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Janowska jednostka Ochot- ochotnikom na szybsze i sku-
niczej Stra¿y Po¿arnej tu¿ teczniejsze dzia³ania w przy-
przed œwiêtami Bo¿ego padku zagro¿eñ. Ca³kowity 
Narodzenia otrzyma³a niety- koszt zakupu Forda wynosi 

134 200, 00 z³. Urz¹d Miejski powy prezent. Jest nim sa-
w Janowie Lubelskim dofi-mochód Ford, który zast¹pi 
nansowa³ zakup pojazdu zas³u¿onego ¯uka. Poœwiê-
w kwocie 54 200, 00 z³. cenie i przekazanie auta do 
Pozosta³e œrodki pochodz¹ s³u¿by odby³o siê 18 grudnia 
z Zarz¹du G³ównego Ochot-br. w Lublinie. Janowska 
niczej Stra¿y Po¿arnej Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 
w Warszawie - 50 000, 00 z³ by³a jedn¹ z 26 jednostek 
oraz z Ochotniczej Stra¿y dzia³aj¹cych w wojewódz-
Po¿arnej w Janowie Lu-twie lubelskim, która otrzy-
belskim - 30 000, 00 z³. ma³a nowy sprzêt. Nowy 
Tekst i foto: Dorota Kozdrasprzêt pozwoli stra¿akom 

Nowy Ford dla OSP 
w Janowie Lubelskim

Maj¹ swoje marzenia, d¹¿¹ œrodowisk prawicowych. Jak 
do ich realizacji. To uczniowie, podkreœla Artur Pizoñ - „pomys³ 
uczennice naszego Powiatu Ja- zrodzi³ siê, aby uczciæ pamiêæ 
nowskiego. To mo¿e ktoœ z Two- tragicznie zmar³ej w Katastrofie 
jej Gminy, z Twojej miejsco- Smoleñskiej Pary Prezydenckiej 
woœci, z Twojej ulicy. Czy ich œp. Marii i Lecha Kaczyñskich”. 
dostrzegamy? Na wy¿ej posta- Ide¹ funduszu jest wyró¿nienie 
wione pytanie odpowiedzi¹ jest dzieci i m³odzie¿y z terenu 
Fundusz Stypendialny im. Marii naszego powiatu, które uzyskuj¹ 
i Lecha Kaczyñskich, który bardzo dobre wyniki w nauce. To 
zosta³ powo³any z inspiracji uczniowie, którzy s¹ laureatami 
miejscowych samorz¹dowców, konkursów wiedzy, konkursów 
przedstawicieli organizacji spo- artystycznych, sportowych. 
³ecznych wywodz¹cych siê ze 

Przyznano stypendia im. Marii i Lecha Kaczyñskich

1. Gmina plasuje siê wg Poza tym nie byliœmy i wci¹¿ 
rankingów, w czo³ówce nie jesteœmy gmin¹ mocno 
krajowej w pozyskiwaniu uprzemys³owion¹, st¹d na-
funduszy europejskich sze wp³ywy z podatków p³a-
w przeliczeniu na miesz- conych przez osoby i firmy 
kañca gminy, a jednoczeœ- prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
nie zajmuje ostatnie miej- gospodarcz¹ s¹ znacznie 
sce wœród miast powiato- ni¿sze ni¿ np. w s¹siaduj¹-
wych Lubelszczyzny, jeœli cym z nami Bi³gorajem. 
chodzi o dochody w³asne Poziom dochodów bud-
gminy. Jak d³ugo mo¿emy ¿etowych naszej gminy 
utrzymaæ taki poziom w przeliczeniu na jednego 
rozwoju? mieszkañca jest bardzo zbli-
K.K. - Mo¿e najpierw wyja- ¿ony do s¹siednich miast 
œniê, ¿e jeœli chodzi o docho- i gmin. Pomiêdzy naszym 
dy w³asne naszej gminy wskaŸnikiem, a wskaŸnika-
w przeliczeniu na jednego mi Niska, Kraœnika czy 
mieszkañca nasza niska Opola Lubelskiego ró¿nica 
pozycja bierze siê st¹d, ¿e wynosi od kilku do kilkunas-
jesteœmy miastem i gmin¹ tu z³otych. Wa¿ny jest dla 
z terenów wiejskich, gdzie nas trend wzrostowy. Wpra-
dominuj¹ lasy i grunty rolne wdzie powoli, ale przesuwa-
5 i 6 klasy podatkowej st¹d my siê w rankingu docho-
wp³ywy do bud¿etu s¹ bar- dów w³asnych gmin do góry. 
dzo znikome. cd. na str. 4

Wspólna praca dla 
naszej spo³ecznoœci  - 
odpowiada Krzysztof 

Ko³tyœ - Burmistrz 
Janowa Lubelskiego

Wigilia na 
Janowskim Rynku

cd. na str. 18

cd. na str. 13

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, sk³adamy Pañstwu najserdeczniejsze 
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, niepowtarzalnej 
atmosfery, ciep³a oraz obfitoœci wszelkich dóbr.

Niech przy zapachu strojnej choinki, up³yn¹ piêkne 
chwile polskiej wigilii, 

a poczucie prywatnego i zawodowego spe³nienia 
niech towarzyszy nam przez ca³y Nowy Rok.

¯ycz¹

Ewa Janus
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego



2.

Celem spotkania, które edukacji i sportu oraz ochro- tów u¿ytecznoœci publicznej ¿etu na 2016 rok oszaco- darczej: kwota wsparcia - kusj¹, w trakcie której wy-
odby³o siê 9 grudnia br. ny zdrowia, polityki spo- w Gminie Janów Lubelski, wano dochody w wysokoœci od 50 do 100 tys. z³ - okre- pracowano wstêpne reko-
w Janowskim Oœrodku ³ecznej i bezpieczeñstwa pu- rewitalizacjê rynku etap IV 42 746 218,30 z³. Zaœ plano- œlona w LSR, forma wspar- mendacje, okreœlaj¹ce przy-
Kultury, by³o podsumowa- blicznego. G³os zabierali z ewentualn¹ przebudow¹ wane wydatki bud¿etu gmi- cia  - p³atnoœæ rycza³towa sz³e kierunki i g³ówne cele 
nie realizacji zadañ zawar- m.in.: Burmistrz Krzysztof dworca.  G³os zabra³ tak¿e ny na rok 2016 to 41 681 (premia) - 2 transze 70% rozwoju gminy Janów Lu-
tych w Strategii Rozwoju Ko³tyœ, który odniós³ siê do Antoni Sydor, który przeko- 218,30 z³. W czêœci trzeciej oraz 30%, obowi¹zek - belski.
Gminy  oraz wypracowanie zadañ gminy wpisanych do nywa³ o koniecznoœci stwo- g³os zabra³a Janina Skubik - przed³o¿enia biznesplanu, Oto najwa¿niejsze z nich 
rekomendacji dla przysz³ych Strategii Rozwoju Gminy rzenia warunków sprzyjaj¹- Prezes Lokalnej Grupy obowi¹zek utworzenia co (projekty przygotowywane 

przez Gminê do konkursów kierunków i celów rozwo- Janów Lubelski. Przeko- cych aktywnemu wypoczyn- Dzia³ania „Leœny Kr¹g”, najmniej jednego miejsca 
z Regionalnego Programu jowych gminy Janów Lubel- nywa³ o koniecznoœci podej- kowi (trasy rowerowe). Sta- która zaprosi³a wszystkich pracy i utrzymanie go przez 
Operacyjnego): ski. Na zaproszenie Bur- mowania dzia³añ zmierza- nis³aw Mazur zwróci³ uwagê zgromadzonych do wspó³- okres 2 lat od dnia wyp³aty 2 
a) Dziedzictwo kulturowe mistrza Janowa Lubelskiego j¹cych do poszerzania funk- na niedogodnoœci, zwi¹zane pracy przy tworzeniu i reali- transzy, rozwijanie dzia³al-
i naturalne Zoom Natury - Krzysztofa Ko³tysia, na Kon- cji Zoomu Natury. Poruszo- z brakiem utwardzonej na- zacji Strategii Rozwoju Lo- noœci gospodarczej:  kwota 
Brama do Leœnego Skarbcawent przybyli m.in. przed- no temat modernizacji grobli wierzchni na targowisku kalnego kierowanego przez wsparcia - do 300 tys. z³;  
b) Przydomowe oczyszczal-stawiciele samorz¹du gmi- - spotkanie mia³o charakter miejskim przy ulicy Wojska spo³ecznoœæ (zgodnie z po- forma wsparcia – refundacja 
nie œcieków w msc. £¹¿ek ny, Antoni Kulpa  - Wicesta- konsultacji spo³ecznych. Polskiego. Mariola Surtel dejœciem Leader i zasadami czêœci kosztów kwalifiko-
Ordynacki, £¹¿ek Garncar-rosta, a tak¿e przedsta- Burmistrz podkreœla³ œcis³¹ z kolei przekonywa³a o ko- PROW 2014 – 2020). LGD wanych - nie wiêcej ni¿ 
ski, Momoty Górne, Momo-wiciele Powiatowego Urzê- wspó³pracê z powiatem w za- niecznoœci dalszej realizacji „Leœny Kr¹g” w ramach 70%; obowi¹zek - przed-
ty Dolne, Ujœcie, Kiszki, du Pracy, OPS, PGKiM Sp. kresie modernizacji dróg, inwestycji zwi¹zanej z kana- wspierania przedsiêbiorczo- ³o¿enie biznesplanu, obo-
Szewce, Pikule oraz w msc. z o. o., DPS „BARKA”, przedstawi³ tak¿e najwa¿- lizacj¹ ulicy Bialskiej w kie- œci na naszym terenie, umo- wi¹zek utworzenia co naj-
Borownica, Kopce, Laski Powiatowego Banku Spó³- niejsze planowane inwesty- runku Bia³ej. W drugiej ¿liwi podejmowanie i roz- mniej jednego miejsca pracy 
i pozosta³e miejscowoœci dzielczego, OPS, Nadleœ- cje w gminie, m.in.: budowê czêœci spotkania omówiono wijanie dzia³alnoœci gospo- i utrzymanie go przez okres 
c) Termomodernizacja obiek-nictwa, szkó³ gimnazjalnych przydomowych oczyszczal- projekt bud¿etu gminy Ja- darczej, tworzenie lub roz- 3 lat od dnia wyp³aty p³at-
tów u¿ytecznoœci publicznej oraz lokalni przedsiêbiorcy. ni œcieków w miejscowoœ- nów Lubelski na rok 2016. wój inkubatorów przetwór- noœci ostatecznej, pomoc 
w Gminie Janów LubelskiPo wprowadzeniu do ogól- ciach: £¹¿ek Ordynacki, £¹- Œrodki s¹ rozdzielane w bud- stwa lokalnego. W zwi¹zku mo¿e byæ przyznana w tym 
d) Termomodernizacja obiek-nych za³o¿eñ spotkania, roz- ¿ek Garncarski, Momoty ¿ecie wed³ug ustalonych od- z tym  wszyscy zaintereso- zakresie tylko raz w okresie 
tów  u¿ytecznoœci publicz-poczêto prezentacjê zadañ Górne, Momoty Dolne, Ujœ- górnie dzia³ów. Wyszcze- wani rozpoczêciem lub dal- realizacji Programu, pomoc  
nej na wyspie nad Zalewem realizowanych przez gminê cie, Kiszki, Szewce, Pikule gólniaj¹ one wydatki na szym prowadzeniem dzia- mo¿e byæ przyznana benefi-
w Janowie Lubelskimw poszczególnych obsza- oraz w miejscowoœciach: okreœlone dziedziny, jak np. ³alnoœci gospodarczej mog¹ cjentowi premii po up³ywie 
e) Monta¿ instalacji solar-rach w zakresie: gospodarki, Borownica, Kopce, Laski, transport i ³¹cznoœæ, oœwiata liczyæ na pomoc finansow¹ 2 lat. 
nych i pieców c.o. w budyn-przedsiêbiorczoœci i rynku burmistrz wymieni³ tak¿e i wychowanie czy pomoc (odpowiednio - podejmo- Obrady Konwentu Rozwoju 
kach prywatnych i us³ugo-pracy, ochrony œrodowiska, termomodernizacjê obiek- spo³eczna. W projekcie bud- wanie dzia³alnoœci gospo- Gminy zakoñczy³y siê dys-
wych
f) Panele fotowoltaiczne na 
budynku krytej p³ywalni
g) Uzbrojenie oœrodków wy-
poczynkowych nad Zale-
wem w Janowie Lubelskim
h) Rewitalizacja rynku etap 
IV z ewentualn¹ przebudo-
w¹ dworca
i) Przebudowa trybun sta-
dionu i zaplecza socjalnego 
j) Sieæ kanalizacji sanitarnej 
wraz z przy³¹czami w miej-
scowoœci Bia³a Pierwsza.

Tekst i foto: Jan Machulak

Konwent Rozwoju Gminy

Miasto Janów Lubelski gów miast, gmin, powiatów nansów, które w tym roku unijnych, tj. za lata 2004 - danych dotycz¹cych wszy- projekty finansowane m.in.: 
zajê³o I miejsce w rankingu i województw przygotowa- odby³o siê w Katowicach. 2009, 2007 - 2011,  2009- stkich projektów samo- z Regionalnych Programów 
podsumowuj¹cym wydatki nych przez czasopismo sa- Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e 2012, oraz 2011 - 2013, rz¹dowych, które otrzyma³y Operacyjnych, Programów 
samorz¹dów ze œrodków morz¹dowe „Wspólnota” Janów Lubelski ju¿ kolej- w tym obecnie za lata zsu- dofinansowanie ze œrodków Operacyjnych: Infrastruk-
unijnych w latach 2004  - zaprezentowane zosta³y ny znalaz³ siê na pierw- mowuj¹ce 2004 - 2014.  unijnych w okresie prog- tura i Œrodowisko, Inno-
2014 w kategorii miasta po- podczas XIII Samorz¹do- szym miejscu w Rankingu Niniejszy ranking przygo- ramowania lat 2004 - 2014. wacyjna Gospodarka, Ka-
wiatowe. Wyniki rankin- wego Forum Kapita³u i Fi- wykorzystania œrodków towywany jest na podstawie Baza danych obejmowa³a pita³ Ludzki, Rozwój Polski 

Wschodniej oraz Europejska 
Wspó³praca Terytorialna. 
W rankingu nie zosta³y 
jedynie uwzglêdnione pro-
jekty w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Przy tworzeniu ran-
kingu brane by³y pod uwagê 
zarówno projekty ukoñ-
czone, jak i te bêd¹ce jeszcze 
w realizacji, a ostatecznym 
wskaŸnikiem stosowanym 
w prezentowanej klasy-
fikacji by³a wielkoœæ uzys-
kanej dotacji w przeliczeniu 
na 1 mieszkañca.

Dorota Kozdra

I miejsce dla Janowa Lubelskiego
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Jakie s¹ perspektywy rozwoju terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Przypomnijmy, ¿e na zaproszenie 
przedsiêbiorczoœci w naszym re- Strefie Ekonomicznej, jak równie¿ Krzysztofa Ko³tysia - Burmistrza 
gionie, a tak¿e o jakie fundusze o korzyœciach wynikaj¹cych z fak- Janowa Lubelskiego odpowie-
europejskie mog¹ aplikowaæ tu prowadzenia tam dzia³alnoœci dzieli nie tylko przedsiêbiorcy 
przedsiêbiorcy w 2016 roku - na gospodarczej. „Formy wsparcia z gminy Janów Lubelski, ale tak¿e 
wy¿ej postawione pytania szuka- dla przedsiêbiorców oferowane z Powiatu Janowskiego. Swoj¹ 
liœmy odpowiedzi podczas konfe- przez Centrum Obs³ugi Inwesto- obecnoœci¹ zaszczycili nas pra-
rencji dla Przedsiêbiorców zorga- rów i Ekspertów Urzêdu Marsza³- cownicy Lubelskiego Klubu Biz-
nizowanej dnia 5 listopada br. kowskiego Województwa Lubel- nesu, Urzêdu Marsza³kowskiego 
w Janowie Lubelskim. Wœród skiego” - to temat z którym zapoz- Województwa Lubelskiego, Lo-
tematów wiod¹cych znalaz³y siê na³ nas Mariusz Rudzki - Kierow- kalnej Grupy Dzia³ania „Leœny 
zagadnienia dotycz¹ce „Roli Sto- nik Oddzia³u Promocji Handlu Kr¹g”, a tak¿e Tarnobrzeskiej 
warzyszenia Lubelskiego Klubu i Inwestycji Urzêdu Marsza³kow- Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Biznesu w rozwoju przedsiêbior- skiego Województwa Lubelskiego. oraz Janusz Miœ - Ekspert 
czoœci w regionie”, które przed- Szczególnym zainteresowaniem Koordynator z Agencji Rozwoju 
stawi³a Agnieszka G¹sior - Mazur cieszy³a siê prezentacja Janowskiej Przemys³u w Tarnobrzegu. Kon-
Prezes Lubelskiego Klubu Biz- Strefy Inwestycyjnej „Borowni- ferencja cieszy³a siê du¿ym zain-
nesu. W swoim wyst¹pieniu Pani ca”, któr¹ przedstawi³ Krzysztof teresowaniem, frekwencja przero-
Prezes zwróci³a szczególn¹ uwagê Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lu- s³a oczekiwania organizatorów. 
na korzyœci oferowane dla przed- belskiego. Pan Burmistrz zachêca³ Celem spotkania by³a integracja 
siêbiorców przez przyst¹pienie do inwestorów do korzystania z oferty przedsiêbiorców, ale tak¿e wy-
Stowarzyszenia LKB. Urzêdu Miejskiego m.in. w ramach miana doœwiadczeñ zwi¹zanych 
„G³ówne obszary dzia³alnoœci pomocy de minimis, a tak¿e z prowadzeniem dzia³alnoœci gos-
Portu Lotniczego Lublin oraz podkreœli³, i¿ dzia³aj¹cy Punkt Ob-

podarczej oraz okreœleniem mo¿-
informacje dla u¿ytkowników i in- s³ugi Inwestora w Urzêdzie jest do 

liwoœci wsparcia przedsiêbiorców 
westorów” - to temat wyst¹pienia dyspozycji ka¿dego przedsiêbior-

w ramach nowych œrodków 
Krzysztofa Meclika - Kierownika cy. Natomiast Tomasz Ciupak z Po-

z funduszy europejskich.
ds. Kluczowych Klientów z Luft- wiatowego Urzêdu Pracy w Jano-

 Konferencja by³a doskona³¹ 
hansy. Zaproszeni goœcie mieli wie Lubelskim omówi³ mo¿liwo-

okazjê do zacieœnienia kontaktów, przyjemnoœæ zapoznaæ siê z ofert¹ œci pomocy dla przedsiêbiorców ze 
a przede wszystkim stanowi³a lotów oraz korzyœciami p³yn¹cymi strony PUP na 2016 rok. Podsumo-
forum dialogu miêdzy œrodowis-z wyboru te oferty. Kluczowym waniem konferencji by³a prezenta-
kiem przedsiêbiorców a samo-punktem konferencji by³a prezen- cja Karoliny Matras - Kierownika 
rz¹dem, s³u¿¹cym wymianie tacja Macieja Œlezaka - Dyrektora Oddzia³u Funduszy Europejskich 
wiedzy w sprawach wa¿nych dla Oddzia³u Agencji Rozwoju Prze- z Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
rozwoju lokalnych firm i zak³adów mys³u S.A. w Tarnobrzegu. wództwa Lubelskiego, dotycz¹ca 
pracy.Us³yszeliœmy nie tylko o zasadach Funduszy europejskich dla przed-

Tekst i foto: Dorota Kozdrai warunkach inwestowania na siêbiorców w 2016 roku. 

Z myœl¹ o przedsiêbiorcach

Karolina Matras - Kierownik Oddzia³u 
Funduszy Europejskich Urzêdu 

Marsza³kowskiego Województwa 
Lubelskiego

Mariusz Rudzki - Kierownik Oddzia³u 
Promocji Handlu i Inwestycji Urzêdu 

Marsza³kowkiego Województwa 
Lubelskiego

Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa 
Lubelskiego

Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej

Agnieszka G¹sior - Mazur 
Prezes Stowarzyszenia 
Lubelski Klub Biznesu

Tomasz Ciupak - Powiatowy 
Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim

Katarzyna Boczek - RD 
Consulting

Maciej Œlêzak -Dyrektor Oddzia³u 
Agencji Rozwoju Przemys³u S.A

Krzysztof Meclik - Kierownik 
ds. Kluczowych  Klientów 

z Lufthansy
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Nadal znajdujemy siê w gro- gdybyœmy tego nie zrobili zosta- rowej w obrêbie zalewu a zw³a-
nie miast powiatowych o najni¿- libyœmy ze star¹ infrastruktur¹, ze szcza poœród starych oœrodków 
szych dochodach w³asnych, wiêc starym zagospodarowaniem, wypoczynkowych. Chcemy stwo-
tym bardziej wymowny jest nasz a proszê sobie przypomnieæ jak rzyæ tam kolejny impuls inwe-
sukces w wykorzystywaniu fun- ten teren wygl¹da³. Musieli- stycyjny, który poci¹gnie za sob¹ 
duszy unijnych, z którego wyni- byœmy z w³asnych œrodków wy- prywatne inwestycje w oœrodki 
ka, ¿e na przestrzeni lat 2004 - ³o¿yæ miliony z³otych, aby ten wypoczynkowe i co za tym idzie - 
2014 zdystansowaliœmy wszyst- teren nie przypomina³ terenu nowe miejsca pracy. Wspólnie 
kie miasta powiatowe w Polsce - zdegradowanego. Oczywiœcie nie z naszymi mieszkañcami bê-
w tym miasta bardzo bogate. Nie upajamy siê sukcesami, bo mamy dziemy pracowaæ nad kolejnym 
muszê chyba udowadniaæ, ¿e œwiadomoœæ, ¿e wci¹¿ jest tam programem rewitalizacji miasta. 
znacznie ³atwiej zdobywaæ fun- wiele do zrobienia, wiele do W toku konsultacji spo³ecznych 
dusze unijne, maj¹c w bud¿ecie poprawienia, ale cieszymy siê ustalimy listê projektów do 
du¿o pieniêdzy na wk³ad w³asny wraz z wieloma naszymi miesz- realizacji w latach 2017-2022. 
ni¿ posiadaj¹c ich bardzo ma³o. kañcami, ¿e mamy tak wyj¹t- Mam nadziejê, ¿e jednym z nich 
Myœmy - posiadaj¹c niewielkie kowe miejsce. bêdzie dokoñczenie przebudowy 
mo¿liwoœci finansowe- musieli 3. Janów Lubelski staje siê rynku, ale nast¹pi to po ewen-

kie osoby preferuj¹ce aktywny, przy ulicach o du¿ym natê¿eniu siê wspi¹æ na wy¿yny wysi³ku, miastem turystycznym. Mamy tualnym uzyskaniu dofinan-
zdrowy styl ¿ycia. Jestem dumny ruchu, obs³uguj¹cych wielu umiejêtnoœci i trafnej kalkulacji dobr¹ bazê hotelow¹, ZOOM sowania, które bêdzie mo¿liwe 
z tego, ¿e tak du¿o naszych mieszkañców, budowie brakuj¹-ryzyka. W nadchodz¹cych latach Natury, a jednak czasami nad pod koniec 2017 roku. Musimy 
mieszkañców spaceruje, uprawia cego jeszcze gdzieniegdzie oœ-nie jesteœmy w stanie utrzymaæ miastem unosi siê smog.  Kiedy równie¿ myœleæ o budowie no-
nordic walking, jeŸdzi na rowe- wietlenia. S¹ to byæ mo¿e in-tak wysokiej pozycji, gdy¿ dla i w jaki sposób mo¿emy temu wych trybun i zaplecza szatniowo 
rach, biega, p³ywa, chodzi na westycje ma³o widoczne, gdy¿ ma³ych miast powiatowych bê- zaradziæ, czy s¹ jakieœ plany? - socjalnego na naszym miejskim 
si³owniê, fitness, aerobic, taniec, rozproszone s¹ po ca³ej gminie, dzie przeznaczona ma³a pula K.K. - Problem zanieczyszczenia stadionie, gdy¿ obiekt ten jest 
trenuje ró¿ne dyscypliny sportu. ale staramy siê zauwa¿aæ potrze-funduszy, a poza tym nie jesteœmy powietrza dotyczy wiêkszoœci w z³ym stanie technicznym 
To naprawdê wspania³e i budu- by ka¿dej dzielnicy, ka¿dego w stanie przy niskich dochodach gmin w Polsce w³¹cznie z gmi- i w najbli¿szych kilku latach nie 
j¹ce. so³ectwa.  Najwiêksz¹ inwestycj¹ w³asnych utrzymywaæ siê tyle lat nami uzdrowiskowymi. Nasza bêdzie siê nadawa³ do u¿yt-
4. Koñczy siê 2015 rok. Jaki przysz³ego roku bêdzie moderni-na szczycie. Jesteœmy natomiast gmina przyjê³a Program gospo- kowania. Zamierzamy te¿ prze-
Pañskim zdaniem by³ on dla zacja dróg powiatowych o kosz-w stosunku do innych miast darki niskoemisyjnej, który budowaæ dawny biurowiec PKS-
naszej gminy? torysowej wartoœci 4 milionów z³. w o tyle dobrej sytuacji, ¿e naj- poprzez realizacjê zapisanych u na mieszkania komunalne, dla 
K.K. - S¹dzê, ¿e by³ rokiem trud- Wspólnie z powiatem bêdziemy wa¿niejsze inwestycje w podsta- w nim przedsiêwziêæ ma za za- osób i rodzin z terenu naszej 
nym i pracowitym, ale udanym. modernizowaæ drogê z Janowa do wow¹ infrastrukturê techniczn¹ danie ograniczenie emisji zanie- gminy bêd¹cych w najtrudniej-
Ukoñczyliœmy w tym roku 4 du¿e Szklarni wraz z poszerzeniem i spo³eczn¹ mamy ju¿ za sob¹. czyszczeñ do atmosfery. Monta¿ szej sytuacji.  Jak widaæ czeka nas 
i trudne projekty. Przypomnê, ¿e o œcie¿kê - pieszo rowerow¹ Oczywiœcie bêdziemy tak, jak do solarów i wymiana pieców jest du¿o wyzwañ zwa¿ywszy, ¿e 
dotyczy³y one monta¿u instalacji o d³ugoœci 4,5 kilometra oraz tej pory, starali siê o osi¹gniêcie istotnym krokiem w tym kierun- mamy plany inwestycyjne opie-
solarnych i pieców na biomasê ulicê Turystyczn¹ od ul. Ulanow-maksymalnych efektów, s³u¿¹- ku. Aby nasze powietrze by³o waj¹ce na kilkadziesi¹t milionów 
w 1040 budynkach prywatnych skiej do skrzy¿owania z ul. cych poprawie jakoœci ¿ycia czyste i zdrowe nasi mieszkañcy z³otych, a z w³asnych œrodków 
i u¿ytecznoœci publicznej, dokoñ- Œwierdzow¹ - równie¿ ze œcie¿k¹ naszych mieszkañców.    i nasze firmy musz¹ do wytwarza- jesteœmy w stanie wygospo-
czenie budowy Zoom-u Natury, pieszo - rowerow¹ (700 m). Jeœli 2. W czerwcu bie¿¹cego roku nia ciep³a u¿ywaæ paliw o zniko- darowaæ kwotê od 2 do 3 milio-
oraz budowy kanalizacji sanitar- chodzi o przygotowanie doku-zakoñczy³a siê budowa parku mym negatywnym oddzia³ywa- nów z³otych rocznie. 
nej na ulicy Ulanowskiej oraz na mentacji do konkursów o dofi-rekreacji Zoom Natury. Czy niu na œrodowisko. Tymczasem 6. Jak uk³ada siê Panu wspó³-
ulicach: Podlipie, Zak¹tnej i Pol- nansowanie inwestycji z fundu-projekt spe³ni³ zamierzone spalanie mocno zanieczyszczo- praca z now¹ Rad¹ Miejsk¹?
nej. Tym samym koñczymy szy europejskich przeznaczamy oczekiwania? nego wêgla, nieodpowiedniej ja- K.K. - Bardzo dobrze. Staram siê 
bardzo kosztowny program kana- w przysz³orocznym bud¿ecie K.K. - S¹dzê, ¿e spe³ni³. Po pier- koœci drewna powoduje two- od lat, by na forum Rady Miej-
lizacji miasta, który stanowi³ kwotê przekraczaj¹c¹ 700 tys. z³. wsze stworzyliœmy mieszkañcom rzenie siê szkodliwego dla zdro- skiej nie zajmowaæ siê polityk¹, 
najwiêkszy wydatek inwestycyj- Bêdziemy siê starali zdobyæ do-gminy i turystom piêknie i atrak- wia smogu. Mamy te¿ œwiado- tylko poszukiwaniem jak naj-
ny gminy na przestrzeni ostatnich finansowanie na kontynuacjê cyjnie urz¹dzon¹ przestrzeñ. Po moœæ, ¿e coraz mniejsza, ale lepszych rozwi¹zañ s³u¿¹cych 
kilkunastu lat. Mo¿na powie- programu Eko - energetyczny drugie stworzyliœmy bardzo ory- jednak wci¹¿ istotna liczba osób naszym mieszkañcom. Jestem 
dzieæ, ¿e pod ziemi¹ zakopaliœmy Janów Lubelski, który dotyczy ginalny, niepowtarzalny produkt ³amie przepisy spalaj¹c odpady. cz³owiekiem dialogu i kom-
maj¹tek wart blisko 50 milionów monta¿u instalacji solarnych turystyczny, który cieszy siê du- Byæ mo¿e brakuje œwiadomoœci, promisu. Nie uwa¿am, ¿e pro-
z³otych. Oprócz tego zrealizowa- i pieców na biomasê. Zaintereso-¿ym zainteresowaniem odwie- ¿e w wyniku spalania odpadów ponowane przeze mnie projekty 
liœmy szereg mniejszych, ale wanych mieszkañców zaprasza-dzaj¹cych. Dla przyk³adu po- wytwarzaj¹ siê bardzo szkodliwe i dzia³ania s¹ jedynie s³uszne.  
bardzo wa¿nych dla mieszkañ- my do urzêdu celem podpisania wiem, ¿e z naszego parku lino- dla zdrowia, wrêcz rakotwórcze Tylko w wyniku pog³êbionej 
ców inwestycji dotycz¹cych mo- stosownych deklaracji uczestnic-wego skorzysta³o w tym roku 20 substancje. Bêdziemy, jako gmi- dyskusji i rozwa¿eniu ró¿nych 
dernizacji ulic, dróg, chodników, twa w projekcie. Zamierzamy tysiêcy osób, a z otwartych w po- na d¹¿yæ zarówno do ograni- racji i wariantów, mo¿na przyj¹æ 
budowy oœwietlenia. Na pocz¹tku ubiegaæ siê o dofinansowanie ³owie roku pawilonów ju¿ 11 czania zapotrzebowania na ener- optymalne rozwi¹zania. W taki 
przysz³ego roku uka¿e siê corocz- g³êbokiej termomodernizacji bu-tysiêcy. Bywa³y dni, kiedy przy- giê poprzez programy termomo- sposób pracujemy. Taka dyskusja 
ny raport z dzia³alnoœci gminy, dynków szkolnych, Domu Nau-je¿d¿a³o po 5 - 6 autokarów dernizacji, poprzez kontynuacjê toczy siê pomiêdzy mn¹, moimi 
w którym przedstawimy najwa¿- czyciela i Oœrodka Pomocy Spo-dziennie. S¹ ju¿ rezerwacje na instalacji wykorzystuj¹cych ener- wspó³pracownikami, radnymi 
niejsze obszary dzia³alnoœci gmi- ³ecznej. Szacunkowy koszt ter-wiosnê przysz³ego roku. Widaæ, giê s³oneczn¹ takich jak: solary i mieszkañcami, z którymi 
ny w 2015 roku. Ju¿ dzisiaj momodernizacji przekracza kwo-wiêc, ¿e za³o¿enie dotycz¹ce wy- i fotowoltaika, poprzez wymianê staramy siê sukcesywnie spo-
zapraszam do lektury. tê 10 milionów z³otych i bez d³u¿enia sezonu turystycznego na pieców, jak te¿ poprzez kampanie tykaæ i omawiaæ najwa¿niejsze 
5. Nowy rok to nowy bud¿et. pozyskania dofinansowania nie okres, co najmniej od wiosny do edukacyjne skierowane do na- dla nich kwestie. Nasi radni s¹ 
Jakie inwestycje planowane s¹ jesteœmy w stanie tych inwestycji jesieni równie¿ siê sprawdza. Po szych mieszkañców. Ka¿dy z nas zaanga¿owani i odpowiedzialni, 
w 2016 roku? zrealizowaæ w nadchodz¹cych la-trzecie Zoom rozs³awia Janów, mo¿e siê te¿ przyczyniæ do po- choæ decyzje, które podejmuj¹ 

tach. Nasza gminna spó³ka PGKiM K.K. - Przysz³y rok bêdzie zdo-a przez to zainteresowanie tury- prawy stanu czystoœci naszego nie zawsze spotykaj¹ siê z po-
przygotowuje do z³o¿enia w sty-minowany wydatkami na inwe-stów naszym terenem wzrasta. powietrza poprzez bardziej racjo- klaskiem. Pracujemy w trudnych 
czniu, wniosek o dofinansowanie stycje drogowe, oœwietleniowe W ci¹gu pó³ roku Zoom Natury nalne korzystanie z samochodów. warunkach, w których na barki 
budowy kanalizacji w Bia³ej i dokumentacje potrzebne do zdoby³ ju¿ 5 presti¿owych nagród Czêsto u¿ywamy samochodu, by gmin kolejne rz¹dy zrzuca³y 
Pierwszej. Jest to kolejna du¿a projektów, na które chcemy zdo-na szczeblu regionalnym, krajo- przemieszczaæ siê na naprawdê kolejne kosztowne obowi¹zki bez 
inwestycja szacowana na oko³o byæ dofinansowanie z funduszy wym i - na co nie liczyliœmy - krótkich dystansach. Dlatego ich odpowiedniego finanso-
5 milionów z³otych. Wspólnie zewnêtrznych. Poniewa¿ wszyst-równie¿ na szczeblu miêdzyna- cieszê siê, ¿e coraz wiêcej na- wania. Mamy nadziejê, ¿e z no-
z powiatem bêdziemy ubiegaæ siê kie planowane wydatki inwesty-rodowym. Po czwarte Zoom daje szych mieszkañców docenia wym rokiem i z nowym rz¹dem to 
o dofinansowanie modernizacji cyjne s¹ publikowane w Gazecie ca³oroczne utrzymanie 20 oso- potrzebê poruszania siê pieszo siê zmieni, gdy¿ podtrzymanie 
kolejnych odcinków drogi wiod¹-Janowskiej i na stronie interneto-bom, a w sezonie kolejnym kilku- lub rowerem. Jest zdrowiej, taniej dotychczasowych praktyk skut-
cej przez Momoty do Ujœcia. wej naszej gminy nie bêdê ich dziesiêciu. Dziêki temu uda³o i bardziej ekologicznie. ¯eby nie kowaæ bêdzie finansow¹ i orga-
Bêdziemy równie¿ starali siê powtarza³. Chcia³bym jedynie nam siê zatrzymaæ w gminie byæ go³os³ownym przyjmujê po- nizacyjn¹ niewydolnoœci¹ samo-
szukaæ mo¿liwoœci rewitalizacji podkreœliæ, ¿e zarówno w bie-kilkanaœcie m³odych, dobrze stanowienie noworoczne korzy- rz¹dów - zw³aszcza tych mniej 
oœrodka turystycznego na „Wy-¿¹cym, jak i w przysz³ym roku wykszta³conych osób i rodzin. Po stania z samochodu wtedy, kiedy zamo¿nych. 
spie” i poprawy infrastruktury koncentrujemy siê na moderni-pi¹te aktualnie nie ma pieniêdzy to jest naprawdê konieczne. Przy Dziêkujemy za rozmowê. 
kanalizacyjnej, drogowej, rowe-zacji dróg, budowie chodników na takie przedsiêwziêcia, wiêc okazji pragnê pozdrowiæ wszyst- Redakcja 

Wspólna praca dla naszej spo³ecznoœci - odpowiada 
Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
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W Sejmie VIII kadencji Grzegorz Czelej (PiS), Andrzej 
zasiad³o 235 Pos³ów PiS, 138 Stanis³awek (PiS), Jerzy Chróœ-
Pos³ów PO, 42 Pos³ów Ruchu cikowski (PiS) oraz Józef Zaj¹c 
Kukiz'15, 28 Pos³ów Nowo- (PSL).

Sekcja: Sejm Okrêg Wybor-czesnej, 16 Pos³ów PSL oraz 1 
czy 6. W naszej Gminie Janów pose³ Mniejszoœci Niemieckiej. 

Po tegorocznych wyborach Lubelski ³¹cznie liczba wybor-
parlamentarnych 10 mandatów ców uprawnionych do g³oso-
poselskich z Okrêgu 6 (Lublin) wania - 13334, Liczba g³osów 
uzyskali kandydaci z Prawa niewa¿nych - 109, Liczba g³o-
i Sprawiedliwoœci, 3 z Platfor- sów wa¿nych oddanych ³¹cznie 
my Obywatelskiej, 1 kandydat na wszystkie listy kandydatów - 
z Polskiego Stronnictwa Ludo- 6876. Frekwencja przekroczy³a 
wego i 1 kandydat z Komitetu 52 %. Wyniki przedstawiaj¹ siê 
Wyborczego Wyborców „Ku- nastêpuj¹c¹ -  PiS - 4472 (Jerzy 
kiz15”. Nowymi pos³ami PiS Feliks Bielecki - 2182, Ryszard 
z Lubelszczyzny zostali: El¿- Marek Majkowski - 1259), PO - 
bieta Kruk, Krzysztof Michale- 659 (Joanna Mucha - 400), PSL 
wicz, Gabriela Mas³owska, - 283 (Piotr S³awomir Rzetelski 
Jaros³aw Stawiarski, Krzysztof - 170), Zjednoczona Lewica 
Szulowski, Lech Sprawka, SLD+TR+PPS+ UP - 321 (Ja-
Krzysztof G³uchowski, Artur nusz Marian Palikot - 123, 
Soboñ, Sylwester Tu³ajew, oraz Jacek Andrzej Czerniak - 146), 
Jerzy Bielecki z naszego Po- „Kukiz’ 15” - 515, KW Kor-
wiatu. Pos³ami Platformy Oby- win - 299.  

Sekcja: Senat Okrêg wybor-watelskiej w nowym Parlamen-
czy 15.  W Gminie Janów Lu-cie zostali: Joanna Mucha, 
belski ³¹cznie liczba wyborców W³odzimierz Karpiñski, Woj-
uprawnionych do g³osowania -  ciech Wilk. Pos³owie „Ku-
13334, Liczna g³osów niewa¿-kiz15” z województwa lubel-
nych - 296, Liczba g³osów skiego to Jakub Kulesza. Nato-
wa¿nych oddanych ³¹cznie na miast Pos³em PSL z naszego 
wszystkich kandydatów - 6687. regionu zosta³ Jan £opata. 
Wyniki przedstawiaj¹ siê na-Natomiast na Senatorów z Lu-
stêpuj¹co - Grzegorz Czelej belszczyzny (z okrêgu Lublin 
(PiS) - 4726, Marceli Mateusz i okrêgu Che³m) zostali  
Niezgoda (PSL) - 1147. wybrani: Stanis³aw Gogacz 

Dorota Kozdra(PiS), Grzegorz Bierecki (PiS), 

Jak g³osowaliœmy 
w tegorocznych wyborach 

parlamentarnych 

J.M.: Witam Panie Poœle. Na J.B.: Na pewno poprawa infrastruk- Wiejskich na lata 2014 - 2020. S¹ 
wstêpie pytanie: czy opad³y ju¿ tury przyczyni siê do zwiêkszenia przygotowane projekty dotycz¹ce 
emocje zwi¹zane z wyborami atrakcyjnoœci terenów inwestycyj- termomodernizacji szpitala.
parlamentarnymi? nych w naszym powiecie. Firmy, J.M.: Czy modernizacja ta 

które wygraj¹ przetargi na budowê bêdzie dotyczyæ tylko szpitala J.B.: Tak, powoli wszystko wraca 
czy równie¿ szkó³?do normy. drogi ekspresowej bêd¹ chcia³y 
J.B.: To bêdzie oddzielny projekt. J.M.: To œwietnie, chcia³bym za- skorzystaæ z zasobów ludzkich, ka-
Na wiosnê rusz¹ nabory wniosków pytaæ o odczucia dotycz¹ce pro- drowych naszego powiatu. Zawsze 
z ró¿nych programów. Powiat nasz wadzonych kampanii wyborc- tak bywa to naturalna rzecz. Pew-
na pewno z³o¿y wiele wniosków zych na naszym terenie. nie nie bêd¹ szukaæ kierowników 
m.in. na termomodernizacjê szko³y J.B.: Wo³a³bym nie oceniaæ. czy in¿ynierów. G³ówny wyko-
zawodowej.J.M.: Zosta³ Pan ponownie po- nawca S19, z pewnoœci¹ bêdzie 
J.M.: Co Pose³ Jerzy Bielecki s³em, której kadencji? szukaæ podwykonawców na na-
chcia³ by powiedzieæ miesz-J.B.: To bêdzie ósma kadencja szym terenie.
kañcom?Sejmu RP. J.M.: I znowu powrót do „janow-
J.B.: Chcia³bym powiedzieæ, ¿e J.M.: Poprzednia  kadencja Pa- skich realiów”. W jakiej kondy-
damy radê. Myœlê, ¿e pora jest na Pos³a, by³a któr¹? cji Pan Starosta Janowski Jerzy 
najlepsza, by przede wszystkim J.B.: Pi¹t¹. Doœæ krótk¹ (lata 2005- Bielecki pozostawi³ powiat? 
zmieniæ politykê prorodzinn¹, 2007). Ta kadencja, jestem prze- Mam na myœli poziom finansów, 
¿eby zadbaæ o przedsiêbiorców, bo konany bêdzie d³u¿sza. plany - niezrealizowane, rozpo-
to oni tworz¹ miejsca pracy, J.M.: Czym Pose³ Jerzy Bielecki czête, zakoñczone. Czy obecny w trakcie kadencji mog¹ siê wyda- waæ z Lublina do Rzeszowa których jak ka¿dy wie bardzo bêdzie zajmowa³ siê w Sejmie? Starosta i Zarz¹d maj¹ lepszy rzyæ, ró¿ne s¹ pomys³y, projekty, o i odwrotnie, przeje¿d¿aæ przez potrzebujemy.

J.B.: Jestem cz³onkiem sejmowej start ni¿ mieliœcie wy?które bêd¹ zabiegaæ nasi samorz¹- obwodnicê Janowa Lubelskiego. J.M.: Bior¹c pod uwagê doœæ is-
komisji finansów publicznych,  J.B.: Uwa¿am, ¿e sytuacja powiatu dowcy i warto takie pomys³y Czy to jeszcze marzenia czy ju¿ totn¹ sprawê jak¹ jest tworzenie 
komisji infrastruktury i  komisji w tym momencie jest dobra. wspieraæ, pomagaæ. raczej realia? miejsc pracy, kto w naszym pañ-
cyfryzacji i nowoczesnych tech- Zobowi¹zania samego powiatu s¹ J.M.: Czy w zwi¹zku z tym, ¿e J.B.: Jestem przekonany, niemal w stwie bierze odpowiedzialnoœæ za 
nologii. mniejsze ni¿ w 2010 r. i sytuacja Urz¹d Marsza³kowski jest kiero- 100%, ¿e droga ekspresowa S19, tak¹ sytuacjê jak¹ mamy? Czy to 
J.M.: Czy w zwi¹zku z tym, ¿e szpitala jest lepsza. Wiele rzeczy wany przez PSL,  nie bêdzie to ³¹cznie z obwodnic¹ Janowa, zos- Sejm, rz¹d?
Pose³ jest z Janowa Lubelskiego uda³o siê w powiecie zrobiæ, swego rodzaju „hamulec” dla tanie wybudowana w tym okresie. J.B.:  Pani Premier Beata Szyd³o 
nale¿y oczekiwaæ, ¿e Pañska chocia¿by takie dwa sztandarowe naszych rejonów, które popar³y J.M.: Chcia³bym zadaæ pytanie, w swoim expose powiedzia³a, ¿e 
obecnoœæ w Sejmie przyniesie projekty jak: Oœrodek Rewalida-w tych wyborach PiS? które nurtuje czêœæ mieszkañców najwa¿niejszy jest „rozwój, roz-
wymierne korzyœci dla miesz- cyjno - Wychowawczy i Powiato-J.B.: Trudno mi powiedzieæ. Gene- naszego regionu. Czy w zwi¹zku wój, rozwój” i ja siê z tym zga-
kañców naszego regionu, woje- wy Zak³ad Aktywnoœci Zawodo-ralnie projekty powinny byæ oce- z t¹ inwestycj¹ bêd¹ planowane dzam. Nowe miejsca pracy, po-
wództwa? wej. Same te jednostki to jest 70 niane merytorycznie. Jeœli mia³oby równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce wiem jeszcze raz, tworz¹ w 90 % 
J.B.: Wszystkim pos³om z Lubel- miejsc pracy. Du¿o projektów jest tak nie byæ, to by³oby bardzo do poprawy sytuacji naszego ro- przedsiêbiorcy. Rz¹d, sejm, samo-
szczyzny bêdzie zale¿a³o na tym, przygotowanych do realizacji. niedobrze. dzimego rynku pracy? Czy fir- rz¹d mog¹ ich w tych dzia³aniach 
¿eby nasz region dobrze siê rozwi- Wspomnieæ nale¿y chocia¿by ten J.M.: Swego czasu rozmawialiœ- my, które pojawi¹ siê przy reali- wspieraæ i to zamierzamy robiæ 
ja³. Ja sam w kampanii wyborczej projekt, dla mnie bynajmniej naj-my na temat obwodnicy i wtedy zacji tej inwestycji zatrudni¹ tworz¹c lepsze prawo.
przekonywa³em ludzi do tego, ¿e wa¿niejszy, czyli Inkubator Przed-jeszcze jako Starosta Powiatu bezrobotnych z naszego regio- J.M.: Dziêkujê za rozmowê.
posiadanie pos³a ze swojego po- siêbiorczoœci. S¹ przygotowane Janowskiego Jerzy Bielecki nu? Jeœli tak to czy z tego tytu³u J.B.  Dziêkujê i ¿yczê wszystkim 
wiatu  daje pewnego rodzaju szan- projekty drogowe tzn. do Regio- czytelnikom Gazety Janowskiej powiedzia³, ¿e ma nadziejê i¿ PUP bêdzie realizowa³ jakieœ 
se rozwojowe czy te¿ zwiêksza te nalnego Programu Operacyjnego, weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Naro-jeszcze podczas VIII Kadencji projekty, umowy z wykonaw-
szanse. Wiadomo, ró¿ne rzeczy do Program Rozwoju Obszarów dzenia.Sejmu bêdziemy mogli podró¿o- cami? 

DAMY RADÊ – Wywiad z Pos³em na Sejm RP Jerzym Bieleckim

Tematem wiod¹cym listopado- ni Kulpa. Nowym Starost¹ Janow- mia³ miejsce wybór Wiceprzewodni-
wej sesji Rady Powiatu, która odby³a skim zosta³ Grzegorz Pyrzyna (PiS). cz¹cego, którym zosta³ Pawe³ Golec. 

W g³osowaniu tajnym Pana Golca, siê 21 listopada br. by³ wybór no- Wicestarost¹ zosta³ Antoni Kulpa 
popar³o 16 Radnych (1 g³os przeciw). wych w³adz Powiatu Janowskiego. (PiS), uzyskuj¹c 15 mandatów, 2 
Przypomnijmy, ¿e Grzegorz Pyrzyna Przypomnijmy, ¿e w wyborach parla- g³osy niewa¿ne. Obecny Zarz¹d 
i Antoni Kulpa to wieloletni samorz¹-mentarnych 25 paŸdziernika obecny Powiatu, w sk³ad którego wchodzi³: 
dowcy. Grzegorz Pyrzyna - Radny Starosta Janowski Jerzy Bielecki Jerzy Bielecki, Bartosz Piech, Grze-
Powiatowy i Cz³onek Zarz¹du Powia-zosta³ wybrany na Pos³a na Sejm RP.  gorz Pyrzyna, Pawe³ Golec, S³awo-
tu I, III, IV i V kadencji (obecnej), W Radzie Powiatu Jerzego Bielec- mir Dworak zosta³ odwo³any.
wieloletni pracownik w szkolnic-kiego zast¹pi³ Zenon Sydor. W dal- W sk³ad nowego Zarz¹du weszli: 
twie. Antoni Kulpa - Przewodnicz¹cy szej czêœci sesji, w g³osowaniu Grzegorz Pyrzyna (PiS), Antoni 
Rady Powiatu (1999-2002), Radny niejawnym dokonano wyboru nowe- Kulpa (PiS), S³awomir Dworak (Po-
Rady Powiatu I, III i V kadencji rozumienie Inicjatyw Samorz¹do-go starosty, odwo³ania dotychcza-
(obecnej), Radny Gminy dwóch wych), Stanis³aw Mazur (Wspólnota sowego Zarz¹du Powiatu, odwo³ania 

Samorz¹dowa), Zenon Zyœko (PiS). kadencji, wieloletni Dyrektor Szko³y Wicestarosty Powiatu Janowskiego 
Przypomnijmy, ¿e za kandydatur¹ Podstawowej w Bia³ej (1991 - 2004), Bartosza Piecha, powo³ania nowego 
S³awomira Dworaka g³osowa³o 11 Prezes ZP SZS „Ziemia Janowska”. Wicestarosty, powo³ania nowego 
Radnych (4 by³o przeciw), Stanis³a- Radni Powiatowi: Jan Bartnik, To-Zarz¹du. Jedynym kandydatem na 
wa Mazura 15 Radnych (g³osów masz Dudzic, S³awomir Dworak, Starostê Powiatu Janowskiego za-
przeciw nie by³o), natomiast za kan- Wies³aw Dyjach, Pawe³ Golec, Ma-proponowanym przez Józefa Wiele-
dydatur¹ Zenona Zyœko g³osowa³o 14 rek Grzyb, Micha³ Komacki, Antoni bê (PiS) i Marka Grzyba (PSL) by³ 
Radnych (2 g³osy przeciw). W zwi¹z- Kulpa, Janusz Lewandowski, Stani-Grzegorz Pyrzyna. W g³osowaniu 
ku z przejêciem przez Antoniego s³aw Mazur, Bartosz Piech, Grzegorz tajnym kandydata popar³o 17 Radych 
Kulpa funkcji Wicestarosty, który Pyrzyna, Stanis³aw Rawski, W³ady-(stuprocentowe poparcie). Natomiast 
dotychczas pe³ni³ funkcjê Wiceprze- s³aw Sowa, Zenon Sydor, Józef Wie-jedynym kandydatem zaproponowa-
wodnicz¹cego Rady Powiatu, na leba, Zenon Zyœko.nym przez Grzegorza Pyrzynê na 
ostatniej sesji Rady, tj. 10 grudnia br., Tekst i foto: Dorota KozdraWicestarostê Janowskiego by³ Anto-

Wybór nowych w³adz powiatu
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Niejeden z nas zauwa¿y³ now¹ zewnêtrznych, ocieplenie œcian zew-
elewacjê budynku KPP w Janowie nêtrznych piwnic oraz œcian funda-
Lubelskim. Przypomnijmy, ¿e w la- mentowych, docieplenie stropu pod 
tach 2014 - 2015 zosta³a wykonana poddaszem, uzupe³nienie obróbek 
termomodernizacja budynku. Koszt blacharskich, wymiana opasek od-
ca³oœci prac remontowych to suma wadniaj¹cych, roboty towarzysz¹ce 
rzêdu 511 826, 67 z³, w tym œrodki (remont instalacji odgromowej, 
z Narodowego Funduszu Ochrony oœwietlenia zewnêtrznego oraz mo-
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej nitoringu). 
kwota - 213 791, 88 z³. Zakres Tekst: Dorota Kozdra, 
zadania obejmowa³: ocieplenie œcian foto: Faustyna £azur

Nowa elewacja budynku 
Komendy Powiatowej Policji

Dziêki finansowemu wsparciu 
samorz¹dów Powiatu Janowskie-
go Komenda Wojewódzka Policji 
w Lublinie zakupi³a dla Komendy 
Powiatowej Policji w Janowie 
Lubelskim trzy nowe pojazdy 
s³u¿bowe. Jeden z nich otrzyma³ 
Zespó³ Dzielnicowych Wydzia³u 
Prewencji i Ruchu Drogowego 
KPP w Janowie Lubelskim. Mowa 
o modelu Kia „CEE’D”. Koszt 
zakupu 61 254, 38 z³, udzia³ 
samorz¹dów - 41 500, 00 z³, w tym 
Gminy Janów Lubelski 20 000,00 
z³. Drugi taki sam model otrzyma³ 
Posterunek Policji w Modlibo-
rzycach, koszt zakupu - 61 254, 38 
z³, udzia³ samorz¹dów - 28 000, 00 
z³. Trzeci pojazd marki Skoda Yeti 
zosta³ przydzielony do Posterunku 
Policji Godziszowie. Koszt zakupu 
83 503, 76 z³, udzia³ samorz¹dów - 
45 000, 00 z³. Uroczyste przekaza-
nie radiowozów mia³o miejsce 8 
grudnia br., na placu Komendy Po-
wiatowej Policji w Janowie Lubel-
skim. W obecnoœci kadry kierowni-
czej komendy: Zbigniewa Kêdry, 
Naczelników Komendy, Kiero-
wników Posterunków, zawodo-
wych policjantów i s³u¿by cywil-
nych, a tak¿e w³adz samorz¹do-
wych: Krzysztofa Ko³tysia - Bur-
mistrza Janowa Lubelskiego, Cze-
s³awa  Krzysztonia - Zastêpcy Bur-
mistrza, Grzegorz Pyrzyny - Staro-
sty Janowskiego, Wójtów Powiatu 
Janowskiego, Proboszczów Jano-
wskich Parafii, ks. kan. dr Jacek 
Beksiñski poœwiêci³ radiowozy 
przed oddaniem ich do u¿ytku.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Jan Machulak

Kia Ceed dla janowskich 
dzielnicowych

Obrady paŸdziernikowej uchwa³y dotycz¹cej obni¿e-
sesji Rady Miejskiej zdomi- nia œredniej ceny skupu ¿yta 
nowa³y rozmowy z zakresu przyjmowanej do obliczenia 
¿ycia spo³ecznego i gos- podatku rolnego na 2016 
podarczego gminy Janów rok, okreœlenia wysokoœci 
Lubelski. W pierwszej kolej- stawek podatku od œrodków 
noœci dotyczy³y one podjê- transportowych na 2016 rok, 
cia uchwa³y w sprawie wy- okreœlenia wysokoœci sta-
boru ³awników w S¹dzie wek podatku od nierucho-
Rejonowym w Janowie Lu- moœci obowi¹zuj¹cych na 
belskim. Zagadnienie zosta- terenie Gminy Janów Lubel-
³o przedstawione przez W³a- ski na 2016 rok, okreœlenie 
dys³awa Dubiela - Sêdziego wzorów deklaracji i infor-
S¹du Rejonowego w Jano- macji podatkowych w zakre-
wie Lubelskim. W temacie sie podatku od nierucho-
rozmów znalaz³ siê tak¿e moœci, rolnego, leœnego. 
punkt dotycz¹cy udzielenia W tym roku po raz pierwszy 
pomocy finansowej Powia- od 5 lat, zosta³ podniesiony 
towi Janowskiemu. Ten podatek od nieruchomoœci 
temat przybli¿y³ Krzysztof obowi¹zuj¹cy na terenie 
Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Gminy Janów Lubelski na 
Lubelskiego. Pomoc finan- 2016 rok. Stawka podatku 
sowa dotyczy realizacji za- wzros³a o 5 %. Za uchwale-
dania inwestycyjnego „Prze- niem tej¿e uchwa³y 14 
budowa dróg powiatowych Radnych by³o za, 1 Radny 
Janów Lubelski ul. Turysty- by³ przeciwny. Do porz¹dku 
czna i Janów Lubelski - Mo- obrad zosta³a wprowadzona 
moty Górne”, po otrzymaniu uchwa³a o wieloletniej prog-
dofinansowania przez Po- nozie finansowej dotycz¹ca ³o siê 11 Radnych, 2 by³o za, g³osowa³o 12 Radych, 3 Zakres tematyczny listopa- non” Grzegorza Chojnackie-
wiat Janowski w ramach Planu Gospodarki Nisko-oraz 2 Radnych wstrzyma³o wstrzyma³o siê od g³oso- dowej sesji Rady Miejskiej go, Pani¹ Ingê Hutkowsk¹, 
„Programu rozwoju gminnej emisyjnej. Na minionej lis-siê od g³osowania. Wœród wania. Dalsza czêœæ obrad w Janowie Lubelskim, za- oraz Waldemara Futa - 
i powiatowej infrastruktury topadowej sesji zostaliœmy wiod¹cych tematów nad sesji zosta³a poœwiêcona koñczy³o podjêcie uchwa³y  Inspektor ds. planowania z 
drogowej na lata 2016 - tak¿e zapoznani z informac-którymi debatowali Radni omówieniu przez Zbigniewa dotycz¹cej zatwierdzenia  Referatu Architektury i Pla-
2019”. Tematem dyskusyj- jami dotycz¹cymi dzia-Rady Miejskiej dnia 23 Flisa - Dyrektora Zak³adu miejscowego planu zagos- nowania Urzêdu Miejskie-
nym paŸdziernikowej sesji ³alnoœci Parku Rekreacji paŸdziernika br, znalaz³a siê Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli podarowania przestrzen- go, Radni Rady Miejskiej 
by³ temat uchwa³y doty- ZOOM NATURY w sezo-uchwa³a dotycz¹ca zmiany w Janowie Lubelskim, infor- nego miasta Janów Lubel- jednog³oœnie g³osowali za 
cz¹cej podzia³u so³ectwa nie. Niniejszy temat przed-miejscowego planu zago- macji o stanie realizacji ski „Przyborowie”. Po za- przyjêciem uchwa³y (13 
£¹¿ek Ordynacki na dwa stawi³a Beata Staszewska - spodarowania przestrzen- zadañ oœwiatowych Gminy poznaniu zebranych z tema- Radnych - za, 2 Radnych 
so³ectwa. Przeciw utwo- Prezes Spó³ki Zalew.nego Gminy Janów Lubelski Janów Lubelski za rok tem uchwa³y przez Praco- nieobecnych). Istotnym 
rzeniu so³ectwa opowiedzia- Tekst i foto: Dorota Kozdra- etap 1. Za przyjêciem planu szkolny 2014/2015. wnie Urbanistyczn¹ „Ka- punktem sesji by³o podjêcie 

Obrady sesji Rady Miejskiej

Jednym z podstawowych obo- Wyrzucanie œniegu spod posesji 
wi¹zków w³aœcicieli nieruchomo- na jezdniê jest bardzo niebez-
œci jest uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, pieczne dla ruchu pojazdów. Przy-
lodu oraz innych zanieczyszczeñ pominamy, ¿e w³aœciciela posesji, 
z po³o¿onych wzd³u¿ nierucho- który usuwa œnieg spod posesji na 
moœci chodników. jezdniê, mo¿na ukaraæ mandatem 
Odgarniêty œnieg musi byæ sk³ado- karnym za stwarzanie niebezpie-
wany w miejscu, w którym nie bê- czeñstwa dla uczestników ruchu 
dzie powodowa³ zak³óceñ w ruchu drogowego. W zwi¹zku ze zwiêk-
pieszych i samochodów. Œniegu szeniem bezpieczeñstwa i dobra 
nie mo¿na usuwaæ z chodnika na wspólnego apelujemy do miesz-
drogê. Odœnie¿anie chodników nie kañców, by nie zostawiali samo-
powinno stwarzaæ zagro¿enia chodów na chodnikach, ulicach 
w ruchu drogowym. itp. 

Nasze bezpieczeñstwo 
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Podsumowanie Roku roku, tym razem œwiadcz¹ca których przedsiêwziêcia lub 
Turystycznego zorganizo- o bogatym potencjale tury- inwestycje rozpoczê³y siê 
wane przez Urz¹d Miasta stycznym Ziemi Janowskiej. nie wczeœniej ni¿ w 2006 
i Lokaln¹ Organizacjê Tury- Znacz¹cy jest tutaj fakt, ¿e roku, a zakoñczy³y co naj-
styczn¹ „Zamoœæ i Rozto- nagroda zosta³a przyznana mniej  miesi¹c przed z³o-
cze” zakoñczy³o siê mi³ym za rozwój turystyki w regio- ¿eniem wniosku konkur-
akcentem dla Parku Rekrea- nie, za szczególne zaanga¿o- sowego. Oficjalnie og³o-
cji ZOOM NATURY. Na wanie w budowê marki Ja- szenie wyników mia³o miej-
pi¹tkowym spotkaniu tj. 20 nowa Lubelskiego jako wa¿- sce na pocz¹tku listopada. 
listopada br.  w ZajeŸdzie nego produktu turystycz- Gmina Janów Lubelski 
"Uroczysko" w Sitañcu, nego po³udniowo - wschod- zg³osi³a projekt Park Re-
w obecnoœci Prezydenta Za- niej Polski. kreacji Zoom Natury, który 
moœcia Andrzeja Wnuka Park Rekreacji ZOOM NA- zdoby³ wyró¿nienie w ka-
zosta³y wrêczone nagrody za TURY zosta³ doceniony tegorii „Edukacja eko-
najlepszy produkt turystycz- tak¿e przez Ministerstwo logiczna”. Zaznaczmy, ¿e 
ny regionu w 2015 roku. Ta- Œrodowiska. Mowa tu o kon- konkurs by³ przeprowa-
k¹ nagrodê otrzyma³a gmina kursie „Zielone miasta”, dzony w nastêpuj¹cych 
Janów Lubelski za projekt którego g³ównym celem jest kategoriach: „Œrodowisko 
Park Rekreacji ZOOM NA- promowanie nowoczesnej a zdrowie”, druga kategoria 
TURY. Wyró¿nienie odebra³ i przyjaznej œrodowisku „Oszczêdzanie zasobów” - 
Krzysztof Ko³tyœ - Bur- polityki miejskiej. Przy- oraz „Edukacja ekologicz-
mistrz Janowa Lubelskiego, pomnijmy, ¿e konkurs na” - mowa by³a o przeds-
Beata Staszewska - Prezes skierowany by³ do miast iêwziêciach i inwestycjach 
Spó³ki Zalew oraz Monika prowadz¹cych dzia³ania na edukacyjnych zrealizowa-
Niedzia³ek - animator labo- rzecz ochrony œrodowiska, nych przez miasta, pro-
ratoriów edukacyjnych Par- które mog¹ przedstawiæ muj¹ce zachowania pro-
ku Rekreacji ZOOM NA- nowatorskie, wysoce ekolo- ekologiczne wœród miesz-
TURY. Zaznaczmy, ¿e to ju¿ giczne rozwi¹zania. W bie- kañców. 
kolejna nagroda przyznana ¿¹cym roku do konkursu Tekst: Dorota Kozdra, 

foto: Nowy Kurier ZamojskiParkowi Rekreacji w tym zosta³y zaproszone miasta, 

Omówienie obowi¹zuj¹- mia³o miejsce dnia 18 listo- nia alkoholu przez dzieci stêpstwem. S¹dy karne orze- Komisjê Rozwi¹zywania 
cych aktów prawnych doty- pada br. w Janowskim Oœ- i m³odzie¿ jest kwesti¹, któr¹ kaj¹ce w tej kwestii mog¹ Problemów Alkoholowych. 
cz¹cych sprzeda¿y alkoholu rodku Kultury. Szkolenie nie nale¿y bagatelizowaæ. nie tyko ukaraæ wysok¹ dzia³aj¹c¹ przy Urzêdzie 
i wyrobów tytoniowych, zosta³o poprowadzone przez Sprzedawcy maj¹ ogromny grzywn¹, ale tak¿e orzec Miejskim w Janowie Lu-
a tak¿e przedstawienie porad Annê Stolarczuk specjalistê wp³yw na to, aby utrudniæ przypadek napojów alkoho- belskim. W spotkaniu ucze-
dla sprzedawców z zakresu z Oœrodka Psychoprofilakty- osobom m³odym, które nie lowych. W przypadku w¹t- stniczy³a Bo¿ena Czaj-
zasad odpowiedzialnej sprze- ki „Nowa Perspektywa”. maj¹ ukoñczone 18 lat, pliwoœci co do pe³nolet- kowska - Sekretarz Gminy, 
da¿y alkoholu, a przede Znacz¹cym punktem spot- dostêp do napojów alkoho- nioœci nabywcy sprzedaj¹cy Ewa Misztal - pe³nomocnik 
wszystkim omówienie kon- kania by³o nakreœlenie lowych”. Sprzeda¿ alkoholu lub podaj¹cy napoje alkoho- ds. uzale¿nieñ Gminnej Ko-
sekwencji wynikaj¹cych ze zasad, a tak¿e wypraco- nieletnim to nie tylko prze- lowe uprawiony jest do ¿¹- misji Rozwi¹zywania Pro-
sprzeda¿y alkoholu to g³ów- wanie asertywnej odmowy stêpstwo, ale tak¿e wielka dania okazania dokumentu blemów Alkoholowych, Iza-
ne tematy bezp³atnego szko- oraz procedury postêpowa- szkoda wyrz¹dzona m³ode- stwierdzaj¹cego wiek na- bela Wydra, oraz Katarzyna 
lenia dla w³aœcicieli oraz nia w sytuacjach nietypo- mu cz³owiekowi, jego rodzi- bywcy. Zaznaczmy, ¿e spot- Szymañska. Ka¿dy z uczest-
personelu punktów sprze- wych osobom nieletnim. com i najbli¿szym. Zgodnie kanie zosta³o zorganizo- ników na zakoñczenie szko-
da¿y alkoholu z terenu gmi- Jak podkreœli³a Anna Sto- z art. 43 ustawy sprzeda¿ wane przez Burmistrza Ja- lenia otrzyma³ certyfikat.
ny Janów Lubelski, jakie larczuk: „problem spo¿ywa- alkoholu nieletnim jest prze- nowa Lubelskiego i Gminn¹ Tekst i foto: Dorota Kozdra

To dobra wiadomoœæ dla 
przetwórców z sektora rolno 
- spo¿ywczego. Do 30 grud-
nia 2015 r. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa przyjmuje wnioski 
o przyznanie pomocy finan-
sowej w ramach poddzia³a-
nia „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produk-
tów rolnych, obrót nimi 
i ich rozwój”. Pomoc kiero-
wana jest do mikro, ma³ych 
i œrednich przedsiêbiorstw 
dzia³aj¹cych w sektorze 
przetwórstwa lub handlu 
hurtowego produktami rol- malne dofinansowanie w wy- matu, jak równie¿ za uczest-
nymi. O tak¹ pomoc mog¹ sokoœci 15 mln z³. W przy- nictwo w unijnych lub krajo-
siê staraæ tylko zak³ady padku rolnika, domownika wych systemach, jakoœci czy 
zajmuj¹ce siê przetwór- lub ma³¿onka rolnika, roz- przetwarzaniu produktów 
stwem rolno - spo¿ywczym poczynaj¹cego dzia³alnoœæ rolnych pochodz¹cych bez-
oraz przedsiêbiorstwa objêt¹ wsparciem, maksy- poœrednio od producentów 
wprowadzaj¹ce do obrotu malna kwota dofinansowa- ekologicznych. Na dodatko-
artyku³y spo¿ywcze - czyli nia bêdzie wynosi³a 300 tys. we punkty mog¹ te¿ liczyæ 
podmioty, które mog³y z³. Wnioski o przyznanie po- przedsiêbiorcy, którzy pro-
ubiegaæ siê o takie wsparcie mocy nale¿y sk³adaæ osobiœ- wadziæ bêd¹ dzia³alnoœæ na 
w poprzedniej perspekty- cie lub przez upowa¿nion¹ terenach objêtych bezro-
wie finansowej. Na niniej- osobê w oddzia³ach regio- bociem. Na podstawie licz-
sz¹ pomoc w ca³ym bud¿e- nalnym ARiMR. Mo¿na by otrzymanych punktów 
cie PROW 2014 - 2020, równie¿ wys³aæ rejestro- zostanie przygotowana lista 
przewidziano 693 mln euro. wan¹ przesy³k¹ pocztow¹. okreœlaj¹ca kolejnoœæ przy-
Wysokoœæ wsparcia finanso- Z³o¿one wnioski zostan¹ s³ugiwania pomocy. Mini-
wego, jakie mo¿na otrzymaæ poddane ocenie punktowej. malna liczba punktów, które 
w ca³ym okresie realizacji Jak czytamy na stronie trzeba uzyskaæ ¿eby w ogóle 
PROW 2014 - 2020, jest internetowej Agencji Res- kwalifikowaæ siê do otrzy-
uzale¿niona od tego, kim jest trukturyzacji i Modernizacji mania pomocy, w przypadku 
beneficjent”. W tym miejscu Rolnictwa: „Punkty bêdzie zak³adów przetwórczych 
nale¿y podkreœliæ, i¿ gdy jest mno¿na otrzymaæ za przy- wynosi 6,5 pkt, natomiast 
nim przedsiêbiorstwo zaj- nale¿noœæ do grupy czy or- w przypadku rolników 5 
muj¹ce siê przetwarzaniem ganizacji producentów rol- pkt.” W celu uzyskania 
i wprowadzaniem do obrotu nych ich zwi¹zków czy zrze- szczegó³owych informacji 
produktów rolnych wyso- szeñ, a tak¿e za to, ¿e dzia- odsy³amy do strony interne-
koœæ wsparcia wyniesie do 3 ³alnoœæ prowadzona jest towej:
mln z³. Natomiast, je¿eli w formie spó³dzielni. Pun- http://www.arimr.gov.pl/po
o pomoc ubiega siê przedsiê- kty przyznawane bêd¹ te¿ za moc-unijna/prow-2014-
biorstwo, które jest zwi¹z- realizacjê innowacyjnych 2020/wsparcie-inwestycji-
kiem grup producentów rol- projektów, inwestycji zwi¹- w - p r z e t w a r z a n i e -
nych lub zrzeszeniem orga- zanych z ochron¹ œrodo- produktow-rolnych-obrot-
nizacji producentów, wów- wiska naturalnego lub prze- nimi-lub-ich-rozwoj.html
czas mo¿e liczyæ na maksy- ciwdzia³aniem zmianom kli- Tekst: Dorota  Kozdra, 

Pomoc finansowa dla 
przetwórców z sektora 

rolno - spo¿ywczego

Nagrody i wyró¿nienia Parku 
Rekreacji ZOOM NATURY

Szkolenie dla personelu punktów sprzeda¿y alkoholu 
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Znamy ju¿ wstêpn¹ listê Wniosek zosta³ opracowany 
rankingow¹ wniosków o do- przez Zarz¹d Dróg Powia-
finansowanie zadañ zg³o- towych w Janowie Lubel-
szonych do realizacji w 2016 skim. Zadanie zostanie 
roku, przez samorz¹dy po- zrealizowane przez Powiat 
wiatowe i gminne Woje- Janowski w partnerstwie 
wództwa Lubelskiego, w ra- z Gmin¹ Janów Lubelski 
mach Programu Rozwoju oraz Janowskim Nadleœ-
Gminnej i Powiatowej Infra- nictwie. G³ówny zakres 
struktury Drogowej na lata zadania to budowa nowej 
2016 - 2019. Jedn¹ z dofi- nawierzchni, odtworzenie 
nansowanych inwestycji rowów i poboczy, przebu-
drogowych z tzw. schetynó- dowa skrzy¿owania ulicy 
wek, zrealizowanych w 2016 Turystycznej ze Œwierdzo-
roku, dotycz¹cych naszej w¹. Warto tu zaznaczyæ, i¿ 
gminy, jest wniosek doty- wzd³u¿ drogi powstanie 
cz¹cy przebudowy ponad 5 trasa œcie¿ki rowerowej. 
km odcinka drogi powiato- Przetarg na wy¿ej wspom-
wej. Mowa o odcinku z Ja- nian¹ inwestycjê zostanie 
nowa Lubelskiego do Szklar- og³oszony na prze³omie 
ni wraz z odcinkiem ulicy stycznia i lutego. 
Turystycznej. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Kolejne inwestycje 
drogowe w naszej 

gminie
Przebudowa drogi po-

wiatowej Momoty Górne - 
W³adys³awów w lokalizacji 
od km 10 + 278 do km 11+ 
278, obejmuj¹ca m.in. wy-
konanie dwóch warstw na-
wierzchni z betonu asfalto-
wego - to temat zadania, 
jakie zosta³o zrealizowane 
w ostatnim miesi¹cu przez 
firmê KPRD z Lublina. 
W ramach niniejszej prze-
budowy wykonano tak¿e 
œcinanie, uzupe³nienie i pro-
filowanie poboczy grunto- ki bud¿etu Powiatu Janow- nictwo w odbiorze wszyst- Zarz¹du Dróg Powiatowych 
wych. Przypomnijmy, ¿e skiego, oraz 50% wartoœci kich zaanga¿owanych w t¹ w Janowie Lubelskim wraz 
umowa z wykonawc¹ zosta- zosta³o sfinansowane przez inwestycjê: Krzysztofa Ko³- z pracownikami: Grzego-
³a podpisana 29 wrzeœnia br. Janowskie Nadleœnictwo - to tysia - Burmistrza Janowa rzem Rachwa³em, Mari¹ 
Koszt inwestycji to kwota kwota rzêdu - 133 275, 00 z³. Lubelskiego, Jerzego Bie- Gór¹, Barbar¹ £ukasz oraz 
rzêdu 270 tys. z³.  W tym Odbiór zadania mia³ miejsce leckiego - Pos³a na Sejm RP, Zenona Bielaka - Radnego 
73 362,50 z³ - pomoc fi- 1 grudnia 2015 roku. To Antoniego Kulpê - Wicesta- Rady Miejskiej z Momot 
nansowa Gminy Janów Lu- wspólne dzia³anie zosta³o rosty Janowskiego, Witolda Górnych. 
belski, 73 362, 50 z³  - œrod- podkreœlone przez uczest- KuŸnickiego - Dyrektora Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowa nawierzchnia drogi w Momotach Górnych 

Bezdomne czworonogi wa³êsaj¹ce siê po 
ulicach naszej gminy s¹ coraz czêstszym 
zjawiskiem. Pamiêtajmy, ¿e decyzja o kupnie 
czworonoga powinna byæ przemyœlana, ponie-
wa¿ niesie za sob¹ wiele obowi¹zków. Nie ukry-
wajmy, i¿ czêsto zwierzêta traktowane s¹ 
przedmiotowo. Zrywaj¹ siê z uwiêzi i wa³êsaj¹ 
siê przy naszych domostwach. Bardzo czêsto s¹ 
g³odne, w najgorszym przypadku podra¿nione, 
czy chore. To mo¿e zagra¿aæ naszemu bezpie-
czeñstwu: tak doros³ym, a szczególnie dzieciom 
wracaj¹cym zimow¹ por¹ ze szko³y. Czêsto 
dochodzi tak¿e do wypadków samochodowych 
z udzia³em czworonogów, które s¹ potr¹cone lub 
gin¹. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e wy³apywanie 
wa³êsaj¹cych siê psów, jak i umieszczanie ich 
w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. 
Przyk³adowo koszt wy³apywania 10 sztuk 
zwierz¹t tao 4 784, 58 z³ (tj. od³awianie i koszty 
przejazdu). Do schroniska oddano 20 sztuk - 
koszt utrzymania 29 122, 75 z³ (tj. abonament - 
6150, 00 z³ + koszty oddania). Weterynarz 
(faktura d 30 paŸdziernika 2015 roku - 4 652, 53 
z³). W 2015 roku przekazano do adopcji 13 psów 
(podrzucone, znalezione) i jednego kota. 
Apelujemy do mieszkañców naszej Gminy, aby 
nale¿ycie i odpowiedzialnie dbaæ o nasze 
zwierzêta. Istotne jest równie¿, aby informowaæ 
Policjê, Stra¿ Miejsk¹, ewentualnie Urz¹d 
Miejski o przypadkach nieodpowiedzialnoœci 
i interweniowania w takich sprawach. Przypom-
nijmy, ¿e warunki utrzymania psów okreœla 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierz¹t (Dz.U.z 2013 r. poz.856).

Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim

Bezdomne psy

Dnia 04.12.2015 r., na walnym zebraniu cz³onków 
MKS „Janowianka”, zosta³ wybrany nowy zarz¹d klubu. 

W sk³ad nowego zarz¹du weszli:

 Ryszard Œlusarz - Prezes, 

Krzysztof Ko³tyœ - v-ce Prezes, 

Tomasz Król - Skarbnik, 

Tadeusz Rz¹d - Sekretarz, 

Marek Krzysztoñ - cz³onek zarz¹du,

Piotr G¹bka - cz³onek zarz¹du, 

Pawe³ Sobótka - cz³onek zarz¹du, 

Konrad W¹sik - cz³onek zarz¹du. 

Nowe w³adze w MKS 
„Janowianka” 

W 2015 roku Sejm Rzeczpos- Janowa Lubelskiego pod adresem: PAPIER I TEKTURA - i innych napojach, papierowych kamieni, odpadów z tworzyw 
politej Polskiej uchwali³ no- www.janowlubelski.pl w zak³adce  gazety, czasopisma, papier wk³adów wodoodpornych, tapet, sztucznych, worków foliowych, 
welizacjê ustawy o otrzymaniu Gospodarka Odpadami Komunal- szkolny i biurowy, ksi¹¿ki w miêk- pieluch jednorazowych, podpasek przedmiotów metalowych, ele-
porz¹dku i czystoœci. Niniejsza nymi. Ulotka zostanie dostarczona kich ok³adach lub z usuniêtymi i artyku³ów higienicznych. mentów szklanych, resztek je-
ustawa zobowi¹za³a samorz¹dy do mieszkañców naszej gminy twardymi ok³adkami, torebki TWORZYWA SZTUCZNE - dzenia w p³ynie, odchodów zwie-
gminne do zmiany sposobu seg- razem z harmonogramem odbioru i worki papierowe, papier pakowy,  zgniecione i puste rzêcych, piasku dla kotów, popio³u 
regacji odpadów. Dotychczas od- odpadów. tekturê i kartony, œcinki drukarskie. butelki plastikowe po napojach, z kominka lub pieca, papierosów 
pady w naszej gminie segregowane Przypominamy, ¿e SZK£O (opa- puste opakowania po kosmetykach, i petów.
by³y na frakcje such¹ i mokr¹. kowanie: bia³e i kolorowe) chemii gospodarczej i œrodkach ZMIESZANE -  od-
Od 1 stycznia 2016 roku, odpady  butelki i szklane opako- padki kuchenne nie ulegaj¹ce czystoœci, plastikowe opakowania 
musz¹ byæ segregowane na frak- wania po napojach i ¿ywnoœci, rozk³adowi, wykorzystane œrodki po ¿ywnoœci (kubki po jogurtach, 
cje: szk³o, papier i tekturê, two- butelki po napojach alkoholowych, koszyczki po owocach), plastikowe higieny osobistej (waciki, podpas-
rzywa sztuczne, odpady roœlinne s³oiki (bez nakrêtek, zacisków, zakrêtki, puszki po napojach, ki, pieluchy, chusteczki higienicz-
(biodegradowalne), popió³ i od- gumowych uszczelek), inne opa- konserwach, kapsle, kartony po ne), pot³uczon¹ porcelanê, krysz-
pady zmieszane. Odpady bêd¹ kowania szklane.  sokach, napojach, mleku. ta³y, torebki foliowe, papier i foliê 
gromadzone / zbierane w workach, opakowañ po lekarstwach, szk³a  tworzyw sztucznych zabrudzon¹ t³uszczem, ¿ywnoœci¹, 
które zostan¹ dostarczone przez laboratoryjnego, termometrów, pochodzenia medycznego, mok- odchody zwierz¹t domowych, 
przedsiêbiorcê wybranego w dro- rtêciówek, strzykawek, szk³a oku-  zabrudzonego lub rych folii, butelek i pojemników resztki ¿ywnoœci, przeterminowa-
dze przetargu, który odby³ siê larowego, zbrojonego, szyb samo- t³ustego papieru, papieru wosko- z zawartoœci¹, opakowañ po olejach n¹ ¿ywnoœæ (bez opakowania), 
w po³owie grudnia br. wykonawc¹ chodowych, szk³a ¿aroodpornego, wego (katalogów i folderów rekla- i smarach, p³ynach ch³odniczych, obierki z owoców i warzyw, sko-
wy³onionym w przetargu zosta³a ¿arówek, œwietlówek, lamp neono- mowych), papieru po³¹czonego rupki jaj, fusy po kawie i herbacie. nawozach, aerozolach, puszek i po-
firma Przedsiêbiorstwo Gospo- wych, fluorescencyjnych i rtêcio- z innymi materia³ami (np. foli¹, jemników po farbach i lakierach,  - odpadów zielo-
darki Komunalnej i Mieszka- wych, reflektorów, ekranów i lamp metalem), opakowañ z zawartoœ- tworzyw piankowych, styropianu, nych, materia³ów budowlanych, 
niowej Nowy harmonogram od- telewizyjnych, luster, ceramiki, ci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem, ce- zabawek, sprzêtu AGO i RTV. odpadów podlegaj¹cych segregacji 
bioru odpadów bêdzie Pañstwu porcelany, zniczy, kapsli, zatyczek mentem, papieru termicznego lub ODPADY ROŒLINNE ulegaj¹ce (szk³a, papieru, tworzyw sztucz-
dostarczony przed pierwszym i zakrêtek, szk³a gospodarczego faksowego, kalek technicznych biodegradacji -  sko- nych, metalu, opakowañ wielo-
odbiorem odpadów oraz dostêpny (misek szklanych, talerzy, figurek, i papierów przebitkowych (rachun- szon¹ trawê, liœcie, drobne ga³êzie, materia³owych, odpadów wielko-
bêdzie na internetowej stronie doniczek itp.). ki, faktury), kartonów po sokach trociny.  piasku, gabarytowych, niebezpiecznych).

wrzuca-
my:

wrzucamy:

wrzu- wrzucamy:
camy:

Nie wrzucamy: Nie 
wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy

wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Nowy sposób segregacji odpadów obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2016 roku

OG£OSZENIE
Burmistrz Janowa Lubelskiego

poszukuje partnerów, podmiotu nie zaliczanego do sektora 
finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia 

zysku do projektu w ramach Dzia³ania 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne - Konkurs zamkniêty 

nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Dzia³aj¹c na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712 z póŸn. zm.) Burmistrz Janowa Lubelskiego 
og³asza otwarty konkurs na wybór partnera w celu wspólnej 
realizacji projektu w ramach Dzia³ania 7.1 Dziedzictwo kulturowe 
i naturalne - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020 pod nazw¹ robocz¹ „Od natury do 
kultury”. 

Liderem partnerstwa jest Gmina Janów Lubelski. Celem 
projektu jest rozbudowa infrastruktury dostosowanej do potrzeb 
lokalnych, przy równoczesnej trosce o ochronê dziedzictwa 
kulturowego oraz stanu œrodowiska naturalnego.
Projekt bêdzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy 
zawartej pomiêdzy Gmin¹ Janów Lubelski (Liderem projektu) oraz 
partnerem/partnerami spoza sektora finansów publicznych, 
wybranymi w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze 
og³oszenie. 

Og³oszenie zawieraj¹ce szczegó³owy zakres, wymogi i terminy 
zosta³o tak¿e umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Referat Architektury i Planowania
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Mi³oœnicy dwóch kó³ek oraz pasjonaci przygód 
ju¿ nied³ug¹ wyrusz¹ w niezapomnian¹ podró¿. 
Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo na Lubel-
szczyŸnie jest ju¿ gotowy. Przypomnijmy, ¿e szlak 
biegnie przez piêæ województw Polski Wschod-
niej. Województwo Lubelskie swoj¹ „czêœæ” 
ukoñczy³o jako pierwsze. Szlak wiedzie przez 5 
województw wschodniej Polski (warmiñsko - 
mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie 
i œwiêtokrzyskie). Jego budowa kosztowa³a 274 
miliony z³otych. Jest najd³u¿szym spójnie oznako-
wanym szlakiem rowerowym w Polsce, maj¹cy 
blisko 2000 km d³ugoœci. Budowa szlaku „Green 
Velo” na LubelszczyŸnie to suma rzêdu 55 
milionów z³otych. Sieæ ma ponad 400 kilometrów 
d³ugoœci i wiedzie przez doliny Bugu, Wieprza 
i Roztocze, od granicy z województwem podlaskim 
w Janowie Podlaskim, przez W³odawê i Che³m, do 
Zwierzyñca i dalej na Podkarpacie. Mi³o nam 
poinformowaæ, ¿e ZOOM NATURY, Oœrodek Edu-
kacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, Bagienne 
Bractwo Obserwatorów Terenowych oraz Muzeum 
Fotografii posiada rekomendacje MPR - Miejsca 
Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku 
Rowerowym Green Velo. Oznacza to, i¿ te obiekty 
przesz³y pozytywnie procedurê weryfikacji, jaka 
zosta³a przeprowadzona przez audytorów szlaku 
Green Velo, pod k¹tem kryteriów „przyjaznoœci dla 
rowerzystów”. I tak na przyk³ad w Oœrodku 
Edukacji Ekologicznej podró¿nicy bêd¹ mogli bez-
piecznie zostawiæ rower, w razie potrzeby zostan¹ 
udostêpnione zestawy narzêdzi do przeprowadze-
nia drobnych napraw, rowerzyœci mog¹ zjeœæ w tym 
miejscu posi³ek i zaopatrzyæ siê w prowiant na 
drogê. Ponadto wy¿ej wspomniany obiekt pomo¿e 
w rezerwacji noclegów w kolejnym punkcie rowe-
rowej wyprawy oraz zapewnieniu transportu rowe-
rów i osób do kolejnego etapu. Oœrodek Edukacji 
Ekologicznej udzieli tak¿e informacji pomocnych 
rowerzystom i pomo¿e w organizacji wyprawy 
w Lasy Janowskie.
Jak czytamy na stronie www.greenvelo.pl - „na tra-
sie ca³ego szlaku na turystów czeka ponad 200 
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom czyli rekomen-
dowanych obiektów (noclegowych, gastronomicz-
nych, us³ugowych) œwiadcz¹cych us³ugi dedyko-
wane turystom rowerowym. Wyj¹tkowoœæ i ró¿no-
rodnoœæ regionów, przez które prowadzi szlak, pod-
kreœlaj¹ atrakcje turystyczne, zarówno te usytuo-
wane bezpoœrednio na trasie, jak i te znajduj¹ce siê 
na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu 
stronach trasy”.

Dorota Kozdra

Miejsce Przyjazne 
Rowerzystom

Maj¹c na uwadze dobro i bezpieczeñstwo dzie-
ci, apelujemy do rodziców i opiekunów, aby uczu-
la³y swoje dzieci na zagro¿enia, jakie mog¹ spotkaæ 
je ze strony osób nieznajomych. Starajmy siê, aby 
dzieci wracaj¹ce do domu zw³aszcza po zmroku nie 
by³y same, zapewnijmy im w³aœciw¹ opiekê. Same 
wracaj¹ce do domu s¹ nara¿one na kontakt z osoba-
mi nieznajomymi. Zwracajmy uwagê dzieciom, 
aby nie wsiada³y do samochodu osób nieznajomych 
i nie przyjmowa³y  od nich s³odyczy b¹dŸ innych 
proponowanych rzeczy. Uczmy dzieci, jakie gro¿¹ 
im niebezpieczeñstwa ze strony osób obcych. 
Przestrzeganie tych zasad bezpieczeñstwa uchroni 
nasze dzieci przed niebezpiecznymi sytuacjami. 

Faustyna £azur - KPP w Janowie Lubelskim

W trosce 
o bezpieczeñstwo 

naszych dzieci

To ju¿ kolejna si³ownia zewnêtrzna w naszej 
gminie. Tym razem mowa o si³owni znajduj¹cej 
siê na terenie rekreacyjnym przy Zespole Szkó³ 
w Bia³ej Drugiej. Koszt ca³kowitego zadania to 
suma rzêdu 15 006, 60 z³. Z jej posiadania zapew-
ne uciesz¹ siê uczniowie szko³y, ale i mieszkañcy. 
Zaznaczmy, ¿e osoby poni¿ej 14 roku ¿ycia mog¹ 
korzystaæ z si³owni tylko w obecnoœci rodziców 
lub prawnego opiekuna. Zamontowane urz¹dze-
nia to: „wioœlarz” - szt. 1, urz¹dzenie typu „twister 
(stoj¹cy) - 3 stanowiskowy” - szt.1, urz¹dzenie 
typu „œlizgacz pojedynczy”- szt. 1. Podstawow¹ 
zalet¹ si³owni zewnêtrznej jest fakt dostêpnoœci 
dla ka¿dego - dzieci i ich rodziców, m³odzie¿y, 
czy osób starszych oraz niepe³nosprawnych. Taka 
si³ownia to system urz¹dzeñ, które pozwalaj¹ na 
œwie¿ym powietrzu skorzystaæ z lekkiego wysi³-
ku fizycznego. Jak zauwa¿my, w naszej gminie 
takie si³ownie ciesz¹ siê zainteresowaniem, 
a mieszkañcy chêtnie z nich korzystaj¹.

Dorota Kozdra

Kolejna si³ownia 
w naszej gminie

W przyjaznej atmosferze, dan Startek z £¹¿ku Ordynac- £¹¿ek Garncarski licz¹cy 139 mieszkañcy £¹¿ka przedstawili 
wype³nionej rzeczow¹ dysku- kiego. Najistotniejszym tema- mieszkañców. Jak podkreœla swoje argumenty przemawia-
sj¹ odby³o siê niedzielne spot- tem spotkania by³a inicjatywa Jan Jarmuziewicz - inicjator j¹ce za utworzeniem nowego 
kanie tj. 13 grudnia br. miesz- mieszkañców (wyra¿ona 23 spotkania: „W trakcie dyskusji so³ectwa. Uczestnicy spot-
kañców £¹¿ka Garncarskiego lutego 2015 roku do Radnych zaprezentowane zosta³y sta- kania” - zaznacza Pan Jarmu-
z w³adzami Janowa Lubelskie- Miejskich), która dotyczy³a nowiska trzech stron: miesz- ziewicz - „opuszczali goœcinn¹ 
go: Krzysztofem Ko³tysiem - utworzenia samodzielnego kañców wsi, których bezpo- zagrodê przy dŸwiêkach kolêdy 
Burmistrzem Janowa Lubel- so³ectwa £¹¿ek Garncarski. œrednio dotyczy ta kwestia, „Jest taki dzieñ, tylko jeden 
skiego i Czes³awem Krzyszto- Przypominamy, ¿e utworzenie Radnych, w rêkach, których dzieñ do roku”- dodaj¹c -
niem - Zastêpc¹. Na spotkaniu samodzielnego so³ectwa £¹¿ek znajdujê siê ostateczna decyzja „¿ycz¹c wszystkim najpiêk-
obecni byli tak¿e Radni Rady Garncarski nast¹pi poprzez wy- o zatwierdzeniu wniosku mie- niejszych Œwi¹t Bo¿ego Naro-
Miejskiej: Grzegorz Flis z Za- dzielenie tego so³ectwa z obec- szkañców oraz Burmistrza, dzenia, a w Nowym Roku 
olszynia, Krzysztof Kurasie- nego so³ectwa £¹¿ek Ordynac- który w przysz³oœci pragnie wszelkiej pomyœlnoœci”.
wicz z Przyborowia, Zenon ki, który tworz¹ dwie wsie £¹- z tym so³ectwem wspó³pra- Tekst: Dorota Kozdra, 
Bielak z Momot Górnych, Bog- ¿ek Ordynacki licz¹cy 356 oraz cowaæ. Podczas spotkania, foto; Adam Gromysz

£¹¿kowskie spotkanie

Oko³o 100 przedstawicieli sa- w Kancelarii dr Krystian Ziem- RLM na koniec 2015 roku, rea- pomocy mieszkañcom terenów 
morz¹du gminnego i miejskie- ski & Partner w Poznaniu. lizowanych w ramach Krajo- wiejskich w dzia³aniach od-
go uczestniczy³o w konwencie Maciej Kie³bus przedstawiciel wego Programu Oczyszczania szkodowawczych w konsek-
Wójtów, Burmistrzów i Prezy- wy¿ej wspomnianej Kancelarii Œcieków Komunalnych”. Za- wencji wypadów komunika-
dentów Miast Województwa omówi³ „Funkcjonowanie Cen- prezentowane zosta³y równie¿ cyjnych oraz w rolnictwie. 
Lubelskiego dnia 16 grudnia br. trów Us³ug Wspólnych i czyn- oferty wsparcia samorz¹dów Zaznaczmy, ¿e konwent zosta³ 
w Janowie Lubelskim. Spot- niki wp³ywaj¹ce na wysokoœæ w zakresie: Optymalizacji ko- zorganizowany przez Zarz¹d 
kanie z samorz¹dowcami odby- stawek op³at za gospodaro- sztów zu¿ycia energii elektry- Zwi¹zku Gmin Lubelszczyzny. 
³o siê w Janowskim Oœrodku wanie odpadami komunal- cznej i planowania zakupów, Spotkanie zosta³o otworzone 
Kultury. Wœród tematów wio- nymi”. Natomiast Grzegorz modernizacji systemów zaopa- przez Jana Mo³odeckiego - 
d¹cych mogliœmy us³yszeæ Waligóra z Krajowego Zarz¹du trzenia w wodê - automatycz- Przewodnicz¹cego Zarz¹du 

nego systemu kontroli strat w do-o centralizacji rozliczeñ podat- Gospodarki Wodnej zapozna³ ZGL oraz Krzysztofa Ko³tysia - 
stawach, lokalizacji wyst¹pieñ ku VAT w gminach, które to zebranych ze „Stanem realiza- Wiceprzewodnicz¹cego Za-
awarii oraz nielegalnego po-zagadnienie zosta³o przedsta- cji inwestycji w zakresie gos- rz¹du ZGL, Burmistrza Janowa 
boru wody i zrzucania œcieków. wione przez Piotra KoŸmiñ- podarki œciekowej na obszarach Lubelskiego. 
Drugim tematem by³a kwestia skiego - Radce Prawnego aglomeracji powy¿ej 2000 Tekst i foto: Dorota Kozdra

Konwent Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Miast Województwa 
Lubelskiego w Janowie Lubelskim

Trwaj¹ prace dotycz¹ce budo-
wy chodnika wraz z parkingiem 
przy Zespole Szkó³ w Bia³ej. Wy-
konawc¹ inwestycji jest Biernat 
Krzysztof firma TRANSPORTEX. 
Prace potrwaj¹ do koñca grudnia 
br. Koszt inwestycji to suma rzêdu 
11 tys. z³otych. Nadmieñmy, ¿e 
w dalszej kolejnoœci zostanie ut-
wardzony plac. Koszt niniejszych 
robót to kwota oko³o 10 tys. z³.
Podkreœlmy, ¿e ten sam wyko-
nawca tj. TRANSPORTEX zreali-
zowa³ prace dotycz¹ce remontu 
cieku wodnego i pobocza ul. Sowy 
Visa. Realizacja tego zadania 
wynios³a 7 tys. z³otych, tak¿e 
utwardzenia drogi gminnej - ul. 
Chopina (odcinek 100m).

Tekst: Dorota Kozdra, foto; 
Justyna Kuœmierczyk

Przegl¹d prac 
remontowo - budowlanych
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Zbiórka pod has³em Po- kowej Dru¿yny Starszo 
mó¿ Dzieciom Przetrwaæ Harcerskiej oraz 1 Dru¿yny 
Zimê odby³a siê w tym roku Harcerskiej „Atlantyda”. 
po raz 23. Zbierane by³y Dary zbiera³o ³¹cznie 40 
wy³¹cznie dary rzeczowe. harcerzy z ternu Powiatu 
W zesz³ym roku zosta³o Janowskiego - Sztab Akcji 
zebranych 257 ton darów, nr 2/4 w Janowie Lubels-
najwiêcej ¿ywnoœci i odzie- kim przy Komendzie Po-
¿y. Jak zaznacza g³ówna wiatowego Zwi¹zku Dru-
pomys³odawczyni akcji ¿yn. Jak zaznacza Pawe³ 
Ewa Dados z Radia Lublin - Krzysztoñ - szef Sztabu 
”Akcjê robimy z potrzeby „zebraliœmy ³¹cznie 155,5 
serca i ¿yczliwoœci. To jest kg darów. Akcja jest szcze-
chyba najcenniejszy dar, gólna, poniewa¿ dzieci 
jaki mo¿emy daæ i otrzy- i m³odzie¿ zbieraj¹ dary dla 
maæ”. Niniejsza akcja od- swoich rówieœników. Nie 
by³a siê 29 listopada br. ukrywam, ¿e cieszê siê, ¿e 
Niezwykle mi³o nam poin- my jako harcerze mieliœmy 
formowaæ, i¿ po raz kolejny w tym udzia³, ¿e pomo-
do akcji w³¹czy³a siê ja- gliœmy innym”.
nowska m³odzie¿. Mowa tu Tekst: Dorota Kozdra, 
o harcerzach z 7 Œrodowis- foto: Pawe³ Krzysztoñ

uczniowie oraz nauczy-
ciele. Zebrane w ten spo-
sób s³odycze, przybory 
szkolne, ksi¹¿ki w jêzyku 
polskim, zabawki oraz gry 
planszowe przekazano na-
szym kolegom z Rów-
nego. 
Bardzo dziêkujemy Panu Po raz kolejny Szkolne 
Józefowi £ukasiewiczowi Ko³o Wolontariatu w Pub-
za pomoc w dostarczeniu licznym Gimnazjum im. 
skromnych prezentów do Jana Paw³a II w Janowie 
parafii w Równem. Wszy-Lubelskim przeprowadzi-
stkim, którzy w³¹czyli siê ³o zbiórkê darów dla pols-
w tê akcjê charytatywn¹ kich dzieci z Ukrainy, 
dziêkujemy za dar serca.z parafii w Równem. 
Publiczne Gimnazjum im. Trwa³a ona od 26 paŸdzier-
Jana Paw³a II  w Janowie nika do 23 listopada 2015 

Lubelskimroku i w³¹czyli siê w ni¹ 

„Nie mierz¹, nie rachuj¹, 
nie obliczaj¹, tylko poœwiê-
caj¹ siê i pracuj¹ dla bliŸnie-
go” - tak w krótkich s³owach 
mo¿na powiedzieæ o wolon-
tariuszach. Dnia 7 grudnia 
br. na deskach sceny Ja-
nowskiego Oœrodka Kultury 
zosta³y docenione osoby 
bezinteresownie dzia³aj¹ce 
na rzecz naszej spo³eczno-
œci. Podziêkowania za ich 
cenn¹ pracê, to jedna z wielu 
idei przyœwiecaj¹cy corocz-
nej Gali Wolontariatu, zorga-
nizowanej przez Centrum 
Wolontariatu dzia³aj¹ce przy 
Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej w Janowie Lubelskim, we 
wspó³pracy ze Szkolnymi 
Ko³ami Wolontariatu.  Ja-
nowsk¹ Galê Wolontariatu 
otworzy³a Magdalena Kola-
sa - Dyrektor Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej. W s³o-
wach powitania us³ysze-
liœmy fragment opowiadania 
Bruno Ferrero „Najpiêkniej-
sze serca”. W dalszej czêœci 
Dyrektor OPS, podkreœli³a, 
i¿ wolontariat to zdobywa-
nie niezwykle cennego doœ-
wiadczenia, które towarzy-
szy nam przez d³ugie lata, 
tak w ¿yciu zawodowym, jak 
i prywatnym. Wystêpy arty-
styczne przygotowane przez 
dzieci i m³odzie¿ by³y mi-
³ym dope³nieniem niniej-
szego spotkania. Szczegól-
nym punktem Gali by³o 
wrêczenie koordynatorom 
i wolontariuszom statuetek 
oraz dyplomów w podziêko-
waniu za ca³oroczne zaanga-
¿owanie i dzielenie siê ser-
cem. W myœl motta, które 
przyœwieca³o spotkaniu 
„Miejcie odwagê ¿yæ dla 
mi³oœci”. Dyplomy i sta-
tuetki wrêcza³ Krzysztof 
Ko³tyœ - Burmistrz Janowa 
Lubelskiego, Bo¿ena Czaj-
kowska - Sekretarz Gminy, 
Ewa Janus - Przewodnicz¹ca 
Rady Miejskiej, Grzegorz 
Pyrzyna - Starosta Janowski, 
Ks. Kan. Jan Sobczak, Anna - Skakuj - Dyrektor PSPzOI Dyrektor Liceum Ogólno- zosta³ poprowadzona przez 
Œmit - Dyrektor Powiato- w Janowie Lubelskim, Jo- kszta³c¹cego im. Bohaterów uczennice z Publicznej Szko-
wego Centrum Pomocy lanta Nieœcior - Dyrektor Porytowego Wzgórza, oraz ³y Podstawowej z Oddzia³a-
Rodzinie w Janowie Lubel- Zespo³u Szkó³ w Bia³ej, Natalia Kiszka - koordyna- mi Integracyjnymi, przygo-
skim, Magdalena Kolasa - Andrzej Tomczyk - Dyrektor tor wolontariatu w Janow- towanie pod kierunkiem 
Dyrektor Oœrodka Pomocy Gimnazjum w Janowie Lu- skim Oœrodku Pomocy Spo- Katarzyny Orze³. 
Spo³ecznej, Monika Leœniak belskim, Alicja G¹bka - ³ecznej.  Gala Wolontariatu Tekst i foto: Dorota Kozdra

S¹ dla innych „skrzyd³ami anio³a”

Pomagaj¹ innym przetrwaæ zimêI Ty zosta³eœ 
Miko³ajem... 
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Wraz z listopadow¹ cisz¹, a tak¿e Danuty i Jana Startków. Tematyka zamyka tekst Zdzis³awa Latos doty-
wraz z pamiêci¹ o „tych, którzy szli wojenna zostaje ukazana w teœcie cz¹cy „Gin¹cych zawodów” oraz Ma-
przez nasz¹ polsk¹ ziemiê” walcz¹c Anny Flis zatytu³owanym „Wojna ryli Pianowskiej, która zachêca 
o Niepodleg³oœæ, ukaza³ siê nowy w relacji ¿yj¹cych œwiadków”, oraz czytelnika do rozwa¿añ na temat 
numer Janowskich Korzeni. Przypom- £ukasza Pasztaleniec, który zapoznaje „Korczakowego Pola, legendy o wiel-
nijmy, i¿ jest to pó³rocznik redagowany czytelnika z „Dokumentami dotycz¹- kiej burzy w Kocudzy”. Przypomnij-
przez zespó³ Barbarê Nazarewicz - Re- cymi oddzia³u Józefa Zadzierskiego my, ¿e Janowskie Korzenie mo¿na 
daktor Naczelny, £ukasza Pasztaleniec „Wo³yniaka”/Adama Kusza „Adama” nabyæ w siedzibie wydawcy, czyli 
i Dominika Szulca. Listopadowy (cz. IV). Po raz kolejny do tematyki Muzeum Regionalnego w Janowie 
numer pisma regionalnego Ziemi spo³ecznej powracamy w artykule Lubelskim (tymczasowa siedziba w 
Janowskiej otwiera cykl artyku³ów s. Nadziei Paszkowiak, która swoj¹ Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodo-
poœwiêconych historii, kulturze. Tak¹ uwagê poœwiêca „Domowi Pomocy wej 16) lub w ksiêgarni „KAMENA” 
tematykê mo¿emy odnaleŸæ chocia¿by Spo³ecznej w Janowie Lubelskim”. przy ul. J. Zamoyskiego 30
u Jerzego ¯ywickiego, który przed- Natomiast tematykê œwi¹teczn¹ Zapraszamy do lektury.
stawia „Hiacynta D¹browskiego - bu- przybli¿a nam Andrzej Albiniak pisz¹c 
downiczego obwodu (powiatu) zamoj- o „Niepodleg³oœci w kolêdzie aktua-
skiego”. „W³adys³aw Henryk Seweryn lizowanej. Bo¿e Narodzenie 1918 roku 
Krajewski (1855 - 1907) - wybitny na po³udniu Lubelszczyzny” oraz 
chirurg z Janowa” - to tytu³ artyku³u „Scudroki” na Bia³ej. Rzecz o kolêdo-
Andrzeja Kierzka. Ks. Andrzej Maci¹g waniu w œwiêto Trzech Króli. W innym 
poœwiêca swoje rozwa¿ania „Matce tekœcie Andrzej Albiniak pisze 
Bo¿ej Janowskiej wczoraj i dziœ”. Na o „Staropolskich lulkach z Bia³ej”. 
³amach listopadowego numeru Janow- Wiele miejsca na kartach Janowskich 
skich Korzeni odnajdziemy tak¿e tekst Korzeni zajmujê tak¿e tematyka 
poœwiêcony „Wawrzyñcowi Góra dotycz¹ca twórców ludowych. Jednym 
z Krzemienia (1816 - 1884) - koordy- z nich by³ Leon Szyszkowski - poeta 
natorowi dzie³a Matki Bo¿ej w Krze- ludowy, którego twórczoœæ, a tak¿e 
szowie”. W tematykê spo³eczn¹ sylwetkê przedstawia Anna Szyszkow-
wprowadza nas Anna Mazur, która ska - Butryn. Myœl twórców ludowych 
pisze o „Organizacjach spo³ecznych Ziemi Janowskiej kontynuuje Lidia 
i ich roli w niesieniu pomocy (cz. III). Tryka w artykule „Kapela ludowa 
„Pamiêtniki nauczycieli wiejskich pod z Krzemienia, laureaci narody im. 
tytu³em: Przeznaczenie, wybór w³asny, Oskara Kolberga w 1992 r.”. Janow-
czy przekleñstwo” - to temat artyku³u skie Korzenie nr 25 listopad 2015, 

Jest taka cisza, która Popatrz i ty tutaj swoje 
pomiêdzy konarami drzew miejsce masz
pl¹cze nasze myœli Wiêc po co ta pogoñ, wiêc 
Niby we mgle po co ten lêk?

Niby we œnie Idziesz obok mnie - nie 
pytaj gdzie? Jest taki spokój, który 

zatrzyma³ Ciê w³aœnie tu To ju¿ ostatni krzy¿, choæ 
w dalszym ci¹gu p³onie znicz

Przed jednym z wielu 
To ju¿ ostatnie s³owo, kropl¹ krzy¿y, przed okruchami 
³ez zm¹con¹wczorajszych s³ów

Chcia³eœ zatrzymaæ czas, Pamiêtasz ten dzieñ, kiedy 
chcia³eœ powiedzieæprzeszed³eœ nie zauwa¿aj¹c  

mnie Bo¿e pozwól mi dotkn¹æ 
¿ycia jeszcze razA dzisiaj zerkn¹³eœ na 

p³on¹cy znicz Lecz w tej listopadowej 
mgleA dzisiaj popatrz - 

uklêkn¹³eœ i Ty Tak jak wczoraj, tak i dziœ - 
pod krzy¿em po³o¿ysz bia³y S¹ takie d³onie, które 
kwiatzaprowadz¹ Ciê w³aœnie tu,

Po raz kolejny w swoich Wœród alei pokrytych 
d³oniach zamkniesz ten œladami ludzkich stóp
kruchy œwiat

Ta dzisiejsza obecnoœæ jest 
Dzisiaj nie pytaj dlaczego tylko chwil¹
los Ci tyle skrad³

Kropl¹ ³ez w sercu 
Powiedz mi tylko - ile to uwiezion¹
nasze ¿ycie jest wart?

Kartk¹ od ludzkich 
Dorota Kozdra„czynów” postrzêpion¹

Po raz kolejny powracamy 
do s³ów homilii wyg³o-
szonej podczas uroczystych 
obchodów 11 listopada. 
W tym miejscu s³owa ks. 
Kozakiewicza staj¹ siê dla 
nas pytaniem dotycz¹cym, 
gdzie w naszym ¿yciu ma 
miejsce „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”. „Bóg” - „Chcia³-
bym dzisiaj w 97. rocznicê 
odzyskania niepodleg³oœci 
wo³aæ do swojego serca i do 
nas zgromadzonych w Ko-
legiacie Matki Bo¿ej Ró-

„97 lat temu 1918 roku, tych czasach w swojej krzepieniu serc, ci którzy ¿añcowej, jak wo³a³ kiedyœ 
Polska p³aka³a ze szczêœcia, groŸbie by³a potêga cara.  wstrz¹snêli sumieniem na-

Prymas Polski Kardyna³ 
a do s³ów hymnu „Bo¿e coœ Walka, której celem by³o rodu: Adam Mickiewicz, 

Stefan Wyszyñski na Jasnej 
Polskê…”, dopisano s³owa zniszczenie polskiej mowy, Juliusz S³owacki, Cyprian 

Górze „Jakiej chcecie Pol-
„Powsta³a z grobu na Twe polskiej szko³y, polskiego Kamil Norwid” - pyta³ 11 

ski?”. „Honor” - „Z tych 
w³adne s³owo. Polska, wol- koœcio³a i wykupienie pol- listopada 1918 roku ks. Ko-

wszystkich grobów rozsia-
noœci narodów chor¹¿y” - skiej ziemi. Chciano wy- zakiewicz. 

nych po ca³ym œwiecie, z tej 
zaznaczy³ ks. kan. Edward mazaæ z pamiêci Polaków Tegoroczne obchody 97. ro-

przelanej krwi, ca³ych 
Kozakiewicz podczas ho- datê 11 listopada 1918 cznicy Narodowego Œwiêta 

pokoleñ znosi siê do nas milii wyg³oszonej w Janow- roku”. Na krótk¹ chwilê Niepodleg³oœci w Janowie 
¿yj¹cych Polaków wo³anie  skim Sanktuarium, dnia 11 przenosimy siê do czasów Lubelskim, rozpoczê³a 
- „Nie zmarnujcie tej krwi”. listopada 2015 roku. Tego zaborów, do niewoli. I po Msza Œw. odprawiona w Ja-
„Ojczyzna” - Adam Mickie-dnia, nie tylko siêgnêliœmy raz kolejny stawiamy pyta- nowskiej Kolegiacie. 
wicz zaznaczy³ w ksiêdze pamiêci¹ do wydarzeñ nie - o ten nasz obecny W Eucharystii, której prze-
Pielgrzymów „Im bardziej maj¹cych miejsce na po- patriotyzm. Nie wolno nam wodniczy³ proboszcz ks. 
polepszycie serca nasze, cz¹tku XX wieku, ale po raz zapomnieæ o tych, którzy kan. dr Jacek Staszak, ks. 
umys³y nasze, sumienia kolejny postawiliœmy pyta- swoim trudem ofiarnym, kan. dr Jacek Beksiñski, ks. nasze, polepszycie Ojczy-nie dotycz¹ce „naszego pat- prac¹ r¹k, czy prac¹ myœli kan. Jan Sobczak, homiliê znê nasz¹” - zaznaczy³ ks. riotyzmu”. Nale¿y w tym tworzyli woln¹ Polskê. wyg³osi³ ks. kan. Edward Edward Kozakiewicz, py-miejscu odwo³aæ siê po raz A jednak zapominamy. Na Kozakiewicz. Po Mszy Œw. taj¹c nas zebranych: „Jaka kolejny do s³ów Ks. Koza- kartach ksi¹¿ek ju¿ nie 

w uroczystych pochodzie bêdzie Polska?” - i odpo-kiewicza, który podkreœli³ przeczytamy o setkach ty-
przeszliœmy pod obelisk wiadaj¹c: „Jaka bêdzie nasza „Gdy dzisiaj wracamy do siêcy niewinnych ofiar, 
Józefa Pi³sudskiego. Prze- wiara i zachowanie Bo¿ych owej daty - 11 listopada którzy zginêli na polu walki. 
mówienie okolicznoœciowe przykazañ i taka bêdzie 1918 roku, pytamy jak to Coraz mniej mówi siê o 
wyg³osi³ Bartosz Piech - Polska jaka jest nasza mog³o siê staæ, ¿eby naród bohaterach nocy listopado-
Wicestarosta Janowski. wzajemna jednoœæ i mi³oœæ pozbawiony administracji, wej, powstañcach stycznio-
G³os zabra³ równie¿ Jerzy Polaków, i taka bêdzie armii, króla, urzêdów po wych. O biskupach, kap³a-
Bielecki - Pose³ na Sejm RP. Polska jaka bêdzie nasza 123 latach niewoli zmart- nach, którzy w „najtrudniej-
Przedstawiciele szkó³, in- m¹droœæ. I taka bêdzie wychwsta³. Najwybitniejsi szych chwilach narodu 
stytucji, organizacji spo- Polska jaka jest nasza politycy œwiata nie mogli wskazali na Chrystusowy 
³ecznych, partii z³o¿yli rodzina. I taka bêdzie tego przewidzieæ, uwa¿ali, krzy¿, jako Ÿród³o mocy 
kwiaty i oddali ho³d uczest-¿e zanim Polska zosta³a i si³y, znaku zmartwych- Polska jaka jest nasza 
nikom walk o Niepodleg³¹ wykreœlona z mapy Europy, wstania”. Zatem „jak¿e nie modlitwa”. 
Polskê.jak¿e przera¿aj¹ca w tam- wspomnieæ ludzi, ku po- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jaki sens maj¹ dzisiaj s³owa – „Bóg, Honor, Ojczyzna”?

Nowy numer Janowskich Korzeni Nieobecni obecnoœci¹ 
zapisani

Ks. Kan. Edward Kozakiewicz
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Jesieni¹ otulony porann¹ mo¿emy odpocz¹æ  po tym wydarzeniu pozosta³y cji Hotelu Myœliwskiego ** promocyjne i firmowe. Nad- Stanis³aw „pokoje, które 
mg³¹, wiosn¹ wtapiaj¹cy siê d³ugiej podró¿y z dala od ju¿ pami¹tkowe fotografie. (hotel znajduje siê w cent- mieñmy, ¿e po³o¿enie Hote- proponujemy Pañstwu, zos-
w barwy zachodz¹cego s³oñ- miejskiego zgie³ku. To tutaj To w tych murach nowo rum Janowa Lubelskiego). lu Janów sprawia, ¿e z okien ta³y zaprojektowane z myœl¹ 
ca. Na tle pobliskich lasów, p r z y  b l a s k u  œ w i e c ,  pobudowanego hotelu parê Pan Stanis³aw do³o¿y³ wszel- pokoi, (które znajduj¹ siê na o zró¿nicowanych oczeki-
stwarza wra¿enie miejsca, relaksuj¹cej muzyce Para minut po 24:00, podczas kich starañ, aby nowy Hotel 2 piêtrze budynku) dostrze- waniach naszych goœci, 
które ju¿ sam¹ nazw¹ zapra- M³oda  za tañczy  swój  minionego sylwestra 2015 by³ nie tylko miejscem spot- ¿emy urok pobliskich Lasów dostosowane do europejs-
sza nas do pobliskiego mias- pierwszy taniec, to tutaj roku sk³adano sobie naj- kañ rodzinnych, jak wesela, Janowskich. Hotel oferuje kich standardów”. Ka¿dy 
ta, do Janowa Lubelskiego. œpiewano „ale to ju¿ by³o i serdeczniejsze ¿yczenia. komunie, chrzciny, czy spot- 35 pokoi dwuosobowych z pokoi wyposa¿ony jest 
Hotel Janów po³o¿ony przy nie wróci wiêcej”, bêd¹c na W³aœciciel „Hotelu Janów” kania rocznicowe, ale te¿ i jednoosobowych, a tak¿e w ³azienkê z pe³nym wêz³em 
drodze krajowej 19 na trasie Balu Stu-dniówkowym. Stanis³aw Mazur to wielolet- miejscem z przeznaczeniem dwa przestronne apartamen- sanitarnym, telewizjê sateli-
Lublin - Rzeszów, to coœ Jeszcze dzisiaj pamiêtamy ni janowski przedsiêbiorca, na sympozja i szkolenia, ty, z widokiem na piêkny tarn¹ i jak¿e wa¿ny w tych 
wiêcej ni¿ miejsce, gdzie rodzinne spotkanie, dziœ po to tak¿e w³aœciciel Restaura- a tak¿e wszelkie imprezy krajobraz. Jak podkreœla Pan czasach dostêp do Internetu.

Nie bez powodu nazwa Ho-
telu jest bliska nazwie mias-
ta. Jednym z cennych wys-
troi Hotelu, na który zwróci 
uwagê ka¿dy z nas s¹ umie-
szczone obrazy, ukazuj¹ce 
wspó³czesny Janów Lubel-
ski. Warto tu zaznaczyæ, ¿e 
przebywaj¹c w Hotelu Ja-
nów, zauwa¿ymy, ¿e widok 
z okien rozpoœciera siê na 
cztery strony œwiata. Od 
strony Lasów Janowskich, 
mo¿emy wyjœæ na balkon, 
natomiast od strony wschod-
niej (od trasy drogi krajo-
wej), zostanie zbudowany 
taras z ogródkiem. Pan Sta-
nis³aw dodaje: „lata praktyki 
nauczy³y nas jak wa¿na jest 
nasza rola, w³aœcicieli hote-
li, pensjonatów, czy re-
zydencji w kszta³towaniu 
wspomnieñ z tych szczegól-
nych, wyj¹tkowych dla na-
szych goœci chwil, czy dni”. 
Dlatego te¿ Hotel Janów dla 
swych goœci oferuje mo¿li-
woœæ ró¿norodnej aran¿acji 
sal (Hotel posiada dwie du¿e 
sale z przeznaczeniem dla 
400 goœci), wielofunkcyjne 
oœwietlenie, komfortowe 
pokoje, wykwintne menu 
(potrawy z ró¿nych stron 
œwiata z akcentami kuchni 
polskiej), a co równie¿ wa¿-
ne du¿y przestronny par-
king. Przed budynkiem prze-
stronny dziedziniec z mo¿li-
woœci¹ odpoczynku dla przy-
jezdnych goœci, czy dla ucze-
stników organizowanych 
spotkañ, czy imprez. Nad-
mieñmy, i¿ aby zapewniæ 
komfort wszystkim goœ-
ciom, do³o¿ono wszelkich 
starañ, aby Hotel mia³ wyj¹t-
kowy charakter, który zosta³ 
podkreœlony przez aran¿acjê 
wnêtrz.  Zaciszna atmosfera 
Hotelu Janów, odrywa nas 
od zgie³ku wspó³czesnego 
dnia, i sprawia, ¿e nasz pobyt 
w tym miejscu nie koñczy 
siê dzisiaj.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

„Hotel Janów” zaprasza…
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W tym roku odby³a siê ju¿ do realizacji swoich marzeñ. Maria 
druga edycja Funduszu, która po- Kaczyñska od ma³ego dziecka 
zwoli³a Komisji Stypendialnej mia³a problemy ze zdrowiem. 
przyznanie 25 stypendiów eduka- Urodzi³a siê z wad¹ serca (przesz³a 
cyjnych. Uczniowie ci zostali zg³o- operacjê serca), czêsto chorowa³a 
szeni przez proboszczów parafii na zapalenie p³uc. Od 1951 roku 
z dekanatu modliborskiego i ja- wraz z rodzicami zamieszka³a 
nowskiego, w porozumieniu z dy- w Rabce. Zna³a cztery jêzyki: an-
rektorami szkó³. Uroczyste wrê- gielski, francuski, hiszpañski i ro-
czenie stypendiów laureatom syjski. By³a t³umaczem, studiowa-
odby³o siê 14 grudnia br. w Janow- ³a handel zagraniczny, uzyskuj¹c 
skim Oœrodku Kultury. Uroczy- tytu³ zawodowy magistra nauk 
stoœæ uœwietni³ wystêp m³odzie¿y ekonomicznych. Przypominaj¹c 
z Publicznego Gimnazjum w Ja- natomiast sylwetkê swojego Ojca - 
nowie Lubelskim. Goœciem hono- Lecha Kaczyñskiego, zaznaczy³a, 
rowym tego dnia by³a Marta i¿ by³ on cz³owiekiem opiekuñ-
Kaczyñska, która w towarzystwie czym, dobrym, ciep³ym, patrz¹-
dr Grzegorza Czeleja - Senatora cym na przysz³oœæ Polski z opty-
RP, Jerzego Bieleckiego - Pos³a na mizmem. Jednym z jego prioryte-
Sejm RP oraz ks. kan. dr Jacka tów by³o d¹¿nênie do realizacji 
Staszaka - proboszcza parafii p.w. wyznaczonych celów, które sobie 
Œw. Jana Chrzciciela, wrêczy³a wyznacza³. „Zapamiêta³am Ich 
laureatom stypendia. Stypendy- jako czu³ych, patrz¹cych na siebie 
stami Funduszu im. Marii i Lecha z mi³oœci¹”- podkreœli³a Marta 
Kaczyñskich w 2015 roku zostali: Kaczyñska, dodaj¹c: „gdy dziœ 
Monika Paw³asek - Zespó³ Szkó³ wspominam swoich rodziców, 
w B³a¿ku, El¿bieta Jakubiec - chcia³abym Pañstwu powiedzieæ, 
Zespó³ Szkó³ (PSP im. Tadeusza ¿e warto mieæ w ¿yciu marzenia, w Potoku Wielkim, Pawe³ Prowadz¹cy spotkanie: Ewa 
Koœciuszki) w Bia³ej, Marcin d¹¿yæ do ich realizacji, wyznaczaæ Mateusz Drozd - Zespó³ Szkó³ Janus i Artur Pizoñ, zwrócili 
Krzysztof Ga³us - Zespó³ Szkó³ sobie cele, które zaowocuj¹ wyso-w Zdzi³owicach, Natalia Bañ- szczególn¹ uwagê, i¿ zebrane 
w Wólce Ratajskiej, Mariola kimi wynikami w nauce. W dalszej ka - PSP w Branwi, Kinga œrodki finansowe w ramach 
Wiechnik - PSP w Pi³atce, Patrycja drodze naszego ¿ycia bêd¹ naszym Cho³ody - Zespó³ Szkó³ im. funduszu pomog¹ wyró¿nio-
Styk - Zespó³ Szkó³ w Chrzanowie, wyznacznikiem. Warto d¹¿yæ do Romualda Traugutta w Potoku nym uczniom w dalszej reali-
Karolina Kulpa - Zespó³ Szkó³ „tych celów”, „wykorzystaæ wszy-Stany, Paulina Sulowska- zacji pasji i zainteresowañ. 
w Janowie Lubelskim, Damian stko, co w³asnym wysi³kiem zdo-Zespó³ Szkó³ w Batorzu, W sk³ad Komitetu Organiza-
Chmiel - PSP w Andrzejowie, byliœmy”. Gdy s³ucham s³ów Natalia Anna Buczyñska - cyjnego weszli mieszkañcy 
Agata £ukasik - PSP w Momotach Marty Kaczyñskiej podczas uro-Zespó³ Szkó³ w Dzwoli im. Powiatu Janowskiego z Bur-
Górnych, Kamil Zarêbski - Zespó³ czystoœci, gdy patrzê, na uczniów, Bohaterów Wrzeœnia 1939 mistrzem i Wiceburmistrzem 
Szkó³ Technicznych w Janowie którzy tego dnia odebrali stypen-roku, Julia Kierepka - Pub- Janowa Lubelskiego. Du¿ym 
Lubelskim, Marcin Wo³oszynek - dia, uk³adam w myœli wiersz „Ci¹-liczne Gimnazjum im. Jana zaanga¿owaniem przy jego 
Zespó³ Szkó³ im. Jana Kochanow- gle trzeba iœæ i tylko iœæ, czy bêdzie Paw³a II w Janowie Lubel- powstaniu wykaza³ siê Staro-
skiego, Miko³aj Kucia- Zespó³ Ci zimno, czy wiatr w oczy bêdzie skim, Wojciech Tylus - Zespó³ sta Janowski, a obecnie Pose³ 
Placówek Oœwiatowych w Stoje- Ci wia³, Ty musisz wstaæ i iœæ. Szkó³ w Krzemieniu, Bartosz Rzeczypospolitej Polskiej - 
szynie, Katarzyna Madras - Li- Czasem gdzieœ siê zapatrzysz, Kotryba³a - Zespó³ Szkó³ Jerzy Bielecki. 
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boha- gdzieœ przysi¹dziesz przypadkiem, w Kocudzy,  Magdalena W dalszej czêœci spotkania 
terów Porytowego Wzgórza w Ja- w czyjeœ oczy spojrzysz ukrad-Rawska - PSPzOI w Janowie Marta Kaczyñska przypom-

stypendia laureatom, zosta³ wyœ-nowie Lubelskim, Alicja Kusz- kiem. Lecz bêdzie to tyko chwila. Lubelskim. Nadmieñmy, ¿e w bie- nia³a obraz swoich rodziców, jaki 
wietlony film, przypominaj¹cy Zespó³ Szkó³ w Modliborzycach, Dzisiaj pytasz siebie, czy ona Ci ¿¹cym roku, efektem zbiórki zapamiêta³a. W swej wypowiedzi 
sylwetki Marii i Lecha Ka-Klaudia Jêdzura - Zespó³ Szkó³ wystarczy³a, by zrozumieæ wczor-publicznej prowadzonej przez podkreœli³a, i¿ Jej Mama - Maria 
czyñkich, w dalszej kolejnoœci w Godziszowie, Pawe³ Zdybel - ajszy dzieñ, by po raz kolejny Komitet Organizacyjny, by³o Kaczyñska by³a osob¹ skromn¹, 
us³yszeliœmy o idei powo³ania PSP w Otroczu, Weronika Kargut - powiedzieæ - to jest mój ¿yciowy zebranie kwoty 25, 343 z³otych i 25 a jednoczeœnie ambitn¹, która 
funduszu. Zespó³ Szkó³ im. Ofiar Katynia cel”.     groszy. Nim zosta³y wrêczone pomimo przeciwnoœci losu d¹¿y³a 

Przyznano stypendia im. Marii i Lecha Kaczyñskich

W Liceum Ogólnokszta³- darnoœci - na wniosek prezy- czy „Solidarnoœci”: Józefa 
c¹cym im. Boh. Porytowego denta RP Andrzeja Dudy - Ponczka, œp. Mieczys³awa 
Wzgórza w Janowie Lubels- przyznawanym  w uznaniu Lalika, œp. dr W³adys³awa 
kim odby³o siê spotkanie zas³ug dla budowania wol- Serafina, œp. W³adys³awa 
m³odzie¿y, zorganizowane nego i suwerennego pañstwa G³aza. Mówiono o „przemy-
z inicjatywy nauczyciela hi- polskiego), dr Krzysztof conym” i ukrytym sztan-
storii, radnego powiatowego  Wilczyñski, Henryk Jarosz, darze „Solidarnoœci” z Fab-
Józefa Wieleby, z by³ymi Jan Machulak. Podczas ryki Maszyn, o pomocy rol-
opozycjonistami z lat stanu spotkania opowiadali oni ników dla rodzin osób inter-
wojennego z terenu Ziemi m³odzie¿y o najnowszej hi- nowanych. Dla m³odzie¿y 
Janowskiej. Wœród zapro- storii Polski. Ta szczególna wydarzenia, które rozpoczê-
szonych goœci znaleŸli siê: "¿ywa lekcja historii" da³a ³y siê 13 grudnia 1981, 
dr Andrzej Berezowski, in- wszystkim obecnym na spot- wydaj¹ siê kompletnie ab-
ternowany  13 grudnia 1981 kaniu uczniom mo¿liwoœæ strakcyjne. Strzelanie do lu-
roku (odznaczony w 1989 ro- poznania faktów oraz oso- dzi, godzina policyjna czy 
ku przez œp. Prezydenta Ka- bistych wspomnieñ naocz- internowania, stanowi¹ dla 
czorowskiego Z³otym Krzy- nych œwiadków wydarzeñ licealistów rzeczy niewiary-
¿em Zas³ugi zaœ w 2015 r. z lat stanu wojennego. godne. Nie pamiêtaj¹ bo-
Krzy¿em Wolnoœci i Soli- Wspominano innych dzia³a- wiem tamtej rzeczywistoœci. 

¯ywa lekcja historii

Wiedzê o niej zdobywaj¹ tamtych wydarzeñ. W opinii czanie historii w szkolnych 
g³ównie z podrêczników do zarówno zaproszonych dzia- programach jest coraz bar-
historii, a te nie s¹ w stanie ³aczy opozycyjnych jak i obe- dziej okrojone i coraz mniej 
opowiedzieæ o wszystkim. cnej na spotkaniu m³odzie¿y mówi siê o patriotyzmie, 
Dlatego niezwykle istotne s¹ taka lekcja patriotyzmu jest tradycji i kulturze narodowej.
œwiadectwa uczestników bardzo potrzebna, kiedy nau- Tekst i foto: Jan Machulak

cd. ze str. 1
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Wyniki:„Nasza obecnoœæ” zapisana 
I miejsce - Klaudia Skubik - w pejza¿u jesiennych barw, 
uczennica klasy IB z Liceum czy zgie³ku ulicznego ruchu. 
Ogólnokszta³c¹cego im. Bo-Nasza obecnoœæ utrwalona 
haterów Porytowego Wzgó-

w jednych z wa¿niejszych 
rza w Janowie Lubelskim. 

chwil ¿ycia. To jakby opo- Tytu³ pracy „Nasza obec-
wieœæ o ¿yciu, które ka¿dego noœæ”.
dnia nam umyka. O czym I miejsce - Oliwia Serwatka 
myœla³a Klaudia Skubik, - uczennica klasy II Tech-
gdy swój kadr postanowi³a nikum Informatycznego 
zatrzymaæ przy cmentarnej z Zespo³u Szkó³ Technicz-
mogile, czy ukazuj¹c starsz¹ nych w Janowie Lubelskim. 
osobê na tle Parku Miejskie- Tytu³ pracy „Wspó³czesnoœæ 
go. Jest w „tym wszystkim” przyt³acza”
zamyœlenie, nad obecn¹ II miejsce - Natalia Pieniak czywistoœci jest nas? Stwo- jako Ÿród³a historycznego, nowania Urzêdu Miejs-

uczennica z Publicznego i przesz³¹ chwil¹. rzone fotografie w formie a tak¿e aktywnej postawy kiego, pasjonat fotografii, 
Gimnazjum im. Jana Paw³a reporta¿u ukazuj¹ce obserwatora otaczaj¹cej nas Mariusz Widz - nauczyciel 
II w Janowie Lubelskim. Ty-rzeczywistoœci, jej doku- historii z Publicznego Gim-
tu³ pracy „Powrót ze szko³y”

mentowanie. W tym szcze- nazjum w Janowie Lubel-
III miejsce - Magdalena Hu-

 Nata- gólne zarejestrowanie obra- skim, pasjonat fotografii, 
nicz uczennica z Publiczne-

lia „nasz¹ obecnoœæ” posta- zów ludzi na tle miasta / Adam £ukasz - Referat Pro- go Gimnazjum im. Jana 
nowi³a pokazaæ na przyk³a- gminy / powiatu, ich dzia³añ, mocji i Rozwoju Urzêdu Paw³a II w Janowie Lu-
dzie ruchliwych miejsc w Ja- czynów i zachowania. Do Miejskiego, pasjonat foto- belskim. Tytu³ pracy „Nasza 
nowie Lubelskim. To Park konkursu nale¿a³o zg³osiæ grafii. obecnoœæ”.
Miejski, to ul. Zamoyskiego,  Huberta zaintereso- fotografie przedstawiaj¹ce Podkreœlmy, ¿e og³oszenie Wyró¿nienie - Hubert Dêb-

Oliwia w swych pracach za- to ul. Sukiennicza od strony wa³o przedstawienie szcze- ró¿norodne przejawy ¿ycia wyników konkursu mia³o czak uczeñ z Publicznego 
tytu³owanych „Wspó³czes- Biedronki, to wreszcie by gólnego wydarzenia dla mieszkañców gminy Janów miejsce podczas Gali Wolon- Gimnazjum im. Jana Paw³a 
noœæ przyt³acza” zwróci³a powiedzieæ nasze ¿ycie. mieszkañców Janowa z ok- Lubelski, ukazanie obrazu tariatu tj. 7 grudnia. Upo- II w Janowie Lubelskim. Te-
szczególn¹ uwagê na cz³o- A samo ¿ycie jest budowane resu II wojny œwiatowej, cz³owieka na tle wspó³czes- minki laureatom wrêcza³ mat pracy „Rekonstrukcja 
wieka wtopionego w „kraj- bitwy o Janów Lubelski p³k. przez najm³odszych miesz- natomiast Iwonka postano- nej rzeczywistoœci. Krzysztof Ko³tyœ - Bur-
obraz reklam i plakatów”. Zieleniewskiego z dnia 29 kañców. Tak jak ukaza³a to wi³a odpowiedzieæ na py- Podkreœlmy, ¿e ka¿dy ucze- mistrz Janowa Lubelskiego 
W innej fotografii przedsta- wrzeœnia 1939 roku”, oraz w swoich pracach Magda- tanie dotycz¹ce miejsca stnik móg³ zg³osiæ maksy- w towarzystwie Sekretarz 

Iwona Pud³o - uczennica kla-wia osoby m³ode (wspó³- lena Hunicz. Magdalena cz³owieka we wspó³czes- malnie 3 fotografie w dwóch Gminy - Bo¿eny Czajkow-
sy IIIC z Liceum Ogólno-czesnoœæ) na tle Rynku ukaza³a uciekaj¹ca chwilê. noœci. Przypomnijmy, ¿e reprodukcjach (kolorowej skiej. Nagrody zosta³y 
kszta³c¹cego im. Bohaterów Starego Miasta (przesz³oœæ). Zabawy dzieci, spacer ulic¹. g³ównym celem konkursu i czarno - bia³ej). Jury ufundowane przez Gminê 
Porytowego Wzgórza w Ja-W prezentowanych pracach W tych fotografiach kryje si¹ by³o kszta³towanie wra¿li- w sk³adzie: Dorota Kozdra, Janów Lubelski. Wszystkie 
nowie Lubelskim. Tytu³ pra-Oliwii stawiamy sobie pyta- jakby têsknota za tym wczo- woœci artystycznej, umiejêt- Waldemar Futa - pracownik prace dostêpne s¹ na stronie:
cy „Janów w obronie praw nie - ile w tej obecnej rze- rajszym dniem. noœci postrzegania fotografii Referatu Architektury i Pla- www. janowlubelski.pl cz³owieka”. 
Dziêkujê wszystkim za 
wziêcie udzia³u w konkur-
sie fotograficznym, za czas, 
który poœwiêciliœcie, za po-
mys³ i za odwagê. Wszyst-
kie prace s¹ szczególne. Ju¿ 
dzisiaj pragnê zaprosiæ na 
drug¹ edycjê konkursu 
„Nasza obecnoœæ”, którego 
wyniki poznamy pod ko-
niec maja 2016 roku. Nad-
mieniê, ¿e ka¿dy uczestnik 
I edycji konkursu, a tak¿e 
wszyscy zainteresowani 
mog¹ wzi¹æ udzia³ w sesji 
zdjêciowej w plenerze zor-
ganizowanej w najbli¿szym 
czasie. O szczegó³ach bêdê 
informowaæ wkrótce.

Dorota Kozdra

nowi³o przyznaæ Magda-
Klaudia lenie III miejsce. Wyró¿-

w konkursie fotograficznym „Po- nienie w konkursie otrzyma³ 
„Nasza obecnoœæ” (konkurs wrót ze szko³y” - to tema- Hubert Dêbczak za pracê 
zosta³ og³oszony w listopa- tyka prac Natalii Pieniak, „Rekonstrukcja bitwy o Ja-
dzie przez Gazetê Janowsk¹) która zajê³a II miejsce. nów Lubelski p³k. Ziele-
zajê³a I miejsce. Wtórowa³a niewskiego z dnia 29 wrzeœ-
jej Oliwia Serwatka, której nia 1939 roku”, oraz Iwonie 
na podstawie przedstawio- Pud³o z tematem pracy „Ja-
nych prac, Jury postanowi³o nów w obronie praw cz³o-
przyznaæ tak¿e I miejsce. wieka”.

Jury posta-

Gdzie mo¿emy odszukaæ „Nasz¹ obecnoœæ”? 
Og³oszono wyniki konkursu fotograficznego

Oliwia Serwatka - I miejsce Oliwia Serwatka - I miejsce Natalia Pieniak - II miejsce

Natalia Pieniak - II miejsceKlaudia Skubik - I miejsceKlaudia Skubik - I miejsce Magdalena Hunicz - III miejsce

Hubert Dêbczak - wyró¿nienie Iwona Pud³o - wyró¿nienie
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Ju¿ od kilku lat Urz¹d Miej- Z zebranych pieniêdzy tj. 
ski w Janowie Lubelskim 1390 z³ przez Urz¹d Miejski 
w³¹cza siê w ogólnopolsk¹ zosta³y zakupione produkty 
akcjê, która dotyczy idei ¿ywnoœciowe, odzie¿, arty-
przekazywania pomocy ro- ku³y szkolne, zabawki, œrod-
dzinom najbardziej potrze- ki czystoœci, materia³y re-
buj¹cym. Po wczeœniejszym montowo - budowane. „Szla-
rozpoznaniu ich potrzeb zo- chetn¹ Paczkê” dostarczaj¹ 
staje przygotowana paczka. wolontariusze. Pukaj¹c do 
Darczyñcy, którzy przygoto- drzwi domu, w którym 
wuj¹ paczkê maj¹ na uwadze 

mieszka rodzina zostawiamy 
trudn¹ sytuacjê finansow¹ 

nie tylko prezent, ale i swoje rodziny, do której adresowa-
serce. ny jest prezent. S¹ to artyku³y 
Tekst: Dorota Kozdra, foto; odpowiadaj¹ce im indywi-

Jan Machulakdualnym potrzebom.

To „tylko prezent”…
Sukcesem zakoñczy³ siê 

wyjazd dru¿yny Urzêdu 
Miejskiego do £ukowa na II 
Mistrzostwa Lubelszczyzny 
Samorz¹dowców w Halowej 
Pi³ce No¿nej. Nasz dru¿yna 
z kompletem zwyciêstw za-
jê³a I miejsce. 1.U M Janów 
Lubelski - U G K¹kolewnica 
5 - 1. 2. UM Janów Lubelski - 
U M £uków 3 - 1. 3. UM Ja-
nów Lubelski - UG Ostrówek 
2 - 1. 4. UM Janów Lubelski - 
MGOSiR Ryki 1- 0.5. UM 
Janów Lubelski - UG £uków 
1 - 0.
Przyznano równie¿ indywi-
dualne wyró¿nienia. Królem 
strzelców turnieju zosta³ 
£ukasz Piecyk zdobywaj¹c 7 
goli, zaœ najlepszym bramka-
rzem okaza³ siê Andrzej Woj-
tan. Kolejnoœæ II Mistrzostw 
Lubelszczyzny Samorz¹dow-
ców w Halowej Pi³ce No¿-
nej: UM w Janowie Lubels-
kim, UG £uków, UG K¹ko-
lewnica, MGOSiR Ryki, UM 
£uków, UG Konopnica, SP 
Pu³awy, UG Ostrówek.

Krzysztof Waldemar Ko³tyœ

Janów mistrzem województwa!

„Nigdy nie jest za póŸno, ¿eby mowie Agnieszka - dodaj¹c „jest mi 
zacz¹æ od nowa, ¿eby pójœæ inn¹ niezmiernie mi³o, ¿e mogê „te 
drog¹ i raz jeszcze spróbowaæ. m³ode talenty” rozwijaæ w Szkole 
Nigdy nie jest za póŸno, by na stacji Muzycznej Yamaha w Lublinie, 
z³ych zdarzeñ, z³apaæ ostatni poci¹g w której pracuje jako nauczyciel 
i dojechaæ do marzeñ” - wspomnia- œpiewu”. W Szkole Muzycznej Ag-
ne s³owa Jana Paw³a II nasuwaj¹ mi nieszka prowadzi zajêcia wokalne. 
siê na myœl, gdy s³ucham opowieœci Swoim uczniom podkreœla „¿e 
Agnieszki Wiechnik, o jej pocz¹t- nawet najmniejsza pora¿ka uczy 
kach zwi¹zanych z muzyk¹. Talent, nas czegoœ w ¿yciu. Uczy nas wiary, 
który sta³ siê marzeniem… Jest ¿e zawsze mo¿e byæ lepiej, zmusza 
1990 rok, pewnego dnia Agnieszka nas do dalszej pracy. Ucz¹c œpiewu 
przechodzi obok Domu Kultury zwracam szczególn¹ uwagê na 
w swym rodzinnym mieœcie w Ja- interpretacje tekstu piosenki. Pa-
nowie Lubelskim. Idzie do zerówki, miêtam jak sama tak siê uczy³am. 
szeœciolatka zwraca uwagê na og³o- Musia³am wczuæ siê w s³owa 
szenie, na którym dostrzega za- piosenki, poznaæ jej g³êbie, aby 
proszenie do udzia³u w konkursie muzyczny tekst by³ przekazem, 
piosenki „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”. wyra¿aniem uczuæ, jak radoœæ, 
Ma³a Agnieszka spogl¹da na plakat. smutek, mi³oœæ”. Jak dobrze wiemy, 

szko³y œredniej Agnieszka wyje¿-Dobrze wie, ¿e rodzice nie pozwol¹ nauka œpiewu to nie pierwsze kroki 
d¿a do Krakowa na studia, które jej wzi¹æ udzia³u w przegl¹dzie. Agnieszki w kierunku wspó³pracy 
rozpoczê³a na Uniwersytecie Ja-Marzenia… By³ dzieñ konkursu, z dzieæmi. Po studiach powróci³a do 
gielloñskim na Wydziale Filmo-Agnieszka pod nieuwagê wycho- Janowa Lubelskiego, pracowa³a 
znawczym. Jak sama stwierdza po wawczyni wymyka siê i pod¹¿a jako sta¿ysta w Janowskim Oœrod-
latach „filmoznawstwo, to nie by³ w kierunku Domu Kultury. Bez ku Kultury przy „papierkowej 
mój kierunek, zrezygnowa³am”. przygotowania, ale za to pewna sie- robocie”. Jednak stwierdzi³a, ¿e „ta 
Przenosi siê do Krakowskiej Szko³y bie szeœcioletnia Agnieszka wystê- papierkowa praca” to nie jest dla 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jest pujê w przegl¹dzie. Zdobywa dru- niej. To tu w JOK zdoby³a pierwsze du¿ej scenie, obok s³awnych Agnieszkê Wiechnik przypomina-
tak¿e absolwentk¹ kierunku psy-gie miejsce i… ró¿ow¹ panterê. Jak umiejêtnoœci wokalne, to w JOK gwiazd”. Przypomnijmy, ¿e Ag- my sobie, gdy na niebie pojawi siê 
choterapii. Pan Aleksander Krzos sama wspomina „z tej decyzji nie za³o¿y³a zespó³ Crazy Girls (obec- nieszka wspó³pracowa³a z Beat¹ pierwsza gwiazda i s³owa - „za 
pamiêta Agnieszkê z lekcji œpiewu. byli zadowoleni rodzice, d³ugo mu- ny sk³ad chórku G.A.T.E.), i zaczê³a Kozidrak, Arturem Gadowskim, oknem mróz, œwi¹teczny czas. Dziœ 
To pod jego kierunkiem Agnieszka sia³am ich przekonywaæ, ¿e mas- na powa¿nie pracowaæ z dzieæmi Kayah, Kasi¹ Cerekwick¹, Krzysz- wiara zagoœci w ka¿dym z nas. To 
mog³a rozwijaæ swój talent. Bra³a kotkê dosta³am w nagrodê, t³uma- i m³odzie¿¹. Obecnie Agnieszka tofem Cugowskim, Piotrem Cu- w³aœnie dziœ narodzi³ siê ma³y, wiel-
udzia³ w licznych konkursach czyæ siê ze swojego zachowania. w JOK prowadzi tak¿e zajêcia gowskim, Kub¹ Badach, Alicj¹ Wê- ki cz³owiek, gdzieœ. W szopce 
wokalnych. Œpiewa³a w zespole Jednak nie ¿a³ujê swej decyzji”. Ju¿ wokalne. Swoich uczniów oprócz gorzewsk¹, Janem Kondrak (Lubel- w Betlejem jest, zbawi Ciebie, 
„Taka sobie Orkiestra”, którego wtedy wiedzia³a, ¿e to, co chce wokalu uczy szacunku do ludzi ska Federacja Bardów), Andrzejem i Mnie. Uœmiecha siê choæ zimno 
za³o¿ycielem by³ Pan Krzos. Przez robiæ w ¿yciu to œpiewaæ. Zaczê³a i piosenki. Jak sama podkreœla ¿ycie Rybiñskim. Swoj¹ mi³oœæ do muzy- mu jest. Radujmy siê, wybaczmy, 
d³u¿szy czas by³a wokalistk¹ zespo-regularnie przychodziæ na lekcjê nauczy³o mnie „¿e zawsze trzeba ki jak pa³eczkê wiary w siebie co z³e, niechaj p³ynie kolêdy 
³u „GO MACHINE” graj¹cego mu-œpiewu do Janowskiego Oœrodka podejmowaæ ryzyko, a niepowo- podaje innym - swoim uczniom. œpiew… ka¿de ¿ycie dziœ cudem 
zykê z repertuaru The Blues Brot-Kultury, a przychodz¹c za ka¿dym dzenia nie zniechêcaj¹, a wrêcz „Jestem dumna ze swoich uczniów jest…”
hers, Arethy Frankin, Steviego razem wznosi³a w swe marzenia zachêcaj¹ mnie do dalszej pracy”. – dodaje Agnieszka - ich sukces jest Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê 
Wondera.  Od dwóch lat ma swój iskrê nadziei. Dziœ, zaznacza, ¿e Jak pamiêtamy w zesz³ym roku dla mnie ogromn¹ radoœci¹ i za- sukcesów zawodowych. Spe³nie-
zespó³ G.A.T.E. i na koncie kilka scena jest jej ¿ywio³em. Pocz¹tki zorganizowa³a imprezê charyta- chêt¹, ¿e warto kszta³ciæ te m³ode nia najskrytszych marzeñ, tym 
piosenek w³asnego autorstwa, do nie nale¿a³y to ³atwych. Agnieszka tywn¹ w JOK na rzecz chorego Ol- talenty”. W tekstach piosenek, które najm³odszym, tym bardziej doro-
których muzykê skomponowa³ podkreœla „czêsto s³ysza³am s³owa ka Widza, od kilku lat uczestniczy pisze zwraca szczególn¹ uwagê s³ym i tym starszym mieszkañ-
Grzegorz Siwiec z zespo³u. W chór-zniechêcaj¹ce, jednak dziêki swoje- w dzia³aniach Fundacji Razem na… „swoje ¿ycie”.  „To ¿ycie - com naszej gminy, ¿yczymy z Ag-
kach zespo³u œpiewaj¹ uczennice mu uporowi i zewnêtrznej motywa- Lepiej (fundacja zajmuje siê pomo- podkreœla Agnieszka - pisze kolejne nieszk¹ w Nowym Roku 2016. 
Agnieszki: Julia Kierepka, Aneta cji, mogê powiedzieæ, ¿e moje ma- c¹ rodzinom znajduj¹cym siê scenariusze”. A w nim jedna z pio- Jest 7 grudzieñ 2015 roku, prze-
Jaworska, Agnieszka £ukasik.rzenia siê spe³ni³y. Mam swój zes- w trudnej sytuacji ¿yciowej i ofia- senek Agnieszki „Stacja Przezna- chodzê obok Janowskiego Oœrod-
„Mocno wierzê, ¿e ciê¿k¹ prac¹ pó³ G.A.T.E, jestem nauczycielk¹ rom przemocy domowej). W roz- czenia”. Dziœ Agnieszka przycho- ka Kultury, przystajê i spogl¹-
i uporem mo¿na osi¹gn¹æ sukces. œpiewu, nagrywam teledyski i… co mowie Agnieszka przypomina dzi do nas z kolêd¹, ze s³owami dam na ma³¹ dziewczynkê. Patrzê 
Marzy mi siê, aby w przysz³oœci najwa¿niejsze otaczaj¹ mnie wspa- sobie, i¿ jako dziecko ogl¹da³a œwi¹tecznej piosenki, do której jak dziecko ci¹gnie za rêkê swoj¹ 
stworzyæ agencjê artystyczn¹ dla niali ludzie”. Zapewne niektórzy czêsto program „Od przedszkola do napisa³a muzykê i tekst „Ma³y, mamê i prosi, aby podesz³a do 
dzieciaków uzdolnionych muzycz-pamiêtaj¹ Agnieszkê jako uczenni- Opola”. Bardzo chcia³a w tym wielki cz³owiek”, która swoj¹ du¿ego plakatu, a tam napis 
nie, a szczególnie dla tych, które cê Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. programie wzi¹æ udzia³. Dziœ nie premierê mia³a 6 grudnia w dzieñ „pozwólcie dzieciom dojechaæ do 
maj¹ talent, ale nie maj¹ œrodków, Bohaterów Porytowego Wzgórza. ukrywa, „kiedyœ by³o to moim ma- Œw. Miko³aja. Ten miko³ajkowy marzeñ”. 
aby go rozwijaæ” - zaznacza w roz-Przypomnijmy, ¿e po skoñczeniu rzeniem wyst¹piæ w telewizji, na prezent, piosenkê œpiewan¹ przez Dorota Kozdra

„Dojechaæ do marzeñ…” – wywiad z Agnieszk¹ Wiechnik 

(od lewej, górny rz¹d): Bernard Zakoœcielny, Micha³ Drewniak, Zbigniew Ro¿ek, Jacek Wojtan
(dolny rz¹d): Andrzej Wojtan, Krzysztof Waldemar Ko³tyœ, £ukasz Piecyk

fot. Witek Ryfiñski
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Pisz¹ o nowych zmianach wierzchni zabudowy do 50m2 na budynki przeznaczone do okreso- A. P - Jak ju¿ wspomnia³em stacji transformatorowych o po-
w prawie budowlanym. Mówi¹, dzia³kach budowlanych, docieple- wego wypoczynku, wszystkie wczeœniej prawo budowlane po wierzchni zabudowy do 35 m2. 
¿e bêdzie ³atwiej z budow¹ domu. nia budynków o wysokoœci do 12m o powierzchni zabudowy do 35 zmianach pozwala m.in. budowaæ Ponadto projektant, a tak¿e spraw-
Niejednego z nas ta wiadomoœæ oraz mo¿liwoœci utwardzenia m2; przydomowe oczyszczalnie na zg³oszenie wolno stoj¹ce bu- dzaj¹cy do projektu budowlanego 
napaja optymizmem. Jednak¿e powierzchni gruntu na dzia³kach œcieków o wydajnoœci do 7,50 m3 dynki mieszkalne jednorodzinne. obowi¹zkowo do³¹czaj¹ oœwiad-
w dalszym ci¹gu rodzi siê py- budowlanych. Nie bez znaczenia na dobê (niekoniecznie indywidu- Mam tu na myœli budynki budowa- czenie o sporz¹dzeniu projektu, 
tanie, czy planowane zmiany pozostaje fakt, i¿ dokumentacja alne ); zbiorniki bezodp³ywowe na ne z zachowaniem okreœlonej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
prawa budowlanego faktycznie projektowa za³¹czana do wniosku nieczystoœci ciek³e (szamba) o po- wiêkszej odleg³oœci od granic pisami oraz zasadami wiedzy 
u³atwiaj¹ ¿ycie, szczególnie oso- o pozwolenie na budowê lub zg³o- jemnoœci do 10 m3; zjazdy z dróg dzia³ek s¹siednich. Inwestor musi technicznej. Konieczne jest rów-
bom, które s¹ zainteresowane szenia mo¿e obecnie nie obejmo- wojewódzkich, powiatowych jednak przed³o¿yæ w urzêdzie nie¿ w obu przypadkach za³¹czenie 
budow¹ lub przebudow¹ obiektu waæ instalacji elektroenergetycz- i gminnych; przydomowe baseny pe³n¹ dokumentacjê projektow¹. oœwiadczenia inwestora o po-
mieszkalnego. Podkreœlmy, ¿e nych, wodoci¹gowych, kanaliza- i oczka wodne o powierzchni do 50 U³atwieniem jest krótszy czas siadanym prawie do dysponowania 
nowe prawo budowlane ma cyjnych, cieplnych i telekomuni- m2 oraz jak dotychczas instalacje rozpatrzenia sprawy wynosz¹cy 30 nieruchomoœci¹ na cele budow-
niew¹tpliwie przyœpieszyæ reali- kacyjnych wewn¹trz budynku oraz zbiornikowe na gaz p³ynny z poje- dni zamiast 65. lane.
zacjê inwestycji. Natomiast dro- warunków przy³¹czenia z tym dynczym zbiornikiem o pojem- D. K. - Jakie zmiany w zwi¹zku Dziêkujê za rozmowê.
ga administracyjna w ci¹gu zwi¹zanych. noœci do 7 m3, przeznaczone do z prawem budowlanym nast¹- Warto tu odnotowaæ, i¿ w I 
ca³ego procesu budowy ma zasilania instalacji gazowych D. K. - Kiedy trzeba wyst¹piæ pi³y w przypadku budowy ogro- pó³roczu 2015 roku dla Gminy 
zostaæ znacznie ograniczona. w budynkach mieszkalnych jedno-o pozwolenie, kiedy wystarczy dzeñ, czy p³otów? Janów Lubelski zosta³o wy-
Nowelizacja wprowadza wiele rodzinnych i wszystkie rodzaje z³o¿yæ zg³oszenie? A. P. - Budowa ogrodzeñ realizo- danych 46 pozwoleñ na budowê, 
zmian, jakie formalnoœci nale¿y przy³¹czy do budynków. Nale¿y A. P . - Pozwoli Pani, ¿e skupiê siê wanych dotychczas w oparciu 120 zg³oszeñ na roboty bu-
spe³niæ, aby wybudowaæ dom, jednak dodaæ, ¿e ustawodawca na inwestycjach najbardziej popu- o dokonane zg³oszenie z wyj¹t- dowlane i budowy i 1 zg³oszenie 
gdzie mo¿na spodziewaæ siê ograniczy³ iloœæ niektórych obiek-larnych, z którymi mamy najczê- kiem tych o wysokoœci powy¿ej dotycz¹ce budynków gospo-
u³atwieñ, a gdzie komplikacji tów jakie mo¿na wybudowaæ na œciej do czynienia i które dotycz¹ 2,2 m. zwolniona jest z tego darczych i 2 altan. Dla gminy 
zapyta³am Andrzeja Palenia - dzia³ce w zale¿noœci od jej po-w wiêkszoœci osób fizycznych. obowi¹zku. Moim zdaniem jednak Batorz -  wydano 5 pozwoleñ na 
Naczelnika Wydzia³u Budow- wierzchni. Dotyczy to budynków Ustawa szczegó³owo okreœla zam- w przypadku zamiaru wykonania budowê, 22 zg³oszeñ na roboty 
nictwa, Ochrony Œrodowiska gospodarczych, gara¿y, altan, kniêty katalog robót zwolnionych ogrodzenia dzia³ki po³o¿onej na budowalne i budowy, oraz 
i Rolnictwa Janowskiego Staros- ganków, oran¿erii i budynków od uzyskania pozwolenia na obszarze nie objêtym aktualnym 1 zg³oszenie dla budynków gos-
twa. rekreacji indywidualnej.budowê i objêtych obowi¹zkiem miejscowym planem zagospodaro- podarczych i 1 altanê. Dla gminy 
D. K. - Nowe wzory wniosków W odniesieniu do wiêkszych samego zg³oszenia. Oznacza to, ¿e wania przestrzennego gminy in- Chrzanów - 8 pozwoleñ na 
o pozwolenie na budowê, roz- inwestycji realizowanych przez pozosta³e roboty realizowane s¹ westor powinien uzgodniæ jego budowê,  36 zg³oszeñ na roboty 
biórkê, zg³oszenie budowy lub zak³ady czy gminy nale¿y wspom-w oparciu o pozwolenie na bu- lokalizacjê z zarz¹dc¹ drogi. budowlane i budowy, 1 zg³o-
przebudowy budynku miesz- nieæ, i¿ z obowi¹zku uzyskania dowê. I tak w zabudowie zagro- Pozwoli to w przysz³oœci unikn¹æ szenie na budynki gospodarcze, 
kalnego jednorodzinnego oraz pozwolenia na budowê na rzecz dowej jak dotychczas mo¿liwa jest koniecznoœci ewentualnej roz- dla gminy Dzwola - 13 pozwoleñ 
oœwiadczenia o posiadanym pra- zg³oszenia zwolnione zosta³y m.in. budowa na zg³oszenie m.in.: biórki lub przestawienia go w przy- na budowê, 80 zg³oszeñ na 
wie do dysponowania nierucho- takie jak: sieci elektroenergetyczne parterowych budynków gospo- padku przebudowy lub budowy roboty budowlane i budowy, 4 
moœci¹ na cele budowlane - czy to do 1 kV, wodoci¹gowe, kanali-darczych o powierzchni zabudowy nowej drogi. zg³oszeñ na budynki gospo-jedyne zmiany w prawie  zacyjne, cieplne czy telekomuni-do 35 m2, przy rozpiêtoœci D. K. - Czy to prawda, ¿e do darcze i 1 na altany. Dla gminy budowalnym z 20 sierpnia br. (28 kacyjne; przebudowa sieci ga-konstrukcji nie wiêkszej ni¿ 4,80 wniosku zg³oszeniowego czy Godziszów - 18 pozwoleñ na czerwca br.)? zowych oraz elektroenergetycz-m; p³yt do sk³adowania obornika; dotycz¹cego pozwolenia trzeba budowê, 52 zg³oszeñ na roboty nych powy¿ej 1 kV; docieplenia A. P. - Znowelizowana ustawa szczelnych zbiorników na gnojów- do³¹czyæ kilka oœwiadczeñ i czte- budowlanych i budowy, 3 zg³o-budynków o wysokoœci do 25m. prawo budowlane wprowadza kê lub gnojowicê o pojemnoœci do ry egzemplarze projektu? Jak to szenia na budynki gospodarcze pewn¹ iloœæ u³atwieñ i zmian, które 25 m3; naziemnych silosów na D. K. - Czy mo¿na wybudowaæ wygl¹da? i 1 - na altany, dla gminy dotycz¹ warunków realizacji inwe- materia³y sypkie o pojemnoœci do dom bez pozwolenia? Jakie A. P. - Przed³o¿enie czterech Modliborzyce - 17 pozwoleñ na stycji, ale te¿ dodatkowe zadania 30 m3 i wysokoœci nie wiêkszej ni¿ procedury trzeba spe³niæ? egzemplarzy projektu budowla- budowê, 75 zg³oszeñ na roboty i krótszy czas na rozpatrzenie 4,50 m oraz suszarni kontenero- nego wymagane jest w  przypadku budowane i budowy, oraz 3 niektórych spraw dla organów wych o powierzchni zabudowy do sk³adania wniosku o pozwolenie zg³oszenia na budynki gospo-administracji architektoniczno - 21 m2. Po zmianach, na zg³o- na budowê oraz przy zg³oszeniu darcze i 1 - altany, dla gminy budowlanej. Patrz¹c z punktu szenie równie¿ poza terenem budowy wolno stoj¹cego budynku Potok Wielki - tylko 7 pozwoleñ widzenia inwestora bo chyba to zabudowy zagrodowej bu- mieszkalnego jednorodzinnego; na budowê, 31 zg³oszeñ na najbardziej interesuje naszych dowaæ mo¿na: wolno stoj¹ce sieci elektroenergetycznych, roboty budowlane i budowy, czytelników, nowe prawo przede budynki mieszkalne jed- wodoci¹gowych, kanaliza- oraz 1 zg³oszenie na budynki wszystkim rozszerza zakres robót norodzinne, których obszar cyjnych, cieplnych i tele-

gospodarcze. £¹cznie w I pó³-budowlanych objêtych obowi¹z- oddzia³ywania mieœci siê komunikacyjnych oraz 
roczu Wydzia³ Budownictwa, kiem wy³¹cznie zg³oszenia bez w ca³oœci na dzia³ce lub o czym nie wspom-
Ochrony Œrodowiska i Rol-koniecznoœci uzyskania pozwo- dzia³kach, na których ina³em wczeœniej przy 
nictwa Janowskiego Starostwa lenia na budowê. Ustawa zwalnia zosta³y zaprojekto- zg³oszeniu przebu-
wyda³ 114 pozwoleñ na budowê, równie¿ czêœæ robót z obowi¹zku wane; wolno stoj¹ce dowy budynków mie-
416 zg³oszeñ na roboty budow-samego zg³oszenia, czyli zezwala parterowe budynki szkalnych jednoro-
lane i budowy oraz 14 zg³oszeñ na ich wykonanie bez koniecznoœci gospodarcze w tym dzinnych i budowy 
na budynki gospodarcze i 6 na wizyty w urzêdzie. To ostatnie gara¿e, altany oraz wolno stoj¹cych parte-
altany.dotyczy m.in. remontów obiektów przydomowe ganki, rowych budynków 

budowlanych realizowanych na oran¿erie (ogrody zi- Dorota Kozdrastacji transformatoro-
zg³oszenie, budowy wiat o po- mowe) i wolno stoj¹ce Foto: Internetwych i kontenerowych 

„Wielki remont” w budowlance

Kiedy na dworze panu- tak¿e osób bêd¹cych pod leŸæ schronienie i bezpiecz- Apelujemy do Pañstwa nie opuszczonych i nieogrze- ¿yczliwe serce i wyci¹gn¹æ 
j¹ niskie temperatury wp³ywem alkoholu. Wi- nie przetrwaæ zimê. Naszym b¹dŸmy obojêtni. Zwróæmy wanych, która mog³aby byæ pomocn¹ d³oñ w kierunku 
wiele osób nara¿onych jest dz¹c osobê potrzebuj¹c¹ wspólnym obowi¹zkiem jest uwagê na osoby bezdomne, nara¿ona na wyziêbienie. tych, którzy tej pomocy 
na utratê ¿ycia lub zdro- pomocy nie b¹dŸmy obo- dba³oœæ o ¿ycie i zdrowie samotne, bezradne czy nie- Zg³oszenia mo¿na przeka- potrzebuj¹. Nie przechodŸ-
wia na skutek wych³o- jêtni i pomó¿my jej. drugiego cz³owieka, dlatego trzeŸwe. Informujmy o ka¿- zywaæ pod numerami telefo- my obok takich osób obo-
dzenia organizmu. Pro- Policjanci systematycznie ka¿dy œpi¹cy na ³awce, dej zauwa¿onej osobie nów 997, 112 lub pogotowia jêtnie.
blem ten dotyka przede kontroluj¹ miejsca, w któ- os³abiony czy nietrzeŸwy le¿¹cej lub siedz¹cej na ratunkowego. Nasze zainte- Pamiêtajmy jeden telefon 
wszystkim osoby bezdom- rych mog¹ przebywaæ takie cz³owiek to sygna³ dzia³ania ziemi, ³awkach, przy- resowanie, byæ mo¿e przy- mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿y-
ne, samotne, w podesz³ym osoby. Udzielaj¹ potrze- dla mundurowych. Niestety stankach, b¹dŸ przebywa- czyni siê do tego, ¿e uratu- cie.
wieku. Ale nie tylko. Za- buj¹cym informacji, w ja- policjanci nie mog¹ dotrzeæ j¹cej w altankach ogrodo- jemy komuœ ¿ycie. Sami Faustyna £azur - KPP 
gro¿enie takie dotyczy kich placówkach mog¹ zna- wszêdzie. wych, czy pomieszczeniach równie¿ starajmy siê okazaæ w Janowie Lubelskim

Nie b¹dŸmy obojêtni

Andrzej Paleñ - Naczelnik 
Wydzia³u Budownictwa, Ochrony 

Œrodowiska i Rolnictwa
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Coroczne spotkania osób skiego Czes³aw Krzysztoñ, rodzin, nie tylko z naszych by³a Dyrektor Zak³adu Ak- kam na tak¹ chwilê, po to by Jest jedyna chyba w Janowie 
niepe³nosprawnych, ich blis- Przewodnicz¹ca Rady Miej- okolic, ale te¿ z okolic Bi³- tywizacji Zawodowej Rena- spotkaæ siê z takimi ludŸmi, Lubelskim. Nale¿¹ siê tutaj 
kich oraz wszystkich tych, skiej Ewa Janus, Marek goraja czy Kraœnika. Organi- ta Ciupak. osobami niepe³nospraw- du¿e wyrazy uznania dla jej 
którym dobro tych osób le¿y Szambelan z Fundacji "Ra- zatorem a zarazem pomys³o- nymi. Widzê, ¿e z roku na rok organizatorów - Stowarzy-Spotkanie to mia³o równie¿ 
na sercu mia³o miejsce na zem Lepiej", przedstawi- dawc¹ tej imprezy jest ta impreza jest coraz wiêk- szenia, które skupia tak g³êbszy wymiar, umo¿liwi³o 
imprezie, która odby³a siê ciele instytucji samorz¹- Andrzej £ukasik, Radny sza, ci ludzie, którzy w niej wiele osób niepe³nospraw-bowiem zacieœnienie relacji 
w Restauracji "Myœliwska". dowych: Dyrektor PCPR Rady Miejskiej w Janowie uczestnicz¹ s¹ szczêœliwsi. nych w tak ma³ym mieœcie”. pomiêdzy osobami niepe³-
Wœród osób zaproszonych w Janowie Lubelskim Anna Lubelskim a jednoczeœnie Widaæ jak uœmiechniête s¹ nosprawnymi a osobami Zabawa trwa³a kilka godzin, 
znaleŸli siê m.in.: Pose³ na Szmit, Dyrektor Domu Prezes Stowarzyszenia twarze, promieniej¹ce szczê-zdrowymi m.in. poprzez Andrzej £ukasik dziêkowa³ 
Sejm RP Jerzy Bielecki, Pomocy Spo³ecznej "BAR- Osób Niepe³nosprawnych œciem i satysfakcj¹ wynika-wspóln¹ zabawê na parkie- wszys tk im sponsorom 
Radny Sejmiku Wojewódz- KA" Mariola Surtel, przed- "KRON" w Janowie Lu- j¹c¹ z mo¿liwoœci spotkania cie, przy oprawie muzycznej wspieraj¹cym KRON, jed-
twa Lubelskiego Jan Frania, stawiciele organizacji spo- belskim, który podczas tego i poznania ludzi bêd¹cych i wokalnej zespo³u Exodus. noczeœnie zapewnia³, ¿e 

³ecznych z terenu powiatu spotkania przyj¹³ na swoje w podobnej sytuacji. Warto Sekretarz Województwa Lu- w najbli¿szym czasie zos-Czy takie imprezy s¹ pot-
janowskiego, przedstawicie- rêce moc gratulacji i podziê- tutaj zaznaczyæ, ¿e tak du¿ej belskiego Anna Augusty- tanie zakupiony sprzêt reha-rzebne? - Zapyta³em Marka 
le œwiata mody i muzyki. Na kowañ, zwi¹zanych ze swoj¹ imprezy o takim charakterze niak, Burmistrz Janowa bilitacyjny, który bêdzie mo-Szambelana za³o¿yciela 
spotkaniu nie zabrak³o naj- dzia³alnoœci¹ na rzecz osób - a jestem w wielu miejscach Lubelskiego Krzysztof Ko³- ¿na wypo¿yczyæ bezp³atnie.Fundacji Razem Lepiej. 
wa¿niejszych goœci - osób niepe³nosprawnych. Wspó³- i uczestniczê w wielu spotka-tyœ z ma³¿onk¹, Zastêpca „Jak co roku jestem w Jano- Tekst i foto: 
niepe³nosprawnych i ich organizatorem spotkania niach i imprezach - nie ma. Burmistrza Janowa Lubel- wie Lubelskim i co rok cze- Jan Machulak

Jak zabawa to zabawa - czyli Andrzejki z KRON

Dom Pomocy Spo³ecz-
nej "BARKA" od wielu lat 
jest miejscem, w którym 
ka¿dy bez wzglêdu na wiek, 
rodzaj choroby czy sytuacjê 
¿yciow¹, zawsze znaleŸæ 
mo¿e zrozumienie, wspó³-
czucie i pomoc. To miejsce 
gdzie wszyscy potrzebuj¹cy, 
borykaj¹cy siê na co dzieñ ze 
swoimi problemami i u³om-
noœciami byli, s¹ i bêd¹ 
zawsze najwa¿niejsi, nie 
tylko dla swoich bliskich, ale 
równie¿ dla opiekuj¹cych 
siê nimi pracowników DPS. 
Jak co roku Dom Pomocy 
Spo³ecznej "BARKA" w lis-
topadzie zamienia siê w miej-
sce gdzie najwspanialsze 
ludzkie uczucia maj¹ swoje - pod takim, jak¿e prawdzi- W zabawie uczestniczyli w organizowaniu wspólnych 
ujœcie. "Twój Dom - tutaj wym has³em, odby³ siê tak¿e podopieczni Warszta- spotkañ. Dzieñ 25 listopada 
ka¿dy ma serce dla ka¿dego" w "Barce" Bal Andrzejkowy. tów Terapii Zajêciowej wraz dla podopiecznych DPS 

z ks. dr Waldemarem Ole- "BARKA" by³ dniem spê-
chem i Regin¹ Ma³ek. Dy- dzonym we wspania³ej 
rektor DPS „BARKA” Ma- atmosferze. Na Balu wybra-
riola Surtel na pocz¹tku za- no Króla i Królow¹, du¿e 
bawy podziêkowa³a wspó³- zainteresowanie wœród pen-
organizatorom i zaprosi³a sjonariuszy DPS wzbudzi³y 
wszystkich do zabawy and- wró¿by andrzejkowe. Na 
rzejkowej. parkiecie te¿ nie pró¿no-
Podziêkowania pop³ynê³y wano - zabawa rzec mo¿na - 
w kierunku Stowarzyszenia by³a przednia. W przekona-
Przyjació³ Domu Pomocy niu podopiecznych i wszyst-
Spo³ecznej "Nasz Dom" kich, którzy tam siê znaleŸli, 
w Janowie Lubelskim oraz na d³ugo pozostanie ona 
pracowników Warsztatów w zarówno w ich sercach jak 
Terapii Zajêciowej, za ich i myœlach.
zaanga¿owanie i wspó³pracê Tekst i foto: Jan Machulak

„Twój Dom – tutaj ka¿dy ma serce dla ka¿dego” 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”
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Wigilia na Janowskim Rynku- „A s³owo
Za „moment” usi¹dziemy do Janowa Lubelskiego, Jerzy Bielec- przy wspólnym, rodzinnym stole, W dalszej kolejnoœci wys³ucha- „U Górola” Ciastkarnia i Piekarnia 

wigilijnego sto³u. Bêdzie to dos³o- ki - Pose³ na Sejm RP, Ewa Janus - zostawiamy wolne nakrycie dla liœmy Ewangelii Œw. £ukasza Stanis³aw Mrowca, Rêkas Barbara 
wnie za kilka chwil. Usi¹dziemy, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, zb³¹kanego wêdrowca. Dla doros- mówi¹cej o Narodzeniu Jezusa, Wyroby Cukiernicze, „Dzwolanka” 
a wraz z nami nasz smutek i radoœæ, Antoni Kulpa - Wicestarosta Po- ³ych wieczór wigilijny to wspom- któr¹ odczyta³ Ks. Jacek Staszak. Sklep Piekarniczo - Gastronomicz-
nasze troski i nasz spokój, nasze wiatu Janowskiego, Ks. Kan. dr nienia siêgaj¹ce dzieciñstwa i m³o- £amanie siê op³atkiem i sk³adanie ny, Piekarnia Józef Jakubaszek.
myœli… i op³atek. Przypomnimy Jacek Beksiñski - Proboszcz Parafii doœci, to chwile smutku i têsknoty ¿yczeñ „wprowadzi³o” nas wszyst- Na tegorocznej Wigilii wyst¹pi³: 
sobie czas wigilii na Janowskim Œw. Jadwigi Królowej oraz ks. kan. za tymi, którzy odeszli. Dla dzieci kich w œwi¹teczny nastrój. Dope³- Zespó³ Janowiacy, M³odzie¿, Chór 
Rynku, która w tym roku odby³a siê dr Jacek Staszak - dziekan dekanatu Wigilia to najpiêkniejszy, najradoœ- nieniem tej chwili by³ wspólny Gminny, Chór Powiatowy.  
20 grudnia. Wigilijne spotkanie janowskiego, proboszcz Parafii Œw. niejszy wieczór w roku”. Pan Wal- posi³ek. Sponsorami tegorocznej „Niech zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo-
w tym roku odby³o siê po raz trzeci. Jana Chrzciciela. demar podkreœli³: „Bo¿e Narodze- Wigilii byli: Urz¹d Miejski w Ja- ¿ego Narodzenia oraz Nowy Rok 
Rynek zape³ni³ siê mieszkañcami, Zanim us³yszeliœmy ¿yczenia, pro- nie to przede wszystkim œwiêto nowie Lubelskim, Starostwo Po- wnios¹ w Pañstwa ¿ycie radoœæ 
którzy dzielili siê op³atkiem i sk³a- wadz¹cy to wigilijne spotkanie pokoju, mi³oœci i przebaczenia. wiatowe w Janowie Lubelskim, i pokój. Niech Wasze domy ogrzeje 
dali sobie œwi¹teczne ¿yczenia. Monika Niedzia³ek i Waldemar Niech wiêc te dary Bo¿ego Naro- Janowski Oœrodek Kultury, Akcja ciep³y uœmiech i wzajemna ¿ycz-
Ka¿de s³owa zwrócone w stronê Futa, zwrócili szczególn¹ uwagê na dzenia zagoszcz¹ w naszych do- Katolicka, „BARKA” Dom Pomo- liwoœæ, a w oczach Waszych niech 
przyby³ych mieszkañców, stanowi- znaczenie Œwiêta Bo¿ego Narodze- mach rodzinnych, w naszych szko- cy Spo³ecznej, Zak³ad Instalator- zab³yœnie najpiêkniejsza z gwiazd: 
³o dla nas zaproszenie dla wspól- nia w naszym ¿yciu. Pani Monika ³ach, w zak³adach pracy, niech nam stwa Elektrycznego - Czes³aw Gwiazda Betlejemska”.
nego œwiêtowania. ¯yczenia sk³a- zaznaczy³a: „To jedyny dzieñ, towarzysz¹ na wszystkich drogach Wieleba, Piekarnia Marian Ma³ek, Tekst i foto: 
da³ Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz w którym chcemy byæ wszyscy i czasach chrzeœcijañskiego ¿ycia”. Piekarnia „Framkog” F. M. Jarosz, Dorota Kozdra

cd. ze str. 1
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 sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami”
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Poranek budzi ze snu na- Ulice wychodzi³y z naro¿y 
sze miasto. Jest jeszcze i boków rynku z wy³¹cze-

niem czêœci pó³nocnej, przy wczeœnie. Jest jeszcze ta 
której zosta³ zlokalizowany cisza, która usiad³a na po-
koœció³ i zespó³ klasztorny bliskiej ³awce w Rynku Sta-
dominikanów. W I po³owie rego Miasta. Jest jeszcze 
XIX wieku wybrukowano wspomnienie wczorajszego 
rynek, który otoczono muro-dnia zapisane w œladach 
wanymi domami. Zauwa¿-ludzkich stóp przechodz¹-
my, i¿ z naro¿ników Rynku cych ulic¹ Zamoyskiego. 
wyprowadzone s¹ ulice, Jest dzisiaj i… serce naszego 
które do dzisiaj zachowa³y miasta. Przechodzê przez 
swój historyczny przebieg. Rynek. W pewnym momen-
Ulica - Zamoyskiego, Bial-cie w t¹ porann¹ ciszê wkra-
ska, Œwierdzowa. Jak podaj¹ daj¹ siê odg³osy przesz³oœci. 
Ÿród³a - w okresie I wojny Archiwalne obrazy o¿ywaj¹, 
œwiatowej Austriacy okupu-z grudnia 2015 roku przeno-
j¹cy miasto nazwali rynek szê siê w okres miêdzywo-
Placem Franciszka Józefa, jenny. S³yszê te odg³osy do-
natomiast po odzyskaniu chodz¹ce z targowiska, ten 
niepodleg³oœci przez pewien gwar rozmowy. Janowski 
czas rynek zwany by³ Pla-handel wywodzi³ siê w³aœnie 
cem Gdañskim. W pó³noc-st¹d, to tutaj na Janowskim 
nym kwartale Rynku sta³ 

Rynku przybywali handla-
dom Faca i herbaciarnia, 

rze z pobliskich okolic. To 
przy ul. Zamoyskiej - budka, 

tutaj odbywa³y siê cotygod-
w której sprzedawano ben-

niowe targi. To tutaj zlokali-
zynê, na rogu ulicy Zamoy-

zowane by³y kramy oraz jat- skiego i Bialskiej sta³ muro-
ki rzemieœlnicze i kupieckie. wany dom, w którym ¯yd 
Ka¿dy mieszkaniec Janowa handlowa³ pieczywem, zaœ 
wiedzia³, i¿ ró¿ne produkty na drugim rogu znajdowa³a 
i wyroby mo¿na zakupiæ na siê kuŸnia. Po raz kolejny 
Rynku. Janowski Rynek zatrzymujê siê na Rynku 
o renesansowej urbanistyce, Starego Miasta. Tym razem 
po³o¿ony w centrum szacho- przy czterech fontannach, 
wnicowego uk³adu urbani- które symbolizuj¹ tradycyj-
stycznego jest szczególnym ne rzemios³o janowskie. Tu-
miejscem, dla ka¿dego mie- taj nasza wêdrówka jeszcze 
szkañca, a tak¿e pasjonata siê nie koñczy…
historii i architektury. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zapewne niejeden z nas Aby wykrzyknê³a siê chrze-
pamiêta, gdy w szkole pod- œcijañstwa, zamkn¹³ ja 
stawowej w dzieñ Barbórki, w wie¿y i g³odzi³. 

Jednak¿e to nie pomog³o. czyli 4 grudnia uczestniczy³ 
Wyda³ na swej córce wyrok w apelu z tej¿e okazji. Pa-
œmierci. Legenda mówi, ¿e miêta tak¿e wykonanie gór-
sam j¹ œci¹³. Na kartach innej niczej czapki. Nie ukrywa-
ksi¹¿ki wyczytamy, i¿ Ba-jmy, na najm³odszych zaw-
rbara, przed gniewem i pro-sze du¿e wra¿enie robi³ strój 
testem ojca uciek³a w góry. górniczy. Coraz mniej jed-
Ojciec odnalaz³ córkê, z po-nak¿e przypominamy postaæ 
wodu jej zachowania œci¹³ Œw. Barbary. Na temat jej 
jej g³owê. We wszystkich ¿ycia i œmierci kr¹¿y wiele 
legendach, mo¿emy od-legend. Zanim opowiemy 
naleŸæ informacjê o tym, ¿e 

o jednej z nich, zaznaczmy, 
Barbara zginê³a nag³¹ œmier-

¿e pierwsze wzmianki o œwiê-
ci¹. Dlatego te¿ sta³a siê 

tej Barbarze mo¿emy odna-
patronk¹ tych wszystkich, 

leŸæ ju¿ w XI wieku. By³a którzy przez 
mêczennic¹ i dziewic¹. Jed- sw¹ pracê s¹ 
na z legend wspomina, ¿e nara¿eni na 
by³a urodziwej  tak¹ œmieræ. 
urody, córk¹ bar- Œw. Barbara 
dzo bogatego cz³o- jest patronk¹ 
wieka. Barbara marynarzy, rybaków, 
przyjê³a chrzeœci- kamieniarzy, 
jañstwo, z³o¿y³a ¿o³nierzy,  
œluby czystoœci. Jej a p r z e d e  
ojciec, próbowa³ wszystkich 
zmieniæ zdanie górników.

Tekst: córki. 
Dorota 

Kozdra, 
foto: Internet

niego”. Bardzo czêsto w wy-
g³oszonych homiliach pod-
kreœla³ „Nie daj siê zwy-
ciê¿yæ z³u, lec z³o dobrem 
zwyciê¿aj”, czy „To, co 
wielkie i piêkne, rodzi siê 
przez cierpienie”.
Nadmieñmy, ¿e w 2014 roku 
Popie³uszko zosta³ patronem 
„Solidarnoœci”. 13 grudnia 
w kolejn¹ rocznicê prowa-
dzenia stanu wojennego 
przypominamy tych wszyst-
kich, których nie z³ama³ stan 

Ksi¹dz Jerzy Popie- wojenny. W Janowie Lubel-
³uszko, kap³an œrodowisk skim na Placu Maryjnym tu¿ 
opozycyjnych i robotni- obok Kaplicy Zjawienia 
czych zwi¹zanych z pod- znajdujê siê p³yta Ks. Je-
ziemn¹ Solidarnoœci¹, zosta³ rzego Popie³uszki. Gdy za-
zamordowany przez SB 19 trzymujemy siê przed ni¹, 
paŸdziernika 1984 roku. przypominamy sobie Jego 
Jego patriotyczne kazania postaæ, gdy „klêka³ przed 
wyg³oszone w okresie stanu obliczem narodu”. Dziœ mo-
wojennego w warszawskim ¿na powiedzieæ, ¿e nale¿a³ 
koœciele Œw. Stanis³awa do tych ludzi, którzy potra-
Kostki, przyci¹ga³y tysi¹ce fili po³o¿yæ kwiat odwagi, 
wiernych z ca³ej Polski. Ks. tam gdzie nie ros³o nawet 
Jerzy Popie³uszko by³ „przy- ŸdŸb³o trawy…
k³adem wytrwania w  wierze Tekst: Dorota Kozdra, 
i mi³oœci do koœcio³a i bliŸ- foto; Internet

To ju¿ kolejna lekcja mu- Pani Agnieszka Nieradko ³y ponadgimnazjalnej z Li- znajduj¹ siê œlady „tysi¹ce 
zealna z cyklu odkrywamy „Komisja zajmuje siê szuka- ceum Ogólnokszta³c¹cego zapomnianych” nieupa-
zaginione œlady przesz³oœci. niem zapomnianych grobów im. Bohaterów Porytowego miêtnionych ¿ydowskich 
Tym razem uczestniczyliœ- ¿ydowskich. Odtwarzamy Wzgórza. Na uwagê zas³u- mogi³. W spotkaniu uczest-
my w spotkaniu (tj. 2 grudnia losy dawnych mieszkañców, guje fakt, i¿ w czasie wojny niczy³a Izabela Skrzypa - 
br.), które zosta³o poprowa- a co wa¿ne przekazujemy w masowych egzekucjach nauczyciel historii i Dorota 
dzone przez pracowników pamiêæ o Holokauœcie na- w Œrodkowo - Wschodniej Rachwalska - Kata - nauczy-
Komisji Rabinicznej ds. stêpnym pokoleniom, tym Europie zginê³o wiêcej ofiar ciel jêzyka polskiego z Li-
cmentarzy ¿ydowskich - Ag- pokoleniem jesteœcie Wy” - ni¿ w obozie Auschwitz. ceum Ogólnokszta³c¹cego 
nieszkê Nieradko i Aleksan- mówi³a Pani Nieradko zwra- W naszych miasteczkach, im. Bohaterów Porytowego 
drê Schwarz. Jak podkreœli³a caj¹c siê do m³odzie¿y szko- miastach, miejscowoœciach Wzgórza. 

Jedn¹ z konsekwencji II cji” jako „aktu sprawiedli- lucja spo³eczna czy dzika 
wojny œwiatowej dla Polski woœci spo³ecznej”, która przebudowa”. Przekszta³ce-
by³y dokonane wówczas sta³a siê jednym z naczel- nia w³asnoœciowe w Polsce 
przekszta³cenia w³asnoœcio- nych hase³ na sztandarach w latach 1944 - 1956 i ich 
we. Dynamika zmian jaka Polski Ludowej. O tym wa¿- spo³eczne skutki”. Zauwa¿-
mia³a miejsce w latach 1944 nym aspekcie dla naszej my, ¿e prezentowana ekspo-
- 1956, charakteryzowa³a siê historii mogliœmy us³yszeæ zycja przedstawia nie tylko 
dwiema fazami. To kilkulet- podczas wtorkowego spot- archiwalne zdjêcia, doku-
ni etap „spo³eczeñstwa przej- kania tj. 1 grudnia br. z dr menty, ale tak¿e fragmenty 
œciowego” oraz czas budowy Tomaszem Osiñskim w Mu- wspomnieñ pochodz¹ce 
„spo³eczeñstwa socjalistycz- zeum Regionalnym w Jano- z prywatnych zbiorów m.in. 
nego”. Prowadzono je pod wie Lubelskim. Przypom- rodziny Zamoyskich. Cieka-
has³em „uspo³ecznienia pod- nijmy, ¿e dr Osiñski jest tak- w¹ formê wystawy jest za-
stawowych œrodków produk- ¿e autorem wystawy „Rewo- mieszczenie fragmentów 

artyku³ów prasowych i ry-
sunków satyrycznych, na 
podstawie których mo¿emy 
przeœledziæ propagandowe 
zabiegi ówczesnej w³adzy 
w celu zniszczenia kultury 
ziemiañskiej. W spotkaniu 
uczestniczy³a m³odzie¿ z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubel-
skim, z nauczycielami histo-
rii: Izabel¹ Skrzypa i Mari¹ 
Krzosek.

„Rewolucja spo³eczna” czy „dzika przebudowa”?

Odkrywaj¹ œlady przesz³oœci

Przypomnieæ ludzi, 
których nie z³ama³ 

stan wojenny

Czy to tylko legenda?

Gdy posklejamy 
„rozbite pami¹tki”

Tekst i foto: 
Dorota Kozdra

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Mówi¹, ¿e ka¿dy pre-
tekst jest dobry, aby powró-
¿yæ. Wró¿ymy w noc Œw. 
Jana, w Sylwestra, a szcze-
gólnie w noc Œw. Andrzeja. 
I w tym miejscu powiedzieæ 
trzeba, ¿e wró¿by listopado-
we, przynosz¹ nam najwiê-
cej wra¿eñ. Mogli przeko-
naæ siê o tym, tak najmniejsi 
mieszkañcy naszego miasta, 
jak przedszkolaki, a tak¿e 
m³odzie¿. Pod baczn¹ obser-
wacj¹ pracowników Mu-
zeum Regionalnego w Jano-
wie Lubelskim: Justyny 
Widz, Magdaleny Mêdrek, 
Piotra Widza, Agnieszki 
Fac, w ostatnich dniach lis-
topada br. mogliœmy uczest-
niczyæ w wyj¹tkowych spot-
kaniach, a co wiêcej mie-
liœmy przyjemnoœæ do-
wiedzieæ siê co nas czeka 
w niedalekiej przysz³oœci. 
Spotkanie obfituj¹ce w ta-
jemnicê i magiê, dla jednych 
by³o dobr¹ zabaw¹, dla 
innych siêgniêciem w stronê 
tradycji naszego regionu. 
Opowieœci o dawnych zwy- lub ¿ona. Dawniej-jak zazna- starego przys³owia „Na œw. 
czajach zainteresowa³y naj- cza Barbara Nazarewicz - Andrzeja B³yska pannom 
m³odszych, którzy z wiel- Dyrektor Muzeum Regio- nadzieja”. Ogromna by³a 
kim zainteresowaniem zer- nalnego w Janowie Lubel- ró¿norodnoœæ tych wró¿b. 
kali na wylane figurki z wos- skim zaznacza „Wigilia œw. Czêœæ z nich przeniesiona 
ku. Nadmieñmy, ¿e w ostat- Andrzeja przypadaj¹ca na zosta³a na wieczór Œwi¹t 
nich latach pojawi³y siê 29 listopada by³a i jest tra- Bo¿ego Narodzenia i Nowe-
nowe fory wró¿b. Jedna dycyjnym wieczorem wró¿b go Roku. Zakoñczenie and-
z nich to ta w której ch³opcy matrymonialnych. Panny, rzejkowego wró¿enia po-
i dziewczêta na zmianê prze- bacz¹c by ¿aden z ch³opców winno odbyæ siê przed pó³-
k³uwaj¹ kartki z imionami, ich nie podgl¹da³ wró¿y³y noc¹”.
sprawdzaj¹c, jak bêdzie na- sobie w tym dniu, w wielkim Tekst: Dorota Kozdra, 
zywa³ siê ich przysz³y m¹¿, skupieniu i napiêciu w myœl foto: Agnieszka Fac

„Jeœli to nie sen i mo¿e 
istnieæ œwiat. Gdzie niebo 
nie ma skaz, a wolnoœæ nie 
ma ram. Jeœli wiara w nas 
tylko z³udn¹ jest. Czy siê 
skoñczy noc? Czy nadejdzie 
dzieñ?” - s³yszymy s³owa 
piosenki œpiewanej przez 
Aleksandrê Hulak podczas 
spektaklu teatralnego „Ali-
cja w krainie Czarów”. W tej 
jednej chwili przenosimy siê 
do krainy baœni, a wraz z na-
mi nasze myœli. Przenosimy 
siê, a mo¿e uciekamy od ota-
czaj¹cej nas rzeczywistoœci. 
„Jeœli to nie sen i mo¿e 
istnieæ œwiat…”-  stawiamy 
kolejne pytanie, gdy s³y-

które w 2015 roku otrzyma³y nie. Uczestników ocenia³o szymy piosenkê w wykona-
stypendia od Marsza³ka jury w sk³adzie: Prof. And-niu Aleksandry, tym razem 
Województwa Lubelskiego. rea Jaworska, dr Jaros³aw jest to X edycja Miêdzynaro-
Wœród 141 osób nagrodzo- Cymerman - kompozytor, dowego Festiwalu Piosenki 
nych przez Zarz¹d Woje- Piotr Selim - muzyk. Wcze-„Podlaska Nuta 2015”. Ola 
wództwa Lubelskiego by³a œniej tj. 22-23 paŸdziernika zdoby³a II miejsce „Srebrn¹ 
to Aleksandra Ma³ek, El¿- 2015 roku, odby³y siê Nutê”. Aleksandra Hulak to 
bieta Jakubiec i Aleksandra przes³uchania do IV Kon-laureatka wielu konkursów 
Hulak. Stypendia otrzyma³y kursu Piosenki dla Dzieci wokalnych. Przypomnijmy, 
osoby zajmuj¹ce siê twór- i M³odzie¿y „DEBIUT” ¿e w 2012 roku bêd¹c uczen-
czoœci¹ artystyczn¹ w dzie- w Siedlcach. Jury przes³u-nic¹ klasy szóstej Publicznej 
dzinach: muzyka, plastyka, cha³o 100 uczestników. Szko³y z Oddzia³ami Inte-
film, teatr, literatura, foto- W kategorii szko³y gim-gracyjnymi, otrzyma³a sta-
grafia. nazjalne Aleksandra Hulak tuetkê Antek Roku w kate-
Mi³¹ informacj¹ by³a dla nas w piosence „Zawo³a³am za gorii Talent Roku 2012. 
wiadomoœæ, i¿ podczas VI póŸno” zajê³a I miejsce. Pod Obecnie uczennica Gimna-
Ogólnopolskiego Konkursu koniec 2015 roku, Ola wziê-zjum Publicznego w Jano-
Poezji Œpiewanej „Na stru- ³a udzia³ w XI Wojewódz-wie. W obecnym roku - 2015 
nach poezji”, Aleksandra kim Festiwalu Piosenki dla - Aleksandra zdoby³a II 
Hulak w kategorii uczniów Dzieci i M³odzie¿y „Prezen-miejsce podczas XIX Ogól-
szkó³ gimnazjalnych wy- tacje” w Miêdzyrzecu Pod-nopolskiego Festiwalu pio-
œpiewa³a I miejsce. Nad- laskim, zajmuj¹c III miejsce. senki dla dzieci i m³odzie¿y 
mieñmy, ¿e uroczyste og³o- ¯yczymy Oli wielu sukce-„Rozœpiewany WAWER” 
szenie wyników i koncert sów w Nowym Roku w Warszawie. Warto tu 
Galowy odby³ siê 26 listo- 2016!!!podkreœliæ, ¿e Aleksandra 
pada w Auli Caritas Archi- Tekst: Dorota Kozdra, Hulak by³a jedn¹ z uczennic 
diecezji Lubelskiej w Lubli- foto: archiwum Oli Hulakz Gminy Janów Lubelski, 

Jaki jest sekret kobiet? Panie mog³y skorzystaæ gabinetu kosmetycznego - atmosferze zrobisz piêkne 
Odpowiedzi¹ jest nowo po- z gratisowych zabiegów „STREFA KOBIET - to paznokcie, rzêsy i fanta-
wsta³a Strefa Kobiet. W nie- oraz profesjonalnych porad miejsce które powsta³o styczny makija¿”. Gdyby 
dzielne popo³udnie tj. 6 kosmetologów polskiej fir- z myœl¹ zarówno o naszych w krótkich s³owach streœciæ 
grudnia br., mia³o miejsce my BANDI oraz niemieckiej wspania³ych „sta³ych” kli- to wyj¹tkowe miejsce nale-
uroczyste otwarcie STREFY firmy KLAPP. Ponadto entkach, jak i nieustaj¹co ¿a³oby powiedzieæ,  i¿ 
KOBIET (przy ul. Zamoy- odwiedzaj¹ce tego dnia powiêkszaj¹cej siê liczbie STREFA KOBIET to per-
skiego 56), w sk³ad której STREFÊ KOBIET, wszyst- nowych klientek. Tutaj pod fekcja, innowacja, komfort, 
wchodzi Strefa Fitness i So- kie Panie mog³y skorzystaæ z okiem fachowej obs³ugi relax, precyzja, radoœæ, 
arium, Strefa Kosmetyki makija¿u i fachowych porad wymodelujesz swoj¹ syl- atmosfera, energia to najlep-
Profesjonalnej, Strefa Maki- wiza¿ystki firmy KARAJA. wetkê, zadbasz o g³adkie sza jakoœæ, to nowe standar-

Jak podkreœla Monika Ga-ja¿u i Strefa Piêknych Pa- i piêkne cia³o, dopieœcisz dy bran¿y beauty. 
briela Ciukaj - w³aœcicielka Tekst i foto: Dorota Kozdraznokci. Tego dnia wszystkie swoj¹ cerê. W przyjemnej 

„Moja 20-letnia ¿ycio- tawy malarstwa, z któr¹ 
wa pasja i przygoda z ma- mamy przyjemnoœæ zapoz-
larstwem to przypadek. Nie naæ siê w Janowskim Oœ-
jestem zawodowym plas- rodku Kultury. W obrazach 
tykiem. Mój pseudonim Pana Zenona s¹ odcienie 
artystyczny brzmi Zen- szaroœci, k³êbi¹ce siê my-
Stein. 20 lat to trudny okres œli, s³aboœæ mrocznego 
mojego ¿ycia z powodu kierunku, œlady têsknoty. 
stanu zdrowia, to ci¹g³e Ogl¹daj¹c malarstwo Ze-
borykanie siê ze s³abo- nona Pachly zauwa¿ymy, 
œciami fizycznymi. To ¿e wiêkszoœæ prac to ab-
równoczeœnie okres œwia- strakcja bêd¹ca przetwo-
domoœci cz³owieka szu- rzeniem rzeczywistoœci do-
kaj¹cego motywacji, by tycz¹cej spraw ludzi i ota-
powracaæ do œwiata nor- czaj¹cego nas œwiata. Wys-
malnoœci. Malarstwo jest t¹ tarczy jeden moment, wys-
pasj¹, która daje mi rów- tarczy zatrzymaæ siê na 
nowagê, by odnajdowaæ kilka sekund, aby odnaleŸæ 
siê, by mieæ chêæ poszuki- w „tych obrazach” frag-
wania nowych si³ w wyœ- ment siebie.
cigu z chorob¹” - zaznacza Tekst: Dorota Kozdra,
Zenon Pachla (pochodzi 

 foto: JOKz Zaklikowa), autor wys-

O tym, co skrad³ 
nam czas

Nagrody sypi¹ siê jak z nut „Andrzejkowe” spotkanie 
z tradycj¹

Jaki jest sekret kobiet? 

Monika Gabriela Ciukaj
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Dnia 19 paŸdziernika dr hab. Danuta Opozda 
2015 r. w Janowskim Oœrod- mówi³a o funkcji wycho-
ku Kultury odby³a siê konfe- wawczej wspó³czesnej ro-
rencja Wspó³czesna rodzina: dziny. Wa¿nym punktem 
problemy i perspektywy po- konferencji by³y dobre 
mocy. 25 lat pomocy rodzi- praktyki podczas, których 
nie. Jej organizatorami byli: Pani Anna Œmit Dyrektor 
Katolickie Centrum Pomocy Powiatowego Centrum Po-
Rodzinie w Janowie Lubel- mocy Rodzinie w Janowie 
skim, Oœrodek Pomocy Spo- Lubelskim zaprezentowa³a 
³ecznej w Janowie Lubel- organizacjê systemu pomo-
skim, Gmina Janów Lubel- cy dziecku i rodzinie w po-by³a prezentacja Ma³gorzaty 
ski oraz Uniwersytet Marii - wiecie janowskim, zaœ Ewa Frant - B³a¿uckiej z Wydzia-
Curie Sk³odowskiej w Lub- Stañko pracownik socjalny ³u Polityki Spo³ecznej Lu-
linie Wydzia³ Pedagogiki Oœrodka Pomocy Spo³ecz-belskiego Urzêdu Woje-
i Psychologii Zak³ad Pracy nej mówi³a o wartoœciowej wódzkiego w Lublinie, która 
Socjalnej. Podczas konfe- roli dla rodzin janowskiej zaprezentowa³a funkcjo-
rencji podejmowano wiele karty du¿ej rodziny. Na za-nuj¹ce na terenie wojewódz-
tematów dotycz¹cych wspó³- koñczenie przedstawiciele twa lubelskiego narzêdzia  
czesnej rodziny oraz proble- rodzin zastêpczych z  powia-polityki rodzinnej, w tym 
mów i dysfunkcji jakie jej tu janowskiego dzielili siê asystenturê i placówki 
dotykaj¹ podkreœlaj¹c war- swoimi doœwiadczeniami wsparcia dziennego. Du¿ym 
toœæ rodziny, potencja³ bycia rodzicem zastêpczym.zainteresowaniem uczestni-
rozwojowy, wychowawczy Na konferencjê przybyli ków cieszy³o siê wyst¹pie-
i opiekuñczy. zaproszeni goœcie w osobach nie Moniki Makowieckiej 
W tematykê konferencji ks. dr Jacka Staszaka Pro-z Centrum Aktywnoœci 
uczestników wprowadzi³y boszcza Parafii œw. Jana Lokalnej w Warszawie, 
wymowne s³owa piosenki Chrzciciela, ks. Jacka Bek-która z pasj¹ przedstawi³a 
Eleni „Na pomoc, na ratunek siñskiego Proboszcza Parafii metodê organizowania spo-
cz³owiekowi...”, nastêpnie œw. Jadwigi, Jerzego Bielec-³ecznoœci lokalnej, której 
przedstawiciel Departamen- kiego Starosty Janowskiego, realizacja wp³ywa na popra-
tu Polityki Rodzinnej Mini- Bartosza Piecha Wicesta-wê jakoœci ¿ycia rodzin. Pani 
sterstwa Pracy i Polityki rosty Janowskiego oraz Bo-prof. dr hab. Alina Rynio 
Spo³ecznej w Warszawie ¿eny Czajkowskiej Sekre-z Katolickiego Uniwersytetu 
Pawe³ Stanilewicz, przed- tarza Gminy Janów Lubel-Lubelskiego w Lublinie 
stawi³ instrumenty w zakre- ski.podkreœli³a wartoœæ rodziny 
sie polityki rodzinnej. Do- Tekst: Anna Mazur; oraz pomocniczoœæ krêgów 
pe³nieniem jego wyst¹pienia Foto: Dorota Kozdraœrodowiskowych, natomiast 

„Na pomoc, na ratunek 
cz³owiekowi…”

i Gmin¹ Janów Lubelski w ubieg- ta rodziny, doradcy zawodowego). Podsumowaniem dzia³añ by³a 
³ym roku podjê³o siê inicjatywy Kolejnego dnia odby³y siê warsz- Ogólnopolska Konferencja Nau-
zorganizowania Pierwszych Jano- taty. Dla dzieci w wieku szkolnym kowa, która odby³a siê 9 paŸ-
wskich Dni Rodziny, które odby³y zorganizowany zosta³ warsztat pt. dziernika 2015 r. w Janowskim 
siê pod has³em „Rodzina wielo- „Czy nauka mo¿e staæ siê przygod¹ Oœrodku Kultury. 
dzietna - koszt czy ¿yciowa inwe- ¿ycia?”. Celem warsztatu by³o Dzia³aniem towarzysz¹cym II Ja-
stycja?”. W zwi¹zku z tym, i¿ Pier- zaprezentowanie wybranych tech- nowskim Dniom Rodziny, by³ 
wsze Janowskie Dni Rodziny nik u³atwiaj¹cych skuteczne ucze- konkurs plastyczny dla rodzin pt. 
spotka³y siê z zainteresowaniem nie siê, otwieraj¹ce drzwi przygo- „Sprzedawcy wspomnieñ”. W ra-
lokalnej spo³ecznoœci, podjêt¹ ini- dy, jak¹ jest poznawanie œwiata mach konkursu wp³ynê³o kilkana-
cjatywê organizacji kolejnych, i zdobywanie wiedzy. W tym œcie prac, które zosta³y nagrodzone 
II Janowskich Dni Rodziny. samym czasie doroœli (rodzice, i wyró¿nione podczas konferencji. 

opiekunowie, dziadkowie) mogli Obok rodziny wielodzietnej, wy- Inicjatywa skierowana by³a do 
uczestniczyæ w warsztacie pt. j¹tkowy, ale niestety zapominany wszystkich rodzin, nie tylko wielo-

To ju¿ druga edycja „janow- rodzin, które z ró¿nych powodów model rodziny stanowi rodzina „ABC zarz¹dzania bud¿etem do- pokoleniowych, ale koncentrowa³a 
skiego” œwiêta rodziny, które s¹ stygmatyzowane i w pewnym wielopokoleniowa. Dlatego te¿ II mowym”. Zagadnienia analizo- siê przede wszystkim na pro-
odby³o siê w dniach 7-9 paŸdzier- sensie zagro¿one wykluczeniem Janowskie Dni Rodziny odby³y siê wane w czasie spotkania dotyczy³y mowaniu tego modelu, pokazaniu 
nika 2015 r. Inicjatywa mia³a na spo³ecznym. Wychodz¹c z za³o¿e- pod has³em „Rodzina wielopoko- min. podstaw finansów domo- wartoœci wychowywania siê i fun-
celu przede wszystkim promowa- nia, ¿e ka¿da rodzina niesie ze sob¹ leniowa - ³¹czy, uczy, wspiera”. wych, po¿yczek i kredytów, two- kcjonowania w tego typu œrodo-
nie zapomnianych i stygmatyzo- szereg wa¿nych wartoœci Janow- Pierwszego dnia rodziny mog³y rzenia domowego bud¿etu, oszczê- wisku rodzinnym.  
wanych modeli rodziny. Obserwa- skie Stowarzyszenie Niesienia skorzystaæ z bezp³atnego poradnic- dzania bez wyrzeczeñ, planowania Tekst: Anna Mazur - Koordynator 
cja ¿ycia codziennego potwierdza, Pomocy Humanus we wspó³pracy twa specjalistycznego (np. psycho- i kontroli wydatków oraz radzenia II Janowskich Dni Rodziny; 
¿e wœród nas funkcjonuj¹ modele z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej loga, logopedy, prawnika, asysten- sobie w sytuacjach kryzysowych. Foto: Jan Machulak

II Janowskie Dni Rodziny

To wyj¹tkowe spotkanie zo- rzów, Wójtów i nas jako Sta-
sta³o poprowadzone w myœl rostwo Powiatowe do tego, 
s³ów z „Ma³ego Ksiêcia” - ¿eby temu zaradzaæ i prze-
„Dobrze widzi siê tylko ser- ciwdzia³aæ - dodaj¹c - „w Sej-

mie mamy Pos³a Jerzego cem, najwa¿niejsze jest nie-
Bieleckiego z naszego mia-widoczne dla oczu”. O tej 
sta, doœwiadczonego Bur-bogatej w sens s³ów intencji 
mistrza Krzysztofa Ko³tysia. podczas spotkania wspom-
Myœlê, ¿e wspólnie uda siê nia³ Krzysztof Ko³tyœ - Bur-
nam zorganizowaæ nowe mistrz Janowa Lubelskiego. 
miejsca pracy” - podkreœli³ Wspomnia³ tak¿e o tym, jak 
Janowski Starosta. Ks. kan. wiele jest osób w naszej gmi-
dr Jacek Staszak nie ukrywa³ nie, które aktywnie w³¹czaj¹ 
zadowolenia gdy mówi³ „na siê w t¹ szlachetn¹ akcjê. 
Ziemi Janowskiej s¹ ludzie W tym roku jak - zaznaczy³a 
wielkiego serca, którzy pot-Anna Szmidt - tegoroczn¹ 
rafi¹ siê dzieliæ dobrem liderk¹ „Szlachetnej Paczki” 
z drugim cz³owiekiem”. w Powiecie Janowskim by³a 
Tym dobrem tego dnia po-Anna Kaproñ, dziêki której 
dzielono siê z 63 rodzinami. 63 rodzin mog³o otrzymaæ te 
Ka¿da paczka, by³a inna, ale wyj¹tkowe prezenty. To jest 
to co ³¹czy³o ten wspólny cel ten wyj¹tkowy gest szlachet-
to szlachetnoœæ serca. noœci, dobroci, w stronê 
Tekst i foto: Dorota Kozdranajbardziej potrzebuj¹cych. 

Przedœwi¹teczna pomoc 
Grzegorz Pyrzyna - Starosta 

w postaci „Szlachetnej Pacz-
Janowski  zwracaj¹c siê do 

ki, któr¹ otrzyma³o w tym 
wszystkich zebranych, a jed-

roku 63 rodzin jest szczegól-
noczeœnie do tych, którzy 

nym prezentem adresowa-
ka¿dego roku staraj¹ siê byæ nym do konkretnych osób. 
blisko problemów „tych ro-Podsumowanie VII edycji 
dzin”, w swej wypowiedzi „Szlachetnej… „ w Powie-
zaznaczy³: „To Wy przedsta-cie Janowskim mia³o miej-
wiacie nam skalê proble-sce 16 grudnia br. w Janow-
mów wykluczenia spo³ecz-skim Oœrodku Kultury. Spot-
nego, bezrobocia i emigracji kanie zosta³o poprowadzone 
zarobkowej. Problemów, przez Annê Szmidt - koor-
które zobowi¹zuj¹ Burmist-dynatora wojewódzkiego 

„Szlachetnej Paczki” oraz 
Daniela Wielebê - aktora, 
piosenkarza pochodz¹cego 
z Janowa Lubelskiego. Na 
zaproszenie Anny Szmidt, 
na deskach JOK tego dnia 
wyst¹pi³a Laura Samoj³o-
wicz - aktorka, piosenkarka, 
artyœci z teatru Muzycz-
nego w Lublinie oraz grupa 
taneczna JUMP pod kierun-
kiem £ukasza Kurzyny.

Szlachetna Paczka dostarczona…
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Przekazywane z pokolenia na poprzez wszystkie lata przyczynili zabrakn¹æ tak¿e zespo³ów obrzê- rocznych Gryczaków. Nie sposób po³em „Janowiacy” to Alina 
pokolenie, w przekazie pisemnym, siê do kontynuowania dzia³alnoœci dowych zaprzyjaŸnionych z zespo- tak¿e wymieniæ wszystkich nagród Myszak z Kocudzy, Anna Chmiel z 
ustnym. Przekazywane z trosk¹ zespo³u. Nale¿y tu wymieniæ: ³em œpiewaczo - obrzêdowym o zasiêgu wojewódzkim i ogólno- Wólki Ratajskiej, Stefan Ma-
o zachowanie dziedzictwa kulturo- Zenobiê Wo³oszynek, Krystynê „Janowiacy”. polskim, które corocznie zespó³ ziarczyk z Andrzejowa, Janina 
wego. Czy to jest tylko tradycja? Placha, Krystynê Sowa, Mariê Przypomnijmy, ¿e zespó³ w maju otrzymuje w ramach przegl¹dów, Chmiel z Wólki Ratajskiej, 
Pytamy, gdy uczestniczymy w ju- Lewandowsk¹. 2015 roku, z okazji dzia³alnoœci konkursów œpiewaczych, czy Agnieszka £ukasik z Zofianki, 
bileuszu z okazji 30. lecia dzia- Najserdeczniejsze ¿yczenia Jubila- otrzyma³ nagrodê od Ministra widowisk teatralnych.  Dotych- Irena Olech, Edward Olech, Maria 
³alnoœci zespo³u œpiewaczo - tom z³o¿y³ Krzysztof Ko³tyœ - Kultury i Dziedzictwa Narodo- czas opracowane i prezentowane Kutaœ, Maria Mêdrek, Monika 
obrzêdowego „Janowicy”. Obok Burmistrz Janowa Lubelskiego, wego. Jak zaznacza Lidia Tryka - zosta³y widowiska: „Zmówiny”, Bednarczyk, Maria Jeremiejew, 
tego pytania nale¿y postawiæ Bo¿ena Czajkowska - Sekretarz szefowa zespo³u „nagroda to wiel- „Prz¹dki”, „Poœnik Janowski”, „Ze Teresa Ciosmak, Marta Król, 
dodatkowe - tym razem dotycz¹ce Gminy, Ewa Janus - Przewod- kie wyró¿nienie dla wszystkich œwiecokiem”, „Kusoki”, „Na Krystyna Wójcik, Zbigniew But-
naszego wk³adu w upowszechnia- nicz¹ca Rady Miejskiej, Bartosz cz³onków, którzy od 1984 roku Œwiêtego Jêdrzeja”. Nadmieñmy, ryn, Adam ¯elazko, Aleksander 
nie, a co najwa¿niejsze pielêgno- Piech - Wicestarosta Janowski, dzia³ali w zespole, których ju¿ nie ¿e najwiêksze sukcesy odnios³y Bielak, Bronis³aw Rawski, Kapela 
wanie tradycji, kultury i historii Piotr Rzetelski - Radny Woje- ma wœród nas. Lista wszystkich widowiska zwyczajowe: „U garn- „Stacha” z Dzwoli, Stefan Myszak, 
regionu. Odpowiedzi¹ jest zespó³ wództwa Lubelskiego, Marek artystów na prze³omie 30 lat to carza Jadamka” i „Rózgowiny”, Aleksander Czary, Bronis³awa 
„Janowiacy” kierowany pod kie- Grzyb - Radny Powiatowy oraz  dr ponad 70 osób: aktorów, œpiewa- które otrzyma³y presti¿owe na- Jargie³o, El¿bieta Kamiñska. Nad-
runkiem Lidii Tryka - instruktor ds. Artur Sêpoch - Dyrektor Woje- czek, cz³onków kapel, tancerzy, grody na Ogólnopolskich Sej- mieñmy, ¿e w sk³ad obecnego 
folkloru Janowskiego Oœrodka wódzkiego Oœrodka Kultury w Lu- instrumentalistów”. Zespó³ wspó³- mikach Teatrów Wsi Polskiej zespo³u to: Lidia Tryka, Irena 
Kultury. Wœród zaproszonych blinie, dr Dominik Ab³amowicz - pracuje z Muzeum Okrêgowym w Tarnogrodzie (2004 i 2008). Olech, Edward Olech, Maria 
goœci (dnia 14 listopada br.) nie Dyrektor Muzeum Regionalnego w Sandomierzu. Jeszcze dzisiaj pa- Warto tu podkreœliæ, ¿e widowiska Jeremiejew, Maria Mêdrek, Teresa 
mog³o zabrakn¹æ Aliny Dudzic, w Sandomierzu z pracownikami, miêtamy, gdy w lipcu „Janowiacy” opracowane s¹ zgodne ze zwy- Ciosmak, Marta Król, Alina 
która do 1991 roku kierowa³a a tak¿e Dyrektorzy i Kierownicy nagrali widowisko obrzêdowe czajami Ziemi Janowskiej, pod Myszak.
zespo³em, a tak¿e wszystkich tych, Gminnych Oœrodków Kultury „Prz¹dki”, które osobiœcie mog- kierunkiem Lidii Tryka. Osoby, Tekst i foto: 
którzy od pocz¹tku jego powstania, z Powiatu Janowskiego. Nie mog³o liœmy zobaczyæ podczas tego- które stale wspó³pracuj¹ z zes- Dorota Kozdra

Przy dŸwiêkach muzyki z lat „To co da³ nam œwiat niespodzianie Lubelskim. W obecnoœci zaproszo- Zarzeczna, Lucyna Ga³us, Krysty- tak¹ odznakê otrzyma³ Krzysztof 
90. tych, a szczególnie w mi³ym zabra³ los, dobre chwile skrad³ nych goœci zosta³y nadane odzna- na Stawiarska. Legitymacje cz³on- Ko³tyœ - Burmistrz Janowa 
towarzystwie dnia 14 listopada br. nios¹c w zamian baga¿ zwyk³ych czenia. Edward Jarosz i Zbigniew kowie zosta³y wrêczone przez Lubelskiego oraz Henryk R¹¿ew-
spotkali siê seniorzy, aby œwiêto- trosk. To co da³ nam œwiat to Smarz otrzymali legitymacje Jerzego Bieleckiego - Pos³a na ski - Nadleœniczy Nadleœnictwa 
waæ Powiatowe Obchody Dnia odesz³o z biegiem lat, có¿ wart jest cz³onkowskie oraz zostali odzna- Sejm RP. Janów Lubelski. Nadmieñmy, ¿e 
Seniora. Ten dzieñ dla jednych sta³ dziœ niewczesny ¿al, ¿e los wzi¹³ to czeni odznak¹ honorow¹. Tego W tym roku, tak jak i w ubieg³ym, uroczystego wrêczenia dokona³ 
siê okazj¹ do wspólnej zabawy, do co da³”. dnia do zwi¹zku zosta³o przyjêtych Polski Zwi¹zek Emerytów, Ren- Bronis³aw Witkowski - Przewod-
integracji zaprzyjaŸnionych klu- Sobotnie spotkanie zosta³o po- 7 nowych cz³onków. Nowi cistów i Inwalidów Zarz¹du G³ów- nicz¹cy Zarz¹du Zamojskiego 
bów seniora, dla innych by³ i po- prowadzone przez Zofiê Widz - cz³onkowie: Krystyna Szczuka, nego w uznaniu za wybitne zas³ugi Zwi¹zku Emerytów, Rencistów 
zosta³ czasem zapisanym w sercu Bary³a Przewodnicz¹c¹ Rejono- Henryka Wójcik, Stanis³aw dla zwi¹zku nada³ Z³ote Odznaki i Inwalidów. 
niejednego uczestnika w myœl s³ów: wego Zwi¹zku PZRiI w Janowie Wójcik, Maria Ruga³a, Krystyna Honorowe. Dnia 14 listopada br. Tekst i foto: Dorota Kozdra

To co da³ nam œwiat, czy odesz³o z biegiem lat?

Dnia 4 listopada br. bu. S³owa podziêkowania znawczo - turystyczne, 
uczestniczyliœmy w Dniu skierowane w rêce Henryka spotkania przy ognisku, 
Seniora w Klubie Seniora R¹¿ewskiego - Nadleœ- imprezy integracyjne, 
„Janowiacy”. Podczas niczego oraz dla Powia- uczestniczy w uroczysto-
spotkania Pani Halina towego Banku Spó³ - œciach religijnych i patrio-
£ukasz w imieniu seniorów dzielczego. Przypomnijmy, tycznych. Od trzech lat 
klubu dziêkowa³a Bur- ¿e Klub Seniora „Janowia- dzia³a Zespó³ Seniorów, 
mistrzowi - Krzysztofowi cy” dzia³a od czterech lat. który stara siê swoim re-
Ko³tysiowi, Sekretarz - Klub liczy oko³o 70 senio- pertuarem promowaæ Zie-
Bo¿enie Czajkowskiej, rów z gminy Janów Lu- miê Janowsk¹ i Janów 
Przewodnicz¹cej Rady belski. Oprócz spotkañ co Lubelski. 

Tekst: Dorota Kozdra, Miejskiej - Ewie Janus za tygodniowych, Klub orga-
Foto: Jan Machulakwsparcie dzia³alnoœci klu- nizuje wycieczki krajo-

Spleceni nitk¹ tradycji - 30. lecie zespo³u „Janowiacy”

Dzieñ Seniora w Klubie Seniora "Janowiacy”

Alina DudzicLidia Tryka
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W dniu 11 grudnia 2015 
roku w Sali Widowiskowej 
Janowskiego Oœrodka Kul-
tury odby³a siê Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa 
nt. „Wykluczenie spo³eczne 
- aktualne wyzwania i skutki 
w skali mikrospo³ecznej”. 
Organizatorem Konferencji 
by³o Janowskie Stowarzy-
szenie Niesienia Pomocy 
„Humanus” w Janowie Lu-
belskim, Wy¿sza Szko³a 
Przedsiêbiorczoœci i Admi-
nistracji w Lublinie oraz szych problemów dot. wy- muj¹cymi siê tymi sprawami bezpoœrednio sprowadzaj¹ nus” w Janowie Lubelskim w tych realiach, realiach 
Fundacja Konwent Klubów i kluczenia spo³ecznego a mia- na co dzieñ. Mam œwiado- ten problem do spraw o zna- i Klub Integracji Spo³ecznej. trudnych ekonomicznie i kul-
Centrów Integracji Spo³ecz- nowicie zagro¿enie wyklu- moœæ, ¿e idea szeroko po- czeniu ponadwymiarowym. W ramach projektu 12 osób turowo, da³a im pewne swo-
nej w Janowie Lubelskim. czeniem spo³ecznym kobiet jêtej pomocy spo³ecznej Ale wracaj¹c do samej bezrobotnych (w wieku od iste poczucie wartoœci. War-
Wœród zaproszonych goœci doœwiadczaj¹cych przemo- z punktu widzenia osoby jej Konferencji - dyskusja na 25 do 60 lat) z terenu Janowa toœci, której nie zast¹pi¹ 
znaleŸli siê m.in. przedsta- cy domowej. Kulminacyj- potrzebuj¹cej sprowadza siê temat wykluczenia spo- Lubelskiego odby³o szkole- ¿adne z³udne obietnice i fa³-
wiciele janowskich w³adz nym momentem spotkania w wiêkszoœci przypadków ³ecznego jest potrzebna a jej nie, maj¹ce na celu zwiêk- szywe zapewnienia, ¿e bê-
samorz¹dowych - Wicesta- by³o wrêczenie dyplomów do pomocy materialnej, zaœ ustalenia i wyniki powinno szenie ich szans na zaistnie- dzie lepiej. Stwierdzenie, ¿e 
rosta Janowski Antoni Kul- absolwentom Klubu Integra- tzw. „sfera duchowa” (np. siê przenosiæ na grunt goto- nie na lokalnym rynku pracy. swój los trzeba braæ we 
pa, Sekretarz Gminy Janów cji Spo³ecznej (6 kobiet rozmowa z psychologiem, wy na ich przyjêcie. Insty- W trakcie szkolenia bezro- w³asne rêce jest, w tym 
Lub. Bo¿ena Czajkowska, i 6 mê¿czyzn z Janowa doradc¹ zawodowym itp.) tucje i organizacje zajmuj¹- botni nabyli kilka przydat- konkretnym przypadku, jak 
przedstawiciele jednostek Lubelskiego), którzy brali zostaje „zepchniêta” na plan ce siê sprawami osób wyklu- nych umiejêtnoœci - ukoñ- najbardziej na miejscu. War-
organizacyjnych powiatu udzia³ w szkoleniu. Dyplo- drugi. Potrzebuj¹cy takiej czonych b¹dŸ zagro¿onych czenie kursów: m.in. na pra- to w tym miejscu wspom-
i gminy: Policji, PUP, PCPR, my i pami¹tkowe gad¿ety formy pomocy jak¹ oferuj¹ wykluczeniem z terenu na- wo jazdy, obs³ugê wózków nieæ, w odniesieniu do infor-
OPS, DPS „Barka”, oraz wrêczali Anna Mazur i Pa- instytucje i organizacje szej gminy i powiatu, staj¹ wid³owych. W pocz¹tkach macji uzyskanych podczas 
szkó³ i in. G³ównymi a zara- we³ Wiœniewski. samorz¹dowe mog¹ liczyæ przed du¿ym wyzwaniem roku 2016 znajd¹ oni zatrud- Konferencji, ¿e ta forma 
zem najwa¿niejszymi goœæ- Moja obecnoœæ na Konfe- aktywizacji bezrobotnych na zrozumienie i pomoc, ale dotycz¹cym dzia³añ podej- nienie w ró¿nych jednost-
mi by³y osoby bezrobotne rencji nie by³a przypadkowa zaczyna przynosiæ coraz niekoniecznie i nie zawsze mowanych w celu stworze- kach organizacyjnych Urzê-
(absolwenci Klubu Integra- - celem moim by³o zweryfi- lepsze efekty. Powstaj¹ no-wyniki tego zrozumienia nia warunków zmierzaj¹- du Miejskiego.
cji Spo³ecznej), które dziêki kowanie kwestii teoretycz- To po³¹czenie teorii z prak- we Centra i Kluby Integracji i tej pomocy przynosz¹ cych do polepszenia sfery 
projektowi stworzonemu nych poruszanych podczas tyk¹, w opinii uczestników Spo³ecznej, które poprzez wymierne korzyœci. Prob- ekonomicznej i ¿yciowej 
pod ich potrzeby przez JSNP obrad z praktyk¹. Pojêcie szkolenia, z którymi rozma- swoj¹ dzia³alnoœæ zmieniaj¹ lem wykluczenia spo³ecz- tych¿e osób. Z konkretnym, 
Humanus, OPS i Powiatowy „osoby wykluczonej” nie wia³em, pozwala w pe³ni obraz lokalnych rynków nego to problem nas wszyst- w ca³oœci ukierunkowanym 
Urz¹d Pracy w Janowie jest dla mnie pojêciem wyr- doceniæ starania osób i insty- pracy, w ich ramach bezro-kich - nie mê¿czyzny / ko- na pomoc osobom zagro¿o-
Lubelskim mia³y mo¿liwoœæ wanym z kontekstu. To stan tucji zwi¹zanych z pomoc¹ botni znajduj¹ zatrudnienie biety alkoholika, recydywis- nym wykluczeniem spo³ecz-
skorzystania z oferty szkole- fizyczny i psychiczny, który socjaln¹. Sama œwiadomoœæ, lub sami tworz¹ m.in. spó³-ty /ki, narkomana /ki a na- nym, projektem wysz³o 
niowej, która w wydatny nie jest stanem w jakim ¿e cz³owiek, który dotych- dzielnie socjalne. To dobrze wet osoby starszej. To nasze Janowskie Stowarzyszenie 
sposób mia³a polepszyæ ich mo¿na normalnie funkcjo- czas nie móg³ odnaleŸæ siê rokuje na przysz³oœæ, zarów-dzia³ania poœrednio czasami Niesienia Pomocy „Huma-
mo¿liwoœci odnalezienia siê nowaæ. Moja œwiadomoœæ no ich w³asn¹, ich rodzin jak 
i zaistnienia na lokalnym dotycz¹ca zjawiska „wyklu- równie¿ tych, którzy ju¿ w 
rynku pracy. czenia spo³ecznego” spro- tych realiach uczestnicz¹. 
Podczas Konferencji swoje wadza³a siê jedynie do tego, Mam nadziejê, ¿e takie 
referaty zaprezentowali za- ¿e „wykluczenie” to sta³o siê dzia³ania nie pozostan¹ 
proszeni goœcie - wyk³adow- tylko i wy³¹cznie na moje odosobnionym przypad-
cy szkó³ wy¿szych (m.in. „w³asne ¿yczenie”. Bior¹c kiem, ¿e sprawi¹ i¿ opinia 
KUL, WSPiA), pracownicy pod uwagê mój udzia³ o celowoœci takich dzia³añ 
s³u¿b spo³ecznych. Mówio- w Konferencji chcia³bym pozostanie opini¹ nie znaj-
no m.in. o wspó³zale¿noœci w sposób jak najbardziej duj¹c¹ pokrycia w rzeczy-
pomiêdzy wykluczeniem obiektywny odnieœæ siê do wistoœci. Nie bójmy siê 
spo³ecznym a wyklucze- spraw i problemów , które pomagaæ i nie bójmy siê z tej 
niem edukacyjnym, faktach zosta³y tam poruszone a do- pomocy korzystaæ a ¿ycie 
dotycz¹ce problemu wyklu- tyczy³y one zjawiska wyklu- nasze, naszych bliskich 
czenia spo³ecznego na tle czenia spo³ecznego, jego i wszystkich wokó³ nas 
uzale¿nienia od Internetu skutków i ewentualnych stanie siê lepsze, bezpieczne 
(wykluczenie cyfrowe). W wyzwañ jakie w przysz³oœci i spokojne.
innych wyst¹pieniach przed- mog¹ stan¹æ przed instytu- Tekst: ac, 
stawiono jeden z trudniej- cjami i organizacjami zaj- foto: Jan Machulak

Wykluczenie spo³eczne w teorii i w praktyce

Wychowankowie Œwietlicy Œrodo- Dofinansowanie prowadzenia zajêæ tym pomoc rodzinom i osobom w trud-
i programów socjoterapeutycznych nej sytuacji ¿yciowej oraz wyrównanie wiskowej „Stokrotka”, prowadzonej 
w placówce wsparcia dziennego. Ko- szans tych rodzin i osób. Placówka wspa-przez Janowskie Stowarzyszenie Nie-

rcia dziennego finansowana jest tak¿e lejno ze œrodków Ministra Rodziny, sienia Pomocy „Humanus”, dnia 11 
ze œrodków w³asnych organu Stowarzy-Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach grudnia br. wieczorn¹ por¹ w obecnoœci 
szenia Humanus pochodz¹cych ze projektu Pomoc spo³eczna, ze œrodków rodziców i zaproszonych goœci, przed-
sk³adek cz³onkowskich i darowizn Marsza³ka Województwa Lubelskiego stawili spektakl „Kopciuszek”. Niniej-

w ramach projektu Pomoc Spo³eczna, cz³onków.    Tekst i foto: Dorota Kozdrasze spotkanie  umili³a wizyta Œw. 
Miko³aja, którego obecnoœæ dostarczy-
³a dzieciom wiele radoœci. Wszyscy 
zostali obdarowani prezentami ufundo-
wanymi przez Akcjê Katolick¹ dzia³a-
j¹c¹ przy Janowskim Sanktuarium. 
Przypomnijmy, ¿e w 2015 roku, dzieci 
z œwietlicy mog³y skorzystaæ z wypo-
czynku w czasie wakacji, wy¿ywienia, 
a tak¿e uzyska³y pomoc w odrabianiu 
lekcji, czy skorzysta³y z pomocy spec-
jalistów: psychologa - Jolanty ¯ytko, 
pedagoga - Lucyny Œwita, logopedy - 
Magdaleny Niekra, wychowawczyni - 
Sylwia £agód. Zaznaczmy, ¿e œwietlica 
w 205 roku by³a finansowana z nastê-
puj¹cych Ÿróde³: œrodków z bud¿etu 
Gminy Janów Lubelski w ramach 
projektu - ochrona i promocja zdrowia.

Na spotkaniu z „Kopciuszkiem” i Œw. Miko³ajem
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Na wsparcie i pomoc oczeki- 3. Jednym z powa¿nych proble- 11. Ostatnio wiele mówi siê o eko-
wa³o i nadal oczekuje wielu ludzi mów spo³ecznych, wi¹¿¹cym siê nomii spo³ecznej, o jej efektyw-
w naszej gminie. Jak wielka jest w kwesti¹ ubóstwa jest zapewnie- noœci w stosunku do komercyjnych 
skala tych oczekiwañ i potrzeb nie dzieciom wy¿ywienia, czyli form przedsiêbiorczoœci? Jakie za-
zapyta³em Prezesa JSNP jedno- prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych lety posiada ekonomia spo³eczna 
czeœnie Doradcê Burmistrza ds. z tzw. do¿ywaniem. Czy w Janowie i co mo¿e daæ dla rozwoju indywi-
Ekonomii Spo³ecznej Paw³a Wiœ- Lubelskim podejmowane s¹ dzia- dualnego i spo³ecznoœci lokalnej?
niewskiego. ³ania na to wyzwanie? Ekonomia spo³eczna to nurt dzia³añ 
1. Czy mamy okreœlon¹ liczbê osób Problem do¿ywiania dzieci ³¹czy siê wpisanych w szeroko pojêt¹ politykê 
¿yj¹cych w ubóstwie materialnym z kwesti¹ ubóstwa gospodarstw do- spo³eczn¹ pañstwa, bêd¹cych alter-
i jakie kryteria okreœlaj¹ próg? natyw¹ do komercyjnych dzia³añ na mowych. To bardzo istotna sprawa 

rynku gospodarczym. Dzisiaj, po 2. Ile osób korzysta z us³ug Oœrod- w kontekœcie kwestii minimum 
wielu latach od momentu wejœcia ka Pomocy Spo³ecznej? egzystencji, ale tak¿e sprawa 
Polski do struktur Unii Europejskiej spo³ecznej odpowiedzialnoœci za Nie ma sytuacji idealnej, czyli takiej 
wiadomym jest powszechnie, ¿e m³ode pokolenie. Dlatego te¿, tak w której w danym momencie przy 
skorzystaliœmy wszyscy na wsparciu wa¿ne jest niedopuszczenie do okreœlonych kryteriach mierzenia 
finansowym - warunkiem takiej sytuacji, w której wystêpowa³oby poziomu ubóstwa zjawisko to nie 
oceny jest spojrzenie propañstwowe, zjawisko okreœlane kolokwialnie wystêpuje. Powiem wiêcej, zgodnie 
prospo³eczne. Ale po drodze nast¹-„g³odne dzieci”. Zapobieganie takiej z obowi¹zuj¹cymi standardami, we 

a Gmina asygnuje na ten cel kwotê jest 105 dzieci. Skala roczna tych pi³o wiele zmian w strukturze gos-sytuacji to priorytetowe zadanie wszystkich krajach, nawet tych 
160.000,00 z³. Oddzieln¹ kwesti¹ œwiadczeñ to oko³o 500 tys. z³. Wy- podarczej kraju, wiele z nich rz¹du i samorz¹du.  W Polsce najbardziej zamo¿nych ubóstwo jest 
udzielanej pomocy jest problem star- datek ten finansuje bud¿et pañstwa, zaskoczy³o nas i nie byliœmy ani funkcjonuje specjalny rz¹dowy definiowane. Zawsze bowiem mo¿-
szych osób z ró¿nym stopniem nie- lecz w sytuacji, gdy rozumiemy przygotowani do niwelowania ró¿-program do¿ywania dzieci. W Ja-na okreœliæ pewn¹ grupê osób lub 
pe³nosprawnoœci. W tym miejscu œrodki bud¿etu jako œrodki publiczne nic, likwidowania barier ani do nowie Lubelskim w 2014 r. rodzin „¿yj¹cych w ubóstwie” oraz 
w ramach œwiadczeñ rodzinnych tj. œrodki z pochodz¹ce z podatków, szybkiego przeciwstawiania siê na-skorzysta³o z niego 460 osób w tym: okreœliæ skalê zjawiska - to tylko 

rastaj¹cym dysproporcjom. Gospodar-oœrodek pomocy spo³ecznej wyp³aca to problem nabiera wówczas spo-366 dzieci. Ta pomoc wyra¿a siê kwestia wzglêdnoœci punktu odnie-
ka wolnorynkowa przynosi ze sob¹ zasi³ki pielêgnacyjne - w 2014 r. to ³ecznego kszta³tu.w formie pokrywania kosztów wy-sienia, punktu bazowego.  
to, co wszyscy lubimy, czyli w³as-kwota prawie 600 tys. z³. dawanych obiadów w placówkach 9. Czy wiemy ilu mieszkañców, Kluczem do poprawnej odpowiedzi 
noœæ prywatn¹ i w³asne decydowanie oœwiatowych. Osoby doros³e oraz 6. W katalogu problemów spo³ecz- szacunkowo, liczy obecnie Janów na to pytanie to jest w³aœciwe zde-
o niej. Ka¿dy z swej egoistycznej dzieci nieuczêszczaj¹ce do szkó³ nych wa¿n¹ spraw¹ jest zapewnie- Lubelski, wiele osób wyjecha³o finiowanie pojêcia ubóstwa. W lite-
natury d¹¿y do gromadzenia wokó³ i przedszkoli, a wymagaj¹ce wspar- nie „dachu nad g³ow¹”. Jak przed-raturze przedmiotu (literatura z ob- a zameldowanych jest w naszym 
siebie jak najwiêcej dóbr. Pierwsze cia w do¿ywianiu korzystaj¹ ze stawia siê sytuacja w Janowie szaru socjologii, polityki spo³ecznej) mieœcie?
lata po transformacji to równie¿ sto³ówki spo³ecznej funkcjonuj¹cej Lubelskim?termin ubóstwo odnoszony jest do Sytuacja przedstawia siê w wzglêd-
stosowanie drastycznych zasad przy oœrodku pomocy spo³ecznej.stanu zaspokajania potrzeb indy- Rzeczywiœcie, problematyka miesz- nie dobrze, jeœli weŸmiemy pod 
„wolnego rynku”, to konkurencja, do £¹czy koszt do¿ywiania w 2015 roku kalnictwa oraz zagwarantowania widualnej osoby, rodziny, czy grupy uwagê ruchy migracyjne ludnoœci. 
wyœcig po œrodki finansowe. To s¹ planowany jest w kwocie ponad  „dachu nad g³ow¹” to zadanie sa-spo³ecznej. Przyjmuje siê, ¿e ubós- W 2014 r. mieliœmy do czynienia 
równie¿ pokusy, którym czêsto 300.000,00 z³., z tego Gmina Janów morz¹du Janowa Lubelskiego.  Za-two okreœla tak¹ sytuacjê, w której z sytuacj¹ w której wiêcej osób zos-
trudno jest przeciwstawiæ siê, dopóki Lubelski musia³a z w³asnych soby komunalne s¹ skromne i na gospodarstwo domowe (rozumiane ta³o wymeldowanych ni¿ zameldo-
sami nie popadniemy w te pu³apki.œrodków musi do³o¿yæ 132.000,00 pewno przyda³oby siê, aby uleg³y one w myœl przepisów pomocy spo³ecz- wanych. Ró¿nica ta wynios³a 71 tzn. 
Kolejny etap rozwoju kapitalistycz-z³., a reszta stanowi dofinansowanie zwiêkszeniu. Dzisiaj dysponujemy nej) nie dysponuje wystarczaj¹cymi wymeldowa³o siê z naszej gminy 
nych stosunków w Polsce po trans-z bud¿etu pañstwa. zasobem 49 mieszkañ, w tym 16 œrodkami, g³ównie finansowymi, 192 osoby, a zameldowa³o 121 osób. 
formacji to pojawiaj¹ce siê, a dzisiaj mieszkaniami socjalnymi. Te ostanie pozwalaj¹cymi na zaspakajanie 4. Jakim bud¿etem dysponuje OPS Nie jest to szokuj¹ca ró¿nica. Ogólna 
ju¿ istniej¹ce zagro¿enia, w tym s¹ zlokalizowane w Janowie Lub., na potrzeb. Przy tak przyjêtej definicji i ile z tych œrodków trafia bezpo- liczba mieszkañców wg rejestru 
tak¿e wyjazdy zw³aszcza m³odych ulicy 3-go Maja.  Roczne koszty, podstawowym miernikiem oceny œrednio do osób potrzebuj¹cych meldunkowego wynosi na koniec 
ludzi za poszukiwaniem pracy. jakie miasto ponosi z tytu³u ich sytuacji gospodarstwa domowego wsparcia? 2014 r. - 16 259 osób.  Oczywiœcie, 
W tym miejscu mamy do czynienia jest jego bie¿¹cy dochód netto - to on utrzymania, g³ownie koszty remon-Janowski Oœrodek Pomocy Spo³ecz- kiedy patrzy siê na omawiany 
z efektem UE - otwartoœæ granic, stanowi punkt odniesienia a zarazem towe, to 40 tys. z³. nej w 2015 roku, na realizacje problem od strony rynku pracy, czyli 
otwartoœæ rynków pracy, ale tak¿e granicê, poza któr¹ istnieje sfera Warto jednak tematowi temu poœ-swoich zadañ statutowych, otrzyma³ mo¿liwoœci zatrudnienia, to rzeczy-
z ruchem kapita³u, a w konsekwencji wzglêdnego „spo³ecznego dobro- wiêciæ wiêcej uwagi, bowiem „nie-kwotê 7,5 mln. z³otych, z czego wiœcie wielu naszych mieszkañców 
z bezrobociem, niskim poziomem bytu”. Dla uproszczenia, w Polsce na drogie” budownictwo komunalne to 6.400 tysiêcy z³otych to œrodki prze- wyje¿d¿a za przys³owiowym „chle-
p³ac, jako czynnika kosztowego.koniec 2014 r. granicê tê stanowi przede wszystkim tworzenie wa-znczone na ró¿nego rodzaju œwiad- bem”. Dzisiaj jednak sprawa podej-
Gmina Janów Lubelski, nie jest kwota dla jednoosobowego gospo- runków rozwoju dla m³odego poko-czenia finansowe: zasi³ki z pomocy mowania zatrudnienia jest bardziej 
odosobnionym przypadkiem na pol-darstwa domowego - 544 z³, a dla lenia i druga obok inwestycji w oœ-spo³ecznej, œwiadczenia rodzinne, skomplikowana, czêsto zale¿na od 
skiej mapie. wieloosobowego gospodarstwa do- wiatê droga do zatrzymania m³odych dodatki mieszkaniowe i energety- tego gdzie ta praca jest. Natomiast, 
Mo¿na odnieœæ nasz¹ wiedzê na mowego - 488 z³, na osobê i okreœlo- osób w naszej Gminie.czne, czy stypendia socjalne oraz kiedy koncentrujemy sprawê na 
bie¿¹ce problemy do s³ynnej ju¿ tezy, na zarazem „minimum egzystencji”. us³ugi bezpoœrednio skierowane do 7. Jak du¿a jest kolejka osób wyjazdach za granicê, to zarejestro-
¿e ³atwiej jest podj¹æ dzia³alnoœæ Koniecznym jest od razu uzupe³- podopiecznych oœrodka (us³ugi opie- oczekuj¹cych na mieszkania ko- wano 14 przypadków wymeldowa-
gospodarcz¹ ni¿ j¹ utrzymaæ. Jak nienie, ¿e czym innym jest kryterium kuñcze, do¿ywianie, pokrywanie munalne? Jakie Gmina Janów nia z powodu wyjazdu za granicê 
zaradziæ takiej sytuacji? To pytanie kwoty dostêpu do œwiadczeñ pomo- kosztów pobytu w pomach pomocy Lubelski ma plany? a tylko 3 jako powrót.
stawiane przez ka¿dego z nas, przez cy spo³ecznej w danym roku, a czym spo³ecznej). Œrednio w roku do urzêdu wp³ywa 15 10. Ekonomia ekonomi¹ ale jak samorz¹d oraz w³adze rz¹dowe.  innym jest poziom kwoty definiu- 5. Dzisiaj problemem spo³ecznym wniosków o przyznanie mieszkania mo¿na okreœliæ dzia³ania niektó- Kolejne reformy i modyfikacje roz-j¹cy ubóstwo. Nie ma tu 100% jest wzrastaj¹ca liczba seniorów, z zasobów gminy. Niby wydawa³oby rych firm dzia³aj¹cych na naszym wi¹zañ systemowych nie przynosz¹ prze³o¿enia. Odpowiadaj¹c, wiêc na która wymaga opieki i wsparcia. siê, ¿e to niewiele, ale przy braku terenie które wrêcz zmuszaj¹ ludzi efektów, mimo ¿e coraz mocniej precyzyjnie na pytanie, powinniœmy Jak wygl¹da ta sytuacja w Gminie mieszkañ powoduje to, ¿e dzisiaj na do odejœcia z pracy na ró¿nego preferowana jest m.in. ekonomia siê odnieœæ do „kryteriów”, jakimi Janów Lubelski? liœcie oczekuj¹cych umieszczonych rodzaju pomostówki, wczeœniejsze spo³eczna. Wydaje siê, ¿e warun-pos³uguje siê instytucja pomocy jest oko³o 50 rodzin. Co robi¹ w³adze Wg danych statystycznych grupa emerytury zwiêkszaj¹ obszary kiem „sine qua non” jest zmiana spo³ecznej i tak odpowiednio: samorz¹dowe Janowa Lubelskiego?  seniorów to dzisiaj 2860 osób, w ró¿- biedy bo je¿eli pracownik który mentalnoœciowa ca³ego spo³eczeñ-W Polsce na koniec 2014 r. kwota Podejmuj¹ wiele wysi³ków celu nym wieku i o ró¿nym stanie zdro-

ma za sob¹ czterdzieœci lat pracy stwa do kwestii solidarnoœci spo³ecz-uprawniaj¹ca do korzystania z po- rozwi¹zania tego problemu. Przejêty wia. Dla ca³ej tej grupy Gmina Ja-
i otrzymuje 600 - 800 z³ to jest nej i realizowania kierunków rozwo-mocy spo³ecznej wynosi³a dla jedno- zosta³ m.in. teren inwestycyjny po nów Lub., dysponuje pewnym zesta-
upokarzaj¹ce. Na jego miejsce jowych. A co daje ekonomia spo³ecz-osobowego gospodarstwa domowe- dawnej bazie PKS, na którym wem us³ug pomocy spo³ecznej. Gro 
przyjmowani s¹ nowi nie koniecz- na? To przede wszystkim solidaryzm go - 542 z³, a dla wieloosobowego obecny „stary” budynek biurowy z nich skoncentrowana jest w oœ-
nie bardziej wydajni w pracy. spo³eczny, to mo¿liwoœæ „tolerowa-gospodarstwa domowego - 456 z³. na bêdzie adoptowany na potrzeby rodku pomocy spo³ecznej, a najwa¿-
Poproszê o krótka analizê przy- nia” na rynku innych form gospo-osobê w rodzinie. Od paŸdziernika Obecnie inwestycja jest w fazie niejszymi s¹: us³ugi opiekuñcze 
czyn ubóstwa czêœci mieszkañców darowania ni¿ tylko prywatne firmy. 2015 r. ustanowione jest odpowied- przygotowania dokumentacji pro-i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 
Janowa Lubelskiego. W zasadzie ju¿ od 2004 r. powoli, nio: 634 z³ oraz 514 z³. Wed³ug jektowo - budowlanej.  Pan Bur-dla osób chorych psychicznie. 
To pytanie nale¿y przede wszystkim ekonomia spo³eczna zakorzenia siê danych GUS (bank danych lokal- mistrz stara siê pozyskaæ na ten cel W 2014 roku 16 osób, zaliczonych 
skierowaæ do zwi¹zków pracodaw- w rzeczywistoœæ gospodarcz¹ kraju. nych) w 2014 roku w Gminie Janów œrodki zewnêtrze z Regionalnego do grupy seniorów zosta³o objêtych 
ców, ale i zwi¹zków zawodowych... W zbiorze podmiotów ekonomii Lubelski, spoœród 1650 osób korzys- Programu Operacyjnego Wojewódz-us³ugami opiekuñczymi, w tym 6 
Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e z jed- spo³ecznej mamy przyk³adowo: taj¹cych z pomocy spo³ecznej, 1325 twa Lubelskiego. Miejmy nadziejê, osób us³ugami specjalistycznymi dla 
nej strony pracownik, który prze- ponad 150 centrów integracji spo-osób spe³nia³o kryterium dochodo- ¿e siê uda, co bardzo przyspie-osób z zaburzeniami psychicznymi. 
pracowa³ w zak³adzie pracy 30-40 lat ³ecznej, oko³o 240 klubów integracji we, tzn. ich dochody na osobê by³y szy³oby prace na tej inwestycji.Dzia³alnoœæ oœrodka pomocy spo-
ma zazwyczaj maksymalne stawki spo³ecznej, ponad 1.400 spó³dzielni mniejsze ni¿ odpowiednio 542 i 456 8. Porozmawiamy o innym, bar-³ecznej to nie wszystko. Gmina 
wynagrodzenia obowi¹zuj¹ce na socjalnych. To oczywiœcie nazwy, z³, a 322 osoby przekracza³y te do- dziej wstydliwym temacie spo³ecz-rokrocznie zleca organizacjom poza-
jego stanowisku w danej firmie, a re- które dzisiaj jeszcze niewiele osób chody. Reasumuj¹c, ogó³em ze nym. Chodzi o zobowi¹zania rz¹dowym zadania zwi¹zane z orga-
dukcja jego zatrudnienia spowoduje, kojarzy z ekonomi¹ spo³eczn¹. Ten œwiadczeñ pomocy spo³ecznej wœród doros³ych wpisywane w tzw. nizacj¹ us³ug opiekuñczych, przeka-
¿e w ramach tego wynagrodzenia zbiór to oczywiœcie jeszcze organiza-korzysta³o 10,1 % mieszkañców problem alimentacyjny. Jak przed-zuj¹c na ten cel œrodki finansowe 
mo¿na sfinansowaæ pensje 2-3 cje pozarz¹dowe, firmy nonprofit, naszej gminy. Ponadto ze wsparcia stawia siê sytuacja na terenie (w 2014 r. - 32 tyœ z³otych Stacji Ca-
osobom, które jako nowi pracownicy a tak¿e coraz czêœciej wystêpuj¹ce dla rodzin korzysta³o 580 janow- Gminy Janów Lubelski?ritas w Janowie Lubelskim).
zaczn¹ z pensja minimalna. W mojej przedsiêbiorstwa spo³eczne. skich rodzin pobieraj¹cych œwiad- Rzeczywiœcie, popularnie mówi¹c Osoby starsze to równie¿ problem 
ocenie jest to pozorna oszczêdnoœæ, Najwa¿niejsze w tym wszystkim jest czenia na swoje dzieci. Pomoc¹ z te- „alimenty” to temat wstydliwy, ale ca³odobowej opieki. Niektóre osoby 
gdy¿ samo przeszkolenie i przyucze- to, ¿e coraz bardziej termin „spo-go tytu³u objêtych by³o prawie 1100 zarazem wa¿ny spo³ecznie, g³ównie starsze z uwagi na swój stan zdro-

³eczny” nie razi wielu z nas jak na nie nowego pracownika, wyposa¿e-dzieci, co stanowi 33 % z wszystkich z powodu kwestii odpowiedzialnoœci wotny, swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹, 
pocz¹tku transformacji, kiedy nie go w kompetencje, które latami dzieci zamieszkuj¹cych na terenie wobec wspólnoty spo³ecznej, wobec w tym rodzinn¹ kierowane s¹ do 
uto¿samiano go z socjalizmem.naszej gminy. £¹cznie Gmina wy- nabywa³ jego poprzednik jest problemu wychowywania m³odego domów pomocy spo³ecznej. Z terenu 

Dziêkuje za wypowiedŸp³aci³a prawie 1.900.000 z³. w ra- procesem czasoch³onnym a przede pokolenia. Na terenie Janowa œwiad-naszej Gminy w takim domu prze-
mach zasi³ków dla dzieci. wszystkim kosztowym. Jan Machulakczeniami alimentacyjnymi objêtych bywa kilkunastu mieszkañców, 

Ekonomia spo³eczna i co dalej?
Janowskie Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” powsta³o w 2003 roku, a g³ówne cele dzia³alnoœci organizacji znajdujemy w jej nazwie.
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Zostali przyjêci do grona uczniów
Uroczystoœæ pasowania 

uczniów klas pierwszych Pu-
blicznej Szko³y Podstawo-
wej z Oddzia³ami Integracyj-
nymi odby³a siê dnia 5 
listopada br.  W obecnoœci 
rodziców, zaproszonych goœ-
ci, swoich wychowawców, 
pierwszaki z³o¿y³y œlubowa-
nie, a Dyrektorzy szko³y: 
Monika Leœniak - Skakuj, 
Katarzyna Ma³ek, Grzegorz 
Boliñski dokonali aktu paso-
wania uczniów. W obecnym 
roku szkolnym 2015/2016 do 
grona pierwszoklasistów 
przyjêto 195 uczniów. Klasa 
Ia - wychowawczyni Justyna 
Wieleba, klasa Ib - wycho-
wawczyni Dorota Pietra-
szuk, klasa Ic - Gra¿yna Kap-
roñ, klasa Id - El¿bieta Czer-
niak, klasa Ie - wychowaw-
czyni¹ Irena Lasek, klasa If - 
wychowawczyni Teresa Kie-
repka, klasa Ig - wychowaw-
czyni Iwona Walas, klasa Ih - 
wychowawczyni Ala KuŸ-
nicka, klasa Ii - wychowaw-

proboszcza Parafii Œw. Jad- bêdziecie rozwijaæ swoje czyni Marzena Stolarz. 
wigi Królowej w Janowie zainteresowania i pasjê. Zaznaczmy, ¿e uroczystoœci 
Lubelskim. Wszystkim ucz- Niech ka¿dy dzieñ spêdzony pasowania pierwszaków to-
niom sk³adamy serdeczne w szkole bêdzie dla wszyst-warzyszy³a obecnoœæ Cze-
¿yczenia, jak najlepszych kich dniem przynosz¹cym s³awa Krzysztonia - Zastêpcy 
wyników w nauce. Niech te wiele radoœci, nowe doœ-Burmistrza Janowa Lubel-
wszystkie lata spêdzone wiadczenia i wiedzê, która skiego, Zbigniewa Flisa - 
w szkole bêd¹ nie tylko w przysz³oœci stanie siê reali-Dyrektora Zespo³u Obs³ugi 
czasem wytê¿onej pracy, ale zacj¹ marzeñ.Szkó³ i Przedszkoli, ks. kan. 
tak¿e czasem w którym Tekst i foto: Dorota Kozdradr Jacka Beksiñskiego - 

„Nikt w rodzinie nie za-
s³uguje na przemoc” - to 
temat projektu, który zosta³ 
zrealizowany w szko³ach 
podstawowych i gimnazjal-
nych na terenie naszej gmi-
ny. Dnia 15 grudnia br. w Ja-
nowskim Oœrodku Kultury 
odby³a siê konferencja pod-
sumowuj¹ca niniejszy pro-
jekt. W pierwszej czêœci 
spotkania mia³o miejsce 
podsumowanie zadañ reali-
zowanych w ramach pro-
jektu, które przedstawi³a 
Bo¿ena Czajkowska - Sekre-
tarz Gminy. W dalszej ko-
lejnoœci Anna Mazur z OPS 
w Janowie Lubelskim omó-
wi³a stan wyników przepro-
wadzonych badañ. W dru-
giej czêœci spotkania maj¹-
cej miejsce w Sali widowis-
kowej JOK oby³ siê happe-
ning adresowany do spo-
³ecznoœci szkolnej i lokalnej 
pod has³em „Rodzina bez 
przemocy”, w tym: wystêpy 

kunem grupy by³ Krzysztof Najczêœciej to alkohol, nar-szkolnych grup teatralnych 
Bi¿ek. Patrz¹c na wszystkie kotyki, trudna sytuacja eko-oraz wrêczenie nagród 
prace uczniów prezento- nomiczna, problemy w pra-w konkursie plastycznym 
wane na konkursie, zadajemy cy i z³e doœwiadczenia „Moja rodzina przemocy 
sobie pytanie dotycz¹ce nie z w³asnego dzieciñstwa. mówi nie”. Z PSPzOI w Ja-
tylko przyczyn przemocy nowie Lubelskim: I miejsce Poprzez takie konkursy m³o-
w rodzinie, ale i jej skutków. zajê³a Oliwia Kaproñ, II dzi ludzie uœwiadamiaj¹ 
Osobami, które s¹ najczê-miejsce - Maciej Malinow- sobie, czym jest przemoc, 
œciej dotkniête tym proble-ski, III miejsce - Zuzanna jakie z³o potrafi wyrz¹dziæ. 
mem s¹ dzieci. I tu zazna-Sawicka. Opiekunem grupy Z przykroœci¹ trzeba powie-
czyæ trzeba, ¿e s¹ to naj-by³a Stefania Wójcik. Z PSP dzieæ, i¿ najczêœciej o domo-
m³odsi, maj¹cy czasem rok, w Momotach Górnych: wej przemocy wie tylko 
czy dwa, trzy latka. S¹ to I miejsce - Urszula Powêzka, rodzina, czy s¹siedzi.  Pro-
ofiary przemocy, która coraz II miejsce - £ucja Powêzka mowanie w³aœciwych pos-
czêœciej przyjmuje ró¿ne i Kacper Bi¿ek, III miejsce - taw ludzkich, metod zapo-
oblicze. Rodzinny dom, Kacper Sokal, Zuzanna biegania agresywnym zra-
który powinien byæ ostoj¹ Kiszka. Publiczne Gimna- chowaniom, a w szczegól-
dla ka¿dego cz³owieka, coraz zjum z Bia³ej: I miejsce - noœci pokazywanie w³aœci-
czêœciej zmienia siê w miej-Kamila Grzegórska, II miej- wej drogi rozwi¹zywania 
sce cierpienia. Wed³ug staty-sce - Martyna Stañko, Bar- domowych problemów by³o 
styk ponad 60 % najm³od-t³omiej Flis. Opiekunem g³ównym celem szkolnych 
szych zetknê³o siê z przemo-grupy by³ Marek Sulowski. wystêpów grup teatralnych. 
c¹ psychiczn¹ lub fizyczn¹ Publiczne Gimnazjum w Ja- W tym jednym przypadku 
zadan¹ przez któregoœ z ro-nowie Lubelskim: I miejsce stwierdziæ trzeba, ¿e ¿ycie to 
dziców. Pobudki kieruj¹ce - Magdalena Hunicz, II „smutny, pe³en przykroœci 
doros³ymi, którzy znêcaj¹ miejsce - Natalia Pieniak, teatr”.
siê nad dzieæmi, b¹dŸ cz³on-Aleksandra Liwak, III miej- Tekst: Dorota Kozdra, foto; 
kami swych rodzin s¹ ró¿ne. sce - Oliwia Sosnówka. Opie- Jan Machulak

Rodzina bez przemocy

Ka¿dy mo¿e zostaæ 
Œwiêtym Miko³ajem. To jest 
sprawa prostsza bardziej ni¿ 
siê zdaje…"- zgodnie z za-
sad¹ ze znanej piosenki 
m³odzie¿ z internatu szkol-
nego postanowi³a wcieliæ siê 
w rolê Œwiêtego Miko³aja. 
Uczniowie zebrali pieni¹dze 
wœród mieszkañców inter-
natu oraz wychowawców 
i zakupili drobne upominki 
dla wszystkich dzieci z Do-
mu Dziecka. 9 grudnia 2015 
roku wybrali siê w towa-
rzystwie Œwiêtego Miko³aja, myk”. Dzieci by³y zachwy- a najpiêkniejsza by³a radoœæ 
jego elfów i œnie¿ynek oraz cone wizyt¹ miko³ajkow¹, i uœmiech dzieci. Cieszmy 
wychowawcy, Pani Moniki mówi³y wierszyki i œpiewa³y siê bardzo, ¿e mogliœmy za-
Majkowskiej - Nizio³ do tu- piosenki. Nie obesz³o siê bez pewniæ im szczêœliwe i nie-
tejszej Placówki Opiekuñ- pami¹tkowych zdjêæ. Atmo- zapomniane chwile.
czo - Wychowawczej „Pro- sfera by³a bardzo ¿yczliwa, Monika Majkowska - Nizio³

"Ka¿dy mo¿e zostaæ 
Œwiêtym Miko³ajem”

W dniu 4 grudnia 2015 
roku wolontariusze z LO 
im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubel-
skim wraz z opiekunkami 
i Miko³ajem odwiedzili dzie-
ci w Placówce Wielofunk-
cyjnej „Promyk”. Po rados-
nym powitaniu dzieci zosta-
³y obdarowane paczkami 
przez Miko³aja chêtnie przy 
tym prezentuj¹c swoje umie-
jêtnoœci wokalne i recytator-
skie. By³o du¿o radoœci, za-
dowolenia z naszej wizyty.
 Prezenty przekazane dzie-
ciakom to artyku³y spo¿yw-
cze , zabawki zebrane przez 

ców Janowa Lubelskiego. mog¹ na miejscu za³atwiæ wolontariuszy podczas zbiór-
ki ulicznej POMÓ¯ DZIE- Od siedmiu lat na terenie formalnoœci, pobraæ potrze-
CIOM PRZETRWAÆ naszej szko³y funkcjonuje bne materia³y oraz uzyskaæ 
ZIMÊ. Nasza szko³a od wie- Regionalne Biuro Akcji pomoc podczas rejestracji 
lu ju¿ lat uczestniczy w ak- POMÓ¯ DZIECIOM PRZE- sztabu akcji.
cji, wspieraj¹c w ten sposób TRWAÆ  ZIMÊ , gdzie zain- Bo¿ena Czapla 
potrzebuj¹cych mieszkañ- teresowani uczestnicy akcji i Izabela W¹sek

Miko³aj z wizyt¹ w „Promyku”
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„¯yczê Pañstwu, aby te Œwiêta by³y 
niezapomnianym czasem spêdzonym bez 
poœpiechu, trosk i zmartwieñ. Niech radoœæ Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia towarzyszy Wam przez ca³y 
nastêpny rok”.

„Niech ten szczególny czas Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia bêdzie dla nas 
wszystkich okazj¹ do spêdzenia mi³ych 
chwil w atmosferze wzajemnej mi³oœci 
i ¿yczliwoœci”.

„Na niezwyk³y czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
sk³adam Pañstwu z serca p³yn¹ce ¿yczenia 
pokoju i radoœci”.

„Niech kolejny Nowy Rok bêdzie 
czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeñ”.

„Niech ten szczególny czas bêdzie okresem  
radosnych spotkañ z najbli¿szymi przy wspólnym 
œwi¹tecznym stole”.

„Niech Nowy Rok 2016 bêdzie dla nas 
wszystkich czasem spe³nienia marzeñ 
i wzajemnego zrozumienia”.

„¯yczê Pañstwu, aby czas œwi¹t by³ 
okresem refleksji, odpoczynku i 
radosnych spotkañ z najbli¿szymi”.

„Œwi¹teczny czas niech spêdzimy 
w rodzinnym domu z najbli¿szymi, przy 
blasku choinki i wœród 
rozbrzmiewaj¹cych kolêd”.

Grzegorz Pyrzyna
Starosta Janowski

Magdalena Kolasa
Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

£ukasz Drewniak
Dyrektor Janowskiego Oœrodka Kultury

Barbara Nazarewicz
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim

Zbigniew Flis
Dyrektor Zespo³u Szkó³ i Obs³ugi 

Przedszkoli

Barbara Olech
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Janowie Lubelskim

Krzysztof Deruœ
Dyrektor Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji 

„Pe³nych ciep³a i rodzinnej atmosfery 
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wszelkiej 
pomyœlnoœci i nadziei w Nowy Roku”.

„¯yczê œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹, 
nios¹cych spokój i odpoczynek”.

„Niech nadchodz¹ce Œwiêta bêd¹ Ÿród³em 
niegasn¹cej radoœci, obfituj¹cej w mi³oœæ 
i dobro”.

„Niech nowy 2016 Rok bêdzie czasem 
realizacji wszystkich osobistych zamierzeñ. 
Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia”.

„Niech przy œwi¹tecznym stole nie 
zabraknie ciep³a, zapachu choinki 
i rodzinnej atmosfery”.

„Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia ¿yczê Pañstwu du¿o zdrowia, 
radoœci i wszelkiej pomyœlnoœci”.

„Cudownych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
rodzinnego ciep³a, radoœci i mi³oœci”.

„Niech rozpoczynaj¹cy siê rok 2016 
przyniesie Pañstwu wiele osobistego 
szczêœcia”.

Andrzej Tomczyk
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Janowie 

Lubelskim

Tomasz Pietras
Dyrektor Zak³adu Gospodarki 

Komunalnej

Jolanta Nieœcior
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Bia³ej

Monika Leœniak – Skakuj
Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami 

Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Beata Staszewska
Prezes Zoom Natury sp. z o. o.

Barbara Haliniak
Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej 

w Momotach Górnych

El¿bieta Gil
Dyrektor Publicznego Samorz¹dowego Przedszkola 

nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi 

Cezary Jasiñski 
Prezes Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej

Halina Drelich
Dyrektor Publicznego Przedszkola 

Samorz¹dowego

„Radosnych, pe³nych rodzinnego ciep³a Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia, a w Nowym Roku nadziei, 
która przerodzi siê w realizacjê najskrytszych 
marzeñ”.

Redakcja Gazety Janowskiej
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Trzy br¹zowe medale 85kg, £ukasik Damian kat. 
wywalczyli zapaœnicy JLKS 100kg. Punktowane miejsca 
"OLIMP" Janów Lubelski dobyli: Oleszko Sebastian 
w XII Miêdzynarodowym VII miejsce kat. 66kg., 
Turnieju M³odzików im. Lewandowski Piotr VII 
W. i P. Rydzewskich w za- miejsce kat. 38kg., Kupiec 
pasach styl klasyczny, który Eryk VIII miejsce kat. 53kg. 
odby³ siê w dniach 6-7 Korzystaj¹c z obecnoœci na 
listopada 2015r. w Warsza- zawodach Andrzeja Suprona 
wie na Targówku. W zawo- i Andrzeja Wroñskiego 
dach startowa³a ca³a czo³ów- medalistów olimpijskich, 
ka krajowa i reprezentacja zawodnicy Olimpu zrobili 
£otwy. Br¹zowe medale sobie pami¹tkowe zdjêcia.
wywalczyli: Pyæ Jakub kat. Tekst i foto: JLKS 
38 kg., Moskal Grzegorz kat. „OLIMP”

1068 szkó³ podstawo- jewództwie lubelskim: 1-SP 
wych w województwie NR 7 ŒWIDNIK, 2-PSPzOI 
lubelskim, 744 odpada po w JANOWIE LUBELSKIM, 
eliminacjach powiatowych, 3-SP NR 2 TOMASZÓW 
324 startuje dalej w za- LUBELSKI, 4-SP NR 1 £U-
wodach rejonowych i 12 KÓW, 5-SP NR 3 TOMA-
awansuje do fina³ów wo- SZÓW LUBELSKI, 6-SP 
jewódzkich. Wœród tych NR 9 ZAMOŒÆ, 7-SP NR 3 
najlepszych jest Szko³a Pod- MIÊDZYRZEC PODLAS-
stawowa z Oddzia³ami Inte- KI, 8-SP NR 5 KRAŒNIK, 
gracyjnymi w Janowie Lu- 9-SP NR 1 BI£GORAJ, 10-
belskim. Z uzyskanych pun- SP NR 8 CHE£M. Dziêku-
któw za rywalizacjê sporto- jemy nauczycielom za wy-
w¹ w woj. lubelskim Szko³a trwa³¹ i ciê¿k¹ pracê, ucz-
zajê³a II miejsce w woje- niom za umiejêtnoœæ poko-
wództwie. Oto 10 najlepiej nywania swoich s³aboœci!
usportowionych szkó³ w wo- Czajkowski Zbigniew

W listopadzie, w ramach gminnego 
projektu profilaktycznego „Czas na 
zdrowie”, odby³ siê szkolny konkurs 
pod has³em „Uzale¿nienie dla mnie 
wrogiem, wybieram inn¹ ¿ycia drogê”. 
Celem konkursu by³o zachêcenie do 
zdrowego stylu ¿ycia, uœwiadomienie 
w³asnej odpowiedzialnoœci za ochronê 
zdrowia i ¿ycia oraz ukazanie zagro-
¿eñ, jakie nios¹ ze sob¹ uzale¿nienia od 
komputera, telefonu komórkowego, 
papierosów, alkoholu, narkotyków 
i dopalaczy. W konkursie wziê³o udzia³ 
17 uczniów, którzy wykonali prace 
w formie rysunku, plakatu lub wiersza. 
W dniu 10.11.2015 r. pani dyrektor 
Jolanta Nieœcior wrêczy³a wszystkim Najciekawsze prace przedstawili nastê- K. Gumienik kl. VI, W. Nizio³ kl. 0, A. 

puj¹cy uczniowie: K. Grzegórska kl. II Beksiak kl. II, N. Król kl. II, M. Chain uczestnikom konkursu pami¹tkowe 
G, W. Lewczyk kl. I G, K. Król kl. IG, kl. IV i K. Kufera kl. V.dyplomy oraz drobne nagrody. 

Dnia 5 listopada br. w Bibliotece 
dla Dzieci odby³o siê uroczyste 
rozstrzygniêcie konkursu plastycznego 
„Janów w barwach jesieni”. Na kon-
kurs wp³ynê³o 36 prac uczniów ze 
Szko³y Podstawowej w Janowie Lubel-
skim, Szko³y Podstawowej w Bia³ej 
oraz Oœrodka Rewalidacyjno -Wycho-
wawczego w Janowie Lubelskim Oto 
lista nagrodzonych: I miejsce: Wiktoria 
Placha, kl. III d, Wanesa Boroñczyk, kl. 
V d, Julia Florek, kl. II e, Aleksandra 
Gasiorowska, kl. V. II miejsce: Alek-
sandra Blacha, kl. III d,  Magdalena 
Placha, kl. VI e,  Maya Pa³ka, kl. I b. III 
miejsce: Marcelina Kolasa, Natalia 
Mak, kl. II e, Julia Dolecka, kl. VI e, 
Micha³ Moskal, kl. II e. Wyró¿nienia: 
Szymon Cybart, kl. II e, Marcin Ma³ek, 
kl. V c, Amelia Ma³ek, kl. II e, Patrycja 
Kufera, kl. V, Kamila Kufera, kl. V. 
Gratulujemy zwyciêzcom. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Janowie Lubelskim

Pierwsze zawody w tym trzeba, aby awansowaæ do GAJÓR £UKASZ, OLESZ-  Najlepszym zawodnikiem 

roku objête kalendarzem zawodów wojewódzkich, KO MATEUSZ, JARGI£O zosta³ Pyæ Jakub, który œciga³ 

sportowym Wojewódzkiego trzeba pokonaæ wszystkie DARIUSZ oraz WOJCIE- siê ze 159 zawodnikami 

Szkolnego Zwi¹zku Sporto- dru¿yny z powiatu i wygraæ z CHOWSKI SEBASTIAN innych szkó³ i zaj¹³ VI miejs-

wego, Wojewódzkie Sztafe- najlepszymi z rejonu. Szko³ê I KWIECIEÑ DOMINIK. ce. Zaznaczmy, ¿e opieku-

towe Biegi Prze³ajowe, które PSPzOI w Janowie Lubel- Nale¿y dodaæ i¿, uczniowie nem i  trenerem dru¿yny by³ 

odby³y siê w Lubartowie, skim reprezentowali: FLIS startowali tak¿e w Woje- Pan Zbigniew  Czajkowski. 

uczniowie zakoñczyli na DAMIAN, PYÆ JAKUB, wódzkich Indywidualnych Zapraszamy na film pod 

Biegach Prze³ajowych w Ada-wysokim V miejscu, na 12 KOTWICA KRYSTIAN, adresem strony:  

mowie I na 59 startuj¹cych najlepszych szkó³ wojewódz- FIJA£KOWSKI DAWID, https://www.youtube.com/

twa lubelskiego. Nadmieniæ DÊBSKI PRZEMYS£AW, szkó³ zajêli 8 miejsce. watch?v=CKsJSgDVeus

OLIMP w br¹zie na 
Targówku w Warszawie 

Wojewódzki Szkolny 
Sukces Sportowy 

2014/2015

„Uzale¿nienie dla mnie wrogiem, 
wybieram inn¹ ¿ycia drogê”  

„Janów w barwach jesieni”

Mega sukces uczniów klasy sportowej VI B 
z Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami 

Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Zespó³ Szkó³ w Bia³ej 
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„P³ywaæ ka¿dy mo¿e" - skiego Dzieci i M³odzie¿y nej ,,Wawrzynek” oraz Pana rencjach wziê³o udzia³ 18 - równie¿ bez pucharów, które Serdecznie Dziêkujemy  
pod takim has³em 14 listo- Niepe³nosprawnej. Zawody Tomasza Nalepê - instruktora œcioro zawodników. P³ywali stanowi³y bardzo du¿¹ Wszystkim, którzy tak go-
pada 2015 roku na terenie zorganizowane zosta³y i fizjoterapeutê. Zawody kraulem, ¿abk¹, stylem do- atrakcjê i wyró¿nienie dla r¹co dopingowali naszych 
Krytej P³ywalni "Otylia" przez zarz¹d Stowarzy- sportowe koñczy³y pó³rocz- wolnym oraz grzbietowym. najlepszych. Zawody zakoñ- zawodników.
odby³y siê   IV  Powiatowe szenia Rodziców, Opieku- ny projekt w pe³ni finanso- Wszyscy zawodnicy zdobyli czy³o wspólne zdjêcie wszy- Zarz¹d Stowarzyszenia 
Zawody Sportowe o Puchar nów i Przyjació³ Dzieci wany przez Gminê Janów z³ote medale, dyplomy oraz stkich uczestników oraz "Wawrzynek”
Burmistrza Janowa Lubel- i M³odzie¿y Niepe³nospraw- Lubelski. W szeœciu konku- nagrody. Nie oby³o siê drobny poczêstunek.

W dniu 28 listopada br. w sali Lubelskiego Zwi¹zku Karate Tra- 1 dan³. Po treningach dzieci mia³y Rodziców naszych karateków karate dla dzieci, m³odzie¿y, 
gimnastycznej Publicznego Gim- dycyjnego, wiceprezes Polskiego  mo¿liwoœæ zdawania na pierwszy i powo³ano Janowski Klub Karate a mo¿e  i doros³ych z naszego 
nazjum w Janowie Lubelskim, jak i zarazem wiceprezydent Œwiato- kolejne stopnie uczniowskie. Z Tradycyjnego którego prezesem miasta i okolicznych miejsco-
co tydzieñ odby³y siê treningi wego Zwi¹zku Karate Tradycyj- mo¿liwoœci tej skorzysta³o 25 wybrano jednog³oœnie pana Ry- woœci. Na starcie ¿yczymy wielu 
karate tradycyjnego w ramach nego sensei  Andrzej Maciejewski m³odych karateków - wszyscy szarda Majkowskiego. Mamy sukcesów i sponsorów.
programu Sportowy Talent. Tre- -  4 dan, sensei Taiga Hori z Japonii zdali - gratulujemy! Z inspiracji nadziejê, ¿e nowy klub sportowy Tekst: Marek Flis,
ningi prowadzili tym razem: prezes -  3 dan i sensei Cezary Osie³ sensei A. Maciejewskiego i woli zwiêkszy mo¿liwoœci uprawiania Foto: Jan Machulak

Pomoc spo³eczna to praca, to 
s³u¿ba, od której zale¿y los wielu 
osób i rodzin, ¿ycie drugiego 
cz³owieka. Powiat Janowski 
w sk³ad którego wchodz¹ nastê-
puj¹ce gminy: Batorz, Chrzanów, 
Dzwola, Godziszów, Janów 
Lubelski, Modliborzyce, Potok 
Wielki, zatrudniaj¹ ³¹cznie oko³o 
stu pracowników pomocy spo-
³ecznej. Wymieniæ nale¿y tutaj 
nie tylko pracowników soc-
jalnych, pedagogów, wycho-
wawców, opiekunów, terapeu-
tów, rehabilitantów, pielêgniarki, 
instruktorów. Przypomnijmy, ¿e 
w Janowie Lubelskim funkcjo-

Dnia 19 listopada br., ju¿ po raz W tym roku tak¹ nagrodê otrzy- cz¹cy Rady Miasta i Gmin, Se-nuje tak¿e Powiatowe Centrum 
kolejny Powiatowe Centrum ma³a Anna Œmit - Dyrektor PCPR kretarze, Skarbnicy oraz pracow-

Pomocy Rodzinie. Nie ukrywa tu 
Pomocy Rodzinie w Janowie w Janowie Lubelskim. nicy Urzêdów. 

w¹tpliwoœci, ¿e obraz pomocy Lubelskim oraz Starosta Janow- W spotkaniu uczestniczyli Bur- Pracownikom socjalnym za ich 
spo³ecznej Powiatu Janowskiego ski zorganizowali Dzieñ Pracow- mistrzowie: Krzysztof Ko³tyœ - pracê, zaanga¿owanie, za profe-
jest doœæ szeroki i zale¿y od ró¿- ników S³u¿b Spo³ecznych pod- Burmistrz Janowa Lubelskiego, sjonaln¹ pomoc wspieraj¹c¹ ro-
norodnych czynników. Gdyby czas której odby³a siê VIII Witold Kowalik - Burmistrz dziny i osoby, dziêki której od-
opisaæ pracê pracownika socjal- Powiatowa Gala Pracowników Modliborzyc, Wójtowie: Henryk zyskuj¹ wiarê i zaczynaj¹ z opty-
nego w dwóch przymiotnikach Pomocy Spo³ecznej. Niniejsze Micha³ek - Wójt Gminy Batorz, mizmem patrzeæ w przysz³oœæ, 

spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e jest to Czes³aw Jaworski - Wójt Gminy Burmistrzowie i Wójtowie z³o-
wrêczenia nagrody „Ró¿y Pomo- Chrzanów, Stanis³aw Ro¿ek - ¿yli wszystkim pracownikom praca odpowiedzialna i trudna. 
cy Spo³ecznej”, która zostaje Wójt Gminy Dzwola, Józef ¿yczenia. Mi³ym akcentem do-Dzia³alnoœæ pracowników soc-
przyznana za osi¹gniêcia w pracy Zbytniewski - Wójt Gminy pe³niaj¹cym rangê uroczystoœci jalnych, nie ukrywajmy, ¿e prze-
zawodowej oraz zaanga¿owanie Godziszów, Jerzy Pietrzyk - Wójt by³o wrêczenie na rêce Dyrekto-biega czêsto w skomplikowa-
i kreatywnoœæ w podejmowaniu Gminy Potok Wielki, a tak¿e rów i Kierowników kwiatów, nych warunkach, które wymaga-
dzia³añ zwi¹zanych  organizacj¹ Dyrektorzy i Kierownicy jedno- jako symbolu kwitn¹cej nadziei.

j¹ tak wysokiej odpornoœci psy- i zarz¹dzaniem w opiece spo- stek pomocy spo³ecznej wraz Tekst: Dorota Kozdra, 
chicznej, jak i opanowania i zaan- ³ecznej, w tym funkcjonowaniem z pracownikami. Swoj¹ obecno- Foto: PCPR 
ga¿owania. systemu pomocy spo³ecznej. œci¹ zaszczycili tak¿e Przewodni- w Janowie Lubelskim

Wszystkich emerytów i rencistów 
z Gminy Janów lubelski, zaintere-
sowanych korzystaniem z us³ug krytej 
p³ywalni informujemy, ¿e od 2 stycznia 
2016 roku, w ka¿d¹ sobotê, w go-
dzinach 7:00 - 9:00. bêd¹ mogli nadal 
korzystaæ z us³ug p³ywalni bez-
p³atnie. Przypominamy, ¿e w ka¿d¹ 
sobotê ju¿ od godziny 8.00 na hali 
basenowej uruchamiane s¹ dodatkowo 
wszystkie atrakcje wodne, w miarê 
potrzeb i mo¿liwoœci technicznych 
p³ywalni. Warunkiem skorzystania 
z preferencyjnych wejœæ na p³ywalniê, 
jest okazanie aktualnej legitymacji 
emeryta lub rencisty oraz dokumentu 
ze zdjêciem, potwierdzaj¹cego miej-
sce zamieszkania. Wchodz¹cych obo-
wi¹zuje regulamin korzystania z krytej 
p³ywalni. Promocja nie dotyczy 
emerytów i rencistów zamieszka³ych 
poza Gmin¹ Janów Lubelski, którzy 
zawsze mog¹ korzystaæ z us³ug 
p³ywalni w cenie biletu ulgowego.

PREFERENCYJNE WEJŒCIA 
NA KRYT¥ P£YWALNIÊ 

„OTYLIA” DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW Z GMINY 
JANÓW LUBELSKI OD 

2 STYCZNIA 2016 ROKU

Ich trud widoczny jest ka¿dego dnia

"P³ywaæ ka¿dy mo¿e…”

Sportowy Talent z udzia³em janowskich karateków
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PGKiM Sp. z o.o. informuje, ¿e w zwi¹zku z obni¿eniem przez PGNiG cen za paliwo 
gazowe o 5% wprowadza obni¿kê cen za dostarczan¹  przez Spó³kê energiê ciepln¹ 
o 6,58%. Nowe ceny obowi¹zuj¹ od dnia 1 paŸdziernika 2015 r.

PGKiM w Janowie Lubelski

Informacja

Wy¿ej przywo³any tytu³ 125p (produkcjê zawieszono bus, sanitarka, radiowóz, 
niejeden z nas zna przede w 1991 roku). By³y wersje kinowóz. W 1968 roku 
wszystkim z piosenki And- dla milicji, pogotowia, do przeprowadzono powa¿n¹ 
rzeja Rosiewicza. My przy- lekkiego transportu i oczy- modernizacjê auta. Zmieni³ 
wo³ujemy go dzisiaj po to, wiœcie wersje sportowe. siê przód, co poprawi³o 
aby przypomnieæ jakimi W milicji by³y fiaty ozna- dostêp do silnika, a pojazd 
radiowozami dysponowa³a kowane g³ównie w wersji zyska³ charakterystyczny 
niegdyœ Policja. Te dawne sedan, du¿o mniej typu kszta³t. Nysa mia³a podwo-
samochody milicji (nie poli- kombi. By³y modele nie- zie zaadaptowane z dobrze 
cji) znane s¹ nam w wiêk- bieskie z bia³ym pasem, ale znanej warszawy z FSO.   
szoœci z fotografii, czy te¿ by³y tak¿e modele bia³e W prewencji nysa s³u¿y³a 
z filmów i tu przede wszyst- z pasem w kolorze niebies- g³ównie do patrolowania 
kim zaznaczyæ trzeba, i¿ kim. Na dachu zamonto- i konwojowania. Pod koniec 
z komedii z okresu PRL. wane by³y pa³¹ki, do których lat 80. by³a to nysa 522 
Funkcjonariusze jeŸdzili mocowano galeryjkê z na- w kolorze niebieskim, z bia-
Warszaw¹, du¿ym Fiatem, pisem MILICJA,  a na niej ³ym pasem pod lini¹ okien. 
czy Nys¹. Pod koniec lat 60.  lampê obrotow¹ w kolorze Poni¿ej koguta na dachu 
warszawa by³a w milicji niebieskim. Obok monto- oraz na bocznych rozsu-
podstawowym radiowozem, wane by³y g³oœniki. Syreny wanych drzwiach widnia³ 
obok nys i uazów. Auta by³y pod mask¹ lub na napis MILICJA. Gdy przy-
z FSO by³y w kolorach przednim zderzaku. Napis pominamy sobie te dawne 
bia³ym lub kremowym, MILICJA malowany by³ na samochody nie tylko policji, 
z niebieskim pasem wokó³ przednich drzwiach. Nysa, ale te¿ innych jednostek, 
samochodu poni¿ej linii jako samochód dostawczy przyk³adowo np. tak jak 
okien. Na dachu by³a tzw. by³a produkowana od 1958 stra¿, œpiewamy ju¿ wtedy 
bomba, czyli niebieskie roku (produkcjê zakoñczono nie tekst piosenki „Jad¹, jad¹ 
œwiat³o b³yskowe z umiesz- w 1994 r.). Pocz¹tkowo ch³opcy radarowcy”, tylko 
czonym ni¿ej podœwiet- tylko w wersji furgon, „Ludzie zejdŸcie z drogi, 
lonym napisem MILICJA. póŸniej doczeka³a siê licz- bo… samochód jedzie”. 
Pod koniec lat 70. rozpo- nych typów nadwozia jak: Tekst: Dorota Kozdra, 
czê³a siê produkcja Fiata towarowo osobowy, mikro- Foto: internet

Jad¹, jad¹ ch³opcy radarowcy

Komenda Powiatowa na wstrz¹sy i wodê, to kamery, stra¿ak mo¿e w bar-
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej niezast¹pione urz¹dzenie, dzo szybkim czasie zloka-
wzbogaci³a siê o nowy przydatne do lokalizowania lizowaæ po¿ar w przewodzie 
sprzêt specjalistyczny w po- Ÿród³a ognia i poszukiwania kominowym czy po¿arze 
staci kamery termowizyjnej ludzi, potrzebuj¹cych po- ukrytym, co wp³ywa na 
EVOLUTION 6000 prze- mocy. Kamera ma wszech- zmniejszenie strat popo¿aro-
kazany na potrzeby dzia³añ stronne zastosowanie i tak wych. 
ratowniczo - gaœniczych naprawdê nie bêdzie akcji Kamera pozwoli te¿ bez-
miejscowej jednostki przez ratowniczo - gaœniczej bez piecznie poruszaæ siê w po-
dwie janowskie firmy: jej wykorzystania. mieszczeniu zamkniêtym, 
Fortaco i Caterpillar. Koszt Nowy sprzêt bêdzie te¿ zadymionym, i szybko 
kamery to kwota 25,5 tys. z³.  wykorzystywany w sezonie (w przeci¹gu kilku minut) 
Pozyskany sprzêt, odporny grzewczym. Przy u¿yciu tej odnaleŸæ cz³owieka (i w 

dzieñ, i w nocy). Urz¹dzenie 
dzia³a na zasadzie ró¿nicy 
temperatur (z dok³adnoœci¹ 
do 0,2 stopnia), a zapalaj¹c 
siê na czerwono sygnalizuje 
zarówno Ÿród³o ognia, jak 
i cz³owieka, zaginionego np. 
w lesie. 
Janowscy stra¿acy kieruj¹ 
s³owa podziêkowania na 
rêce Prezesów firm, za zro-
zumienie i zaanga¿owanie w 
dzia³ania na rzecz poprawy 
bezpieczeñstwa podczas 
dzia³añ ratowniczo gaœ-
niczych. 

KPP Stra¿y Po¿arnej 
w Janowie Lubelskim 

MASZ POMYS£ NA BIZNES?

POTRZEBUJESZ PIENIEDZY NA ZA£O¯ENIE FIRMY?

We� UDZIA£ W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA OSÓB M£ODYCH 
POZOSTAJ¥CYCH BEZ PRACY W POWIECIE JANOWSKIM (I) 

REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZ¥D PRACY W JANOWIE 
LUBELSKIM I POZYSKAJ JEDNORAZOWE ŒRODKI NA ROZPOCZÊCIE 

DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, pozostaj¹ce bez pracy, zarejestrowane 
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim dla których zosta³ ustalony I lub II 
profil pomocy, nie uczestnicz¹ce w kszta³ceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie 
uczestnicz¹ce w szkoleniu finansowanym ze œrodków publicznych w ci¹gu ostatnich 
4 tygodni.

Z uwagi na potrzebê osi¹gniêcia za³o¿onych w projekcie wskaŸników do udzia³u 
w projekcie zapraszamy 5 mê¿czyzn i 9 kobiet.

Wniosek wraz z formularzem informacji przy ubieganiu siê o pomoc de minimis dostêpne 
s¹ na stronie internetowej PUP w Janowie Lubelskim: www.janow.pup.gov.pl w zak³adce 
wzory dokumentów - pliki do pobrania.

Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy lub 
pod nr tel. 15 8720 240, wew. 15.

NIE ZWLEKAJ - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

PROJEKT PRZEWIDUJE BEZZWROTN¥ DOTACJÊ W KWOCIE 20 000 Z£. 
NA ROZPOCZECIE DZIA£ALNOŒCI GOSPDARCZEJ

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH
Regionalny Oœrodek Kszta³cenia w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel. / fax: 15 872 52 52

Nowoczesny sprzêt w janowskiej 
Stra¿y Po¿arnej

Zapraszamy na kursy: W ramach szkoleñ zapewniamy:
-  ubezpieczenie NNW

„PODSTAWY OBS£UGI KOMPUTERA” -  materia³y szkoleniowe
Czas trwania szkolenia: 40 godzin -  przerwê kawow¹

- zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu „KSIÊGOWOŒÆ MA£YCH FIRM”
zgodnie z rozporz¹dzeniem MENCzas trwania szkolenia: 80 godzin
Szczegó³owe informacje i zapisy:„OBS£UGA KAS FISKALNYCH”

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

„BUKIECIARSTWO I ARAN¯ACJE 
ROŒLINNE”

Czas trwania szkolenia: 40 godzin
… i wiele innych 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny 
Oœrodek Kszta³cenia Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów 
Lubelski

tel./fax.: 15 872 52 52
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

terenie Rynku Starego Mia-W zwi¹zku z licznymi dla pieszych”, jednak¿e 
sta w „strefy wy³¹czonej zg³oszeniami mieszkañ- ostatnimi czasy pomimo 
z ruchu”. W tym celu pod ców Janowa Lubelskiego interwencji s³u¿b porz¹d-
znakami „zakaz ruchu” Policji i Stra¿y Miejskiej, kowych „p³yta starego 
umieszczone zosta³y tabli-pogarsza siê poziom bez- rynku” zamieni³a siê nie-

pieczeñstwa pieszych w re- ce informacyjne z infor-mal¿e w parking i ruchli-
jonie „strefy wy³¹czonej macj¹ dla: zaopatrzenia, w¹ ulicê. Fakt ten sta³ siê 

s³u¿b miejskich oraz miesz-z ruchu Rynku Janowskie- uci¹¿liwy, a niejednokrot-
kañców, którzy nie maj¹ go” tj.: czêœæ ul. Kiliñskie- nie niebezpieczny dla pie-
dojazdu do posesji z innej go i ul. Weso³ej, gdzie zos- szych u¿ytkowników „stre-
ulicy. Bardzo prosimy ta³a wprowadzona zmiana fie wy³¹czonej z ruchu”.
o przestrzeganie oznako-w organizacji ruchu. W zwi¹zku z powy¿szym 
wania sta³ej organizacji wspólnie z policj¹ oraz stra- Z za³o¿eñ architektonicz-
ruchu w tym jak i innych ¿¹ miejsk¹ podjêto dzia³a-nych i u¿ytkowych przed-
miejscach na terenie nia maj¹ce na celu zwiêk-miotowego terenu, wyeli-
Janowa Lubelskiego.szenie bezpieczeñstwa minowany zosta³ „ruch 

oraz nieskrêpowanego po- Justyna Kuœmierczykko³owy” w celu utworze-
ruszania siê pieszych po Referat OLnia tak zwanego „azylu 

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w rejonie 
Rynku Starego Miasta w Janowie Lubelskim 

„strefa wy³¹czona z ruchu”
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PaŸdziernikowe wieczo- rêkodzielniczych: decoupa- i zawrotnego tempa ¿ycia. 
ry, to najlepszy czas na spot- ge oraz wiklina papierowa. Kreatywne i twórcze spê-
kania warsztatowe dla miesz- Na pierwszych warsztatach dzanie wolnego czasu, da³y 
kañców wsi. Pomys³ na uczestnicy poznali technikê mnóstwo satysfakcji zarów-
wspólne spêdzenie czasu decuopage, dziêki której no z samego procesu tworze-
wyszed³ od cz³onków Ochot- mo¿na przywróciæ do ¿ycia nia, odkrywania swoich 
niczej Stra¿y Po¿arnej w Mo- stary mebel, niepotrzebn¹ talentów i zdolnoœci, jak 
motach Górnych, którzy butelkê, szkatu³kê, czy stwo- i w³asnorêcznie wykona-
chc¹c zagospodarowaæ czas rzyæ piêkn¹ bi¿uteriê. Dru- nych dzie³. Pani Lidia i Ba-
wolny i pog³êbiæ wiêzi gie warsztaty polega³y na sia znalaz³y tak¿e czas dla 
miêdzy mieszkañcami pod- poznaniu techniki tworzenia zainteresowanych technik¹ 
jêli inicjatywê realizacji za- z wikliny papierowej, pole- robienia kwiatów z bibu³y 
dania publicznego pod naz- gaj¹ce na wyplataniu z pa- i jesiennych liœci, za co ser-
w¹: „Dofinansowanie orga- pierowych rurek koszyków, decznie dziêkujemy. Mamy 
nizowanych przez insty- ale tak¿e innych przedmio- nadziejê, ¿e w najbli¿szym 
tucjê, stowarzyszenia imp- tów u¿ytkowych i ozdob- czasie spotkamy siê w Mo-
rez o charakterze kultural- nych. Wyroby mo¿na póŸ- motach Górnych na kolej-
nym, turystycznym, które niej malowaæ na dowolne nych warsztatach rêko-
maj¹ na celu propagowanie kolory lub pozostawiæ w ory- dzielniczych. Liczymy, ¿e 
idei trzeŸwoœci w spo³ecz- ginalnej wersji. dziêki realizacji projektu 
noœci lokalnej”. Projekt Warsztaty poprowadzi³y Pa- zrodzi siê poczucie wspól-
skierowany by³ do miesz- nie: Lidia Tryka i Barbara noty, gotowoœæ do podej-
kañców Momot Górnych Kapusta. Fachowa opieka mowania nowych inicjatyw 
i polega³ na realizacji war- i prowadzenie w po³¹czeniu i wy³oni¹ siê liderzy gotowi 
sztatów rêkodzielniczych. ze wspania³¹ atmosfer¹ takim inicjatywom prze-
Uczestnicy warsztatów mie- wspieraj¹c¹ proces twórczy, wodziæ.
li mo¿liwoœæ samodzielnego w niezwyk³y sposób pozwo- Agata Spóz - 
wykonywania wyrobów li³y oderwaæ siê od codzien- Stowarzyszenie LGD 
w dwóch rodzajach technik nych problemów, stresów „Leœny Kr¹g”

którzy zdobyli w sumie 23 linie XXIV Puchar Miko³aj-
medale. Na szczególn¹ uwa- kowy Dzieci w Karate Tra-
gê zas³uguj¹ Ania Flis z Ja- dycyjnym. Janów Lubelski 
nowa Lubelskiego, która ju¿ reprezentowa³o 26 zawod-
po raz drugi zdoby³a Puchar ników, wiêkszoœæ z nich to 
Kraju w kategorii kata uczestnicy programu Spor-
w przedziale wiekowym 8-9 towy Talent, który prowadzi 
lat i Pawe³ Drozd z Pi³atki, sensei Cezary Osie³. Sensei 
zdobywca 2 z³otych medali Czarek przygotowa³ do 
w kategorii kata i kumite startu w zawodach tak¿e po-
w kategorii wiekowej 12- 13 zosta³ych uczestników tur-
lat. Pozostali zawodnicy z Ja- nieju miko³ajkowego.   Nie-
nowa Lubelskiego to Micha³ zawodna okaza³a siê Ania 
Flis, który w tej samej Flis, która zdoby³a I miejsce 
kategorii zaj¹³ odpowiednio i puchar œw. Miko³aja w ka-
3 i 2 miejsca oraz Przemy- tegorii kata w przedziale 
s³aw Król, który w kategorii wiekowym 8-9 lat. Srebrne 
kata dla 12 - 13 latków zaj¹³ medale wywalczyli: Julka 
2 miejsce, Zuzia Grzeg- Drozd i Pawe³ Drozd z Pi-
rzuliñska zajê³a 4 miejsce ³atki oraz Szymon Wolski 
w kata w kategorii wiekowej z Janowa Lubelskiego, rów-

Dnia 14 listopada w Hali do lat 7, a Rafa³ Wojtan nie¿ w kategorii kata. Pozo-
Sportowej w Janowie Lu- z Bia³ej by³ 4 w kumite sta³e medale i puchary trafi³y 
belskim odby³ siê II Puchar w kategorii wiekowej 10 - 11 do uczestników Sportowego 
Kraju w Karate Trady- lat. Zawodników UKKT Talentu. Dziêkujemy, gratu-
cyjnym Federacji FUDO- Janów Lubelski prowadzi lujemy i ¿yczymy dalszych 
KAN. Janów Lubelski re- sensei Piotr Wojtkowski. sukcesów. Wiêcej szcze-
prezentowa³o kilkunastu za- To nie koniec pasma sukce- gó³ów i fotorelacja na: 
wodników z Uczniowskiego sów janowskich karateków - www.lublin.karate.pl 
Klubu Karate Tradycyjnego, 6 grudnia odby³ siê w Lub- Marek Flis

25.10.2015r odbyla siê Klub ESKA nie pró¿nuje. (1:21:47s) oraz 50m stylem 
V runda zawodów p³ywa- Dzieci i m³odzie¿ z klubu grzbietowym (36:37s). Pod-
ckich "Szuwarek" w Kras- osiagaj¹ coraz to lepsze wy- czas V rundy zawodów ligi 
nymstawie. Janowski klub niki na zawodach p³ywac- wojewódzkiej wystartowa³o 
p³ywacki SKF ESKA Janów kich coraz wy¿szego szcze- trzech wychowanków ESKI: 
Lubelski, prowadzony przez bla. 14.11.2015 r odby³y siê Filip Ponczek , Kuba Paryœ 
dwóch trenerów - Macieja "Mistrzostwa Województwa i Patryk Tylus zajmujac wy-
Kramskiego i Damiana Lubelskiego", na których sokie, punktowane piate 
Kañczukowskiego, wysta- janowscy p³ywacy zapre- miejsce p³yn¹æ 50m stylem 
wi³ dziewiêciu zawodników. zentowali siê równie dobrze. dowolnym uzyskuj¹c czas 
Najlepiej zaprezentowa³ siê W kategorii dziesiêcio i je- 31:14s.
Patryk Tylus (12lat), który denastolatków startowa³y Dumni trenerzy - Damian 
zdoby³ trzecie miejsce, a tym cztery osoby: Izabela Pelc Kanczukowski oraz Maciej 
samym br¹zowy medal, p³y- (6 miejsce, 50m styl motyl- Kramski nie spoczywaj¹ na 
n¹c 50m stylem grzbieto- kowy 48:47s), Aleksandra laurach i nie mog¹ doczekaæ 
wym, uzyskuj¹c bardzo do- Wydra (11 miejsce, 50m styl siê kolejnych zawodów.
bry czas 36:36s. Dodatkowo klasyczny 52:90s), Filip Klub roœnie w si³ê, a m³o-
zdoby³ pi¹te miejsce w dru- Ponczek (10 miejsce, 100m dzie¿ z ESKI z ka¿dym 
giej konkurencji p³yn¹c styl dowolny 1:21:27s) oraz rokiem osi¹ga coraz to lep-
100m stylem motylkowym, Jêdrzej Jargi³o (4miejsce, sze wyniki, co jest tylko 
uzyskujac czas 1:36:28s. 50m styl dowolny 37:74s potwierdzeniem tego, ¿e 
Doskonale pop³yneli row- i 6 miejsce, 50m stylem praca i wysi³ek w³o¿ony 
nie¿ Magdalena Mazur (11 grzbietowym 44:67s). w treningi zarówno dzieci 
lat), która stylem motylko- Kolejne dyplomy i dosko- jak i trenerów, nie idzie na 
wym wywalczy³a 5 miejsce na³e wyniki m³odzi p³ywacy marne. W sprawnym funk-
oraz Filip Ponczek na dys- zdobyli na wojewódzkiej cjonowaniu klubu pomocni 
tansie 100m stylem motyl- lidze dzieci i m³odzie¿y s¹ równie¿ sponsorzy: bur-
kowym zdobywaj¹c 6 miej- w p³ywaniu jedenasto i dwu- mistrz Janowa Lubelskiego 
sce (1:38:89). nastolatków. ESKA  po raz Krzysztof Ko³tyœ, firma 
Miesi¹c póŸniej, 22.11.2015 pierwszy w tym roku wziê³a Megtech i Sergio Azzini. ̄ y-
r. w Krasnymstawie odby³a udzia³ w tej¿e lidze. Na uwa- czymy dalszych sukcesów 
sie kolejna, VI ju¿ runda ligi gê zas³uguje fakt, ¿e w tych na kolejnych zawodach. 
"Szuwarek", w której starto- zawodach bior¹ udzia³ Korzystaj¹c z okazji trene-
wa³o trzynastu zawodników wszystkie kluby z woje- rzy SKF ESKA Janów Lu-
z  S K F  E S K A J a n ó w  wództwa lubelskiego, dlate- belski z okazji zbli¿aj¹cych 
Lubelski. Patryk Tylus znów go trenerzy tym bardziej s¹ siê Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
pojawi³ siê w czo³ówce naj- dumni ze swoich podopiecz- nia, ¿ycz¹ swoim podo-
lepszych p³ywaków w wo- nych. Stres i zdenerwowanie piecznym oraz ich rodzinom 
jewództwie, zdobywaj¹c na zawodach wojewódz- zdrowych i weso³ych Œwi¹t, 
czwarte miejsce w konku- kich, nie da³y siê we znaki spêdzonych w cieplej, ro-
rencji 50m stylem dowol- zawodnikom, czego dowo- dzinnej atmosferze, du¿o 
nym (31:36s) oraz siodme dem s¹ zdobyte punkty oraz odpoczynku bo po swiêtach 
miejsce w kategorii 200 m dyplomy. znów zabieraj¹ siê do ciê¿-
stylem zmiennym (3:02:31 W IV rundzie wystartowa³a kiego trenowania:) Weso-
s). Wszystkie wyniki dzieci tylko jedna osoba - Patryk ³ych Œwi¹t! 
i m³odzie¿y startuj¹cych w Tylus, zdobywaj¹c dwa Tekst: Iwona Kramska, 
konkursie mo¿na sprawdziæ ósme miejsca w konkurencji Foto: Damian 
na www.megatiming.pl. 100m stylem zmiennym Kañczukowski

1. ORLIK (3 zwyciêstwa, 3 remisy, 5 dla podopiecznych Józefa 
pora¿ek). Nasz zespó³ na- Skrzypka jest fakt du¿ego Podopieczni Piotra G¹bki 
biera doœwiadczenia w roz- os³abienia dru¿yny, poprzez spisywali siê w rundzie je-
grywkach i pewne jest, ¿e przejœcie zawodników do siennej bardzo dobrze. M³o-
wiosn¹ zaprezentuje siê dru¿yny IV - ligowca. Jest dzi adepci pi³ki no¿nej, drugi 
zdecydowanie lepiej. jednak pewne, ¿e doœwiad-raz z rzêdu awansowali do 

czenie trenera zaprocentujê grupy mistrzowskiej i spo- 3. JUNIOR M£ODSZY
i wiosn¹ nast¹pi marsz w gó-œród 25 dru¿yn zg³oszonych Latem posadê trenera obj¹³ 
rê tabeli. do rozgrywek, zajêli 6 miej- Damian Golec, który stan¹³ 

sce. Swoje mecze rozgry- Korzystaj¹c z okazji chcia³-na wysokoœci zadania i wy-
wali w cyklach turniejowych bym w imieniu klubu MKS windowa³ dru¿ynê na œwiet-
i niejednokrotnie, zdobywali „Janowianka”, z³o¿yæ mie-n¹ 3 pozycjê w tabeli (4 
miejsca na podium. Wielkie szkañcom miasta i gminy zwyciêstwa, 1 remis, 3 
brawa i ¿yczymy dalszych ¿yczenia zdrowych, weso-pora¿ki). Nale¿y przypusz-
sukcesów. ³ych, spêdzonych w ciep³ej czaæ, ¿e nasza m³odzie¿ , 

rodzinnej atmosferze Œwi¹t 2. M£ODZIK STARSZY wiosn¹ bêdzie prezentowaæ 
Bo¿ego Narodzenia oraz siê równie korzystnie.Pi³karze prowadzeni przez 
Szczêœliwego Nowego Ro-£ukasza Piecyka to debiu- 4. JUNIOR STARSZY
ku!tant w rozgrywkach. Na ko- Ma³ym rozczarowaniem jest 
Krzysztof Waldemar Ko³tyœ niec rundy uplasowali siê na postawa tej grupy (5 miejsce 

- Kierownik Dru¿yny 8 miejscu spoœród 12 dru- w tabeli z dorobkiem 21 
¿yn, zdobywaj¹c 12 pkt. MKS "Janowianka”pkt.). Usprawiedliwieniem 

Janowscy karatecy 
ponownie na podium

Warsztaty rêkodzielnicze 
w Momotach Górnych

Kolejny medal 
dla janowskich p³ywaków

Podsumowanie rundy 
jesiennej – grupy m³odzie¿owe
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Policja  ostrzega przed oszus-
tami. W ostatnim czasie na 
terenie naszego kraju mia³o 
miejsce oszustwo, gdzie firma 
przes³a³a korespondencjê infor-
muj¹c¹ o zad³u¿eniu z tytu³u 
zaleg³ej op³aty abonamentu ra-
diowo - telewizyjnego i wzy-
waj¹c¹ do zap³aty okreœlonej 
kwoty. Korespondencja zawie-
ra³a równie¿ numer konta, na 
które nale¿y dokonaæ wp³aty 
zaleg³oœci. Z ustaleñ wynika³o, 
¿e osoba która otrzyma³a wez-
wanie nie posiada ¿adnych 
zaleg³oœci.
Apelujemy zatem o rozwagê 
i rozs¹dek wobec takich infor-
macji, zanim dokonamy wp³aty 
¿¹danej kwoty upewnijmy siê 
czy faktycznie takie zaleg³oœci 
posiadamy. Ostrzegamy przed 
zbyt pochopnym wydawaniem 
swoich pieniêdzy. Pomys³owoœæ 
i przebieg³oœæ oszustów jest 
nieograniczona. Wykorzystuj¹ 
wszelkie mo¿liwoœci, aby zaro-
biæ. Tylko rozs¹dek i rozwaga 
w tym przypadku mog¹ uchroniæ 
nas przed staniem siê ofiar¹ 
naci¹gaczy.
Osoby, które spotka³y siê z tak¹ 
sytuacj¹, proszone s¹ o kontakt 
z Komend¹ Powiatow¹ Policji 
w Janowie Lubelskim.

Warto pamiêtaæ, ¿e pieszy na 
drodze nie ma takiej ochrony, 
jak¹ ma kieruj¹cy czy pasa¿er 
samochodu. Nie chroni¹ go pasy 
bezpieczeñstwa czy poduszki 
powietrzne. Dlatego tak wa¿na 
staje siê jego widocznoœæ na 
drodze. Jak wynika z analiz, po 
zmroku, pieszy ubrany w ciemny 
strój jest zauwa¿any przez 
kieruj¹cego pojazdem w ostat-
niej chwili, kiedy nie ma prak-
tycznie czasu na reakcjê. Nato-
miast osoba piesza, maj¹ca na 
sobie elementy odblaskowe staje 
siê widoczna nawet z odleg³oœci 
150 metrów! Kieruj¹cy pojaz-
dem zyskuje w ten sposób czas 
na wykonanie dowolnego mane-
wru: mo¿e zwolniæ, wyhamowaæ 
i bezpiecznie omin¹æ pieszego. 
Policjanci po raz kolejny przy-
pominaj¹ o zmianie przepisów, 
dotycz¹cych obowi¹zku nosze-
nia elementów odblaskowych 
przez pieszych poza terenem 
zabudowanym. Jednoczeœnie 
przypominamy, ¿e rowerzyœci 
korzystaj¹cy z dróg publicznych 
od zmierzchu do œwitu powinni 
mieæ wyposa¿one rowery 
w sprawne oœwietlenie i ele-
menty odblaskowe. Pamiêtajmy 
nasze bezpieczeñstwo zale¿y od 
nas samych a odblaski czêsto 
ratuj¹ ¿ycie.

Faustyna £azur - KPP 
w Janowie Lubelskim

OSTRZEGAMY! RADZIMY! 

PRZYPOMINAMY! 

PAMIÊTAJMY! 

ne, w tym sprawdzanie szczelnoœci pomieszczenie, w którym siê znaj-
Ka¿dego roku z powodu zatrucia Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jest przewodów kominowych, ich dujemy i zasiêgn¹æ porady lekar-
tlenkiem wêgla, potocznie zwane- tak niebezpieczny? systematyczne czyszczenie oraz skiej.
go czadem, ginie kilkadziesi¹t Tlenek wêgla powstaje podczas sprawdzanie wystêpowania dosta- W trosce o w³asne bezpieczeñstwo, 
osób. Bardzo czêsto nie ma to procesu niepe³nego spalania mate- tecznego ci¹gu powietrza, warto rozwa¿yæ zamontowanie w 
zwi¹zku z powstaniem po¿aru, ria³ów palnych, w tym paliw, które • u¿ytkowaæ sprawne techniczne domu czujek dymu i gazu. Koszt 
a wynika jedynie z niew³aœciwej wystêpuje przy niedostatku tlenu urz¹dzenia, w których odbywa siê zamontowania takich czujek jest 
eksploatacji budynku i znajduj¹- w otaczaj¹cej atmosferze. proces spalania, zgodnie z instruk- niewspó³miernie niski do korzyœci, 
cych siê w nich urz¹dzeñ i instalacji Niebezpieczeñstwo zaczadzenia cj¹ producenta, jakie daje zastosowanie tego typu 
grzewczych. wynika z faktu, ¿e tlenek wêgla. • stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem 

• jest gazem niewyczuwalnym stosowne dopuszczenia w zakresie najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest nasze 
Przepisy zobowi¹zuj¹ do czyszcze- zmys³ami cz³owieka (bezwonny, wprowadzenia do obrotu; w sytua- ¿ycie).
nia kominów! Zgodnie z § 30 bezbarwny i pozbawiony smaku), cjach w¹tpliwych nale¿y ¿¹daæ Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem 
rozporz¹dzenia Ministra Spraw • blokuje dostêp tlenu do organiz- okazania wystawionej przez produ- wêgla? 
Wewnêtrznych i Administracji z 21 mu, poprzez zajmowanie jego centa lub importera urz¹dzenia tzw. W przypadku zatrucia tlenkiem 
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony miejsca w czerwonych cia³kach deklaracji zgodnoœci, tj. doku- wêgla nale¿y:
przeciwpo¿arowej budynków, krwi, powoduj¹c przy d³ugo- mentu zawieraj¹cego informacje • zapewniæ dop³yw œwie¿ego 
innych obiektów budowlanych trwa³ym nara¿eniu (w wiêkszych o specyfikacji technicznej oraz czystego powietrza; w skrajnych 
i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), dawkach) œmieræ przez uduszenie. przeznaczeniu i zakresie stosowa- przypadkach wybijaj¹c szyby w ok-
w obiektach w których odbywa siê Co jest g³ówn¹ przyczyn¹ za- nia danego urz¹dzenia, nie, 
proces spalania paliwa sta³ego, czadzeñ? • nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ w inny • wynieœæ osobê poszkodowan¹ 
ciek³ego lub gazowego, usuwa siê G³ównym Ÿród³em zatruæ w budyn- sposób kratek wentylacyjnych, w bezpieczne miejsce, jeœli nie 
zanieczyszczenia z przewodów kach mieszkalnych jest niespraw- • w przypadku wymiany okien na stanowi to zagro¿enia dla zdrowia 
dymowych i spalinowych: noœæ przewodów kominowych: nowe, sprawdziæ poprawnoœæ dzia- osoby ratuj¹cej; w przypadku ist-
• cztery razy w roku w domach wentylacyjnych, spalinowych ³ania wentylacji, poniewa¿ nowe nienia takiego zagro¿enia pozos-
opalanych paliwem sta³ym (np. i dymowych. okna s¹ najczêœciej o wiele bardziej tawiæ przeprowadzenie akcji s³u¿-
wêglem, drewnem), Wadliwe dzia³anie wspomnianych szczelne w stosunku do wczeœniej bom ratowniczym, 
• dwa razy w roku w domach przewodów mo¿e wynikaæ z: stosowanych w budynku i mog¹ • wezwaæ s³u¿by ratownicze 
opalanych paliwem ciek³ym i ga- •  ich nieszczelnoœci, pogarszaæ wentylacjê, (pogotowie ratunkowe, PSP), 
zowym, • braku konserwacji, w tym • systematycznie sprawdzaæ ci¹g • jak najszybciej podaæ tlen, 
• co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli czyszczenia, powietrza, np. poprzez przyk³ada- • je¿eli osoba poszkodowana nie 
przepisy miejscowe nie stanowi¹ • wad konstrukcyjnych, nie kartki papieru do otworu b¹dŸ oddycha, ma zatrzyman¹ akcjê 
inaczej od palenisk zak³adów • niedostosowania istniej¹cego kratki wentylacyjnej; jeœli nic nie serca, nale¿y natychmiast zastoso-
zbiorowego ¿ywienia i us³ug systemu wentylacji do standardów zak³óca wentylacji, kartka powinna waæ sztuczne oddychanie np.  
gastronomicznych. szczelnoœci stosowanych okien przywrzeæ do wy¿ej wspomnia- metod¹ usta - usta oraz masa¿ serca, 
• co najmniej raz w roku usuwamy i drzwi, w zwi¹zku z wymian¹ sta- nego otworu lub kratki, • nie wolno wpadaæ w panikê, kiedy 
zanieczyszczenia z przewodów rych okien i drzwi na nowe. • czêsto wietrzyæ pomieszczenie, znajdziemy dziecko lub doros³ego 
wentylacyjnych. Powy¿sze mo¿e prowadziæ do nie- w których odbywa siê proces z objawami zaburzenia œwia-
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy dro¿noœci przewodów, braku ci¹gu, spalania (kuchnie, ³azienki wypo- domoœci w kuchni, ³azience lub 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo a nawet do powstawania zjawiska sa¿one w termy gazowe), a naj- gara¿u; nale¿y jak najszybciej 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, ci¹gu wstecznego, polegaj¹cego na lepiej zapewniæ, nawet niewielkie, przyst¹piæ do udzielania pierwszej 
poz. 1118 z póŸn. zm.) zobowi¹zuje tym, ¿e dym zamiast wydostawaæ rozszczelnienie okien, pomocy. 
w³aœcicieli i zarz¹dców bloków siê przewodem kominowym na • nie bagatelizowaæ objawów dusz-
mieszkalnych i domów jedno- zewn¹trz, cofa siê z powrotem do noœci, bólów i zawrotów g³owy, Od stosowania siê do powy¿szych 
rodzinnych do okresowej kontroli, pomieszczenia. nudnoœci, wymiotów, oszo³omie- rad mo¿e zale¿eæ nasze zdrowie i 
co najmniej raz w roku stanu Co zrobiæ, aby unikn¹æ zacza- nia, os³abienia, przyspieszenia ¿ycie oraz zdrowie i ¿ycie naszych 
technicznego  instalacji gazowych dzenia? czynnoœci serca i oddychania, gdy¿ bliskich. A wystarczy jedynie 
oraz przewodów kominowych (dy- W celu unikniêcia zaczadzenia mog¹ byæ sygna³em, ¿e ulegamy odrobina przezornoœci.
mowych, spalinowych i wenty- nale¿y: zatruciu czadem; w takiej sytuacji Komenda Powiatowa Pañstwowej 
lacyjnych). • przeprowadzaæ kontrole technicz- nale¿y natychmiast przewietrzyæ Stra¿y Po¿arnej Janów Lubelski

Rozpocz¹³ siê okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta  
zagro¿enie zatrucia czadem!!!

Pamiêtajmy 
o odblaskach 
- ratuj¹ ¿ycie! 

Uwa¿ajmy na 
oszustów



33.

Pomocy „HUMANUS”, 
Oœrodek Szkolenia Kierow-
ców „AUTO KOLOR” 
Zygmunt Tylus, „AUTO - 
KOMPLEKS” Grzegorz 
Adamaszek, Librum - Biuro 
Ksiêgowe Magdalena Jar-
gi³o, „MAXBUT” Iwona 
Rak, Artyku³y Przemys³o-
we Marianna Grzegórska, 
P.P. H. U. „AKRO - WOD”, 
a tak¿e w ramach kategorii 
Sport i Rekreacja - Zalew 
Sp. z o.o. i Miejski Oœrodek 

Karta dostêpna jest dla „AGA”, Sklep Second 
Sportu i Rrekreacji, oferu-

wszystkich rodzin, nie za- Hand EUFORIA Anna 
j¹cy 50% zni¿ki na wszyst-

le¿nie od dochodów, którzy Ma³ek, Gabinet Wete-
kie atrakcje firmy, oraz 

utrzymuj¹, co najmniej troje rynaryjny „CZTERY £A-
Muzeum Regionalne w Ja-

dzieci. Przypominamy, i¿ PY” Marcin Kalisz, Zak³ad 
nowie Lubelskim i Janow-

dzieci powinny byæ w wie- Us³ugowo Handlowy AU-
ski Oœrodek Kultury, Mi-

ku do 18 roku ¿ycia, lub 24 TO - WULKANIZACJA, 
cha³ Grzywacz - Certyfi-

roku w przypadku, gdy Przedsiêbiorstwo Handlo-
kowany Specjalista Terapii 

dziecko studiuje lub uczy wo - Us³ugowe Antoni Flor-
Uzale¿nieñ „Mój Terapeu-

siê, czy te¿ posiada orzecze- czak, „MINI-MAX” Sklep 
ta”. Przystêpuj¹c do prog-

nie o znacznym stopniu Spo¿ywczy, Salon Fryzjer-
ramu zyskuj¹ prawo pos³u-

niepe³nosprawnoœci. Karta ski Anna Wójcik, P.P.H.U. 
giwania siê znakiem „Tu 

obejmuje tak¿e cz³onków „ODEON” Tomasz Szabat, 
honorujemy Ogólnopolsk¹ 

rodzin zastêpczych. Jak „SKRZAT” Sklep Odzie¿o-
Kartê Du¿ej Rodziny”. Lis-

otrzymaæ kartê, a tak¿e, jaki wy Anna Wielgus, „SZYK” 
ta miejsc i wysokoœæ zni¿ek 

wniosek nale¿y z³o¿yæ Handel Us³ugi Monika 
publikowana jest na stronie 

i gdzie? - takie informacje Margiel, „KAJTEK” Teresa 
Urzêdu Miejskiego w Jano-

mo¿emy znaleŸæ na stronie Oleszko, Ksiêgarnia „KA-
wie Lubelskim, oraz Oœrod-

gminy Janów Lubelski MENA” Andrzej Surtel, 
ka Pomocy Spo³ecznej. Jest 

www.janowlubelski.pl ,  P.H.U. „MAGMA” Maria 
ona aktualizowana na bie¿¹-

i Oœrodka Pomocy Spo- Myszak, „WAL - DOM” 
co, w ten sposób posiadacze 

³ecznej www.opsjl.pl Naprawa i sprzeda¿ sprzêtu 
Karty mog¹ uzyskaæ infor-

Wœród firm i instytucji, AGD Waldemar Dolat, 
macjê o nowych i aktual-

które zg³osi³y siê do udzia³u Firma Handlowa „ROMA” 
nych miejscach, które przy-

w janowskiej karcie odna- Roman G¹ska, APTEKA 
st¹pi³y do programu.

leŸæ mo¿emy: Sklep Spo- Miros³awa Fac, Janowskie 
Dorota Kozdra

¿ywczo - Przemys³owy Stowarzyszenie Niesienia 

Zni¿ki dla rodzin 
wielodzietnych

Miejski Klub Sportowy Dlatego te¿ wystarczy tylko i jest kierowana na konkret-

"Janowianka" zwraca siê w rocznej deklaracji podat- ny, wskazany przez Pañstwa 
z uprzejm¹ proœb¹ do sym- kowej PIT w rubryce" wnio- cel.

- w rubrykach wype³nianego patyków i przyjació³ klubu, sek o przekazanie 1% podat-
przez Pañstwa rocznego zez-którzy poprzez gest solidar- ku nale¿nego na rzecz Orga-

noœci mog¹ udzieliæ pomoc nizacji Po¿ytku Publicznego nania podatkowego wpisaæ 

klubowi przekazuj¹c 1% " wpisaæ: nale¿y jedynie: nazwê orga-
Stowarzyszenie SAS podatku dochodowego. Ce- nizacji z ewentualnym do-

z dopiskiem "dla Klubu lem nadrzêdnym dzia³al- piskiem, numer KRS oraz 
MKS Janowianka" noœci klubu jest wychowanie wyliczon¹ kwotê 1% podat-
KRS 0000184074dzieci i m³odzie¿y poprzez ku do przekazania na kon-

sport. Nasz Klub sportowy kretny, wskazany przez Pañ-
stawia na rozwój talentów stwa cel.
wœród dzieci i m³odzie¿y, Zarz¹d Klubu MKS Jano-
wiedz¹c, ¿e prawid³owe wy- wianka serdecznie dziêku-
chowanie ma wp³yw na je Stowarzyszeniu Aktywi-
kszta³towanie charakteru, zacji Spo³ecznej SAS za 
w³aœciw¹ postawê m³odego umo¿liwienie przepro-
cz³owieka oraz jego zacho- wadzenia zbiórki pieniê-
wanie w doros³ym ¿yciu. dzy.
Pieni¹dze otrzymane od Pañ- Zarz¹d Klubu MKS Jano-
stwa bêd¹ dla nas pomoc¹ wianka serdecznie dziêkuje Informacja:
finansow¹ i zostan¹ prze- wszystkim ofiarodawcom 

Wszystkim pragn¹cym po-
kazane na dowóz zawodni- oraz Stowarzyszeniu aktywi-

móc naszemu Klubowi infor-
ków na mecze, zakup sprzêtu zacji sportowej SAS za 

mujemy, ¿e:
sportowego, strojów sporto- dotychczasow¹ pomoc.- osoba przekazuj¹ca 1% po-
wych oraz butów pi³kar- Z powa¿aniem

datku nale¿nego nie ponosi 
Zarz¹d MKS Janowiankaskich.

¿adnych kosztów zwi¹za- 23-300 Janów Lubelski Aktualnie w Klubie zare-
nych z t¹ decyzj¹ - kwota jestrowanych jest 136 za- ul. Sukiennicza 1, skrytka 
przeznaczona na konkretny wodników w czterech dru- pocztowa 12
cel np.: pomoc klubowi pom- Konto: PKO Bank Polski ¿ynach pi³karskich 
niejsza jedynie wartoœæ po-(IV Liga seniorów, junio- S.A. o/Janów Lubelski 23-
datku odsy³anego przez dany rzy starsi, juniorzy m³odsi, 10203235-0000-55020023-
Urz¹d Skarbowy do bud¿etu trampkarze). 1894

Miejski Klub Sportowy 
„Janowianka” - 1%
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