Zbigniewa niepe³na lista katyñska ¿o³nierzy wej wystawionej przez Wielonaro-
gdy ws³uchuje siê w s³owa homilii przed pomnikiem grupie p³k Herberta (Przes³anie Pana Cogito) polskich z grupy p³k Tadeusza dow¹ Brygadê z Lublina, której 
wyg³oszonej przez ks. dr Jerzego Zieleniewskiego spocznie niejeden - „IdŸ wyprostowany wœród tych, Boya – Zieleniewskiego, zamordo- towarzyszy³a Orkiestra Wojskowa 
D¹bek, podczas 75. Rocznicy kwiat, us³yszymy nazwiska odzna- co na kolanach. Wœród odwróco- wanych przez sowietów w 1949 Garnizonu Lublin. 
zakoñczenia dzia³añ obronnych czonych medalami Pro Patria: nych plecami i  obalonych roku w Katyniu i Charkowie. Tekst: Dorota Kozdra, 
grupy p³k Tadeusza Zieleniewskie- Teresa Pracownik z Ulanowa, w proch”. Niniejsze s³owa us³ysze- Odnotujmy, ¿e ranga uroczystoœci foto: nades³ane

„ I d Ÿ  w y p r o s t o w a n y  w œ r ó d  t y c h ,  c o  n a  k o l a n a c h … ”

Dnia 29 wrzeœnia 1939 roku, do Janowa zaatakowa³y niemieck¹ kolumnê samo-
wkraczaj¹ ¿o³nierze ze zgrupowania p³k chodow¹ 27 Szwabskiej DP z VII Korpusu 
Zieleniewskiego. Zaciêta walka trwa Armii gen. Rittera von Schoberta. 
m.in. w okolicach budynku janowskiego Scenariusz rekonstrukcji zosta³ przygoto-
wiêzienia. Nasze miasto zostaje odbite wany przez Tomasza Bordzania, m.in.. 

z r¹k okupanta. Janów Lubelski przez autora ksi¹¿ki „Grupa pu³kownika Ziele-
kilka godzin sta³ siê wolnym miastem. niewskiego. Powstanie i dzia³ania bojowe 

Dnia 28 wrzeœnia 2014 roku, mia³a we wrzeœniu 1939 roku”. Rekonstrukcje 
miejsce rekonstrukcja fragmentu poprzedzi³o ods³oniêcie tablicy pami¹tko-
bitwy, jaka 29 wrzeœnia 1939 roku, wej, poœwiêconej mieszkañcom Janowa, 

mia³a miejsce na terenie naszego którzy zginêli we wrzeœniu 1939 roku. 
miasta. Przypomnijmy, ¿e w Janowie, Tekst: Dorota Kozdra, 

oddzia³y z grupy „Niemen” i „Brzeœæ” foto; Mariusz Widz, Zbigniew Czajkowski

Bitwa o Janów Lubelski  z 29 wrzeœnia 1939 roku – rekonstrukcja 

Foto: Mariusz Widz

Foto: Zbigniew Czajkowski
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Recital fortepianowy w wykonaniu Paw³a 
Barana zakoñczy³ tegoroczne obchody 75. roczni-
cy wybuchu II wojny œwiatowej. Utwory Frydery-
ka Chopina przeplatane odczytywaniem wybra-
nych fragmentów z ksi¹¿ki „Wrzesieñ 1939 – 
Janów Lubelski” przez uczniów z Publicznego 
Gimnazjum w Janowie Lubelskim, wprowadzi³y 
nas wszystkich w nastrój zadumy i zamyœlenia. 
Tego dnia tj. 29 wrzeœnia mia³o miejsce tak¿e 
rozstrzygniecie konkursu na wspomnienia z lat II 
wojny œwiatowej „Ocaliæ od zapomnienia” oraz 
prezentacja wspomnianej ksi¹¿ki „Wrzesieñ 1939 
– Janów Lubelski”.

Jak kwiat, który zosta³ podciêty i silniejszy 
powsta³... „Janowski Wrzesieñ 1939” - 

wojskowych zgrupowania p³k. Zielenie- Janinie Skubik prezesowi Lokalnej Grupy im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 
wskiego. Tego samego dnia byliœmy Dzia³ania „Leœny Kr¹g” wraz z pracow- w Janowie Lubelskim wraz z uczniami, Panu 
œwiadkami rekonstrukcji historycznej walk nikami, Panu £ukaszowi Drewniakowi Mariuszowi Wielebie dyrektorowi Zespo³u 
o Janów Lubelski, któr¹ poprzedzi³o dyrektorowi Janowskiego Oœrodka Kultury Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim,  

Za nami wrzesieñ, który obfitowa³ ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêco- wraz z pracownikami, Pani Jadwidze Olech Panu Micha³owi Komackiemu wraz z ucz-
w liczne wydarzenia zwi¹zane z histori¹ nej mieszkañcom Janowa, którzy zginêli dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Biblio- niami, którzy wziêli udzia³ w rekonstrukcji 
naszego miasta. Uroczyste obchody tragicznie 75 lat temu. Obchody „Janow- teki Publicznej w Janowie Lubelskim wraz bitwy o Janów, Panu Krzysztofowi Derusio-
„Janowskiego Wrzeœnia 1939” rozpoczêliœ- skiego Wrzeœnia 1939” zakoñczyliœmy z pracownikami, Pani Krystynie Æwiek wi dyrektorowi Miejskiego Oœrodka Sportu 
my Msz¹ Œw. na janowskim cmentarzu w dniu 29 wrzeœnia, rozstrzygniêciem kon- dyrektorowi Publicznej Szko³y Podstawo- i Rekreacji w Janowie Lubelskim, Grupom 
w intencji mieszkañców miasta oraz kursu „Ocaliæ od zapomnienia”, prezentacj¹ wej z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana rekonstrukcji historycznej z Jaros³awia, 
¿o³nierzy poleg³ych we wrzeœniu 1939 roku. ksi¹¿ki „Wrzesieñ 1939 – Janów Lubelski” Zamoyskiego w Janowie Lubelskim wraz Bi³goraja, Pu³aw, Tomaszowa Lubelskiego, 
17 wrzeœnia w rocznicê agresji sowieckiej na i recitalem fortepianowym w wykonaniu z uczniami, Panu Andrzejowi Tomczykowi Krasnobrodu, Piotrkowa Trybunalskiego 
Polskê w Janowskim Oœrodku Kultury pana Paw³a Barana. Burmistrz Janowa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. i Nowego Targu, Panu Tomaszowi Bordza-
odby³a siê konferencja naukowa poœwiêcona Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ oraz Dyrektor Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, Pani niowi z Muzeum Ziemi Bi³gorajskiej, Panu 
wydarzeniom wrzeœnia 1939 roku. 21 Muzeum Regionalnego w Janowie Lubel- Annie Targoñskiej wraz z uczniami z Ko³a Tomaszowi ¯u³awskiemu, S³u¿bom bio-
wrzeœnia Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji skim Barbara Nazarewicz sk³adaj¹ serde- Wolontariatu dzia³aj¹cego przy Gimnazjum r¹cym udzia³ w zabezpieczaniu rekonstruk-
wraz z Janowskim Oœrodkiem Kultury czne podziêkowania: Panu Jerzemu Bielec- im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, cji – Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Policji, 
zorganizowa³ bieg „Wolny Janów 1939”, kiemu Staroœcie Powiatu Janowskiego, Ks. Pani Jolancie Nieœcior dyrektorowi Zespo³u Pogotowiu Ratunkowemu, Pañstwu Prusom 
natomiast 26 wrzeœnia Zespó³ Szkó³ im. dr Jackowi Staszakowi - proboszczowi Szkó³ w Bia³ej wraz z uczniami, Pani Teresie w³aœcicielom kwiaciarni „Casablanca”, 
Wincentego Witosa przeprowadzi³ konkurs Parafii p..w. œw. Jana Chrzciciela w Janowie Biernat dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Pañstwu Sulowskim w³aœcicielom restau-
historyczny w formie gry ulicznej. W nie- Lubelskim, Ks. dr Jackowi Beksiñskiemu Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim racji „Hetmañska”, Panu Paw³owi Barano-
dzielê, 29 wrzeœnia w Momotach Górnych proboszczowi Parafii p. w. œw. Jadwigi wraz z uczniami, Pani Alicji G¹bce wi, Panu Grzegorzowi £ysiakowi i Panu 
zosta³o upamiêtnione zakoñczenie dzia³añ Królowej w Janowie Lubelskim, Pani dyrektorowi Liceum Ogólnokszta³c¹cego Boles³awowi Nalewajce.

Podziêkowanie dla organizatorów wrzeœniowych wydarzeñ w Janowie Lubelskim

Archiwalna fotografia 
przedstawia drewniany 
koœció³ek. Pod ni¹ trzy 
zapisy 1924 – za³o¿enie 
kamienia wêgielnego, 6 
sierpieñ 1929 – poœwiêce-
nie i 8 paŸdziernika 1939 
roku – spalenia. Mowa 
o drugim koœciele w Bia-
³ej, który zosta³ spalony w 
czasie II wojny œwiato-
wej. Zanim przybli¿ymy 

odprawi³ ks. Micha³ Zawisza. jego historiê, powróæmy do innej 
W czasie bombardowania Janowa znacz¹cej daty to 12 wrzesieñ 
i Bia³ej sp³on¹³ 12 wrzeœnia 1939 1914 rok – to data spalenia 
roku.  Warto, tu zaznaczyæ, ¿e to wczeœniejszego koœcio³a filialne-
nie by³y to jedyne koœcio³y w pa-go w Bia³ej przez Austriaków 
rafii bialskiej. Jeszcze wczeœniej-(zosta³ ob³o¿ony s³om¹ i podpa-
szy sp³on¹³ w czasie potopu lany benzyn¹). Jak podaje Antoni 
szwedzkiego w 1657 roku, zosta³ Kulpa „sp³on¹³ przy dŸwiêkach 
on spl¹drowany i podpalony przez orkiestry wojskowej”. Przypom-
wojska – szwedzko – siedmio-nijmy, ¿e w miejsce spalonego 
grodzkie. koœció³ka, 12 wrzeœnia 1914 roku, 
W niedzielê tj. 21 wrzeœnia 2014 zosta³ postawiony krzy¿ przez ks. 
roku, mia³a miejsce uroczysta infu³ata Edmunda Markiewicza, a 
Msza Œwiêta w Janowskim teren ogrodzono. Zbudowany on 
Sanktuarium z racji 100. rocznicy zosta³ oko³o 1660 roku przez 
spalenia pierwszego koœcio³a i 75. proboszcza Wojciecha £abêdzkie-
rocznicy spalenia drugiego go. W koœciele znajdowa³y siê trzy 
koœcio³a na Bia³ej oraz w intencji o³tarze: g³ówny z obrazem Jezusa 
mieszkañców Bia³ej i poleg³ych Chrystusa Ukrzy¿owanego, drugi 
¿o³nierzy.z obrazem Przemienienia Pañskie-

Tekst: Dorota Kozdra, go i trzeci z obrazem Najœwiêtszej 
foto: archiwum UM Maryi Panny. Koœció³ posiada³ 

w Janowie Lubelskim.dwa kru¿ganki, a na chórze 
znajdowa³y siê oœmio-
g³osowe organy.
Koœció³ odbudowano 
po I wojnie œwitowej. 
Poœwiêcenie kamienia 
wêgielnego pod jego 
budowê, mia³o miej-
sce w maju 1924 roku, 
ukoñczono 1929 i zo-
sta³ poœwiêcony tego¿ 
r o k u  6  s i e r p n i a .  
Pierwsz¹ Mszê Œwiêt¹ 

Po koœcio³ach w Bia³ej 
pozosta³y tylko œlady…

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Ka¿de zdjêcie kryje „w sobie” swoj¹ zaproponowa³a „Kolebka”, a ¿e tytu³ g³ów- D. K. Czy s¹ to tak¿e Twoje zaintereso- szeñ co nam. Nie jest to powrót do prze-
historiê, zagadkê, zaciekawienie…. ny strony musia³ kojarzyæ siê z Janowem, to wania? sz³oœci, lecz tylko spojrzenie wstecz, krótkie 
Jednoczeœnie stawia dla nas wspó³czes- po po³¹czeniu dwóch s³ów powsta³a K. W. Moje zainteresowania skupiaj¹ siê spojrzenie…”
nych pytanie dotycz¹ce naszych dziejów. „Janowska Kolebka”. Nadmieniê, ¿e przy jej przede wszystkim na historii a w szcze- D. K. Zatem, czy mo¿na powiedzieæ, ¿e 
Fotografie… widzimy osoby, które tworzeniu  udzia³ bra³a najbli¿sza rodzina. gólnoœci na historii naszego miasta i regionu. niniejsza strona pe³ni funkcjê Ÿród³a 
znaliœmy, które mieszka³y na naszej ulicy, Wszyscy byli bardzo zaanga¿owani w pracê Interesuje siê równie¿ genealogi¹, kolekcjo- historycznego?
które by³y czêœci¹ spo³eczeñstwa i two- nad jej wizerunkiem i form¹. nowaniem starych rzeczy oraz pami¹tkami K.W. „Janowska Kolebka” to nie tylko 
rzy³y to miasto… Janów Lubelski. D. K. Jaki jest g³ówny cel za³o¿enia  takiej zwi¹zanymi z naszym miastem. fotografie i pocztówki, które mo¿na obejrzeæ 
Zdjêcia, dokumenty, pocztówki, mapy, strony, komu ma s³u¿yæ? D. K. Jak zauwa¿my, na stronie mo¿emy ale to równie¿ Ÿród³o historyczne, które 
plany Janowa i okolic - to materia³y K. W. Celem za³o¿enia takiej strony jest odnaleŸæ materia³y z cyklu fotografie zawiera informacjê dotycz¹ce Janowa. 
archiwalne, które odnaleŸæ mo¿emy na przede wszystkim  mo¿liwoœæ przybli¿enia „O Was” i  fotografie „Od Was”.  Znaczy Znajdziecie tam Pañstwo ró¿nego rodzaju 
stronie internetowej poœwiêconej spo³e- spo³ecznoœci lokalnej i nie tylko historii to, ¿e „Janowska Kolebka” zostaje rozbu- opisy wydarzeñ, ksiêgi adresowe, wiado-
czeñstwu i kulturze naszego miasta. Janowa. Internet stwarza olbrzymie dowana w oparciu o materia³y nades³ane moœci ze starej prasy, artyku³y. Ze statystyk 
Mowa o „Janowskiej Kolebce” - stronie mo¿liwoœci w tej kwestii co przek³ada siê tak¿e przez czytelników strony - nieko- które posiadamy mo¿emy wyodrêbniæ dwie 
za³o¿onej przez m³odego mieszkañca z ca³¹ pewnoœci¹ na zainteresowanie naszym niecznie mieszkañców Janowa Lubel- grupy wiekowe (13-17 ; 18-24), które 
Janowa, studenta Bezpieczeñstwa We- miastem i regionem. Janów nie jest a¿ tak skiego… w du¿ej mierze korzystaj¹ z naszych 
wnêtrznego UMCS w Lublinie – Kamila starym miastem ale równie¿ posiada swoj¹ K. W.  „Je¿eli chodzi o rozbudowê strony materia³ów i informacji. Ju¿ sam ten fakt 
Wybrañskiego. historiê, kulturê, zabytki i ciekawe miejsca Janowskiej Kolebki to muszê powiedzieæ, ¿e dowodzi, ¿e m³odzie¿ w wieku szkolnym co 
„Pomys³ na za³o¿enie „Janowskiej Kolebki” które warto zobaczyæ i poznaæ. Cel mo¿na ju¿ w trakcie jej tworzenia musieliœmy raz czêœciej siêga do Internetu jako Ÿród³a 
zrodzi³ siê dziêki posiadanej doœæ du¿ej osi¹gn¹æ tylko przy wspó³pracy z innymi np. uwzglêdniæ pomoc naszych czytelników. historycznego.
iloœci zdjêæ rodzinnych, które by³y w³as- organizacjami, instytucjami czego przyk³a- Poniewa¿ zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e Nasz spacer po Janowie, (tym miej 
noœci¹ nie¿yj¹cego ju¿ mojego dziadka dem w naszym przypadku jest Janowskie zbiory które posiadamy te¿ kiedyœ siê i bardziej odleg³ym czasowo) dobieg³ 
Zygmunta Wybrañskiego. Posiadam rów- Stowarzyszenie Regionalne (JSR), które wyczerpi¹, wiêc zwracamy siê z proœb¹ koñca. Zatrzymaliœmy siê przed Jano-
nie¿ dokumenty, mapy, gazety i czasopisma robi olbrzymi¹ pracê na Janowskim o przesy³anie nam fotografii i materia³ów wskim Sanktuarium najbardziej rozpoz-
z ró¿nych okresów minionego wieku, wœród Cmentarzu, aby ocaliæ od zapomnienia przez Internet. Po kilku miesi¹cach nawalnym obiektem religijnym i histo-
których s¹ prawdziwe pere³ki. Dziêki groby wybitnych naszych przodków, którzy funkcjonowania JK mogê z satysfakcj¹ rycznym naszego miasta. Archiwalne 
obszernym zasobom postanowi³em podzie- mieli znacz¹cy wk³ad w tworzeniu naszego stwierdziæ, ¿e na nasz apel odpowiedzia³o zdjêcie Sanktuarium jest tytu³ow¹ 
liæ siê tymi ciekawostkami z innymi” – miasta. Nie mo¿na równie¿ zapominaæ bardzo wiele osób . Materia³y przedstawiane fotografi¹ strony „Janowskiej Kolebki”, 
zaznacza Kamil Wybrañski – dodaj¹c o kontaktach miêdzyludzkich i tu za na naszym profilu Facebook-owym. Co odsy³a nas do miejsca, które „gromadzi³o 
„Myœlê ¿e w nied³ugim czasie strona przyk³ad podam Pana Józefa £ukasiewicza dzieñ zyskuj¹ nowych sympatyków których przed laty najwiêksze rzesze ludzi i to tutaj 
rozwinie siê o kilka ciekawych pozycji które i Pana Zenona Baranowskiego, którzy ju¿ mamy ponad 1 500 i s¹ przez nich chêtnie przed murami Sanktuarium mia³y pocz¹tek 
zainteresuj¹ naszych sympatyków. Mile w sposób szczególny pomagaj¹ nam dojœæ komentowane. Najwiêksz¹ radoœæ sprawiaj¹ wszelkie zgromadzenia, manifestacje, 
widziane s¹ równie¿ propozycje rozwiniêcia do celu. Byæ mo¿e w przysz³oœci uda nam siê nam komentarze osób, które ju¿ nie przemowy i defilady. Dlatego fotografia 
strony przez naszych odbiorców, bo to nawi¹zaæ wspó³pracê z Janowskim Muze- mieszkaj¹ w naszym mieœcie ale w dalszym Sanktuarium zajmuje pierwsze miejsce 
w³aœnie oni w du¿ej mierze tworz¹ um, którego Pani Dyrektor jest równie¿ ci¹gu s¹ z nim zwi¹zane emocjonalnie.  w logo strony Janowskiej Kolebki” – 
„Janowsk¹ Kolebkê”. czêstym goœciem na naszej stronie facebook- Zrobimy wszystko aby i nasi u¿ytkownicy podsumowuje Kamil. Takich wizualnych 
Jak dosz³o do powstania strony, sk¹d owej. Liczymy na wszystkich pasjonatów, byli zadowoleni z JK, a fotografie, które spacerów po Janowie i okolicy jest wiele. 
pomys³ na taki tytu³, jakie jest g³ówny cel bo chc¹c czy nie, ³¹czy nas pasja. ogl¹daj¹ sprawia³y im tyle radoœci i wzru- Jedne dotycz¹ miejsc i wydarzeñ znanych, 
jej za³o¿enia, czy „Janowska Kolebka” inne odnosz¹ siê do prywatnych historii, 
pe³ni Ÿród³o historyczne, oraz jakie s¹ ale tak¿e bardzo dobrze przez nas 
zainteresowania jej twórcy Kamila pamiêtanych. Wszystkie natomiast ³¹czy 
Wybrañskiego - to pytania, na które jeden zapis i pamiêæ.  „To wszystko” 
w tym miejscu odnajdziemy odpowiedŸ. ³¹czymy My – mieszkañcy tego miasta, 
Zanim wyruszymy w t¹ „podró¿ historiê tworzymy przecie¿ razem…
w przesz³oœæ”, zanim wybierzemy siê na Odnotujmy, ¿e „Janowska Kolebka” 
spacer ul. Zamoyskiego w powojennym zosta³a za³o¿ona 11 listopada 2013 roku. 
Janowie, bêdziemy na uroczystoœciach Strona funkcjonuje równie¿ na Facebook-
patriotycznych, które mia³y miejsce u, od 3 stycznia 2014 roku, gdzie równie¿ 
w naszym mieœcie w okresie miêdzy- cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. 
wojennym, nasze kroki zatrzymuj¹ siê Kamil Wybrañski zachêca wszystkich, 
przed Janowskim Sanktuarium. Nie bez którzy posiadaj¹ ciekawe fotografie, 
powodu…, ale o tym ju¿ niebawem. dokumenty, wspomnienia, informacje do 
D. K. Kamilu, sk¹d taki tytu³/nazwa przesy³ania na adres mailowy:
strony „... Kolebka”?
K. W. Jeœli chodzi o „tytu³” „Janowska Wszystko zwi¹zane z naszym miastem 
Kolebka” muszê powiedzieæ, ¿e by³ to i okolic¹ zostanie opublikowane na 
czysty przypadek. Gdy strona by³a ju¿ na niniejszej stronie.
ukoñczeniu, wszyscy domownicy zastana- Dziêkujê za rozmowê.
wiali siê nad nazw¹ dla nowonarodzonego Dorota Kozdra
pomys³u. W pewnym momencie mama 

kontakt@janowskakolebka.pl

O historii,  która t ylko zasnê³a… Wywiad z Kamilem Wybrañskim 
twórc¹ strony internetowej „Janowska Kolebka”

oszczêdzi³ los. W czasie Dnia 5 paŸdziernika br., 
wojny zostali pochowani mia³a miejsce uroczystoœæ 
w jednym grobie na brzegu poœwiêcenia i ods³oniêcia pa-
lasu, naznaczaj¹c t¹ ziemiê mi¹tkowej tablicy z nazwis-
swoim cierpieniem, dziœ… kami 52 osób. Poœwiêcenia 
zamyœleniem. Jesieni¹ 1944 nowej tablicy dokona³ Ks. 
roku, ich cia³a zosta³y Infu³at Edmund Markiewicz. 
przewiezione na janowski Obecni na Mszy Œw. polowej, 
cmentarz. Tam spoczywaj¹ ws³uchani w s³owa homilii 
w zbiorowej mogile. Tu, na wyg³oszonej przez ks. Kan. 
pami¹tkowej tablicy, Ich dr. Jacka Staszaka, wpatry-
nazwiska dla kolejnych waliœmy siê w nazwiska 
pokoleñ s¹ „znakiem hi- wyryte w pami¹tkowej tab-
storii”. Natomiast Ich wiek, licy. Wzrok kierujemy na 
nam wspó³czesnym od- jedno z nich - Czes³aw 
wieczne pytanie zadaje – Sowiñski - roczek i  przypo-
dlaczego, jak? Ci, którzy minam sobie myœl naszego 
ocaleli (Marian i Tadeusz wieszcza Adama Mickie-Lat 48, 15, 10, lat 5, czy 3 
Jonakowie, W³adys³awa Ma- wicza. To s³owa, które od – dzieci, kobiety, mê¿czyŸni. 
tysek, Eugeniusz Matysek, wielu lat p³yn¹ jak modlitwa To wiek osób wymordo-
Apolonia Sowiñska) w pa- z naszych serc „Jeœli zapo-wanych dnia 2 paŸdziernika 
miêci przywo³uj¹ obraz tam- mnê o nich, Ty Bo¿e na niebie 1942 roku, przez Niemców 
tych wydarzeñ – odg³os zapomnij o mnie…”za pomoc udzielon¹ oddzia-
pocisków i widok p³on¹cych ³om partyzanckim. To miesz-

Tekst i foto: Dorota Kozdradomostw. kañcy wsi Pikule, których nie 

"J e œl i  z ap o m n ê  o  n i ch . . ."



O wielkiej wartoœci, jak¹ stanowi edukacja 
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spotkali siê, aby odebraæ 
nagrody za swoj¹ pracê. 
Z Janowskiego Gimna-
zjum byli to: Andrzej Tom-
czyk - Dyrektor, Zofia Ba-
rtoszek, Ma³gorzata Ro-
dziewicz, Urszula Wiech-
nik, Zofia Zezuliñska 
i El¿bieta Sobótka. Z PSP 
z OI w Janowie Lubelskim: 
Krystyna Æwiek - Dyrek-
tor, Regina Bratkowska, 
Anna Bielecka, Zbigniew 
Czajkowski, Grzegorz Bo-
liñski, Adam Wiechnik, 

Dla nich lekcja nie zaczyna siê o godzinie Joanna Jarosz. Z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej: 
ósmej, i nie koñczy siê wraz z dŸwiêkiem Jolanta Nieœcior - Dyrektor i Alina U³anow-
ostatniego dzwonka. „Poœwiêcenie”, czy jest ska. Z PSP w Momotach Górnych: Barbara 
to jedyne s³owo przypisane pracy nauczycie- Haliniak - Dyrektor, Krzysztof Rosiñski. 
la? Zadajemy sobie to pytanie, gdy s³yszymy Dyrektorzy Przedszkoli: El¿bieta Gil, Halina 
o kolejnych osi¹gniêciach sportowych, o wy- Drelich i Halina Piecuch. Ponadto Zbigniew 
granych olimpiadach matematycznych, o la- Flis - Dyrektor ZOSiP w Janowie Lubelskim 
ureatach konkursów muzycznych uczniów oraz Barbara Abramek. Spotkali siê tak¿e, 
uczêszczaj¹cych do szkó³ w naszej gminie. aby podsumowaæ miniony rok szkolny, aby 
„Sukces uczniów, to tak¿e Wasze osi¹gniê- w gronie swoich kole¿anek, kolegów z pracy, 
cia” – zaznaczy³ Czes³aw Krzysztoñ, podczas swoich prze³o¿onych – Dyrektorów Szkó³ 
uroczystego spotkania dnia 15 paŸdziernika i Przedszkoli, spotkaæ siê nie tylko jako nau-
br. O roli nauki w ¿yciu ka¿dego z nas, o jej czyciele, ale te¿, jako Ci dla których edukacja 
pos³annictwie, wspomnia³a podczas spotka- ma zawsze pierwsze miejsce na liœcie obec-
nia Ewa Janus – Przewodnicz¹ca Rady Miej- noœci.Nagrody, ¿yczenia i kwiaty zosta³y 
skiej. W swych s³owach zawar³a znacz¹c¹ wrêczane przez Czes³awa Krzysztonia – Za-
myœl odnosz¹c¹ siê do ¿ycia, które „uczy nas” stêpcê Burmistrza Janowa Lubelskiego, Ewê 
ka¿dego dnia. Sukcesy i wyró¿nienia niech Janus – Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej, Bo-
bêd¹ tak dla nauczycieli, jak i dla ich uczniów ¿enê Czajkowsk¹ – Sekretarz Gminy Janów 
motywacj¹ do kontynuowania misji, do Lubelski, Monikê Machulak – Skarbnik 
dalszej pracy,  gdy¿ „byæ zwyciê¿onym i nie Gminy.
ulec – to zwyciêstwo, zwyciê¿yæ i spocz¹æ na 
laurach – to klêska”. Dnia 15 paŸdziernika br., 

Ka¿dy z nas zapewne zna niejeden wiersze, piosenki, anegdoty maj¹cej formê 
dowcip o szkole i nauczycielach. Przekazy- ¿ywej laurki. Ten specjalny koncert to 
wane z ust do ust nakreœla nam specyficzny prezent, jaki swoim nauczycielom i praco-
obraz „¿ycia szkolnego”. Ka¿dy z nas wnikom szko³y podarowali uczniowie. 
stwierdzi tak¿e, ¿e nic tak nie pomaga Z ¿yczeniami i podziêkowaniami od samo-
w pracy jak poczucie humoru i umiejêtnoœæ rz¹du Gminy przyby³ Czes³aw Krzysztoñ – 
obracania w ¿art nawet najpowa¿niejszych Zastêpca Burmistrza. Pan Burmistrz gratu-
problemów, których w ¿adnej szkole nie lowa³ wystêpu uczniom, a zwracaj¹c siê do 
brakuje. Nie brakuje te¿ œwietnych wokalis- grona pedagogicznego i Pani Dyrektor 
tów, którzy potrafi¹ rozbawiæ publicznoœæ, Jolanty Nieœcior, dziêkowa³  Nauczycielom 
o czym mogliœmy siê przekonaæ dnia 15 za ich pracê, ¿ycz¹c sukcesów w ¿yciu 
paŸdziernika br., uczestnicz¹c w spotkaniu zawodowym i osobistym, satysfakcji 
przygotowanym z okazji Dnia Edukacji z wykonywanego zawodu oraz wytrwa³oœci 
Narodowej w Zespole Szkó³ w Bia³ej. Na w pe³nieniu tej trudnej misji kszta³cenia 
program artystyczny przygotowany pod m³odego pokolenia. Mi³y akcent stanowi³ 
kierunkiem Pani Sylwii Plachy, sk³ada³y siê moment obdarowania nauczycieli przez 

uczniów laurk¹ i symboliczn¹ ró¿¹.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Doceniaj¹c Ich trud i poœwiêcenie

Cz³onkowie janowskiego oddzia³u Nauczyciela uroczystoœci Dnia Edukacji przypominaj¹c¹ o tych dawnych czasach.  – o czym wspomnia³ ks. Jan Sobczak – 
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Narodowej. Taki dzieñ jak Œwiêto Edukacji By³y to tak¿e lata, kiedy nauczanie jêzyka emerytowany ksi¹dz z Parafii Œw. Jadwigi 
obchodzili 16 paŸdziernika br., w Domu Narodowej jest symboliczn¹ uroczystoœci¹ polskiego, czy religii nie by³o mile widziane Królowej podczas spotkania. O dawnym 

szkolnictwie i roli nauczyciela wspomnia³a 
tak¿e Bo¿ena Czajkowska – Sekretarz 
Gminy Janów Lubelski. Nadmieñmy, ¿e 
wœród zaproszonych goœci swoj¹ obecnoœci¹ 
zaszczyci³a Wies³awa Dyjach – Dyrektor 
Powiatowego Zak³adu Obs³ugi Szkó³ 
i Placówek Oœwiatowych, Bartosz Piech – 
Wicestarosta Janowski, Zbigniew Flis – 
Dyrektor Zak³adu Obs³ugi Szkó³ i Przed-
szkoli, Andrzej Tomczyk – Dyrektor 
Janowskiego Gimnazjum, ks. Infu³at 
Edmund Markiewicz oraz emerytowani 
nauczyciele z Bi³goraja, z którego chór 
uœwietni³ artystyczn¹ czêœæ uroczystoœci. 
Odnotujmy, ¿e podczas tego wyj¹tkowego 
spotkania wyró¿niono cz³onków, którzy 
w tym roku obchodzili 50 lat przynale¿noœci 
zwi¹zkowej: Anna Be³dyk, Zofia Fiedurek – 
Bigos, Wanda Gajur, Marian Grela, 
Bronis³aw KuŸnicki, Piotr Matwiejszyn, 
Maria Mróz, Teresa Mucha, Aleksandra 
Tyra,  Henryk Wiechnik,  Karol ina 
Z³omañska. Nadmieñmy, ¿e spotkanie 
zosta³o poprowadzone przez Eugeniusza 
Soko³a – Przewodnicz¹cego Sekcji 
Emerytów i Rencistów Nauczycieli 
z Janowa Lubelskiego.

Wychowali i wykszta³cili wiele pokoleñ… Janowski ZNP œwiêtowa³ Dzieñ Edukacji Narodowej

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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„Solidarnoœæ”, do którego jak zaznacza nasz rozmówca „for- i niepodleg³oœciowej konspiracji” – („Gehenna Zes³ania”, 
malnie nie nale¿a³em”. W mieszkaniu Pana £ukasiewicza Janów Lubelski 2010). W 2008 roku, podczas lubelskich 
schronienie znalaz³ sztandar „Solidarnoœci” z Fabryki uroczystoœci poprzedzaj¹cych oficjalne otwarcie III 
Maszyn w Janowie Lubelskim. Opowiadaj¹c o „tamtych Kongresu Kultury Chrzeœcijañskiej, Józef £ukasiewicz za 
czasach”, Józef £ukasiewicz zaznacza, ¿e „nie by³y to ³atwe swoj¹ pracê publicystyczn¹ otrzyma³ wyró¿nienie Memoria 
lata, ale wiele wnios³y w moje ¿ycie”. Przypomina osobê Iustorum – Pamiêæ Sprawiedliwych. Niniejsze wyró¿nienie 
W³adys³awa G³aza – wielkiego dzia³acza, o którym – jak przyznawane jest wszystkim tym, którzy swoj¹ prac¹ 
podkreœla - „dzisiaj pamiêæ coraz bardziej zanika”. Nale¿y tu i postaw¹ przyczyniaj¹ siê do budowania dialogu polsko – 
odnotowaæ, ¿e w okresie stanu wojennego Pan £ukasiewicz ukraiñskiego. 
przyczyni³ siê do rozpowszechnienia pism i literatury Kiedy kultura i to¿samoœæ narodowa nabiera wiêkszej 
drugiego obiegu. Sam równie¿ pisa³ artyku³y o treœci wartoœci
patriotycznej i antykomunistycznej. Pod pseudonimem 

Podkreœleniem wieloletniej dzia³alnoœci Józefa £ukasie-„Arcus”, pisa³ na tematy polityczne do prasy amerykañskiej 
wicza na rzecz kszta³towania „naszej kultury i to¿samoœci”, i kanadyjskiej. By³ „obserwowany” przez UB, mia³ 
by³o otrzymanie tytu³u „Zas³u¿onego dla Gminy Janów „niezapowiedziane” wizyty funkcjonariuszy. Jedne doty-
Lubelski” w 2010 roku, który zosta³ przyznany przez cz¹ce korespondencji wysy³anej za granicê, czy podejrzenia 
Krzysztofa Ko³tysia – Burmistrza Janowa Lubelskiego. o przechowywaniu sztandaru „Solidarnoœæ”. Tu¿ przed 
Tytu³ ten jest wyrazem wyró¿nienia i uznania, jest tak¿e czerwcowymi wyborami 1989 roku, dom Pana Józefa 
podkreœleniem, ¿e osoby, które go otrzymuj¹, nie tylko zamieni³ siê w Komitet Wyborczy. 
„ratuj¹” pami¹tki naszej historii i kultury lokalnej, ale tak¿e Pan Józef £ukasiewicz jest nie tylko spo³ecznikiem 
przyczyniaj¹ siê do pielêgnowania pamiêci o nas samych – o zaanga¿owanym w „¿ycie naszego miasta”, ale i pasjonatem 
czasach tych „bardziej odleg³ych” i tych wspó³czesnych. Nie historii lokalnej. Gdy pytam o pocz¹tki zainteresowañ, Pan 
sposób przeceniæ równie¿ faktu, ¿e dziêki zaanga¿owaniu Józef odpowiada „nie znam tej daty, ale miejsce tak. 
Józefa £ukasiewicza powsta³o nie tylko wiele publikacji, ale Pierwsze z nich to Janowskie Sanktuarium, kolejno 
tak¿e inicjatyw. Kruczek”. 
Mowa o powstaniu Janowskiego Stowarzyszenia Regional-

S¹ takie miejsca, do których wraca siê „nie tylko nego, które zajmuje siê ratowaniem janowskich nagrobków, 
czasami” a tak¿e popularyzuje wiedzê dotycz¹c¹ „tych, którzy byli tu 

na Ziemi Janowskiej przed nami…”. Na tym jednak - jak 
„Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych narodzi³a siê myœl, 

zaznacza- nie koñczy swoich zamierzeñ dotycz¹cych 
dotycz¹ca renowacji kapliczki œw. Antoniego na Kruczku – 

„pielêgnowania” naszych janowskich korzeni…
opowiada Pan £ukasiewicz – razem z ks. Stanis³awem 
Budzyñskim, postanowiliœmy odnowiæ kapliczkê, a tak¿e „… us³yszeæ wezwanie. I jeszcze – spotkaæ drugiego 
wybudowaæ w tym miejscu stacje Drogi Krzy¿owej, która cz³owieka, poczuæ, ¿e jest siê mu potrzebnym i przez niego 
przedstawia martyrologiê narodu polskiego. Ziœci³o siê, szukaæ Boga” – czytamy we wspomnieniach Józefa 
tak¿e marzenie postawienia pomnika ¯o³nierzom AK £ukasiewicza „Œladami Jezusa – 25 lat Janowskiej Pieszej 
z oddzia³u „Ojca Jana”, walcz¹cym w Lasach Janowskich Pielgrzymki na Jasn¹ Górê, Janów Lubelski 2007). Józef 
w czasie II wojny œwiatowej”. „Jest wiele miejsc na terenie £ukasiewicz – to nazwisko zauwa¿am, gdy trzymam w rêku 
naszej gminy, które zakurzone przez czas i niepamiêæ, dzisiaj publikacjê „Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzy¿e Ziemi 
odesz³y w zapomnienie, a warte s¹ przypomnienia nie tylko Janowskiej”, ksi¹¿kê o charakterze monograficznym 
na kartach ksi¹¿ek” – zaznacza Pan £ukasiewicz. S¹ to nie „Janów Lubelski 1640-2000”, czy czasopismo „Korzenie 
tylko szlaki wiary, tradycji, refleksji, ale te¿ zamyœlenia nad Janowskie”. 
„krain¹ lat dziecinnych… Powiedzcie sami:  komu serce nie Nazwisko Józefa £ukasiewicza znane jest nam tak¿e 
zabije ¿ywiej na to wspomnienie? Przymykasz oczy w licznych wspomnieniach mieszkañców naszego miasta. 
i „widzisz” nieistniej¹cy ju¿ koœció³, krzyw¹ figurê, ulicê Jedne odnosz¹ siê do dzia³alnoœci NSZZ „Solidarnoœæ” na 
i zak¹tki znane z dzieciñstwa. Tam by³ twój dom…” – naszym terenie, inne dotycz¹ osoby Pana Józefa, jako 
czytamy kolejny fragment tekstu autorstwa Józefa nauczyciela matematyki, jeszcze inne „zapisa³ czas” 
£ukasiewicza („Krzysztof Ko³tun, SpóŸniony wieczernik, w pomnikach historii. „Na tej drodze mo¿na spotkaæ siebie – 
2013), a jednoczeœnie zadajemy sobie pytanie – ile „w tym odkryæ i prze¿yæ” – pisze w swych wspomnieniach. My t¹ 
wszystkim jest nas”? myœl spróbujmy rozpisaæ dalej… 

Józef £ukasiewicz urodzi³ siê w 1945 roku, w Janowie Oni szukaj¹c swoich œladów ci¹gle wêdruj¹ 
Józef £ukasiewicz jest autorem wielu artyku³ów w czasopis-Lubelskim w rodzinie wielodzietnej. Po ukoñczeniu szko³y 

 „Czy to w ogóle s¹ spotkania?” – pyta Józef £ukasiewicz na mach lokalnych, o zasiêgu regionalnym, o czym by³a mowa podstawowej podj¹³ dalsz¹ naukê w Technikum 
³amach artyku³u dotycz¹cego Janowskiej Pieszej Pielgrzym-wy¿ej – ogólnopolskim i zagranicznym. Aby zrozumieæ Geodezyjnym w Lublinie. W tym samym czasie u Pana 
ki na Jasn¹ Górê. S³owa zapisane w 2007 roku, jak¿e wagê i rolê wk³adu Pana Józefa w krzewienie historii Józefa ujawnia³a siê nieuleczalna choroba, która stopniowo 
w dalszym ci¹gu s¹ aktualne. Jak¿e stosowane do odpowied-lokalnej nale¿y przywo³aæ chocia¿by „Janowskie ogranicza³a mo¿liwoœci poruszania siê. Jednak¿e deter-
ników „spotkañ z ¿yciem nas samych”, z drugim cz³owie-Korzenie”, których by³ twórc¹ i redaktorem naczelnym minacja i wewnêtrzna si³a Józefa £ukasiewicza sprawia³a, ¿e 
kiem, tylko, dlaczego „przechodzimy, nawet ich nie zauwa-w latach 2003- 2010. Nazwisko Józefa £ukasiewicza pomimo swej choroby, zawsze próbowa³ ¿yæ i byæ dla 
¿aj¹c”. „Na tej ziemi jesteœmy tylko goœæmi i pielgrzymami” widnieje w komitecie redakcyjnym pisma parafialnego innych. Gdy ws³uchujê siê w s³owa Pana Józefa, o tym, co 
– zaznacza Józef £ukasiewicz – dodaj¹c „tyle mamy „Ró¿a w Rodzinie”. W latach 1995 – 2001 wspó³tworzy³ prze¿y³, i czego doœwiadczy³, zastanawiaj¹ca jest Jego 
szacunku i dobroci dla innych ludzi, ile mamy wiary i mi³oœci „Janowski Kurier Zwi¹zkowy”, kolejno wspomniany album postawa wobec „tego, co da³o”, a szczególnie wobec tego, co 
do Boga”. „Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzy¿e Ziemi Janowskiej”, „odebra³o mu ¿ycie”. 
Œwiat pomiêdzy wierszami najwiêkszy ukry³ skarb…„Kalwarie Ziemi Lubelskiej”. Trudno nie postawiæ w tym 

Odkryæ i prze¿yæ… miejscu pytania dotycz¹cego tematyki publikacji, które W tym roku Józef £ukasiewicz odbierze kolejne wyró¿-
wysz³y spod pióra naszego rozmówcy. Zanim odpowiemy na Czytaj¹c teksty autorstwa Józefa £ukasiewicza, niejeden nienie, tym razem to odznaczenie „Z³oty Krzy¿ Zas³ugi”. 
to pytanie, zaznaczymy, ¿e Józef £ukasiewicz wyda³ ok. 30 z nas zada sobie pytanie dotycz¹ce naszej obecnoœci „tu Nadmieñmy, ¿e niniejsze odznaczenie nadaje Prezydent RP 
ksi¹¿ek o Wo³yniu, pamiêtniki obozowe Ks. Czes³awa i teraz”. Byæ mo¿e jesteœmy jak przydro¿ne kapliczki, na wniosek prezesa Rady Ministrów, na podstawie 
Dmochowskiego „Widzia³em piek³o”, wybór wierszy Ks. o których autor pisze w „Drogowskazach wiary…” - wniosków poszczególnych ministrów. Krzy¿ Zas³ugi jest 
Henryka Samula, „Zbiór modlitw i litanii” Ks. Aleksandra „Kapliczki i przydro¿ne krzy¿e s¹ od wieków elementem nagrod¹ dla osób, którzy swoj¹ prac¹ przyczyniaj¹ siê do 
Baca. By³ cz³onkiem zespo³u redakcyjnego i wspó³autorem polskiego krajobrazu. Bywaj¹ skromne, drewniane i zsza- pog³êbienia wiedzy na temat historii, kultury kraju 
monografii „Janów Lubelski 1640 – 2000”. rza³e ze staroœci, obok jednych przechodzimy nawet ich nie i spo³eczeñstwa, spe³niaj¹c czyny wychodz¹ce poza zakres 

zauwa¿aj¹c. Inne znów s¹ szykowne, barwne, zachwycaj¹ce ich obowi¹zków, w tym za obszern¹ dzia³alnoœæ publiczn¹. To Oni obecni s¹ wœród nas…
urod¹ – lœni¹ bia³oœci¹ na pustkowiu pól, zaskakuj¹ „Nie czujê siê godny, uwa¿am, ¿e jest wielu wspó³czesnych 

Pod „opiek¹” Pana £ukasiewicza narodzi³ siê kwartalnik obecnoœci¹ miêdzy domostwami, a jeszcze inne przyci¹gaj¹ godniejszych, nie mówi¹c o tych poprzednich, którzy nie 
„Wo³yñ Bli¿ej” i Fundacja Bractwa „Deus vul”. W 2002 roku uwagê, bo s¹ posadowione na wzniesieniu” – to tak jakby dostali nic” – podsumowuje Józef £ukasiewicz i dodaje za 
by³ wspó³twórc¹ Stowarzyszenia „Przymierze”, a tak¿e napisaæ o nas samych. Jesteœmy elementem krajobrazu. ks. Stanis³awem Konarskim „nie masz zas³ug; te, co my 
twórc¹ Spo³ecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko – Jedni szykowni, drudzy skromni, jeszcze inni zaskakuj¹ zowiemy zas³ugi, s¹ tylko ku ojczyŸnie wyp³acane d³ugi”.
Katolickiej w Równem na Wo³yniu. Efektem tej dzia³alnoœci swoj¹ obecnoœci¹. Do tych ostatnich nale¿y Józef Podejmowanie dzia³añ i realizowanie przedsiêwziêæ 
by³o wsparcie udzielone przy odbudowie koœcio³ów na £ukasiewicz. Dziœ mo¿na postawiæ wiele pytañ, na temat zmierzaj¹cych do ochrony i zachowania reliktów naszej 
Ukrainie w dekanacie rówieñskim. „Wo³yñ to kraj dzia³alnoœci Pana £ukasiewicza na rzecz „ratowania przesz³oœci, a tak¿e teraŸniejszoœci, w tym pobudzenie 
dzieciñstwa i wieku m³odzieñczego tysiêcy Polaków (…) okruchów naszej pamiêci”. Tej o wymiarze lokalnym, ale te¿ inicjatywy spo³ecznej w tym kierunku, to jedno z wielu 
Wyrzuceni z ojcowizny, zabrali z sob¹ nic, albo niewiele ogólnopolskim. Na pytanie dotycz¹ce motywacji do pracy, zadañ, które towarzysz¹ ¿yciowej drodze Pana £ukasie-
(…), przez ca³e ¿ycie wlecze siê za nimi têsknota za tamtymi odpowiada „czy mo¿na to nazwaæ prac¹…”. Józef £ukasie- wicza. Towarzyszy mu tak¿e poczucie, ¿e to, co „by³o 
lasami, ³¹kami, rzekami i … cmentarzami” – czytam wicz s³ynie nie tylko ze swej nieugiêtej postawy patriotycz- wczoraj”, nigdy nie powróci. Pozostan¹ s³owa, dziœ s¹ 
w s³owie wstêpu do publikacji „Polski cmentarz w Równem” nej, jako propagator i krzewiciel postaw patriotycznych, znakiem naszej obecnoœci tutaj, jutro bêd¹ œladem naszego 
– Józef £ukasiewicz, Janów Lubelski 2012.  Na kartach poczynaj¹c od lat osiemdziesi¹tych do dnia dzisiejszego. Jak trwania. Na pytanie, „dok¹d i jak d³ugo”, a tak¿e „gdzie 
innej ksi¹¿ki pisa³ o masowych deportacjach Polaków na wspominaj¹ znajomi Pana Józefa: „Jego dom i Jego osoba i dlaczego idziemy”, Józef £ukasiewicz odpowiada „bieg-
Syberiê, podkreœlaj¹c, ¿e „za nimi na syberyjsk¹ katorgê stanowi³y wsparcie moralne i merytoryczne dla za³o¿ycieli niemy w ogieñ, by mocniej ¿yæ…”. 
pod¹¿y³o tysi¹ce uczestników Powstania Listopadowego Dorota KozdraNiezale¿nego Samorz¹dowego Zwi¹zku Zawodowego 

„Biegniemy w ogieñ, by mocniej ¿yæ…” - wywiad z Józefem £ukasiewiczem
cd. ze str. 1
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myœli rodzi siê w tym m³odzieñcu, a ile pytañ Katolickiej w Argentynie. Swoj¹ pracê dok- dziej w pamiêci zapadaj¹ mi te podró¿e, 
stawia mu w tym dniu ¿ycie? Jest wrzesieñ torsk¹ poœwiêci³ „Historii duchowieñstwa które wyznaczy³y drogê mojego ¿ycia”. 
2014 roku. Osiemdziesiêcioletni o. Herku- polskiego w Argentynie w latach 1897 – Powróæmy jeszcze raz do odleg³ej przesz³o-
lan opowiada o wielkiej radoœci, jak¹ by³ 1997, któr¹ obroni³ na Papieskim Fakultecie œci. Jest 14 wrzeœnia 1966 roku, na stacji 
dzieñ otrzymania habitu zakonnego (30 sier- Teologicznym we Wroc³awiu. Na pytanie kolejowej w Koluszkach, trzydziestodwu-
pnia 1951 roku), dzieñ œwiêceñ kap³añskich dotycz¹ce pracy w Argentynie, odpowiada letni o. Herkulan oczekuje na poci¹g do 
(26 czerwca 1960r.), o dniu Prymicji „by³em kapelanem w obozie harcerskim, Buenos Ares. Czy przypuszcza³, ¿e bêdzie 
w rodzinnym domu w Wierzchowiskach, pracowa³em w Oœrodku w Martin Coronado, mia³ w ¿yciu przyjemnoœæ koncelebrowaæ 
w niedzielê 24 lipca 1960 roku: „Spe³ni³o siê zbiera³em materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci Mszê Œw. z Papie¿em Janem Pawe³ II 
moje marzenie. Mog³em odprawiaæ Mszê polskich ksiê¿y w Argentynie, prowadzi³em i obecnym Franciszekiem. Przypomnijmy, 
Œw., g³osiæ s³owo Bo¿e i administrowaæ pracê duszpastersk¹ i publicystyczn¹ ¿e dnia 26 czerwca 1960 roku, o. Herkulan 
sakramenty œwiête” – podkreœla w rozmowie w Rosario (uczy³em jêzyka polskiego, przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ówczes-
ks. Antoni Wróbel. Wspomina tak¿e o latach zorganizowa³em ma³y zespó³ muzyczny”. nego biskupa sufragana krakowskiego 
dzieciêcych, które przypad³y na czas drugiej Dzia³alnoœæ kulturalna o. Herkulana to Karola Wojty³y. Dnia 12 marca 1999 roku, 

„Pod koniec czerwca 1949 roku przyje- wojny œwiatowej. „Pamiêtam wybuch woj- udzia³ w Miêdzynarodowych Kongresach koncelebrowa³em Mszê œw. z Papie¿em 
cha³ do Wierzchowisk do swojej ciotki Marii ny. Strach, bieda i niepewnoœæ jutra. Praca Amerykanistów, w Sympozjach w Argenty- Janem Paw³em II, w jego prywatnej kaplicy 
Moskal o. Alfred Wieleba w br¹zowym rodziców w maj¹tku dziedzica Mariana nie i w Polsce, wyk³ady dla studentów w Watykanie, po raz drugi dnia 25 maja 2001 
habicie. Bardzo podoba³ mi siê jego habit Œwidy. Po ukoñczeniu wojny Ma³e w Centrum Studiów Latynoamerykañskich roku, jak wspomina „dziêki abp. Stanis³awo-
i chêæ przemawiania do ludzi. I ten moment Seminarium, Nowicjat w Le¿ajsku, Wy¿sze przy Uniwersytecie Warszawskim i na Aka- wi Dziwiszowi”. Zna obecnego Papie¿a 
wp³yn¹³ na moje powo³anie do zakonu œw. Seminarium, studia uniwersyteckie, praca demii Polonijnej w Czêstochowie. Przez Franciszka. O. Herkulan kilka razy mia³ 
Franciszka z Asy¿u. Jednak wstydzi³em siê katechety w Warcie, wyjazd do Argentyny Prymasa Polski odznaczony zosta³ medalem okazjê koncelebrowaæ Mszê Œwiêt¹ z kardy-
powiedzieæ o tym mamie, ¿e chcê byæ i praca duszpasterska wœród emigracji 
ksiêdzem” – wspomina o. Herkulan. Minê³o polskiej. W tym dzia³alnoœæ publicystyczna” 
wiele lat, dzisiaj o. Antoni Herkulan Wróbel, - zaznacza o. Herkulan. „Najwiêksz¹ rado-
z sentymentem wraca do „tamtych czasów”, œci¹ sprawiaj¹ mi misje – podkreœla – „pomi-
do m³odzieñczych postanowieñ, i historii, mo trudnoœci, jakie postawi³o na mej drodze 
która wp³ynê³a na Jego ¿ycie, i która ¿ycie, zrealizowa³em swoje marzenia”. 
ukszta³towa³a Jego osobê. Jest wrzesieñ „Pamiêtam – dodaje Misjonarz – jak dnia 
2014 roku. To ju¿ kolejna podró¿ do Ojczy- 9 stycznia 1952 r., o. Magister powiadomi³ 
zny, do rodzinnych stron Ziemi Janowskiej. mnie, ¿e zmar³ mój ojciec. Nie mog³em 
Jest s³oneczne popo³udnie. O. Herkulan opo- pojechaæ na pogrzeb, bo to nowicjat. 
wiada o swojej pracy w Argentynie, a mo¿e Pozosta³em w klasztorze. Modli³em siê za 
inaczej opowiada o wielkiej misji swojego spokój duszy mego ojca. Jak mi potem 
¿ycia, jak¹ jest „pomagaæ i byæ dla innych”. opowiadano, ojciec przed œmierci¹ wo³a³ 
Zanim przedstawimy niezwyk³¹ historiê mnie, bo chcia³ mnie zobaczyæ w habicie”. 
cz³owieka, który pod¹¿y³ za marzeniami, O. Herkulan pos³ugê kap³añsk¹ w kraju 
wbrew wydarzeniom, jakie rzuci³ mu los, pe³ni³ do 1966 roku. Dok³adnie 2 grudnia 
us³yszymy o wielkiej wyprawie do obcego, 1966 roku ks. Antoni dop³ywa do portu 
odleg³ego miejsca, które sta³o siê duchowym w Buenos Aires. Dziœ, patrz¹c na te wszyst-
natchnieniem o. Antoniego. Teraz… ka¿de kie lata pobytu w Argentynie (48 lat), nie 
s³owo zamienia siê w wiersz, a wspomnienie ukrywa, ¿e ¿ycie „da³o mu” najpiêkniejszy za wiernoœæ Koœcio³owi. Przez Prezydenta na³em Jorge Bergoglio w pierwsz¹ niedzielê 
w obraz, teraz… w Polsce jest jesieñ, tam prezent, jaki móg³by sobie wymarzyæ. Rzeczypospolitej odznaczony Orderem wrzeœnia na Dzieñ Emigranta. Ponadto 
w Argentynie wiosna. Tu pozosta³ rodzinny Pomaga rdzennym mieszkañcom i troszczy Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim, koncelebrowa³ Mszê Œw. z Kardyna³em 
dom, serce. Tam ka¿dego dnia czas rzeŸbi siê o Poloniê w Argentynie. Ka¿dy Jego Krzy¿em Oficerskim i Krzy¿em Koman- Bergoglio i swoimi kolegami bernardynami 
historiê Jego ¿ycia. Dziœ po raz kolejny dzieñ to misyjna s³u¿ba, która nie ogranicza dorskim. Jego poszukiwania naukowe w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego w Buenos 
wraca do rodzinnych stron, ale za ka¿dym siê tylko do nauki katolicyzmu, do umacnia- o „œladach polskich” w Argentynie s¹ Aires.
razem swej obecnoœci Tutaj, dostrzega, ¿e nia polskiej to¿samoœci na obcym kontynen- odnotowane w licznych publikacjach. Ze O. Herkulan… jest obecny zawsze tam, 
dawna rzeczywistoœæ, któr¹ pamiêta, któr¹ cie, to upowszechnianie tego, co polskie. zgromadzonych materia³ów powsta³ gdzie s³owo „ojczyzna” ³¹czy³o siê ze s³o-
zapisa³ w ksi¹¿kach uleg³a zmianie. Nie ma Ojciec ks. dr Antoni Herkulan Wróbel – jako zacz¹tek archiwum Bernardynów w Martin wem „serce”. Gdy uczestniczy³ w ostatnim 
ju¿ domów drewnianych, na drogach nie historyk… sporz¹dzi³ obszern¹, blisk¹ kom- Coronado. Opublikowa³ przesz³o 300. krakowskim IV Kongresie Polskich Towa-
dostrze¿emy furmanek. Pozosta³ piêkny pletnoœci kartotekê rodzin o polskim artyku³ów o Polonii w Argentynie i wyda³ 12 rzystw Naukowych na ObczyŸnie, na pocz¹-
pejza¿ rodzinnych stron w Wierzchowis- pochodzeniu z dok³adnymi o nich informa- ksi¹¿ek. W tym publikacje, które opisuj¹ tku wrzeœnia 2014 roku, po raz kolejny 
kach, a tam… jakby przez mg³ê powracaj¹ cjami. Jako ksi¹dz… krzewi polsk¹ kulturê historiê jego ¿ycia. To ksi¹¿ka „Pod krzy¿em w³¹czy³ siê w realizacjê wielkiego dzie³a – 
lata m³odzieñcze. w Argentynie. W San Jose zbudowa³ koœció³ po³udnia”, „ 50 lat przy o³tarzu. Jesieñ mego budowania polskoœci. Swoim czynem 
Jest pi¹tak 26 sierpnia 1949 rok… „Przed œw. Maksymiliana Kolbe, plebaniê i salê kap³añstwa”, „W s³u¿bie Bogu, Koœcio³owi, wype³nia dalsze strony „naszego ¿ycia”- 
po³udniem ojciec mój – wspomina o. Herku- naukow¹ dla dzieci, których uczy³ przed- Zakonowi, OjczyŸnie i Rodakom”. Podczas ksi¹¿ki. Jest listopad 2014 roku. Gdy tu 
lan zawióz³ mnie na stajê kolejow¹ Szastar- miotów ojczystych. Oprócz pracy duszpa- jednej z ostatnich podró¿y do Polski, w Polsce upada z drzewa kolejny liœæ, tam 
ka. Stamt¹d mia³em pojechaæ do Wroc³awia sterskiej poœwiêca du¿o czasu badaniom na w Gorzowie Wielkopolskim odebra³ ksiêgê w Argentynie o. Herkulan pisze krótki list, 
do oo. Franciszkanów”. Tak zaczê³a siê temat duchowieñstwa polskiego w Argen- pami¹tkow¹ pt. „Polski misjonarz na ziemi a w nim s³owa nastêpuj¹cej treœci 
wielka „przygoda” ¿ycia – misjonarza, hi- tynie. Jako naukowiec… gromadzi argentyñskiej”. Wypowiedzi o. Herkulana „Po³o¿y³em ju¿ kwiat na ojca grobie. I ten 
storyka, spo³ecznika, Ojca Doktora Anto- materia³y archiwalne o polonii za granic¹, dotycz¹ce Polaków zamieszkuj¹cych przydro¿ny po¿egna³em krzy¿. Chryste, 
niego Herkulana Wróbla. Tego dnia, piêt- pisze i publikuje w jêzyku polskim w Argentynie zosta³y zanotowane w filmie sk³adam sw¹ ufnoœæ w Tobie. Ja idê naprzód 
nastoletni Antoni Wróbel  (ur. 8 marca 1934 i hiszpañskim. W latach 1996 – 2006 dokumentalnym „Gdzie Bóg rozumie po – Ty wiedŸ wzwy¿”.
roku), czeka na poci¹g do Wroc³awia. Ile sprawowa³ obowi¹zki rektora Polskiej Misji Polsku”. Jak podkreœla o. Herkulan „najbar- Dorota Kozdra

„Mam jeszcze wiele do zrobienia…” – wywiad z o. Antonim Herkulanem Wróblem

Tekst i Foto: Dorota Kozdra

O. Herkulan podczas Mszy Œw. koncelebrowanej z obecnym Papie¿em Franciszkiem

„¯ycie… czy nie towarzysz¹ nam wyda- wspomnieñ ks. Czes³awa Dmochowskiego nigdzie nie widaæ. Nikt nie ratuje swego 
rzenia „niezwyk³e”, czêsto niewyt³umaczal- z 8 wrzeœnia 1939 roku. Trzykrotne bombar- mienia. Powtórnie bombarduj¹ bezbronne 
ne, na które z trudem poszukujemy odpowie- dowanie Janowa Lubelskiego, w którym miasto (…) zgliszcza domów, stercz¹ce 
dzi. Uzdrowienie z ciê¿kiej choroby, szczê- odbywa siê odpust i nie stacjonuj¹ jednostki kominy (…) ludnoœæ opanowa³a psychoza 
œliwe „wyjœcie” z powa¿nego wypadku… wojskowe, ginie ok. 350 osób cywilnych. strachu – co bêdzie dalej?”. W dalszej kolej-
Jaki jest sens ludzkiego ¿ycia?” – pyta³ „Zapowiada³ siê piêkny ciep³y, s³oneczny noœci s³uchamy - „Oto pamiêtny dzieñ 13 
zebranych podczas Mszy Œwiêtej dnia dzieñ. O godz. 11.30 rozpoczyna siê wrzeœnia. W samo po³udnie z daleka s³ychaæ 
8 wrzeœnia br. w Janowskim Sanktuarium uroczysta suma (…). Koœció³ przepe³niony szum lec¹cych bombowców. Przewidywa-
bp. Krzysztof Nitkiewicz. Odpowiedzi¹ jest ludŸmi. W po³owie sumy, po podniesieniu nia ludnoœci cywilnej sprawdzaj¹ siê. 
tutaj publikacja autorstwa Zenona £ukasza s³ychaæ z oddali jêki samolotów. Na pewno Powstaje straszna panika. Ludnoœæ w pop³o-
Baranowskiego „Ksiêga Cudów i £ask nie bêd¹ bombardowaæ miasta, przecie¿ tu chu ucieka, gdzie kto mo¿e. Wojsko szybko 
Bo¿ych Janowskiego Sanktuarium” – pod- sami cywile. Nie ma wœród nich ani jednego wycofuje siê z miasta, kryje siê na cmentarzu 
kreœli³ ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. ¿o³nierza. grzebalnym i na pobliskiej wiosce Bia³a. 
Przed uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹, dnia 8 wrzeœ- Tymczasem jêki staj¹ siê coraz bardziej Bomby nie oszczêdzaj¹ koœcio³a w Janowie. 
nia 2014 roku, mia³a miejsce akustyczna g³oœniejsze, coraz bardziej wyraŸniejsze. Ju¿ Kilka bomb spada na cmentarz koœcielny, 
inscenizacja bombardowania Janowa Lu- s¹ nad miastem. W tej samej chwili lec¹ jedna na podwórze plebañskie, inna trafia 
belskiego. S³yszymy odg³os nadlatuj¹cych bomby na miasto. Jedna bomba spada w koœció³ i niszczy boczn¹ nawê. Nad 
samolotów… dŸwiêki coraz bardziej nasi- niedaleko koœcio³a, huk niesamowity, pali Janowem istny s¹d Bo¿y(…) uda³o siê 
laj¹ siê. Archiwalne zdjêcia o¿ywiaj¹, przed siê dom Rogowskich, powsta³a panika. Od uratowaæ koœció³” - dnia 8 wrzeœnia 2014 
oczami mamy obraz wojny.  zrzutu bomb, wskutek wstrz¹su lec¹ roku, s³yszymy dzwony - wybi³a godzina 
W t³umie przyby³ych pielgrzymów dostrze- w koœciele szyby. Ludnoœæ w pop³ochu 12.00. Czy to przypadek, ¿e gdy padaj¹ 
gam wiele zamyœlonych osób, swój wzrok ucieka, krzyk, wrzask, pisk i p³acz w koœcie- s³owa „Uda³o siê uratowaæ koœció³” to czas 
kieruje na jedn¹ z nich. Starsza kobieta – le (…) koœció³ opustosza³ (…) Widok rozpoczêcia uroczystej Sumy - „A mo¿e to 
widzê jak w d³oniach skrywa twarz, pojawia wstrz¹saj¹cy. Na rynku wielu poleg³o od kolejna interwencja Bo¿a w nasze ¿ycie?”.
siê jedna, druga, trzecia ³za… S³uchamy bomb. S³ychaæ ryki zwierz¹t, lecz ludzi 

Ca ³a  wi e l k o œæ te j  p r a cy  z n ajdujê  si ê  we wn ¹trz  cz ³o wi e k a
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¯ycie cz³owieka to kwiat rzeŸbiony Sanktuarium. Bronis³awa £acko (z domu 
stanem pogody.  Ile w nim by³o s³oñca, ile Chabuda) urodzi³a siê w 1914 roku w Ja-
deszczu – czy trudno to okreœliæ? – myœlê, nowie Lubelskim. Pani Bronis³awa ma 
gdy patrzê na twarz Bronis³awy £acko, szeœcioro dzieci: Anna, Helena, Marian, 
która dnia 24 wrzeœnia br., obchodzi³a set- Marek, Gra¿yna i Andrzej. Jest babci¹ 
ne urodziny. Sêdziwa Jubilatka œwiêtowa- dwanaœciorga wnucz¹t i czternaœciorga 
³a w gronie rodziny, znajomych, ale i licz- prawnucz¹t. Czy dziœ patrz¹c na zamy-
nych goœci: Krzysztofa Ko³tysia – Burmi- œlon¹ twarz Pani Bronis³awy - czy nie 
strza Janowa Lubelskiego, Magdaleny zadajemy sobie pytania - ile trosk, 
Kolasy –  Dyrektor Janowskiego Oœrod- a jednoczeœnie radoœci, ile smutku, a tak¿e 
ka Pomocy Spo³ecznej, Doroty Walikow- ile mi³oœci towarzyszy³o jubilatce przez te 
skiej – Kierownik Urzêdu Stanu Cywilne- wszystkie lata. Dziœ na twarzy stulatki 
go oraz przedstawicieli ZUS, którzy przy- dostrze¿emy wiele zmarszczek, jej zmê-
byli z ¿yczeniami, kwiatami i podarunka- czone d³onie, a jednoczeœnie spokój. Byæ 
mi. Uroczystoœæ poprzedzi³a Msza Œw. mo¿e by³ on recept¹ na d³ugowiecznoœæ 
dziêkczynna odprawiona w Janowskim u Pani Bronis³awy?

Ka¿dy dzieñ z Jej ¿ycia pisany by³ kropl¹ rosy… 
setne urodziny Bronis³awy £acko

Krzewili polsk¹ kulturê, dziedzictwo w ¿yciu - narodzi³ siê Komitet Organizacji Oœrodku Kultury. Tego dnia 24 uczniów i Jaros³awa Rybickiego. W zakoñczeniu 
narodowe. Starali siê uczestniczyæ w ¿yciu Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha z Powiatu Janowskiego otrzyma³o stypen- mieliœmy przyjemnoœæ jeszcze raz wróciæ 
spo³ecznym, gospodarczym i politycznym Kaczyñskich w Janowie Lubelskim. Powsta³ dium im. Marii i Lecha Kaczyñskich. wspomnieniami do obrazu Pary Prezy-
kraju. Dla Niej, priorytetem by³o ci¹g³e z inspiracji miejscowych samorz¹dowców, Stypendia wrêcza³ Grzegorz Czelej -  denckiej, tym razem przedstawionego za 
anga¿owanie siê w ¿ycie spo³eczne, dla przedstawicieli organizacji spo³ecznych. Senator RP, Henryk Cioch – Senator RP pomoc¹ licznych fotografii. Ponadto, pod-
Niego, d¹¿noœæ do podejmowania kolejnych „Ide¹ Funduszu Stypendialnego by³o i Jerzy Bielecki – Starosta Janowski. Przy- czas spotkania wys³uchaliœmy wystêpu 
wyzwañ, które postawi³o przed Nimi ¿ycie. wyró¿nienie dzieci i m³odzie¿y z terenu pomnijmy, ¿e zebrane pieni¹dze w dniu artystycznego uczniów z janowskich szkó³, 
Bogata biografia œp. Pary Prezydenckiej Powiatu Janowskiego, którzy uzyskuj¹ 13 kwietnia i 5 maja br., kwesty do puszek których treœæ wyœpiewanych piosenek by³a 
Marii i Lecha Kaczyñskich jest dla nas bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniów, w koœcio³ach dekanatu janowskiego i modli- form¹ gratulacji skierowanych w stronê 
wszystkich dum¹. Ich œmieræ stawia przed którzy s¹ laureatami konkursów artystycz- borskiego, a nastêpnie dystrybucja cegie³ek wyró¿nionych kolegów i kole¿anek. 
nami pytania, na które dziœ z trudem nych, sportowych, wyró¿niaj¹ siê aktywno- wartoœciowych, umo¿liwi³y zebranie kwoty Uroczystoœæ zosta³a poprowadzona przez 
poszukujemy odpowiedzi. Z myœl¹ o zacho- œci¹ spo³eczn¹. Zebrane œrodki w ramach przesz³o 24 tys. z³. Jolantê Zezuliñsk¹ i Artura Pizonia. 
waniu pamiêci, o Tych, dla których s³owo funduszu stypendialnego pomog¹ im w dal- Uroczystoœæ wrêczenia stypendiów poprze- Nadmieñmy, ¿e dok³adnie tego dnia 10 
„Ojczyzna” mia³o szczególn¹ wartoœæ. szej realizacji ich zainteresowañ i pasji” – dzi³a prelekcja fragmentu filmu dokumen- paŸdziernika br., minê³o 4,5 roku od 
Maj¹c na uwadze wszystkich tych, dla zaznaczy³ Artur Pizoñ – podczas uroczy- talnego o Lechu Kaczyñskim „Prezydent” katastrofy smoleñskiej.
których nauka zajmuje wyj¹tkowe miejsce stoœci - 10 paŸdziernika br., w Janowskim zrealizowanego przez Joannê Lichock¹ Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jako forma ¿ywego pomnika œp. Pary Prezydenckiej - stypendia im. Marii i Lecha Kaczyñskich 

Komitet Organizacyjny zbiórki publi- wynios³a ³¹cznie - 24.112,98 z³: - ofiary do 
cznej pn. Fundusz Stypendialny im. Marii puszek kwestarskich - 8.690, 80 z³, - 
i Lecha Kaczyñskich z/s w Janowie Lubel- sprzeda¿ cegie³ek wartoœciowych - 15.420, 
skim, ul. Jana Zamoyskiego 52 informuje, 00 z³, - odsetki - 2, 18 z³. Koszty zbiórki 
¿e dzia³aj¹c na podstawie decyzji Starosty publicznej pokryte ze œrodków, pochodz¹-
Janowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. znak: cych z przeprowadzonej zbiórki wynios³y 
1/2014/ZP przeprowadzi³ zbiórkê publiczn¹ - 112, 98 z³: - przelewy bankowe – 71, 40 z³. - 
na terenie Powiatu Janowskiego w terminie wydruk zaproszeñ na uroczystoœæ wrêczenia 
od dnia 10 kwietnia 2014 roku do dnia 15 stypendium - 31, 58 z³.- koszt likwidacji 
wrzeœnia 2014 r. Cel zbiórki publicznej - rachunku bankowego – 10, 00 z³.
ufundowanie stypendiów dla uczniów Komitet Organizacyjny zbiórki publicz-
osi¹gaj¹cych bardzo dobre wyniki w nej pn. Fundusz Stypendialny im. Marii 
nauce lub maj¹cych inne szczególne i Lecha Kaczyñskich gratuluje laureatom 
osi¹gniêcia dla których pomoc finansowa zdobycia stypendiów oraz dziêkuje z ca³e-
jest potrzebna do dalszego kszta³cenia. go serca darczyñcom i wszystkim, którzy 
Cel zosta³ zrealizowany poprzez przyzna- w jakikolwiek sposób pomogli w przepro-
nie 24 stypendiów w wysokoœci 1000, 00 wadzeniu zbiórki publicznej.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zbiórki z³otych uczniom z terenu Powiatu Janow-
publicznej pn. Fundusz Stypendialny skiego. Kwota zebranych ofiar pieniê¿-

im. Marii i Lecha Kaczyñskich nych - wed³ug poni¿szych form zbiórki, 
- Artur Pizoñ i Jolanta Zezuliñska

OG£OSZENIE O WYNIKU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W imieniu wyró¿nionych dzieci i ich 
rodzin oraz osób zaanga¿owanych w zbiórkê 
publiczn¹ sk³adamy serdeczne podziêkowanie 
wszystkim darczyñcom i. sponsorom Fundu- Wyra¿amy wdziêcznoœæ wielu innym ofiaro-
szu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyñ- dawcom – panu senatorowi RP Grzegorzowi 
skich, dziêki którym dzieci mog³y otrzymaæ Czelejowi, licznym samorz¹dowcom wszyst-
stypendia. Dziêkujemy w szczególnoœci przed- kich szczebli  z Radnym Sejmiku WL,  Staro-
siêbiorcom – Szanownym Pañstwu: Emilii st¹ Janowskim, Burmistrzem, Zastêpc¹ Bur-
i Kazimierzowi Belniakom z Modliborzyc, mistrza oraz wszystkim ludziom dobrej woli, 
Franciszkowi Bielakowi z Kocudzy, Ryszar- którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê 
dowi Drewniakowi z Modliborzyc, Bart³omie- w realizacjê idei ¿ywego pomnika Marii 
jowi Gutkowi  z Modliborzyc, Alicji Kowal i Lecha Kaczyñskich. Dzia³alnoœæ Funduszu 
i Kazimierzowi Janikowi z Modliborzyc, Stypendialnego pokaza³a, jak wielu ludzi jest 
Janowi Kamiñskiemu z Modliborzyc, Ma³go- gotowych podzieliæ siê tym, co posiadaj¹, by w 
rzacie i Stanis³awowi Kozyra z Nowej Osady, imiê solidarnoœci, wspieraæ starania i ambicje 
Halinie Krzysztoñ z Janowa Lubelskiego, rozwojowe dzieci w naszej wspólnocie.  Ma-
Ewie i Jakubowi Kubalskim z Janowa Lubel- my nadziejê, ¿e to szlachetne dzie³o o konkret-
skiego, Andrzejowi £acko z Janowa Lubel- nym i widocznym wymiarze, bêdzie kontynuo-
skiego, Teresie i Zygmuntowi Malinowskim wane i w przysz³oœci równie¿ spotka siê 
z Janowa Lubelskiego, Piotrowi i Ma³gorzacie z otwartoœci¹ i przychylnoœci¹  ludzi.
Pyz z Janowa Lubelskiego, Alinie i Jerzemu W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Sala z Modliborzyc.

Podziêkowanie

Artur Pizoñ i Jolanta Zezuliñska 
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œci z handlem, produkcj¹ 
energii elektrycznej i teleko-
munikacj¹. Nie dotycz¹ 
tak¿e budynków i budowli 
lub ich czêœci zajêtych na 
stacje paliw, banki, dzia³al-
noœæ po¿yczkow¹, kredy-
tow¹ i ubezpieczeniow¹. 
£¹czna kwota przyznana 
jednemu przedsiêbiorcy nie 
mo¿e przekroczyæ 200 000 
EURO w okresie trzech lat 
podatkowych. £¹czna kwota 
pomocy dla przedsiêbiorcy 
w zakresie transportu drogo-

Rada Miejska podczas zwolnieñ w podatku od 
wego nie mo¿e przekroczyæ 

49 sesji tej kadencji, która nieruchomoœci w ramach 
100 000 EURO. Szczegó³o-

mia³a miejsce 30 paŸdzier- p o m o c y  d e  m i n i m i s ,  
we informacje mo¿na uzy-

nika 2014 podjê³a wiele udzielanej przedsiêbiorcom, 
skaæ w Urzêdzie Miejskim. 

wa¿nych uchwa³. Uchwa- którzy zrealizuj¹ now¹ in-
Podczas tej sesji radni uch-

lono 2 miejscowe plany westycjê. W zale¿noœci od 
walili program wspó³pracy 

zagospodarowania prze- iloœci stworzonych nowych 
gminy z organizacjami po-

strzennego miasta Janowa miejsc pracy przedsiêbior-
zarz¹dowymi na rok 2015, 

Lubelskiego: „NOWE CE- com bêdzie przys³ugiwaæ 
nowy statut Oœrodka Pomo-

NTRUM” oraz osiedle zwolnienie od 1 roku do 4 lat 
cy Spo³ecznej oraz zapozna-

„WSCHÓD”. Prac nad przy- - w przypadku zatrudnienia 
li siê z obszern¹ informacj¹ o 

gotowaniem planów trwa³y co najmniej 30 osób. Zwol-
stanie realizacji zadañ oœ-

kilka lat. Kolejn¹ wa¿n¹ nienia nie dotycz¹ inwesty-
wiatowych.

uchwa³ê podjêto w sprawie cji zwi¹zanych nawet w czê-
Tekst i foto: Jan Machulak

Rada sta wi a  n a  ro z wó j  
Kilka lat temu powsta³ 

Spo³eczny Komitet Zakupu 
Tomografu Komputerowe-
go, którego Prezesem zosta³ 
Boles³aw Gzik. Na zakup to-
mografu potrzeba by³o  ze-
braæ oko³o jednego miliona 
z³otych. Informacje o zbiór-
ce pieniêdzy og³aszane by³y 
w prasie, Internecie oraz we 
wszystkich parafiach powia-
tu janowskiego. Fundusze 
zebrano, tomograf zakupio-
no i przekazano do szpitala, 
s³u¿y naszemu spo³eczeñs- ofiarodawcom. Nastêpnie zapewni odpowiednie fun-
twu.  Komitet nie zawiesi³ zebrani udali siê na Oddzia³ kcjonowanie oddzia³u. Za-
dzia³alnoœci zakupi³ kolejny Wewnêtrzny, gdzie nast¹pi³o kupiono urz¹dzenia na miarê 
niezbêdny sprzêt dla potrzeb poœwiêcenie sprzêtu przez posiadanych œrodków, no-
Szpitala, tym razem dla ks. kan. dr Jacka Beksiñskie- we, dobrej, jakoœci, jednak 
Oddzia³u Wewnêtrznego. go i przekazanie go pe³ni¹cej nie najwy¿szej generacji. 
Sam akt przekazania poprze- obowi¹zki ordynatora Izabe- Wracaj¹c do spraw oddzia³u, 
dzi³o spotkanie darczyñców li Wojtyniak. Oddzia³ We- nale¿y oczekiwaæ dalszego 
z personelem szpitala w obe- wnêtrzny od kilku lat nie by³ doposa¿enia medycznego 
cnoœci Starosty Janowskie- doposa¿ony w niezbêdny i jego modernizacji. Jest to 
go Jerzego Bieleckiego, sprzêt, a jak ju¿ posiada³ najwiêkszy oddzia³ lecz¹cy 
Dyrektora Samodzielnego niezbêdne wyposa¿enie, to oko³o 30 % wszystkich pa-
Zespo³u Zak³adów Opieki by³o zu¿yte w znacznym sto- cjentów w naszym szpitalu.
Zdrowotnej Andrzej Wiœ- pniu. Zakup holtera, defibly-

Tekst i foto:  Jan Machulakniewski, który podziêkowa³ ratora, USG, wagi ³ó¿kowej 

Nowy sprzêt medyczny dla Szpitala

W dniach od 3 do 5 wrzeœnia 2014 r. szpi-
tal by³ oceniany przez wizytatorów Oœrodka 
Akredytacyjnego podleg³ego Ministrowi 
Zdrowia. Przegl¹d wypad³ pomyœlnie, szpi-
tal otrzyma³ wysok¹ punktacjê i w efekcie 
zosta³ rekomendowany do przyznania 
Certyfikatu Akredytacyjnego przez Ministra 
Zdrowia na okres 3 lat. Szpital, który 
uzyskuje Certyfikat Akredytacyjny zapew-
nia przekaz o dobrym funkcjonowaniu, 
leczeniu i realizacji oczekiwañ pacjentów. 
Korzyœci z akredytacji nie ograniczaj¹ siê 
tylko do leczenia, ale nios¹ ze sob¹ uspraw-
nienia w funkcjonowaniu szpitala jako 
ca³ego systemu. Korzyœci - wynikaj¹ce z ak-
redytacji; zwiêkszenie poziomu bezpieczeñ-
stwa opieki nad pacjentem i bezpieczeñstwa 
osób zatrudnionych, wzrost satysfakcji 
pacjentów - tworzenie pozytywnych relacji w celu oceny w³asnej dzia³alnoœci i uczenia sze technologie medyczne, ani najlepsze 
z pacjentem, poprawa przep³ywu informacji siê na w³asnych doœwiadczeniach oraz wy- kwalifikacje personelu. Dyrektor  Andrzej 
i komunikacji miêdzy dzia³ami, wspieranie ci¹gania wniosków s³u¿¹cych minimalizo- Wiœniewski tak ocenia prace ca³ego szpitala. 
edukacji i podnoszenie kwalifikacji waniu ryzyka zwi¹zanego z pobytem w szpi- „Pomimo nat³oku obowi¹zków, nasza kadra 
personelu, ujednolicenie opieki nad pacjen- talu i leczeniem. Jednoczeœnie wdro¿ono aktywnie w³¹czy³a siê w proces akredytacji. 
tem w oparciu o najnowsze rekomendacje w ¿ycie 7 programów poprawy jakoœci. Np. Praca ca³ego zespo³u, jak i ka¿dego 
i podstawy naukowe, monitorowanie i anali- program zapobiegania zaka¿eniom, program pracownika w swoim zakresie, zas³uguje na 
zowanie w³asnej dzia³alnoœci klinicznej zapobiegania b³êdom przedlaboratoryjnym, uznanie. Warto by³o podj¹æ œwiadomy 
w celu poprawy jakoœci us³ug, wdra¿anie program profilaktyki wystêpowania odle- wysi³ek, nie dla uzyskania certyfikatu 
projektów poprawy jakoœci, popularyzo- ¿yn, program poprawy jakoœci dokumentacji samego w sobie, ale dla poprawy jakoœci 
wanie pracy zespo³owej i dobrych praktyk medycznej pod k¹tem zawartoœci i  komplet- udzielanych œwiadczeñ z myœl¹ o pacjentach 
medycznych. Natomiast wymiernym zys- noœci. i o personelu. Zamierzamy utrzymaæ 
kiem dla szpitali akredytowanych jest: Uruchomione zosta³y programy edukacyjne wdro¿one procedury  i monitorowaæ efekty, 
obni¿enie kwoty ubezpieczenia od zdarzeñ dla pacjentów, przygotowano informatory doskonaliæ dzia³alnoœæ,  aby po trzech latach 
medycznych tj. je¿eli podmiot leczniczy dla pacjentów i ich opiekunów pomocne ponownie poddaæ siê niezale¿nej, zewnê-
posiada certyfikat akredytacyjny w zakresie w czasie pobytu w szpitalu. Przeprowadzono trznej ocenie”.
lecznictwa szpitalnego, suma ubezpieczenia badania ankietowe oceniaj¹ce satysfakcjê Informacja dotycz¹ca podwy¿szenia 
w odniesieniu do jednego ³ó¿ka szpitalnego pracowników i pacjentów. 97% ankietowa- wynagrodzeñ pracowników SPZZOZ 
jest pomniejszana o 10%.” Ponadto nych pacjentów oceni³o opiekê medyczn¹ Janów Lubelski
Akredytacja to czynnik brany pod uwagê i szpital na oceny dobre i bardzo dobre oraz Wyp³ata zwy¿ki wynagrodzeñ z tytu³u reali-
przez firmy ubezpieczaj¹ce np. OC i wp³ywa uzna³o, ¿e szpital poleciliby innym osobom. zacji ustawy z dn. 22.10.2010 r. o zmianie 
na minimalizowanie kwoty ubezpieczenia. W ramach wymogów akredytacyjnych ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, tj. 
Uzyskanie wy¿szej punktacji w konkursie zaktualizowano procedury postêpowania przeznaczeniu 40% wzrostu kwoty 
ofert NFZ o udzielanie œwiadczeñ zdrowot- w zakresie nadzoru nad infrastruktur¹ tech- zobowi¹zañ NFZ wzglêdem SPZZOZ 
nych, a tym samym wzrost szansy na niczn¹, sprzêtem i aparatur¹ medyczn¹, w Janowie Lubelskim zawarto porozumie-
korzystniejszy kontrakt. Akredytacja to postêpowania w sytuacjach zagro¿enia itp. nie z zak³adowymi organizacjami zwi¹zko-
element rankinguj¹cy w konkursie ofert Przeprowadzone zosta³y æwiczenia na wymi w dniu 18 wrzeœnia 2014 r. wg 
NFZ. Proces przygotowania do poddania siê wypadek sytuacji nadzwyczajnych np. nastêpuj¹cych zasad .Wyp³ata dodatku do 
ocenie trwa³ rok. W okresie wakacji – tak¿e po¿aru z symulacj¹ ewakuacji. Warto wynagrodzenia miesiêcznie na etat w okre-
nie by³o ³atwo sprostaæ wyzwaniom z uwagi wspomnieæ, mówi   ¿e szpital w ubieg³ym sie od wrzeœnia 2014 do czerwca 2015 po 
na sezon urlopowy, a do tego, w tym czasie roku wnioskowa³ i zosta³ zakwalifikowany 215,00 z³ dla pielêgniarek i po³o¿nych (wraz 
trwa³y niezbêdne remonty. W 4 oddzia³ach siê do projektu „Bezpieczny Szpital – Bez- ze sk³adk¹ ZUS pracodawcy – koszt ca³ko-
adoptowano pomieszczenia w celu wyodrê- pieczny Pacjent”, w ramach którego, kosz- wity),- 61,00 z³ dla pozosta³ego personelu 
bnienia izolatek. Prowadzono tak¿e analizy towne szkolenia i wizyty przedstawicieli (wraz ze sk³adk¹ ZUS pracodawcy – koszt 
kliniczne dotycz¹ce procesu diagnostyczno CMJ oraz procedura oceniaj¹ca, zosta³y ca³kowity). Zgodnie z w/w porozumieniem 
– terapeutycznego (przyczyn ponownych sfinansowane ze œrodków UE. Medycznych z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowy-
hospitalizacji, nieplanowych ponownych zdarzeñ niepo¿¹danych nie sposób ca³ko- mi od miesi¹ca lipca 2015 r. zostan¹ okreœlo-
operacji, przyczyn zgonów, przed³u¿onych wicie wyeliminowaæ, natomiast mo¿na im ne dalsze zasady podwy¿ki wynagrodzeñ 
pobytów pacjentów, odmów przyjêcia do zapobiegaæ i zmniejszaæ czêstoœæ ich pracowników.
szpitala, analizy zdarzeñ niepo¿¹danych, wystêpowania. Mo¿liwoœci pope³nienia 

Wg. nades³anych informacji ze Szpitalaanalizy przeprowadzonych resuscytacji) b³êdu nie s¹ w stanie wyeliminowaæ najnow-

Ce r t y f i k at  Ak re dy tacy jn y  dl a S z p i tal a
„Odnawialna energia przyjazna dla ludzi 

i œrodowiska” – to temat konferencji maj¹cej 
miejsce dnia 21 paŸdziernika br. w Oœrodku 
Edukacji Ekologicznej Leœnego Kompleksu 
Promocyjnego – Lasy Janowskie w Janowie 
Lubelskim. Tematyka spotkania, jak i towa-
rzysz¹ca jej wystawa pokonkursowa „Odna-
wialne Ÿród³a energii wczoraj i dziœ”, posta-
wi³y nowe pytania dotycz¹ce znaczenia 
i wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii, ich zastosowania w naszym ¿yciu, wp³y-
wie na ekologiê i ochronê œrodowiska. Pod-
czas konferencji wys³uchaliœmy interesuj¹-
cych referatów Bogus³awa Kiedrowskiego 
z Lubelskiego Oœrodka Doradztwa Rolni-
czego w Koñskowoli na temat „Wykorzysta-
nia biomasy na cele energetyczne”. Ponadto 
Pan Bogus³aw zapozna³ nas z „Potencja³em 
energetycznym powiatu janowskiego” oraz 
przedstawi³ „Przegl¹d odnawialnych Ÿróde³ 
energii”. O „Faktach i mitach na temat ener-
gii odnawialnych” us³yszeliœmy z wypowie-
dzi kolejnego prelegenta z LODR – Pana 
Marka Siuciaka, który w swym wyst¹pieniu 
zwróci³ szczególn¹ uwagê na takie zagad-
nienia jak „Budowanie niezale¿noœci 
energetycznej gminy drog¹ do rozwoju”, 
a tak¿e omówi³ „�ród³a finansowania – Pro-
sument”. Wœród tematów przedstawionych 
na konferencji mieliœmy tak¿e przyjemnoœæ 
zapoznaæ siê z „Wykorzystaniem odnawial-
nych Ÿróde³ energii na przyk³adzie Gminy 
Janów Lubelski”, który omówi³  Krzysztof 
Ko³tyœ – Burmistrz Janowa Lubelskiego. 
Podsumowaniem konferencji by³o zagad-
nienie zaprezentowane przez pracowników 
Nadleœnictwa Janów Lubelski – Ma³gorzatê 
Szkutnik dotycz¹ce „Prac na powstaj¹cym 
Arboretum Leœnym w Nadleœnictwie Janów 
Lubelski”. W trakcie konferencji mia³o 
miejsce rozstrzygniêcie konkursu fotografi-
cznego „Odnawialne Ÿród³a energii wczoraj 
i dziœ”. I miejsce – Mieczys³aw Wroñski, II 
miejsce –Marta Krawczyk i III miejsce 
Angelika Ro¿ek. Nadmieñmy, ¿e organiza-
torem konferencji by³o Nadleœnictwo Janów 
lubelski, Gmina Janów Lubelski i Starostwo 
Powiatowe w Janowie Lubelskim. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W kierunku odnawialnych 
Ÿróde³ energii
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Dobiega koñca VI kadencja skiego wraz z otoczeniem, termo- siêbiorców, dochody naszych miesz-
funkcjonowania samorz¹dów gmin- modernizacjê przedszkoli i bloków kañców i dochody gminy. Cieszy nas 
nych, w tym samorz¹du Janowa Lubel- spó³dzielczych. Zadbaliœmy o place fakt, i¿ ZOOM NATURY sta³ siê 
skiego.  zabaw oraz nasadzenia drzew i krze- ulubionym miejscem wypoczynku i rek-
Realizuj¹c obowi¹zek informowania wów.  reacji naszych mieszkañców. Pomimo 
mieszkañców o dzia³alnoœci Rady Miej- Wielkim osi¹gniêciem tej kadencji jest tego, i¿ nie zosta³y jeszcze uruchomione 
skiej i Burmistrza, przedk³adam Pañ- z pewnoœci¹ projekt „Eco - energetyczny g³ówne atrakcje (pawilony z bardzo 
stwu „Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski” zak³adaj¹cy monta¿ ciekawymi ekspozycjami), nasz park 
Janów Lubelski za lata 2010 – 2014”, instalacji solarnych w 1037 gospo- rekreacji cieszy siê ju¿ du¿ym zaintere-
który jest podsumowaniem obejmu- darstwach domowych i 3 obiektach sowaniem turystów.
j¹cym najwa¿niejsze obszary funkcjo- u¿ytecznoœci publicznej oraz instalacjê Aby przyspieszyæ proces inwestowania 
nowania gminy.   pieców na biomasê w 173 domach. Co w otoczeniu Parku Rekreacji opraco-
Lata 2010-2014 przebiega³y w warun- trzeci dom w naszej gminie bêdzie waliœmy i uchwaliliœmy Miejscowy Plan 
kach trwaj¹cego kryzysu ekonomi- wyposa¿ony w nowoczesne, wysokiej Zagospodarowania Przestrzennego dla 
cznego i pogarszaj¹cej siê sytuacji klasy instalacje przyczyniaj¹ce siê do terenów nad Zalewem Janowskim. 
finansowej samorz¹dów. Pomimo wielu wy¿szego komfortu ¿ycia, ni¿szych Obecnie poszukujemy inwestorów dla co powinno byæ celem ka¿dej gminy 
trudnoœci, z którymi musieliœmy siê kosztów utrzymania gospodarstw do- nowo wydzielonych terenów inwesty- w Polsce.
nieustannie mierzyæ, dziêki wspólnemu mowych oraz do poprawy jakoœci cyjnych. Sfera pomocy spo³ecznej zosta³a obci¹-
wysi³kowi i wielkiej motywacji, uda³o powietrza. Wa¿nym z punktu widzenia rozpozna- ¿ona nowymi zadaniami o bardzo 
siê nam zrealizowaæ wiele wartoœcio- Nasz samorz¹d silnie zaanga¿owa³ siê walnoœci naszej gminy na mapie Polski, szerokim zakresie. Zapewnienie dobrej 
wych przedsiêwziêæ.               w rozwój gospodarczy poprzez utwo- by³o opracowanie strategii marki jakoœci us³ug mo¿liwe by³o poprzez 
Naszym wspólnym sukcesem jest rzenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej turystycznej „Janów Lubelski – ZOOM realizacjê projektów systemowych 
z pewnoœci¹ osi¹gniêcie pozycji jednej „Borownica” oraz wyznaczenie terenów NATURY”, a co za tym idzie utworzenie przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, 
z najlepszych gmin w Polsce, w sferze inwestycyjnych pod us³ugi turystyczne ujednoliconego systemu identyfikacji aktywizacjê osób wykluczonych 
pozyskiwania i wykorzystania œrodków nad Zalewem Janowskim.  Strefa wizualnej i realizacja du¿ej kampanii spo³ecznie, poprzez wsparcie finansowe 
unijnych. Dziêki naszej operatywnoœci inwestycyjna daje nam mo¿liwoœæ promocyjnej. W ramach kampanii pro- i rzeczowe osób i rodzin, poradnictwo 
w latach 2011-2014 bud¿et gminy zosta³ udzielania powa¿nego wsparcia istnie- mowano, nie tylko atrakcje turystyczne, oraz œwiadczenie specjalistycznych 
zasilony dodatkowymi œrodkami j¹cym i wchodz¹cym na rynek przed- ale tak¿e postawiono na wspó³pracê us³ug.
zewnêtrznymi w ³¹cznej wysokoœci po- siêbiorstwom poprzez pañstwow¹ oraz z bran¿¹ turystyczn¹, mieszkañcami Dziêki zmianom w polskim prawie 
nad 44 mln z³. Pozyskane przez nas, gminn¹ pomoc publiczn¹ w postaci naszej gminy w celu aktywizacji i otwartej postawie naszego samorz¹du, 
bezzwrotne dotacje mogliœmy prze- zwolnieñ w podatku dochodowym oraz i rozwoju us³ug turystycznych. Jednak uda³o siê doprowadziæ do bardzo 
znaczyæ na realizacjê ró¿nego rodzaju w podatku od nieruchomoœci. Dzia³ki rozpoznawalnoœæ marki i budowanie efektywnej wspó³pracy z organizacjami 
przedsiêwziêæ i inwestycji w zakresie inwestycyjne zlokalizowane w JSI po¿¹danego wizerunku jest procesem pozarz¹dowymi. Du¿a aktywnoœæ 
szeroko rozumianej gospodarki komu- „Borownica” zosta³y uzbrojone, co d³ugofalowym i wymaga ci¹g³oœci œrodowisk spo³ecznych, dzia³aj¹cych 
nalnej, edukacji, kultury, turystyki, wzmocni³o nasz¹ ofertê na konku- dzia³añ, dlatego te¿ w tym roku, w oparciu o ustawê o po¿ytku publicz-
sportu i rekreacji sprawiaj¹c, ¿e jakoœæ rencyjnym rynku ogólnopolskim oraz wspólnie z Powiatem Janowskim nym i wolontariacie, doprowadzi³a do 
naszego ¿ycia sta³a siê bli¿sza stan- umo¿liwi³o powstawanie nowych zak³a- i s¹siednimi gminami, przyst¹piliœmy do realizacji szeregu zadañ wspieraj¹cych 
dardom europejskim. Dysponuj¹c nie- dów pracy. realizacji kolejnego, du¿ego projektu dzia³alnoœæ gminy w zakresie kultury, 
wielk¹ kwot¹ œrodków w³asnych, któr¹ W latach 2011-2014 w naszej strefie promuj¹cego zarówno Janowsk¹ Strefê sportu, rekreacji i pomocy spo³ecznej.
rokrocznie mogliœmy przeznaczaæ na powsta³y 2 nowe firmy zewnêtrzne: VF Inwestycyjn¹ „Borownica”, jak te¿ Wa¿nym elementem budowania partner-
zadania inwestycyjne, realizowaliœmy CONCEPT (przetwórstwo rolno - nasze walory turystyczne. skich relacji z nasz¹ spo³ecznoœci¹ by³y 
g³ównie te inwestycje, które mia³y spo¿ywcze) oraz ALUCROM (lakier- Aby stworzyæ nowe mo¿liwoœci rozwo- spotkania konsultacyjne. Nasz¹ politykê 
szanse na uzyskanie znacz¹cego dofi- nictwo przemys³owe) oraz dwie miej- jowe i przyspieszyæ procesy inwe- rozwoju kszta³towaliœmy w oparciu 
nansowania. W ten sposób osi¹gnêliœmy scowe: P.P.H.U. Auto Serwis ROB- stycyjne w ca³ej gminie opracowaliœmy o poszukiwanie najlepszych rozwi¹zañ 
maksymalny do uzyskania efekt MAR i Zak³ad Instalatorstwa Elektry- projekty siedmiu planów zagospodaro- w dialogu z mieszkañcami i liderami 
w postaci dobrze rozwiniêtej infra- cznego. wania przestrzennego dla miasta oraz opinii spo³ecznej.
struktury technicznej i spo³ecznej. Deklarowane przez inwestorów zatru- zmiany w planie zagospodarowania dla Racjonalne gospodarowanie bud¿etem 
Jednoczeœnie staraliœmy siê prowadziæ dnienie wynosi 150 osób. Pozyskaliœmy terenów wiejskich. Kilkuletnie prace gminy by³o efektem intensywnej pracy 
politykê zrównowa¿onego rozwoju, tak¿e 2 inwestorów, którzy na 9 he- zmierzaj¹ ku koñcowi, dziêki czemu oraz wspó³dzia³ania wielu osób i pod-
uwzglêdniaj¹c¹ potrzeby zarówno mia- ktarach deklaruj¹ budowê farm foto- w bie¿¹cym roku mamy zamiar uchwa- miotów. Odwa¿na, ale te¿ rozwa¿na 
sta, jak i miejscowoœci wiejskich. woltaicznych przetwarzaj¹cych energiê liæ piêæ dokumentów planistycz- polityka finansowa pozwoli³a nam na 
Mo¿emy z satysfakcj¹ odnotowaæ, ¿e s³oneczn¹ w energiê elektryczn¹. Nasze nych.  efektywne zarz¹dzanie i optymalne 
poza nielicznymi wyj¹tkami, stan ulic ambicje, plany i starania zak³ada³y Wielk¹ wagê przyk³adaliœmy do zapew- wykorzystanie dostêpnych œrodków. 
i dróg bêd¹cych w zarz¹dzie gminy jest jeszcze lepsze rezultaty. Prowadziliœmy nienia naszym dzieciom i uczniom jak Szanowni Pañstwo.
dobry i bardzo dobry. Koñczymy rów- szeroko zakrojone dzia³ania promuj¹ce najlepszej oferty edukacyjnej. Podkre- Jestem przekonany, ¿e minione cztery 
nie¿ bardzo kosztowne, wielomilionowe nasze oferty inwestycyjne, ale w tych œlenia wymaga nasz wysi³ek finansowy, lata, dziêki konstruktywnej wspó³pracy 
inwestycje zwi¹zane z gospodark¹ warunkach w jakich funkcjonowaliœmy polegaj¹cy na wielomilionowym dofi- rady miejskiej, burmistrza, pracow-
wodno - œciekow¹. Do skanalizowania wiêcej uzyskaæ siê nie da³o. Mamy nansowaniu szkó³ i przedszkoli ponad ników Urzêdu Miejskiego, jednostek 
pozosta³o nam tylko kilka odcinków ulic nadziejê, ¿e trwaj¹ce aktualnie rozmowy kwotê pañstwowej subwencji, unowo- organizacyjnych, so³tysów, organizacji 
oraz Bia³a I i Bia³a II. W mijaj¹cej z inwestorami zaowocuj¹ powstaniem czeœnieniu bazy dydaktycznej, wpro- pozarz¹dowych, biznesu oraz przy 
kadencji, rozpoczêliœmy budowê przy- kolejnych firm. wadzaniu aktywnych form nauczania. zaanga¿owaniu wielu osób prê¿nie 
domowych oczyszczalni œcieków na Drugim strategicznym kierunkiem Sprawne i skuteczne zarz¹dzanie oœwia- dzia³aj¹cych, by³y nasz¹ dobr¹ recept¹ 
tych terenach wiejskich, gdzie budo- rozwoju gospodarczego naszej gminy t¹, organizowanie systemu nauczania na kszta³towanie pozytywnego wize-
wanie sieci kanalizacyjnej by³oby jest turystyka. Kluczowym przed- i kszta³cenia prze³o¿y³o siê na dobr¹ runku naszej gminy, dalszego wszech-
ekonomicznie nieracjonalne. W pierw- siêwziêciem, z którego efekty czerpaæ pracê nauczycieli, a tym samym na stronnego i intensywnego rozwoju oraz 
szym etapie wybudowaliœmy 119 bêdziemy przez wiele kolejnych lat, jest dobre wyniki uzyskiwane przez uczniów budowania spo³eczeñstwa obywatel-
przydomowych oczyszczalni œcieków w budowa Parku Rekreacji ZOOM potwierdzane przez egzaminy zewnê- skiego.
miejscowoœciach œródleœnych oraz NATURY nad Zalewem Janowskim. To trzne i wiele osi¹gniêæ indywidualnych, Maj¹c nadziejê, ¿e nie zawiedliœmy 
przygotowaliœmy dokumentacje tech- w³aœnie ta inwestycja umo¿liwi nam uzyskiwanych na szczeblu wojewódz- pok³adanego w nas zaufania. 
niczne dla kolejnych 113 oczyszczalni. dalszy rozwój turystyki, utrzymanie kim i ogólnopolskim. Utworzenie dodat- ¯yczê Pañstwu mi³ej lektury i pozostajê 
Aby podnieœæ komfort, estetykê i piêkno istniej¹cych i tworzenie nowych miejsc kowego przedszkola przy Publicznej z powa¿aniem.
naszego miasta, wykonaliœmy rewi- pracy. Umiejêtnie prowadzony i roz- Szkole Podstawowej z Oddzia³ami 
talizacjê Parku Miejskiego i osiedli wijany, unikatowy w skali kraju produkt Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, 
budownictwa wielorodzinnego. Zrea- turystyczny, powinien korzystnie wp³y- umo¿liwi³o przyjêcie do przedszkoli 
lizowaliœmy modernizacjê Urzêdu Miej- waæ na dochody naszych przed- wszystkich zainteresowanych dzieci, 

S z a n o w n i  P a ñ s t w o
M i e s z k a ñ c y  G m i n y  J a n ó w  L u b e l s k i

Burmistrz Janowa Lubelskiego

          Krzysztof Ko³tyœ
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 Budowa Parku Rekreacji o ca³kowitej wartoœci 391 962,40 z³, z cze- budowie 119 przydomowych oczyszczalni wykonywane w poprzednich latach. Wartoœæ 
ZOOM NATURY nad zalewem w Jano- go œrodki UE 237 485,00 z³ i œrodki w³asne w miejscowo-œciach: Kiszki - 14, Szewce - projektu 148 460,00, kwota dofinansowania 
wie Lubelskim, wspó³finansowany z Euro- 154 477,40 z³. 5, Momoty Górne - 63, Momoty Dolne - 22,  87 799,00 z³. Œrodki w³asne gminy i powiatu 
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Budowa boiska sportowego Pikule - 5, Jonaki - 2. Wartoœæ projektu 60 661,00 z³. W zakres zadania wchodzi 
w ramach Regionalnego Programu Opera- wielofunkcyjnego w miejscowoœci Bia³a II wynios³a 907 780,10 z³, w tym dotacja  oprócz chodnika, dojœcie do cmentarza oraz 
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” z Europejskiego Funduszu Rozwoju zatoka autobusowa wraz z oznako-waniem 
2007 - 2013 o wartoœci 23 487 527,59 z³, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Regionalnego 553 524,00 z³, po¿yczka poziomym i pionowym.
z czego znacz¹ca czêœæ tj. 13 960 058,20 z³ to Wiejskich na lata 2007-2013 o wartoœci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  „Adaptacja poddasza u¿yt-
œrodki UE i œrodki NFOŒiGW – 1 036 340 000,01 z³ z czego œrodki UE 171 382,11 Œrodowiska i Gospdarki Wodnej 339 855,66 kowego z przeznaczeniem na Centrum 
241,00 z³ , WFOŒiGW – 20 000,00 z³ oraz z³ oraz œrodki Funduszu Rozwoju Kultury z³, œrodki w³asne w wysokoœci 14 400,44 z³. Tworzenia Marki Turystycznej - 
w³asne 6 313 450,26 z³ + 2 157 778,13 z³. Fizycznej 168 617,90 z³.  Remont sali zabytkowej ka- "CTMT"  w msc. Bia³a II” na wartoœæ 

 Kontynuacja rewitalizacji Realizacja g³ównego ci¹gu plicy wiêziennej w budynku XIX – wiecz- 446 668,27 z³ w tym dofinansowanie z Unii 
historycznego centrum Janowa Lubel- spacerowo - pieszego w centrum wsi Mo- nego wiêzienia carskiego – obecnie siedzi- Europejskiej 246 480,00 z³ oraz œrodki 
skiego pod k¹tem wprowadzenia nowych moty Górne pod potrzeby mieszkañców by Muzeum Regionalnego w Janowie w³asne 200 188,27 z³. w ramach dzia³ania 
funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacj¹ i turystów w ramach dzia³ania „Odnowa Lubelskim ogólny koszt projektu wyniós³ Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach Programu 
przestrzeni i budynków osiedla wieloro- i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju 27 187,32 z³, z czego 19 031,12 z³ stanowi³y Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
dzinnego. Ca³kowity koszt inwestycji wy- Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 œrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju 2013. Og³oszono przetarg, podpisano 
niós³ 8 726 040,00 z³, w tym z  Europej- o wartoœci 316 164,34 z³, z czego œrodki UE oraz  œrodki w³asne 8 156,20 z³. umowê z wykona-wc¹ w dniu 06.08.2014 r., 
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 192 783,00 z³ oraz œrodki w³asne gminy Remont po³¹czony z moder- obecnie rozpoczêto roboty budowlane.
5 979 244,56 z³, œrodki w³asne 2 746 795,44 i powiatu 123 381,34 z³. nizacj¹ œwietlicy wiejskiej w £¹¿ku  „Stworzenie poprzez 
z³. Partnerami projektu by³y Parafia œw. Jana  Stworzenie Centrum Kultu- Ordynackim o ca³kowitych nak³adach - prace adaptacyjne Centrum Certyfi-
Chrzciciela w Janowie Lubelskim oraz ralno - Rekreacyjnego we wsi Bia³a II 69 231,67 z³, œrodki Europejskiego Fundu- kacji Wyrobów Regionalnych w msc. 
Janowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa. w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” szu Rolnego - 15 771,85 z³ oraz œrodki Momoty Dolne” na wartoœæ 180 460,61 

 ECO - Energetyczny Janów objêtego Programem Rozwoju Obszarów w³asne - 53 459,82 z³. z³ w tym dofinansowanie z Unii Europej-
Lubelski (rozpoczêty) w ramach Regio- Wiejskich na lata 2007-2013, z czego  „Realizacja g³ównego ci¹gu skiej 116 068,00 z³ oraz œrodki w³asne 64 
nalnego Programu Operacyjnego Woje- ca³kowita realizacja projektu 846 952,44 z³, spacerowo - pieszego w msc. Bia³a II pod 392,61 z³. w ramach dzia³ania Odnowa 
wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013, œrodki UE 567 079,51 z³ i œrodki w³asne potrzeby mieszkañców i turystów” w ra- i Rozwój Wsi, w ramach Programu Roz-
wartoœæ projektu 10 815 850,60 z³, dofi- 279 872,93 z³. mach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
nansowanie ze œrodków europejskich 9 Przebudowa ulicy Koœciuszki objêtego Programem Rozwoju Obszarów 2013. Og³oszono przetarg, wybrano 
193 473,01 z³ wk³ad w³asny 1 622 377,59 z³. wraz z modernizacj¹ kanalizacji. Ca³ko- Wiejskich na lata 2007 -2013. Wartoœæ wykonawcê, obecnie trwaj¹ czynnoœci 
Zadanie polega na monta¿u 1037 szt. insta- wite nak³ady na remont ulicy wynios³y 534 projektu 100 000,00 z³, kwota dofinanso- zwi¹zane z podpisaniem umowy na 
lacji solarnych w budynkach prywat-nych i 3 770,13 z³, z tego dotacja celowa Wojewody wania 63 943,00 z³., œrodki w³asne gminy roboty budowlane.
instalacje w budynkach u¿ytecz-noœci Lubelskiego 160 431,00 z³, œrodki w³asne i powiatu 36 157,00 z³  „Kontynuacja kompleksowej 
publicznej oraz na monta¿u 173 szt. kot³ów 374 339,13 z³. Modernizacjê kanalizacji  „Realizacja g³ównego ci¹gu gospodarki wodno - œciekowej w Gminie 
centralnego ogrzewania opalanych biomas¹. wykona³o na w³asny koszt Przedsiêbiors- spacerowo - pieszego we wsi Momoty Gór- Janów Lubelski etap IV” – ulice: Podlipie, 

 Budowa boiska sportowego two Gospodarki Komunalnej i Mieszka- ne pod potrzeby mieszkañców i turystów” Zak¹tna, Polna, na wartoœæ 3 448 389,73 z³ 
wraz z placem zabaw w miejscowoœci Mo- niowej w Janowie Lubelskim. Koszt w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 
moty Górne w ramach dzia³ania „Odnowa wykonanej kanalizacji wyniós³ 332 064 z³. objêtego Programem Rozwoju Obszarów 2 931 131,27 z³ w ramach Programu Ope-
i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju  Budowa przydomowych Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to II etap racyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2014-
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oczyszczalni œcieków. Zadanie polega³o na i kontynuacja zadania, które by³o 2015. Realizacja w latach 2014 - 2015 r.

Inwestycje 2011 - 2014
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE WSPÓ£UDZIA£EM ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŒRODKÓW KRAJOWYCH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W PARTNERSTWIE

INWESTYCJE REALIZOWANE Z POWIATEM JANOWSKIM

 Modernizacja drogi zycznej w ramach Programu Rozwoju Inwe-
dojazdowej do gruntów rolnych w miej- stycji Sportowych. Obecnie trwaj¹ roboty 
scowoœci Zofianka Górna, koszt: 83 283,18 budowlane, wartoœæ inwestycji  240 000 z³.
z³, przy dofinansowaniu 59 000,00 z³ przez ®Modernizacja drogi dojazdowej do 
Zarz¹d Województwa Lubelskiego. gruntów rolnych w Borownicy :  

Projekt pn. „Remont hali 109 975,04 z³, dofinansowanie Zarz¹du 
sportowej przy ul. Ks. Skorupki 11 w Ja- Województwa Lubelskiego 60 000 z³.
nowie Lubelskim” w zakresie wymiany ®Modernizacja drogi dojazdowej do 
pod³ogi sportowej, inwestycja dofinansowa- gruntów rolnych w £¹¿ku Garncar-
na w 50 % przez Ministra Sportu i Turystyki skim: 95 350,00 z³, dofinansowanie Zarz¹-
ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fi- du Województwa Lubelskiego 50 000 z³. 

PROJEKT:

PROJEKT: 

PROJEKT PARTNERSKI: 

PROJEKT:

Piêæ zalewów turyœci mog¹ skorzystaæ z oferowanych 
- Morze atrakcji RPO ca³kowita wartoœæ atrakcji. Poza istniej¹cymi zabytkami s¹ to 
projektu 2 609 691, 00 z³,  wartoœæ projektu przede wszystkim pla¿e, ³owiska i inne 
dla gminy Janów Lubelski  347 967, 00 z³ atrakcje wodne przy piêciu zalewach.

 Budowa sieci wodo-w tym dofinansowanie ze œrodków 
ci¹gowej z przy³¹czami - czêœæ ul. Kor-europejskich w wysokoœci 85 %. Projekt 
czaka, czêœæ ul. Partyzantów i czêœæ ul. realizowany w partnerstwie z innymi 
Ochotników Wêgierskich - zrealizowane gminami: Dzwola, Radecznica, Sulów, 
przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komu-Nielisz, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. 
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Motywem przewodnim projektu jest po³¹-
Lubelskim.czenie poprzez szlak kilku miejsc, w których 

?Renowacja elewacji z modernizacj¹ ?Przebudowa ulicy Okopowej wraz 
strefy wejœciowej budynku administra- z modernizacj¹ mostu na rzece Bia³a: 
cyjnego przy ul. Zamoyskiego 59 w Ja- 1 250 399,52 z³;
nowie Lubelskim o wartoœci 390 184,20 ?Przebudowa mostu w Szewcach wraz z 
z³; dojazdami (0,5 km): 1 020 000,00z³;

?Przebudowa chodnika w Momotach ?Modernizacja drogi w Momotach 
Górnych wykonana w 3 etapach na Górnych: 415 556,00 z³;
³¹czn¹ wartoœæ 744 796,00z³; ?Modernizacja drogi Janów Lubelski-

?Przebudowa chodnika w Bia³ej:  Szklarnia 800 mb: 200 000,00 z³;
wykonana w 2 etapach na ³¹czn¹ wartoœæ  ?Modernizacja drogi £¹¿ek Przymiar-ki 
264 965,57z³;

INWESTYCJE ZE ŒRODKÓW W£ASNYCH
?Remont nawierzchni bitumicznych ?Budowa parkingu  przy Koœciele Œw. 

w ul. Cichej, ul. Korczaka i ul. Reja, Jadwigi:   30 171,90 z³, 
?Przebudowa parkingu przy bloku koszt: 127 829,23  z³;

?Nowe nawierzchnie asfaltowe w uli- mieszkalnym na ul. Wiejskiej 30: 34 
cach: Gen. Maczka, Ojca Jana, Rydza 692,15 z³;

?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Œmig³ego i 11-go listopada: 310 831,33 z³,
?Modernizacja ul Targowej, ul. Party- w czêœci ul. Okopowa oraz przepom-

zantów i Bocznej Wojska Polskiego: powni¹ œcieków - I etap realizacji: 692 
812 239,01 z³, 473,62 z³;

?Przebudowa chodnika przy ul. ?Odwodnienie osiedla Przyborowie: 153 
Kamiennej:  109 547,06  z³, 905, 35 z³;NAJWA¯NIEJSZE REMONTY I MODERNIZACJE WYKONANE 

W LATACH 2011-2014
?Naprawa nawierzchni dróg gminnych: œwietlica œrodowiskowa Stokrotka: 32 

Borownica, Zaolszynie (boczna Genera³a 564,45 z³,
Andersa), Osiedle rozwój – boczna Gen. ?Udro¿nienie 300 mb rowu meliora-
Maczka, kwota ³¹czna  14 944,50 z³, cyjnego oraz oczyszczenie i posado-

?Naprawa zniszczonych czêœci mostu: wienie 7 szt. przepustów w miejsco-
£¹¿ek Garncarski, Pikule, kwota ³¹czna  woœci Borownica: 11 070, 00 z³,
3 062,70 z³, ?Wzmocnienie i naprawa grobli zbior-

?Wymiana podbudowy drogi gminnej nika wodnego Zalew: 10 086, 00 z³,
w ul. Konopnickiej: 68 919,68 z³, ?Wykonanie zastawki przy ul. Rybnej na 

?Remont placówki wsparcia dziennego – doprowadzalniku do zalewu: 15 924,45 z³.

?Budowa oœwietlenia drogowego w Bia³ej ?Do koñca bie¿¹cego roku zostanie wyko-
Pierwszej i Bia³ej Drugiej w latach 2011- nane oœwietlenie drogowe w ul. 11 listo-
2014: 29 500,00 z³ w tym koszt dokumen- pada na wartoœæ 27 863,00 z³, Bia³a Dru-
tacji technicznej i wykonanie zadania; ga: 7 350,00 z³, ul. Podlipie: 15 592,00 z³, 

ul. Wojska Polskiego: 33 308 z³ - zgodnie ?Wykonanie dokumentacji technicznej 
z kosztorysami ofertowymi po przetar-oœwietlenia drogowego: 
gach.ul. 11 Listopada: 4 000,00 z³ 

ul. Podlipie: 4 000 z³ ?Ponadto do koñca 2014 r. zostanie wy-
konane oœwietlenie drogowe ul. Bialska ul. Leœna: 3 400,00 z³ 
- Bia³a Pierwsza na wartoœæ: 68 231,00 z³, ul. Przyborowie:  5 289,00 z³
oœwietlenie osiedla Przyborowie: ul. Wiejska:  9 594,00 z³ 
200 000,00 z³ oraz £¹¿ek Garncarski: £¹¿ek Ordynacki:  5 000,00 z³
16 815,00 z³ – zgodnie z kosztorysami 

 £¹¿ek Garncarski:  5 045,00 z³
inwestorskimi, podane kwoty mog¹ ulec 

Momoty Dolne:  3 075,00 z³ zmianie po przetargu.

OŒWIETLENIE ULICZNE

W celu poprawy warunków ¿ycia, jak Dysponentami funduszu so³eckiego s¹ 
równie¿ aktywizacji spo³ecznoœci wiejskiej mieszkañcy miejscowoœci wiejskich, którzy 
podjêliœmy tak¿e decyzje dotycz¹ce okreœlaj¹ w³asne potrzeby i realizuj¹ wa¿ne 
wydzielenia z naszego bud¿etu funduszu dla nich zadania.
so³eckiego. 
Dysponentem funduszu s¹ mieszkañcy W latach 2011-2014 na realizacjê zadañ 
miejscowoœci wiejskich, którzy okreœlaj¹ w ramach funduszu so³eckiego przezna-
w³asne potrzeby i realizuj¹ wa¿ne dla nich czyliœmy kwotê 306 199,97 z³
zadania.

FUNDUSZ SO£ECKI

AKTUALNIE Z£O¯ONE WNIOSKI DOTACYJNE
?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami - ul. Ulanowska  (PROW) - 

2 210 284,42  



18.

?Przydomowe biologiczne oczyszczal- nacki, Momoty Górne, Momoty 6 549,01 z³; - 28 167,00 z³;
nie œcieków dla gospodarstw domo- Dolne, Kiszki, Ujœcie, Szewce, Pikule, ?Sieæ kanalizacji sanitarnej Bia³a I, ?Sieæ kanalizacji sanitarnej ulicy 
wych na terenie gminy Janów Lubel- Jonaki, Szklarnia - 40 000,00 z³; Bia³a II i ulicy Kamiennej - etap III - Ochotników Wêgierskich - etap VI - 
ski w miejscowoœciach: £¹¿ek Garn- ?Sieæ kanalizacji sanitarnej ulicy 39 360,00 z³; 12 584,38 z³;
carski, £¹¿ek Przymiarki, £¹¿ek Ulanowskiej - etap I - 35 765,20z³;

?Sieæ kanalizacji sanitarnej ulicy ?Modernizacja ulicy Wojska Polskiego 
Nowa Wieœ-Zagórze, £¹¿ek Ordy- ?Sieæ wodoci¹gowa Jonaki - etap II - Bialskiej, Podlipie, Stokowej - etap IV - 35 000,00 z³;

PRZYGOTOWANE DOKUMENTACJE PROJEKTOWE I ICH KOSZTY

Janów Lubelski stawia na rozwój dziêki œrodkom unijnym, uda³o siê uzbroiæ Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów m.in. wspó³pracuje z Polsk¹ Agencj¹ Infor-
przedsiêbiorczoœci. Rozbudowa infrastruk- ponad 50 ha terenów inwestycyjnych. Komunalnych na Borownicy dwóm firmom macji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Tar-
tury, realizacja inwestycji, które zmieniaj¹ z bran¿y fotowoltaicznej, w celu budowy nobrzesk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekono-miczn¹ Dziêki temu, i¿ Janowska Strefa 
oblicze miasta i gminy, podnosz¹c jakoœæ farm fotowoltaicznych. Euro-Park Wis³osan oraz Centrum Obs³ugi Inwestycyjna dysponuje doskonale przy-
¿ycia jej mieszkañców oraz pozyskanie Inwestora, przygotowuje i rozsy³a oferty gotowanymi, w pe³ni uzbrojonymi terena- Ponadto na terenie JSI „Borownica” 
nowych inwestorów i tworzenie nowych inwestycyjne do przedsiêbiorców oraz bie-mi, powsta³y nowe firmy, takie jak: VF- swoj¹ dzia³alnoœæ ulokowa³y rodzime fir-
miejsc pracy to g³ówne priorytety naszego rze udzia³ w konferencjach i spotkaniach Concept Sp. z o.o. – firma z bran¿y przet- my janowskiego rynku tj.: Zak³ad Instala-
dzia³ania. biznesowych. Na podstawie dotychczaso-wórstwa rolno – spo¿ywczego oraz torstwa Elektrycznego Pana Czes³awa 

wych obserwacji widaæ, i¿ dziêki W tym celu w 2002 r. utworzona zosta³a Midroc Alucrom – szwedzka firma Wieleby i Auto - Service Pana Mariusza 
podejmowanym dzia³aniom jesteœmy jedn¹ lakiernicza, które docelowo zadeklaro- Grzegrzuliñskiego.
z najlepiej przygotowanych do obs³ugi  o powierzchni ok. 200 ha, nastêpnie wa³y zatrudnienie 150 osób. W celu koordynowania dzia³añ  zwi¹za-
inwestora gmin w Polsce Wschodniej, co w³¹czono 18,5 ha gruntów do Tarnobrzeskiej Gmina Janów Lubelski wydzier¿awi³a nych z kompleksow¹ obs³ug¹ inwestora 
potwierdzaj¹ liczne nagrody i wyró¿nienia. Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 r., tak¿e dzia³ki po³o¿one w s¹siedztwie utworzono , który 

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borow-
nica”

Punkt Obs³ugi Inwestora

Rozwój Gospodarczy Gminy

Janowskiej sk³ania do podjêcia przedsiê- dzania wolnego czasu, ale przede wszystkim z nielicznych w Polsce oœrodków edukacji Runo Leœne. Park Rekreacji to innowacyjny 
wziêæ i inwestycji, które w efekcie prowadz¹ generuje nowe miejsca pracy i Ÿród³a docho- interaktywnej, w sk³ad którego oprócz parku produkt turystyczny oparty na idei zabawy 
do rozwoju turystycznego gminy, a tym sa- dów dla mieszkañców miasta i okolic. Efek- linowego, k¹pieliska i pla¿y, wchodzi nowo- i poznawana przyrody z uwzglêdnieniem 
mym do rozwoju spo³eczno - gospodar- tem realizowanej inwestycji bêdzie zwiê- czesny kompleks budynków zaadaptowa- najnowoczeœniejszych metod przekazu, 
czego. St¹d te¿ zrodzi³a siê idea stworzenia kszenie mo¿liwoœci zatrudnienia w dziedzi- nych na laboratoria „zoomuj¹ce” poszcze- który wspiera rozwój aktywnych form 
unikatowego produktu turystycznego, który nie rekreacji i turystyki w obiektach: hotelo- gólne dziedziny z zakresu ekologii i ochrony turystyki wykorzystuj¹c bogactwo istniej¹-
przyci¹gnie turystów z kraju, a nawet wych, rekreacyjnych, edukacyjnych, gastro- œrodowiska. W sk³ad kompleksu wchodz¹: cego potencja³u przyrodniczego. Park Re-
z zagranicy. Park Rekreacji Zoom Natury nomicznych i innych us³ugach zwi¹zanych Laboratorium Zoom Natury, Laborato- kreacji ma szansê staæ siê jednym z g³ów-
w Janowie Lubelskim umo¿liwi nie tylko bezpoœrednio lub poœrednio z turystyk¹. rium Energii i Recyklingu, Laboratorium nych produktów turystycznych regionu lu-
poszerzenie mo¿liwoœci atrakcyjnego spê- Park Rekreacji Zoom Natury jest jednym Awifauny i Troposfery i Laboratorium belskiego. 

PARK REKREACJI ZOOM NATURY

Oœwiata i Wychowanie
Zapewnienie jak najlepszych warun- gracyjnymi w Janowie Lubelskim zosta³y eW latach 2013-2014 w ramach Progra-

ków do prawid³owej edukacji dzieci w wieku utworzone oddzia³y przedszkolne. Takie mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, gmina 
przedszkolnym oraz uczniów szkó³ podsta- rozwi¹zanie umo¿liwi³o dostanie siê do realizowa³a projekt „Wiedza i umiejêtno-
wowych i gimnazjów, jest jednym z najwa- przedszkola wszystkich zainteresowa-œci kluczem do lepszej przysz³oœci ucz-
¿niejszych zadañ naszej gminy. Ma to swoje nych dzieci.niów i uczennic szkó³ w Gminie Janów 
odzwierciedlenie w bud¿ecie, w którym wy- eKa¿dego roku gmina realizuje we Lubelski”. Projekt wspó³finansowany by³ ze 
datki na oœwiatê stanowi¹ najwiêksz¹ czêœæ wszystkich szko³ach program do¿ywiania œrodków Unii Europejskiej EFS, wartoœæ 
spoœród wszystkich wydatków bie¿¹cych. uczniów. Ponadto w szko³ach podstawo-ogó³em wynosi 791 907,19 z³, kwota dofi-
Aby stworzyæ naszym dzieciom optymalne wych ka¿de dziecko ma mo¿liwoœæ korzy-nansowania 682 988,79 z³, wk³ad w³asny 
warunki kszta³cenia oprócz dzia³añ stan- stania z programu „Szklanka mleka” oraz niepieniê¿ny w wysokoœci 108 918, 40 z³.
dardowych gmina prowadzi zajêcia poza- „Owoc w szkole”, finansowanych przez 

eZ projektu korzysta³o 979 uczniów piê-lekcyjne dofinansowane ze œrodków Unii Agencjê Rynku Rolnego. Ponadto gmina 
ciu szkó³ Gminy Janów Lubelski tj.: z Publi-Europejskiej i bud¿etu gminy. realizuje rokrocznie projekt „Wyprawka 
cznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim, szkolna”, z którego ka¿dego roku korzy-e
Publicznego Gimnazjum w Bia³ej, Publicz- sta ok. 170 uczniów.ny by³ projekt unijny „Indywidualizacja 
nej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Inte- eWszyscy uczniowie szkó³ podstawo-nauczania w klasach I-III szkó³ podstawo-
gracyjnymi w Janowie Lubelskim, PSP wych oraz gimnazjów mog¹ korzystaæ wych w Gminie Janów Lubelski”. Na 
z Bia³ej oraz z PSP w Momotach Górnych. bezp³atnie z basenu, na co gmina rokrocz-realizacjê projektu gmina otrzyma³a dofi-
Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli nie przeznacza z bud¿etu kilkaset tysiêcy nansowanie w wysokoœci 227 145,00 z³. 
w zajêciach dydaktyczno – wyrównawczych z³otych.Œrodki w znacznej wiêkszoœci przeznaczone 
z jêzyka angielskiego, matematyki, nauk eW ramach programu „Radosna Szko-zosta³y na zakup pomocy dydaktycznych dla 
przyrodniczych oraz w zakresie poradnictwa ³a”, pozyskane zosta³o dofinansowanie uczniów oraz przeprowadzenie dodatko-
i doradztwa edukacyjno - zawodowego. budowy szkolnego placu zabaw w Bia³ej, wych zajêæ w klasach I-III w szko³ach 
eOd 1 wrzeœnia 2013r. przy Publicznej wysokoœæ dotacji to 54 864 z³. £¹czny koszt podstawowych w Janowie Lubelskim, Bia³ej 

Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Inte- placu zabaw wyniós³: 109 728,50 z³.i w Momotach Górnych.

W roku szkolnym 2011/2012 realizowa-

ePubliczna Szko³a Podstawowa z modernizacj¹ instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynku, zieleñ i plac 
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie hydraulicznej i malowaniem: koszt 7 636 z³. zabaw: 319 800 z³, przeciwpo¿arowe 
Lubelskim: remont dachów, ³azienek ePubliczne Samorz¹dowe Przedszkole zabezpieczenie klatki schodowej: 34 582 z³, 
i schodów: 115 000 z³, wymiana nawierzchni Nr 1 w Janowie Lubelskim: wykonanie remont instalacji elektrycznej oraz szatni 
pod³óg w salach lekcyjnych oraz okien: remontu ³azienek i œcian dymowych na i ³azienek:  56 418 z³.
50 000 z³ oraz przystosowanie bloku dla klatkach schodowych 77 570 z³, w ramach eZespó³ Szkó³ w Bia³ej: wykonanie 
potrzeb przedszkola i remont dachu: rewitalizacji: termomodernizacja budynku, opaski odwadniaj¹cej budynku szko³y, 
30 000 z³, remont dachu: 35 000 z³. zieleñ i plac zabaw: 324 105 z³ ,  remont szatni i korytarzy oraz salki do 
ePubliczne Gimnazjum im. Jana Paw³a przeciwpo¿arowe zabezpieczenie klatek æwiczeñ: 85 000 z³, budowa szkolnego placu 
II w Janowie Lubelskim: wykonanie pod- schodowych: koszt modernizacji 47 450 z³, zabaw w ramach programu „Radosna Szko-
jazdów, platformy, ³azienki i szatni dla ucz- izolacja budynku: 27 460 z³, remont ³a”: 109 729 z³, wymiana okien: 45 383 z³.
niów niepe³nosprawnych: 101 000 z³, re- instalacji elektrycznej: 20 000 z³. eZak³ad Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli 
mont sal lekcyjnych oraz klatki schodowej: ePubliczne Samorz¹dowe Przedszkole w Janowie Lubelskim: remont urz¹dzeñ 
20 000 z³, remont szatni: 90 000 z³. Nr 3 w Janowie Lubelskim: remont odpylaj¹cych i czopuchów na kot³owni 
ePubliczna Szko³a Podstawowa w Mo- ³azienek, kuchni, zakup wyposa¿enia miêdzyszkolnej, remont schodów, dachu 
motach Górnych: remont ³azienek, wyko- gastronomicznego, opracowanie dokumen- i ³azienek w budynku Domu Nauczyciela: 
nanie odwodnienia: koszt 9 743 z³, remont tacji na oddzielenie klatek schodowych: 33 600 z³, remont  kot³owni miêdzyszkolnej: 
pomieszczeñ w budynku mieszkalnym 60 200 z³, w ramach rewitalizacji: 37 236 z³.

Wydatki na oœwiatê stanowi¹ znaczn¹ 
czêœæ bud¿etu gminy, w 2011 r. wynios³y 
15 255 269 z³, z czego: 
?subwencja oœwiatowa z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej:  9 751 796 z³,
?œrodki w³asne z bud¿etu Gminy Janów 

Lubelski: 5 016 162 z³,
?programy rz¹dowe: 306 066 z³,
?projekty unijne: 181 245 z³.

W 2012 r. wydatki na oœwiatê ogó³em 
wynios³y: 15 662 367 z³,
?w tym subwencja oœwiatowa z MEN:  
9 978  627 z³, 
?œrodki w³asne Gminy Janów Lubelski : 
5 544 536 z³,
?programy rz¹dowe i projekty unijne: 
139 204 z³.

Wydatki na oœwiatê ogó³em w 2013 roku 
wynios³y: 16 413 233 z³:
?w tym subwencja oœwiatowa z MEN:  
9 697 297 z³, 
?œrodki w³asne Gminy Janów Lubelski : 
6 026 865 z³,
?Programy rz¹dowe i projekty unijne: 
689 071 z³.

W 2014 r. wydatki na oœwiatê ogó³em 
wynios³y: 16 666 663 z³:
?w tym subwencja oœwiatowa z MEN:  
9 286  946 z³, 
?œrodki w³asne Gminy Janów Lubelski : 
6 433 489 z³,
?projekty unijne: 192 334 z³,
?dotacja przedszkola: 753 894 z³.

Liczba uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ 
w roku szkolnym 2010/2011 – 1662, 
2011/2012 – 1597, 2012/2013 – 1474, 
2013/2014 – 1425. Liczba dzieci 
uczêszczaj¹cych do przedszkoli: w roku 
szkolnym 2010/2011 - 429, w roku 
szkolnym 2011/2012 - 471 dzieci, w roku 
szkolnym 2012/2013 - 465 dzieci, 
2013/2014 - 458.

INWESTYCJE OŒWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW SZKOLNYCH

WYDATKI NA OŒWIATÊ

Firma Midroc Alucrom Firma VF-Concept Firma Derpal Zak³ady Instalatorstwa Elektrycznego
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¯yjemy i funkcjonujemy w spo³eczeñstwie, które z dnia na dzieñ stawia niepe³nosprawnych, które mog¹ byæ cz³onkami spó³dzielni socjalnych, czy 
coraz wiêksze wymagania. W dzisiejszych czasach, kiedy to nie praca przedsiêbiorstw spo³ecznych). UCZY zaradnoœci, samodzielnoœci, 
poszukuje cz³owieka, a cz³owiek pracy, trudno nie mówiæ o problemach operatywnoœci. Ekonomia spo³eczna skupiaj¹c podmioty o charakterze 
zwi¹zanych z aktywizacj¹ osób bezrobotnych. Kiedy napotykamy na swej gospodarczym, które maj¹ znaczenie integracyjno - spo³eczne. POMAGA 
¿yciowej drodze trudnoœci i problemy, które przerastaj¹ nas samych stajemy rozwijaæ postawy obywatelskie. Ponadto uczy wspó³pracy i szacunku do 
siê bezradni wobec swego losu. Wtedy pojawia siê pytanie – co dalej? Czy kompetencji, które reprezentuj¹ przedstawiciele trzech sektorów: 
tacy ludzie - zagro¿eni wykluczeniem spo³ecznym zw³aszcza osoby samorz¹d, organizacje pozarz¹dowe i lokalni przedsiêbiorcy. 
d³ugotrwale bezrobotne, czy te¿, które w wyniku wypadków losowych wiele 
straci³y maj¹ mo¿liwoœci zaistnieæ w spo³eczeñstwie, na rynku pracy i mieæ 
normalne ¿ycie? Czy jest jakiœ sposób na ich aktywizacje? OdpowiedŸ na to 
pytanie przynosi przywo³anie znaczenia terminu „ekonomia spo³eczna”. 
„Ekonomia spo³eczna”- jak zauwa¿ymy jest prób¹ usamodzielnienia 
ekonomicznego osób, które dotychczas by³y finansowo uzale¿nione od 
instytucji pomocowych. Jej funkcj¹ nadrzêdn¹ jest integracja spo³eczna 
poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób, którym trudno odnaleŸæ siê na 
otwartym rynku.

  „Przedsiêbiorczoœæ 
spo³eczna”, „gospodar-
ka spo³eczna”, „ekono-
mia obywatelska”, „eko-
nomia solidarnoœci” – to 
pojêcia, które towarzy-
sz¹ budowaniu definicji 
„ekonomii spo³ecznej”. Zrodzi³o siê pytanie – jak prze³amaæ niemo¿noœæ dotychczasowych 
Jednak¿e jak zauwa¿my, instrumentów aktywizacji spo³ecznej i jak szukaæ takich dzia³añ, które w 
jej definicja dotyczy ramach rynku pracy zosta³yby wykorzystane do celów polityki spo³ecznej? 
g³ównie dzia³ania na W tym celu powstaj¹ podmioty Ekonomi Spo³ecznej, takie jak: Fundacje, 
rzecz ludzi i spo³e- Stowarzyszenia, Spó³dzielnie, Klubu Integracji Spo³ecznej, Zak³ady 

czeñstw lokalnych. Dlatego te¿, chc¹c znaleŸæ wspólny mianownik pojêæ Aktywnoœci Zawodowej. 
„ekonomia - spo³ecznie?”, nale¿y w pierwszej kolejnoœci wzi¹æ pod uwagê 
przyimek „spo³ecznie”, który odnosi niniejsze zagadnienie do szerszego Ekonomia Spo³eczna daje szansê na inkluzjê spo³eczn¹ osób 
wymiaru. Zatem Ekonomia Spo³eczna JEST skutecznym narzêdziem zmarginalizowanych spo³ecznie, daje nadziejê na wspó³pracê organizacji 
aktywizacji spo³ecznoœci lokalnych oraz stara siê zapobiec wykluczeniu pozarz¹dowych, lokalnych przedsiêbiorców i w³adz samorz¹dowych. 
spo³ecznemu, zw³aszcza tych osób, które s¹ w trudniej sytuacji finansowej. Stwarza mo¿liwoœæ podejmowania aktywnoœci, poszukiwania swojego 
POZWALA tym osobom na wyrwanie siê z marazmu i apatii, na uwierzenie miejsca i odnalezienia go.
w siebie, swoje mo¿liwoœci (mowa o osobach bezrobotnych, 

„ E k o n o m i a  –  s p o ³ e c z n i e ? ”

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia ¿ywnoœciowych „Podziel siê 
Pomocy „HUMANUS”, którego prezesem jest posi³kiem, „Œwi¹teczna Zbiórka 
Pawe³ Wiœniewski, to instytucja, która wykracza ¯ywnoœci”, czy „Wielkanocna 
poza to, co robi pomoc spo³eczna i posiada coraz Zbiórka ¯ywnoœci”. Od 2009 roku, 
wiêksze doœwiadczenie z zakresu rynku pracy. JSNP HUMANUS posiada statut 
Stowarzyszenie powsta³o w lutym 2007 roku organizacji po¿ytku publicznego. 
(w tym roku rozpoczêt¹ g³ówn¹ dzia³alnoœæ W tym samym rok, w listopadzie 
statutow¹), chocia¿ ju¿ od 2003 roku, podejmuje powsta³ tzw. „Janowski model 
dzia³ania, które dotycz¹ wspierania osób i rodzin wspó³pracy” (w ramach, którego 
w przezwyciê¿eniu trudnych sytuacji ¿yciowych Oœrodki Pomocy Spo³ecznej z terenu Powiatu Janowskiego, który realizuje 
oraz stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych im swoje projekty systemowe PO KL, kieruj¹ do Klubu osoby realizuj¹ce 
prawid³owe funkcjonowanie w lokalnej kontrakty socjalne). Natomiast od 2012 roku prowadzi Niepubliczn¹ 
spo³ecznoœci. Dzia³ania skierowane s¹ do osób Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczn¹ oraz we wspó³pracy z UMCS 
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, nie w Lublinie – Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Janowie 

tylko na terenie gminy Janów Lubelski, lecz tak¿e na terenie ca³ego Powiatu Lubelskim. W 2010 roku, odby³o siê I Lato Seniora. Jak zaznacza Pawe³ 
Janowskiego. Podejmowane dzia³ania kierowane s¹ do ró¿nych grup Wiœniewski „chcieliœmy podkreœliæ jak wa¿n¹ rolê w naszym spo³eczeñstwie 
spo³ecznych: dzieci - m³odzie¿y, osób w wieku aktywnoœci zawodowej oraz ogrywaj¹ osoby starsze, jak du¿e jest ich zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ 
osób starszych. JSNP HUMANUS, prowadzi Centrum Aktywnoœci lokaln¹, a tak¿e chcemy promowaæ dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce 
Zawodowej, w sk³ad, którego wchodz¹: Œwietlica Œrodowiskowa dyskryminacji ze wzglêdu na wiek”. 
„Stokrotka”; Klub Integracji Spo³ecznej ;Zimowy Punkt Konsultacyjny dla 

W grudniu 2013 roku, z inicjatywy Paw³a Wiœniewskiego – Prezesa 
Osób Bezdomnych; Punkt Konsultacyjny dla Rodzin;  Oœrodek Wsparcia 

HUMANUS, zosta³a zorganizowana po raz pierwszy na Starym Rynku 
Ekonomii Spo³ecznej; Ko³o Wolontariatu; Klub Sybaryci.

Janowska Wigilia. 
Aby uzmys³owiæ sobie g³ówny cel dzia³alnoœci JSNP HUMANUS, 

nale¿y przypomnieæ zrealizowane projekty (samodzielnie lub Zindywidualizowane dzia³ania, które podejmuje HUMANUS w ramach 
w partnerstwie) z zakresu budownictwa socjalnego, dotycz¹ce wsparcia rynku pracy poprawiaj¹ po³o¿enie osób wykluczonych spo³ecznie 
osób nieradz¹cych sobie w trudnych sytuacjach ¿yciowych, opieki na i zawodowo.  Zobaczmy, jakie korzyœci p³yn¹ z funkcjonowania podmiotów 
dzieæmi, osobami niepe³nosprawnymi i starszymi. Nadmieñmy, tego sektora dla lokalnej spo³ecznoœci i jaka rolê mog¹ one odegraæ w ¿yciu 
¿e Stowarzyszenie prowadzi cyklicznie akcjê dystrybucji artyku³ów osób wykluczonych spo³ecznie. 

Powsta³o z potrzeby niesienia pomocy – JSNP HUMANUS

Projekt „Przedsiêbiorczo i spo³ecznie w powiecie janowskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski

Tel. 15 8142251
www.jsnphumanus.pl, jsnp-humanus@wp.pl
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Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski

Tel. 15 8142251
www.jsnphumanus.pl, jsnp-humanus@wp.pl

„Pomaganie ludziom wzrastaæ i spe³niaæ Pocz¹tek to pisanie biznesplanu, potem by³y 
marzenia jest najszybsz¹ drogê do sukcesu szkolenia, przygotowanie szczegó³owego 

– zarówno ich, jak i Twojego” – planu i zakresu dzia³alnoœci spó³dzielni, 
T. Hary Eker kolejno by³y rozmowy z w³adzami samo-

rz¹dowymi, mam tu na myœli Burmistrza Ekonomie spo³eczn¹ tworz¹ ludzie, 
Janowa Lubelskiego – Krzysztofa Ko³tysia, którzy upatruj¹ w niej mo¿liwoœæ zmiany 
który popar³ nasz¹ inicjatywê. Nastêpnie to swojego ¿ycia na lepsze przez swoje zaanga-
ocena wniosku, opracowanie statutu spó³-¿owanie, w tworzonych przez siebie przed-
dzielni i moc papierkowej roboty, która siêbiorstwa realizuj¹ czêsto niszowe i orygi-
momentami wprowadza³a nas w stan nalne pomys³y. Wszyscy zgodnie podkreœla-
zw¹tpienia. Zastanawialiœmy siê, kiedy tak j¹, ¿e za³o¿enie i prowadzenie swojej 
naprawdê ruszymy z t¹ dzia³alnoœci¹, czy dzia³alnoœci gospodarczej to ciê¿ka praca, 
bêdziemy mieæ jakieœ zyski, czy nasze która pe³na jest wzlotów i upadków, ale 
przedsiêwziêcie przyniesie zamierzone czêsto zakoñczona sukcesem. Pierwsze 
rezultaty. Ale jak to siê mówi „najgorsze s¹ spó³dzielnie socjalne zaczê³y powstawaæ 
pocz¹tki”. w Polsce w 2005 roku. Zaznaczmy, ¿e 

spó³dzielnia socjalny to zrzeszenie osób, Dlaczego zdecydowali siê Pañstwo na 
które wspólnie, w oparciu o osobist¹ pracê za³o¿enie spó³dzielni?
prowadz¹ przedsiêbiorstwo i realizuj¹ cele Wszyscy zdecydowaliœmy siê na z³o¿enie 
spo³ecznej oraz zawodowej reintegracji. 

spó³dzielni, z g³ównego powodu, brak 
Spó³dzielnia socjalna musi prowadziæ 

mo¿liwoœci zatrudnienia, sta³ej pracy. Dora-
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mo¿e równie¿ 

bialiœmy dorywczo, ale by³a to praca krótka, 
prowadziæ statutow¹ dzia³alnoœæ odp³atn¹ 

Przypomnê, ¿e w okresie letnim prowadzi- Kto tworzy spó³dzielnie?sezonowa. Mamy nadziejê, ¿e spó³dzielnia 
i nieodp³atn¹. Podkreœlmy, ¿e grupa 

zapewni nam stabilizacjê. liœmy bar rybny nad Janowskim Zalewem. Spó³dzielnie socjaln¹ tworzy szeœæ osób, inicjatywna musi sk³adaæ siê, z co najmniej 
Ponadto, w tym roku, mieliœmy swoj¹ Spó³dzielnia Socjalna „Siedem ¯yczeñ” cztery kobiety i dwóch mê¿czyzn.piêciu osób. 
zagrodê z oferowanymi produktami na ruszy³a z pocz¹tkiem lipca 2014 r. Czy liczy Pani na zatrudnienie kolejnych 
Festiwalu Kaszy „Gryczaki”. Teraz otwo-Pomys³, czyli? Tak. Na pocz¹tku musieliœmy, zapoznaæ siê osób w spó³dzielni?
rzyliœmy barek, tak jak Pani wspomina na z zupe³nie nowymi dla nas obowi¹zkami. Nie wykluczam takiej mo¿liwoœci.
Krytej P³ywalni „Otylia”. Wszyscy zaintere-Mowa o wype³nieniu niezbêdnych doku-

W jaki sposób mo¿na siê skontaktowaæ ze Niejednokrotnie osoby d³ugotrwale bezro- sowani mog¹ skorzystaæ z naszej gastro-mentów, za³atwieniu ró¿nych formalnoœci. 
Spó³dzielni¹?botne zaczynaj¹ w¹tpiæ w swoje mo¿liwoœci, Bardzo cenna by³a pomoc ze strony Oœrodka nomi. Oferujemy kanapki, ró¿ne sa³atki, 

a przecie¿ to, co robi¹, na co dzieñ mo¿e byæ Wszyscy, którzy s¹ zainteresowani naszymi Pomocy Spo³ecznej od Magdaleny Kolasy – herbatê, kawê i ciasto. Myœlê, ¿e otwarcie 
przydatne w za³o¿eniu swojego przed- Kierownik OPS i Paw³a Wiœniewskiego – us³ugami mog¹ dzwoniæ na numer telefonu tego barku, by³o dla nas nie tylko szans¹ na 
siêbiorstwa. Jedna osoba bêdzie czu³a siê Prezesa JSNP HUMNUS 571 241 270 lub przedstawiæ swoj¹ ofertê na stworzenie dla siebie miejsc pracy, ale 
niepewnie, natomiast piêæ stworz¹ zespó³, adres e-mail: spoldzielnia7@onet.plSpó³dzielnia uzyska³a dofinansowanie podniesienie swoich kwalifikacji.
w którym bêd¹ siê wspieraæ, wymieniaæ 

w wysokoœci 120 tys. z³. Na co zosta³a Czy warto by³o podj¹æ ryzyko?swoimi umiejêtnoœciami. Tak zasiewa siê 
przeznaczona ta kwota? Myœlê, ¿e tak.iskierkê marzeñ o za³o¿eniu spó³dzielni 
Za niniejsz¹ kwotê zosta³ zakupiony socjalnej. Za³o¿yæ spó³dzielnie to… ma³ymi Pierwsza Spó³dzielnia Socjalna w naszym 
samochód dostawczy, sprzêt do gotowania, krokami dojœæ i osi¹gn¹æ sukces. Tak mieœcie, przybra³a wyj¹tkow¹ nazwê 
do sprz¹tania i kserowania.powsta³a janowska Spó³dzielnia Socjalna „Siedem ¿yczeñ”. Na pytanie sk¹d taki 

„Siedem ¿yczeñ”. „£atwo nie by³o, pomys³ Czyli, jakie us³ugi œwiadczy spó³dzielnia? pomys³? Cz³onkinie odpowiadaj¹ „spe³-
to nie wszystko, trzeba du¿ej determinacji” – Us³ugi, jakie œwiadczymy wynikaj¹ z pers- niamy ¿yczenia, siódemka? Myœlimy, ¿e mówi El¿bieta ¯ytko – prezes janowskiej pektyw, jakie daje nam nasze kwalifikacje. przyniesie nam szczêcie”. Dziêkujê za spó³dzielni, dodaj¹c „nie ukrywam, ¿e 

Zastanawialiœmy siê, jakie us³ugi mog³yby rozmowê i ¿yczê sukcesów.mieliœmy momenty zw¹tpienia, jednak nasz 
zyskaæ zainteresowanie w naszej gminie 

upór, zdecydowanie sprawi³, ¿e utworzona Warto tu podkreœliæ, ¿e grupy zak³ada-i postanowiliœmy, ¿e bêdzie to opieka nad 
spó³dzielnia zaczyna siê rozwijaæ”. Na temat j¹ce podmioty ekonomii spo³ecznej od osobami starszymi, ¿e bêdzie to gastrono-
pocz¹tków dzia³alnoœci pierwszej w naszej 

mia, a tak¿e sprz¹tanie mieszkañ, punkt podstaw wspólnie tworz¹ coœ nowego. Ich 
gminie Spó³dzielni Socjalnej, jej us³ug 

ksero. start w du¿ej mierze zale¿y od tego, i zakresu pracy, a tak¿e tych „pierwszych 
jakiego wsparcia udzieli im œrodowisko Jak wygl¹da us³uga oferowana w ramach kroków” rozmawiam z El¿biet¹ ¯ytko – 
lokalne. Mówi¹c o pomocy nie nale¿y opieki nad osobami starszymi?Prezesem.
wy³¹cznie myœleæ o œrodkach finanso-Pani El¿bieto, za Pañstwem czas wytê¿o- Ju¿ w tym miejscu chcia³bym zaznaczyæ, ¿e 

nej pracy, czas jak podkreœli³a Pani wych. Równie wa¿ne s¹ poza finansowe w Spó³dzielni s¹ osoby, które maj¹ ku temu 
zw¹tpienia i nadziei. Jak mo¿na za³o¿yæ formy wsparcia takie jak udostêpnienie stosowane wykszta³cenie. Oferujemy us³ugê 
spó³dzielnie socjaln¹? b¹dŸ przekazanie nieruchomoœci na jednorazow¹, ale tak¿e cykliczn¹, czyli 

mo¿emy zaopiekowaæ siê t¹ osob¹ przyk³a- prowadzenie dzia³alnoœci. Doradztwo 
dowo kilka godzin, czy te¿ w wybrane dni i szkolenia, wspó³praca przy realizacji Kolejn¹ us³ug¹ jest ksero…
tygodnia. Czêsto jest i tak, ¿e s¹ to osoby wspólnych przedsiêwziêæ lub wsparcie Maj¹c na uwadze fakt, i¿ wielu z nas schorowane i wymagaj¹ce stosownej opieki. rzeczowe w ró¿nym zakresie. Jak potrzebuje „coœ” skserowaæ, bindowaæ, wy-Jesteœmy przygotowane, i¿ na takie sytuacje, zauwa¿yliœmy, Spó³dzielnia Socjalna jest drukowaæ, postanowiliœmy, ¿e tym, tak¿e ¿e jest to starszy Pan z Alzheimerem, czy form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego, bêdziemy siê zajmowaæ.Pani, która porusza siê na wózku. któr¹ tworz¹ przede wszystkim osoby 

Patrz¹c na ceny us³ug oferowanych przez Kolejn¹ us³ug¹ jest sprz¹tanie miesz- maj¹ce trudnoœci z odnalezienie siê na 
Spó³dzielnie „Siedem ¿yczeñ”, zauwa¿my, kañ… rynku pracy. 
¿e nie s¹ to wygórowane ceny, a wrêcz Tak myœlimy, tu nie tylko o indywidualnych 
przeciwnie…klientach posiadaj¹cych mieszkania, czy 
Nie chcemy odstraszaæ klientów swoimi We wspó³pracy si³a domy prywatne, ale tak¿e o firmach, czy 
cenami, rozumiemy, ¿e nie ka¿dy mo¿e instytucjach. W zakresie naszych us³ug jest 
pozwoliæ sobie na pewne koszta, dlatego te¿ tak¿e sprz¹tanie gara¿y, posesji, ³¹cznie 

Wa¿ne jest tu fakt, ¿e chc¹ oni dzia³aæ ceny naszych us³ug, np. opieki nad osobami z koszeniem trawnika, czy pracami ogrodo-
wspólnie, ¿e maj¹ do siebie zaufanie, starszymi, czy dotycz¹ce sprz¹tania s¹ wymi.
a tym bardziej napotykaj¹c nawet prze-w przyzwoitych normach. Chcia³bym w tym Trzeci¹ us³ug¹ Pañstwa jest gastronomia, ciwnoœci losu maj¹ motywacjê do dzia-miejscu zaznaczyæ, ¿e czas naszej pracy nie mo¿emy siê o tym przekonaæ chocia¿by ³ania. Przyk³adem tego faktu, jest jest ustabilizowany, czasem pracujemy po korzystaj¹c z nowo otwartego barku Janowska Spó³dzielnia Socjalna „Siedem 12 godzin, opiekujemy siê osobami star-w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji – ¯yczeñ”.szymi tak¿e w nocy.Krytej P³ywalni „Otylia”

W e  w s p ó ³ p r a c y  s i ³ a  –  
S p ó ³ d z i e l n i a  S o c j a l n a  „ S i e d e m  ¿ y c z e ñ ”

Barek na Krytej P³ywalni „Otylia”

Projekt „Przedsiêbiorczo i spo³ecznie w powiecie janowskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Pierwszym krokiem, w kierunku zmiany sie obs³ugi komputera. Szkolenie kompute- Celem tych zajêæ by³o lepsze poznanie 
postawy osób d³ugotrwale bezrobotnych rowe „ABC obs³ugi komputera” by³y prze- samego siebie, w³asnych relacji i zachowañ 
mo¿e byæ uczestnictwo w Klubie Integracji prowadzane przez Fundacjê Inicjatyw w relacjach z innymi ludŸmi ³atwiejsze 
Spo³ecznej. KIS-y powstaj¹ce przy Lokalnych. nawi¹zywanie kontaktów. 
Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej i organizac- W trakcie tych¿e szkoleñ Klubowicze ucz¹ 
jach pozarz¹dowych prowadz¹ zajêcia siê „poruszaæ” po Internecie, w tym pos³ugi-
o charakterze terapeutycznym zatrudnienio- waniem siê poczt¹ e-mailow¹, korzystaniem 
wym i samopomocowym. Uczestnicy Klubu z portali spo³ecznoœciowych i aukcyjnych 
wymaniaj¹ siê swoim doœwiadczeniem, (szczególnie przydatne dla osób sprzedaj¹-
umiejêtnoœciami tworz¹ dla siebie wsparcie. cych w³asnorêcznie wykonanych wyrobów 
Zwrócenie siê w stronê „tych” potrzeb, a tym na aukcjach internetowych). 
bardziej w stronê polepszenie ¿ycia „tego” Wierzyæ we w³asne mo¿liwoœci i znaæ 
cz³owieka jest œciœle zwi¹zane z takim poczucie w³asnej wartoœci to kolejne g³ówne tami wiza¿u i stylizacji. Tutaj g³ównym 
synonimem jak „wspó³praca”. Poprzez zadanie, jakie stawia przed swymi uczestni- celem zajêæ by³a nauka kreowania swojego 
budowan ie  wspó ³p racy  pomiêdzy  kami Klub Integracji Spo³ecznej. Wa¿nym zewnêtrznego wizerunku. Szkolenie zosta³o 
podmiotami budujê siê kulturê. Znamy wskaŸnikiem przyczyniaj¹cym siê do przeprowadzone przez firmê „Akademia 
przecie¿ powiedzenie „nikt za nas proble- mo¿liwoœci zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci DARA” z Lublina. W³asny wizerunek jak 
mów nie rozwi¹¿e”, ale nam pomo¿e. Inte- z zakresu radzenie sobie ze stresem, przekona³y siê uczestniczki szkolenia jest 
gracja spo³eczna i zawodowa osób zagro¿o- budowanie pozytywnego obrazu siebie s¹ znacz¹cym aspektem, który wp³ywa na 
nych spo³ecznie to jeden z g³ównych celów zajêcia z psychologiem dotycz¹ce treningu poczucie w³asnej wartoœci. „Na nowo 
Klubu Integracji Spo³ecznej prowadzony umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych. odkrywam swoje mo¿liwoœci, pokazujemy, 
przez HUMANUS. na co nas staæ, jakie mamy umiejêtnoœci i jak 

mo¿emy je wspólnie wykorzystaæ” – tak 
podsumowa³a jedna z uczestniczek 
janowskiego Klubu Integracji Spo³ecznej 
szkolenie „Nowa Ja”.
Podkreœlmy, ¿e dodatkowo dla klubowiczów 
organizowane by³y spotkania integracyjne 
i okolicznoœciowe, m.in.: ogniska, rajdy 
rowerowe, spotkania wigilijne. Stowarzy-Podobny charakter mia³y zajêcia „Akademii 
szenie HUMANUS dba tak¿e o wsparcie motywacji”, których celem by³o wzbudzanie 
¿ywnoœciowe swoich klubowiczów. Dziêki i podnoszenie motywacji uczestników do 
wspó³pracy z Bankiem ¯ywnoœci i Caritas dzia³añ i podejmowania nowych wyzwañ 

Klub Integracji Spo³ecznej – z jego pomocy Diecezji Sandomierskiej, uczestnicy Klubu w kierunku nauki wspó³dzia³ania. O tym 
korzystaj¹ osoby bezrobotne i zagro¿one otrzymuj¹ pomoc w postaci gotowych mówi³y warsztaty grupowe i indywidualne 
wykluczeniem spo³ecznym z terenu Powiatu produktów ¿ywnoœciowych. Podkreœleniem z doradc¹ zawodowym. Tutaj szczególne 
Janowskiego. Dziêki dotacji ze œrodków UE dzia³alnoœci janowskiego KIS, jest otrzy-znaczenie mia³a analiza zasobów w³asnych 
uczestnicy KIS, maj¹ mo¿liwoœæ uczestni- manie wyró¿nienia w 2008 roku, w Centrum uczestników pod k¹tem mocnych i s³abych 
czenia w zajêciach grup samopomocy, Partnerstwa Spo³ecznego „Dialog” w War-stron oraz szans i zagro¿eñ, okreœlenie 
w spotkaniach z doradc¹ zawodowym. szawie, w ramach inicjatywy Ministra Pracy potencja³u oraz predyspozycji zawodowych 
Uczestnicz¹ w spotkaniach o charakterze i Polityki Spo³ecznej, w zakresie „Dobrych uczestników, analiza rynku pracy, czy opra-
integracyjnym jak ogniska, wyjazdy Praktyk i Aktywnych Form Pomocy w 2008 cowanie Indywidualnych Planów Rozwoju 
integracyjno – szkoleniowe. Ponadto zosta³a roku” w obszarze „KIS jako aktywna forma Zawodowych dla ka¿dego z uczestników z 
utworzona mini pracownia komputerowa, pomocy dla osób zagro¿onych wyklucze-uwzglêdnieniem proponowanych zestawów 
która zosta³a wyposa¿ona w odpowiedni niem spo³ecznym”.szkoleñ. 
sprzêt i dostosowana do odpowiednich Nadmieñmy, ¿e Koordynatorem meryto-Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê szko-
warunków pracy. Uczestnicy Klubu Integra- rycznym KIS jest Agnieszka Banasiak - lenie „Nowa Ja” dotycz¹ce zajêæ z elemen-
cji Spo³ecznej zostali przeszkoleni w zakre- Wiœniewska.
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Kolejnym sektorem Ekonomii Spo³e- Obok Klubu Integracji Spo³ecznej 
cznej prowadzonym przez JSNP HUMA- i œwietlicy œrodowiskowej „Stokrotka” 
NUS jest Œwietlica œrodowiskowa „Stokro- JSNP HUMANUS, w ramach Centrum 
tka”. Œwietlica zosta³a zainicjonowana Aktywnoœci Spo³ecznej prowadzi:
w 2007 roku, utworzona dziêki dotacji >Zimowy Punkt Konsultacyjny dla Osób 
MPiPS. Korzystaj¹ z niej przede wszystkim Bezdomnych i Zagro¿onych Bezdomnoœci¹ 
dzieci pochodz¹ce z rodzin, które s¹ (osoby potrzebuj¹ce mog¹ uzyskaæ informa-
dotkniête problemem ubóstwa lub nie radz¹ cjê na temat miejsc noclegowych, mo¿liwo-
sobie z problemami opiekuñczo – wycho- œci uzyskania pomocy rzeczowej, medycz-
wawczymi. W zajêciach bierze udzia³ oko³o nej, prawnej czy psychologicznej);
30. dzieci. Œwietlica ma swoj¹ siedzibê >Punkt Konsultacyjny dla Rodzin (osoby 
w budynku OPS, natomiast jej Filia mieœci potrzebuj¹ce pomocy mog¹ uzyskaæ 
siê w Domu Parafialnym przy ul. Szewskiej wsparcie psychologiczne i prawne);
1. Œwietlice s¹ czynne od poniedzia³ku do >Ko³o Wolontariatu (wolontariusze poma-
pi¹tku w godzinach od 12 do 18, nie tylko w gaj¹ w œwietlicy. S¹ to nauczyciele z janow-
roku szkolnym, ale tak¿e podczas wakacji. skich szkó³ oraz psycholog i pedagog);
Kierownikiem œwietlicy jest Maria Wójcik. >Klub „SYBARYCI” (spotkania integra-
Praca w œwietlicy to szansa dla m³odych cyjne seniorów);
ludzi, którzy chc¹ zdobyæ nowe doœwiad- >Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej 
czenie i podnieœæ swoje kwalifikacje.  (skierowany do osób bezrobotnych, które 

Zaznaczmy, ¿e dzieci, które uczêszczaj¹ znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, któ-
do œwietlicy korzystaj¹ z zajêæ socjoterapeu- rzy korzystaj¹ ze wsparcia i pomocy stowa-
tycznych, opiekuñczych i wychowawczych ciach integracyjnych jak: Dzieñ Dziecka, tyki. Dzieci przebywaj¹c w œwietlicy objête rzyszenia, mogli us³yszeæ o podmiotach eko-
œwiadczonym przez specjalistów z Niepub- Dzieñ Matki, Wigilia, Miko³ajki, wycieczki, s¹ do¿ywianiem. Ka¿dego dnia otrzymuj¹ nomii spo³ecznej, skorzysta, z ich wsparcia);
licznej Poradni Psychologiczno Pedagogicz- ferie zimowe. W trakcie prowadzonych bezp³atnie dro¿d¿ówkê i herbatê, które >Punkt Doradczy dla Organizacji Pozarz¹-
nej w Janowie Lubelskim. Maj¹ mo¿liwoœæ zajêæ, dzieci nie tylko rozwijaj¹ swoje stowarzyszenie otrzymuje od lokalnych dowych i Instytucji Pomocy Spo³ecznej;
odrabiania lekcji (w miarê potrzeb s¹ prowa- zainteresowania, ale nabywaj¹ nowych przedsiêbiorców. Œwietlice funkcjonuj¹ >Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – 
dzone zajêcia, które pomog¹ dzieciom umiejêtnoœci – obs³ugi komputera. Ponadto dziêki dofinansowaniu uzyskanemu od Pedagogiczna (wszystkie porady s¹ bezp³at-
w nadrobieniu zaleg³oœci w innych przed- zorganizowane zostaj¹ dodatkowe zajêcia Krzysztofa Ko³tysia Burmistrza Janowa ne i s¹ kierowane do dzieci, m³odzie¿y, doro-
miotach lekcyjnych), uczestnicz¹ w zajê- z jêzyka angielskiego, polskiego, informa- Lubelskiego. s³ych).

Pomocna d³oñ... Œwietlica Œrodowiskowa „Stokrotka”

Projekt „Przedsiêbiorczo i spo³ecznie w powiecie janowskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Integrowaæ grupy wykluczone lub zagro¿one upowszechnienie i promowanie ekonomi spo³ecznej Synergii Lokalnej w Janowie Lubelskim, gdzie g³ówn¹ 
wykluczeniem poprzez szeroko rozumian¹ aktywnoœæ mo¿e przybraæ zamierzone rezultaty. Takim piecze sprawujê Magdalena Kolasa – Kierownik 
na rynku pracy to g³ówne za³o¿enia ekonomii przyk³adem by³a konferencja, jaka mia³a miejsce 19 Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, 
spo³ecznej. Dzia³ania, które s¹ z ni¹ zwi¹zane ³¹cz¹ grudnia 2012 roku. G³ównym celem spotkania by³o Bo¿ena Czajkowska – Sekretarz Urzêdu Gminy oraz 
dwa wymiary: gospodarczy i spo³eczny. Spó³dzielnie podsumowanie realizowanych przez Janowskie Pawe³ Wiœniewski – Prezes Janowskiego Stowarzy-
socjalne s¹ przyk³adem takiego podmiotu, w przypad- Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS szenia Niesienia Pomocy HUMANUS. Tematyka, jak 
ku, którego kluczowa jest w³aœnie dzia³alnoœæ gospo- projektów z zakresu szeroko rozumianej Ekonomii i zakres prezentowanych referatów dotyczy³a 
darcza. To osoby funkcjonuj¹ce w ramach spó³dzielni Spo³ecznej, a tak¿e szkolenie dotycz¹ce Ekonomii szerokiego pojêcia wspó³pracy lokalnej na rzecz 
musz¹ radziæ sobie na rynku dóbr i us³ug. To w³aœnie Spo³ecznej (paŸdziernik 2013) oraz szkolenie rozwi¹zania problemów spo³ecznych. Pierwszy referat 
pieni¹dze z tego typu aktywnoœci (a nie np. fundusze, dotycz¹ce projektu Akademia Liderów Lokalnych w wprowadzaj¹cy dotyczy³ „Idei partnerstwa lokalnego 
dotacje, projekty) pozwalaj¹ spó³dzielni funkcjono- Gminie Janów Lubelski. w rozwoju lokalnym”, a zosta³ wyg³oszony przez prof. 
waæ. Ekonomia spo³eczna podejmuje siê trudnego Zawarcie Paktu na Rzecz Modelu Lokalnej dr hab. Mironê Ogryzko – Wiewiórowsk¹. Z tematem 
zadania, jakim jest po³¹czenie gospodarowania z budo- Wspó³pracy „Organizowanie spo³ecznoœci lokalnych jako us³ugi 

spo³ecznej”, wyst¹pi³a dr Marta Komorska. „Kontrakt 
socjalny w lokalnych programach rozwoju” – to tytu³ 
referatu prelegentki Anny Mazur. Natomiast Andrzej 
Trzeciecki z Instytutu Rozwoju S³u¿b Spo³ecznych 
w Warszawie zapozna³a nas z „Modelem lokalnej 
wspó³pracy rola w stymulowaniu oddolnego rozwoju 
spo³ecznoœci lokalnych”. Wiele interesuj¹cych 
informacji mogliœmy wynieœæ z wypowiedzi Paw³a 
Wiœniewskiego, na temat „Wspó³pracy miêdzysekto-
rowej na rzecz reintegracji spo³eczno-zawodowej na 
przyk³adzie Janowskiego Modelu Lokalnej Wspó³pra-

waniem wiêzi spo³ecznych. Pojawia siê kolejne Partnerstwo Lokalne to nie to samo, co wspó³praca. 
cy funkcjonuj¹cego w ramach KIS Janów Lubelski”. 

pytanie - jak znaleŸæ „klucz wsparcia”? Jak zauwa¿a Wspó³praca ma charakter krótkotrwa³y  i wi¹¿e siê 
Koñcowym zagadnieniem podsumowuj¹cym tematy-

Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz Janowa Lubelskiego z uzyskaniem okreœlonego celu. Specyficzn¹ cech¹ 
kê spotkania by³o wyst¹pienie Magdaleny Kolasy 

„dzia³aj¹ce instytucje z zakresu ekonomii spo³ecznej odró¿niaj¹c¹ partnerstwo od wspó³pracy jest d³ugo-
i Bo¿eny Czajkowskiej (Przedstawicieli Zespo³u 

umo¿liwiaj¹ realizacjê wa¿nych funkcji spo³ecznoœci trwa³oœæ dzia³añ tego pierwszego pojêcia. Partnerstwo 
Synergii Lokalnej), które dotyczy³o omówienia 

lokalnej, wspólne dzia³anie. Potrzebujemy dobrych (w zale¿noœci od formy) jest oparte na porozumieniu 
„Modelu Lokalnej wspó³pracy w Gminie Janów 

praktyk, dobrego klimatu dla przedsiêbiorczoœci miêdzy partnerami, które mo¿e mieæ charakter 
Lubelski – dorobek Zespo³u Synergii Lokalnej”. 

spo³ecznej. Uwa¿am, ¿e warto do³o¿yæ starañ, aby formalno-prawnych lub uznaniowy. Zainicjowanie 
Klamr¹ spinaj¹c¹ spotkanie by³o uroczyste zawarcie 

popieraæ te organizacje, które pomimo trudnoœci partnerstwa lokalnego oraz budowanie jest procesem 
Paktu na Rzecz Modelu Lokalnej Wspó³pracy. 

i ograniczeñ, staraj¹ siê realizowaæ cele spo³eczne d³ugotrwa³ym, czasoch³onnym i wymagaj¹cym cierp-
Partnerstwo lokalne mo¿na traktowaæ jako narzêdzie 

i rozwijaj¹ podstawy przedsiêbiorczoœci. Mam tu na liwoœci i konsekwencji. Modelowe rozwi¹zanie dla 
uzyskiwania spójnoœci spo³ecznej i budowy lokalnej 

myœli Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy partnerstwa lokalnego to pozyskanie podmiotów 
to¿samoœci wœród cz³onków spo³ecznoœci. Korzyœci 

HUMANUS, Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Leœny Kr¹g”. reprezentuj¹cych trzy podstawowe sektory – samorz¹-
dla Gminy z MLW: zjednoczenie ró¿nych interesów 

Wa¿na jest tutaj wspó³praca, partnerstwo”.  Warto tu dowy, pozarz¹dowy i biznesowy. 
instytucjonalnych, umo¿liwienie mieszkañcom Gminy 

zaznaczyæ, ¿e wa¿ne jest, aby do systemu wspó³pracy  Jak wygl¹da wspó³praca na rzecz rozwi¹zania 
bezpoœredniego udzia³u w planowaniu i organizowaniu 

w³¹czyæ ró¿ne instytucje samorz¹dowe: OPS, PUP, problemów spo³ecznych? Wy¿ej postawione pytanie 
dzia³añ przeciw wykluczeniu spo³ecznemu, rozwój 

PCPR, a tak¿e zwiêkszyæ aktywnoœæ spo³eczn¹ by³o tematem spotkania, jakie mia³o miejsce dnia 20 
edukacyjny spo³eczeñstwa lokalnego - przedsiêbior-

i zawodow¹ spo³ecznoœci lokalnych w kontekœcie sierpnia 2014 r. w Janowskim Oœrodku Kultury. 
czoœæ spo³eczna – ekonomia spo³eczna, a tak¿e szans¹ 

rozwi¹zañ ekonomi spo³ecznej oraz wzmocnienie Konferencja podsumowuj¹ca pilota¿ Model Lokalnej 
na uzyskanie spójnoœci dzia³ania. 

potencja³u podmiotów ekonomii spo³ecznej. Tylko Wspó³pracy zosta³a zorganizowana przez Zespó³ 

Wsp ó ³dz i a³an i e  m i ê dz y  i n st y tucjam i

To cykl szkoleñ przeprowadzonych od mog¹ uzyskaæ ze œrodków UE. W ramach prezentowanych HUMANUS promuje wspó³pracê i partnerstwo w zakresie 
czerwca do listopada 2011 roku. Szkolenia szkoleñ, m³odzi liderzy uczestniczyli tak¿e w wizytach wspierania rokuj¹cych inicjatyw.
mia³y na celu zintegrowanie grupy studyjnych: w wiosce Rumianku w Ho³ownie i Wiosce Dy-
przysz³ych liderów. Budowanie zaufania niowej w Zaliszczu. Podsumowanie i uroczyste zakoñczenie 
i relacji w grupie, a tak¿e rozwijanie projektu mia³o miejsce 27 paŸdziernika 2011 r., podczas 
w³asnych kompetencji interpersonalnych konferencji zatytu³owanej „Rola lidera w spo³eczeñstwie 

wchodzi³y w zakres niniejszych spotkañ. Podczas spotkania, lokalnym” poprowadzonej przez Prezes Stowarzyszenia 
uczestnicy poznali rolê jednostki lidera w ¿yciu spo³ecznym. Janinê Skubik i Agatê Spóz. Podczas spotkania zosta³y 
Lipcowe warsztaty (23 - 24 lipca 2011 roku), poœwiêcone zaprezentowane projekty wiosek tematycznych, które 
by³y kreowaniu jednostki do dzia³añ spo³ecznych w grupie. zosta³y wypracowane podczas wizyt studyjnych, a tak¿e 
Warto tu zaznaczyæ, ¿e szkolenia prowadzone by³y w formie przedstawienie has³a liderów „Jednoœæ naszym kapita³em”, 
warsztatów, a poprowadzone zosta³y przez Janinê Skubik – loga i herbu Akademii Liderów Lokalnych. Zaznaczmy, ¿e 
Prezes LGD w Janowie Lubelskim. Wiele nowych tematów projekt „Akademia liderow lokalnych w Gminie Janów 
wniós³ kolejny cykl spotkañ, który tym raz wi¹za³ siê z poz- Lubelski” by³ wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ 

Wa¿nym elementem w rozwoju Ekonomii Spo³ecznej naniem form prawnych organizowania siê spo³eczeñstwa w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
jest efektowana wspó³praca z administracj¹ publiczn¹, obywatelskiego. Mowa tu o: stowarzyszeniach, fundacjach, Na uwagê zas³ugujê równie¿ fakt, ¿e w dalszym ci¹gu na 
organizacjami pozarz¹dowymi, przedsiêbiorcami. Mowa tu spó³dzielniach socjalnych. Spotkanie by³o mo¿liwoœci¹ dla terenie naszego powiatu wystêpuje koniecznoœæ wzmacnia-
tak¿e o Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), które m³odych liderów w kwestii zapoznania siê z mo¿liwoœciami nia roli liderów w spo³ecznoœci lokalnej. Dobre praktyki to 
dzia³a przy PUP w Janowie Lubelski, oraz nowo powsta³y pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Ponadto uczyli nie wszystko, trzeba tak¿e solidnej wspó³pracy i zrozumie-
Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej (ZAZ). siê jak zak³adaæ stowarzyszenia oraz jakie formy wsparcia nia dla rozwoju Ekonomii Spo³ecznej. Dzia³anie JSNP 

„Akademia liderów lokalnych w Gminie Janów Lubelski”
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Tutaj pozostaj¹ nasze tros- sta³a odprawiona w niedzielê 
ki, proœby, podziêkowania. 23 marca 2014 roku, natomiast 
Tutaj przychodzi ojciec mod- jej uroczyste poœwiêcenie 
l¹c siê o zdrowie syna. Przed przez ks. Bp. Krzysztofa 
„tym o³tarzem” uklêkn¹³ m³o- Nitkiewicza, mia³o miejsce 18 
dy cz³owiek powierzaj¹c w paŸdziernika, w Diecezjalny 
opiekê Bo¿¹ swoj¹ matkê. Dzieñ S³u¿by Zdrowia. Uro-
Pewnego dnia przysz³o i ma³e czysta Msza Œw. sprawowana 
dziecko, jak mówi³o – nie by³o pod przewodnictwem ordyna-
„w tym miejscu” same.  Przed riusza sandomierskiego zgro-
figur¹ Jezusa Chrystusa, w madzi³a przy Eucharystycz-
janowskiej kaplicy zatrzyma nym stole proboszczów jano-
siê niejeden z nas. Przyszpital- wskich parafii: Ks. Kan dr 
na kaplica… miejsce wszy- Jacka Beksiñskiego – Probo-
stkich serc. „Dziêkujemy za szcza Parafii pod wezw. Œw. 
obecnoœæ, w tym jak wa¿nym Jadwigi Królowej, Ks. Kan dr 
dla nas wszystkich Diecezjal- Jacka Staszaka – Proboszcza 
nym Dniu S³u¿by Zdrowia. 
Dziêkujemy za to miejsce, 
w którym wsparcie dla swoich 
trosk znajd¹ pacjenci, jak 
i pracownicy szpitala” – za-
znaczy³ ks. kan dr Jacek Be-
ksiñski, podczas uroczystoœci 
poœwiêcenia nowej kaplicy 
przy janowskim szpitalu. Nad-
mieñmy, ¿e pierwsza kaplica 
przyszpitalna to pomys³ Ks. 
Stanis³awa Budzyñskiego, po-
dobnie jak utworzenie Dusz-
pasterstwa szpitala.
Prace nad budow¹ nowej kap- Parafii pod wezw. Jana Chrzci-
licy przy janowskim szpitalu ciela, a tak¿e ks. Jana Sobcza-
rozpoczê³y siê 16 lipca 2013 ka, kapelana szpitala – ks. 
roku i trwa³y do marca 2014 Krzysztofa Lipskiego oraz 
roku (mowa o pracach budo- kapelanów szpitalnych diece-
wlanych i wykoñczeniowych). zji sandomierskiej. Poza 
Kierownictwo nad jej budow¹ wspomnianymi kap³anami 
prowadzi³ ks. Jan Sobczak – obecny by³ tak¿e ks. inf. 
pierwszy proboszcz i budow- Edmund Markiewicz. Na uro-
niczy koœcio³a œw. Jadwigi czystym poœwieceniu nowej 
Królowej. Nowa kaplica przy- kaplicy, nie mog³o zabrakn¹æ 
pomina budowlê koœcio³a œw. Dyrektorów janowskiego 
Jadwigi, zaœ wewnêtrznie jest szpitala: Andrzeja Wiœnie-
to du¿y obiekt po³¹czony wskiego – Dyrektora Naczel-
z g³ówn¹ czêœci¹ szpitala, po- nego i Janusza Popielca – za-
przez przed³u¿enie centralne- stêpcy Dyrektora ds. leczni-
go korytarza. Kaplicê pod we- ctwa, a tak¿e personelu, pa-
zwaniem œw. £ukasza - patro- cjentów, w³adz samorz¹do-
na lekarzy i chorych, zdobi wych: Jana Frani – Radnego 
piêkny drewniany krzy¿ Sejmiku Województwa Lubel-
z wizerunkiem Jezusa Chry- skiego, Jerzego Bieleckiego – 
stusa, widniej¹cy w nawie o³- Starosty Janowskiego, Barto-
tarza, który wykona³ Stani- sza Piecha - V-ce Starosty, 
s³aw Bi¿ek – rzeŸbiarz z Wie- Czes³awa Krzysztonia – Za-
rzchowisk. Droga krzy¿owa, stêpcy Burmistrza Janowa Lu-
któr¹ mo¿emy podziwiaæ - to belskiego, Bo¿eny Czajko-
element wyposa¿enia starej wskiej – Sekretarz Gminy, 
kaplicy, która (przypomnijmy) oraz chóru nauczycielskiego 
mieœci³a siê w piwnicy szpi- Cantores Janovienses, który 
tala. Pierwsza Msza Œw. w no- swoim œpiewem „wzniós³ na 
wo wybudowanej kaplicy zo- niebiosa” nasze modlitwy.

Nasze troski zatopione 
w modlitwie... Uroczyste 

poœwiêcenie nowej kaplicy

„Oprócz faktu, ¿e jesteœmy lekarza- i wyjœcia naprzeciw oczekiwaniom wana winda i zakupiony aparat USG. 
mi, to w œwietle przepisów jesteœmy pacjentów. Niepubliczny Zak³ad Opie- Drugi projekt dotyczy³ budowy 
tak¿e przedsiêbiorcami i to nak³ada na ki Zdrowotnej „ZDROWIE” posiada Centrum Chorób Cywilizacyjnych – 
nas nowe obowi¹zki, nowe wyzwania” dziewiêæ poradni specjalistycznych; dobudowaliœmy poddasze”. Centrum, 
– zaznacza lek. med. Maria Kokoszka chirurgii ogólnej, chirurgii onkolo- jak mo¿emy siê domyœleæ zajmuje siê 
– Kierownik NZOZ „ZDROWIE” gicznej, gruŸlicy i chorób p³uc, medy- leczeniem chorób uk³adu kr¹¿enia. 
w Janowie Lubelskim, dodaj¹c „przed- cyny sportowej, nefrologii, neurologii, W tym celu zosta³ zakupiony odpowie-
siêbiorc¹ jest siê nie tylko 8 godzin ortopedii i traumatologii, proktologii, dni sprzêt do badañ, a tak¿e nawi¹zano 
dziennie, ale ca³¹ dobê. Wymaga to urologii, a tak¿e poradnie lekarza ro- wspó³pracê z psychologiem i kariolo-
sporej pracy, systematycznoœci, która dzinnego oraz kontrakt na œwiadczenia giem. Dziœ patrz¹c na te wszystkie lata, 
w po³¹czeniu z cierpliwoœci¹, mo¿e pielêgniarki (POZ).  Ponadto sprawuje z pe³nym przekonaniem mo¿na 
przynieœæ sukces” – podsumowujê opiek¹ na osobami starszymi, opiekê powiedzieæ, ¿e NZOZ „ZDROWIE” 
Pani Kierownik. Dnia 1 paŸdziernika d³ugoterminow¹ œrodowiskow¹, a od w Janowie Lubelskim odniós³ sukces, 
br., nasze „ZDROWIE” obchodzi³o pocz¹tków swego istnienia wspó³pra- którego nie spodziewa³y siê Kierow-
piêtnastolecie powstania. O pierw- niczki zak³adu 15 lat temu. Wtedy jak 
szych pocz¹tkach funkcjonowania wspomina Maria Kokoszka „nie 
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdro- wiedzieliœmy co nas czeka, by³a taka 
wotnej w Janowie Lubelskim, o œwiad- niepewnoœæ, by³ to jeden wielki znak 
czonych us³ugach medycznych, jakie zapytania”, Izabela Anasiewicz – 
wykonywane s¹ w placówce, ale tak¿e Kostrzewa dodaje „na pocz¹tku baliœ-
na jak¹ strategiê rozwoju stawia NZOZ my siê czy przetrwamy, czy przetrzy-
„ZDROWIE”, rozmawiam z Kiero- mamy. Nasza poradnia realizuje us³ugi 
wniczkami Zak³adu, czyli z lek. med. w ramach kontraktu z NFZ. Umowy 
Izabel¹ Anasiewicz –Kostrzew¹ (spec- w NFZ s¹ podpisywane na okreœlony 
jalist¹ chorób wewnêtrznych) i lek. czas, przyk³adowo na okres 3 lat. 
med. Mari¹ Kokoszka (lekarzem inter- Nigdy nie wiemy, czy umowa bêdzie 
nist¹, specjalist¹ medycyny rodzinnej). przed³u¿ona, ale spe³niaj¹c pewne 
Przypomnijmy, ¿e do utworzenia warunki, utrzymujemy ten stan-dard, 
NZOZ, dosz³o w zwi¹zku z reform¹ umowy s¹ ponawiane. Nie s¹dziliœmy, 
s³u¿by zdrowia w 1999 roku. Pocz¹- ¿e bêdziemy rozwijaæ diagnostykê, 
tkowo Zak³ad mieœci³ siê w budynku specjalistkê, ¿e nasza przychodnia 
Komendy Powiatowej Policji w Jano- bêdzie mia³a tak¹ formê. Jest to dla nas 
wie Lubelskim. Jak podkreœla Izabela wszystkich bardzo mi³e zaskoczenie” 
Anasiewicz - Kostrzewa „Pocz¹tek re- – podsumowuje Pani Izabela - 
formy zdrowia, przyniós³ nowe mo¿li- Kierownik NZOZ „ZDROWIA”. 
woœci, postanowiliœmy skorzystaæ z tej NZOZ „ZDROWIE” w Janowie Lu-
szansy, tworz¹c pierwsz¹ w powiecie belskim pod¹¿a za nowinkami medy-
janowskim placówkê prywatn¹. Pier- cznymi, podnosi kwalifikacje swojej 
wsza siedziba naszego Zak³adu mie- kadry (zatrudnionych jest powy¿ej 50 
œci³a siê w budynku KPP, w którym po- osób, g³ównie z Janowa), dostosowuje 
cz¹tkowo pracowa³o czterech lekarzy us³ugi medyczne do bie¿¹cych po-
rodzinnych, pielêgniarki œrodowisko - trzeb, a zdobyte doœwiadczenie prze-
rodzinne. Nawi¹zaliœmy kontakt z ja- k³ada na dalszy rozwój firmy. W pracy 
nowskich Caritasem. Nie posiadaliœ- Izabelê Anasiewicz – Kostrzewê i Ma-
my natomiast gabinetów specjalistycz- riê Kokoszka wspieraj¹ mê¿owie – 
nych”. Przypomnijmy, ¿e w pierw- lekarze. „Zarz¹d jest czteroosobowy, 
szych latach funkcjonowania Zak³adu, ka¿dy z nas ma swoj¹ rolê do spe³-
oprócz Marii Kokoszka i Izabeli nienia – podkreœla lek. med. Izabela 
Anasiewicz – Kostrzewa, placówk¹ Anasiewicz – Kostrzewa. „Dla kobiety 
zarz¹dza³a lek. med. Bo¿ena Adam- jest to pewne wyzwanie jako ¿ony, 
czyk (specjalista chorób wewnêtrz- matki, czy babci” – zaznacza lek. med. 
nych). Warto w tym miejscu odnoto- cuje z janowskim DPS. W 2012 roku Maria Kokoszka, dodaj¹c „jest to mi³e, 
waæ, ¿e nowa siedziba Zak³adu, od zosta³o otwarte Centrum Leczenia ¿e pracujemy z takim zespo³em, ¿e siê 
6 paŸdziernika 2003 roku, mieœci siê Chorób Cywilizacyjnych. Powstanie rozumiemy”. Na pytanie, czego Pani 
przy ul. Jana Paw³a. Nadmieñmy, ¿e Centrum by³o mo¿liwe dziêki œrodkom ¿yczy³aby „ZDROWIU” na dalsze la-
w grudniu 2008 roku, nast¹pi³o przejê- finansowym uzyskanym z projektu ta? Maria Kokoszka odpowiada „Do-
cie Oœrodka Zdrowia w Zdzi³owicach, unijnego. Maria Kokoszka zaznacza brych przepisów, obecne ci¹gle siê 
a w kwietniu 2009 roku, Oœrodka „Dwukrotnie skorzystaliœmy z projek- zmieniaj¹. Stabilnoœci, abyœmy mogli 
Zdrowia w Batorzu. Potrzeby Zak³adu tów finansowanych ze œrodków Unii coœ zaplanowaæ”. I tego ¿yczymy na-
wynikaj¹ z przyjêtej strategii ci¹g³ego Europejskiej. Pierwszy – dostosowa- szemu „ZDROWIU” – sukcesów i sta-
rozwoju firmy, poszerzenia oferty nie budynku do potrzeb osób bilnoœci. Dziêkujê za rozmowê.
œwiadczonych us³ug medycznych niepe³nosprawnych – zosta³a zamonto- Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Z dro wi e ”  sk o ñ cz y ³o  15 l at

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Pisane z dr¿eniem serca. mo¿e po sobie gorycz zostawiæ. 
Wieczorn¹ por¹, w blasku gwiazd, Wiar¹, nadziej¹ mo¿na wszystko 
koñczone o poranku, z przeb³ys- naprawiæ”.
kiem dnia… listy, wiersze, Ryszard Martyna pisze nie tylko 
poematy. „Tworzyæ! Có¿ to za dar wiersze (wczeœniejszy wydany 
Bo¿y, by móc przekazaæ innym to tomik poezji „Zatrzymaæ czas” 
co czujê. Z³oœæ, mi³oœæ, têsknotê, (2002), czy tomik „Na drodze 
niemoc, ¿al, gniew. Czy ktoœ tego Ewangelii”, pisze fraszki, aforyz-
potrzebuje? – pyta Ryszard my. „Staram siê rozumieæ ludzi, ich 
Martyna autor tomiku poezji „Si³a wady i przywary, t³umaczyæ ich 
Mi³oœci”, dodaj¹c „moja poezja zachowania – dlatego te¿ tematyka 
jest synonimem piêkna i dobra, moich wierszy dotyczy ¿ycia, 
aktem odwagi, snem metafor, przemijania, tego co piêkne – 
a moj¹ wen¹ twórcz¹…” - dodaje mi³oœci” – podkreœla autor. Swoje 
z uœmiechem „jest moja ma³¿onka,  wiersze publikowa³ tak¿e w Anto-
jest ona moim natchnieniem”. logii Wspó³czesnej Poezji Polskiej 
„Jeszcze wczoraj nieznana, pozna- „Dojrzewanie w mi³oœci” i w Anto-
na od niechcenia, piêkniejsza od logii Modlitw Wspó³czesnych „Do 
innych, mi³oœæ od pierwszego Ciebie Ojcze”. W obecnym, 
spojrzenia…” trzecim tomiku „Si³a Mi³oœci”, 
Mojej ¿onie poœwiêci³em pierwszy czytelnik znajdzie wiersze pisane 
wiersz (napisany w latach 60- w latach 2006 – 2013”, ale tak¿e 
tych). Pamiêtam to spotkanie, ten odpowiedz na pytanie, ¿e „wa¿ne 
dzieñ… - zaznacza Pan Ryszard, s¹ tylko te dni, których jeszcze nie 
dodaj¹c - jakby to by³o dziœ, przed znamy, wa¿nych jest kilka chwil, 
oczami mam jej postaæ, kaszta- tych na które czekamy…”. Tych 
nowe w³osy, jej uœmiech. kilka chwil zrodzonych z prawdzi-

jest z zawodu logoped¹, na niniej- „Kochaæ, czy to tak ³atwo powie- œpiewu t³umu?” Na ka¿de z tych 
Dziœ ? wej mi³oœci, w sercu utkanych...

szym spotkaniu omówi³a ró¿ne dzieæ? Czy mi³oœæ to tylko s³owa? pytañ odpowiedzi¹ jest poezja, 
Spotkanie z poezj¹ Ryszarda Zaznaczmy, ¿e tomik „Si³a Mi-

rodzaje mi³oœci, zwracaj¹c szcze- „Jak oddzieliæ nagle serce od która zaprasza nas w „swe kom-
Martyny, które mia³o miejsce dnia ³oœci” zosta³ wydany z okazji 

góln¹ uwagê, ¿e mi³oœæ niejedno rozumu?” – pyta Marek Grechuta naty”, czêstuje fili¿ank¹ „zamyœle-
23 wrzeœnia br., w Janowskim Szafirowych Godów, czyli  45. 

ma imiê. Mi³oœæ do cz³owieka, do w jednej ze swych piosenek, a my nia”, rozmawia z nami o  ¿yciu, py-
Oœrodku Kultury, mo¿na podpisaæ, rocznicy œlubu Pañstwa Ewy i Ry-

Boga, do Ojczyzny, do miejsc, do do s³ów piosenkarza dopiszemy ta o nasze smutki, radoœci i ¿egna 
¿e by³a to podró¿ nie tylko do szarda Martynów. 

rzeczy… ró¿ne s¹ rodzaje, ale to co „mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa, nas uœciskiem serdecznej d³oni.
naszych serc, ale zakamarków To wyj¹tkowe spotkanie z poezj¹ 

³¹czy to g³êbokie uczucie, to nie szuka poklasku, nie unosi siê „Jutro?”
naszych myœli. Byli na nim obecni Ryszarda Martyny, nie by³oby 

poœwiêcenie, radoœæ i szczêœcie... pych¹, nie zazdroœci. Mi³oœæ nie „W d³onie j¹ chwyæ, na rêkach 
znajomi, przyjaciele autora, ma³- mo¿liwe bez pomocy Janowskiego 

Czytane fragmenty poezji Pana ustaje”. nieœ, Ona nie zniknie jak kamfora. 
¿onka Pana Ryszarda, a tak¿e Oœrodka Kultury. Za umo¿liwienie 

Ryszarda przez Ew¹ Martynê Ryszard Martyna w swych wier- Mi³oœæ wielk¹ potêg¹ jest w ma-
Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz zorganizowania spotkania i pomoc 

i Helenê Sokó³, wprowadzi³y nas szach, podkreœla, ¿e prawda, mi- gicznym strzale Amora” – czyta³ 
Janowa Lubelskiego i Jerzy Bie- w jego przeprowadzeniu – 

w nastrój refleksji, zamyœlenia. ³oœæ i m¹droœæ s¹ najwiêkszymi fragment swego wiersza Pan 
lecki – Starosta Janowski. Na spot- Pañstwo Martynowie serdecznie 

„Przeplatane” muzyczn¹ nut¹ wartoœciami. Ale czy tak ³atwo jest Ryszard, zaœ Jego Ma³¿onka cytu-
kaniu obecna by³a Zofia Ptasznik - dziêkuj¹.

w wykonaniu Aleksandry Hulak „rozpoznaæ ludzi, których ju¿ nie j¹c inny dopowiedzia³a „Mi³oœæ 
znajoma rodziny autora. Pani Zofia Tekst i foto: Dorota Kozdrai Micha³a Kulpy, zrodzi³y pytanie – znamy, jak us³yszeæ siebie poœród zniewala, zakuwa w kajdany, choæ 

Ni m  z e rk n ¹ n a si e bi e  o cz am i ,  n i m  z e tk n ¹ si ê  m y œl am i …  

pytanie towarzyszy³o spotkaniu, które mia³o inspiracjê? Czy poezjê mo¿na uprawiaæ, czy 
miejsce dnia 2 paŸdziernika br., - spotkanie mo¿e bardziej siê j¹ czuje? Wy¿ej postawio-
Janowskiego Klubu Literatów utworzonego ne pytania zrodzi³y kolejne, tym razem 
przy Muzeum Regionalnym w Janowie Lu- dotycz¹ce ¿ycia pisarza, jego warsztatu 
belskim. Jak zaznaczy³a Anna Szyszkowska pracy. Uczestnicz¹cy w spotkaniu byli 
– Butryn – pomys³odawczyni zorganizowa- zgodni, ¿e „to wszystko” co przenosz¹ na 
nia niniejszego Klubu - „na spotkania papier „z serca i chêci przychodzi”. Podczas 
zapraszamy nie tylko osoby, które pisz¹ spotkania zosta³a poruszona tak¿e kwestia 
i publikuj¹, ale tak¿e wszystkich tych, którzy przekszta³cenia Klubu w Stowarzyszenie, 
pisz¹ do szufladki, czy dopiero rozpoczynaj¹ a tak¿e propozycja planowanych publikacji, 
swoj¹ przygodê z piórem”. „Mo¿e wœród nas w których literaci mogliby zamieszczaæ 
jest ktoœ kto pisze np. sztuki teatralne, swoje utwory. Omówiono tak¿e cele i sposo-

Niby trzy zdania, niby jeden wers. Wzbo- piosenki, czy bajki, a nigdy siê nie ujawnia³, by dzia³alnoœci Klubu. „Wysz³a” tak¿e myœl, spotkanie up³ynê³o w mi³ej, serdecznej at-
gacony zdjêciem, grafik¹ tej poezji, czy zapraszamy wszystkich” – podkreœli³a pod- aby na niniejsze spotkania zaprosiæ wybit- mosferze, kolejne ju¿ niebawem. Zaznacz-
prozy treœæ. Niby tak niewiele… s³owo, czas spotkania Pani Anna. Rozmowy o twór- nych prozaików, pisarzy, czy poetów.  my, ¿e spotkania Janowskiego Klubu 
a mo¿e jego dŸwiêk? Zapisane z myœl¹ czoœci przerodzi³y siê w rozmowy o ¿yciu, Ponadto rozmawiano na temat uczestnictwa Literatów odbywaæ siê bêd¹ w pierwszy 
o kimœ bliskim, odnotowane z obserwacji o zainteresowaniach literackich przyby³ych cz³onków Klubu w konkursach poetyckich, czwartek miesi¹ca, nastêpne zaplanowano 
dnia. Powieœæ, baœñ,  nowela, opowiadanie, goœci, a tak¿e postawi³y wiele pytañ czy literackich. Ciekawym pomys³em by³a 6 listopada godz. 16.45.
wiersz. Ile zapisanych myœli, wspomnieñ, dotycz¹cych zawodu pisarza. Czy trudno propozycja, aby w przysz³oœci wydaæ anto-

Tekst i foto: Dorota Kozdrawydarzeñ, jak wiele „w tym” nas? Niniejsze nim byæ? Sk¹d poeci/pisarze czerpi¹  logiê tekstów janowskich pisarzy. Pierwsze 

„Im ciszej gra, tym g³oœniej j¹ s³yszê…”, czyli czwartkowe spotkania Klubu Literatów

bohaterka powieœci Hanny Ko- „ K a p e l u s z  z  z i e l o n y m i  
walewskiej „Tego lata, w Zaw- jaszczurkami”. Jak zaznaczy³a 
rociu”. Poetka i prozatorska, au- pisarka „pisanie, tworzenie 
torka dramatów, s³uchowisk bohaterów, poszukiwanie tema-
i scenariuszy filmowych – tów i opieranie na ich kanwie 
Hanna Kowalewska goœci³a historii ksi¹¿ek to rodzaj autote-
dnia 9 paŸdziernika br., w Miej- rapii. Bohaterowie moich ksi¹-
skiej i Powiatowej Bibliotece ¿ek s¹ wytworami mojej wyo-
Publicznej w Janowie Lubel- braŸni” – t³umaczy³a pisarka. 
skim. Podczas spotkania pisar- „Tego lata, w Zawrociu”, „Góra 
ka opowiada³a o swoim war- œpi¹cych wie¿y”, „Maska Arle-

Niejeden z nas czêsto zadaje sobie pyta- absolwentk¹ filologii polskiej na UMCS sztacie pracy, sk¹d czerpie kina”, „Przelot bocianów” i „In-
nie – jak potoczy³aby siê historia mojego i studium scenariuszowego w ³ódzkiej inspiracjê do pisania, o swoich na wersja ¿ycia” – to tytu³y ksi¹-
¿ycia gdybym podjê³a/podj¹³ tak¹, a nie inn¹ PWSFTViT. Jej ksi¹¿ka „Tego lata, zainteresowaniach i twórczoœci. ¿ek autorstwa Hanny Kowa-
decyzjê. Byæ mo¿e by³abym/by³bym w in- w Zawrociu”, zdoby³a pierwsz¹ nagrodê Nale¿y tu odnotowaæ, ¿e Hanna Kowalew- lewskiej. Ka¿da z nich zabiera nas w podró¿ 
nym miejscu. Rozmyœlamy, zastanawiamy w konkursie na powieœæ polsk¹ organizowa-ska to autorka scenariusza do popularnego do innego œwiata. Pe³nego tajemnic, 
siê, tworzymy nawet realistyczne scenariu- nym przez Zysk i s-ka Wydawnictwo „Œwiat serialu „Klan”, a jej zainteresowania pisars- zagadek, rodzinnych historii. W pisarstwie 
sze swoich losów, a w gruncie rzeczy docho- Ksi¹¿ki”, staj¹c siê bestsellerem 1998 roku. kie nie dotycz¹ tylko powieœciopisarstwa. Pani Hanny odnajdziemy nie tylko piêkne 
dzimy do wniosku, ¿e przed przeznaczeniem Zosta³a te¿ przet³umaczona na jêzyk Pani Hanna pisze tak¿e wiersze, które zapre- opisy wra¿eñ, ulotnych chwil, uczuæ 
nie da siê uciec. Czy mamy wp³yw na swoje niemiecki i w³oski. Spotkanie zosta³o zentowa³a podczas spotkania. Ponadto wy- i emocji, ale tak¿e odpowiedŸ na pytanie jaka 
¿ycie? Na wy¿ej postawione pytanie ka¿dy sfinansowane przez Instytut Ksi¹¿ki.da³a tomiki „Winoroœlinnoœæ” i „Anna jest ta „nasza inna wersja ¿ycia”?
z nas ma swoj¹ odpowiedŸ, ma j¹ tak¿e Tekst; Dorota Kozdra, foto: archiwum t³umaczy œwiat” oraz zbiór opowiadañ Nadmieñmy, ¿e Hanna Kowalewska jest 

Trochê „Innej wersji ¿ycia”
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O smakowitoœci owocu ¿urawi- nalewek, pierogów, naleœników. 
ny i nie tylko, mogliœmy siê prze- Dla tych, którzy zakosztuj¹ 
konaæ uczestnicz¹c w cyklicznej regionalnych produktów, czeka³y 
imprezie organizowanej przez przeja¿d¿ki furmank¹ i spotkania 
Jana Jarmuziewicza w £¹¿ku z ¿ywymi zwierzêtami. Ponadto 
Garncarskim. W tym roku do mo¿na by³o zwiedziæ zagrodê 
krainy rosn¹cej ¿urawiny mogliœ- pana Jarmuiewicza, a tam… 
my wybraæ siê dnia 5 paŸdzier- prezentacja tradycji garncarskiej 
nika. Oczywiœcie najwa¿niejsz¹ i architektury drewnianej. Zespo-
wœród oferowanych produktów ³y i kapele ludowe przygrywa³y 
„¯urawinobrania” pe³ni³ owoc do zabawy, a do uczestnictwa 
¿urawiny, ale tak¿e wszelkie pro- w niej zaprasza³ gospodarz 
dukty z ni¹ zwi¹zane w postaci: imprezy. 

Z u r a w i n y  s m a k

Tekst i foto: Dorota Kozdra

To ju¿ 50 lat tego szcze- tów, pisarzy. Œwiêtuj¹c ten czeñ od Burmistrza Janowa Dziadosz - Przewodnicz¹cej  
gólnego œwiêta osób z dys- Dzieñ mówimy o ich mo- Lubelskiego Krzysztofa Polskiego Zwi¹zku Niewi-
funkcj¹ wzroku. Ka¿de ko- ¿liwoœciach, problemach, Ko³tysia, Starosty Janow- domych Ko³o w Janowie 
lejne jest wyj¹tkow¹ okazj¹, ograniczeniach i perspekty- skiego Jerzego Bieleckiego, Lubelskim.  Po czêœci  
aby przypomnieæ spo³eczeñ- wach. Niewidomi i s³abo Wicestarosty Bartosza Pie- oficjalnej wyst¹pi³ zespó³ 
stwu o problemach, z jakimi, widz¹cy z Polskiego Zwi¹- cha, Dyrektor PCPR w Jano- „Janowiacy”, który wszyst-
na co dzieñ stykaj¹ siê osoby zku Niewidomych Ko³a wie Lubelskim Anny Œmit, kich uczestników wprowa-
niewidz¹ce i niedowidz¹ce. Powiatowego w Janowie Mariusza Wieleby Dyrekto- dzi³ w radosny nastrój przed 
Ka¿de z nich, podobnie jak Lubelskim oraz zaproszeni ra Zespo³u Szkó³ Zawodo- dalsza czêœci¹ przewidzian¹ 
ludzie zdrowi, chc¹ korzy- goœcie dnia 23 paŸdziernika wych w Janowie Lubelskim przez organizatorów. 
staæ z ¿ycia bez ograniczeñ. br., w Restauracji Hetmañ- i ks. kan dr Jacka Staszaka - Nadmieñmy, Dzieñ Bia³ej 
Zwróæmy uwagê, ile osób ska obchodzili swoje œwiêto Proboszcza Parafii pod Laski obchodzony jest na 
s³abo widz¹cych, czy niewi- „Miêdzynarodowy Dzieñ wezw. Œw. Jana Chrzciciela. œwiecie corocznie od 1964 
domych jest malarzami, Bia³ej Laski”. Z tej okazji ¯yczenia i kwiaty z³o¿one roku. 
rzeŸbiarzami, ilu jest poe- by³o wiele serdecznych ¿y- zosta³y na rêce Krystyny Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ni e t y p o wo œæ stan o wi  I ch  si ³ê …  Dz i e ñ  B i a³e j  L ask i

Janowskie Stowarzy- W tym s³owie mieœci siê szych. Dobrze w œrodowisku 
szenie Niesienia Pomocy miêdzy innymi pomoc inne- zapisuje siê utworzenie 
HUMANUS, funkcjonuje mu cz³owiekowi. Z takim te¿ Janowskiego Uniwersytetu 
ju¿ 11 lat. Humanus – ludzki, zamiarem utworzono JSNP Trzeciego Wieku, który 
to wielkie s³owo, zawiera- HUMANUS. Dzia³alnoœæ na dzia³a ju¿ trzeci  rok.  
j¹ce w sobie to, co dobre dla przestrzeni tych lat to wspie- Uroczysta inauguracja roku 
cz³owieka, dla przyrody.  ranie szczególnie ludzi star- akademickiego 2014/2015 

odby³a siê 25 wrzeœnia 2014 
roku. Pawe³ Wiœniewski 
Prezes  Zarz¹du JSNP 
HUMANUS przywi ta ³  
studentów, zaproszonych 
goœci oraz wyk³adowców.  
Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje pomys³ wprowadzenia 
bezp³atnych korepetycji dla 
dzieci z rodzin wielodziet-
nych i ubogich przez osoby 
w stowarzyszeniach i orga-
nizacjach skupiaj¹cych se-
niorów. Taka pomoc istnieje 
przy jednej z lubelskich 
parafii. Wœród seniorów s¹ 
przecie¿ nauczyciele, eko-
nomiœci, prawnicy, rzemieœ-
lnicy i rolnicy. 
Wspólny wypoczynek, rek-
reacja i pomoc innym daje 
wiele satysfakcji pomagaj¹-
cym i korzystaj¹cym z po-
mocy.

 Jan Machulak

Prze³amaæ bariery

Od pocz¹tku paŸdzier- cuje w Polsce. Bardzo poru-
nika br. w Janowskim Oœ- szaj¹cym i inspiruj¹cym 
rodku Kultury mo¿na ogl¹- zbiorem prac prezentowa-
daæ szczególnie piêkne nych na tej wystawie s¹ 
akwarele i obrazy olejne akwarele, w których autorka 
Tatiany Borisowny-Maje- osi¹gnê³a prawdziwe mi-
wskiej. Na wystawie, która strzostwo. Warto wspom-
trwaæ bêdzie do 14 listopada nieæ o tym, jak trudn¹ tech-
br. znajduj¹ siê prace nik¹ jest akwarela. W niej, 
o ró¿nej tematyce. Najczê- bowiem wyra¿a siê pewnoœæ która oddzia³uje na widza 
œciej s¹ to martwe natury, rêki. Jest to technika, w któ-przy osobistym kontakcie z 
kwiaty, obrazki o tematyce rej nie jest mo¿liwe popra-obrazem. Tatiana Boriso-
marynistycznej i pejza¿e. wiane, czy zmienianie ju¿ wna-Majewska urodzi³a siê 
Utrzymane s¹ w jasnych, namalowanych elementów. w 1961 roku w Rosji.  Od 
pastelowych barwach, które W akwarelach Pani Tatiany 1971 do 1977 roku uczy³a 
podkreœlaj¹ pogodny nast- mo¿na odczuæ, grê przes-siê w Joszkar - Oliñskiej 
rój. Z ka¿dej pracy emanuje trzeni i œwiat³a uzyski-Szkole Artystycznej. W la-
wielka wra¿liwoœæ autorki wanego chocia¿by przez tach 1977 – 1981 studiowa³a 
i jej umiejêtnoœæ wyra¿ania pozostawienie bia³ej plamki w Akademickiej Szkole 
ludzkich uczuæ i emocji czystego papieru poœród Artystycznej w Joszkar-Ola 
dziêki dzia³aniu kolorem tkanki koloru. Odwiedzaj¹c w pracowni prof. Miko³aja 
i œwiat³em w obrêbie przes- tê wystawê mamy szansê Jandalcowa i Anatolija 
trzeni kartki lub p³ótna. Po- doœwiadczyæ momentu zat-Jegorowa. W 1982 roku 
mimo ró¿norodnoœci dzie³ rzymania i refleksji otulonej podjê³a studia w Omskim 
Pani Tatiany, mo¿na dost- w milczenie tych obrazów, Instytucie Sztuk, a w 1987 
rzec pewien optymizm i cie- milczenie jak¿e potrzebne roku uzyska³a dyplom 
p³o nadaj¹ce ujêciom owo- wobec zgie³ku i dŸwiêków magistra plastyki i techno-
ców, czy kwiatów rodzaj codziennoœci.logii. Obecnie malarka od 
narracji, cich¹ opowieœæ, kilkunastu lat mieszka i pra- Leszek Waberski

W y stawa m al arstwa Tati an y  
B o ri so wn y -  Maje wsk i e j

Foto: Edyta So³tys

Foto: Jan Machulak

Serdeczny uœmiech wypisa- cyjnym z cyklu Zwyczaje sieni” z „BARKI”. Spójrz-
ny na twarzy, w oczach b³ysk w Polskim Domu pt. „Obie- my jeszcze raz na strój, pe³ni 
niczym promyki s³oñca, do- raczki”, zorganizowanym on nie tylko formê zaprosze-
strze¿emy patrz¹c na Mariê przez DPS w Teodorówce. nia do kolejnej nadcho-
Wolak, która reprezentowa³a W zesz³ym roku, przedsta- dz¹cej pory roku, ale tak¿e 
Dom Pomocy Spo³ecznej wiciele Domów z powiatów: jest dla nas wskazówk¹, aby 
„BARKA” w konkursie na zamojskiego, tomaszow- czerpaæ z ¿ycia nawet te 
najciekawszy strój „Pani Je- skiego, bi³gorajskiego i ja- najmniejsze, czasem kruche, 
sieñ”. Konkurs zosta³ zorga- nowskiego, mieli przyjem- niedostrzegalne radoœci 
nizowany w ramach festynu noœæ zapoznaæ siê ze zwy- dnia. Nadmieñmy, ¿e strój 
integracyjnego „Po¿egnanie czajami, które kiedyœ pano- „Pani Jesieñ” dla Marii 
Lata”, maj¹cego miejsce wa³y na polskiej wsi. W trak- Wolak, zaprojektowa³a 
dnia 10 wrzeœnia br. w DPS cie spotkania jej uczestnicy Jolanta Momot. Do jego 
w Popkowicach. Wszyscy wziêli udzia³ w konkursach, wykonania wykorzystano 
Mieszkañcy reprezentuj¹cy a tak¿e w grach i zabawach m.in. dary jesieni: liœcie, 

W kolorach zachodz¹ce- poszczególne Domy zostali o charakterze sportowym.  kwiaty, owoce, roœlinnoœæ. 
go s³oñca, po ¿ó³æ, czerwieñ, docenieni i wyró¿nieni. Na- Spotkania integracyjne po- Piêkny wianek upleciony 
odcienie br¹zu… purpury. tomiast 19 wrzeœnia br., zostawi³y nie tylko piêkne z bogactw ziemi, korale, 
W tkaninach wiecznoœci, tu¿, tu¿ mimozami jesieñ siê Tekst: Dorota Kozdra, delegacja Mieszkañców wspomnienia i moc radoœci, bransoletka, a tak¿e kosz 
ulotnoœci, „powiewu ¿ycia”, zaczyna. Jest ona z³otawa, foto; archiwum DPS i Pracowników DPS uczest- ale tak¿e ten szczególny pe³en owoców i warzyw, 
kolejnej pory roku… jesieni.  pogodna, jest mi³a. „BARKA”niczy³a w spotkaniu integra- serdeczny uœmiech „Pani Je- informowa³ nas o tym, ¿e… 

Mi m o z am i  je si e ñ  si ê  z acz y n a…  z ³o tawa,  p o go dn a i  m i ³a
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O tych, którzy odeszli za- gdzie nie bêdziemy przemi- lasz kolejny znicz. Mówisz przechodz¹c zerknie, west- nas tu chcia³. Powiedz mi, 
wsze œpiewa wiatr. O Ich jaæ”. Niewielki krzy¿, tu mi „ka¿dy z nich chcia³ tylko chnie, byæ mo¿e nad t¹ mogi- czy ju¿ czas? Listopadowa 
œladach… za ¿ycia przypo- ma³y anio³ œpi. To nie sen, to ¿yæ”. Widzê coraz wiêkszy ³¹, zatrzyma siê i d³u¿ej po- cisza, to szczególny czas na 
mina ta niejedna ³za. To ona rzeczywistoœæ jest. Tu przy- krzy¿ – powiedz mi Bo¿e, zostanie. Byæ mo¿e bêdzie wspomnienia o tych, którzy 
rzeŸbi ten „listopadowy stanê, zatrzymam siê. Tak w któr¹ stronê mam iœæ? nam to dane… Lecz dzisiaj „na zawsze w sercu i pamiêci 

Ka¿dego dnia mijamy siê, kwiat”, to ona daje nam niewiele mia³ lat, zabra³ go gdzieœ œpieszymy siê, bieg- pozostali”. Oni nie umieraj¹, 
staramy siê nie widzieæ na-wspó³czesnym znak. Tutaj „tamten œwiat”. Niewielki niemy, tylko gdzie? gdy trwaj¹ w pamiêci ¿y-
szych ³ez. Lecz gdy przyj- Powiedz mi, dlaczego tak to ka¿dy swoje miejsce, swoj¹ krzy¿ – powiedz mi Bo¿e jak wych. Listopadowy dzieñ – 
dzie czas, „zobaczyæ siê jest? Coraz ciszej, pozosta³ ciszê ma. Tutaj w ka¿dym ¿yæ? Upada kolejna ³za. Jak 1 listopada, jedyny w roku 
nam”, pod¹¿yæ ostatni¹ z na- tylko wiatr. To on pyta³ nas kamieniu ¿ycie Twoje, Moje, trudno odejœæ st¹d. W oddali taki jest i Twoje ¿ycie jedyne 
szych dróg, spotkamy siê, „czy rozumiemy naszego Nasze wyryte jest… i zapisa- gdzieœ, przy mogile naszych tak¿e wiesz…
w³aœnie tu… Byæ mo¿e ktoœ ¿ycia sens”, to on zatrzymaæ Dorota Kozdrana myœl „abyœmy doszli tam, serc, dostrzegam Ciê. Zapa-

Aby œm y  do sz l i  tam ,  gdz i e  n i e  bê dz i e m y  p rz e m i jaæ

Zjednoczonych. Babcia Pani 
Jennifer czêsto wraca wspo-
mnieniami do miejsca, gdzie 
siê wychowa³a. Swej wnu-
czce opowiada o polskiej 
kulturze, o polskich zwy-
czajach, o rodzinnym domu, 
tu w Janowie Lubelskim. 
Mija wiele lat. Jennifer 
Stockman przyje¿d¿a do 
Polski. Przyje¿d¿aj¹c, zabie-
ra z sob¹ nie tylko pamiêæ 
o swoich przodkach, ale 
tak¿e sentyment. Teraz prze-
kazywane wspomnienia 
o¿ywaj¹. Opowieœci o pols-
kiej kulturze, to ju¿ nie prze-
kaz ustny, a rzeczywistoœæ… nale¿y do najbardziej zna- i w Warszawie. Jest to ksi¹¿- uczestniczy³a w spotkaniu 
Dnia 24 paŸdziernika br., nych postaci gospodarczych ka ilustruj¹ca przyczyny przygotowanym przez Mu-
Janów Lubelski odwiedzili i politycznych w USA. obecnego za³amania gospo- zeum Regionalne w Ja-
Jennifer i David Stockama- Jennifer Stockman przyje- darki amerykañskiej po nowie Lubelskim. Barbara 
nowie. Jennifer Stockman cha³a do Polski wraz ze 2007 roku, a tak¿e skutki Nazarewicz – Dyrektor 
jest  prezesem amerykañ- swym mê¿em z wielu powo- kryzysu œwiatowych finan- Muzeum, przedstawi³a pre-
skiej Fundacji Guggenhei- dów. Jednym z nich s¹ sów, jaki po nim nast¹pi³. zentacjê multimedialn¹ do-
mów najwiêkszej na œwiecie poszukiwania jej korzeni Podczas wizyty w Janowie tycz¹c¹ dziejów i historii 
fundacji zajmuj¹cej siê w Janowie Lubelskim. Dru- Lubelskim, Stockmanowie ¯ydów w Janowie Lubels-
wspieraniem sztuki wspó³- gim by³a promocja ksi¹¿ki goœcili w Janowskim Oœrod- kim. Pañstwu Stockmanom 
czesnej. Natomiast David Davida Stockmana „Wielka ku Kultury. Jennifer Stock- w wizycie w Polsce towa-Dla Jennifer Stockman Janowskiej. Œladów… Ja-
Stockman jest wybitnym deformacja, czyli jak sko- man by³a zachwycona wy- rzyszy³ ich bliski przyjaciel - by³a to pierwsza podró¿ do nów Lubelski w okresie 
ekonomist¹, by³ym minist- rumpowano amerykañski stêpem zespo³u ludowego Jan Fijor. Autor ksi¹¿ki „Jak Polski, podró¿ wyj¹tkowa miêdzywojennym, na jednej 
rem ds. bud¿etu za prezy- kapitalizm”. O swojej ksi¹¿- „Janowiacy”. Kolejno Pre- zosta³em milionerem”.w poszukiwaniu w³asnych z ulic mieszkaj¹ dziadkowie 
dentury Ronalda Reagana. ce David Stockman opo- zes Fundacji Guggenhei-korzeni, œladów i obecnoœci Jennifer Stockaman. Rok Tekst i foto: Dorota KozdraNadmieñmy, ¿e Stockman wiada³ w Stalowej Woli, mów wraz z ma³¿onkiem swoich przodków na Ziemi 1920 emigruj¹ do Stanów 

Prezes amerykañskiej Fundacji Guggenheimów odwiedzi³a Janów Lubelski

Zanim siê spotkali, za- siê kochaj¹ z ca³ego serca, 
nim ich d³onie z³¹czy³ los, nigdy siê nie starzej¹”.  Dnia 
szli przez ¿ycie dwoma 22 paŸdziernika br., mia³a 
osobnymi œcie¿kami. Pierw- miejsce wyj¹tkowa uroczy-
sze spotkanie, zapoznanie stoœæ zwi¹zana z nadaniem 
i s³owa ma³¿eñskiej przysiê- medalu „Za d³ugoletnie 
gi. Rocznica œlubu to szcze- po¿ycie ma³¿eñskie” 37 pa-
gólna okazja, aby siê zatrzy- rom ma³¿eñskim. Uroczy-
maæ i spojrzeæ wstecz na stoœæ odby³a siê w Janows-
swoje ¿ycie. To wyj¹tkowy kim Oœrodku Kultury, a wrê-
moment, aby podsumowaæ czenie medali dokona³ Krzy-
te wspólne lata. Razem po- sztof Ko³tyœ – Burmistrz 
konywali trudnoœci narzu- Janowa Lubelskiego.  

Medal otrzymali: Irena i Jó-cone przez los. Byli dla 
zef  Cho³ody,  Eugenia siebie wsparciem, na dobre 
i Mieczys³aw Derusiowie, i z³e. Ka¿da z tych ma³¿eñ-
Teresa i Józef Dudkowie, skich par, ma swoj¹ historiê, 
Janina i Henryk Dygusio-ka¿da z nich to jak osobna 
wie, Janina i Bronis³aw ksi¹¿ka. Dziœ mo¿na dopisaæ 
Dziewa, Bronis³awa i Hen-kolejne stronice. Na jednej 
ryk Fac, Zofia i Józef Fliso-z nich myœl „Ludzie, którzy 

wie, Marianna i Aleksander Mieszkowscy, Czes³aw Barbara i Krzysztof Wasz-
Garbaczowie,  Jadwiga i Marian Orze³, Wac³awa czukowie, Helena i Euge-
i Józef Gierulscy, Helena i Julian Pawlosowie, Janina niusz Wieleba, Janina i Sta-
i Czes³aw Golec, Honorata i Janusz Pecko, Wanda nis³aw Wieleba, Krystyna 
i Stanis³aw Jakubiec, Irena i Franciszek Pi³at, Maria i Henryk Wujec, Czes³awa 
i Czes³aw Kierepka, Karoli- i Zdzis³aw Romaniuk, i Tadeusz Zgnilec, Danuta 
na i Marian Kokoszka, Czes³awa i Czes³aw Rz¹do- i Jerzy Zieliñscy.

Nadmieñmy, ¿e nadanie W³adys³awa i Marian Kowa- wie, Wanda i Józef Siembi-
medali poprzedzi³ wystêp lscy, Honorata i Julian da, Stanis³awa i Ignacy 
artystyczny przygotowany Krasowscy, Teresa i Mieczy- Stolarzowie, W³adys³awa 
przez Publiczne Przedszkole s³aw Kuœmierczykowie, i Józef Syc, Barbara i Ale-
Nr 3 w Janowie Lubelskim.Jadwiga i Hipolit £ukasi- ksander Szabat, Natalia i Fe-

kowie, Janina i Jozef Ma³ko- liks Szyszkowscy, Wanda Tekst i Foto: Dorota Kozdra
wie, Bronis³awa i Stanis³aw i Mieczys³aw Tomczykowie, 

P rz e z  te  wsz y stk i e  l ata sz l i  „t¹  dro g¹” ra z e m
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Firma AmeriGas Polska, w ramach akcji Bez w¹tpienia AmeriGas to firma, która 
„Ty wygrywasz, AmeriGas pomaga!”, dystrybuuj¹c swoje produkty anga¿uje siê 
wyposa¿y Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w ¿ycie lokalnych spo³ecznoœci. Uczniowie 
w Momotach Górnych w Janowie Lubel- szkó³, które wziê³y udzia³ w konkursie, przez 
skim w nowoczesne pomoce edukacyjne. pó³ roku zbierali foliowe plomby AmeriGas 
Celem pierwszej edycji konkursu „Ty z zaworów butli gazowych. Szko³y, które 
wygrywasz, AmeriGas pomaga!”, by³o ogó³em zebra³y ich najwiêcej lub najwiêcej 
wsparcie szkó³ z ca³ej Polski, w zakresie w przeliczeniu na jednego ucznia, otrzyma³y 
wyposa¿enia pracowni dydaktycznych, punkty, za które nastêpnie zamawia³y 
a tak¿e integracja uczniów, nauczycieli wybrane przez siebie nagrody. Dziêki ca³ej 
i rodziców w poprawê jakoœci warunków Akcji AmeriGas wyposa¿y³a ponad 
kszta³cenia. Podkreœlaliœmy równie¿ 40 szkó³, z ró¿nych czêœci Polski, w pomoce 
wzglêdy œwiadomoœci ekologicznej, kon- edukacyjne takie jak: mikroskopy, monitory, 
kurs promowa³ bowiem gaz p³ynny jako projektory multimedialne, laptopy, tablice 
paliwo do gotowania czy ogrzewania, który interaktywne i inne. Akcja spotka³a siê 
jest fantastyczn¹, ekologiczn¹ alternatyw¹ z du¿ym zainteresowaniem szkó³, wiêc ju¿ 
dla wêgla i oleju opa³owego! – mówi we wrzeœniu AmeriGas uruchomi³ drug¹ jej 
Agnieszka Stochmal, marketing manager edycjê! Wiêcej informacji znajduje siê na 
w AmeriGas Polska. stronie: www.konkursamerigas.pl

AmeriGas nagrodzi Publiczn¹ Szko³ê 
Podstawow¹ w Momotach Górnych

przemocy i agresji wœród m³odzie¿y 
szkolnej, a jej przyczyny tkwi¹ nie tylko 
w œrodowisku  rodzinnym. O tym wa¿nym 
aspekcie referowa³a dr Dorota Gizicka 
z KUL, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê, ¿e 
agresja ma ró¿n¹ postaæ i formy. „Prawne 
aspekty przeciwdzia³ania przemocy 
w rodzinie” to tematyka wyst¹pienia 
Agnieszki Olszewskiej  z Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” w Warszawie. Ze swoimi 
uwagami dotycz¹cymi „Dobrych praktyk – 
superwizja Oœrodka Interwencji Kryzyso-
wej Œwidnik”, podzieli³a siê z nami Anna 
Modrzejewska z OIK w Œwidniku. Z tego¿ 
oœrodka goœciliœmy tak¿e Beatê Jeleñsk¹, 
która podczas spotkania zaznajomi³a 
zebranych z zagadnieniem „Dziecko – ofiara 

„Razem przeciw przemocy” – pod takim 
krzywdzenia – diagnoza, funkcjonowanie, 

has³em odby³a siê poniedzia³kowa konferen-
formy pomocy”. Klamr¹ spinaj¹c¹ konfe-

cja 22 wrzeœnia br., zorganizowana przez 
rencjê "Razem przeciwko przemocy", by³o 

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie 
wyst¹pienie Faustyny £azur z Komendy 

w Janowie Lubelskim. Wœród prelegentów 
Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. 

znalaz³y siê osoby, które zawodowo maj¹ do 
Pani Faustyna przedstawi³a nam jak 

czynienia z zagadnieniem przemocy. Wœród 
wygl¹da. „Realizacja Procedury Interwencji 

nich znalaz³a siê Krystyna Wyrwicka – 
„Niebieskiej Karty” na terenie Powiatu 

Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji 
Janowskiego. Spotkanie poprowadzi³a Anna 

Spo³ecznej MPIPS w Warszawie z tematem 
Mazur z Katolickiego Centrum Pomocy Ro-

wyst¹pienia „Pracownik socjalny w syste-
dzinie im. ks. kard. Adama Koz³owieckiego 

mie przeciwdzia³ania przemocy”, Aleksan-
w Janowie Lubelskim. Zaznaczmy, ¿e orga-

dra Warmiñska z Regionalnego Oœrodka 
nizatorami oprócz KCPR w Janowie 

Polityki Spo³ecznej w Lublinie, która 
Lubelskim, by³o Kolegium Pracowników 

omówi³a „Dzia³ania województwa lubels-
S³u¿b Spo³ecznych w Bi³goraju, Wydzia³ 

kiego na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w 
Zamiejscowy Nauk Spo³ecznych w Stalowej 

rodzinie”. Wiele pytañ wywo³a³o zagadnie-
Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lu-

nie, które przedstawi³a dr Ma³gorzata 
blinie, Gmina Janów Lubelski, Starostwo 

Szyszka z KUL dotycz¹ce „Przemocy 
Powiatowe w Janowie Lubelskim.

domowej w statystykach i opinii publicz-
Tekst: Dorota Kozdra, foto; Edyta So³tysnej”. Natomiast o „Przemocy jako chorobie 

psychicznej” zapozna³a 
zebranych dr Justyna Kula 
– Lic z KUL. Jak mo¿emy 
siê domyœleæ przemoc 
dotyka osób w ró¿nym 
wieku. Coraz czêœciej s¹ 
to osoby starsze, które 
ukrywaj¹ swoje cierpie-
nie, boj¹ siê mówiæ o tym 
otwarcie. O przemocy 
w stosunku do osób 
starszych, jako wielop³a-
szczyznowym problemie 
opowiedzia³a dr Monika 
Adamczyk z KUL. Coraz 
trudniejsza do zdefinio-
wania pozostaje kwestia 

S¹ takie pytania, na które ciê¿ko 
znaleŸæ odpowiedŸ...

Od 31 sierpnia ka¿dy pieszy, który Nowy przepis nie bêdzie mia³ zastosowania 
bêdzie siê porusza³ po zmierzchu po drodze w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta 
poza obszarem zabudowanym, musi mieæ z ca³ej szerokoœci drogi i ma pierwszeñstwo 
odblask umieszczony w sposób widoczny przed pojazdem. Elementami odblaskowymi 
dla kieruj¹cych. Za brak elementu odblasko- mog¹ byæ przedmioty doczepiane do 
wego bêdzie grozi³ mandat – od 20 do 500 z³. ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. 
Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo Wa¿ne jest ich umieszczenie: odblaski 
o ruchu drogowym nak³ada³y obowi¹zek zaleca siê umieszczaæ na wysokoœci kolan, 
noszenia elementów odblaskowych jedynie d³oni, w okolicy œrodka klatki piersiowej 
na osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia. i pleców – wówczas bêdziemy mieli pew-

noœæ, ¿e s¹ dobrze widoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego. Warto 
przypomnieæ, ¿e po zmroku pieszy ubrany 
w ciemny strój jest widziany przez 
kieruj¹cego pojazdem z odleg³oœci oko³o 40 
metrów. Natomiast osoba piesza, maj¹ca na 
sobie elementy odblaskowe, staje siê 
widoczna nawet z odleg³oœci 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalaj¹  kierowcy 
wyhamowaæ i bezpiecznie omin¹æ pieszego. 
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji 

Teraz ustawodawca rozszerzy³ go na wszyst- prawa o ruchu drogowym podkreœlano, ¿e 
kich, niezale¿nie od wieku, którzy bêd¹ koszty elementów odblaskowych s¹ zniko-
poruszaæ siê po zmierzchu poza obszarem me, natomiast koszty leczenia ofiar wypad-
zabudowanym. W przepisach przewidziano ków, nie licz¹c strat materialnych, s¹ zdecy-
wyj¹tek: pieszy bêdzie móg³ siê poruszaæ po dowanie wy¿sze i trudne do oszacowania. 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym Nowy przepis nie powoduje obci¹¿enia dla 
bez elementów odblaskowych, je¿eli bêdzie bud¿etu pañstwa, mo¿e natomiast ocaliæ 
siê znajdowa³ na drodze przeznaczonej ¿ycie wielu u¿ytkownikom dróg.
wy³¹cznie dla pieszych lub na chodniku. Faustyna £azur – KPP w Janowie Lubelskim

Obowi¹zkowe odblaski dla pieszych

Janowscy policjanci dbaj¹c o bezpie- zapamiêta³y jak najbezpieczniej przejœæ na 
czeñstwo najm³odszych, organizuj¹ spotka- drug¹ stronê jezdni. Jak bezpiecznie bawiæ 
nia w szko³ach, podczas których propaguj¹ siê w szkole oraz w domu. Maluchy równie¿ 
zasady bezpiecznych zachowañ. Dziœ wykazywa³y siê du¿¹ wiedz¹ na temat 
janowscy policjanci spotkali siê z pond 170 – bezpieczeñstwa, przekazan¹ przez rodziców 
osobow¹ grup¹ dzieci z  klas pierwszych i wychowawców. Dzieci otrzymywa³y 
Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim. elementy odblaskowe. Policjanci zapowia-
Funkcjonariusze przekazywali dzieciom daj¹, ¿e spotkania z dzieæmi bêd¹ kontynuo-
podstawowe zasady bezpieczeñstwa, które wane we wszystkich szko³ach. Elementy 
mog¹ je uchroniæ przed ró¿nego rodzaju odblaskowe otrzymaliœmy dziêki wsparciu 
zagro¿eniami. Dzieci dowiedzia³y siê jak w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania 
sposób prawid³owy korzystaæ z chodnika i „Leœny Kr¹g” w Janowie Lubelskim.

Faustyna £azur – KPP w Janowie Lubelskimco robiæ, je¿eli go nie ma. Na pewno 

Spotkania w szko³ach na temat 
bezpieczeñstwa

Po czterdziestu latach oczekiwania jed- Dziêki wsparciu i pomocy Dh. Micha³a 
nostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jano- Karwatowskiego zosta³y zamontowane 
wie Lubelskim, doczeka³a siê w³asnego nowe bramy gara¿owe, wykonano strop 
gara¿u na sprzêt i urz¹dzenia po¿arnicze. Po z ociepleniem oraz wylano now¹ posadzkê 
przekazaniu obiektu przez Zak³ad Obs³ugi pod³ogow¹.
Szkó³ i Przedszkoli, zosta³ on wyremonto- Wykonanie wszystkich prac mo¿liwe by³o 
wany. Wiele prac zosta³o wykonanych przez przy finansowym wsparciu:
cz³onków OSP m.in. malowanie wewn¹trz i ? Dyrektora Zak³adu Obs³ugi Szkó³ 
zewn¹trz gara¿u, odmalowanie stolarki i Przedszkoli Pana Zbigniewa Flisa,
okiennej oraz malowanie pokrycia ? Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana 
dachowego pod kierunkiem gospodarza Krzysztofa Ko³tysia,
OSP Janusza Lepiejzy. ? Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochot-

niczych Stra¿y Po¿arnych w Lublinie.
? S³owa podziêkowania za wykonan¹ prace 

kieruje siê do wszystkich, którzy przy-
czynili siê do wykonania remontu obiektu 
gara¿owego.

Zarz¹d OSP w Janowie Lubelskim czyni 
starania celem pozyskania nowego samo-
chodu po¿arniczego w 2015 r., który zast¹pi 
wys³u¿onego ̄ uka z 1977 r.

Zarz¹d OSP w Janowie Lubelskim

Gara¿ dla Jednostki OSP Janów Lubelski
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Kiedy na dworze panuj¹ rzeæ wszêdzie. Apelujemy do 
niskie temperatury wiele Pañstwa nie b¹dŸmy obojê-
osób nara¿onych jest na utra- tni. Zwróæmy uwagê na 
tê ¿ycia lub zdrowia na sku- osoby bezdomne, samotne, 
tek wych³odzenia organizmu. bezradne czy nietrzeŸwe. 
Problem ten dotyka przede Informujmy o ka¿dej zauwa-
wszystkim osób bezdom- ¿onej osobie le¿¹cej lub sie-
nych, samotnych, w pode- dz¹cej na ziemi, ³awkach, 
sz³ym wieku. Ale nie tylko. przystankach, b¹dŸ przeby-
Zagro¿enie takie dotyczy waj¹cej w altankach ogrodo-
tak¿e osób bêd¹cych pod wych, czy pomieszczeniach 
wp³ywem alkoholu. Widz¹c opuszczonych i nieogrze-
osobê potrzebuj¹c¹ pomocy wanych, która mog³aby byæ 
nie b¹dŸmy obojêtni i pomó¿- nara¿ona na wyziêbienie.
my jej. Policjanci systema- Zg³oszenia mo¿na przekazy-
tycznie kontroluj¹ miejsca, waæ pod numerami telefonów 
w których mog¹ przebywaæ 997, 112 lub pogotowia ra-
osoby bezdomne. Udzielaj¹ tunkowego. Nasze zaintere-
potrzebuj¹cym informacji, sowanie, byæ mo¿e przyczyni 
w jakich placówkach mog¹ siê do tego, ¿e uratujemy 
znaleŸæ schronienie i bez- komuœ ¿ycie. Sami równie¿ 
piecznie przetrwaæ zimê. starajmy siê okazaæ ¿yczliwe 
Naszym wspólnym obowi¹z- serce i wyci¹gn¹æ pomocn¹ 
kiem jest dba³oœæ o ¿ycie d³oñ w kierunku tych, którzy 
i zdrowie drugiego cz³owie- tej pomocy potrzebuj¹. Nie 
ka, dlatego ka¿dy œpi¹cy na przechodŸmy obok  takich 
³awce, os³abiony czy nietrze- osób obojêtnie. Pamiêtajmy 
Ÿwy cz³owiek to sygna³ dzia- jeden telefon mo¿e uratowaæ 
³ania dla mundurowych. Nie- czyjeœ ¿ycie.
stety policjanci nie mog¹ dot-

Nie b¹dŸmy obojêtni

Oko³o 200 osób zwi¹za- raficie jej sprostaæ, dlatego kszta³cenia uczniów - m³o-
nych z oœwiat¹ spotka³o siê w³aœnie jesteœcie godni po- dych Polaków, to dziêki Pañ-
15 paŸdziernika br. w Janow- dziwu dla Tego, co robicie. - stwu mo¿emy z optymizmem 
skim Oœrodku Kultury na mówi³ Piotr Rzetelski. Bar- patrzeæ w przysz³oœæ. Orga-
Dniu Edukacji Narodowej. tosz Piech przypomnia³, ¿e nizatorzy spotkania, promo-
Na uroczystoœci byli obecni szko³a nie mog³aby funkcjo- wali lokalnych artystów. By-
przedstawiciele wszystkich nowaæ bez dróg, chodników, ³o to ju¿ drugie spotkanie 
szkó³, przedszkoli oraz bi- bazy sportowo - oœwiatowej wszystkich przedstawicieli 
bliotek z terenu powiatu ja- oraz nowoczeœnie wyposa¿o- szkó³, przedszkoli, bibliotek 
nowskiego. Obchody prowa- nych sal dydaktycznych. oraz pracowników oœwiaty 
dzili Anna Szmidt oraz Rado- Obecni samorz¹dowcy do- z terenu ca³ego Powiatu Ja-
s³aw Szymañski, natomiast k³adaj¹ wszelkich starañ, aby nowskiego. Gospodarze uro-
uroczystego otwarcia doko- wywi¹zaæ siê z powierzo- czystoœci dali mo¿liwoœæ 
nali gospodarze obchodów nych zadañ i jestem pewien wspólnego spêdzenia czasu, 
Piotr Rzetelski radny Sejmi- ¿e wykonuj¹ je wzorowo. wymiany doœwiadczeñ, 
ku Województwa Lubelskie- Wœród zaproszonych goœci pogl¹dów, a przede wszyst-
go oraz Bartosz Piech wice- znaleŸli siê: Henryk Smolarz kim rozmowy na tematy 
starosta Powiatu Janowskie- Pose³ na Sejm Rzeczpospoli- zwi¹zane z oœwiat¹ wszyst-
go. Z okazji obchodzonego tej Polskiej. Pose³ Henryk kim uczestnikom, którzy 
Dnia Edukacji Narodowej, Smolarz mówi³ jak ciê¿ka licznie przybyli do Janow-
pragnê przede wszystkim po- i wymagaj¹ca jest praca nau- skiego Oœrodka Kultury. Po-
dziêkowaæ Pañstwu za pasjê czyciela, ile wysi³ku wymaga dziêkowali jednoczeœnie 
i entuzjazm, oraz ci¹g³e pod- w obecnej sytuacji wycho- wszystkim osobom pracuj¹-
noszenie jakoœci kszta³cenia wanie m³odego cz³owieka. cym na rzecz naszej janow-
naszej m³odzie¿y. Wasza pra- Dziêkuje wszystkim osobom skiej m³odzie¿y.
ca jest szczególna, a Wy pot- zaanga¿owanym w proces Tekst i foto : cz³onkowie FML

niemy równie¿ podziêkowaæ 
pracownikom oraz Pani 
Prezes Stowarzyszenia Lo-

W ramach przyznanych go,  za³o¿yli Klub Sportowy 
kalna Grupa Dzia³ania „Leœ-

œrodków finansowych w kon- "TYTAN", maj¹cy na celu 
ny Kr¹g”.

kursie grantowym, zosta³ zor- promocjê zdrowego stylu 
ganizowany piknik sportowo ¿ycia oraz sprawnoœci fizycz-
- rodzinny, dla dzieci i m³o- nej. Serdeczne podziêkowa-
dzie¿y z powiatu janowskie- nia kierujemy do Panów Bar-
go. Ponadto zosta³o zrealizo- tosza Piech oraz Piotra Rze-
wane spotkanie sportowe, telskiego za inicjatywê oraz 
podczas którego sportowcy pomoc w zorganizowaniu po-
z terenu powiatu janowskie- wy¿szych wydarzeñ. Prag-

W dniach 13-go i 14-go wrzeœnia br., odby³y 
siê mistrzostwa województwa lubelskiego w kon-
kurencji skoków przez przeszkody. Nasza 
zawodniczka Anita Orze³ na koniu Sakar po 
ciê¿kich dwóch dniach zmagañ zajê³a trzecie 
miejsce w kategorii m³odzików. Anita jest m³od¹ 
zawodniczk¹ która dopiero w tym roku rozpoczê³a 
swoje starty w zawodach jest wiêc to ogromny 
sukces zawodniczki, konia oraz ich trenera. 
Gratulujemy wszystkim zwyciêzcom oraz z nie-
cierpliwoœci¹ czekamy na kolejny sezon zmagañ. 

R E G R A N T I N G

Z powa¿aniem 
Piotr G¹bka 

Prezes Klubu Sportowego 
"Janowski Orlik”

Projekty wspó³finansowane 
przez Starostwo Powiatowe w 

Janowie Lubelskim oraz 
Powiatowy Bank Spó³dzielczy 

w Janowie Lubelskim

Dzieñ Edukacji Narodowej w Janowskim Oœrodku Kultury

Podium zdobyte 

Oœrodek JeŸdziecki Karino

Faustyna Fazur 
– KPP w Janowie Lubelskim
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W dniu 18.10.2014 r. w Po³añcu, rozegrane zo-
sta³y Mistrzostwa Makroregionu (Region C woj. 
lubelskie, œwiêtokrzyskie, ³ódzkie, podkarpackie) 
w zapasach styl wolny i w zapasach kobiet. 
W zawodach startowa³o 260 zawodników i zawo-
dniczek z 28 klubów. Zawodnicy Olimpu wywal-
czyli 5 medali: Czarna Edyta - srebrny medal kat. 
37 kg, Haase Albert - srebrny medal kat. 53 kg, 
Moskal Grzegorz - srebrny medal kat. 73 kg, 
Todys Natalia - br¹zowy medal kat. 44 kg, Kiszka 
Kinga - br¹zowy medal kat. 48 kg. Pozostali 
zawodnicy wywalczyli punktowane miejsca.

W punktacji klubowej Olimp Janów Lubelski 
sklasyfikowany zosta³ na VI miejscu.

JLKS Olimp Janów Lubelski
Tadeusz Kuœmierczyk

5 medali zawodniczek i zawodników 
O l i m p u J an ó w L ube l sk i

W dniach 10 - 12 paŸdziernika br., 
w Radomiu odby³ siê Puchar Polski 
Kadetów w zapasach styl klasyczny w 
obsadzie miêdzynarodowej. Zawodnik 
„Olimpu” Janów Lubelski - Krzysztof Litka, 
wywalczy³ br¹zowy medal w kategorii 
wagowej 63 kg, co jest bardzo du¿ym 
sukcesem naszego zawodnika. W kategorii 
63 kg startowa³o 26 najlepszych zapaœników 
z naszego kraju oraz reprezentacje £otwy 
i Ukrainy. Zwyciê¿y³ w tej kategorii Gytis 
Kulevicius z £otwy. 
Krzysztof Litka osi¹gniêtym wynikiem 
zapewni³ sobie miejsce w kadrze narodowej 
kadetów.

JLKS „Olimp” Janów Lubelski

D u ¿ y  s u k c e s  z a p a œ n i k a  
O L I M P U  J a n ó w  L u b e l s k i

ku ze swoimi stoiskami 
wyst¹pi³y miêdzy innymi 
„Sanepid” „ Warsztaty Tera-
pii Zajêciowej”, Œrodowi-
skowy Dom Samopomocy” 
oraz Dom Pomocy Spo³ecz-
nej „BARKA” Okaza³y 
namiot „BARKI” przyci¹-
gn¹³ ca³e rodziny, rozmowy 
z mieszkañcami i persone-
lem przeplatane by³y poczê-
stunkiem w postaci œwiet-
nego bigosu. Niektórzy goœ-
cie mogli odpocz¹æ od Katolickie Centrum Po- „Olimpu” klubu znanego nie Lewandowski Piotr - V 
upa³u, inni usi¹œæ na chwilê, mocy Rodzinie im. ks. kard. tylko w Polsce, ale na miejsce Ogólnopolskiego 
na wszystkich czeka³o dobre Adama Koz³owieckiego matach europejskich, tak¿e Turnieju Klasyfikacyjnego 
s³owo od Marioli Surtel wspólnie ze Starostwem Po- z uwagi na osi¹gniêcia M³odzików, Kret Katarzyna 
Dyrektorki DPS i pracow-wiatowym zorganizowa³o sportowe .W pokazie brali - Mistrzyni Województwa 
ników. Uczestnictwo mie-piknik rodzinny.  Preludium udzia³ zawodnicy: Todys Lubelskiego Dzieci, Skupiñ-
szkañców Domu w pikniku, spotkania by³ mecz pi³ki Wojciech - Mistrz Polski ski Jakub - Mistrz Woje-
to prze¿ycie osobiste, to no¿nej rozegrany na boisku Juniorów M³odszych w za- wództwa Lubelskiego Dzie-
chwila radoœci, to mi³e obok ZOOMU NATURY. pasach styl klasyczny, Pizoñ ci. Po pokazach sportowców 
wspomnienia. Nie wszyscy Samorz¹dowcy kontra „ Kamil - br¹zowy medalista Pañstwowa Powiatowa 
mieszkañcy mog¹ braæ reszta œwiata”. Mecz by³ Pucharu Polski Juniorów Stra¿ Po¿arna zaprezento-
udzia³ w tego rodzaju pasjonuj¹cy, szczególnie dla M³odszych, Sokal Micha³ - wa³a akcje ratownicz¹ po 
imprezach, z uwagi na stan graczy i kibiców, którzy srebrny medalista Miê- symulowanym wypadku 
zdrowia. Wystêp Teatru ogl¹dali mecze „Janowian- dzywojewódzkich Mist- drogowym, w rozbitym 
Zwi¹zku Emerytów, Renci-ki” i Klubu Ruda.  Dru¿yna rzostw Juniorów M³od- samochodzie byli ludzie, 
stów i inwalidów przedsta-„Reszty Œwiata” sk³ada³a siê szych, Todys Natalia - srebr- których nale¿a³o uratowaæ. 
wi³ „S³oneczn¹ Bajkê” wg w wiêkszoœci z by³ych za- na medalistka Ogólnopol- Akcja wzbudzi³a du¿e 
H. Januszewskiej i by³ nieja-wodników przywo³anych skiego Turnieju Klasyfika- zainteresowanie szczególnie 
ko zwieñczeniem  tego dnia.  klubów. Po wyrównanym cyjnego M³odziczek w za- wœród dzieci, które przyby³y 
Zabawie sprzyja³a piêkna meczu ka¿dy zawodnik pasach kobiet, Czarna Edyta na piknik ze starszym 
pogoda, pomys³ godny strzela³ karne i tu rutyna - br¹zowa medalistka Ogól- rodzeñstwem, rodzicami 
powielania, przy drobnych i doœwiadczenie wziê³o nopolskiego Turnieju Klasy- i dziadkami. Konkursy 
poprawkach np. przyda³oby górê, „Reszta Œwiata”  zwy- fikacyjnego M³odziczek i zabawy dla dzieci trwa³y 
siê kilkadziesi¹t miejsc  ciê¿y³a , jeszcze pami¹tkowe w zapasach kobiet, Skupiñ- kilka godzin, ka¿de dziecko 
siedz¹cych,  szczególnie dla zdjêcie i do nastêpnego ski Karol - V miejsce Ogól- bior¹ce udzia³ w zabawie 
seniorów.spotkania. Piknik trwa³a na- nopolskiego Turnieju Klasy- mog³o otrzymaæ jakiœ  

Tekst i foto: Jan Machulakdal, pokazy zapaœników fikacyjnego M³odzików, upominek. Na terenie pikni-

J an ó w p rz e ci w P rz e m o cy,  cz y l i  „TATA MAMA I  J A”

nich powa¿nych decyzji. myœli – dodaje”. Podczas 
W katalogu ksi¹¿ek autors- spotkania pisarz mówi³ nie 
twa Pana Paw³a odnajdzie- tylko o warsztacie pracy, 
my i takie, które z humorem, czyta³ wybrane fragmenty 
a czasem grotesk¹ opowia- swoich utworów, ale opo-
daj¹ o przygodach, jakie wiada³ o swojej pierwszej 
mog¹ zdarzyæ siê w ¿yciu pracy. Ku zdziwieniu publi-
niejednego dziecka. Mówi cznoœci, Pawe³ Berêsewicz 
o tym „Tajemnica cz³owieka nie by³, ani policjantem, ani 
z blizn¹”, czy „Ciumkowie ochroniarzem, lecz nauczy-
w szkock¹ kratê”. Pawe³ cielem jêzyka angielskiego 
Berêsewicz autor licznych w warszawskim liceum. 
opowiadañ, powieœci, wier- Podczas spotkania, wszyscy 
szy dla dzieci, t³umacz i le- z ciekawoœci¹ ws³uchiwali 
ksykograf, laureat wielu siê w s³owa autora.
nagród literackich goœci³ 21 Z wielkim zaanga¿owaniem 
paŸdziernika br., w Miej- uczestniczyli w przygoto-

Ka¿dy ma³y czytelnik m³odszych czytelników skiej i Powiatowej Biblio- wanych przez pisarza roz-
lubi uto¿samiaæ siê z bohate- wskazówk¹, a w najlepszym tece Publicznej w Janowie mowach o „¿yciu ksi¹¿ek” 
rami ksi¹¿ek. Zdarza siê przypadku przestrog¹.  Wie- Lubelskim. Sk¹d siê bior¹ przy herbatce. Nadmieñmy, 
i tak, ¿e w takiej np. Natalce, dz¹ „coœ o tym” bohaterowie pomys³y na „tak¹ tematykê” ¿e spotkanie by³o sfinanso-
Julce, Tomku, czy Pawle ksi¹¿ek Paw³a Berêsewicza, ksi¹¿ek?  Autor odpowiada wane przez Instytut Ksi¹¿ki.
odnajduje kogoœ tzw. bratni¹ którzy czêsto znajduj¹ siê – „z obserwacji, ze wspo-

Tekst; Dorota Kozdra, 
duszê. Fabu³a niejednej w sytuacjach skomplikowa- mnieñ, czasem coœ wymy-

foto: Archiwum Biblioteki
ksi¹¿ki jest dla tych naj- nych i wymagaj¹cych od œlam. ¯ycie jest skarbnic¹ 

Rozmow y o „¿yciu ksi¹¿ek” prz y herbatce

Ni¿añska policja poszu- z miejsca wypadku. Na mie-
kuje œwiadków œmiertelnego jscu zosta³y zabezpieczone 
potr¹cenia 53-letniego mie- elementy pojazdu. W toku 
szkañca £azorów. Sprawca prowadzonego œledztwa 
zbieg³ z miejsca nie udziela- ustalono, ¿e prawdopodob-
j¹c pomocy poszkodowane- nie pochodz¹ z lewego nad-
mu. Na miejscu pozosta³y kola samochodu marki opel 
elementy pojazdu. Prawdo- insignia. Policjanci nie wy-
podobnie by³ to opel insignia kluczaj¹, ¿e sprawca wypad-
koloru granatowego, b¹dŸ ku móg³ odjechaæ w kie-
ciemnego. Do wypadku runku Lublina.
dosz³o 1 paŸdziernika br. tu¿ Pojazd zosta³ uszkodzony 
po godz. 21 w miejscowoœci i bêdzie wymaga³ naprawy. 
£azory w gminie Harasiuki. Pol ic janc i  sprawdzaj¹  
Mê¿czyzna zosta³ znale- warsztaty samochodowe. 
ziony na drodze w pobli¿u Œwiadkowie lub osoby 
posesji nr 118. 53-letni mog¹ce mieæ wiedzê w tej 
mê¿czyznê zosta³ potr¹cony sprawie, proszone s¹ o 
przez samochód, w wyniku kontakt z Komend¹ Powia-
doznanych obra¿eñ zmar³. tow¹ Policji w Nisku, tele-
Kierowca uczestnicz¹cego fon: (15) 87 75 310 lub tele-
w zdarzeniu pojazdu, nie fon alarmowy Policji 997.

KWP Rzeszówzatrzyma³ siê i odjecha³ 

Rzeszów: Œmiertelny wypadek móg³ 
spowodowaæ kierowca Opla Insigni
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Konferencja mia³a przybli¿yæ rolnikom i instytucjom 
wspó³pracuj¹cym, kierunki rozwoju rolnictwa na lata 2014- 
2020. Goœci powita³a El¿bieta Brzuch - Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Janowie Lubelskim. Prelegenci, 
którzy wystêpowali przed publicznoœci¹ prezentowali 
za³o¿enia polityki, które maj¹ przyczyniæ siê do rozwoju 
gospodarstw rolnych. Wsparcie finansowe pochodz¹ce 
z funduszy europejskich znacz¹co wp³ynie na modernizacjê 
i zakup nowoczesnego sprzêtu rolniczego. Przed nami 
realizacja „ PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020”.

Dariusz Wolan Dyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku 
przedstawi³ obecn¹ sytuacjê szko³y, jedynej tego typu w powie-
cie. Mo¿na stwierdziæ, ¿e szko³a jest motorem napêdowym 
postêpu na wsi. Nowoczesne kierunki nauczania niezbêdne we 
wspó³czesnym gospodarstwie rolnym to przysz³oœæ dla 
m³odych rolników. To dziêki takim szko³om praca na roli nie 
jest prac¹ siermiê¿nego ch³opa na skrawku pola. Rolnictwo to 
jedna z ga³êzi gospodarki najwa¿niejszej w kraju.

Tekst i foto: Jan Machulak

Blisko piêæset osób wziê³o j¹cym oddzia³om” podczas nad si³ami bolszewików. Ten zas³u¿onych) otrzyma³o me-
udzia³ w  festynie rodzinnym Cudu nad Wis³¹. Homiliê dzieñ jest równie¿ Dniem dale im. Wincentego Witosa 
- po³¹czonym z obchodami zakoñczy³ s³owami wiersza Czynu Ch³opskiego. Historia oraz odznaczenia „Z³otej 
Dnia Czynu Ch³opskiego Mariana Hemara „Polska nie lubi siê powtarzaæ, dlatego Koniczynki”. Dodajmy, i¿ 
w Janowie Lubelskim, wœród musi robotnicza byæ ani dzisiaj naszym obowi¹zkiem zgodnie ze s³owami Piotra 
obecnych goœci byli Krzysz- w³oœciañska, lecz musi byæ jest nie tylko pamiêæ o poœ- Rzetelskiego w ci¹gu 3 lat do 
tof Hetman pose³ do Parla- rozumna, musi byæ chrzeœci- wiêceniu polskiej wsi, ludo- PSL zapisa³o siê ponad 100 
mentu Europejskiego oraz jañska. I nie musi byæ Polska wców, Polskiego Stronnictwa osób, g³ównie m³odych ludzi. 
ludowcy z powiatu janow- z tej mocy i mêstwa, któr¹ Ludowego w tej jednej z naj- Zadowolenia z „nowych twa-
skiego, zespo³y œpiewacze tylko na klêski staæ, nie na wa¿niejszych bitew Europy, rzy” w janowskich struktu-
oraz lokalni mieszkañcy. zwyciêstwa...”. Uroczystoœci ale równie¿ przekazanie tej rach  PSL-u nie kry³ Euro-
Organizacja uroczystoœci,  koœcielne uœwietni³ 30 - pamiêci nastêpnym pokole- pose³ – „Mamy tutaj kilku 
mia³a miejsce 15 sierpnia osobowy chór koœcielny niu i temu równie¿ ma s³u¿yæ ambasadorów, którzy syste-
w Janowie Lubelskim i zwi¹- z Wierzchowisk. Po nabo¿eñ- dzisiejsze spotkanie” - doda³ matycznie buduj¹ struktury 
zana by³a z obchodami Œwiêta stwie przy  akompaniamencie Bartosz Piech. O ofierze, lokalne PSL” - mówi³, wy-
Czynu Ch³opskiego upamiê- orkiestry dêtej, barwny koro- poniesionej przez mieszkañ- mieniaj¹c nazwiska lokal-
tniaj¹cego wk³ad przedstawi- wód przeszed³ ulicami miasta ców wsi podczas walk z woj- nych dzia³aczy: Piotra Rzetel-
cieli spo³eczeñstwa wiejskie- pod pomnik Wincentego skami bolszewickimi w 1920 skiego, Bartosza Piecha, Mar-
go z ówczesnym premierem Witosa, gdzie z³o¿ono kwiaty. roku mówi³ te¿ Krzysztof ka Grzyba i Anny Szmidt. Po 
Wincentym Witosem na czele Na placu Medycznego Stu- Hetman - Pose³ do Parlamen- wyg³oszeniu okolicznoœcio-
w dzia³ania podczas wojny dium Zawodowego, gdzie tu Europejskiego – „Dzisiaj, wych przemówieñ, rozpo-
polsko – bolszewickiej, przenios³y siê obchody w rocznicê Cudu nad Wis³¹, czê³a siê czêœæ artystyczna 
a zw³aszcza na pami¹tkê rozpoczêto czêœæ oficjaln¹. obchodzimy Œwiêto Czynu podczas, której zosta³y zapre-
s³ynnej Bitwy Warszawskiej W s z y s t k i c h  o b e c n y c h  Ch³opskiego. Ile¿ to razy zentowane zespo³y, które 
z sierpnia 1920 roku. Obcho- powitali Piotr Rzetelski oraz w³aœnie ch³op stawa³ na stra¿y kultywuj¹ miejscowe trady-
dy by³y po³¹czone z festynem Bartosz Piech. „Organizuj¹c niepodleg³oœci Rzeczypospo- cje ludowe m.in. Branwia-
rodzinnym, podczas którego dzisiejsze uroczystoœci prag- litej Polskiej, chocia¿by ków, Marianek, Roztoczanki, 
wszyscy mogli zapoznaæ siê niemy przybli¿yæ kulturê podczas Bitwy Warszawskiej, Janowianki, Modliborzanki 
z tradycj¹ ludow¹ oraz wspól- ludow¹, nierozerwalnie zwi¹- kiedy to na wezwanie oraz zespó³ œpiewaczy Sami 
nie z rodzin¹ spêdziæ wolny Swoi. Ponadto zespó³ „Jano-
czas. Organizatorami wyda- wianki” z okazji 30-lecia 
rzenia byli: Zarz¹d Powiato- dzia³alnoœci otrzyma³ wyró¿-
wy PSL w Janowie Lubel- nienie. Ostatnim elementem 
skim, Piotr Rzetelski radny uroczystoœci by³ festyn ro-
sejmiku województwa lubel- dzinny, gdzie swoje umiejêt-
skiego, Bartosz Piech wice- noœci artystyczne mog³y 
starosta janowski oraz Ko³o zaprezentowaæ okoliczne 
Gospodyñ Wiejskich z Kocu- zespo³y muzyczne. Swoje 
dzy Drugiej. Obchody rozpo- stoiska promocyjne wystawi-
czê³y siê od uroczystej Mszy ³y ró¿ne organizacje oraz 
Œwiêtej pod przewodnictwem instytucje. Na najm³odszych 
proboszcza Parafii p.w. czeka³y liczne atrakcje w tym 
Œwiêtej Jadwigi Królowej konkursy czy loteria fantowa. 
w Janowie Lubelskim ks. dr W opinii uczestników organi-
Jacka Beksiñskiego – „Silne zacja obchodów by³a du¿ym 
s¹ wêz³y, które ³¹cz¹ armiê wydarzeniem w skali ca³ego zan¹ z wartoœciami jakimi s¹ zarówno Józefa Pi³sudskiego, 
narodow¹ z ludem wiejskim. powiatu janowskiego. Przy-rodzina, wiara oraz nasza jak i Wincentego Witosa, 
Ch³op polski jest uosobie- wo³anie historycznej pamiêci ojczyzna. Zachêciæ do  spê- w ci¹gu jednego miesi¹ca do 
niem pracy twardej i nieustê- niezwykle patriotycznego dzenia razem z nami, wspól- armii na ochotnika zg³osi³o 
pliwej, ¿o³nierz polski jest wydarzenia jakim by³ bez nie z rodzin¹ czasu wolnego,   siê 100 tys. polskich ch³o-
uosobieniem si³y fizycznej w¹tpienia wk³ad i zaanga¿o-zapraszamy do poznania pów” - t³umaczy³, zaznacza-
Pañstwa, a obydwaj stanowi¹ wanie przedstawicieli œrodo-tradycji ludowej, spróbowa- j¹c i¿ „Cz³onkowie Polskiego 
dwa g³ówne filary Pañstwa” - wiska wiejskiego w zatrzy-nia lokalnych wyrobów Stronnictwa Ludowego od 
mówi³, cytuj¹c genera³a Sos- manie nawa³nicy bolsze-kulinarnych oraz pos³uchania pokoleñ wierni s¹ wartoœciom 
nkowskiego, ks. proboszcz. wickiej z 1920 roku,  wywo³a³ tradycyjnych pieœni” - mówi³ chrzeœcijañskim w ¿yciu 
Podczas homilii wspomnia³ du¿y szacunek oraz napawa³ Piotr Rzetelski. „Dzieñ 15 spo³ecznym i zawodowym”. 
tak¿e o bohaterskiej œmierci dum¹ nie tylko ludowców, ale sierpnia jest nam wszystkim Tego dnia, ponad 50-u 
ks. kapelana Ignacego Sko- wszystkich bior¹cych udzia³ bliski, to dzieñ Cudu nad nowym cz³onkom wrêczono 
rupki, który „w stule i z krzy- w uroczystoœci. Wis³¹, zwyciêstwa nowopo- legitymacje partyjne, nato-
¿em w rêku przodowa³ ataku- Tekst; foto: FMLwsta³ego Pañstwa Polskiego miast kilkunastu (najbardziej 

W dniu 28 sierpnia br. na „ZEFIR” oraz zainteresowa- ka podwójna, wêze³ wanto- we kubki oraz dyplomy. Uro-
przystani Klubu ¯eglarskie- ne Ochotnicze Stra¿e Po¿ar- wy, pêtla na pr¹downicy czystego wrêczenia dokona³ 
go „ZEFIR” w Janowie Lu- ne. Do zawodów przyst¹pi³o z pó³pêtl¹. Zawody sta³y na Pan vce Starosta Powiatu 
belskim zosta³y rozegrane II 4 dru¿yny ch³opiêce z jedno- wysokim poziomie a ró¿nice Bartosz Piech wraz z radnymi 
zawody w Sportach Wod- stek OSP Janów Lubelski, czasowe pomiêdzy dru¿yna- powiatowymi Tomaszem 
nych „Wiatr i Woda” dla M³o- Modliborzyce, Potok Wielki, mi bardzo niewielkie. Klasy- Taradyœ i Micha³em KuŸnic-
dzie¿owych Dru¿yn Po¿arni- Wierzchowiska I, i jedna fikacja koñcowa zawodów – kim, Grzegorz Kwiecieñ – 
czych z terenu powiatu jano- dziewczêca z OSP Modlibo- grupa ch³opców. I miejsce – przewodnicz¹cy komisji ds. 
wskiego. Celem zawodów rzyce. Przeprowadzono za- MDP Janów Lubelski. II m³odzie¿y przy Zarz¹dzie 
by³o doskonalenie umiejêtno- wody w czterech konkuren- miejsce – MDP Potok Wielki. Powiatowym ZOSP, przed-
œci pos³ugiwania siê sprzêtem cjach tj. rzut rzutk¹ do celu III miejsce – MDP Modlibo- stawicielem Burmistrza Jano-
p³ywaj¹cym i ratowniczym indywidualny, wyœcig w kaja- rzyce. IV miejsce – MDP wa Lubelskiego Paw³em 
oraz integracja i dobra zaba- ku dwuosobowym indywidu- Wierzchowiska I. I miejsce – Kusz, przedstawicielem Wój-
wa w ostatnim tygodniu alnym, wyœcig na ³odzi wio- MDP Modliborzyce – grupa ta Gminy Potok Wielki Toma-
wakacji. Organizatorem za- s³owej MACZEK, wyœcig dziewcz¹t. Podczas podsu- szem Figura oraz Komando-
wodów by³ Zarz¹d Powiato- za³ogowy na ³odzi KOLIBRI, mowania zawodów wrêczono rem Klubu „Zefir” Antonim 
wy ZOSP RP w Janowie wykonywanie wêz³ów po¿ar- dla dru¿yn puchary a ka¿dy Sydor. Po wrêczeniu upomin-
Lubelskim, Klub ¯eglarski niczych: wêze³ p³aski, ósem- uczestnik otrzyma³ pami¹tko- ków g³os zabrali zaproszeni 

goœcie kieruj¹c ciep³e s³owa 
pod adresem uczestników jak 
tez organizatorów zawodów. 
Zakoñczenia zawodów doko-
na³ Grzegorz Kwiecieñ zapra-
szaj¹c wszystkich na ciep³¹ 
grochówkê i kie³baskê z ogni-
ska. Podziêkowania kieruje-
my równie¿ do dru¿yny nr 10 
WOPR w Janowie Lubelskim 
za czuwanie nad bezpieczeñ-
stwem podczas zawodów na 
wodzie.

Dnia 13 wrzeœnia o godzinie 10.00 z Rynku janowskiego 
wyruszy³a grupa motocyklistów oraz delegacja wolontariuszy 
ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka  w Rejonie Janów 
Lubelski i powiat janowski w osobach: Anna Wiechnik (Lider 
Rejonu), Joanna Sajewska (Lider Zespo³u), Janusz Sulowski 
(wolontariusz - pe³noprawny opiekun rodzin) oraz Anna Szmidt 
(Koordynator Regionalny). Szlachetny szereg w „Paczkowym” 
stylu prowadzi³ samochód stra¿acki OSP £¹¿ek na czele 
z kierowc¹ – Bogdanem Startkiem. Celem wyprawy by³a 
inauguracja tegorocznej edycji na naszym terenie pod has³em: 
„Zrekrutuj siê do s³u¿by”. Przejazd odby³ siê po terenie naszego 
miasta, a nastêpnie „paczkowym œladem" wyruszyliœmy, ¿eby 
po³¹czyæ nasze si³y z Rejonem Stalowa Wola i okolice.  Zbiórka 
motocyklistów  mia³a miejsce w Pysznicy i w towarzystwie 
policyjnej eskorty przemierzyliœmy stalowowolskie ulice. 

Znakiem rozpoznawczym by³y flagi Szlachetnej Paczki 
umieszczone na motocyklach. Podczas drogi z ust 
wolontariuszy wyp³ywa³y treœci zachêcaj¹ce innych do 
zostania wolontariuszem, jak równie¿ darczyñc¹ czy te¿ 
dobroczyñc¹. Obecnie w bazie Szlachetnej Paczki naszego 
Rejonu znajduje siê 65 adresów rodzin potrzebuj¹cych naszego 
wsparcia. Spoœród nich, na podstawie przeprowadzonych przez 
wolontariuszy ankiet,  zostan¹ wybrane rodziny, do których 
trafi pomoc. Pragnê podziêkowaæ Konradowi Jaroszowi oraz 
Dariuszowi Kozdrze (Stalowa Wola) za pomoc w organizacji 
przedsiêwziêcia, a tak¿e Liderce Rejonu Stalowa Wola i okolice 
– Marii Piekarz,  za owocn¹ wspó³pracê. W tym niezwyk³ym 
evencie wziêli udzia³, tworz¹c siln¹ grupê motocyklow¹: 
Konrad Jarosz,  Pawe³ Frania, Krzysztof Kurasiewicz, Kamil 
Czy¿, Marek Omiotek, Piotr Wójtowicz, Dariusz Kozdra, 
Janusz Przybylski, Andrzej Kosztowny, Sebastian Kosztowny, 
Pawe³ Piorun, Piotr Szpytma, Wojciech Parylak, Grzegorz 
P³awiak, Robert Orkiszewski, a tak¿e Rafa³ Jarzynka. S³owa 
podziêkowania kierujê tak¿e do Burmistrza Janowa 
Lubelskiego – Krzysztofa Ko³tysia oraz do Komendanta 
Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim – m³. insp. 
Zbigniewa Kêdry.
M¹dra i skuteczna pomoc odbywaæ siê bêdzie  po raz VI 
w naszym powiecie, a po raz XIV w Polsce. Wiêcej informacji 
na temat projektu znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl. Warto dodaæ, ¿e zaprzyjaŸniony 
z nami Rejon Stalowa Wola i okolice czeka jeszcze na swoich 
wolontariuszy. Mo¿na zrekrutowaæ siê do s³u¿by na rzecz 
drugiego cz³owieka, zg³aszaj¹c siê na stronie internetowej: 
www.superw.pl.

Anna Szmidt – Koordynator Regionalny projektu 

10 lat Wspólnej Polityki Rolnej Obchody Dnia Czynu Ch³opskiego w Janowie Lubelskim

Z awo dy  M³o dz i e ¿ o w y ch  Dru¿ y n  P o ¿ arn i cz y ch

Szlachetna Paczka „ruszy³a” 
z piskiem opon po raz drugi

Tekst i zdjêcia: 
Krzysztof Kurasiewicz
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K o n d o l e n c j e
„Zgas³aœ bezbronnie jak œwiecy p³omyk 

i tylko smutek bolesny
I pamiêæ ¿ywa o Tobie w sercach bliskich 

pozostanie…”

Drogiemu Józefowi Osiewiczowi
Córce Natalii, Córce Kindze 

oraz synowi Dawidowi
sk³adamy wyrazy szczerego 

wspó³czucia i ¿alu z powodu œmierci 
ukochanej ¿ony i mamy

Kazimiery Osiewicz (z domu Bracha)

pielêgniarki i wspó³pracownicy 
z Oddzia³u Wewnêtrznego SPZZOP 

w Janowie Lubelskim oraz 
Przewodnicz¹cy, Zarz¹d i Cz³onkowie 

Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego 
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Janowie 

Lubelskim

K o n d o l e n c j e  
„Nie umiera ten, kto trwa 

w pamiêci ¿ywych”

Józefowi Osiewiczowi
wyrazy g³êbokiego ¿alu 

wspó³czucia 

z powodu œmierci ¿ony
Kazimiery

Sk³ada Powiatowy Szkolny Zwi¹zek 
Sportowy w Janowie Lubelskim
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W poniedzia³ek, 27 w Muzeum Fotografii 
paŸdziernika podsumowa- w miesi¹cu listopadzie. 
liœmy Konkurs Fotogra- W konkursie wziêli udzia³: 
ficzny „Jesieñ w Janowie – Wioletta Flis, Aleksandra 
2014”. W konkursie wziê- Jêdzura, Pawe³ Kulpa, 
³o udzia³ 9 osób - w bardzo Kinga Kufel, Natalia 
zró¿nicowanej grupie wie- Kuœmierczyk, Katarzyna 
kowej. Mêdrek, Adrianna Momot, 
Poziom prac by³ równie¿ Bronis³awa Or³owska oraz 
bardzo ró¿ny. Jest kilku Katarzyna Szymañska. 
wœród nas (i nie tylko - Wszystkim gratulujemy, 
jeden uczestnik jest miesz- prosimy na przysz³oœæ 
kañcem Bi³goraja) pasjo- trzymaæ siê bardziej  
natów, dla których na pra- i œciœle tematu konkursu 
wdê warto takie konkursy oraz ¿yczymy, aby „zaba-
organizowaæ. Jury przyz- wa” w fotografiê przyno-
na³o wszystkim uczestni- si³a mnóstwo zadowole-
kom wyró¿nienia. Wszy- nia. Zapraszamy równie¿ 
scy uczestnicy otrzymali innych, którzy nie mogli 
równie¿ nagrody w postaci uczestniczyæ w tegorocz-
karnetów na 100 bezp³at- nej edycji konkursu - na 
nych odbitek 10x15 oraz organizowane cyklicznie 
uczestnictwo w jednodnio- inne konkursy, a tematyki 
wych, oczywiœcie bezp³at- nam na pewno nie zabrak-
nych Warsztatach Fotogra- nie. 

www.muzeum-fotografii.plficznych organizowanych 

Podsumowaliœmy Konkurs Fotograficzny 
„Jesieñ w Janowie – 2014”

Udany start w Genewie na Osie³. Zawodnicy spisali siê 
Mistrzostwach Œwiata w Karate znakomicie, poniewa¿ w dwójkê 
Tradycyjnym oraz Pucharze zdobyli trzy medale: 1 z³oty, 
Œwiata Dzieci w Karate Trady- 1 srebrny oraz 1 br¹zowy. Kata-
cyjnym, odnotowali zawodnicy rzyna Goch zosta³a Mistrzyni¹ 
Uczniowskiego Klubu Karate Œwiata Kadetek w konkurencji 
Tradycyjnego z Janowa Lubel- Fukugo (dwubój), jak równie¿ 
skiego: Katarzyna Goch, Zuzan- zdoby³a br¹zowy medal w kon-
na Turczyn, Cezary Osie³ kurencji kata (forma). Cezary 
i Wiktor Wolanin. Osie³ zdobywaj¹c srebrny medal 
W Sport Hall Louis Bertrand wywalczy³ Wicemistrzostwo 
w Genewie 24 i 25 paŸdziernika Œwiata w konkurencji Kata w ka-
br. rozegrano XVII Mistrzostwa tegorii m³odzie¿owców. 
Œwiata (ITKF) Seniorów, M³o- Dzieñ po Mistrzostwach Œwiata, 
dzie¿owców, Juniorów i Kade- na tej samej hali odby³ siê Puchar 
tów w Karate Tradycyjnym. Œwiata Dzieci, gdzie janowski 
O medale we wszystkich katego- Klub reprezentowa³o dwoje 
riach wiekowych rywalizowa³o zawodników: Zuzanna Turczyn 
ponad 260 karateków z 23 pañ-- oraz Wiktor Wolanin. M³odzi 
stw: Brazylii, Wielkiej Brytanii, karatecy spisali siê równie 
Stanów Zjednoczonych, Nie- dobrze, poniewa¿ w konkurencji 
miec, S³owenii, Rosji, Ukrainy, En-bu (walka re¿yserowana) 
Urugwaju, Armenii, Kanady, zdobyli Puchar Œwiata. Dodatko-
Czech, W³och, Izraela, Litwy, Ja- wo Wiktor Wolanin zdoby³ 
ponii, Francji, Mo³dawii, Turk- br¹zowy medal w konkurencji 
menistanu, Uzbekistanu, Tune- Kata. Zawodnicy zdobywaj¹c 
zji, Szwajcarii, Wenezueli i Pols- w Genewie piêæ medali osi¹gnêli 
ki. Uczniowski Klub Karate Tra- najwiêkszy sukces w historii 
dycyjnego w Janowie Lubelskim Uczniowskiego Klubu Karate 
reprezentowa³y dwie osoby: Tradycyjnego w Janowie Lubel-
Katarzyna Goch oraz Cezary skim.                Piotr Wojtkowski

Karatecy zdobyli Genewê! 

6 medali wywalczyli wie, startowa³o 139 zawo- Moskal Grzegorz 
zawodnicy Olimpu - naj- dników z 22 klubów. - br¹zowy medal kat 73kg
wiêcej z klubów startuj¹- Nasi medaliœci: W punktacji klubowej 
cych województwa lubel- Lewandowski Piotr - "Olimp" zdoby³ 4 miejsce 
skiego. Na Mistrzostwach  br¹zowy medal kat. 35kg przegrywaj¹c walkê o po-
Makroregionu w zapasach Skupiñski Karol dium z PTC Pabianice 
styl klasyczny Region "C" - srebrny medal kat. 47kg o 2 pkt. 
(woj. lubelskie, ³ódzkie, Haase Albert Zawody wliczane s¹ do 
podkarpackie i œwiêtokrzy- - srebrny medal kat. 53kg punktacji Wspó³zawodnic-
skie). Zawody odby³y siê Paszajew Jakub twa Dzieci i M³odzie¿y na 
w dn. 26.10.2014 r. w hali - br¹zowy medal kat. 59kg 2014 r.
sportowej Powiatowego Kapusta Kacper "Olimp" Janów Lubelski
Centrum Sportu w Staszo- - srebrny medal kat. 66kg Tadeusz Kuœmierczyk

Kl asy cy  „O l i m p u” n i e  z awo dz ¹
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S P O £ E C Z N A  S Z KO £ A  M U Z Y C Z N A  I  S T.  
W  J A N O W I E  L U B E L S K I M  O G £ A S Z A  N A B Ó R  

U C Z N I Ó W  N A  R O K  S Z KO L N Y  2 0 1 4 / 2 0 1 5
Kandydaci przyjmowani s¹ do klas: 
• fortepianu
• keyboardu
• akordeonu
• gitary
• instrumentów dêtych - saksofon

Do dzia³ów: 
• dzieciêcego i m³odzie¿owego.

Zapisy kandydatów odbêd¹ siê od 1 pa¿dziernika do 
15 listopada w godz. 13.30 – 18.00 w Janowskim 

Oœrodku Kultury przy ulicy Jana Paw³a II 3. (II piêtro) 
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

510 232 961

TO JEST MIEJSCE DLA CIEBIE!!   
ZAPRASZAMY!
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