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Studniówek czar, poloneza czas 

zacz¹æ...
W rytm melodii Micha³a Ogiñskiego rusza elegancki korowód. 
Uczniowie, nauczyciele i wychowawcy dostojnym krokiem 
pod¹¿aj¹ po parkiecie. Niezbyt przytulna, choæ gustownie 
przybrana aula zamienia siê w salê balow¹...

Uroczyste otwarcie Zak³adu 

Aktywnoœci Zawodowej
Uroczystoœæ otwarcia rozpoczê³a siê koncelebrowan¹ 
Msz¹ Œwiêt¹ w kaplicy szpitalnej. W koncelebrze 
uczestniczyli ks. Dr Jacek Staszak, ks. Dr Jacek Beksiñski 
oraz kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipski…

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie 

Lubelskim

To ju¿ 35 lat NSZZ „Solidarnoœæ”
Wspó³czeœni dzia³acze „Solidarnoœci” w Janowie 
Lubelskim uczcili uroczystym spotkaniem powstanie 
zwi¹zku, w którym wziê³o udzia³ ok. 100 osób...  

„Rocznice s¹ wzniesie- Tymi s³owami rozpoczê³a siê 
uroczystoœæ Jubileuszu 25-niami w krajobrazie naszego 
lecia Publicznej Szko³y ¿ycia. Kieruj¹ nasz wzrok 
Podstawowej z Oddzia³ami 

w stronê przebytej drogi. 
Integracyjnymi im. Jana 

W codziennym biegu  ¿ycia Zamoyskiego w Janowie 
niewiele mamy czasu na Lubelskim. 

Uroczyste obchody rozpo-refleksjê i podsumowanie 
czê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ dziê-tego, co uda³o nam siê 
kczynn¹ w koœciele pw. Œw. dokonaæ. Jedn¹ z chwil, 
Jadwigi Królowej, któr¹ 

która pozwala nam siê Krystian Musia³. Piêkna Promyki Maryi pozwoli³y koncelebrowali  Ksi¹dz 
zatrzymaæ, spojrzeæ w prze- oprawa Mszy Œwiêtej z mo- duchowo prze¿ywaæ ten Dziekan doktor Jacek Sta-

dlitw¹ wiernych i procesj¹ z szczególny Jubileusz.sz³oœæ i pomarzyæ o przy- szak, Ksi¹dz Infu³at Edmund 
darami oraz œpiewem chórku cd. na str. 6Markiewicz oraz Ksi¹dz sz³oœci, jest Jubileusz”.

Jubileusz Szko³y Podstawowej
25 lat minê³o… 

Tej zimy, na hali sporto- Kilka s³ów odnoœnie regula- Do najlepszej czwórki tur-
nieju awansowa³y zespo³y, wej przy Publicznej Szkole minu turnieju. Otó¿ dru¿yny 
które w rozgrywkach grupo-Podstawowej w Janowie gra³y systemem 5+1, czyli 
wych zajê³y dwa pierwsze Lubelskim, odby³a siê ju¿ IV piêciu zawodników w polu 
miejsca w grupie A (BRA-edycja Ligi w Halowej Pi³ce plus bramkarz. Rozgrywki 
CIA DALTON, ŒNIEGOW-No¿nej o Puchar Burmistrza sk³ada³y siê z dwóch czêœci, 
CY) oraz w grupie B (4-8 Janowa Lubelskiego Krzy- spotkañ grupowych (30 
PRZESIEDZIA£EM, JAPA sztofa Ko³tysia. Do rozgry- spotkañ - 6 meczów w ka¿dej 
TAM). W meczach pó³fina-wek przyst¹pi³o 12 zespo- z 5 kolejek) oraz meczów ³owych zagra³y ze sob¹, ³ów, czyli ponad 120 zawod- pucharowych (12 spotkañ - zwyciêzca grupy B zespó³ 4-ników. Rozgrywki te maj¹ w systemie przegrywaj¹cy 8  PRZESIEDZIA£EM ju¿ swoj¹ kilkuletni¹ trady- odpada), mecze grano 2x z drug¹ dru¿yn¹ grupy cjê i ciesz¹ siê du¿¹ popular-

10 min z wyj¹tkiem meczów A zespo³em ŒNIEGOWCY. noœci¹ wœród mieszkañców 
pó³fina³owych i fina³owych, 

zarówno naszego miasta, jak 
które rozgrywano systemem Zdjêcie zwyciêzcy:i okolic, czego potwierdze-
2x15min. Po rozgrywkach Górny rz¹d od lewej: niem by³y pe³ne trybuny 

Adrian Wojtan, Mateusz grupowych ka¿dy z zes-kibiców podczas ca³ego 
Kowalczyk, Konrad W¹sik, po³ów przystêpowa³ do fazy turnieju. Turniej ten rozgry-
Marcin Król, Pawe³ Chmiel.pucharowej, miejsce zajête wany by³ jak co roku zreszt¹, 

Dolny rz¹d od lewej:w pierwszej czêœci turnieju w ka¿d¹ niedzielê pocz¹-
Andrzej £ukasik, Dawid decydowa³o o rozstawieniu wszy od 8 grudnia 2014 r. a¿ 
Szczuka, Micha³ Koz³owski, dru¿yny w decyduj¹cej fazie do meczów fina³owych 15 Mariusz Majdanik, Kacper 

rozgrywek.lutego 2015 r. Chmiel.

IV edycja Ligi w Halowej Pi³ce No¿nej 
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego

tak¿e 39 przy³¹cza o ³¹cznej d³u-
goœci 698 mb. Ca³kowity koszt 
inwestycji wyniesie 1 511 323 z³. 

W wyniku przeprowadzone- z czego z PROW na lata 2007-
go postêpowania przetargowego 2013 gmina uzyska³a 922 tys. 
wykonawc¹ kanalizacji  zosta³a z³otych. Termin zakoñczenia 
Skanska S.A w Warszawie. prac ustalono na koniec maja 
20.01.2015 roku umowê w imie- 2015 roku. Trzy przy³¹cza nie 
niu firmy podpisa³ pe³nomocnik objête zadaniem, a znajduj¹ce siê 
Jan Organiœciak, w imieniu Gmi- w granicach miasta zostan¹ 
ny Janów Lubelski Burmistrz wykonane w terminie póŸniej-
Krzysztof Ko³tyœ  oraz Skarbnik szym z innych œrodków. Ograni-
Monika Machulak. Zakresem bu- czenie to wynika z faktu, ¿e 
dowy objêto wykonanie kanali- z PROW nie mo¿na finansowaæ 
zacji o d³ugoœci 3241 mb, bêdzie inwestycji na terenach miejskich.
to kanalizacja grawitacyjno-

Tekst i foto: Jan Machulakciœnieniowa.  Wykonane zostan¹ 

Kanalizacja w ulicy Ulanowskiej
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lata 2015-2018. Nastêpnie westycji wyniesie 8 932707, i pozosta³e - 103 tys. z³.; - pozosta³e rezerwy w kwocie 
zreferowa³a planowany  bud- 95 z³. W 2015 roku bêdzie - budowa wodoci¹gu Jonaki 1 125 300 z³.
¿et na 2015 rok. Planowane realizowana nowa inwesty- wk³ad w³asny 100 tys. z³; Dotacje udzielone z bud¿etu 
dochody bud¿etowe gminy cja Przebudowa drogi powia- - rekultywacja sk³adowiska dla jednostek spoza sektora 
wynios¹ 53 856 827,87 z³, towej ul. Wojska Polskiego 40 tys. z³; f i nansów pub l i cznych  
w tym dochody bie¿¹ce wspólnie z Powiatem Janow- - modernizacjê i budowê w kwocie 949 988 z³. 
w kwocie 41 184 652,98 z³ skim w kwocie 1 556 866,59 oœwietlenia ulicznego 550 z przeznaczeniem dla szko³y 
i dochody maj¹tkowe w kwo- z³ z dofinansowaniem ze tys. z³; podstawowej fundacji „Ele-
cie 12 672 174,89 z³. œrodków Krajowego progra- - modernizacja budynku mentarz” w £¹¿ku, przed-
Natomiast wydatki zapla- mu przebudowy dróg lokal- administracyjnego po PKS- szkola niepublicznego w Ja-
n o w a n o  w  w y s o k o œ c i n ych oraz z Powiatu Janow- dokumentacja 50 tys. z³; nowie Lubelskim, niepu-

etapie prac w komisjach do-Sesja Bud¿etowa odby³a 52 906 827,87 z³. z tego na skiego. - rewitalizacja rynku z prze- blicznych punktów przed-
szli do porozumienia i bud¿et siê 30.01.2015. Na spotkanie wydatki bie¿¹ce 37 494 Planowane wydatki inwesty- budow¹ dworca 60 tys. z³; szkolnych fundacji „Elemen-
zosta³ przyjêty jednomyœl-zostali zaproszeni kierow- 191,99 z³ i wydatki maj¹- cyjne ze œrodków w³asnych - termomodernizacja budyn- tarz” w £¹¿eku, Bia³ej, Mo-
nie. Burmistrz podziêkowa³ nicy wszystkich jednostek tkowe 15 412 635 ,88 z³. wynios¹ 4 435 925,29 z³ ków u¿ytecznoœci publicznej motach Górnych.
za pracê nad bud¿etem, ot-organizacyjnych Gminy Wydatki na zadania inwesty- z przeznaczeniem na: 250 tys. z³. Udzielone dotacje :
rzyma³ tak¿e gratulacje i ¿y-Janów Lubelski, kierownicy cyjne wynios¹ 15 337 635,88 - drogi: w £¹¿ku, os. Po³u- W projekcie bud¿etu plano- Dotacja dla JOK – 590 tys. 
czenia powodzenia w reali-referatów Urzêdu Miejskie- z³. w tym wydatki na projekty dnie i odcinek drogi Wiejska wana jest nadwy¿ka bud¿eto- z³.; Biblioteki – 290 tys. z³.; 
zacji zadañ. Bud¿et nie³atwy, go oraz so³tysi. Obradom finansowane z udzia³em ks. Skorupki, Sowy-Visa; wa w kwocie 950 000 z³. Muzeum – 235 tys. z³.; 
bo coraz trudniej o pozyski-sesji przys³uchiwali siê ucz- œrodków Unii Europejskiej  chodniki: ul. Liliowa, Przy- Zad³u¿enie na koniec 2015 MOSiR – 1 009 tys. z³.;
wanie œrodków unijnych niowie z Liceum Ogólno- 9 264 844 z³. Zadania inwe- borowie , Momoty Górne, wyniesie 14 731 000 z³. Pla- Plan przychodów i kosztów 
a ci¹gle zmieniaj¹ce siê prze-kszta³c¹cego im. Bohaterów stycyjne z udzia³em œrodków Wa³owa - wydatek w ³¹cznej nowane rozchody bud¿etu samorz¹dowych zak³adów 
pisy nie u³atwiaj¹ zadañ sta-Porytowego Wzgórza w Ja- unii to kontynuacja zadañ kwocie 742 tys. z³; gminy wynios¹ 1 010 000 z³ bud¿etowych:
wianych przed samorz¹dami.nowie Lubelskim z Pani¹ realizowanych 2014 r. tj. Bu- - wydatki zwi¹zane z nieru- z tytu³u sp³at wczeœniej za- MOSiR – 2 831 tys. z³.; Zak-
Po zatwierdzeniu bud¿etu Mari¹ Krzosek - nauczycie- dowa Parku rekreacji Zoom chomoœciami i gruntami - ci¹gniêtych kredytów i po¿y- ³ad Gospodarki Komunalnej 
El¿bieta Michalska - Kiero-lem historii i wiedzy o spo- Natury (2 441 tys. z³), Eko- 280 tys. z³.; czek. W bud¿ecie gminy ut- – 1 265 tys. z³.; Planowane 
wnik Referatu Gospodarki ³eczeñstwie. Po otwarciu energetyczny 4 140 tys. z³, - Budowa Parku rekreacji worzono rezerwy w kwocie wydatki na Fundusz so³ecki – 
Przestrzennej i Gruntami, sesji przez Ewê Janus Prze- Kanalizacja sanitarna ul. Zoom Natury - 2 009 tys. z³; 1 285 300 z³: 143 913,91 z³.
przedstawi³a propozycje wodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Ulanowska 2 220 tys. z³, - Budowa Remizy w Ujœciu 1. ogóln¹ - w kwocie 60 000 Po przedstawieniu projektu 
uchwa³ bud¿etowych w spra-i przyjêciu protoko³u z po- Kompleksowa gospodarka i Momoty Dolnych, adapta- z³; 2. celowe - w kwocie na pytania Radnych odpo-
wie dzier¿aw nieruchomoœci, przedniej sesji g³os zabra³a wodno - œciekowa etap IV- cja poddasza w Bia³ej - 1 225 300 z³, w tym z prze- wiada³ Burmistrz Krzysztof 
wyra¿enia zgody na zbycie Monika Machulak Skarbnik 2 408 tys. z³, Plan gospodarki 141 tys. z³.; znaczeniem na: Ko³tyœ.
niewielkich nieruchomoœci UM. Przedstawi³a wielolet- niskoemisyjnej - 64 tys. z³. - przydomowe oczyszczalnie  - realizacjê zadañ w³asnych z Prace nad projektem nie by³y 
gruntowych i maj¹tkowych.ni¹ prognozê finansow¹ na Dofinansowanie do tych in- œcieków Podlaski - Kopce - zakresu zarz¹dzania kryzy- ³atwe jednak radni ju¿ na 

Red
Borownica, £¹¿ek - Ujœcie sowego w kwocie 100 000 z³,

Bud¿et na 2015 zatwierdzony

W ramach realizacji przedsiêbiorczoœci” dnia 22 sta³y aktualnie realizowane ceru; 14. Oznakowania tury- Wielki. Celem tych przedsiê- i oko³o turystyczn¹ chcemy 
projektu pn. „Bogactwo czer- stycznia 2015 r. zorganizo- dzia³ania w ramach projektu stycznego; 15. Tablic infor- wziêæ jest przede wszystkim  rozwijaæ, uaktualniaæ i dos-
pane z natury - wykorzy- wane zosta³o kolejne ju¿ „Bogactwo czerpane z natury macyjno -  promocyjnych. promocja Ziemi Janowskiej konaliæ nasz¹ ofertê tury-
stanie potencja³ów lokalnych spotkanie bran¿y turystycz- - wykorzystanie potencja³ów Oprócz tematów zwi¹zanych w ca³ej Polsce. Poprzez spot- styczn¹, by odpowiada³a 
i walorów turystycznych Zie- nej i oko³o turystycznej. lokalnych i walorów tury- z projektem poruszone zosta- kania, konsultacje oraz dys- oczekiwaniom wspó³czesne-
mi Janowskiej w rozwoju Na spotkaniu omówione zo- stycznych Ziemi Janowskiej ³y kwestie zwi¹zane z dodru- kusje z bran¿¹ turystyczn¹ go turysty.

w rozwoju przedsiêbior- kiem mapki atrakcji tury-
czoœci”  które dotycz¹: stycznych Gminy Janów Lu-
1. Informatora turystycznego belski, organizacji wydarzeñ  
Ziemi Janowskiej, 2. Pasz- promocyjnych w 2015 roku 
portu turystycznego Ziemi oraz opracowaniem kalen-
Janowskiej; 3. Albumu Ziemi darza wydarzeñ promocyj-
Janowskiej; 4. Ulotek tema- nych na bie¿¹cy rok. 
tycznych; 5. Strojów masko- Uczestnicy spotkania dysku-
tek promocyjnych; 6. Stoja- towali nad koncepcj¹ wygl¹-
k ó w  e k s p o z y c y j n y c h ;  du i zawartoœci poszczegól-
7. Warsztatów questingo- nych wydawnictw, przedsta-
wych; 8. Przygotowania wiali swoje uwagi i propo-
i wysy³ki ofert inwestycyj- zycje dotycz¹ce realizacji 
nych i turystycznych; 9. Cer- poszczególnych zadañ.
tyfikacji produktów lokal- Nale¿y dodaæ, i¿ dzia³ania 
nych; 10. Organizacji trzech podjête w ramach w/w pro-
kiermaszy produktów lokal- jektu dotycz¹ nie tylko naszej 
nych; 11. Kampanii out- gminy, ale równie¿ gmin: 
doorowej; 12. Kampanii me- Dzwola, Godziszów, Batorz, 
dialnej; 13. Wirtualnego spa- Modliborzyce oraz Potok 

S p o t k a n i e  b r a n ¿ y  t u r y s t y c z n e j

Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie 
potencja³ów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi 

Janowskiej w rozwój przedsiêbiorczoœci” wspó³finansowany 
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Referat Promocji i Rozwoju
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Symbol Nazwa Plan roku 2015

Wydatki razem 15 337 635,88

Dzia³ 600 Transport i ùàcznoúã 2 378 693,50

Przebudowa drogi powiatowej nr 2821L ul. Wojska 

Polskiego (Schetynówka) - etap I

1 556 866,59

Dokumentacja na modernizacjæ dróg powiatowych 

Momoty - Szewce - ul.Turystyczna

80 000,00

Modernizacja drogi w Ùàýku 60 000,00

Budowa chodnika ul. Liliowa 157 000,00

Budowa chodnika ul. Przyborowie 250 000,00

Budowa drogi (m.in.Os. Poùudnie, odcinek drogi ul. 

Wiejska - Ks. Skorupki)

200 000,00

Modernizacja mostu w msc. Ruda 20 000,00

Przedùuýenie drogi Sowy Visa 8 613,48

Wykonanie ciàgu spacerowo-pieszego (chodnika) pod 

potrzeby mieszkañców w Momotach Górnych

14 213,43

Wykonanie chodnika ul. Waùowa 20 000,00

Zakup przystanków - 2 szt 12 000,00

Dziaù 630 Turystyka 2 441 181,99

Budowa Parku Reakreacji "Zoom Natury" nad zalewem w 

Janowie Lubelskim

2 441 181,99

Dziaù 700 Gospodarka mieszkaniowa 280 000,00

Regulacja stanów prawnych 20 000,00

Odszkodowania za scalenia Ruda 206 300,21

Scalenia os. Wschód 40 000,00

Pozostaùe odszkodowania 13 699,79

Dziaù 750 Administracja publiczna 25 000,00

Zakup sprzætu komputerowego 25 000,00

Symbol Nazwa Plan roku 

Dziaù 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpoýarowa 171 520,00

Budowa remizy w Ujúciu 100 000,00

Budowa remizy w Momotach Dolnych 35 000,00

Remiza Biaùa - prace dodatkowe 6 520,00

Zakup samochodu dla OSP Janów Lubelski 30 000,00

Dziaù 900 Gospodarka komunalna i ochrona úrodowiska 10 041 240,39

Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno - úciekowej w 

Gminie Janów Lubelski

2 408 854,42

Kontynuacja sanitarna ul. Ulanowska 2 220 284,42

Aktualizacja dokumentacji sieci wod-kan do oúrodków 

wypoczynkowych nad Zalewem

56 000,00

Przydomowe oczyszczalnie úcieków (Podlaski, Kopce, 

Borownica i pozostaùe)

70 000,00

PT Przydomowe oczyszczalnie úcieków Ùàýek, Ujúcie 

i pozostaùe

32 538,00

Budowa wodociàgu w msc. Jonaki 100 000,00

Dokumentacja na rekultywacjæ skùadowiska 40 000,00

EKO-energetyczny Janów Lubelski  (solary i piece na 

biomasæ)

4 139 555,55

Plan gospodarki niskoemisyjnej 64 575,00

PT - Termomodernizacja budynków uýytecznoúci publicznej 250 000,00

Budowa oúwietlenia w Ùàýku Przymiarki 7 000,00

Budowa oúwietlenia ulicznego na terenie gminy 200 000,00

Budowa oúwietlenia Os.Przyborowie 186 031,00

Budowa oúwietlenia ul. Przyborowie 47 847,00

Budowa oúwietlenia Bialska - Biaùa 19 500,00                                     

Budowa oúwietlenia w Ùàýku Garncarskim 13 410,00

Budowa oúwietlenia ul. Kamienna i ul. Ks. Skorupki 75 645,00

Rewitalizacja rynku etap IV z przebudowà dworca - 

dokumentacja techniczna

60 000,00

Modernizacja dawnego budynku administracyjnego PKS - 

dokumentacja techniczna

50 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Bud¿et Gminy Janów Lubelski na 2015 rok
Podatki i op³aty - 10 509 873,66 z³ (podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci; podatek od 
œrodków transportowych; wp³ywy z op³aty skarbowej; wp³ywy z op³at za zezwolenia na 
sprzeda¿ alkoholu; op³aty za odpady komunalne; wp³ywy z ró¿nych op³at)

Dochody z maj¹tku gminy - 2 312 359,90 z³ (wp³ywy za zarz¹d; wieczyste u¿ytkowanie 
nieruchomoœci; dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, wp³ywy ze  
sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych)

Subwencje - 13 248 765,00 z³ (czêœæ oœwiatowa - 9 677 456,00 z³; czêœæ wyrównawcza 
i równowa¿¹ca - 3 571 309,00 z³)

Œrodki finansowe Unii Europejskiej - 9 603 896,39 z³

Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody z bud¿etu pañstwa 9 191 396,00 z³ 
(podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych)

Dotacje na zadania zlecone gminie - 4 052 425,00 z³

Dotacje na zadania w³asne gminy - 3 620 711,94 z³

Pozosta³e dochody - 1 317 399,98 z³

Wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska - 13 186 735,81 z³ (w tym: 
wydatki na realizacjê inwestycji - 10 041 240,39 z³; wydatki na oczyszczanie miasta i wsi - 
578 907,00 z³; wydatki na utrzymanie zieleni - 254 500,00 z³; oœwietlenie w gminie - 
757 000,00 z³; gosp. odpadami komunalnymi - 1 200 000,00 z³; pozosta³e wydatki - 
355 088,42 z³)

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa - 694 593,97 z³

Wydatki na turystykê, kulturê fizyczn¹ i sport - 3 981 958,06 z³

Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdzia³anie alkoholizmowi w gminie -
300 000,00 z³

Wydatki na drogi - 2 753 667,35 z³

Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu - 914 489,58 z³

Wydatki na oœwiatê i wychowanie oraz opiekê edukacyjn¹, opiekê wychowawcz¹ - 
16 968 748,00 z³

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomoœciami, plany 
zagospodarowania przestrzennego - 601 057,00 z³

Administracja publiczna - 4 045 686,84

Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego - 1 115 000,00 z³

Wydatki na pomoc spo³eczn¹ - 7 426 933,00 z³

Pozosta³e wydatki - 917 958,26 z³

Dochody bud¿etu gminy na 2015 rok to 53 856 827,87 z³ Wydatki bud¿etu gminy na 2015 rok to 52 906 827,87 z³
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Na temat projektu zago-
spodarowania przestrzen-
nego Starego Centrum odby-
³o siê wiele spotkañ z miesz-
kañcami. Kolejne spotkanie 
– dyskusja publiczna, które 
mia³o miejsce 14 stycznia 
2015 r. zosta³o zorganizowa-
ne w zwi¹zku z trwaj¹cym 
drugim wy³o¿eniem projektu 
do publicznego wgl¹du, po 
wniesieniu mo¿liwych po-
prawek. Przypomnijmy, ¿e 
g³ównym powodem powtó-
rzenia wy³o¿enia by³a ko-
niecznoœæ zmiany rozwi¹za-
nia komunikacyjnego – rezy-
gnacja z po³¹czenia ulicy 

jak najszybciej, poniewa¿ miêdzy innymi domu po- ne, od zamkniêcia Rynku dla Stokowej z Sienkiewicza, 
w roku 2016, Polska otrzyma grzebowego. Zaplanowano parkowania z wy³¹czeniem w zwi¹zku z uwzglêdnie-
œrodki unijne na rewitalizacjê tam tak¿e parking bez- dostaw do sklepów w okre-niem uwag mieszkañców.

Spraw¹ do rozstrzygniêcia miast, wiêc mamy szanse na poœrednio przylegaj¹cy do œlonych godzinach, poprzez 
nadal jest sposób zagospo- pozyskanie dofinansowania, muru cmentarnego. wprowadzenia ograniczeñ 

Wiele pytañ pad³o na temat darowania Rynku. Krzysztof które umo¿liwi realizacjê czasu parkowania, po wpro-
parkingów, które staj¹ siê Ko³tyœ - Burmistrz Janowa tego¿ przedsiêwziêcia. wadzenie parkometrów. 

Pracownia Urbanistyczna problemem szczególnie Lubelskiego potwierdzi³, ¿e Wydaje siê, ¿e propozycja 
„Kanon” Grzegorza Choj- w Starym Centrum. W pla-w planach przewidziano wyznaczenia tymczasowych 
nackiego, która opracowuje nach zak³ada siê, ¿e parking mo¿liwe trzy lokalizacje dla terenów za Bia³k¹ na par-
plany zagospodarowania mo¿na bêdzie wybudowaæ dworca autobusowego: na king, nie znajdzie zbyt du-
przestrzennego, rozpatrzy przy ulicy Œwierdzowej. Jak terenie Rynku, za Zak³adem ¿ego zainteresowania wœród 
propozycje i uwagi, które mówi³a Jolanta Zezuliñska Energetycznym i na terenie kierowców. Przed Rad¹ 
pad³y podczas dyskusji. Architekt Miejski w planach dawnego targowiska nad Miejsk¹ pozostaje kwestia 
Uwagi dotyczy³y szczegó- zagospodarowania prze-rzek¹  Bia³k¹ za stadionem. znalezienia rozwi¹zania tego 
³ów, np. zmian szerokoœci strzennego, wszêdzie tam Ca³y czas trwaj¹ prace nad zagadnienia. W podsumo-
uliczek wewnêtrznych czy gdzie mog¹ byæ budowane znalezieniem takiego roz- waniu podkreœlono, ¿e uwagi 
doprecyzowania warunków zak³ady us³ugowe wymaga-wi¹zania koncepcyjnego do planu mo¿na sk³adaæ do 
modernizacji Domu Towaro- na jest realizacja okreœlonej przystanku w rynku, by by³ Urzêdu Miejskiego do 9 lu-
wego w Rynku. Ponadto miejsc parkingowych. on jak najmniej uci¹¿liwy dla tego. Po rozpatrzeniu uwag 

Wiele uwagi poœwiêcono pad³o kilka pytañ na temat mieszkañców przyleg³ych plan zostanie przedstawiony 
bie¿¹cym problemom zwi¹-zagospodarowania terenu posesji. Po zatwierdzeniu ta- Radzie Miejskiej do uchwa-
zanym z parkingami, które le¿¹cego pomiêdzy ulic¹ kiego projektu bêdzie mo¿na lenia. Dokumenty s¹ dostêp-
bêd¹ przedmiotem kolejnych Sienkiewicza a cmentarzem. opracowaæ dokumentacjê na ne na miejskiej stronie 
obrad sesji Rady Miejskiej. Plany przewiduj¹ tam budo-przebudowê dworca, nale- internetowej.
S¹ ró¿ne propozycje spo³ecz-wê zak³adów us³ugowych,  Tekst i foto: Jan Machulak¿a³oby to wykonaæ mo¿liwie 

„STARE CENTRUM” -  dyskusja publiczna 

nad projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

W dniach 26 - 28 sty- dzin, czyli 680 osób z „na-
cznia br. w parafii p.w. œw. szej” gminy. £¹cznie roz-
Jana Chrzciciela w Janowie dysponowano prawie 10 
Lubelskim mia³o miejsce ton ¿ywnoœci.
wydawanie ¿ywnoœci w ra- Zmieni³y siê kryteria przy-
mach Programu Operacyj- znawania pomocy, w zwi¹-
nego Pomoc ¯ywnoœciowa zku z tym dochód osoby
wspó³finansowanego z Eu- zakwalifikowanej nie mo¿e 
ropejskiego Funduszu Po- przekraczaæ 813,00 z³ dla 
mocy Najbardziej Potrze- osoby samotnie gospoda-
buj¹cym. Podprogram ruj¹cej oraz 684,00 z³ dla 
2014. Dziêki inicjatywie osoby w rodzinie.
Urzêdu Miejskiego w Ja-

Kolejna dostawa ¿ywnoœci nowie Lubelskim, Oœrodka 
w ramach tego programu Pomocy Spo³ecznej w Ja-
planowana jest na maj nowie Lubelskim oraz Cari-
2015 r.tas diecezji sandomierskiej, 

Aneta Kuœmierczykpomoc otrzyma³o 246 ro-

Gmina Janów Lubelski 
og³osi³a przetargi ustne 
nieograniczone na sprze- a tak¿e w prasie oraz na ta-
da¿ nieruchomoœci po³o¿o- blicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
nych w Janowie Lubel- skiego w Janowie Lubel-
skim w kompleksie rek- skim.
reacyjno - wypoczynko- Informacje dotycz¹ce prze-
wym „nad zalewem”, w s¹- targów mo¿na uzyskaæ w 
siedztwie Parku Rekreacji Referacie Gospodarki Prze-
ZOOM Natury, przyle- strzennej i Gruntami Urzêdu 
g³ych do terenów leœnych Miejskiego w Janowie Lu-
„Lasy Janowskie”. belskim ul. Jana Zamoy-
Przetargi na sprzeda¿ nieru- skiego 59, (pok. nr 22), tel. 
chomoœci odbêd¹ siê w dniu 15 87 24 316, e-mail:
11 marca 2015 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzêdu Miej- ; w godzinach 
skiego w Janowie Lubel- pracy Urzêdu, w okresie od 
skim przy ul. Jana Zamoy- ukazania siê og³oszenia do 
skiego 59 (sala nr 1, parter). up³ywu terminu wp³aty 
Og³oszenie o przetargach wadium.  
opublikowano na stronie 

Referat Gospodarkiinternetowej:
Przestrzennej i Gruntami

Urzêdu Miejskiegoi w Biuletynie Informacji 
w Janowie LubelskimPublicznej:

www.umjanowlubelski.bip.
lubelskie.pl

gospodarkagruntami@jano
wlubelski.pl

www.janowlubelski.pl

Pomoc  ¿ywnoœciowa 
dla najbardziej 
potrzebuj¹cych

Informacja o sprzeda¿y 
nieruchomoœci gminnych 

w Janowie Lubelskim

Tañsze bilety do kina, go Oœrodka Sportu i Rekrea- zakupy w sklepach spo¿yw- jest bezp³atnie bez wzglêdu my, ¿e Karta uprawnia do zni- specjalnym znakiem „Tu Ho-
zni¿ki na wejœcia na basen, cji, czy Parku Rekreacji czych,  przemys³owych,  na wysokoœæ zarobków. Aby ¿ek, które oferowane s¹ przez norujemy Kartê Du¿ej Rodzi-
czy te¿ inne us³ugi Miejskie- ZOOM NATURY, rabaty na odzie¿owych, obuwniczych, j¹ otrzymaæ, cz³onek rodziny instytucje gminne, jak i firmy ny”. Aby skorzystaæ ze zni¿ek 

bezp³atne rozliczenia roczne wielodzietnej musi z³o¿yæ prywatne. Lista miejsc i wy- i ulg, nale¿y w punkcie zaku-
PIT, rabat na kurs prawo wniosek w siedzibie Oœrodka sokoœæ zni¿ek publikowana pu biletu wstêpu okazaæ kartê.
jazdy, na us³ugi fryzjerskie, Pomocy Spo³ecznej w Jano- jest na stronie Urzêdu Miej- Z niniejszej karty ka¿dy jej 
na us³ugi fotograficzne i fil- wie Lubelskim ul. Boh. Pory- skiego w Janowie Lubelskim, posiadacz mo¿e korzystaæ 
mowe – m.in. takie korzyœci towego Wzgórza 23. Rodzice oraz Oœrodka Pomocy Spo- w dowolnym czasie. Oznacza 
czekaj¹ na posiadaczy Jano- korzystaj¹ z karty do¿ywot- ³ecznej. Jest ona aktualizowa- to, ¿e aby skorzystaæ z karty 
wskiej Karty Du¿ej Rodziny. nio, dzieci do 18 roku ¿ycia na na bie¿¹co, w ten sposób nie trzeba byæ ca³¹ rodzin¹ 
Przypominamy, ¿e wnioski lub do ukoñczenia nauki, ma- posiadacze Karty mog¹ uzys- w jednym miejscu. Do pro-
o jej otrzymanie mog¹ sk³a- ksymalnie do 25 roku ¿ycia. kaæ informacjê o nowych gramu Janowskiej Karty Ro-

W przypadku osób niepe³no-daæ w Oœrodku Pomocy Spo- i aktualnych miejscach, które 
dziny Du¿ej przyst¹pi³o 91 

sprawnych karta wydawana ³ecznej rodziny z co najmniej przyst¹pi³y do programu. 
rodzin (475 osób).jest na czas orzeczenia o nie- Miejsca, w których przys³u-trójk¹ dzieci. Warto tu pod-

pe³nosprawnoœci. Zaznacz- Dorota Kozdrakreœliæ, ¿e Karta wydawana guj¹ zni¿ki oznaczone s¹ 

Co daje nam uczestnictwo w Janowskiej Karcie Rodziny Du¿ej?

http://www.janowlubelski.pl
http://www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
mailto:gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


5.

i kot³a na biomasê. Miesz-
kañcy, którzy nie dokonali 
wp³aty zostan¹ skreœleni z li-

Informujemy, ¿e w ra- 2007 - 2013 Dzia³ania 6.2. sty uczestników w projekcie, 
mach realizowanego pro- Energia przyjazna œrodowis- a na ich miejsce wprowadze-
jektu pn. ECO - Energetycz- ku, monta¿ instalacji solar- ni kolejni mieszkañcy z listy 
ny Janów Lubelski wspó³fi- nych Generalny Wykonawca rezerwowej. Do koñca 2014 
nansowanego ze œrodków planuje wznowiæ na pocz¹- roku zosta³o zamontowa-
Europejskiego Funduszu tku marca tego roku. Monta¿ nych prawie 800 instalacji 
Rozwoju Regionalnego kot³ów odbywa siê na bie¿¹- solarnych i wykonanych 90 
w ramach Regionalnego Pro- co. Do dnia 15 lutego 2015 r. kot³owni. Planowane zakoñ-
gramu Operacyjnego Woje- nale¿a³o uiœciæ op³atê za czenie monta¿u wszystkich 
wództwa Lubelskiego na lata monta¿ instalacji solarnej instalacji maj 2015 r.

Solary i piece

Dziêki nowo wprowa- podamy numer PESEL, aby mo-¿liwoœæ za³atwienia 
dzonemu projektowi pl. ID urzêdnik znalaz³ potrzebne wielu formalnoœci przez 
ograniczmy koniecznoœæ ka- informacje w odpowiednim Internet.
¿dorazowego dostarczania rejestrze, tj. w Systemie Niniejszy projekt ma kluczo-
do urzêdów wielu dokumen- Rejestrów Pañstwowych. we znaczenie dla uspra-
tów, a dok³adnie uproœci za- Warto tu podkreœliæ, ¿e wnienia realizacji spraw 
³atwienie wielu spraw zwi¹- integracja rejestrów pozwoli z zakresu ewidencji lud-
zanych m.in. z dowodami na odmiejscowienie wiele noœci, dowodów osobistych 
osobistymi oraz urzêdami us³ug administracji, co wp³y- i aktów stanu cywilnego.
stanu cywilnego. Dziêki nie na fakt, i¿ w ka¿dym Takie zmiany w procesie 
nowemu systemowi, nie urzêdzie bêdzie mo¿na za³a- za³atwiania spraw w urzê-
ka¿da sprawa bêdzie wyma- twiæ swoj¹ sprawê, tzn., ¿e dzie wprowadzi³ program pl. 
ga³a przed³u¿enia w urzêdzie w ka¿dym urzêdzie w kraju ID, który zosta³ wdro¿ony 
ró¿nych dokumentów, za- bêd¹ obowi¹zywaæ te same z pocz¹tkiem 2015 roku.
œwiadczeñ. Wystarczy, ¿e proceduty. Ponadto bêdzie 

Wystarczy, ¿e podamy numer 
PESEL, czyli rusza projekt pl. ID

Dnia 9 lutego br., up³yn¹³ Zakres zamówienia niniej- wierzchni chodników z p³yt 
termin sk³adania ofert w po- szej inwestycji obejmuje: betonowych oraz asfalto-
stêpowaniu dotycz¹cym wzmocnienie konstrukcji wych, przebudowê nawierz-
przebudowy drogi powia- istniej¹cej nawierzchni bitu- chni oraz budowê nowych 
towej ul. Wojska Polskiego micznej jezdni ulicy Wojska zatok parkingowych, wy-
o d³ugoœci 960 m - etap I. Polskiego oraz w³¹czeñ ulic mianê wpustów deszczo-
W postepowaniu zosta³o z³o- podporz¹dkowanych w nie- wych, odtworzenie trawni-
¿onych 10 ofert. Przypo- zbêdnym zakresie, wymiany ków. Podkreœlmy, ¿e ju¿ 
mnijmy, ¿e przetarg zosta³ istniej¹cych krawê¿ników niebawem zostanie og³o-
og³oszony 23 stycznia 2014 na krawê¿niki betonowe, szony wykonawca.
roku. wymiany konstrukcji na- Dorota Kozdra

Ju¿ nied³ugo remont ulicy 
Wojska Polskiego

Na ul. Przyborowie zamontowana zosta³a wiata 
dla dzieci szkolnych je¿d¿¹cych gimbusem

Z uwagi na wzrastaj¹c¹ chc¹c unikn¹æ przypadków ¿e utrzymanie przez Gminê 
liczbê porzucanych zwie- pogryzieñ i innych nieprzy- jednego bezdomnego psa 
rz¹t, szczególnie psów na jemnych zdarzeñ, prosimy w schronisku to suma rzêdu 
terenie Miasta i Gminy Ja- o trzymanie swoich zwierz¹t 1080 z³ brutto. Mowa tu 
nów Lubelski, zwracamy siê na terenie szczelnie ogro- o profilaktyce, oznakowa-
z proœb¹ do wszystkich, dzonych posesji, a w miejs- niu, umieszczenia w schro-
którym los tych zwierz¹t nie cach publicznych prowa- nisku, przekazania do ado-
jest obojêtny o w³¹czenie siê dzenia ich na uwiêzi. pcji. Natomiast 6150 z³ 
w dzia³ania zapobiegaj¹ce Informujemy, ¿e za niedo- brutto to roczna op³ata jak¹ 
takim przypadkom. pe³nienie obowi¹zku prawi- Gmina uiszcza za utrzy-
Prosimy wiêc o reagowanie d³owej opieki nad zwierzê- manie gotowoœci schroniska 
na porzucone zwierzêta z sa- ciem jest wykroczeniem do przyjmowania psów.
mochodu. Wystarczy zapi- z art. 77 Kodeksu Wykro- Zaznaczmy, ¿e bezdomne 
saæ numer rejestracyjny i po- czeñ i bêdzie karane zgodnie zwierzêta, które zostan¹ 
informowaæ o takim zda- z obowi¹zuj¹cym taryfi- zaadoptowane przez nowych 
rzeniu Stra¿ Miejsk¹ lub katorem mandatów karnych w³aœcicieli s¹ podane za-
Urz¹d Miejski w Janowie grzywn¹ w wysokoœci 200 biegom weterynaryjnym na 
Lubelskim. Nasz apel spo- z³. Chc¹c zapobiec tak suro- koszt Gminy Janów Lu-
wodowany jest licznymi wym konsekwencjom apelu- belski. 
skargami mieszkañcami na- jemy o przestrzeganie prze- Stra¿ Miejska w Janowie 
szej gminy. Dlatego te¿, pisów prawa. Nadmieñmy, Lubelskim

Apel do mieszkañców Miasta 
i Gminy Janów Lubelski w sprawie 

bezdomnych zwierz¹t 

odnajdziemy ju¿ informacji 
o adresie zameldowania, 
a tak¿e informacji o kolorze 
oczu, wzroœcie, czy skanu 
podpisu posiadacza.
Szczególne informacje doty-
cz¹ równie¿ fotografii. Do³¹-
czone zdjêcie do wniosku 
powinno byæ wykonane nie 
wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy 
przed dniem z³o¿enia wnio-
sku, który bêdzie siê tak¿e 
ró¿ni³ od poprzedniego.
Nadmieñmy, ¿e dziêki no-

Kolejna „reforma” doty- tychczasowe dowody oso- wym zabezpieczeniom - mo-
cz¹ca zmiany wzorów do- biste zachowuj¹ wa¿noœæ do wa tu o dwukrotnym powtó-
wodu osobistego, wed³ug up³ywu terminów w nich rzeniu zdjêcia posiadacza, 
przyjêtej uchwa³y bêdzie okreœlonych, czyli nie ma t³oczeniach, mikrodrukach, 
obowi¹zywaæ od 1 marca koniecznoœci wymiany do- maj¹ pe³niæ funkcjê zabez-
2015 roku. Jednak¿e nale¿y kumentów”. Nowy dowód pieczaj¹c¹ przed sfa³szowa-
ju¿ w tym miejscu uspokoiæ osobisty bêdzie zawieraæ niem. Czy nowe dowody 
wszystkich posiadaczy sta- informacje o polskim oby- przynios¹ zamierzone rezul-
rych dowodów. Jak czytamy watelstwie i opisy pól po aty? Przekonaj¹ siê ju¿ nie-
na stronie Ministerstwa angielsku. Na nowym wzo- bawem w³aœciciele nowych 
Spraw Wewnêtrznych „do- rze dowodu osobistego nie wersji.           Dorota Kozdra

Nowy wzór dowodu osobistego

Foto: Jan Machulak

Foto: Jan Machulak
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25 lat minê³o… Jubileusz 
Po Mszy œwiêtej wszyscy 

udali siê do szko³y, na halê 
sportow¹, gdzie odby³a siê 
dalsza czêœæ uroczystoœci, 
w której uczestniczyli zapro-
szeni goœcie: Ksi¹dz Infu³at  
Edmund Markiewicz, Ksi¹dz 
Kanonik Jan Sobczak,  
Ksi¹dz Dziekan dr Jacek 
Staszak - Proboszcz parafii 
pw. œw. Jana Chrzciciela w 
Janowie Lubelskim, Pani 
Bo¿ena Æwiek - Starszy 
Wizytator Kuratorium Oœ-
wiaty w Lublinie, Pan Jerzy 
Bielecki - Starosta Powiatu 
Janowskiego, Pan Krzysztof 
Ko³tyœ - Burmistrz Janowa 
Lubelskiego,
W sposób szczególny zostali 
powitani i przedstawieni: 
pierwszy dyrektor - Pan 
Dyrektor Zygmunt Tylus 
wraz z zastêpcami: Pani¹ 
Gabriel¹ Szkutnik i Pani¹ 
Gra¿yn¹ Kêdr¹ oraz wszyscy 
emeryci: nauczyciele, pra-
cownicy administracji i ob-
s³ugi.
Podczas uroczystoœci zosta³y 
wyg³oszone okolicznoœcio-
we przemówienia, w których 
pad³o wiele ciep³ych s³ów 
i ¿yczeñ skierowanych do 
spo³ecznoœci szkolnej. Dla 
wszystkich goœci przygoto-
wano upominki: pami¹tkowe 

Miêdzyszkolny zespó³ Kle- Turos, p. Zbigniew Czajkow- i gminy Janów Lubelski. znaczki, kalendarze, kartki, 
szcze, chór szkolny, chórek ski, p. W³odzimierz Kulpa, p. Funkcjê dyrektora szko³y kubeczki, wydanie jubileu-
Promyki Maryi, Julia Fija³- Robert Bratkowski, p. Wio- obj¹³ p. Zygmunt Tylus, a za-szowe gazetki szkolnej "¯a-
kowska, Aleksandra Ma³ek, letta Ma³ysz, p. Dorota Styk, stêpców: p. Gabriela Szkut-czek" oraz specjalne statuetki 
Oliwia Cedro, Iza £ukasik, p. Agnieszka Trytek. Oprawê nik i p. Gra¿yna Kêdra.„Przyjaciel Szko³y”.

W dniu otwarcia 8-klasowa Karol Lenart, Wiktoria Stola- Mszy œwiêtej przygotowali Z okazji Jubileuszu zostali 
szko³a nosi³a nazwê Szko³a rek zaprezentowali piêkne nauczyciele katecheci: p. wyró¿nieni nauczyciele 
Podstawowa nr 3, dlatego do utwory muzyczne, wzrusza- Jadwiga Tyra, p. Joanna Ko-i pracownicy obs³ugi, 
dziœ wiele osób, mówi¹c j¹c s³uchaj¹cych, a wra¿enia wal, p. Ma³gorzata Ciupak którzy pracuj¹ w szkole 25 
o naszej szkole, u¿ywa tej artystyczne spotêgowa³y tañ- oraz ksi¹dz Krystian Musia³ lat, a s¹ to: Beksiak Ry-
dawnej potocznej nazwy ce w wykonaniu uczniów i siostra £ucja Turos.szard, Bielecka Anna, Bo-
„Trójka”.Piêkne dekoracje wykona³a, klasy pierwszej oraz klas ryñski Ryszard, Bucior 
Nazwa szko³y zmienia³a siê: wspólnie z wieloma nauczy-pi¹tych, szóstych i klas spor-El¿bieta, Chmiel Maria, 
Od 1 wrzeœnia 1993 r. Szko³a  cielami, p. Stefania Wójcik. towych. Wisienk¹ na torcie Czajkowski Zbigniew, Podstawowa nr 3 w zwi¹zku Uroczystoœæ prowadzi³ dyp-by³ wystêp najm³odszych, Czerniak El¿bieta, Fac z likwidacj¹ Szko³y Podsta-lomowany nauczyciel wy-czyli przedszkolaków, którzy Ma³gorzata, Hy³a Ber- wowej nr 1 na podstawie chowania fizycznego p. dopiêli ostatni wagonik do narda, Kapica Bo¿ena, decyzji Kuratora Oœwiaty Ryszard Boryñski. poci¹gu, a nastêpnie zapre-Kokoszka Andrzej, Kwie- w Tarnobrzegu oraz w zwi¹z-Na ten wyj¹tkowy dzieñ zentowali znane zabawy oraz cieñ Anna, Mai³o Teresa, ku z nadaniem jej imienia nauczyciele wspólnie z ucz-menuet. Ca³oœæ prowadzona Matysek Bo¿ena, Tatar i sztandaru w dniu 6 czerwca niami przygotowali piêkne, w sposób profesjonalny Izydora, Walas Iwona, 1992 r. otrzyma³a nazwê bajeczne - w zimowo-œwi¹-przez Wiktoriê Stolarek, Wiechnik Adam, ¯ytko Publiczna Szko³a Podstawo-tecznym nastroju - dekoracje Wiktoriê Siroñ i Karola Le-Anna, Abram Stanis³awa, wa im. Jana Zamoyskiego.

korytarzy.  Na holu g³ównym narta nada³a uroczystoœci Bartoszek Krzysztof, Bzdy- 01.09.2006 r. uchwa³¹ Rady 
mo¿na by³o obejrzeæ wszyst-piêknego charakteru; jeden rak Teodozja, Lepiejza Mi- Miejskiej w Janowie Lubel-
kie kroniki szko³y, zarówno z goœci podsumowa³ program ros³awa. Pami¹tkowe dy- skim nast¹pi³o przekszta³ce-
te ogólne, jak i prowadzone mówi¹c:„.. mia³am wra¿e-plomy i upominki wrêczy³ nie szko³y w Publiczn¹ Szko-
przez nauczycieli indywidu-nie, ¿e jestem na otwarciu pan Burmistrz Krzysztof ³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami 
alnie: klasowe, sportowe, olimpiady…” - to by³a piêk-Ko³tyœ. Integracyjnymi im. Jana 
kó³ek zainteresowañ, kon-na ocena i  docenienie pracy Punktem kulminacyjnym Zamoyskiego.  
kursów. Goœcie mogli rów-uczniów i nauczycieli. Nie 09.05.1990 r. wydano pierw-uroczystoœci by³a czêœæ ar-
nie¿ obejrzeæ wystawê foto-by³oby urodzin bez tortu szy numer  gazetki szkolnej tystyczna, w której  historia 
grafii „Z ¿ycia szko³y”, ga-i œwieczek. Na halê wjecha³ „G³os Nastolatków”.szko³y zosta³a przedstawiona  
leriê zdjêæ „Historia szko³y” trzypiêtrowy tort, który po- 13.12.1990 r. delegacja z³o-jako podró¿ w czasie. W tê 
oraz galerie zdjêæ klasowych.kroi³y i czêstowa³y dzieci  ¿ona z dyrektora Zygmunta podró¿  zostali zaproszeni 

uczennice Liceum Gastrono- Tylusa, przedstawicieli grona uczniowie i wszyscy obecni Kilka dat z historii 
micznego Zespo³u Szkó³ im. nauczycielskiego i uczniów na Jubileuszu.  Na peron szko³y…
Wincentego Witosa. spotka³a siê w Zamoœciu z p. stacji w Janowie Lubelskim 

Decyzja budowy szko³y œro-Przygotowanie uroczystoœci Marcinem Zamoyskim, sy-wjecha³ poci¹g. Na lokomo-
dowiskowej, bo tak wstêpnie to ogromny wysi³ek uczniów, nem Jana Zamoyskiego tywie widnia³ rok 1989. 
siê nazywa³a, zosta³a zatwie- w sprawie nadania imienia ale przede wszystkim nau-Uczniowie przedstawiali 
rdzona przez Wojewódzk¹ oraz sztandaru szkole.czycieli. Do piêknych odczuæ scenki z historii szko³y, 
Radê Narodow¹ w Tarno- 06.06.1992 r. szko³a otrzy-uczestników Jubileuszu nawi¹zuj¹c miêdzy innymi 
brzegu 30 wrzeœnia 1981 ro- ma³a imiê wielkiego Polaka przyczynili siê: p. Bo¿ena do otwarcia szko³y,  nadania 
ku. Otwarcie dwóch pierw- Jana Zamoyskiego. Na uro-Kapica, p. Regina Bratkow-imienia, sztandaru, utworze-
szych bloków mia³o miejsce czystoœæ zostali zaproszeni ska p. Anna Kwiecieñ, p. nia klas integracyjnych 
01.09.1989 roku przy udziale cz³onkowie rodziny Patrona Marzena Sadecka, p. Adam i sportowych. W historiê 

szko³y: p. Senator – XVI or-w³adz by³ego województwa Wiechnik, p. Jacek Dubiel,   szko³y wplata³a siê promocja dynat hrabia Jan Zamoyski,tarnobrzeskiego oraz miasta p. Irena Lasek, siostra £ucja talentów uczniów. 

..

Foto: Andrzej Bucior

Cd. ze str. 1

Foto: Archiwum Gazety Janowskiej

Foto: Jan Machulak
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Szko³y Podstawowej

Foto: Zbigniew Czajkowski

Foto: Jan Machulak

 W 2006 roku w odpowiedzi 
na wniosek rodziców pow-
staje pierwszy  oddzia³  inte-
gracyjny, którego utworzenia 
i prowadzenia podjê³a siê p. 
Teresa Mai³o. Konsekwencj¹ 
powstania oddzia³ów by³o 
zdobywanie przez nauczy-
cieli nowych kwalifikacji,  
aby móc prowadziæ zajêcia 
z uczniami o szczególnych 
potrzebach edukacyjnych. 
Aktualnie w szkole mamy 
specjalistów z zakresu oligo-
frenopedagogiki, surdopeda-
gogiki, logopedii, terapii pe-
dagogicznej, jak równie¿ 
pedagogów i psychologa. 
W szkole funkcjonuje nowo-
czesna œwietlica integracji 
sensorycznej. Zapewniamy 
wiêc uczniom wszechstronn¹ 
pomoc psychologiczno - pe-
dagogiczn¹ .
Od 2011 roku oferta eduka-
cyjna szko³y wzbogaci³a siê 
o klasy sportowe, które s¹ 
wynikiem ogromnych sukce-
sów naszych sportowców. 
Pierwsz¹ klasê sportow¹ 
tworzyli p. Marzena Sadecka 
i p. W³odzimierz Kulpa. Na-
sza szko³a od wielu lat jest 
w pierwszej dziesi¹tce szkó³ 
w województwie lubelskim 
w ramach wspó³zawodnic-
twa sportowego. Otrzymaliœ-
my równie¿ certyfikat "WF 
z klas¹". Wszystkie sukcesy 01. 09. 2006 r.  funkcjê zastê- Marsza³ka Województwa p. Wojewoda Zamoyski Mar-
s¹ uwiecznione w kronice pcy dyrektora szko³y obj¹³  p. Lubelskiego. Przyznawane cin Zamoyski, p. Maria Po-
sportowej.mgr Grzegorz Boliñski. stypendia œwiadcz¹ o wyso-nieñska – siostra p. hr. Jana 
Wa¿nym miernikiem osi¹g-kich wynikach w nauce 01.09.2006 r. powstaje pier-Zamoyskiego oraz biskupi 
niêæ edukacyjnych uczniów i o talentach naszych ucz-wszy oddzia³ integracyjny.i ksiê¿a, senatorzy i pos³o-
jest sprawdzian zewnêtrzny niów. Liczba laureatów kon-17.09.2008 r. odby³a siê wie, przedstawiciele w³adz 
szóstoklasisty. W ostatnim kursów jest ogromna, nie uroczystoœæ patriotyczna – wojewódzkich, przedstawi-
roku wynik szko³y w dzie-sposób wszystkich wymie-„Ocaliæ od zapomnienia”, ciele w³adz miasta Janowa, 
wiêciostopniowej skali stani-niæ. Nasi uczniowie bior¹ podczas której posadzono przedstawiciele wojewódz-
nowej to stanin 7, czyli wyso-udzia³ w konkursach, festi-„D¹b Pamiêci” upamiêtnia-kich w³adz Kuratorium 
ki. Jest to ogromny sukces walach, przegl¹dach na ró¿-j¹cy zamordowanego w Ka-Oœwiaty, przedstawiciele Za-
nauczycieli, jak równie¿ nych szczeblach. Artyœci tyniu majora Kazimierza miejscowego Oddzia³u Ku-
w³aœciwie zorganizowanego w szkole s¹ bardzo wa¿ni. Józefa £ukasiewicza. ratorium Oœwiaty w Janowie 
nadzoru pedagogicznego, Mamy ich wielu, szczycimy 14.10.2009 r. uroczyœcie ob-Lub. W tym dniu odby³o siê 

siê nimi, uwielbiamy ich wy- gdy¿ z ka¿dym rokiem przy-chodzono 20 - lecie szko³y.równie¿ uroczyste otwarcie 
stêpy. Wy³awianie tych talen- rost wiedzy by³ coraz wiêk-12.10.2010 r. otwarto nowo-Izby Pamiêci i Tradycji.
tów rozpoczyna siê ju¿ szy, co œwiadczy o systema-czesn¹ Œwietlicê Integracji 01.09.1993 r.   podporz¹dko-
w klasach najm³odszych, tycznoœci i konsekwencji Sensorycznej.wano organizacyjnie Szko³ê 
stad uk³on w kierunku nau- w podejmowaniu dzia³añ dy-01.09.2012 r. powstaje pier-Podstawow¹  Nr 1 w Janowie 
czycieli edukacji wczesno- daktycznych.wsza klasa sportowa o profilu Lubelskim i Punkt Filialny 
szkolnej. Sukces ucznia to Szko³a na bie¿¹co dostoso-lekkoatletycznym.w Zofiance Górnej do Szko³y 
sukces nauczyciela i szko³y. wuje siê do potrzeb œrodo-Podstawowej Nr 3. Szko³a dziœ :
Fakt, ¿e jesteœmy szko³¹ roz- wiska lokalnego, bior¹c 01.01.1995 r.   szko³a zostaje Dzia³alnoœæ dydaktyczno- wijaj¹c¹ talenty, zosta³  po- udzia³ w lokalnych uroczys-przejêta przez samorz¹d tery- wychowawcza szko³y od twierdzony przez uzyskanie toœciach i imprezach. Szko³a torialny Miasta i Gminy pocz¹tku  by³a ukierunkowa- certyfikatu "Szko³y Odkryw- to placówka, która nie mo¿e w Janowie Lubelskim. na na wszechstronny rozwój ców Talentów", który przy- funkcjonowaæ bez wsparcia 01.09.1999 r. obchodzono ucznia. M³odzi i ambitni nau- znaje MEN. innych, dlatego wspó³pra-uroczyœcie 10-lecie szko³y czyciele pod œwietnym kie- Dum¹ naszej szko³y s¹: cujemy z wieloma instytucja-po³¹czone z oddaniem do rownictwem dyrekcji   nasta- Samorz¹d Uczniowski, Ma³y mi na ró¿nych p³aszczyz-u¿ytku hali sportowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             wieni s¹ na sukces dydak- Samorz¹d, Radio Supe³ek,  nach. 01.09.2001 r. oddano do tyczny i wychowawczy. miêdzyszkolny zespó³ mu- Funkcja opiekuñcza szko³y u¿ytku nowy blok szkolny Nie o wszystkim, co siê dzia- zyczny Kleszcze, chór szkol- sprawowana jest dziêki piêk-z piêcioma salami lekcyj- ³o i dzieje w szkole, mo¿na ny, chórek Promyki Maryi, nej pracy i funkcjonowaniu  nymi dla uczniów klas pierw- opowiedzieæ w kontekœcie Szkolny Klub Europejski,  œwietlicy i sto³ówki szkolnej. szych. Uroczystoœæ uœwiet- historycznym, chronologicz- Liga Ochrony Przyrody, Ze sto³ówki szkolnej korzy-nili przedstawiciele Urzêdu nie. Dotyczy to szczególnie Szkolna Kasa Oszczêdnoœci, 

sta oko³o 70 % uczniów, a ze Marsza³kowskiego z Lubli- organizacji, kó³ zaintereso- Szkolny Klub Wolontariatu,   
œwietlicy szkolnej  z klas I – na, Kuratorium Oœwiaty, wañ, zespo³ów, których na ko³o plastyczne, gazetka 
III oko³o 50 % uczniów.w³adz samorz¹dowych po- przestrzeni 25 lat  uczniowie szkolna "¯aczek". 
Wspó³czesna szko³a to nie wiatu i gminy. Uroczystego mieli i maj¹ szerok¹ ofertê:   W szkole dzia³a klub wolon-
tylko nauczyciele, ucznio-otwarcia dokona³ Burmistrz  przedmiotowe, wokalne, mu- tariatu. Uczniowie s¹ uwra¿-
wie, ale tak¿e rodzice. W na-Janowa Lubelskiego Krzy- zyczne, plastyczne, teatralne, liwiani na potrzeby innych, 
szej szkole od pocz¹tku fun-sztof Ko³tyœ. europejskie, historyczne, dlatego dziêki oddanym nau-
kcjonuje Rada Rodziców . 01.09.2005 r. funkcjê dyrek- sportowe, literackie, dzienni- czycielom, którzy ich wspo-
Zawsze pamiêtamy o tym,  ¿e tora szko³y objê³a p. mgr karskie, recytatorskie. Szcze- magaj¹ i motywuj¹,  uczest-
w szkole najwa¿niejszy jest Krystynê Æwiek, a v-ce dy- gólnie uzdolnieni uczniowie nicz¹ w akcjach charytatyw-
uczeñ, dusz¹ szko³y jest rektora - p. mgr Dorota Jar- tworz¹ Kr¹g M³odych Talen- nych, których w ubieg³ym 
nauczyciel, a dum¹ szko³y jej gi³o. tów, wielu z nich zosta³o  roku szkolnym by³o a¿ 13.  
absolwenci. 31.05. 2006 r.  zorganizo- stypendystami Krajowego Szko³a realizuje projekty 

Krystyna Æwiek – Dyrektor wano po raz pierwszy dzieñ Funduszu na rzecz Dzieci, zarówno unijne, jak i gminne 
PSPzOI w Janowie Lubelskimotwarty szko³y. a obecnie stypendystami w ramach profilaktyki. 
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 „Tradycj¹ pokoleñ dzia- rolê remizy oraz Centrum zawsze byli gotowi nieœæ Dalsza czêœæ moderniza- w 30 akcjach. Druh Stani- mieszkañcy s¹ ewenemen-
³aczy tej jednostki jest upór Tworzenia Marki Turystycz- pomoc innym. W tym czasie cyjna zosta³a zakoñczona s³aw Mucha - Naczelnik OSP tem w skali wojewódzkiej 
w dzia³aniu i konsekwencja, nej „CTMT” Bia³a II. Przed stra¿ dorobi³a siê remizy, w 2014 r. a uroczystoœæ ot- to cz³owiek, który z odda- i garn¹ siê do stra¿y, czego 
ale przede wszystkim sponta- rozpoczêciem zebrania, ks. która po wielu latach by³a warcia mia³a miejsce 15 sty- niem prowadzi t¹ najtrud- przyk³adem jest wst¹pieniem 
niczna chêæ niesienia pomo- dziekan dr Jacek Staszak, do- niewystarczaj¹ca dla zapew- cznia 2015 r. £¹czny koszt niejsz¹ pracê. Nie do przece- kolejnych szeœciu druhów do 
cy tym, którzy jej potrzebu- kona³ poœwiêcenia obiektu. nienia bazy dla wspó³czes- wykonanych prac w przybli- nienia jest pomoc Powiato- OSP. Æwiczenia sprawno-
j¹”. S³owa te cytowa³ Prezes Wstêgê przecinali zaproszeni nych œrodków gaœniczych, ¿eniu wyniós³ 1, 6 miliona wej Pañstwowej Stra¿y Po- œciowe, które s¹ niezbêdne 
OSP Bia³a - Stanis³aw Zdy- goœcie i zas³u¿eni druhowie. a ostatnio i ratowniczych. z³otych. Inwestycja jest po- ¿arnej z Komendantem bryg. podczas akcji przynosz¹ efe-
bel, przedstawiaj¹c Sprawo- Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, Dlatego te¿ w 2008 r. OSP dziêkowaniem spo³eczeñ- Grzegorzem Pazdrakiem na kty. Od kilku lat w zawodach 
zdanie Ochotniczej Stra¿y który pe³ni jednoczeœnie fun- Bia³a w porozumieniu z Bur- stwa naszej gminy za pracê czele. Dziêki tej wspó³pracy, po¿arniczych na terenie po-
Po¿arnej w Bia³ej, za okres kc j ê  P rezesa  Za rz¹du  mistrzem oraz Rad¹ Miejsk¹, druhów z Bia³ej. Dziêki druhowie przechodz¹ szkole- wiatu, Bia³a jest najlepsza, 
sprawozdawczy 23.01.2014  Oddzia³u Miejsko Gminnego podjê³a decyzjê o rozbudo- dobremu wyszkoleniu i zaan- nia, æwiczenia, wspó³pracuj¹ jest tak¿e licz¹cym siê part-
- 15.01.2015. 15 stycznia ZOSPRP w Janowie Lu- wie stra¿nicy. Kontynuacja ga¿owaniu, jednostka OSP przy akcjach ratunkowych. nerem podczas zawodów 
2015 r. - odby³o siê zebranie belskim, by³ wspó³gospo- budowy by³a mo¿liwa dziêki Bia³a zosta³a w³¹czona do Bryg. Jerzy Pazdrak potwier- wojewódzkich. Druhowie, 
sprawozdawcze OSP Bia³a, darzem tej uroczystoœci. pozyskaniu œrodków unij- Krajowego Systemu Rato- dzi³, ¿e sytuacja z naborem którzy osi¹gnêli tak dobre 
po zakoñczeniu prac moder- OSP w Bia³ej powsta³a nych, jakie otrzyma³ Urz¹d wniczo - Gaœniczego. Otrzy- m³odych ludzi do OSP w po- wyniki wyró¿nieni zostali 
nizacyjnych przeprowadzo- w 1961 roku, od tego czasu Miejski, z przeznaczeniem many sprzêt pozwoli³ na wiecie nie przedstawia siê statuetkami i dyplomami uz-
nych przy dawnej remizie. minê³o piêædziesi¹t lat s³u¿- na ten cel. Budowa parteru uczestnictwo podczas tego optymistycznie, jednak nie nania.
Obecnie budynek spe³nia by stra¿aków, druhów, którzy zosta³a ukoñczona w 2011 r. okresu sprawozdawczego, dotyczy to Bia³ej, której Tekst i foto: Jan Machulak

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej - to brzmi dumnie

Rozpocz¹³ siê okres w miesi¹cu, je¿eli przepisy miejsca w czerwonych cia³- ich systematyczne czyszcze- sto wietrzyæ pomieszczenie, zagro¿enia dla zdrowia oso-
grzewczy, a wraz z nim miejscowe nie stanowi¹ ina- kach krwi, powoduj¹c przy nie oraz sprawdzanie wystê- w których odbywa siê proces by ratuj¹cej; w przypadku ist-
wzrasta zagro¿enie zatru- czej od palenisk zak³adów d³ugotrwa³ym nara¿eniu powania dostatecznego ci¹gu spalania (kuchnie, ³azienki nienia takiego zagro¿enia 
cia czadem!!! zbiorowego ¿ywienia i us³ug (w wiêkszych dawkach) powietrza, u¿ytkowaæ spra- wyposa¿one w termy gazo- pozostawiæ przeprowadzenie 

gastronomicznych, co naj- œmieræ przez uduszenie. wne techniczne urz¹dzenia, we), a najlepiej zapewniæ, na- akcji s³u¿bom ratowniczym, 
 Ka¿dego roku z powodu mniej raz w roku usuwamy Co jest g³ówn¹ przyczyn¹ w których odbywa siê proces wet niewielkie, rozszczelnie- wezwaæ s³u¿by ratownicze 
zatrucia tlenkiem wêgla, zanieczyszczenia z przewo- zaczadzeñ? spalania, zgodnie z instrukcj¹ nie okien, nie bagatelizowaæ (pogotowie ratunkowe, 
potocznie zwanego czadem, dów wentylacyjnych. Z kolei G³ównym Ÿród³em zatruæ producenta, stosowaæ urz¹- objawów dusznoœci, bólów PSP), jak najszybciej podaæ 
ginie kilkadziesi¹t osób. art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy w budynkach mieszkalnych dzenia posiadaj¹ce stosowne i zawrotów g³owy, nudnoœci, tlen, je¿eli osoba poszkodo-
Bardzo czêsto nie ma to z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo jest niesprawnoœæ przewo- dopuszczenia w zakresie wymiotów, oszo³omienia, wana nie oddycha, ma za-
zwi¹zku z powstaniem po- budowlane (Dz. U. z 2006 r. dów kominowych: wentyla- wprowadzenia do obrotu; os³abienia, przyspieszenia trzyman¹ akcjê serca, nale¿y 
¿aru, a wynika jedynie Nr 156, poz. 1118 z póŸn. cyjnych, spalinowych i dy- w sytuacjach w¹tpliwych na- czynnoœci serca i oddy- natychmiast zastosowaæ 
z niew³aœciwej eksploatacji zm.) zobowi¹zuje w³aœcicieli mowych. Wadliwe dzia³anie le¿y ¿¹daæ okazania wysta- chania, gdy¿ mog¹ byæ sy- sztuczne oddychanie np.  
budynku i znajduj¹cych siê i zarz¹dców bloków miesz- wspomnianych przewodów wionej przez producenta lub gna³em, ¿e ulegamy zatruciu metod¹ usta - usta oraz masa¿ 
w nich urz¹dzeñ i instalacji kalnych i domów jednoro- mo¿e wynikaæ z: ich nie- importera urz¹dzenia tzw. czadem; w takiej sytuacji serca, nie wolno wpadaæ 
grzewczych. dzinnych do okresowej kont- szczelnoœci, braku konser- deklaracji zgodnoœci, tj. nale¿y natychmiast przewie- w panikê, kiedy znajdziemy 

roli, co najmniej raz w roku wacji, w tym czyszczenia, dokumentu zawieraj¹cego trzyæ pomieszczenie, w któ- dziecko lub doros³ego z obja-
Przepisy zobowi¹zuj¹ do stanu technicznego  instala- wad konstrukcyjnych, niedo- informacje o specyfikacji rym siê znajdujemy i zasiêg- wami zaburzenia œwiado-
czyszczenia kominów! cji gazowych oraz przewo- stosowania istniej¹cego sy- technicznej oraz przeznacze- n¹æ porady lekarskiej. moœci w kuchni, ³azience lub 
Zgodnie z § 34 rozporz¹dze- dów kominowych (dymo- stemu wentylacji do standar- niu i zakresie stosowania W trosce o w³asne bezpie- gara¿u; nale¿y jak najszyb-
nia Ministra Spraw Wewnê- wych, spalinowych i wenty- dów szczelnoœci stosowa- danego urz¹dzenia, nie za- czeñstwo, warto rozwa¿yæ ciej przyst¹piæ do udzielania 
trznych i Administracji z 07 lacyjnych). nych okien i drzwi, w zwi¹z- klejaæ i nie zas³aniaæ w inny zamontowanie w domu pierwszej pomocy.
czerwca  2010 r.  w sprawie ku z wymian¹ starych okien sposób kratek wentylacyj- czujek dymu i gazu. Koszt Ze statystyk Komendy Po-
ochrony przeciwpo¿arowej Sk¹d siê bierze czad i dla- i drzwi na nowe. Powy¿sze nych, w przypadku wymiany zamontowania takich czu- wiatowej Pañstwowej Stra-
budynków, innych obiektów czego jest tak niebezpiecz- mo¿e prowadziæ do niedro¿- okien na nowe, sprawdziæ jek jest niewspó³miernie ¿y Po¿arnej wynika, ¿e zda-
budowlanych i terenów (Dz. ny? noœci przewodów, braku poprawnoœæ dzia³ania wenty- niski do korzyœci, jakie daje rzeñ zwi¹zanych z niepra-
U. Nr 109 poz. 719), w obiek- Tlenek wêgla powstaje pod- ci¹gu, a nawet do powstawa- lacji, poniewa¿ nowe okna s¹ zastosowanie tego typu wid³ow¹ eksploatacj¹ urz¹-
tach w których odbywa siê czas procesu niepe³nego nia zjawiska ci¹gu wstecz- najczêœciej o wiele bardziej urz¹dzeñ (³¹cznie z urato- dzeñ ogrzewczych na pa-
proces spalania paliwa sta³e- spalania materia³ów palnych, nego, polegaj¹cego na tym, szczelne w stosunku do waniem najwy¿szej war- liwo sta³e lub wady tych 
go, ciek³ego lub gazowego, w tym paliw, które wystêpuje ¿e dym zamiast wydostawaæ wczeœniej stosowanych toœci, jak¹ jest nasze ¿ycie). urz¹dzeñ w 2013 roku 
usuwa siê zanieczyszczenia przy niedostatku tlenu w ota- siê przewodem kominowym w budynku i mog¹ pogarszaæ Jak pomóc przy zatruciu powsta³o 33 a w 2014 roku 
z przewodów dymowych czaj¹cej atmosferze. Niebez- na zewn¹trz, cofa siê z po- wentylacjê, systematycznie tlenkiem wêgla? 18 po¿arów.
i spalinowych: co najmniej pieczeñstwo zaczadzenia wrotem do pomieszczenia. sprawdzaæ ci¹g powietrza, W przypadku zatrucia tlen-

PAMIÊTAJMY! 
raz na trzy miesi¹ce w do- wynika z faktu, ¿e tlenek Co zrobiæ, aby unikn¹æ za- np. poprzez przyk³adanie kiem wêgla nale¿y: zapewniæ 
mach opalanych paliwem wêgla; jest gazem niewyczu- czadzenia? kartki papieru do otworu dop³yw œwie¿ego czystego Od stosowania siê do po-
sta³ym (np. wêglem, drew- walnym zmys³ami cz³owieka W celu unikniêcia zaczadze- b¹dŸ kratki wentylacyjnej; powietrza; w skrajnych przy- wy¿szych rad mo¿e zale¿eæ 
nem), co najmniej raz na (bezwonny, bezbarwny i poz- nia nale¿y: przeprowadzaæ jeœli nic nie zak³óca wenty- padkach wybijaj¹c szyby nasze zdrowie i ¿ycie oraz 
szeœæ miesiêcy w domach bawiony smaku),blokuje do- kontrole techniczne, w tym lacji, kartka powinna przy- w oknie, wynieœæ osobê po- zdrowie i ¿ycie naszych 
opalanych paliwem ciek³ym i stêp tlenu do organizmu, sprawdzanie szczelnoœci wrzeæ do wy¿ej wspomnia- szkodowan¹ w bezpieczne bliskich. A wystarczy jedy-
gazowym, co najmniej raz poprzez zajmowanie jego przewodów kominowych, nego otworu lub kratki, czê- miejsce, jeœli nie stanowi to nie odrobina przezornoœci.

OSTRZEGAMY!

PRZYPOMINAMY!

RADZIMY!

Zasady, które nale¿y przestrzegaæ w okresie grzewczym
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„Ju¿ poloneza dŸwiêki K.T. - Studniówka odby³a siê 
brzmi¹, dostojnym rytmem 12 stycznia 1982 roku, dos³o-
z dawnych lat”. Studniówkê wnie miesi¹c po og³oszeniu 

stanu wojennego. Jak wspom-oficjalnie czas zacz¹æ…
nia³am wczeœniej w godzi-W rytm melodii Micha³a 
nach od 10.00 do 20.00. Nato-Ogiñskiego rusza elegancki 
miast po godzinie dwudziestej korowód. Uczniowie, nau-
mog³a siê przed³u¿yæ. Ta de-czyciele i wychowawcy do-
cyzja zale¿a³a ju¿ od dyrektor stojnym krokiem pod¹¿aj¹ 
szko³y, wychowawcy i rodzi-po parkiecie. Niezbyt przy-
ców. Studniówka odby³a siê tulna, choæ gustownie przy-
do godziny 23.00. Przyznam, brana aula zamienia siê 
¿e tak d³ugiej studniówki w li-w salê balow¹. 
ceum nie pamiêtam. Dawniej studniówka by³a 
D.K. - I przyszed³ dzieñ ba-bardzo wa¿nym wydarze-

niem dla szkolnej spo³ecz- lu, który tradycyjnie roz-
noœci, do której przygoto- pocz¹³ siê polonezem…
wania rozpoczyna³y siê rok K.T. - Polonezem rozpoczê-
wczeœniej. Obmyœlano deko- to studniówkê. W ruch 
racjê oraz program i kostiu- posz³y aparaty fotograficz-
my do wyst¹pieñ. ne. Wszystkim dopisywa³y 
Najczêstszymi formami by- humory, mi³y niezapomnia-
³y piosenki, z tekstem uk³a- ny nastrój, radoœæ nie do 
danym do znanych melodii opisania. 
oraz skecze i kabarety. Po- D.K. - Wspomnia³a Pani, 
czêstunek sk³ada³ siê z zi- ¿e studniówka trwa³a do 
mnych napoi bezalkoholo-

29 lat, w tym 17 lat w Liceum bardzo z¿yta. W pamiêtnym D.K. - Ryzyko, które Pani Mam tu na myœli np. Pani¹ godziny 23.00. Czy wszyst-
wych, kanapeczek oraz ciast 

Ogólnokszta³c¹cym im. Bo- 1982 roku studniówkê i ma- podpisa³a w postaci oœwiad- Syc, Pani¹ Dyjach, Pani¹ ko odby³o siê zgodnie 
domowej roboty. Studniów-

haterów Porytowego Wzgó- turê mia³a tak¿e moja córka czenia by³o ogromne, maj¹c Sawa.  Mój m¹¿ Antoni mia³ z wczeœniejszym ustalenia-
ki odbywa³y siê niemal wy- na uwadze, ¿e nie mia³a Pani zadanie pilnowaæ porz¹dku na rza. W czasie pamiêtnego Ma³gosia, która chodzi³a do mi? Nie by³o ¿adnych ³¹cznie w szko³ach, a po- ¿adnej gwarancji, ¿e wszy- parterze, na którym mia³ byæ 1982 roku, Pani Krystyna IVa. Wychowawc¹ jej klasy zak³óceñ? zwolenie na jej organizacjê stko skoñczy siê dobrze. Czy poczêstunek dla m³odzie¿y. by³a wychowawczyni¹ klasy by³ Pan Piotr Zapiec. Pani K.T. - Na dworze panowa³ musia³a wydaæ dyrekcja. nie ba³a siê Pani tej decyzji? Wspólnie z wszystkimi rodzi-maturalnej, a dok³adnie Wanda Gajur wychowawczy- mróz. Czêsto zagl¹dali do Strój by³ z góry okreœlony. K.T. - Przyznajê ogarn¹³ mnie cami ustaliliœmy plan stu-IVb. ni klasy IVc, zaœ IVd Pani nas milicjanci, których czê-Ch³opcy przychodzili w ucz- strach. Maj¹c na uwadze, ¿e dniówki, podzia³ pracy i obo-K.T. - Dobrze pamiêtam czas Stanis³awa Dalewska. stowaliœmy kaw¹, ciastem. niowskich mundurkach, lub IVe i IVd by³y to dwie klasy wi¹zków. Na piêtrze w ma³ej stanu wojennego. Sytuacja D.K. - Pomimo narastaj¹cej Wóz policyjny doœæ czêsto po prostu na galowo, czyli ¿eñskie. Ka¿da z dziewcz¹t salce grono pedagogiczne, zaœ w kraju nieweso³a. Strajki, trudnej sytuacji w kraju, przeje¿d¿a³ ulic¹ Ogrodow¹. ubrani w bia³¹ koszulê byæ mo¿e chcia³aby zaprosiæ na du¿ej sali mia³y miejsce wiece, ZOMO w akcji. Pa- postanowi³a Pani spróbo- Byliœmy bardzo dobrze za-i czarne lub granatowe spo- kolegê. Ich nie znam. Posta- tañce. Ponadto zosta³ powo³a-miêtna data 13 grudnia 1981 waæ zorganizowaæ studnió- bezpieczeni. dnie. Dziewczyny mog³y wy- wi³am sobie sama pytanie - ny Komitet Studniówkowy roku, godzina 20.00, z ekranu wkê. Nie ogarnia³o Pani¹ 
st¹piæ w bia³ych bluzkach D.K. - Studniówka zosta-jaka jest gwarancja, ¿e wœród rodziców i m³odzie¿y. telewizora pop³yn¹³ smutny, przera¿enie?
i granatowych spódnicz- wi³a masê mi³ych wspom-wszystko pójdzie dobrze? Nie Chcia³abym tu dodaæ, ¿e ale stanowczy g³os gen. Woj- K.T. - Oczywiœcie, ¿e tak. Je-
kach, które by³y koniecznie nieñ. Jednym z nich jest?mia³am ¿adnej. przed sam¹ studniówk¹ by³am ciecha Jaruzelskiego obwie- dnak¿e pomyœla³am, ¿e za-
za kolana. Rodzajem uroz- K.T. - Pamiêtam jak po ca-D.K. - Jednak Pani zaryzy- w ka¿dym domu na ulicy szczaj¹cego ca³emu narodowi wsze mo¿na spróbowaæ. Tym 
maicenia mog³y byæ falbany. ³ym dniu przygotowañ by-kowa³a? Ogrodowej, prosz¹c o zrozu-polskiemu stan wojenny. Po bardziej przecie¿ studniówkê 
Makija¿ i bi¿uteria by³y ³am tak bardzo zmêczona, ¿e K.T. - Tak. Otrzyma³am mienie mieszkañców z powo-godzinie dwudziestej zostaje ma siê raz w ¿yciu.
raczej niedozwolone. Czêœæ pisemne zezwolenie na zorga- du organizowanego balu. nogi odmawia³y mi pos³u-og³oszona godzina policyjna. D.K. - W obecnym czasie 
taneczn¹ rozpoczyna³ tra- nizowanie studniówki. Uzyska³am ich aprobatê. szeñstwa. Zdjê³am pantofle, Zakaz organizowania spotkañ niezbêdna by³a zgoda nie 
dycyjnie polonez. Zabawa D.K. - Czy ten dokument D.K. - Rodzice, dyrekcja, towarzyskich, zabaw, wszel- które mia³am na wysokim tylko dyrekcji szko³y, ale 
nie trwa³a d³u¿ej ni¿ do pó³- wystarczy³? wychowawcy odpowiadali kich imprez. Restauracje o tej obcasie i dos³ownie w rajsto-tak¿e i Kuratora Oœwiaty…
nocy. Pami¹tkowe zdjêcie K.T. - To by³ dopiero po- za organizacje, a m³odzie¿ porze s¹ ju¿ nieczynne, kina, pach przechodzi³am siê miê-K.T. - Pierwsze kroki skiero-
by³o zwieñczeniem imprezy. cz¹tek. W dalszej kolejnoœci odpowiada³a za dekora-teatry zamkniête. Groza dzy sto³ami. Nie pamiêtam  wa³am do Kuratorium do 
Studniówki odbywaj¹ siê uda³am siê do Komendanta cjê…i strach pojawi³y siê na twarzy Tarnobrzega, w którym dok³adnie która to Pani 
zwykle na prze³omie stycz- Powiatowej Milicji Obywa- K.T. - Tak, za dekoracje bu-ka¿dego Polaka. Na ulicach wicekuratorem by³ Kazi- przynios³a mi kapcie, które 
nia i lutego, choæ w historii telskiej w Janowie Lubelskim dynku, sali. Chcia³abym tutaj miast i miasteczek patrole mierz Cichoñ - dobry znajo- mi spada³y. Uczeñ z mojej naszego kraju bywa³y i takie do Pana Dyrka, którego syn zaznaczyæ, ¿e by³a ona bardzo policyjne w pe³nym rynsztun- my. Pamiêtam ten dzieñ. klasy zdj¹³ sznurowad³a, okresy, które przes³ania³ Artur by³ uczniem klasy IVa. kolorowa. Rysunkami zakle-ku. Wojsko, bojowe samocho- Wchodzê do budynku. Na obwi¹za³ mi kapcie, zrobi³ cieñ „niespokojnych cza- Dobrze pamiêtam ten dzieñ. iliœmy œciany i okna. Wszyscy dy, czo³gi. Ci¹g³e aresztowa- korytarzu g³ucho, cicho, idê mi ³adne kokardki. Wygl¹d-sów”. Mówimy tu o latach Do pokoju Komendanta sz³am podczas dekorowania byli nia. Sytuacja niew¹tpliwie po starych schodach na pierw- a³am jak krasnal. Nie ukry-stanu wojennego, kiedy nie pod eskort¹ milicjanta. Po rozbawieni, uœmiechniêci, krytyczna. Nastrój grozy nie sze piêtro. Ustali³am numer wam studniówka 1982 by³a odbywa³y siê wcale lub sym- przedstawieniu celu wizyty, rozeœmiani. Podziwia³am opuszcza³ nikogo, kolejne pokoju - pukam, ktoœ mnie jedn¹ z najmilszych jak¹ bolicznie do godziny milicyj- Komendant pocz¹tkowo by³ pomys³y m³odzie¿y. Parter wydarzenia nie napaja³y opty- prosi. Wchodzê i widzê Pana wspominam.nej. Jedn¹ z nich by³a oburzony moim szalonym wygl¹da³ cudownie. mizmem. Kazimierza Cichonia w mun- Dziêkujê za rozmowê.studniówka zorganizowana pomys³em. Jednak¿e, kiedy D.K. - Studniówka mia³a D.K. - W tym czasie uczy³a durze. Ogarn¹³ mnie strach, Dorota Kozdraw Janowie Lubelskim. przedstawi³am mu zezwole- miejsce w styczniu?Pani w janowskim ogólnia- uœwiadomi³am sobie, ¿e rze-O przygotowaniach do ta- nie od Kuratora Oœwiaty, Ko-ku i by³a wychowawczyni¹ 

czywiœcie jest stan wojenny. kiego balu maturzystów, mendant jeszcze raz podkreœ-klasy maturalnej, która ju¿ 
Zada³am sobie pytanie - po co rozmawiam z by³ym nau- li³, ¿e jest szczególna sytuacja, niebawem mia³a uczestni-
ja tu przysz³am?. Pan Cichoñ czycielem janowskiego ogól- stan wojenny, zakaz organizo-czyæ w balu studniówko-
okaza³ siê bardzo mi³y. niaka Pani¹ Krystyn¹ Ty- wania wszelkich imprez, ¿e wym…
Zwróci³am siê z proœb¹, by moszuk, która w Janowie nie tylko z³amie wszelkie K.T. - Tak, by³am wychowaw-
zezwoli³ zorganizowaæ stu-Lubelskim przepracowa³a zakazy, przepisy, ¿e mo¿e mi czyni¹ IVb z któr¹ by³am 
dniówkê w liceum w Janowie groziæ ukaranie. Wyt³uma-
Lubelskim i to w styczniu czy³am Komendantowi, ¿e 
1982 roku. Wicekurator spoj- zorganizujemy studniówkê 
rza³ na mnie, chwilê pomyœla³, skromn¹, cich¹, która odbê-
wsta³, uœmiechn¹³ siê, poki- dzie siê w godzinach 10.00 - 
wa³ g³ow¹. Przechadza siê po 20.00. Poprosi³am o zabezpie-
pokoju i prosi mnie do okna. czenie terenu wokó³ Domu 
Po czym pyta - widzi Pani na Nauczyciela, aby zwiêkszyæ 
ulicy patrole? Odpowiedzia- iloœæ patroli. Zagwarantowa-
³am  - widzê. Strach mnie ³am, ¿e rodzice i wychowaw-
ogarn¹³, czeka³am jakby na cy dopilnuj¹ porz¹dku i spo-
wyrok. Widzê, jak Pan Cichoñ koju wewn¹trz budynku.
podaje mi czyst¹ kartkê i ka¿e D.K. -  Zgoda Kuratora Oœ-
pisaæ oœwiadczenie, ¿e biorê wiaty, Komendanta Powia-
ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ towej Milicji, pomoc rodzi-
za przebieg studniówki. ców, wychowawców…
Zapyta³am cichym g³osem  - K.T. - … oraz Przewodnicz¹-
co mi grozi, je¿eli Ÿle wypad- cego Komitetu Rodzicielskie-
nie? Pan Cichoñ odpowiedzia³ go, cz³onka trójki klasowej 
- Areszt Pani Krystyno, areszt, w liceum Pana Kokoszki. Do 
razem ze szczurami w zimnej organizacji studniówki w³¹-
celi. czyli siê oczywiœcie rodzice. 

Studniówek czar, czyli poloneza czas zacz¹æ…

Sk³adamy serdeczne podziêkowania dla naszych wychowawców, rodziców, Pana Dyrki, Œw. P. Pana Kokoszki, Pana 
Wicekuratora Cichonia za w³o¿ony trud w zorganizowaniu studniówki. Za wszystkie starania w³o¿one w jej organizacjê 
oraz troskliw¹ opiekê w trakcie trwania zabawy. To dziêki Wam, mogliœmy cieszyæ siê, œmiaæ i beztrosko pl¹saæ w rytm 
muzyki po Sali, podczas gdy w ca³ej Polsce trwa³ stan wojenny.                                                    Uczniowie Klas IV 1982 r.

Po prawej Krystyna Tymoszuk
Na zdjêciu: Ma³gorzata Jasiñska (Tymoszuk)

Foto: Archiwum Józefa Czarnego
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zosta³o przywrócone, jako 
dzieñ wolny od pracy.
Obecnie coraz wiêcej miej-
scowoœci organizuje uroczy-
ste Orszaki Trzech Króli. Tak 
te¿ jest i w Janowie Lubels-
kim od paru lat. Po Mszy 
Œwiêtej w Sanktuarium 
wyrusza uroczysty pochód 
do ¯³óbka Pañskiego umiej-
scowionego na rynku. 
Wiele radoœci dla dzieci, 
wspomnieñ dla starszych, 

Objawienie Pañskie zwa- byli komuniœci œwiêtowanie nale¿y oczekiwaæ, ¿e w tym 
ne Œwiêtem Trzech Króli ob- mog³o odbywaæ siê na krótkim przemarszu uczest-
chodzone jest wœród chrze- terenie koœcio³a a dzieñ niczyæ bêdzie coraz wiêcej 
œcijan ju¿ od wczesnego wolny od pracy zosta³ mieszkañców naszych pa-
œredniowiecza.  W Polsce za zlikwidowany. Kiedy odzy- rafii. 
czasów, kiedy przy w³adzy skaliœmy wolnoœæ œwiêto Tekst i foto: Jan Machulak

Orszak  Trzech  Króli 

Spotkanie op³atkowe 
organizowane przez Prawo 
i Sprawiedliwoœæ wesz³o ju¿ 
na sta³e do historii naszej 
ma³ej ojczyzny. Na spotkanie 
zorganizowane 03.01.2015 
w JOK, przybyli cz³onkowie 
partii z ca³ego powiatu a tak-
¿e zaproszeni goœcie.  Czêœæ 
oficjaln¹ poprowadzi³ Jerzy 
Bielecki - Przewodnicz¹cy 
Zarz¹du Powiatowego PiS 
w Janowie Lubelskim. Kilka 
s³ów na temat wyborów 
samorz¹dowych przybli¿y³o 
zebranym wyniki wyborów, 

nia z³o¿one na rêce El¿biety kaniu. Po wystêpach zebrani które na terenie powiatu 
Gil - Dyrektor Publicznego sk³adali sobie ¿yczenia no-janowskiego uznano za zwy-
Samorz¹dowego Przedszko- woroczne ³amali siê op³at-ciêstwo. Przed publicznoœci¹ 
la Nr.1 z Oddzia³ami Integra- kiem. Zespó³ œpiewaczy zaprezentowa³y siê dzieci 
cyjnymi by³y wyrazem uzna- „Jarzêbina”, uœwietni³ spot-z przedszkola z bogatym 

programem artystycznym. nia dla zespo³u i wychowaw- kanie wystêpuj¹c przed pu-
czyñ przygotowuj¹cych blicznoœci¹ z kolêdami i pa-Piêkne stroje, radosne buzie, 
dzieci do wystêpów. stora³kami. Czêœæ artysty-tañce i wystêpy aktorskie, to 

czna do bieg³a koñca, wszy-w wielkim skrócie koncert, Upominki dla dzieciaków 
scy obecni udali siê do Res-który da³ wiele wzruszeñ nie wrêcza³ miêdzy innymi 
tauracji „Hetmañska” na tylko rodzicom, ale wszyst- Senator RP Grzegorz Czelej, 
obiad.kim zebranym. Podziêkowa- który uczestniczy³ w spot-

Powiatowe spotkanie op³atkowe PiS 

W polskiej kulturze, œwi¹teczne i szopki w dniu Brzuch ze Œwietlicy Szkol-
a szczególnie kulturze 20 stycznia 2015 r., postano- nej Publicznej Szko³y Pod-
ludowej – w ludowych wi³a przyznaæ nastêpuj¹ce stawowej im. Jana Zamoys-
zwyczajach czas poprzedza- nagrody i wyró¿nienia: kiego w Janowie Lubelskim.
j¹cy Bo¿e Narodzenie wi¹za³ W kategorii dzieci: W kategorii doroœli:
siê z wykonywaniem w do- 1. miejsce Magdalena Piê- 1. miejsce pan Andrzej Za-
mach ozdób choinkowych. dzio, Krzysztof Piêdzio górski z Domu Pomocy Spo-
Niejednokrotnie zajmowa³y i Piotr Ro¿ek uczniowie ³ecznej „BARKA” (szopka)
siê nim ca³e rodziny. Na Publicznego Gimnazjum im. 1. miejsce pani Barbara 
terenie Ziemi Janowskiej ks. Twardowskiego w Krze- Kapusta, Alina Myszak, 
ozdoby wykonywane by³y mieniu (szopka) Henryka Drzazga
z bibu³ki, s³omy, kolorowego 1. miejsce Ma³gorzata Sa- 2. miejsce pani Krystyna 
papieru, szyszek, orzechów, czawa, Maja Ferenc i Na- Flis, Maria Jeremiejew
pestek owoców oraz ziaren talia Nalepa ze Œwietlicy Wyró¿nienie:
zbó¿ i œwiadczy³y o ogrom- Szkolnej Publicznej Szko³y Urszula Pachuta, El¿bieta 
nej fantazji i pomys³owoœci Podstawowej im. Jana Za- Jaworska, Sylwia Bator, 
twórców. Ta piêkna tradycja moyskiego w Janowie Lu- Ewa Rz¹d, Ewa Flis, Maria 
pielêgnuj¹ca dzie³o naszych belskim (choinka z siana) ¯o³ynia, Halina ¯uber, 
przodków, warta jest konty- 2. miejsce Basia Król, Klub Pracy Twórczej przy 
nuacji i dlatego te¿ Muzeum Micha³ Dzier¿anowski  Janowskim Oœrodku Kul-
Regionalne w Janowie Lu- i Milena Piersa z Placówki tury. Nagrody dla uczestni-
belskim, og³osi³o konkurs, Opiekuñczo - Wychowaw- ków ufundowane zosta³y 
którego efektem jest wysta- czej „Promyk” w Janowie przez: Urz¹d Miejski w Jano-
wa. Po obejrzeniu 64 praz Lubelskim.     Wyró¿nienie: wie Lubelskim, Starostwo 
zg³oszonych do konkursu, Agnieszka Piecyk uczenni- Powiatowe w Janowie Lu-
prezentuj¹cych zgodnie z re- ca Publicznego Gimnazjum belskim, Janowski Oœrodek 
gulaminem konkursu trady- im. Jana Twardowskiego Kultury oraz Muzeum Re-
cyjne i oparte na tradycjach w Krzemieniu (choinka gionalne w Janowie Lubel-
ozdoby choinkowe, stroiki z makaronu). Wojciech skim.                                 ac

II Powiatowy Konkurs Plastyki 
Obrzêdowej Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

W niedzielê 20 stycznia Chmiel, Stanis³aw G³az, 
2015 r. w Janowskim Oœrod- Zbigniew Butryn oraz przed-
ku Kultury odby³a siê promo- stawiciele powiatowych 
cja ksi¹¿ki pt.: „Laureaci w³adz  samorz¹dowych 
nagród im. Oskara Kolberga w osobach Jerzego Bielec-
Ziemi Janowskiej”. Promo- kiego - Starosty Janow-
wana ksi¹¿ka opisuje dzia³al- skiego i Bartosza Piecha - 
noœæ zespo³ów folklorys- Wicestarosty Janowskiego.
tycznych, solistów, instru- Promocja ksi¹¿ki po³¹czona 
mentalistów oraz twórców zosta³a z wystaw¹ pokonkur-
amatorów uprawiaj¹cych sow¹ II Powiatowego Kon-
sztukê ludow¹ z terenu na- kursu Plastyki Obrzêdowej spotkaniu twórcy, których 
szego powiatu. Publikacjê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, sylwetki zosta³y zamiesz-
wydano staraniem Stowarzy- wzbogacona zosta³a równie¿ czone w ksi¹¿ce, mog³o 
szenia Kobiet Powiatu Ja- okolicznoœciowym wystê- odebraæ osobiœcie pami¹tko-
nowskiego przy wsparciu pem artystycznym panów: we egzemplarze. Publikacja 
finansowym Starostwa Po- Stanis³awa G³aza, Broni- trafi³a do r¹k wszystkich 
wiatowego, Lokalnej Grupy s³awa Rawskiego i Zbig- goœci zainteresowanych te-
Dzia³ania „Leœny Kr¹g”, niewa Buntryna. Dziêki temu matem.                              ac
Urzêdu Miejskiego w Jano-
wie Lubelskim, Powiato-
wego Banku Spó³dzielczego, 
Janowskiego Oœrodka Kultu-
ry i Muzeum Regionalnego 
w Janowie Lubelskim. Orga-
nizatorami promocji by³o 
Stowarzyszenie Kobiet Po-
wiatu Janowskiego.
Wœród zaproszonych goœci 
znaleŸli siê m.in. twórcy 
ludowi, których sylwetki 
przedstawiono w promo-
wanej publikacji: Janina 

Promocja ksi¹¿ki „Laureaci nagród im. 
Oskara Kolberga Ziemi Janowskiej”

Szopka wykonana przez Pana Andrzeja 
Zagórskiego mieszkañca Domu Pomocy 
Spo³ecznej "BARKA" zdoby³a I miejsce

Tekst i foto: Jan Machulak
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16 stycznia 2015 r. w Ze- a dodatkowym atutem spot-
spole Szkó³ w Bia³ej mia³o kania by³o pielêgnowanie 
miejsce spotkanie pokoleñ. naszej piêknej tradycji kolê-
W tym dniu grupa Seniorów dowania.
z Janowskiego Oddzia³u Wyra¿amy zespo³owi ser-
Zwi¹zku Emerytów i Rencis- deczne podziêkowania i ¿y-
tów przedstawi³a insceni- czymy dalszych kolejnych 
zacjê „Kolêdowanie z gwiaz- sukcesów.
d¹” po³¹czon¹ z ¿yczeniami. Wszystkim Babciom 

i DziadkomWidowisko zosta³o profesjo-
 z okazji Ich œwiêta nalnie przygotowane, by³o 
sk³adamy najlepsze prawdziw¹ atrakcj¹ dla 

¿yczenia:przedszkolaków, uczniów 
zdrowia, pogody ducha, m³odszych i gimnazjalistów 

entuzjazmuoraz wychowawców.
i wszelkiej pomyœlnoœci.Podczas wystêpu wytworzy-

³a siê serdeczna atmosfera, Zespó³ Szkó³ w Bia³ej

W dniach od 2 do 13 lute- konkursy plastyczne,  zaba-
go 2015 roku  w Œwietlicy wê w teatr – inscenizacja 
Œrodowiskowej „Stokrotka”, baœni (przygotowanie i pre-
prowadzonej przez Janow- zentacja), turniej szachowy, 
skie Stowarzyszenie Niesie- turniej tenisa sto³owego, 
nia Pomocy „Humanus” tworzenie w³asnej gry plan-
w Domu Parafialnym, przy szowej i wiele innych. Nie 
ul. Szewskiej 1, organizowa- brakowa³o równie¿ naszych 
ne by³y ferie zimowe. Przez  codziennych uwielbianych 
dwa tygodnie na dzieci  cze- przez dzieci zabaw œwietli-
ka wiele atrakcji. Prowadzo- cowych, gier planszowych 
ne by³y ró¿nego rodzaju za- oraz zabaw tanecznych. 
jêcia: miêdzy innymi plasty- Serdecznie zapraszamy.
czne, teatralne i sportowe. Maria Wójcik - Kierownik 
Dla dzieci organizujemy Œwietlicy

Spotkanie pokoleñ

Ferie  w „Stokrotce”

Co s³ychaæ w „Bajkowej Chatce”?
Niejeden z nas zapewne K. A. - Staram siê dostoso-

waæ program do wieku pamiêta z dzieciñstwa baj-
dziecka. Mamy czas na kê o Misiu Uszatku.  By³ on 
czytanie bajeczek, na ryt-nie tylko przytulny, przy-
mikê, uk³adamy puzzle, jazny, a jego dom s³one-
klocki, rysujemy, lepimy czny i pe³en radoœci. Tak 
z plasteliny, malujemy farba-dziœ nazwalibyœmy do-
mi. Prowadzimy tzw. zajêcia mowe przedszkole, czy te¿ 
tematyczne jak: plastyczne, prywatny ¿³obek.  „Myœl¹ 
muzyczne i ruchowe, oraz przewodni¹ by³o stwo-
w wybrane dni tygodnia rzenie placówki, w której 
jêzyk angielski dla dzieci od dzieci mia³yby namiastkê 
2 do 4 lat. To wspólna za-

domu, w której czu³yby siê 
bawa, rozmowy, spacery.

dobrze, pewnie i bezpie-
D. K. - Czy jest taka mo¿li-

cznie” - zaznacza Kinga woœæ, ze przyjdzie do Pani 
Aleksiejczuk, która prowa- rodzic i zaproponuje, ¿e 
dzi w Janowie Lubelskim chcia³by, aby jego dziecko 
prywatny ¿³obek. Pani pobawili siê w jak¹œ szcze-
Kinga z dzieæmi pracuje góln¹  zabawê…
ju¿ parê lat. Ju¿, jako K. A. - Tak, zwracam uwagê 
studentka pedagogiki wy- na predyspozycje rodziców. 
chowawczej i wczesno - Dostosuje zabawê dowoln¹ 
opiekuñczej pracowa³a ja- wed³ug indywidualnych za-
ko opiekunka do dzieci. interesowañ dziecka.
Jak wspomina - „pod D. K. - W jaki sposób mo¿-
swoj¹ opiek¹ mia³am na- na siê z Pani¹ skontakto-

waæ, i jakie s¹ koszta?wet miesiêczne dziecko, 
K. A. - „Bajkowa Chatka” taki maluszek” – dodaj¹c 
ma swój profil na facebooku, „praca z dzieæmi uczy 
tam podany jest mój numer odpowiedzialnoœci, daje 
telefonu. Jeœli chodzi o kosz-satysfakcjê, jest bardzo 

K. A. - Tak oczywiœcie pra- D. K. - Co w zwi¹zku z tym ta, to nale¿y tu rozró¿niæ motywuj¹ca. Jest dla mnie 
z niedziel¹?cuje. Chcia³abym tu dodaæ, op³atê miesiêczn¹ (dziennie czymœ wspania³ym, kiedy 
K.A.- W niedziele organizu-¿e w wakacje miêliœmy dzie- od 5 do 8 godzin) i op³atê za patrzê jak poznaj¹ œwiat, 
jemy urodziny dla dzieci. ci, które mia³y pójœæ po raz godzinê oko³o 6 z³otych. który ich otacza. Rodzic wczeœniej dzwoni, pierwszy do przedszkola D. K. - Czy korzysta³a Pani D. K.  - Z zawodu jest Pani z informacj¹, ¿e chcia³by i zosta³y one przyprowadzo- z jakiœ œrodków wsparcia nie tylko wychowawc¹, ale zorganizowaæ urodziny dla z PUP?ne przez rodziców po to, aby te¿ opiekunem? swojego dziecka z grup¹ K. A. - Korzysta³am ze œrod-przystosowaæ ich maluchy. K. A. - Pierwszy zawód, jaki maluszków za³ó¿my od 8 - ków Powiatowego Urzêdu Dzieci bawi¹ siê razem, ucz¹ uzyska³am ucz¹c siê w Me- 12 dzieciaczków. Przynosi Pracy. W 2013 roku przyst¹-siê dzieliæ, ale te¿ wymowy. dycznym Studium to opieku- swój poczêstunek. W jednej pi³am do projektu dotycz¹-Zauwa¿y³am, ¿e takie 1,5 nka dzieciêca. Nie ukrywam, sali s¹ gry, zabawy, tañce, zaœ cego utworzenia dzia³al-roczne dziecko przys³uchuje ¿e moja praca to pasja, któr¹ druga sala s³u¿y, jako mini noœci gospodarczej dla m³o-siê mowie 3 - 4 latka, które postanowi³am rozwijaj¹c na jadalnia.  W ostatnim czasie dego przedsiêbiorcy.ma ju¿ wykszta³cone sylaby. wy¿szej szkole na kierunku organizowaliœmy w³aœnie D. K. - Jak wspomina Pani Jest to dla mnie niew¹tpliwie pedagogika wczesnoszkolna tego typu imprezê dla dzieci. pierwsze tygodnie funkcjo-bardzo satysfakcuj¹ce jak i wychowawcza. D. K. - Dysponuje Pani nowania/istnienia „Bajko-widzê jak dziecko robi po-D. K. - Pracowa³a Pani ja- dwoma du¿ymi pokojami? wej Chatki”?

stêpy, jak siê rozwija.ko opiekunka do dziecka... K. A. - Tak s¹ to dwie sale do K.A. - Przyznaje, nie nale¿a-
D. K. - Gdzie mieœci siê K. A. - Tak, jak ju¿ wspom- zabawy, oczywiœcie ³azien- ³y one do ³atwych. Po pierw-
„Bajkowa Chatka”? ka, przedpokój, mini szatnia. nia³am, podczas studiów sze wiadomo kwestie for-
K. A. - Na ulicy Rydza Œmig- W du¿ym pokoju dla naj-zaocznych opiekowa³am siê malne. Obawia³am siê jak 
³ego 11. Chcia³abym tu zaz- m³odszych jest miejsce na dzieæmi. Doœwiadczenie „to” wyjdzie, czy w ogóle 
naczyæ, ¿e pracuje od ponie- le¿akowanie, w tym mniej-zdoby³am tak¿e podczas wyjdzie. Zak³adaj¹c „Bajko-
dzia³ku do soboty. W ponie- szym na zajêcia artystyczne. praktyk w Przedszkolu przy w¹ Chatkê”, patrzy³am nie 
dzia³ek - pi¹tek w godzinach D. K. - Czyli mowa o ryso- tylko pod wzglêdem nauczy-ulicy Wiejskiej w Janowie 
od 7.30 do 19.00, zaœ w so- waniu, malowaniu, czyta- ciela, wychowawcy, opieku-Lubelskim.
botê od 8.00 – 16.00. niu bajeczek… na, ale te¿ rodzica. Postawi-D. K. - Od kiedy funkcjo-

³am sobie pytanie - czego nuje „Bajkowa Chatka”?
oczekiwa³abym jako m³oda K. A. - Od lipca 2013 roku, 
mama przyprowadzaj¹c natomiast ju¿ od grudnia 
dziecko do takiego ¿³obka. 2013 roku mo¿na powie-
Wysz³am z za³o¿enia, ¿e dzieæ, ¿e ruszy³a z „pe³n¹ 
wa¿ne jest bezpieczeñstwo, par¹”.
¿yczliwoœæ, otwartoœæ, ciep-D. K. - Czy mog³aby Pani 
³o, jakie zostaje skierowane opowiedzieæ, czy „Bajko-
do takiego maluszka. w¹ Chatkê” mo¿na nazwaæ 
Dziêkujê za rozmowê.bardziej domowym przed-
¯yczê owocnej i przyjem-szkolem, czy ¿³obkiem?
nej pracy. K. A. - Otó¿ po pierwsze, 
„Bajkowa Chatka” w lipcu 

prowadzê opiekê dzienn¹, 
bie¿¹cego roku, skoñczy 

ale te¿ godzinow¹. Ze wzglê-
2 latka. ¯³obek prowadzo-

du, ¿e oferta jest adresowana ny przez Pani¹ Kingê Alek-
dla dzieci od roku czasu do siejczuk z dnia na dzieñ 
8 lat mo¿na nazwaæ, ¿e pe³ni zamienia siê w prawdziwe 
rolê ¿³obka, ale chcia³abym bajkowe królestwo, a tam 
tu zaznaczyæ, ¿e pod swoj¹ ju¿ tylko „otworzymy 
opiek¹ mam tak¿e dzieci drzwi do Chatki, usi¹dzie-
w wieku 7 lat, których my przy stolikach, jedni 
rodzice pracuj¹ do 18 - 19 z ksi¹¿k¹, drudzy z misiem. 
godziny i przychodz¹ do Wszyscy w kolorowej na-
„Bajkowej Chatki” po 16 szej Bajce bêd¹ bawiæ siê, 
godzinie, na 2 - 3 godz. tañczyæ, œpiewaæ, jak 
D. K. - Czy „Bajkowa w przytulnym domu, z ro-
Chatka” pracuje w okresie dzicami przy najs³odszej 

jak miód herbatce”. wakacji, ferie, czy te¿ w ok-
Dorota Kozdraresie œwi¹tecznym?

Kinga Aleksiejczuk
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Jak wynika ze statystyk, Zdrowia, na podstawie której 
powiat janowski znalaz³ siê program zostanie urucho-
w gronie 150 powiatów miony.
z nadumieralnoœci¹ z powo- Powo³any zostanie Koordy-
du chorób uk³adu kr¹¿enia. nator projektu, Koordynator 
Trudno jednoznacznie okre- dzia³añ profilaktycznych 
œliæ przyczyny takiego stanu oraz Koordynator dzia³añ 
rzeczy. Mo¿na ich upatrywaæ informacyjno - promocyj-
w stresie, spowodowanym nych. Mieszkañcy naszego 
znacznym bezrobociem, powiatu w wieku 35- 64 lat 
w niewielkiej œwiadomoœci bêd¹ mogli skorzystaæ z bez-
spo³ecznej, ¿e bardzo groŸ- p³atnych badañ. Badania 
nymi chorobami, szczegól- prowadzone bêd¹ w punk-
nie w powi¹zaniu z oty³oœci¹, tach mobilnych na terenie 
s¹ nadciœnienie têtnicze, któ- gmin oraz w janowskim szpi-
re na pocz¹tku przebiega bez- talu w ramach punktu stacjo-
objawowo, czy niewykryta narnego. W punktach mobil-
i nieleczona cukrzyca. Te po- nych, które bêd¹ funkcjono-
wa¿ne choroby s¹ ze sob¹ po- waæ 100 dni, bêd¹ wykony-
wi¹zane i zwykle nie wystê- wane pomiary ciœnienia têt-
puj¹ samoistnie.  niczego, glukozy, cholestero-
Wychodz¹c naprzeciw tym lu, BMI(ustalenie prawid³o-
problemom, Ministerstwo wej wagi cia³a), EKG. Po 
Zdrowia opracowa³o prog- wykonaniu tych badañ, w ra-
ram, pn. „Ograniczenie zie potrzeby, pacjenci zosta-
spo³ecznych nierównoœci n¹ skierowani na badania 
w zdrowiu” w ramach Nor- laboratoryjne i na wstêpn¹ 
weskiego Mechanizmu Fi- wizytê lekarsk¹.  Po bada-
nansowego 2009-2014. Po- niach ka¿dy pacjent wype³ni 
wiat Janowski z³o¿y³ wnio- ankietê. W punktach  bêdzie 
sek o przyznanie œrodków mo¿na skorzystaæ z porad 
finansowych z Mechanizmu dietetyka oraz instruktora re-
na realizacjê projektu,  pt. „ kreacji ruchowej. Na wstêp-
WeŸ sobie zdrowie do serca – nej wizycie lekarskiej lekarz 
program profilaktyki i pro- zdecyduje o ewentualnym 
mocji zdrowia w zakresie skierowaniu pacjenta  na  
chorób uk³adu kr¹¿enia w po- dalsze badania, które obej-
wiecie janowskim”. Z wnios- mowaæ mog¹ badania wysi³-
kami o dofinansowania wy- kowe, holterowskie, echo 
st¹pi³o 98 powiatów, z tego serca, dopplerowskie. Prze-
dofinansowanie otrzyma³o widziano tak¿e zajêcia ru-
23 powiaty, w tym równie¿ chowe, prowadzone przez 
janowski. Wed³ug informa- instruktorów rekreacji rucho-
cji, uzyskanych od Artura Pi- wej. Po postawieniu diagno-
zonia - Naczelnika Wydzia³u zy pacjenci, kierowani bêd¹ 
Spraw Spo³ecznych, Obywa- na leczenie specjalistyczne 
telskich i Zarz¹dzania Kry- ju¿ poza programem, do 
zysowego w Starostwie Po- poradni kardiologicznych, 
wiatowym, Ministerstwo diabetologicznych, dietety-
Zdrowia przyzna³o œrodki cznych, szpitali itd. 
finansowe na realizacjê pro- Badania  bêdzie prowadzi³ 
jektu w wysokoœci 2 786 477, szpital w Janowie Lubel-
98 z³, z tego 85%  stanowiæ skim. Przewiduje siê przeba-
bêd¹ œrodki z Norweskiego danie 4000 mieszkañców 
Mechanizmu Finansowego, powiatu. Promocja badañ 
a 15 % œrodki z bud¿etu prowadzona bêdzie m.in. na 
pañstwa. Prawdopodobnie stronach internetowych, jak 
w lutym podpisana zostanie równie¿ w prasie. 
umowa z Ministerstwem Jan Machulak

Uroczystoœæ otwarcia roz- czesne. Szpitalna sala konfe- wód uznania dla ca³ego Koszt budowy z wyposa¿e-
poczê³a siê koncelebrowan¹ rencyjna by³a ostatnim miej- dzie³a wrêczy³ piêkne kwiaty niem wniós³ ponad 3 miliony 
Msz¹ Œwiêt¹ w kaplicy szpi- scem spotkania. Prowadz¹ca Renacie Ciupak. Pad³y tu z³otych. 1,5 miliona pozys-
talnej. W koncelebrze uczest- spotkanie Renata Ciupak, znamienne s³owa, ¿e nie kano z Pañstwowego Fundu-
niczyli ks. dr Jacek Staszak, przywita³a wszystkich goœci wszyscy wierzyli w pe³niê szu Rehabilitacji Osób nie-
ks. dr Jacek Beksiñski oraz wywo³uj¹c po nazwisku, sukcesu tej budowy, termin pe³nosprawnych pozosta³¹ 
kapelan szpitala ks. Krzysz- a nastêpnie udzieli³a g³osu by³ krótki, w przypadku nie sumê wy³o¿y³o Starostwa 
tof Lipski. Po Mszy Œw. Staroœcie Jerzemu Bieleckie- wywi¹zania siê powiat mu- Powiatowe w Janowie Lu-
zaproszeni goœcie udali siê do mu, który przedstawi³ histo- sia³by zwróciæ 1,5 milina z³  belskim.
Zak³adu Aktywnoœci Zawo- rie powstawania zak³adu. dotacji. Decyzja by³a ryzy- Nad budow¹ i uruchomie-
dowej nast¹pi³o przeciêcie Podziêkowa³ przedstawicie- kowna, ale tym bardziej jest niem czuwa³a Renata Ciupak 
wstêgi w tym akcie uczestni- lom Urzêdu Wojewódzkiego, godna uznania. Dyrektor ZAZ. Zak³ad zatru-
czy³ miedzy innymi Wojewo- a w szczególnoœci Wojewo- Zak³ad Aktywnoœci Zawodo- dnia 50 osób w tym 35 osoby 
da Lubelski Wojciech Wilk, dzie Wojciechowi Wilkowi, a wej powstawa³ w zawrotnym niepe³nosprawne. Osoby 
Starosta Powiatu Janowskie- nastêpnie mówi³ „bez jedno- tempie jak na polskie warun- niepe³nosprawne oprócz 
go Jerzy Bielecki, Radny Sej- myœlnego wsparcia Rady ki. Budowê - adaptacjê - re- œwiadczonej praca korzystaj¹ 
miku Wojewódzkiego Jan i Zarz¹du Powiatu budowa mont budynków przy szpita- z rehabilitacji. Na dzia³al-
Frania Dyrektor Szpitala nie by³aby mo¿liwa”. Pada³y lu rozpoczêto w miesi¹cu noœæ pozyskiwane s¹ œrodki z 
Andrzej Wiœniewski, Bur- s³owa podziêkowania dla maju, pod koniec roku po- PFRON, z dzia³alnoœci gos-
mistrz Janowa Krzysztof wszystkich, którzy w jakikol- mieszczenia zosta³y wyre- podarczej i dotacji Powiatu.
Ko³tyœ oraz Dyrektor ZAZ wiek sposób pomagali  montowane, zaadaptowane Od 01.01.1015, kuchnia za-
Renata Ciupak. w tworzeniu tego zak³adu. i wyposa¿one pod potrzeby bezpiecza potrzeby szpitala, 
Ksiê¿a dokonali poœwiêcenia Spoœród zaproszonych goœci Zak³adu Aktywnoœci Zawo- Placówki Opiekuñczo Wy-
pomieszczeñ barku i kuchni, g³os zabra³ Krzysztof Ko³tyœ dowej. £¹czna powierzchnia chowawczej „Promyk” oraz 
której wyposa¿enie wydaje z³o¿y³ gratulacje dla Starosty pomieszczeñ to oko³o 1000 Oœrodka Rewalidacyjnego. 
siê byæ imponuj¹ce i nowo- Jerzego Bieleckiego w do- metrów kwadratowych. Tekst i foto: Jan Machulak

„Szlachetne zdrowie…” Uroczyste otwarcie Zak³adu Aktywnoœci Zawodowej

Zebranie Sprawozdaw- adaptacyjnych przy Gara¿u planowane obchody 110 - Po zakoñczeniu zebrania 
cze OSP w Janowie Lubel- OSP, mieszcz¹cym siê przy lecia za³o¿enia OSP w Ja- Cz³onkowie OSP i zaprosze-
skim za 2014 r. odby³o siê budynku Domu Nauczyciela. nowie Lubelskim. Zapro- ni Goœcie z zainteresowa-
w dniu 01.02.2015 r. w Sali Zwrócono uwagê na potrze- szeni Goœcie pogratulowali niem obejrzeli starannie 
Konferencyjnej Domu Nau- bê zakupu nowego lekkiego rozwoju OSP i ¿yczyli reali- odnowione pomieszczenie 
czyciela w Janowie Lubel- samochodu ratowniczo – ga- zacji przyjêtych ambitnych Gara¿u OSP - teraz czeka-
skim. Zebraniu przewodni- œniczego. Te dzia³ania umo- zamierzeñ. Zebrani zaakcep- j¹ce na nowy samochód 
czy³ Prezes OSP dh Grze- ¿liwi¹ realizacjê g³ównego towali dotychczasowe dzia- ratowniczo - gaœniczy.  
gorz Kwiecieñ. Na wstêpie, celu statutowego, jakim jest ³ania Zarz¹du poprzez udzie-

Tekst: Antoni Sydor - z dba³oœci¹ o statutowy zapobieganie po¿arom oraz lenie absolutorium za okres 
Sekretarz OSP, foto: ceremonia³ odby³o siê uro- udzia³ w akcjach ratowniczo sprawozdawczy. Uchwalili 

Krzysztof Kurasiewiczczyste œlubowanie nowo- - gaœniczych. Omówiono te¿ te¿ plany na 2015 r. 
przyjêtych Cz³onków OSP. 
W czêœci organizacyjnej 
przedstawiono sprawozda-
nia, raporty i plany dzia³al-
noœci a tak¿e protokó³ Ko-
misji Rewizyjnej. 
W dyskusji podkreœlono pot-
rzebê dalszego rozwoju 
szkoleñ dla Cz³onków OSP 
i M³odzie¿owej Dru¿yny 
Po¿arniczej w oparciu o w³a-
sny Program Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej. Pochwalono 
sprawne wykonanie prac 

Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Janowie Lubelskim za 2014 r.
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„Metoda na wnuczka” wy i musz¹ wp³aciæ du¿¹ su- Porady: Nigdy nie przeka- ków, przedstawicieli banku, Mi³a powierzchownoœæ tucji, na które nieznajomi siê 
jest najczêœciej stosowana mê pieniêdzy, aby nie trafiæ zujmy pieniêdzy nieznajo- sprzedawców. Coraz czêœciej sprawcy pomaga zdobyæ powo³uj¹. Równie¿ osoby 
przez oszustów wy³udzaj¹- za kratki. ̄ ¹daj¹ du¿ych sum mym osobom, które powo³u- podaj¹, ¿e s¹ policjantami zaufanie ofiary. Nie wierzmy skrzywdzone przez los (para-
cych pieni¹dze od osób star- siêgaj¹cych nawet kilkudzie- j¹ siê, ¿e s¹ poœrednikami np. a wp³ata jest konieczna do w „¿yciowe okazje” ofero- j¹ce siê ¿ebractwem) czêsto 
szych. Apelujemy o czuj- siêciu tysiêcy z³otych po z cz³onkiem rodziny – to za³atwienia „sprawy” lub wane przez nieznajomych „podszywaj¹” siê za pracow-
noœæ w kontaktach z osoba- czym stopniowo zmniejszaj¹ wspólnicy oszustów. zwolnienia cz³onka rodziny (np. „super” zdrow¹ i rela- ników ró¿nych firm i insty-
mi nieznajomymi i przed- kwotê. Sonduj¹ w ten sposób Pomys³owoœæ oszustów jest z aresztu. Sprawdzajmy to¿- ksuj¹c¹ poœciel czy te¿ „nie- tucji oraz sprzedawców - po 
stawiamy kilka wa¿nych jak¹ kwot¹ oszczêdnoœci nieograniczona – mog¹ po- samoœæ dzwoni¹cego, który zniszczalny” komplet garn- wpuszczeniu ich do miejsca 
rad jak nie daæ siê oszukaæ. dysponuje ich ofiara. dawaæ siê za cz³onków rodzi- podaje siê za cz³onka rodziny ków). £upem napastników zamieszkania dokonuj¹ kra-
Przypominamy! Niekiedy oszuœci podaj¹ siê ny (s¹ to oszustwa dokony- i chce od nas po¿yczyæ mog¹ paœæ oszczêdnoœci ca- dzie¿y wartoœciowych przed-
Oszuœci podczas rozmowy za policjanta. Przekonuj¹, ¿e wane metod¹ „na wnuczka” – pieni¹dze. ³ego ¿ycia i cenne przed- miotów, np. bi¿uterii, doku-
podaj¹ siê najczêœciej za ich wnuczek jest zatrzymany polegaj¹ na wy³udzaniu od Nie wpuszczajmy do miesz- miotyz mieszkania. mentów, pieniêdzy.
wnuczka lub dalszego krew- za spowodowanie wypadku. ofiar œrodków finansowych kania nieznajomych osób – Upewniajmy siê, kogo wpu- Gdy podejrzewamy, ¿e ma-
nego. Zmianê g³osu t³umacz¹ Aby móg³ wyjœæ na wolnoœæ poprzez kontakt telefonicz- nie ka¿dy jest tym, za kogo szczamy do domu. Zanim to my do czynienia z oszustem, 
chorob¹ gard³a i zdenerwo- potrzebne s¹ pieni¹dze. Po ny), pracowników admini- siê podaje. Oszuœci wykorzy- uczynimy, ¿¹dajmy okazania nie wahajmy siê zadzwoniæ 
waniem. Twierdz¹, ¿e spo- umówion¹ kwotê ma siê stracji, gazowni, elektrowni, stuj¹ dobre serce, ufnoœæ legitymacji lub identyfika- na Policjê pod bezp³atny 
wodowa³y wypadek drogo- zjawiæ znajomy wnuczka. inkasentów op³at, hydrauli- i goœcinnoœæ swoich ofiar. tora. Zadzwoñmy do insty- numer 997 lub 112.

Organizacja pozarz¹- wiu, przestêpstwa prze-

dowa Stowarzyszenie ciwko wolnoœci. Pomoc 

POSTIS z Lublina pro- dla osób pokrzywdzonych 

wadzi w 2015 r. na terenie z terenu dzia³ania Komen-

województwa lubelskiego Bezp³atna pomoc prawna w rodzinie, nadu¿yæ se- dy Powiatowej Policji 

Oœrodek Pomocy dla i psychologiczna jest ksualnych i molestowa- w Janowie Lubelskim jest 

Osób Pokrzywdzonych œwiadczona osobom po- nia, oszustwa, wy³udzeñ, udzielana w: S¹dzie Re-

Przestêpstwem w ramach krzywdzonym przestêp- kradzie¿y, rozbojów i jonowym w Bi³goraju, 

projektu „Wzmocnienie stwem oraz cz³onkom ich innych przestêpstw prze- ul. T. Koœciuszki 29, 

pozycji pokrzywdzonych rodzin m.in. w wyniku: ciwko mieniu, przestêp- piêtro I, pokój 134 i 145 

przes t êps twem o raz  wypadków komunikacyj- stwa przeciwko rodzinie w ka¿dy przedostatni 

wsparcie œwiadków w nych, przestêpstw z u¿y- i opiece, przestêpstwa pi¹tek miesi¹ca w go-

postêpowaniu karnym”. ciem przemocy, przemocy przeciwko ¿yciu i zdro- dzinach 10.30 – 15.30.

Jak nie daæ siê oszukaæ „metod¹ na wnuczka”!

Pomoc pokrzywdzonym

P o z n aj swo j e go D z i e l n i co we go
Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu policjantów dzielnicowych dzia³aj¹cych 

w powiecie janowskim, a tak¿e ich rejony s³u¿bowe/dzielnice.

Jana Paw³a II, ul. Jaœmi-
nowa, ul. Kamienna, ul. Ki-
liñskiego, ul. Kochanow-
skiego, ul. Konopnickiej, 
ul. Konwaliowa, ul. Kroku-
sowa, ul. ks. Skorupki, ul. 
Liliowa, ul. Makowa, ul. 
Mieczykowa, ul. Ogrodo-
wa, ul. Ojca Jana, ul. Pi³-
sudskiego odcinek miêdzy 
ul. Zamoyskiego do ulicy 
ks. Skorupki, ul. Poprze-
czna, ul. Prosta odcinek od 
ulicy Sienkiewicza do ulicy 
Bialskiej, ul. Ró¿ana, ul. 

Rejon miejski dzielni- Rumiankowa, ul. Sasan-
cowego obejmuje: ul. 3 kowa, ul. Sienkiewicza, ul. 
Maja, ul. 8 Wrzeœnia, ul. Storczykowa, ul. Szarotko-
Akacjowa, ul. Armii Krajo- wa, ul. Szkolna, ul. Tulipa-
wej, ul. Azaliowa, ul. Bials- nowa, ul. Weso³a odcinek 
ka numery parzyste, ul. od ulicy Zamoyskiego do 
B³awatkowa, ul. Bratkowa, ulicy Kiliñskiego, ul. 
ul. Daliowa, ul. Fio³kowa, Wiejska, ul. Wrzosowa, ul. 
ul. Gen. Maczka, ul. Hia- Zamoyskiego numery 
cyntowa, ul. Irysowa, ul. nieparzyste.

asp. szt. Adam Kêdra
tel. 15 87-10-211

tel. kom. 603 172 767

Krzywa, ul. Lelewela Bore-
lowskiego, ul. Leœna, ul. 
Lubelska, ul. £¹kowa, ul. 
Mickiewicza, ul. Narutowi-
cza, ul. Nieca³a, ul. Ochot-
ników Wêgierskich, ul. 
Okopowa, ul. Partyzantów, 
ul. Piaskowa, ul. Pi³sud-
skiego odcinek pomiêdzy 
ulic¹ Zamoyskiego i ulic¹ 
Wa³ow¹, ul. Podlipie, ul. 
Polna, ul. Prosta odcinek od 
ulicy Bialskiej do ulicy 
Szewskiej, ul. Przyboro-

Rejon miejski dzielni- wie, ul. P³k. Lechnickiego, 
cowego obejmuje: ul. 11 ul. Reja, ul. Reymonta, ul. 
Listopada ,ul. 14 Czerwca Rolna, ul. Rybna, ul. 
ul. Akacjowa ul. Bialska Rynek, ul. S³owackiego, ul. 
numery nieparzyste, ul. Sowy Visa, ul. Spadowa, ul. 
Bohaterów Porytowego Spokojna, ul. Stokowa, ul. 
Wzgórza, ul. Brzozowa, ul. Sukiennicza, ul. Szewska, 
Cicha, ul. Dêbowa, ul. Fab- ul. Szymanowskiego, ul. 
ryczna, ul. Fredry, ul. Gen. Œwierdzowa, ul. Œwierko-
Andersa, ul. Gen. Bema, ul. wa, ul. Targowa, ul. Trau-
Gen. Sikorskiego, ul. Jarzê- gutta, ul. Turystyczna, ul. 
binowa, ul. Jaworowa, ul. Ulanowska, ul. Wa³owa, ul. 
Kardyna³a Wyszyñskiego, Weso³a odcinek od ulicy 
ul. Ko³³¹taja, ul. Kopernika, Zamoyskiego do ulicy 
ul. Korczaka, ul. Kiliñskie- Wa³owej, ul. Wierzbowa, 
go odcinek pomiêdzy ulic¹ ul. Wojska Polskiego, ul. 
Bialsk¹ i ulic¹ Szewsk¹, ul. Zak¹tna, ul. Zamoyskiego 
Koœciuszki, ul. Krótka, ul. numery parzyste.

sier¿. szt. Rafa³ Piszczek
tel. 15 87-10-231

dynacka, Branew Szla-
checka, Branewka, Kolonia 
Branewka Dzwola, Flisy, 
Kapronie, Kocudza Pier-
wsza, Kocudza Druga, Ko-
cudza Trzecia, Kocudza 
Górna, Konstantów, Krze-
mieñ Pierwszy, Krze-
mieñ Drugi, W³adys³awów, 
Zdzis³awice, Zofianka Dol-
na.W przypadku nieo-
becnoœci dzielnicowego 
pod wskazanym numerem 
telefonu, obecny przy 
telefonach 997/15 87-10-
210 dy¿urny jednostki, do 

Rejon dzielnicowego udzielenia pomocy skieruje 
obejmuje gminê Dzwola, innego funkcjonariusza 
miejscowoœci Branew Or- Policji.

sier¿. szt. Pawe³ Pikula
tel. 15 87-10-231

tel. kom. 798 003 703

Rejon dzielnicowego obej-
muje miejscowoœci wiejskie 
wchodz¹ce w sk³ad gminy 
Janów Lubelski: Bia³a Pier-
wsza, Bia³a Pierwsza – La-
ski, Bia³a Druga, Borownica, 
Borownica – Laski, Cegiel-
nia, Jonaki, Kiszki, Kopce, 
£¹¿ek Ordynacki, £¹¿ek Or-
dynacki Przymiarki, £¹¿ek 
Ordynacki K¹ty, £¹¿ek 
Garncarski, Momoty Górne, 
Momoty Dolne, Pikule, Sze-
wce, Szklarnia, Ujœcie, Zo-
fianka Górna.

sier¿. szt. Grzegorz Aleksak 
tel. 15 87-10-211
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Towarzyszy nam jakby nym, krajowym, czy wyjaz-
od zawsze. Utrwala najwa¿- dów warsztatowych. Jak wie-
niejsze chwile naszego ¿ycia. my ró¿ne s¹ rodzaje fotogra-
„Zapisuje” emocje, barwê fii: podró¿nicza, portretowa, 
œwiat³a, uchwyca piêkno makrofotografia, pejza¿, 
krajobrazu - fotografia. Czy reporta¿, fotografia studyjna, 
zastanawiamy siê jak po- martwa natura, czy fotografia 
wsta³o dane zdjêcie, gdy kreacyjna. W ramach spot-
trzymamy w rêku fotografiê kañ bêdziemy rozwijaæ swo-
zrobion¹ np. w 1994 roku? je umiejêtnoœci, a tak¿e wy-
Ile pracy w³o¿ono w wywo- mieniaæ siê doœwiadczeniami 
³anie tej fotografii? To jedno w zakresie fotografii - za-
z wielu pytañ, na które uzy- znacza Antoni Florczak - 
skaliœmy odpowiedŸ uczest- za³o¿yciel Ko³a Przyjació³ 
nicz¹c w pierwszych spotka- Fotografii, oraz pierwszego 
niach Ko³a Przyjació³ Foto- w Polsce prywatnego Mu-
grafii. Na wtorkowe rozmo- zeum Fotografii.

Na jednym z pierwszych wy o fotografii i fotografo-
spotkañ, uczestnicy Ko³a waniu zaprasza wszystkich 
zapoznali siê z teori¹ foto-chêtnych Antoni Florczak - 
grafii otworkowej. Druga pomys³odawca i za³o¿yciel 
czêœæ zajêæ odby³a siê w cie-Ko³a. Cz³onkiem Ko³a mo¿e 
mni  czarno - bia³ej. Kolejne zostaæ ka¿dy niezale¿nie od 
zosta³o poœwiêcone przed-wieku, miejsca zamieszka-
stawieniu relacji ze spotkania nia, zainteresowañ i wiedzy 
z Ann¹ Wolsk¹ w Galerii fotograficznej. Dla wszyst-
„Atelie” w Che³mnie (tema-kich mi³oœników fotografii to 
tyka fotografii kolekcjoner-okazja, ¿eby porozmawiaæ 
skiej) oraz pracy w ciemni. o swojej pasji, to uczestnic-
Podkreœlmy, ¿e Ko³o Przyja-two w interesuj¹cych wyk³a-
ció³ Fotografii spotyka siê dach, warsztatach, spotka-
w ka¿dy wtorek o godzinie niach, dyskusjach. To tak¿e 
17.00.organizacja plenerów foto-

Tekst i foto: Dorota Kozdragraficznych o zakresie lokal-

Wtorkowe spotkania z fotografi¹
Dziœ pobieg³em

Po Twoje oczekiwania
Od wieczora
Do zarania

Ktoœ ukradkiem 
pobudzony

Chce mi skraœæ
Marzenia z mojej strony

Nie mogê pozwoliæ
By te marzenia dobiæ
Te œcie¿ki przetarte

Mam na uwadze
Ju¿ nie dociekam

Domys³ów ukradkiem

Ju¿ wróci³em
Z wczorajszych snów

Chcê ¿yæ od nowa
Chce pragn¹æ znów
Ju¿ nie zosta³o nic

W tym ¿yciu zosta³em
Wszystko mi prys³o
A czego chcia³em
Pewnie ju¿ mam

Coœ umknê³o
Coœ zosta³o

Jakbym nie sumowa³
To te¿ za ma³o
A tak bardzo

Jeszcze chce siê ¿yæ
Choæ nadchodzi 

zw¹tpienie
¯e chce siê wyæ

Boreasz

DZ I Œ

do Heleny”. „Pamiêtam te raz lepiej, raz gorzej. Praco- twórczoœci”. Jest zawsze 
listy - uœmiecha siê Pani wa³em w Fabryce, ¿ona przy mnie…”. W twórczoœci 
Helena - kontynuuj¹c - „To malowa³a kwiaty na wazo- Pani Heleny odnajdziemy 
by³y piêkne, ale zarazem nach, obrazy. Urodzi³ siê p³askorzeŸby, obrazy po-
trudne lata. Ja pochodzê nam syn. Kupiliœmy miesz- œwiêcone ró¿norodnej tema-
z wielodzietnej rodziny. Mój kanie w bloku, pierwszy tyce, w tym religijnej. Dzie³a 
tato by³ gajowym. Jako samochód”. Gdy ws³uchujê Pani Heleny zdobi¹ koœcio-
dziecko mieszka³am w do- siê w s³owa wspomnieñ ³y, domy nie tylko w regio-
mu przy lesie. Byæ mo¿e to Pana Stanis³awa o wa¿niej- nie, ale w ca³ym kraju. Wiele 
ukszta³towa³o we mnie za- szych wydarzeniach z ¿ycia obrazów zdobi i pokój Pañ-
mi³owanie do sztuki. Odk¹d ma³¿eñstwa, dostrzegam ra- stwa Fiut w ich rodzinnym 
pamiêtam zawsze rysowa- doœæ, a zarazem smutek na domu. Ka¿da p³askorzeŸba 
³am. Ze wzglêdu na trudn¹ twarzy starszego Pana. „Nie ma swoj¹ historiê. Zapisany 
sytuacjê materialn¹ w ro- ukrywam, ¿e m¹¿ mnie czas…

Zawsze razem. Tak i pewne-dzinie, nie mog³am sobie zawsze wspiera³” - pod-
go zimowego popo³udnia. pozwoliæ na studia wy¿sze. kreœla Pani Helena - i tak jest 

Po œlubie przez rok mieszka- Starszy Pan niós³ w rêku do dziœ”. Helena i Stanis³aw 
liœmy w Kraœniku, póŸniej torebkê ma³¿onki, starsza Fiut dziœ s¹ ma³¿eñstwem 
przeprowadziliœmy siê do Pani trzyma³a pod rêkê swo-z wieloletnim sta¿em, za 
Janowa Lubelskiego. Wy- jego mê¿a. Szacunek i odda-trzy lata bêd¹ obchodziæ 
najmowaliœmy ma³y pokój. nie. Pañstwo Fiutowie id¹ z³ote gody. W pracy twór-
To tu, to tam. Warunki by³y spacerkiem, widzê, ¿e prze-czej i w codziennym ¿yciu 
nienajlepsze, ale najwa¿- chodz¹ przez Park Miejski Pan Stanis³aw wspiera wier-
niejszy by³ dla nas fakt, ¿e jedn¹ z alejek. Uliczne la-nie swoj¹ ¿onê. S¹ rodzica-
mieszkaliœmy razem. Naj- mpy oœwietlaj¹ dwie sylwet-mi…. Dziadkami….
szczêœliwszy moment w na- Zawsze razem. Pan Stani- ki, starszego Pana i starszej 
szym ¿yciu? To oczywiœcie s³aw towarzyszy ma³¿once Pani - ma³¿eñstwo, które 
œlub i czas narodzin córki. na ka¿dym kroku. Dostrze- towarzyszy sobie od œlubne-
By³o to nasze pierwsze gamy Ich na ró¿nych wysta- go kobierca. Zanim Pañstwo 
dziecko. Bardzo ba³am siê wach malarstwa w Janow- Fiutowie powrócili do domu niami”, lecz nie za marze-
tego porodu, ze wzglêdu na skim Oœrodku Kultury, mo- na ulicê Szymanowskiego niami. Dzisiaj materialne 
stan swojego zdrowia - za- gliœmy dostrzec podczas Fe- w Janowie Lubelskim, byæ rzeczy znaczenia najwiêk-

Mówi¹, ¿e czasem wy- ³am kwiaty na zas³onach” - znacza Pani Helena. Pan stiwalu Kaszy Gryczaki, gdy mo¿e by³ ju¿ póŸny wieczór, szego nabra³y, coraz rzadziej 
starczy jedno spojrzenie, opowiada Pani Helena. „Ja Stanis³aw opowiada dalej - Pani Helena prezentowa³a lecz tego dnia oprócz rado- uczucie mi³oœci przyzwy-
mówi¹, ¿e jest spotkana od natomiast wraca³em z Gdy- „Pamiêtam jak tu¿ po uro- swoje dzie³a sztuki. Jak œci, mi³oœci i oddania nieœli czajeniem zabarwiamy. Byæ 
niechcenia. Pisz¹, ¿e „na ni, tak¿e z pracy do domu do dzeniu zobaczy³em w oknie wspomina Pani Helena „za- z sob¹ nadziejê na lepsze mo¿e odwagi, aby naprawdê 
zawsze”, od poranka, od Janowa Lubelskiego” - do- szpitala (szpital w Kraœniku wsze byliœmy ze sob¹, jedno jutro. Na lepsze dziœ.  Coraz kochaæ… niestety ju¿ nie 
dziœ. Od wczoraj… daje Pan Stanis³aw - Dosiad- Fabrycznym), swoj¹ ¿onê dla drugiego stanowi opar- trudniej znaleŸæ w „dzi- mamy… 
„Jecha³am poci¹giem z pra- ³em siê do Heleny, zaczêliœ- trzymaj¹c¹ na rêku nasz¹ cie. Staraliœmy siê razem siejszych czasach” tak odda-

Tekst: Dorota Kozdra, cy do domu do Ulanowa, my rozmawiaæ. Nasze roz- córeczkê. Nie da siê opisaæ przezwyciê¿yæ wszystkie ne sobie ma³¿eñstwo.
pracowa³am w Kraœniku foto: archiwum prywatnemowy zaowocowa³y dalsz¹ Dzisiaj biegniemy jakby za tej radoœci. Dalsze lata? trudne chwile. M¹¿ wspiera 

 Pañstwa Fiutw fabryce firanek. Malowa- znajomoœci¹. Pisa³em listy szybko, idziemy za „zdarze-Proszê Pani, jak to w ¿yciu, mnie w mojej „artystycznej 

Z nadziej¹, z któr¹ id¹ przez ¿ycie… Ich portret

Helena

Stanis³aw
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Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Domu Pomocy Spo³ecznej „NASZ DOM” 
w Janowie Lubelskim zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 
1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia . Liczy siê ka¿da z³otówka! Te z pozoru 
drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele osób, stworz¹ mo¿liwoœæ pe³niejszej 
realizacji naszych zadañ statutowych. Wystarczy tylko w odpowiedni¹ rubrykê zeznania 
podatkowego wpisaæ nr KRS 0000210756 i podaæ nazwê Stowarzyszenie „NASZ DOM”. 

Serdecznie dziêkujemy Wszystkim Darczyñcom, którzy dotychczas przekazali 1% 
swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „NASZ DOM”.
Jednoczeœnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.

Zarz¹d Stowarzyszenia „NASZ DOM”

Jest wiele chwil, które Ogrodzie dnia 5 lutego br., 
mieszkañcy „BARKI” spê- w Domu Pomocy Spo³ecznej 
dzaj¹ razem. To nie tylko w Ruskich Piaskach. Iœcie 
cykliczne spotkania w „Ich” królewska atmosfera balu 
domu, to tak¿e wyjazdy do towarzyszy³a wszystkim od 
innych oœrodków, czy wy- pierwszych dŸwiêków mu-
cieczki. To przede wszyst- zyki, gdy zaproszeni goœcie 
kim czas, w którym - do³¹czyli do czarodziejskie-
„zapytaj siebie, ile jesteœ go orszaku kwiatów, elfów 
wart?” Ka¿de spotkanie po- i wszelkich magicznych 
zostawia nie tylko wspom- stworzeñ leœnych, parko-
nienia, ale uzmys³awia, Im wych, czy ogrodowych.

Nadmieñmy, ¿e wyró¿nienie wszystkim, ¿e tak niewiele 
i nagrodê Pani Dyrektor trzeba nam, aby „drugiemu 
Aliny Anasiewicz za strój cz³owiekowi szczêœcie daæ”. 
motylka otrzyma³a Maria Niewiele…, bêdzie to ucze-
Wolak. Stroje: biedronki, stnictwo mieszkañców DPS 
elfa, motylka i wró¿ki dla w karnawa³owym balu w Pa-
delegacji z „BARKI” zapro-³acu w Ruskich Piaskach, 
jektowa³y i wykona³y Panie - maj¹cym miejsce dnia 5 
Teresa £ukasik i Jolanta lutego br., bêdzie to zabawa 
Momot. walentynkowa, wyjazd 
„Na zdrowie, na ten Nowy integracyjny do zaprzyjaŸ-
Rok…” - ostatnim spotka-nionego DPS w Teodorów-
niem integracyjnym w kar-ce, ale bêdzie to tak¿e wizyta 
nawale 2015 roku, by³o uczniów klasy drugiej Szko-
uczestnictwo mieszkañców ³y Podstawowej w Wierz-
„BARKI” dnia 12 lutego br., chowiskach, jaka mia³a 
w DPS w Teodorówce. Licz-miejsce 28 stycznia 2015 ro-
ne zaproszone grono goœci ku, to w koñcu d¹¿enie do 
w tym mieszkañcy DPS-ów pe³niejszej integracji œrodo-
z powiatu: bi³gorajskiego, wiska osób niepe³nospraw-
tomaszowskiego, zamojs-nych, oraz do mobilizacji 
kiego i janowskiego, ucze-tych osób do uczestnictwa 
stniczyli w interesuj¹cych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia 
konkursach i zabawach. Ma-spo³ecznego. „Abyœcie byli 
ria Czerw i Andrzej Zagórski szczêœliwi...” - o tych s³ów 
- przedstawiciele z „BAR-rozpoczê³y siê 28 stycznia 
KI” zajêli I miejsce w kon-2015 r., Jase³ka przygo-
kursie tanecznym. Jak za-towane przez uczniów Szk-
wsze swoim podopiecznym o³y Podstawowej z Wierz-
towarzyszy³a Dyrektor jano-chowisk. Wizyta tych ma-
wskiego DPS - Mariola ³ych mieszkañców Ziemi 
Surtel. O sile muzyki i tañca Janowskiej, zaowocowa³a 
mieszkañcy DPS „BARKA” nie tylko serdecznym uœmie-
mogli przekonaæ siê podczas chem na twarzy podopie-
zabawy Walentynkowej ma-cznych janowskiego DPS, 
j¹cej miejsce dnia 10 lutego ale tak¿e nadziej¹ na lepsze 
br. w Sali pod Œwierkami. jutro „abyœcie byli weseli jak 
W rytm muzyki do tañca w niebie anieli”. Uczniowie 
posz³y pierwsze pary. Dla odwiedzili tak¿e miesz-
wszystkich takie spotkania kañców, którzy ze wzglêdu 
s¹ nie tylko mi³ym wspom-na stan swojej choroby mu-
nieniem uwiecznionym na sieli pozostaæ w ³ó¿kach. Oni 
licznych fotografiach, ale tak¿e us³yszeli noworoczne 
tak¿e przyk³adem dla innych kolêdy z ust uczniów, us³y-
œwiadcz¹cym o tym, i¿ „¿eby szeli tak¿e wiele ciep³ych 
szczêœliwym byæ i szczêœcie s³ów. 
innym daæ, tak ma³o trzeba „Abyœcie byli weseli…” - 
nam, niewiele tak…”.tak mo¿na podsumowaæ wi-

zytê delegacji z janowskiego Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: archiwum „BARKI”DPS w Balu Czarodziejskim 

¯eby szczêœliwym byæ i szczêœcie daæ…
tak ma³o trzeba nam, nie wiele tak

Przeka¿ 1% podatku
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udzia³ w loterii, która mia³a niespodzianka od Pana Anto-
miejsce w trakcie koncertu. niego Florczaka, niespo-
Impreza maj¹ca miejsce dnia dzianka od Krzysztofa Ko³-
8 lutego br., w Janowskim tysia – Burmistrza Janowa 
Oœrodku Kultury zosta³a po- Lubelskiego, praca wykona-
prowadzona przez znanych na przez Krzysztofa Skubika, 
dziennikarzy z TVP Lublin czy p³askorzeŸba wykonana 
oraz radia Centrum. przez Edwarda Wiechnika. 
Podczas spotkania, oprócz Licytacja rozpoczê³a siê od 
muzycznych wystêpów by³a specjalnej pracy plastycznej 
mo¿liwoœæ wylicytowania wykonanej przez Olka. Za 
unikalnych, niezwykle cen- dos³ownie trzy tygodnie 
nych przedmiotów podaro- Olek Widz skoñczy piêæ lat. 
wanych przez nietuzinko- Ma³y Aleksander uczêszcza 
wych ludzi. By³a to np. do zwyk³ego przedszkola, do Wspania³y koncert cha-
ksi¹¿ka autorstwa Ewy Tutki klasy integracyjnej. Ma rytatywny z udzia³em lubel-
„BAJM p³ynie w nas gor¹ca dodatkowe zajêcia z psycho-skich artystów mamy ju¿ za 
krew” z autografami ca³ego logiem i logoped¹. Raz sob¹. Zebrane pieni¹dze 
zespo³u, p³yta zespo³u BRA- w tygodniu ma godzinne zostan¹ przeznaczone na 
CIA, PAKWIN, p³yta z auto- zajêcia z Poradni Psycholo-pomoc ma³emu Olkowi 
grafami Piotra Selima, giczno – Pedagogicznej. w walce z autyzmem, czyli 
niespodzianka ofiarowana Równie¿ raz w tygodniu na terapiê integracji sensory-
przez Daniela Iwanka Mis- uczêszcza w zajêciach Inte-cznej, domow¹ salkê integra-
trza Œwiata w karate tra- gracji Sensorycznej w Bi³go-cji sensorycznej, stymulacjê 
dycyjnym. raju. Olek poprzez gesty lub s³uchu metod¹ Johansena, hi-

proste s³owa potrafi wyraziæ poterapiê, turnus rehabilita-
niemal ka¿d¹ swoj¹ potrze-cyjny. W tej inicjatywie, ten 
bê, zacz¹³ rysowaæ, bardzo szczytny cel wsparli ludzie 
szybko przyswaja sobie o wielkich sercach: znakomi-
„wiedzê mechaniczn¹”, po-ci artyœci lubelskiej sceny, 
trafi zaœpiewaæ piosenkê. a wœród nich Agnieszka Wie-
Jednak¿e przed ma³ym chnik pochodz¹ca z Janowa 
Olkiem jeszcze bardzo d³uga Lubelskiego, a tak¿e miesz-
droga do samodzielnoœci.kañcy naszego miasta i oko-
Jak zaznaczaj¹ rodzice ma³e-lic. Wielu ludzi zaanga-
go Olka – Justyna i £ukasz ¿owa³o siê w organizacjê 
Widzowie – „Niech ten kon-tego wyj¹tkowego przedsiê-
cert bêdzie zwróceniem uwa-wziêcia. Ka¿dy z nas poprzez 
gi na problem ludzi niepe³no-swoje uczestnictwo w tym 
sprawnych, którzy ¿yj¹ po-wydarzeniu ofiarowa³ nie Zaznaczmy, ¿e w niniejsz¹ 
œród nas. Jedni niepe³no-tylko swoj¹ obecnoœæ, ale akcjê w³¹czyli siê miesz-
sprawni fizycznie, drudzy czêœæ swojego serca. kañcy Janowa Lubelskiego. 
intelektualnie i ci, jak Olek z Zaznaczmy, ¿e podczas By³y to m.in. karnety ofiaro-
podartym na strzêpy postrze-wrzucania pieni¹¿ków do wane przez Hotel DOU SPA, 
ganiem œwiata”.puszki przy wejœciu na kon- karnety do Gabinetu Kos-

Tekst i foto: Dorota Kozdracert, wszyscy mogli wzi¹æ metycznego Moniki Ciukaj, 

Dla nich los innych 
nie jest obojêtny

Czynni i potrzebni w spo- Emerytów, Rencistów i In- Kolejny rok to kolejne pomy-
³ecznoœci lokalnej, aktywni, walidów. Jak zaznaczy³a s³y, wœród nich np.: wzorem 
mimo starszego wieku potra- Pani Zofia „taka odznaka lat ubieg³ych organizowaæ 

obchody Œwiatowego Dnia fi¹ bawiæ siê i czerpaæ radoœæ przyznawana jest dla wybit-
Inwalidy, po³o¿yæ nacisk na z ka¿dego kolejnego dnia. S¹ ne zas³ugi na rzecz osób 
czêstsze kontakty miêdzy-przyk³adem na to, ¿e staroœæ starszych. Pani Sekretarz jest 
pokoleniowe oraz integracjê nie musi siê kojarzyæ z samo- dla nas bardzo wa¿n¹ osob¹, 
z m³odymi, a tym m.in. tnoœci¹ i bezradnoœci¹ - rozumie sprawy i potrzeby 
przygotowanie spektakli dla cz³onkowie Rejonowego Po- osób starszych, jest rozezna-
przedszkoli, pozyskanie lskiego Zwi¹zku Emerytów na w sytuacji janowskiego 
œrodków finansowych dla Rencistów i Inwalidów w Ja- ZERiI, zawsze wspiera nas 
nowo utworzonej sekcji tea-nowie Lubelskim. Dnia 10 swoim sercem i ciep³ym 
tralnej, podjêcie pracy nad lutego br., spotkali siê aby s³owem”.
nowym spektaklem, prowa-w obszernym gronie, w to- Dziêki dzia³alnoœci janow-
dziæ dzia³ania zamierzaj¹ce warzystwie zaproszonych skiego oddzia³u seniorzy za-
do udzia³u w zajêciach goœci, podsumowaæ swoj¹ czêli wierzyæ w to, ¿e jeszcze 
Uniwersytetu III Wieku, fi-pracê w minionym 2014 mog¹ coœ zmieniæ i zrobiæ 
nalizowaæ, a nastêpnie patro-roku. Zanim wys³uchaliœmy w swoim ¿yciu, ¿e maj¹ 
nowaæ maj¹cej powstaæ programu sprawozdawcze- wiele nowych pomys³ów na 
w 2015 roku Szkole dla super go, który przedstawi³a sze- spêdzenie czasu, które reali-
Babci i Super Dziadka, fowa janowskiego zwi¹zku zuj¹ wspólnie i które ciesz¹ 
nawi¹zanie wspó³pracy z Bi-Pani Zofii Widz - Bary³a, siê aprobat¹ ze strony spo³e-
bliotek¹ Pedagogiczn¹ w za-a tak¿e wystêpu artystyczne- cznoœci lokalnej. G³ównym 
kresie obs³ugi komputera go Micha³a Kulpy w „towa- celem projektów realizowa-
i korzystania z Internetu, or-rzystwie poezji” Ryszarda nych przez janowski zwi¹zek 
ganizowaæ rajdy, wycieczki Martyny, mia³o miejsce pod okiem Pani Zofii Widz - 
rowerowe, spotkania integra-szczególne wydarzenie. Bary³a jest budowanie wiêzi 
cyjne, zorganizowaæ wspól-Zarz¹d G³ówny Polskiego miêdzypokoleniowej i prze-
ny wyjazd na turnus rehabili-Zwi¹zku Emerytów, Rencis- ³amanie stereotypu cz³owie-
tacyjny dla osób chêtnych tów i Inwalidów nada³ Pani ka starego. Jak mogliœmy 
posiadaj¹cych orzeczenie Sekretarz Bo¿enie Czajkow- œledziæ dzia³alnoœæ zwi¹zku 
o niepe³nosprawnoœci, czyn-skiej Z³ot¹ Odznakê Honoro- w minionym roku, seniorzy 
nie uczestniczyæ w impre-w¹. Uroczystego wrêczenia wspó³pracuj¹ z dzieæmi, s¹ 
zach promocyjnych miasta, dokona³ Bronis³aw Witkow- wspó³organizatorami imprez 
gminy i powiatu.ski – Przewodnicz¹cy Za- okolicznoœciowych. Mowa 

Tekst i foto: Dorota Kozdrarz¹du Zamoyskiego Zwi¹zku tu o grupie teatralnej.

Seniorem byæ...

W ci¹gu ca³ego roku to: Wycieczki turystyczno – cz¹ce Fontanny, 26 wrzeœnia zakoñczenie wycieczki po taneczne: 31 grudnia – 1 sty- grudnia: spotkanie przed-
2014 odby³y siê 44 spotkania krajoznawcze: 10 - 11 czerw- do Warszawy: £azienki, Sta- LubelszczyŸnie, 30 czerwca: cznia: po¿egnanie Starego wigilijno – op³atkowe.
cz³onków klubu. W ramach ca: 2 dniowa: Sobibór, Ro- dion Narodowy, Œwi¹tynia w altanie przy Nadleœnictwie Roku i powitanie Nowego Udzia³ w innych imprezach 
tych spotkañ odby³o siê 18 manów, Jab³eczna, Kodeñ, Opatrznoœci Bo¿ej. Janów Lubelski, 26 wrzeœ- Roku 2014 „Sylwester œrodowiskowych: w zajê-
ró¿nych imprez i 26 spotkañ Radzyñ Podlaski, Kock, Lu- Ogniska integracyjne: 28 nia: w Dêbinie – zakoñczenie 2013”, 5 luty: zabawa choin- ciach Uniwersytetu Trzecie-
œrodowych w Janowskim bartów, 23 lipca do Lublina: maja: „Majówka” przy Nad- wycieczki do Warszawy, 22 kowa w Domu Nauczyciela, go Wieku, Dzieñ Inwalidy 
Oœrodku Kultury przy kawie Zamek Lubelski, Majdanek, leœnictwie Janów Lubelski, paŸdziernika: „Jesienne spot- 4 marca: ostatki z obchodami nad Zalewem, Dzieñ Kobiet 
i ciastkach. Zorganizowanie Muzeum Wsi Lubelskiej, 13 11 czerwca: Stary Tartak kanie” przy Nadleœnictwie Dnia Kobiet w Domu Nau- w Janowskim Oœrodku Kul-
i uczestnictwo w imprezach wrzeœnia do Rzeszowa: Tañ- w Nadleœnictwie Lubartów – Janów Lubelski. Zabawy czyciela, 29 paŸdziernika: tury, Dzieñ Bia³ej Laski, 

Klubowy Dzieñ Seniora Dzieñ Nauczyciela w Janow-
w Domu Nauczyciela, 5 lis- skim Oœrodku Kultury, 
topada: Gminny Dzieñ Se- Œwiêto Niepodleg³oœci, Dni 
niora w Restauracji Hetmañ- Janowa nad Zalewem, Festyn 
ska, 26 listopada: andrzejki Rodzinny, Op³atek na Rynku 
w Domu Nauczyciela, 31 Janowskim.
grudnia: „Sylwester” w Do- Wszystkie imprezy i spotka-
mu Nauczyciela. Imprezy nia by³y dobrze zorganizo-
okolicznoœciowe: 22 stycz- wane, sprawnie przebiega³y 
nia: Dzieñ Babci i Dziadka, dziêki ofiarnej pracy Zarz¹du 
12 lutego: spotkanie Walen- i aktywnej pomocy wielu 
tynkowe, 26 lutego: T³usty cz³onków Klubu Seniora  
Czwartek, 9 – 10 sierpnia: „Janowiacy”.
Gryczaki na Misztalcu, 17 Klub Seniora „Janowiacy”

Dzia³alnoœæ Klubu Seniora „Janowiacy” w 2014 roku

Olek Widz z Mam¹
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Jak po³¹czyæ naukê, œwiadkami tak piêknych 
taniec i sport? Aby uczes- wystêpów. Dziewczêta 
tniczyæ w zajêciach Tea- z Teatru Tañca zosta³y 
tru Tañca trzeba mieæ zaproszone przez orga-
œredni¹ ocen 4.0. Dlatego nizatora, aby uœwietniæ 
dziewczêta nie rozstaj¹ otwarcie Ogólnopol-
siê z ksi¹¿kami. Godziny skich Mistrzostw M³o-
ciê¿kiej pracy czêsto dzików w Zapasach – 
w bólu i ³zach, o czym styl klasyczny. Szcze-
doskonale wiedz¹ za- gólne podziêkowania 
równo tancerki jak ich sk³adamy ekipie ratow-
rodzice przynosz¹ wspa- ników medycznych, któ-
nia³e rezultaty. rzy czuwali nad naszym 
Dziêki wspó³pracy in- bezpieczeñstwem.
struktora, uczennic i ich Publiczne Gimnazjum 
rodziców mo¿emy byæ w Janowie Lubelskim

Taneczny akcent na Mistrzostwach Polski M³odzików w Zapasach

23 stycznia 2015 
roku uczniowie Publi-
cznego Gimnazjum 
w Janowie Lubelskim 
mieli niepowtarzaln¹ 
okaz j ê  obe j r zen i a  
w JOK filmu dokumen-
talnego pt. „Matteo” 
poœwiêconego niezwy-
k³emu zakonnikowi 
i wielkiemu egzorcyœ-
cie Matteo da Agnone.
Bezpoœrednio po pro-
jekcji m³odzie¿ spotka-
³a siê z re¿yserem pa-
nem Micha³em Kond-
ratem, który opowie-
dzia³ jak dosz³o do 
powstania filmu i po-
dzieli³ siê wra¿eniami 
z jego produkcji. Pan 
Micha³ przekaza³ tak¿e 
swoje osobiste œwia-
dectwo wiary. W dal-
szej czêœci spotkania 
odpowiada³ na liczne 
pytania uczniów. Gim-
nazjaliœci byli mocno 
poruszeni zarówno fil-
mem o niezwyk³ej sile 
i pokorze zakonnika 
Matteo jak i spotkaniem 
z jego autorem. Inicja-
torem spotkania by³a 
Pani Maria Widz.

Publiczne Gimnazjum 
w Janowie Lubelskim

„ M A T T E O ”

Dnia 23 stycznia 2015 r. wyst¹pi³o ponad 200 arty- rejonowych. Taki odby³ siê 
w Janowskim Oœrodku Kultu-uczniowie naszej szko³y stów z 6 zespo³ów szkolnych: 
ry dnia 15 stycznia 2015 r. zaprezentowali inscenizacjê ze szko³y w Dwikozach, 
i wtedy nasz zespó³ jase³kowy Bo¿onarodzeniow¹ pt.: z Tarnobrzega - SP nr 9, 
zosta³ wytypowany do San-„W poszukiwaniu prawdy”, z Ostrowca Œwiêtokrzyskie-
domierza. Gratulujemy i dziê-w finale XIII Diecezjalnego go SP nr 3, Szko³a Podstawo-
kujemy dzieciom z klasy III A Konkursu Jase³ek i Insceni- wa z Janowa Lubelskiego, 
i III C oraz zespo³owi „Pro-zacji Bo¿onarodzeniowych dzieci z Zespo³u Placówek 
myki Maryi” i rodzicom, któ-w Katolickim Domu Kultury Oœwiatowych w Sichowie 
rzy zaanga¿owali siê w przy-œw. Józefa w Sandomierzu Du¿ym oraz Szko³a Podsta-
gotowanie i pomoc podczas uzyskali I miejsce w kate- wowa nr 5 ze Stalowej Woli.
wystêpów jase³kowych.gorii szkó³ podstawowych Na œcis³y fina³ do Sandomie-

s. £ucja, p. Irena Lasek i p. rza przyje¿d¿aj¹ najlepsi, diecezji sandomierskiej. Na-
Marzena Stolarzczyli zwyciêzcy przegl¹dów le¿y dodaæ, ¿e w tym finale 

Gratulacji nie by³o koñcaNiezwykle mi³ym akcen- im. Witolda Lutos³awskiego, wej zosta³ odznaczony Zbig-
tem zakoñczy³ siê rok dla Minister Kultury i Dziedzic- niew Butryn, muzyk, peda-
Zbigniewa Butryna. W grud- twa Narodowego prof. Ma³- gog i popularyzator muzyki 
niu w Warszawie, odby³y siê gorzata Omilanowska wrê- tradycyjnej, rekonstruktor 
oficjalnie uroczystoœci za- czy³a nagrody i medale wy- suki bi³gorajskiej/kocudzkiej 
mykaj¹ce obchody Roku bitnym przedstawicielom oraz wspó³za³o¿yciel Szko³y 
Kolberga 2014 w Polsce. œrodowiska kultury trady- gry na tym instrumencie. 
Podczas gali w Studiu Kon- cyjnej. Medalem Gloria Artis Podczas gali zosta³y równie¿ 
certowym Polskiego Radia za zas³ugi dla kultury narodo- przyznane po raz 39. Nagro-

dy im. Oskara Kolberga „Za 
zas³ugi dla kultury ludowej”. 
W gronie uhonorowanych 
znaleŸli siê artyœci tworz¹cy 
wybitne dzie³a w zakresie 
ludowej sztuki plastycznej 
i rêkodzie³a, muzyki instru-
mentalnej, œpiewu i tañca, 
literatury. Tego dnia „janow-
skich” akcentów by³o znacz-
nie wiêcej. W drugiej czêœci 
uroczystoœci odby³ siê spek-
takl „Orszak weselny / ¯a-
³obny rapsod” w re¿. Darka 
B³aszczyka, wg scenariusza 
Jacka Ha³asa i Darka B³asz-
czyka, w którym wyst¹pili: 
Mêski Zespó³ Œpiewaczy 
z Godziszowa, Wiejska Or-
kiestra Dêta ze Zdzi³owic 
oraz Zespó³ „Jarzêbina” 
z Kocudzy. Spektakl by³ te¿ 
transmitowany na antenie 
Programu 2 Polskiego Radia.

Szko³a Suki Bi³gorajskiej

Gloria Artis dla Zbigniewa Butryna
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Najpierw by³y obowi¹zki tysek, sekretarzem Marcin posiliæ, bo by³y i dania gor¹- z którymi spotykaj¹ siê nie 
a potem zabawa w Klubie Placha a skarbnikiem Ma- ce przek¹ski sa³aty i ciasta. tylko przy okazji zabawy. Po-
Rehabilitacji Osób Niepe³no- rianna Rymut. Po wyborach Nie by³o konkursów na króla dziwiam i chylê czo³a przed 

bezinteresownymi m³odymi sprawnych. 31.01.2015 ze- rozpoczê³a siê zabawa, ale ja- czy królow¹ balu, prawdê 
mówi¹c wszyscy byli zwy- ludŸmi, którzy szanuj¹ ludzi brali siê cz³onkowie KRON ka zabawa, na parkiet wyszli 
ciêzcami, wyszli do ludzi, do cierpi¹cych starszych i po-oraz wolontariusze, którzy opiekunowie i wolontariusze 
swojego œrodowiska, w któ- magaj¹ im w potrzebie. W za-wspó³pracuj¹ z Klubem. z podopiecznymi. Tañczyli 
rym czuj¹, siê dobrze. Có¿, bawie uczestniczy³o siedem-Przeprowadzono wybory - na wózkach w parach i samo-
wyrazy uznania nale¿y skie- dziesi¹t osób, tak trzymaæ kierowanie powierzono sta- dzielnie, jak kto móg³ i umia³. 
rowaæ do wolontariuszy, chcia³oby siê powiedzieæ remu zarz¹dowi, Przewodni- Najwa¿niejsze by³o to, ¿e wi-
w sobotnie popo³udnie to tym wszystkim, którzy tam cz¹cym zosta³ Andrzej £uka- daæ by³o radoœæ z zabawy. 
ONI przyszli do tych ludzi, byli.sik, zastêpc¹ Krzysztof Ma- W przerwach mo¿na by³o siê 

Stare nowe w³adze w KRON

Pod takim tytu³em odby³ siê koncert 
charytatywny w ramach Festiwalu Bo¿ego 
Narodzenia 2014 w Sali Koncertowej 
„U szewca” w Lublinie. Wystêpowa³o wiele 
zespo³ów, janowskim mocnym akcentem by³ 
wystêp zespó³ GATE z naszymi woka-
listkami Agnieszk¹ Wiechnik, Anet¹ 
Jaworsk¹ i Juli¹ Kierepka.
Dziewczyny œpiewa³y a tak¿e wystawi³y na 
licytacjê gitarê i p³yty, które wylicytowano 
na 550 z³. Nie zabrak³o naszego Andrzeja 
£ukasika, który powoli staje siê sta³ym by-
walcem lubelskich scen. Andrzej natomiast 
wystawi³ w³asn¹ koszulkê, w której jeŸdzi³ 
rowerem z Warszawy do San Gowanni 
Rotondo (W³ochy). Koszulkê wylicytowa³ 
(750 z³) ojciec dla swojego syna Patryka, 
któremu marzy siê podobna podró¿ rowe-
rem. Dochód z licytacji przeznaczony jest na 
potrzeby Fundacji Koocham która zamierza 
uruchomiæ przedszkole dla dzieci niepe³no-
sprawnych w Lublinie.

„Kolêda dla ka¿dego”
„Nie ten ¿y³ d³ugo, kto wiek prze¿y³ d³ugi,lecz kto ¿ycie wielkimi ozdobi³ zas³ugi. 

Nie ten ¿y³ d³ugo, kto liczne mia³ lata,lecz ten, kto zrobi³ wiele dobrego dla œwiata”
A. Naruszewicz

Dzieñ Babci i Dziadka w Klubie Seniora 

Kolêdnicy to w tradycji szcze obecnie w niektórych nan¹ z kolorowego papieru, wró¿ba urodzaju i powodze- m³odzie¿ z s¹siaduj¹cego Pu- ze Zwi¹zku Emerytów Ren-
polskiej przebierañcy, którzy regionach), obchodzony jest podœwietlon¹ od œrodka, nia, gospodarze obdarowuj¹ blicznego Gimnazjum wraz cistów i Inwalidów, dzia³a-
w okresie bo¿onarodzenio- od Wigilii (lub drugiego dnia przymocowan¹ ruchomo do przebierañców œwi¹tecznymi z dyr Andrzejem Tomczy- j¹cych prê¿nie w Janowie 
wym chodzili po wsiach od œwi¹t) do Trzech Króli, a zda- drzewca. Kolêdnik, który j¹ smako³ykami lub wykupuj¹ kiem, kier. œwietlicy Zofi¹ Lubelskim z powodzeniem 
domu do domu z ¿yczeniami rza siê, ¿e dodatkowo w za- trzyma nazywany by³ gwiaz- siê drobnymi datkami. Tak Bartoszek, wychowawcami od¿y³a tradycja kolêdowa-
pomyœlnoœci w Nowym Ro- pusty i ostatki. Popularne s¹ dorem lub gwiaŸdzichem. te¿ i dzia³o siê w Bibliotece klas, osoby ze Œrodowisko- nia. Z w³asnorêcznie wyko-
ku. Zwyczaj (zachowany je- pochody z gwiazd¹, wyko- Charakterystycznymi posta- Pedagogicznej 22. stycznia, wego Domu Samopomocy nan¹ gwiazd¹ i strojami æwi-

ciami w grupach kolêdni- w Dzieñ Dziadka, kiedy to w Janowie Lub. oraz liczna cz¹ repertuar rzetelnie przy-
czych s¹ min.: pasterze, odwiedzi³a nas janowska grupa dzieci ze œwietlicy gotowuj¹c siê do wystêpów, 
Dziad, Baba, ¯yd, Cyganka, grupa kolêdnicza p. Zofii z Publicznej Szko³y Podsta- co daje fantastyczny efekt 
muzykanci. Kolêdnicy sk³a- Widz - Bary³a. wowej z Oddzia³ami Integra- i niepowtarzalne wspomnie-
daj¹ ¿yczenia wierszem albo Spotkaniu towarzyszy³a ra- cyjnymi w Janowie Lub. nia dla widzów. To niezwyk³e 
kolêd¹, p³ataj¹c przy tym fi- dosna atmosfera. Artyœci nie Dzieci z wychowawcami przedstawienie, naprawdê 
gle, recytuj¹c zabawne rymo- zawiedli, widzowie dopisali, oraz p. kierownik Gra¿yn¹ warto zobaczyæ, tym bar-
wanki. Ca³emu widowisku byli obecni min. pracownicy Kuœmierczyk, przygotowa³y dziej, ¿e staje siê coraz rzad-
towarzyszy atmosfera ra- Zak³adu Obs³ugi Szkó³ dla kolêdników przepiêkne szym widowiskiem.
doœci. W zamian za ¿yczenia, i Przedszkoli w Janowie Lub. upominki. pracownicy Fili w Janowie 
przyjmowane jako pomyœlna z dyr Zbigniewem Flisem, Dziêki wspania³ym artystom Lubelskim

Kolêdnicy – wymieraj¹ca tradycja?... Kolêdowanie ze z³ot¹ gwiazd¹ w Bibliotece

Aby podkreœliæ i doceniæ nie powitani przez przewo- czyciela w dniu 21 stycznia 
znaczenie Babæ i Dziadków dnicz¹c¹ Klubu Seniora "Ja- 2015 r. Po smacznym po-
w ¿yciu rodziny i spo³eczeñ- nowiacy" Halinê £ukasz, czêstunku, aromatycznej ka-
stwa postanowiliœmy zorga- która w skrócie przedstawi³a wie, wszyscy bawili siê przy 
nizowaæ wspólne "œwiêtowa- dzia³alnoœæ klubu w 2014 nagraniach melodii biesiad-
nie" tego dnia. Wielu znako- roku. Uroczystoœæ uœwietni³ nych do póŸnych godzin 
mitych, zaproszonych goœci zespó³ Klubu Seniora "Jano- wieczornych. By³o to bardzo 
zaszczyci³o nas swoj¹ obec- wiacy" œpiewaj¹c piosenki mi³e, pe³ne wra¿eñ spotka-
noœci¹, z Burmistrzem Ja- o odpowiedniej tematyce, nie, które na d³ugo pozosta-
nowa Lubelskiego panem dotycz¹cej Babæ i Dziadków. nie w pamiêci uczestni-
Krzysztofem Ko³tysiem na Spotkanie odby³o siê w sali cz¹cych w nim osób.
czele. Goœcie zostali serdecz- konferencyjnej Domu Nau- Halina £ukasz

Tekst i foto: Jan Machulak

Tekst i foto: Jan Machulak
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Misj¹ Powiatowego Urzê- kobiet i 222 mê¿czyzn), obrabiarek sterowanych nu- Jednorazowe œrodki na 
du Pracy w Janowie Lubel- a w szczególnoœci do osób nie- merycznie CNC, Spawanie rozpoczêcie dzia³alnoœci 
skim jest profesjonalne wspie- pe³nosprawnych, osób powy- metod¹ MAG 135, konserwa- gospodarczej
ranie pracodawców na rynku ¿ej 50 roku ¿ycia, osób w wie- tor terenów zielonych, profe- Powiatowy Urz¹d Pracy w Ja-
pracy oraz aktywizacja zawo- ku 15-30 lat, pracowników sjonalny sprzedawca, technika nowie Lubelskim wspiera 
dowa osób bezrobotnych i po- oœwiaty oraz osób m³odych do komputerowa w ksiêgowoœci, przedsiêbiorczoœæ na terenie 
szukuj¹cych pracy. Cele jakie 25 roku ¿ycia, które nie ucz¹ operator koparko - ³adowarki Powiatu Janowskiego m.in.. 
przyœwiecaj¹ jego dzia³alnoœci siê i nie kszta³c¹ (tzw. NEET). kl. III, szkolenie z zakresu poprzez udzielanie jednorazo-
to promocja, inicjowanie W ramach projektu zrealizo- umiejêtnoœci poszukiwania wych œrodków na rozpoczêcie 
i wdra¿anie us³ug i instrumen- wano nastêpuj¹ce formy pracy. dzia³alnoœci gospodarczej oraz 
tów rynku pracy, tworzenie wsparcia: sta¿e zawodowe Szkolenia finansowane bêd¹ udzielanie podmiotom prowa-
partnerstw rynku pracy, wspie- (244 osoby), œrodki na rozpo- ze œrodków Funduszu Pracy dz¹cym dzia³alnoœæ gospodar-
ranie rozwoju przedsiêbior- czêcie dzia³alnoœci gospo- w ramach algorytmu, w ra- cz¹ refundacji kosztów wypo-
czoœci, pozyskiwanie œrodków darczej (72 osoby), szkolenia mach programu regionalnego sa¿enia stanowiska pracy na pomoc dla poszczególnych w latach poprzednich cieszy³y 
finansowych z dodatkowych zawodowe (53 osoby), wypo- „Ludzie M³odzi” skierowane- zatrudnione osoby bezrobotne. cz³onków rodzin. Bud¿et siê kursy z zakresu prac 
Ÿróde³, rozwój zawodowy sa¿enia lub doposa¿enia stano- go do osób przed 30 rokiem ¿y- Dane statystyczne:programu: 745 574,00z³. biurowych, obs³ugi komputera 
pracowników oraz rozwój wiska pracy dla osoby bezro- cia, zamieszka³ych na obsza-  W 2014 roku - Liczba dotacji W roku 2014 œrodki Funduszu i handlu. Efektywnoœæ szkoleñ 
i doskonalenie systemu za- botnej (27 osób). rach wiejskich oraz œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci Pracy wynios³y 1 609 900,00 za 2014r. liczona wed³ug 
rz¹dzania PUP. 2. „Aktywny poœrednik pra- Europejskiego Funduszu Spo- gospodarczej: z³, na realizacjê projektu EFS wskaŸników wynosi³a 53%.
W swojej dzia³alnoœci urz¹d cy III” realizowany od ³ecznego. 1) 40 - Fundusz Pracy - Poddzia³anie 6.1.3 „Z myœl¹ W bie¿¹cym roku bior¹c pod 
stosuje ró¿norodne us³ugi, 01.06.2012 r. - 28.02.2014 r. Statystyka bezrobocia 800.000,00 z³o Was” -  3 869 000,00z³, prog- uwagê analizê potrzeb szkole-
instrumenty i dzia³ania akty- w ramach Poddzia³ania 6.1.2 – Wed³ug danych na ostatni 2) 72 - Europejski Fundusz ramy z rezerwy ministra – niowych sporz¹dzon¹ na pod-
wizacyjne, s¹ to miêdzy inny- Wsparcie powiatowych i wo- dzieñ grudnia ubieg³ego roku, Spo³eczny - 1.440.000,00 z³.1 797,500 z³. W roku 2014r. stawie wp³ywaj¹cych zg³oszeñ 
mi: poœrednictwo pracy, us³ugi jewódzkich urzêdów pracy stopa bezrobocia w naszym Liczba refundacji kosztów œrodki Funduszu Pracy oraz osób uprawnionych oraz zapo-
EURES, poradnictwo zawo- w realizacji zadañ na rzecz powiecie osi¹gnê³a poziom wyposa¿enia lub doposa¿enia Europejskiego Funduszu Spo- trzebowanie ze strony lokal-
dowe i informacja zawodowa, aktywizacji zawodowej osób 13,3%. Bior¹c pod uwagê ana- stanowiska pracy dla praco-³ecznego na realizacjê aktyw- nych pracodawców mo¿na 
organizacja szkoleñ, przyzna- bezrobotnych w regionie. logiczne okresy ostatnich czte- dawcy:nych form przeciwdzia³ania stwierdziæ, ¿e najbardziej po-
wanie zasi³ków, dodatków W ramach projektu dzia³ania rech lat poziom ten by³ najni¿- 1) 21 - Fundusz Pracy - bezrobociu wynosi³y 8 689 ¿¹dane s¹ nastêpuj¹ce kierunki 
aktywizacyjnych, organizacja skoncentrowane zosta³y na szy.  W porównaniu do 31 gru- 420.000,00 z³-574,22 z³. W projekcie PO KL szkoleñ: operator koparko - 
prac interwencyjnych, robót podnoszeniu jakoœci us³ug dnia 2010 ni¿szy nawet o 2 2) 27 - Europejski Fundusz „Aktywny poœrednik pracy ³adowarki i koparki jednona-
publicznych, przyznawanie œwiadczonych przez urz¹d na punkty procentowe (15,3%). Spo³eczny - 540.000,00 z³-III” – 2 988,76 z³, „Recepta na czyniowej, operator obrabia-
jednorazowych dotacji na rzecz osób bezrobotnych po- Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ W 2013 roku - Liczba dotacji zatrudnienie” – 709 682,46z³, rek sterowanych numerycznie 
rozpoczêcie dzia³alnoœci go- przez zwiêkszenie zatrudnie- w 2014r. w skali powiatu bez- na rozpoczêcie dzia³alnoœci „Schematom STOP!”  -  CNC, sprzedawca, kwalifika-
spodarczej, refundacje kosz- nia wœród doradców zawodo- robocie osi¹gnê³o wartoœæ po- gospodarczej: 700 503,00z³. cja wstêpna przyspieszona 
tów wyposa¿enia lub doposa- wych i poœredników pracy. ni¿ej 13% (12,8% w paŸdzier- 1) 30 - Fundusz Pracy - Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ w zakresie kat. C, robotnik 
¿enia stanowisk pracy dla skie- Bud¿et projektu: 76 200,00z³. niku 2014 r.).Bardzo podobn¹ 600.000,00 z³urzêdu nale¿y stwierdziæ, ¿e budowlany, konserwator tere-
rowanych osób bezrobotnych, 3. „Recepta na zatrudnienie” tendencjê mo¿emy zaobser- 2) 48 - Europejski Fundusz wzrost zatrudnienia jest wa- nów zieleni, pracownik admi-
organizacja sta¿y zawodo- z Poddzia³ania 6.1.1. Celem wowaæ tak¿e w przypadku Spo³eczny - 960.000,00 z³runkiem wzrostu gospodar- nistracyjny, spawacz.
wych, prac spo³ecznie – u¿y- g³ównym projektu jest aktywi- naszego województwa, gdzie Liczba refundacji kosztów czego i poprawy poziomu Reasumuj¹c, najwiêkszym 
tecznych, realizacja progra- zacja zawodowa 60 osób bez- stopa bezrobocia osi¹gnê³a wyposa¿enia lub doposa¿enia ¿ycia lokalnego spo³eczeñ- zainteresowaniem ciesz¹ siê 
mów ze œrodków Funduszu robotnych (25k i 35m) osób poziom 12,2% (paŸdziernik stanowiska pracy dla pra-stwa, dlatego tworzenie miejsc kursy robotnicze dla mê¿czyzn 
Pracy oraz Europejskiego powy¿ej 50 roku ¿ycia, d³ugo- 2014 r.) i by³a najni¿sza od 4 lat codawcy:pracy zajmuje centralne miej- z zakresu obs³ugi ciê¿kich 
Funduszu Spo³ecznego. trwale bezrobotnych, niepe³- (12 % w paŸdzierniku 2010 r.). 1) 23 - Fundusz Pracy - sce w polityce janowskiego maszyn budowlano - drogo-
W roku 2014 roku efektywna nosprawnych, poprzez za- Sezonowoœæ od lat stanowi 460.000,00 z³.urzêdu pracy. Stwarza on wych, pracownik budowlany, 
dzia³alnoœæ urzêdu by³a mo¿li- stosowanie kompleksowego podstawow¹ cechê janowskie- 2) 10 - Europejski Fundusz sprzyjaj¹ce warunki dla osób kurs kwalifikacji na przewóz 
wa dziêki p³ynnemu przep³y- wsparcia w postaci porad- go rynku pracy i oznacza Spo³eczny – 200.000,00 z³.bezrobotnych i pracodawców rzeczy oraz spawanie. Kobiety 
wowi œrodków z Funduszu nictwa zawodowego, poœred- wzrost bezrobocia w miesi¹- W 2012 roku - Liczba dotacji do w³aœciwego funkcjonowa- natomiast wykazuj¹ du¿e 
Pracy, a tak¿e pozyskiwaniu nictwa pracy, wsparcia psy- cach rozpoczynaj¹cych i koñ- na rozpoczêcie dzia³alnoœci nia na rynku pracy, miêdzy zainteresowanie szkoleniem 
œrodków z Europejskiego chologicznego, szkoleñ zawo- cz¹cych rok. Na prze³omie gospodarczej: innymi poprzez realizacjê w zakresie sprzedawca i praco-
Funduszu Spo³ecznego. dowych oraz sta¿u. Bud¿et roku z powodu nap³ywu do 1) 53 - Fundusz Pracy - licznych inicjatyw, progra- wnik biurowy.
Do priorytetów nale¿a³a orga- projektu: 828 779,50z³. ewidencji osób, którym wyga- 795.000,00 z³.mów i projektów, które pozy- Obecnie Powiatowy Urz¹d 
nizacja miejsc pracy i innych 4. Pilota¿owy program pn. saj¹ wówczas umowy o pracê 2) 27 - Europejski Fundusz tywnie wp³ywaj¹ na budowa- Pracy w Janowie Lubelskim 
form aktywizacji zawodowej „Schematom STOP! Wspól- oraz powrót osób objêtych Spo³eczny - 405.000,00 z³.nie œwiadomoœci uczestników prowadzi nabór zg³oszeñ na 
bezrobotnych do 30 roku ne dzia³ania instytucji pomocy subsydiowanym zatrudnie- Liczba refundacji kosztów tych przedsiêwziêæ. szkolenia grupowe zaplano-
¿ycia, powy¿ej 50 roku ¿ycia spo³ecznej i instytucji rynku niem liczba bezrobotnych wyposa¿enia lub doposa¿enia Zapotrzebowanie na wane na 2015 rok oraz na 
oraz osób znajduj¹cych siê pracy”. Cele projektu to miê- wzrasta. Równoczeœnie w mie- stanowiska pracy dla pra-lokalnym rynku pracy kursy indywidualne. W bie¿¹-
w szczególnie trudnej sytuacji dzy innymi opracowanie me- si¹cach koñcz¹cych rok liczba codawcy:Analizuj¹c rok 2014 ze wzglê- cym roku urz¹d stawiaæ bêdzie 
na lokalnym rynku pracy, chanizmu koordynacji i wspó³- bezrobotnych wy³¹czanych 1) 34 - Fundusz Pracy - du na zapotrzebowanie na na szkolenia indywidualne 
w celu otrzymania sta³ego pracy instytucji rynku pracy z ewidencji zmniejsza siê. 515.000,00 z³.lokalnym rynku pracy, w gru- wskazane przez osoby bezro-
zatrudnienia lub umo¿liwienia i instytucji pomocy spo³ecznej W 2014 roku podobnie jak W 2011 roku - Liczba dotacji pie szkoleñ z bran¿y robotni- botne, posiadaj¹ce deklaracjê 
zdobycia praktycznych umie- z wykorzystaniem filaru rein- w ubieg³ych latach okres od na rozpoczêcie dzia³alnoœci czej najwiêksz¹ popularnoœæ zatrudnienia lub podjêcia dzia-
jêtnoœci. Nadrzêdne by³o rów- tegracji spo³ecznej i zawodo- lutego do czerwca charakte- gospodarczej: mia³y kursy w zawodach: ³alnoœci gospodarczej po 
nie¿ elastyczne podejœcie oraz wej na poziomie powiatu ryzowa³ siê wzrostem miejsc 1) 15 - Fundusz Pracy - kierowca kat C i C+E, kurs ukoñczeniu danego kursu oraz 
doskonalenie instrumentów i gminy wobec rodzin wielo- pracy, a co za tym idzie zmniej- 232.800,00 z³.kwalifikacji wstêpnej przys- w ramach bonu szkoleniowego 
i dzia³añ dla owocnej wspó³- dzietnych zagro¿onych wyklu- szeniem liczby osób bezrobot- 2) 22 - Europejski Fundusz pieszonej w zakresie kat. C i D (osoby do 30 roku ¿ycia). 
pracy z lokalnymi pracodaw- czeniem spo³ecznym. W prog- nych, okres od lipca do paŸ- Spo³eczny - 330.000,00 z³.(przewóz rzeczy i osób), ope- Skutkowaæ to bêdzie wiêksz¹ 
cami. ramie uczestniczy³o 10 rodzin dziernika utrzymaniem nowo- Najwiêkszym zainteresowa-rator obrabiarek sterowanych efektywnoœci¹ podjêcia pracy. 
W roku 2014 PUP realizowa³ wielodzietnych (54 osoby). powsta³ych miejsc pracy niem cieszy siê bran¿a w za-numerycznie CNC oraz kursy Odnoœnie szkoleñ grupowych 
nastêpuj¹ce projekty z EFS: W ramach realizacji projektu i utrzymywaniem stopy na kresie us³ug budowlano - na operatora ciê¿kiego sprzêtu szczegó³owych Plan szkoleñ 
1. „Z myœl¹ o Was” – projekt realizowano nastêpuj¹ce dzia- sta³ym poziomie oraz okres remontowych.do robót budowlano - drogo- na 2015 rok zamieszczony jest 
systemowy realizowany od ³ania: warsztaty, szkolenia koñca roku charakteryzuj¹cy wych, natomiast spoœród na stronie internetowej oraz na 

Opracowane przez 2008 roku. zawodowe, zorganizowano siê przyrostem liczby bez-szkoleñ o specjalnoœci niero- tablicy og³oszeñ w siedzibie 
Powiatowy Urz¹d Pracy W 2014 roku adresowany do „Centrum dla rodzin” oraz robotnych zarejestrowanych botniczej najwiêkszym zainte- urzêdu. Powy¿szy plan zawie-

w Janowie Lubelskim394 osób bezrobotnych (172 zastosowano kompleksow¹ w urzêdzie.resowaniem podobnie jak ra takie kursy jak: Operator 

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim

W M³odzie¿owym Centrum Ka- programu „Gwarancji dla m³odzie- nie pracuj¹ca, bierna zawodowo, nie z regulaminem oraz z zasadami ucze- ka, w kolejnym etapie bêd¹ mogli 
riery w Janowie Lubelskim, od dnia ¿y”. W projekcie uczestniczy 15 kszta³c¹ca siê i nie szkol¹ca siê, stnictwa w projekcie. W ramach pro- skorzystaæ z kursu prawa jazdy kat. 
8 paŸdziernika 2014 roku realizo- osobowa grupa m³odzie¿ w wieku 18 która chcia³a zdobyæ kwalifikacje jektu m³odzie¿ w pierwszym etapie B, kursu jêzykowego, kursu kompu-
wany jest projekt „Równi na rynku - 24 lata z powiatu janowskiego - zawodowe, zmieniæ je lub podwy¿- zosta³a objêta wsparciem doradcy za- terowego ECDL i innych. Obecnie 
pracy - YEI", realizowany w ramach zaliczana do tzw. grupy NEET czyli szyæ. M³odzie¿ ta zosta³a zapoznana wodowego, psychologa oraz prawni- czêœæ osób uczestniczy w kursach za-

wodowych tj. kucharz, fryzjer po 
których bêd¹ odbywaæ 6 - miesiêczne 
sta¿e zawodowe, by zdobyæ doœwiad-
czenie zawodowe. Projekt jest wspó³-
finansowany ze œrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 
oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi m³odych.    

Krystyna Sosnówka
MCK OHP Janów Lubelski
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Wspó³czeœni dzia³acze „Soli- Zwi¹zku „Solidarnoœæ” w Fabry- nale¿y pisaæ obszernie, bo to zawsze spe³nione, wymarsz ob-
darnoœci” w Janowie Lubelskim ce Maszyn - Józek Ponczek, historia naszej ma³ej ojczyzny. cych wojsk, (o czym marzy³em 
uczcili uroczystym spotkaniem Henryk Jarosz, Dariusz Dudzic Dzia³acze z naszego terenu trafili od dziecka) z naszej Ojczyzny. 
powstanie zwi¹zku, w którym oraz Ma³gorzata Skubik ze szpi- do Za³ê¿a pod Rzeszowem, Có¿ mo¿na powiedzieæ po tych 
wziê³o udzia³ oko³o 100 osób tala w Janowie Lubelskim. oko³o 200 osób, a wœród nich 35 latach, „Solidarnoœæ” by³a 
Spotkanie zorganizowa³ Bogdan 35 Lat to tak niedawno, a ju¿ i Kazimierz Rostek ze Stalowej starszym o dziesiêæ lat bratem 
Pituch - Przewodnicz¹cy Komi- historia, strajki w ca³ym kraju Woli. Dziêki podjêtym dzia³a- Samorz¹dów” mówi³ podczas 
sji Zak³adowej „Fortaco” wraz w naszej Fabryce tak¿e strajko- niom przez Czerwony Krzy¿, spotkania Krzysztof Ko³tyœ. 
z Alicj¹ Dudzic - Przewo- wa³a za³oga, wœród których by³ wypuszczony na wolnoœæ „ja Natomiast Jan Frania w swoim 
dnicz¹c¹ Komisji Zak³adowej i autor tego tekstu. Potem w kraju p³aka³em, kiedy zostawia³em wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e w³a-
SPZZOZ w Restauracji Het- wyst¹pi³ brat przeciw bratu. Za- kolegów i przyjació³ i wychodzi- œciwie to dziœ wszystkie 21 
mañska. Wœród zaproszonych straszanie strajkuj¹cych helikop- ³em, tak chcia³bym im pomóc” postulatów sierpniowych s¹ 
goœci byli Jan Frania - Radny Sej- terami bojowymi w HSW. Stan wspomina³ po latach Kazimierz. obecnie aktualne mimo up³ywu 
miku Wojewódzkiego, Jerzy Wojenny przerwa³ wszystko, nie, Podczas Stanu Wojennego w Ja- tych lat. Có¿? Polacy mieli 
Bielecki - Starosta Powiatu nie przerwa³, to tylko jedynie nowie powsta³a baza, w jednym w³adzê mogli dokonywaæ zmian, 
Janowskiego, Krzysztof Ko³tyœ - s³uszna partia i w³adza interno- z hoteli, ZOMO z dowódc¹ z na- bo ró¿ne partie nie zawsze 
Burmistrz Janowa Lubelskiego, wa³a dzia³aczy zwi¹zkowych, szego powiatu, czêœæ zgrupo- widzia³y obywatela i ojczyznê, 
oraz Czes³aw Krzysztoñ - Za- a tak¿e ewentualnych przeciw- wania stanowili nasi znajomi, czêsto podejmowano w interesie 
stêpca Burmistrza. W spotkaniu ników w³adz, o których pamiê- których wcielono do jednostki. prywaty jakiejœ grupy czy partii. 
uczestniczy³ Henryk Szostak - tano jeszcze z czasów AK i NSZ. Minê³o kilka lat, kartki na ¿y- Nie wszystko zosta³o zepsute, 
Przewodnicz¹cy Miêdzyzak³a- Z terenu powiatu Janowskiego wnoœæ, upodlania cz³owieka, na- mo¿na wiele jeszcze zmieniæ 
dowej Organizacji Zwi¹zku Za- internowano dzia³acza „Solidar- stêpny zryw w 1989 roku, zdmu- i naprawiæ, przecie¿ my obywa-
wodowego „Solidarnoœæ” HSW. noœci” Andrzeja Berezowskiego, chn¹³ komunê, Sejm Kontrakto- tele dokonujemy wyborów w na-
Szczególnymi goœæmi byli za³o- który spêdzi³ w wiêzieniu kilka wy, a potem doczekaliœmy szych rêkach jest przysz³oœæ.
¿yciele i póŸniejsi dzia³acze miesiêcy. To legenda o której wolnoœci. Wielkie nadzieje, nie Tekst i foto: Jan Machulak

To ju¿ 35 lat NSZZ „Solidarnoœci”

w doros³e ¿ycie. Chodzi  Poszczególne dzia³ania bêd¹ Efektem realizacji projektu n¹ zaspokojone potrzeby 
o sytuacjê, w której m³ody realizowane przez szeœæ mie- bêdzie tak¿e lepsza integra- akceptacji, przynale¿noœci, 
cz³owiek z ma³ej miejs- siêcy, od lutego do lipca cja m³odzie¿y zagro¿onej samorealizacji oraz wzrost 
cowoœci potrafi samodziel- 2015 r. Za³o¿eniem projektu wykluczeniem spo³ecznym poczucia w³asnej wartoœci, 
nie i œwiadomie osi¹g-n¹æ jest wzrost umiejêtnoœci spo- ze œrodowiskiem lokalnym co jest czêstym zjawiskiem 
wyznaczone przez siebie cele ³ecznych, a tak¿e pobudzenie oraz podniesienie kompeten- u podopiecznych placówki. 
myœl¹c perspektywicznie kreatywnoœci i chêci dzia³a- cji spo³ecznych uczestników Honorowym patronatem ob-
o w³asnej przysz³oœci. Ma nia artystycznego m³odzie¿y.  projektu. Ponadto uczestnic- j¹³ projekt Starosta Janowski 
bowiem takie samo prawo, Uczestnicy wezm¹ udzia³ two w projekcie wp³ynie na Jerzy Bielecki i Burmistrz 
jak jego rówieœnik z du¿ej w warsztatach kreatywnego uwra¿liwienie m³odzie¿y na Janowa Lubelskiego Krzysz-
aglomeracji, by spróbowaæ myœlenia, warsztatach foto- kulturê, wykszta³cenie wra¿- tof Ko³tyœ.
odnieœæ sukces na miarê graficznych maj¹cych na liwoœci w spostrzeganiu ota- Bêdziemy Pañstwa na bie-
w³asnych mo¿liwoœci oraz celu przybli¿enie podstaw czaj¹cego œwiata, rozwój za- ¿¹co informowaæ o ko-
by jak najlepiej wykorzystaæ i technik fotografii, które interesowañ i kszta³towanie lejnych dzia³aniach zwi¹za-
szanse, które przyniesie mu póŸniej bêd¹ wykorzystywaæ wyobraŸni artystycznej. nych z realizacj¹ projektu, 

Stowarzyszenie Przyja- gramie Równaæ Szanse og³o- ¿ycie. Stowarzyszenie otrzy- przy tworzeniu swoich prac. Wp³ynie równie¿ na umie- a ju¿ po feriach odbêdzie siê 
ció³ Promyka dzia³aj¹ce przy szony przez Polsko – Amery- ma³o dotacjê na projekt Moja M³odzie¿ pod okiem instruk- jêtnoœæ wspó³dzia³ania spotkanie organizacyjne 
Placówce Opiekuñczo - Wy- kañsk¹ Fundacjê Wolnoœci. Perspektywa, w którym weŸ- tora fotografii stworzy pro- w grupie, zawierania nowych z uczestnikami. Mamy na-
chowawczej Promyk w Jano- Po raz pierwszy w naszym mie udzia³ m³odzie¿ od 13 do jekt kalendarza na 2016 rok kontaktów, zachêci do brania dziejê, ¿e bêd¹ Pañstwo 
wie Lubelskim, z radoœci¹ Powiecie bêdzie realizowany 19 roku ¿ycia z Placówki oraz wybierze prace na aktywnego uczestnictwa œledziæ dzia³ania janowskiej 
pragnie poinformowaæ, ¿e p rojekt z Programu, którego Opiekuñczo - Wychowaw- wystawê fotograficzn¹, która w wydarzeniach kultural- m³odzie¿y.
wygra³o Regionalny Kon- celem jest wyrównanie szans czej „Promyk”, jak równie¿ odbêdzie siê w Janowskim nych. Dziêki temu chocia¿ Stowarzyszenie Przyjació³ 
kurs Grantowy 2014 w Pro- m³odych ludzi na dobry start z lokalnej spo³ecznoœci. Oœrodku Kultury. w niewielkim stopniu, zosta- Promyka

Jak najlepiej wykorzystaæ szanse, które przyniesie nam ¿ycie

W starym albumie przegl¹dam zdjêcia, 
to rodzinne fotografie. Obok mnie siedzi ich 
w³aœcicielka. To starsza Pani. Dla niej ten 
album to coœ wiêcej ni¿ tylko pami¹tka. 
„Widzi Pani tego m³odzieñca - mia³ 
niespe³na szesnaœcie lat - zaznacza Pani 
Zofia, dodaj¹c „obok niego stoi jego brat - 
Jerzy”. Pod fotografi¹ krótka informacja 
„Wrócê”. „To by³ listopad 1941 roku. 
Pamiêtam t¹ zimê” - wspomina starsza Pani. 
Widzê jak Pani Zofia spogl¹da w stronê 
okna. „Tam w ogrodzie sta³ taki du¿y d¹b, 
teraz jest puste miejsce”. Pani Zofia milczy, 
po chwili kontynuuje opowiadanie - 
„Mia³am wtedy 11 lat. Tadeusz i Jerzy to moi 
bracia. Mówili, ¿e wróc¹, pisali, lecz 
pewnego dnia przyszed³ ostatni list…Ten 
stary d¹b przypomina mi o nich, te 
m³odzieñcze lata, ta wojna. Ile ta wojna 
ludziom zabra³a - … wszystko?”. „Widzi 
Pani o tutaj - tutaj z rodzicami. Ta fotografia 
zrobiona jeszcze we wrzeœniu 1939 roku. 
Jeszcze…”. Nawet nie wiem, ile jeszcze 
¿yli, jak naprawdê zginêli. Natomiast wiem, 
co to jest strach. Pamiêtam tê noc, przyszli 
Niemcy, jeszcze dziœ s³yszê ich g³osy, 
ujadanie psów, krzyki…Tadeusz zgin¹³ 
w Oœwiêcimiu, Jerzego wywieŸli „na 
roboty” do Niemiec. Pisali, ¿e wróc¹ - nie 
wrócili…”.  Tory, które prowadz¹ do nik¹d- 
„Nigdy po wojnie nie podró¿owa³em 
poci¹giem. Na sam odg³os nadje¿d¿aj¹cego 
poci¹gu przypomina³ mi siê transport do 
obozu” - podkreœla Pan W³adys³aw, by³y 
wiêzieñ obozu w Oœwiêcimiu. Wyzwolono 
obóz w Oœwiêcimiu, ale czy mo¿na 
wyzwoliæ siê ze wspomnieñ, prze¿yæ, 
z obozu? „Nie” - odpowiada Pan W³adys³aw 
- „tego nigdy siê nie zapomina. Te kolczaste 
druty, baraki, g³ód, wycieñczenie, strach. 
WiêŸniowie w³aœciwie to nie byli ludzie, 
tylko szkielety odziane w pasiaki, którzy 
zamiast butów mieli na nogach jakieœ 
szmaty”. Dnia 27 stycznia 2015 roku 
obchodziliœmy 70 rocznicê wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego Auschwitz – 
Birkenau (Oœwiêcim – Brzezinka). Byli 
i ci… im niedane by³o wróciæ…

Dorota Kozdra

Przecie¿ nie ja 
pierwszy wracam
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Obszerny program ferii loru. Uczestnicz¹c w spotka- towa³y kolorowe jaja wielka-
przedstawiony przez szko³y, niach dzieci nie tylko uczy³y nocne. Za aktywne uczestni-
instytucje kultury, pozwoli³ siê w³asnorêcznie wykonaæ ctwo w zabawach i konkur-
dzieciom i m³odzie¿y spê- kwiaty z krepiny, ale ze sach dla ich uczestników 
dziæ aktywnie czas. Mogliœ- wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê zosta³y wrêczone nagrody.

Dorota Kozdramy siê o tym przekonaæ œwiêta Wielkanocne przygo-
bior¹c udzia³ w warsztatach 
kultywuj¹cych kulturê i tra-
dycjê ludow¹ pod kierun-
kiem Aliny Myszak - twór-
czyni ludowej z Kocudzy. 
Ró¿norodne zabawy, warsz-
taty rêkodzie³a artystycz-
nego, cieszy³y siê podczas 
ferii du¿ym zainteresowa-
niem w Janowskim Oœrodku 
Kultury, w ramach zajêæ 
prowadzonych przez Lidiê 
Tryka - instruktor ds. folk-

Pomimo ferii dzieci nie pró¿nowa³y

Ferie z MOSiR-em – gwarno i weso³o

skiego uzyska³ cz³onek PSL - 
obecny wicestarosta Bartosz 
Piech” - mówi³ Prezes ZP 
PSL Piotr Rzetelski. Ludow-
cy akcentowali, ¿e w gminie 
Chrzanów na 15. radnych 
ogó³em, a¿ 14. stanowi¹ oso-
by startuj¹ce z listy PSL. Do-
datkowo, w dwóch gminach 
(Batorz i Chrzanów) przez 
kolejne 4 lata funkcjê wójta 
pe³niæ bêd¹ cz³onkowie 
tego¿ ugrupowania - Henryk 
Micha³ek i Czes³aw Jawor-
ski. Ponadto, w powiecie za-
siada 5. radnych z ramienia Dnia 16. grudnia, w remi- z list PSL. Jest to dla nas 
PSL, oprócz wspomnianego zie OSP Bia³a, ponad 100 ogromna satysfakcja i jedno-
Bartosza Piecha, s¹ nimi: Jan cz³onków i sympatyków Pol- czeœnie zobowi¹zanie do 
Bartnik, Tomasz Dudzic, skiego Stronnictwa Ludo- dalszej pracy na rzecz spo³e-
Marek Grzyb oraz Stanis³aw wego, uczestniczy³o w spot- cznoœci Janowa Lubelskie-
Rawski, zaœ w wojewódz-kaniu, na którym podsumo- go. Dzisiaj Polskie Stronnic-
twie Powiat Janowski bêdzie wano listopadowe wybory two Ludowe odnios³o suk-
reprezentowa³ Piotr Rzetel-samorz¹dowe. Lokalni ludo- ces, prawie podwoi³o liczbê 
ski. Na koniec spotkania, wcy nie kryli zadowolenia radnych powiatowych, a tak-
w podziêkowaniu za zaanga-z wyników. ¿e pierwszy raz w historii 
¿owanie w kampaniê wybor-„Dziêkujemy wszystkim, wyborów samorz¹dowych 
cz¹, wrêczono pami¹tkowe którzy w tych wyborach mandat radnego powiatowe-
dyplomy.             Autor FMLoddali g³os na kandydatów go z miasta  Janowa Lubel-

Op³atkowe spotkanie 
cz³onków i sympatyków PSL

W ostatni dzieñ ferii zi- klasyfikacja wygl¹da nastê- ksze zainteresowanie. Cie-
mowych, pod tak¹ nazw¹ puj¹co: 1. Micha³ Jednac szy wzrost zainteresowania 
zosta³ zorganizowany turniej z Janowa, 2. Dawid Jasko- szachami w szkole w Wierz-
szachowy.. W zawodach wski z Wierzchowisk, 3. Ga- chowiskach, ale to nie wszy-
wziê³o udzia³ 13 zawodni- jur Mateusz z Woli Okop- stko. Ciê¿kie chmury zawi-
ków. Nie by³o ¿adnej dziew- skiej, 4. Karol Jaszyna z Pa- s³y nad Stowarzyszeniem 
czyny. Najwiêcej zawodni- sieki. W kategorii wiekowej Kulturalno - Sportowym 
ków by³o z Janowa Lubels- do 14 lat drugie miejsce zaj¹³ „PEGAZ”, który jest organi-
kiego - 5 oraz z Wierzcho- Piotr Firlej z Janowa. Dalsze zacj¹ macierzyst¹ dla naszej 
wisk i Pasieki - 4. Dwóch miejsca przypad³y dla: 3. To- sekcji szachowej. Z uwagi na 
zawodników przyjecha³o masz Zdunek z Woli Radziê- utratê celu, dla którego by³ 
z Woli Radziêckiej, po ckiej, 4. Krystian Dêbczak powo³any, wiêkszoœæ jego 
jednym by³o z Lublina i Woli z Janowa, 5. Marek Zdunek cz³onków rezygnuje z ucze-
Okopskiej k/Dorohuska. z Woli Radziêckiej i 6. Szy- stnictwa w nim. Jeœli nie uda 
Rozegrano siedem rund mon Lenart z Wierzchowisk. siê pozyskaæ nowych cz³on-
w systemie szwajcarskim. W grupie do 18 lat trzeci by³ ków do iloœci niezbêdnych 
Nowoœci¹ by³ system czaso- Krzysztof Skup z Janowa. dla jego dzia³ania, los sekcji 
wy, który jest stosowany co Trudno w takiej sytuacji szachowej mo¿e byæ przes¹-
raz czêœciej na ró¿nych ta- oceniæ stopieñ zainteresowa- dzony. 
kich zawodach. Na jedn¹ nia dzieci i m³odzie¿y króle- Czy trzynasty rok istnienia 
partiê i na zawodnika by³o wsk¹ gr¹. Zorganizowana sekcji szachowej mo¿e byæ 
przeznaczone 10 minut. Za i prowadzona szko³a gry koñcowy? Czy¿by pozosta³a 
ka¿dy wykonany ruch, zegar w szachy przez Feliksa Kunê tylko modlitwa…
dolicza³ 5 sekund. Przy daje pewn¹ nadziejê na wiê- Tekst i foto: Jan Swacha
prawid³owej grze, nie zacho-
dzi³a obawa uciekaj¹cego 
czasu. Najlepszym zawod-
nikiem zosta³ 13 - letni Karol 
Latus z Wierzchowisk, który 
wygra³ wszystkie partie. 
Drugie miejsce zaj¹³  15 - 
letni Hubert Dêbczak z Ja-
nowa Lubelskiego. Trzecim 
by³ 16-letni Mi³osz Kierepka 
z Lublina. Dwaj pierwsi staj¹ 
siê czo³owymi juniorami na-
szego powiatu. W kate-
goriach wiekowych do 10 lat 

Pomó¿ pokochaæ szachy!

To by³y udane ferie. Miejski kowych w Halowej Pi³ce No¿nej dzo profesjonalni, st¹d zawody cie- i zabawy wodne, by³y tak¿e prefe- i Rekreacji w Janowie Lubelskim 
Oœrodek Sportu i Rekreacji posta- oraz Mini Turnieju w Krêgle szy³y siê du¿¹ popularnoœci¹ i przy- rencyjne wejœcia na halê basenow¹, w ferie by³o gwarno i weso³o. Ogó-
nowi³ uprzyjemniæ czas zimowego „HULLA KULLA”, bez których nios³y wiele emocji sportowych za- z których mogli skorzystaæ ucznio- ³em w tym czasie odwiedzi³o nas 
odpoczynku w mieœcie dzieciom, ju¿ ¿adne dziecko w Janowie ferii równo zawodnikom, nam organiza- wie wszystkich janowskich szkó³, ponad 7 800 osób. Dziêkujemy 
które pozosta³y w Janowie. Nie sobie nie wyobra¿a. Nie ma siê co torom jak i rodzicom - wiernym za okazaniem legitymacji szkolnej. i zawsze gor¹co zapraszamy!  
oby³o siê oczywiœcie bez kolejnej dziwiæ, bo zawodnicy w obu tych kibicom i sumiennym opiekunom. W obiekcie Krytej P³ywalni „Oty-

Tekst i foto: Ma³gorzata Deruœ
edycji Mistrzostw Dru¿yn Podwór- dyscyplinach zrobili siê nam bar- Gratk¹ dla dzieci lubi¹cych sporty lia” - Miejskiego Oœrodka Sportu 
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W meczu tym lepsza okaza³a powym, gdzie pad³ wynik 1:0 dla w rozgrywkach Ligi Halowej. Chmiela by³a sporym os³abieniem nych rozgrywek Sebastian Brytan. 
siê dru¿yna ŒNIEGOWCY wygry- zespo³u BRACIA DALTON oraz Przyznane zosta³y równie¿ nagro- dla zespo³u, jednak i bez niego Nie mniej jednak dru¿yna mo¿e 
waj¹c 3:0 (do przerwy wynik 2:0) spotyka³y siê w ostatnich dwóch dy indywidualne. dru¿yna zdo³a³a awansowaæ do byæ groŸna w przysz³orocznej 
po dwóch golach Andrzeja £uka- latach w pó³fina³ach Ligi Halowej, I tak w kategorii najlepszy bram- fina³u. edycji Ligi Halowej.
sika i bramce Dawida Szczuki. gdzie równie¿ dwukrotnie wygry- karz turnieju zwyciê¿y³ Konrad Miejsce 3 - 4-8 PRZESIEDZIA- GUKS Modliborzyce - miejsce 
W drugim spotkaniu zwyciêzca wa³a dru¿yna BRACIA DALTON W¹sik (ŒNIEGOWCY), który £EM - m³ody sk³ad z bramko- dru¿yny to te¿ niespodzianka in 
grupy A dru¿yna BRACIA DAL- (2:1 rok 2013 i 3:2 rok 2014 przyp. w ca³ym turnieju da³ sobie strzeliæ strzelnym Grzegorzem Sobótk¹ minus, bo grali naprawdê dobrze, 
TON z drug¹ dru¿yn¹ grupy B red). Faworytem przed spotkaniem najmniej bramek tylko 8, ale te¿ z przodu oraz œwietnym w bramce a w grupie wygrali nawet z tryum-
zespo³em JAPA TAM. Tutaj walka dla wielu by³ zespó³ BRACIA przez ca³y turniej broni³ na rów- Dawidem Jargie³o zatrzymany fatorem rozgrywek. Solidny zespó³ 
o awans do fina³u trwa³a do DALTON, który jako jedyny w tej nym i wysokim poziomie poma- zosta³ dopiero w pó³finale i w przy- z bardzo dobrym napastnikiem 
ostatniej akcji meczu. Do przerwy edycji rozgrywek nie przegra³ gaj¹c swojej dru¿ynie w koñco- sz³ym roku znów bêdzie chcia³ Karolem Bieñkiem.
wynik by³ 0:0 i o wszystkich ¿adnego meczu, a do tego w bez- wym sukcesie. Tu¿ za jego plecami zagraæ w wielkim finale. Lane z sokiem - dru¿yna która 
decydowa³o drugie 15min. Dwu- poœrednich meczach z dru¿yn¹ znaleŸli siê Jaros³aw Szabat Miejsce 4 - JAPA TAM - dru¿yna w pe³nym sk³adzie by³a groŸna dla 
krotnie na prowadzenie wychodzi³ ŒNIEGOWCY wygrywa³. Jednak (BRACIA DALTON) i Dawid Jar- po raz pierwszy znalaz³a siê w naj- ka¿dego zespo³u, jednak problem z 
zespó³ JAPA TAM po bramkach je¿eli ktoœ wnikliwie ogl¹da³ zma- gie³o (4-8 PRZESIEDZIA£EM). lepszej czwórce i chocia¿ zajê³a dojazdami wszystkich zawodni-
Arkadiusza Kulaka i bramce samo- gania na hali sportowej widzia³, ¿e W kategorii król strzelców zwyciê- miejsce 4 to zarówno w pó³finale ków na ka¿dy mecz zdecydowa³ 
bójczej, jednak dru¿yna BRACIA zespó³ ŒNIEGOWCY, to by³a ¿y³ Grzegorz Sobótka, któremu ta jak i meczu o 3 miejsce by³a bliska o ich ostatecznym miejscu. Sil-
DALTON w obu przypadkach dru¿yna typowo turniejowa, która sztuka uda³a siê drugi raz z rzêdu. pokonania swojego przeciwnika. 

nymi punktami dru¿yny byli bracia 
potrafi³a odpowiedzieæ golami z ka¿dym meczem ros³a w si³ê, W tym roku zdoby³ 8 goli i to on Zabrak³o w decyduj¹cych momen-

Micha³ i Mateusz Szczeccy oraz 
£ukasza Piecyka i Piotra Abrama. staj¹c siê w fazie pucharowej móg³ odebraæ statuetkê dla naj- tach trochê zimnej krwi, na 

bramkarz Jakub Kaproñ.Gdy wydawa³o siê ¿e mecz „maszyn¹ do wygrywania”, a fina³ lepszego strzelca turnieju. Tu¿ za wyró¿nienie zas³uguje £ukasz 
Wilko³aki Zalew - debiutant w te-zakoñczy siê remisem decydu- to by³ „pokaz si³y” tego zespo³u. nim z 6 golami znaleŸli siê Piotr Karpoñ.
gorocznych rozgrywkach, który j¹cego gola o awansie do fina³u Do przerwy na tablicy by³ wynik Chmiel (BRACIA DALTON) i £u- Miejsca 5 - 8
musia³ zap³aciæ „frycowe”. Ambit-strzeli³ zespó³ BRACIA DALTON, 1:0 dla zespo³u ŒNIEGOWCY po kasz Kaproñ ( JAPA TAM ). AJAX – debiutant, który by³ bliski 
na postawa pozwoli³a na wygranie a autorem bramki by³ Damian bramce Mariusza Majdanika Nagrodê Fair Play otrzyma³ Pawe³ awansu do pó³fina³u i odpad³ 
jednego spotkania. Dru¿yna mog³a Szafran. (7 min meczu). Druga po³owa Chmiel (ŒNIEGOWCY) za wzo- dopiero po rzutach karnych. 
sprawdziæ siê w rozgrywkach Tak wiêc po meczach pó³fina³o- zaczê³a siê od mocnego uderzenia row¹ postawê na boisku w czasie Bardzo ambitna dru¿yna, która od 
w Lidze Halowej i spróbowaæ wych poznaliœmy sk³ad dru¿yn dru¿yny ŒNIEGOWCY i drugiej meczu, któr¹ wykaza³ siê czy to pocz¹tku do koñca meczu walczy³a 
swoich si³ w turnieju.walcz¹cych w ma³ym i du¿ym bramki Mariusza Majdanika w meczach grupowych czy pucha- na boisku nie odpuszczaj¹c 
Na koniec chcieliœmy w imieniu finale. I tak w spotkaniu o 3 miej- (16 min). W minucie 20 od¿y³y rowych. Jego kontrkandydatami nikomu.
organizatorów turnieju podziêko-sce zmierzy³y siê dru¿yny 4-8 nadziejê w zespole BRACIA do tej nagrody byli £ukasz Piecyk ISKIERKA - dru¿yna z Krzemie-
waæ oczywiœcie tym, którzy po-PRZESIEDZIA£EM - JAPA DALTON i bramce Paw³a Sobótki, (BRACIA DALTON) i Mateusz nia prezentowa³a siê bardzo dobrze 
mogli nam w zorganizowaniu TAM. Oba zespo³y rywalizowa³y wydawa³o siê ¿e dru¿yna BRACIA Jaworski (JAPA TAM). nawet w meczach z finalistami te-

ze sob¹ w grupie i po wyrównanym DALTON mo¿e jeszcze odwróciæ Nagroda dla najlepszego zawodni- gorocznych rozgrywek, niestety tegorocznej IV edycji Ligi w Ha-
meczu pad³ wówczas wynik 1:0 dla losy tego meczu. Jednak szybko ka turnieju trafi³a w rêce Paw³a w æwieræfinale gra³a z tryumfato- lowej Pi³ce No¿nej o Puchar 
tej pierwszej dru¿yny. W meczu plany te zosta³y rozwiane i po Sobótki (BRACIA DALTON), rem rozgrywek i odpad³a. Zespó³ Burmistrza Janowa Lubelskiego 
o 3 miejsce zaczê³o siê podobnie bo kontrze Andrzeja £ukasika oraz który kierowa³ na boisku poczy- ten z roku na rok wydaje siê coraz Krzysztofa Ko³tysia. Mamy tutaj 
do przerwy by³o 1:0 po bramce dok³adnym podaniu do Dawida naniami swojej dru¿yny ci¹gn¹c j¹ lepszy. na myœli Burmistrza i Urz¹d 
Piotr Kamiñskiego i dru¿yna 4-8 Szczuki ten ostatni podwy¿szy³ do fina³u tegorocznej edycji. KOKO JUMBO - dru¿yna pierw- Miejski w Janowie Lubelskim 
PRZESIEDZIA£EM by³a bli¿ej wynik spotkania na 3:1 (22 min). W walce o t¹ statuetkê wyprzedzi³ szy raz wyst¹pi³a w Lidze Halowej, sponsora strategicznego naszej 
br¹zowego medalu. W drugiej Ostatnie 8min to ju¿ popis „jed- Adriana Wojtana (ŒNIEGOWCY), chocia¿ w sk³adzie mia³a kilku Ligi Halowej, firmê F.U.H. 
czêœci spotkania do wyrównania nego aktora” i dwa kolejne gole £ukasza Kapronia (JAPA TAM) zawodników którzy ju¿ uczestni- INKOM Piotr £acko sponsora 
szybko doprowadzi³ zespó³ JAPA Dawida Szczuki (24 min i 27 min), oraz Roberta Widza (KOKO JUM- czyli we wczeœniejszych edycjach indywidualnego, Dyrektor Szko³y 
TAM po bramce Mateusza Jawor- czyli klasyczny hat-trick tego BO). Ligi. Gwiazd¹ dru¿yny by³ Robert Podstawowej pani¹ Krystynê 
skiego, jednak odpowiedŸ nast¹- zawodnika, co po raz pierwszy Koñcowe wyniki: Widz, je¿eli kilku m³odych zawod- Æwiek, która po raz kolejny 
pi³a 2min póŸniej i znów ekipa 4-8 uda³o siê zawodnikowi w finale Miejsca 1 -4 ników przez rok podniesie swoje 

udostêpni³a nam Halê Sportow¹ na 
PRZESIEDZIA£EM mog³a cie- w Janowskiej Lidze Halowej. Koñ- Miejsce 1 - ŒNIEGOWCY - zespó³ umiejêtnoœci mog¹ byæ groŸni 

czas trwania rozgrywek, pana 
szyæ siê z prowadzenia, tym razem cowy wynik 5:1 i triumf dru¿yny który z ka¿dym spotkaniem wyda- w przysz³ym sezonie.

Ryszarda Majkowskiego za przy-2:1. Kiedy wydawa³o siê ¿e ŒNIEGOWCY w Janowskiej Li- wa³ siê coraz mocniejszy, w pó³- PKS JAN CHRZCICIEL - dru¿yna 
gotowanie hali do rozgrywek spotkanie zakoñczy siê takim dze Halowej sezonu 2014/2015. finale i finale ogra³ niepokonane do ministrantów z parafii pw. Jana 
i wszystkich którzy pomagali nam rezultatem, akcj¹ indywidualn¹ Po meczu fina³owym nast¹pi³o tego czasu dru¿yny 4-8 PRZESIE- Chrzciciela z Janowa Lubelskiego 
przy turnieju .popisa³ siê £ukasz Kaproñ z dru- wrêczenie nagród dla poszcze- DZIA£EM i BRACIA DALTON zaprezentowa³a siê dobrze w tego-
Dziêkujemy równie¿ zawodni-¿yny JAPA TAM i na 22 sekundy gólnych dru¿yn oraz wyró¿nieñ (zwyciêzcy grupy A i B w fazie rocznych rozgrywkach, æwieræ-
kom, którzy tak chêtnie zg³osili siê przed koñcem doprowadzi³ do indywidualnych. Nagrody wrêcza³ grupowej). Zdecydowanie naj- fina³ by³ wynikiem ich mo¿liwoœci, 
do rozgrywek i to ich zmagania remisu. Jednak ju¿ po 5 sekundach Burmistrz Janowa Lubelskiego lepsza dru¿yna ca³ej Ligi Halowej a najwiêkszym sukcesem zespo³u 
mogliœmy co tydzieñ œledziæ w hali odpowiedzia³a dru¿yna 4-8 Krzysztof Ko³tyœ. Najlepsze dru- bez s³abych punktów, œwietnie by³o zwyciêstwo w fazie Play-off 
sportowej oraz wszystkim kibic-PRZESIEDZIA£EM i po bramce ¿yny z r¹k Burmistrza odebra³y pu- graj¹ca w obronie i maj¹ca naj- nad wy¿ej notowan¹ dru¿yn¹ Lane 
om, którzy dodawali kolorytu tym Micha³a Drewniaka wygra³a chary oraz ka¿dy z zawodników wiêksz¹ w tym turnieju „si³ê z sokiem.
rozgrywkom i wype³niali trybuny ostatecznie 3:2. trzech najlepszych dru¿yn zosta³ ognia” w ataku. Miejsca 9 – 12
hali sportowej.W finale spotka³y siê dru¿yny udekorowany medalem odpowied- Miejsce 2 - BRACIA DALTON - Capri - Express - ubieg³oroczny 
Zapraszamy równie¿ na kolejn¹ BRACIA DALTON (dwukrotny nim do zajêtego przez jego zespó³ dru¿yna która po raz trzeci z rzêdu finalista tym razem nie zdo³a³ po-

ostatni zwyciêzca rozgrywek) miejsca. Pami¹tkowe dyplomy zagra³a w finale i ciê¿ko bêdzie wtórzyæ sukcesu z roku poprzed- ju¿ V edycjê rozgrywek, która 
i ŒNIEGOWCY. Obie dru¿yny oraz nagrody otrzyma³y równie¿ komuœ t¹ sztukê powtórzyæ, niego. W dru¿ynie wyró¿nia³ siê wystartuje w grudniu 2015 r.
gra³y ze sob¹ w spotkaniu gru- pozosta³e dru¿yny, które gra³y kontuzja lidera dru¿yny Piotra najlepszy zawodnik zesz³orocz- Organizatorzy

IV edycja Ligi w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar 
Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia

cd. ze str. 1
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