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Gmina Janów Lubelski informuje, ¿e 
w dniach 

trwaj¹ zapisy osób chêtnych - 
w³aœcicieli budynków mieszkalnych, miesz-
kañców Gminy Janów Lubelski do udzia³u 
w projektach z zakresu odnawialnych Ÿróde³ 
energii w nastêpuj¹cym zakresie: monta¿ 
kolektorów s³onecznych, monta¿ kot³ów 
centralnego ogrzewania opalanych pelletem 
z mo¿liwoœci¹ spalania drewna.
Warunkiem koniecznym do udzia³u 
w którymkolwiek z powy¿ej wymienio-
nych projektów jest brak jakichkolwiek 
zobowi¹zañ wobec Gminy Janów Lubel-
ski z tytu³u nale¿noœci podatkowych, op³at 
za wodê, wywóz œmieci itp.
Uczestnik projektu musi z³o¿yæ deklara-
cjê i ankietê dotycz¹c¹ udzia³u w danym 
projekcie w celu zweryfikowania, czy bu-
dynek spe³nia wszystkie niezbêdne wa-
runki oraz w celu dobrania odpowiedniej 
mocy i wielkoœci stosownej instalacji 
(solarnej lub kot³a c.o.) wraz z aktualn¹ 
map¹ zasadnicz¹ (opiniodawcz¹) wydan¹ 
przez Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim dotycz¹c¹ dzia³ki, na której 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny. 
Wypis z rejestru gruntów prowadzonym 
przez Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim dotycz¹cym dzia³ki, na której 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny 
ewentualnie gospodarczy bêdzie potrze-
bny przy podpisywaniu umów i nie mo¿e 
byæ starszy ni¿ 3 miesi¹ce w dacie 
podpisywania umów.

cd. na str. 5

od 25 stycznia 2016 r. do 15 lutego 
2016 r. 

Nowy nabór na 
solary i piece

Jedn¹ z pierwszych zmian, œciolatków do przedszkoli. Pre- mie oœwiaty. W myœl ustawy niego dziecka, prawa do korzy-
jakie zosta³y wprowadzone zydent RP Andrzej Duda zostanie przywrócony obowi¹- stania z przedszkoli dzieciom 
w nowym roku 2016, by³a 7 stycznia 2016 roku podpisa³ zek szkolny od siódmego roku w wieku od 3 do 5 lat. Co wiêcej, 
ustawa dotycz¹ca powrotu sze- znowelizowan¹ ustawê o syste- ¿ycia. Szeœciolatki, aby pójœæ „zniknie” egzamin szóstokla-

do szko³y bêd¹ musia³y zaliczyæ sisty. Nowa ustawa nie bêdzie 
roczne przygotowanie przed- ca³kowicie pozbawiaæ szeœcio-
szkolne. Bez takiego przygoto- latków prawa do nauki w szkole 
wania, konieczne bêdzie przed- podstawowej.  Od kogo bêdzie 
³o¿enie opinii w danej szkole zale¿ny „ten wybór”? Jak ta sy-
z poradni psychologiczno- tuacja bêdzie wygl¹daæ w przy-
pedagogicznej o mo¿liwoœci padku janowskich jednostek 
rozpoczêcia nauki w szkole oœwiaty? Jakie dokumenty bêd¹ 
podstawowej. Niniejsza opinia musieli z³o¿yæ rodzice, aby ich 
bêdzie potwierdza³a rzeczy- dziecko zosta³o przyjête do 
wisty etap rozwoju emocjonal- przedszkola? Na wy¿ej posta-
nego dziecka. Ten wybór bêdzie wione pytania, o odpowiedŸ 
nale¿a³ do rodziców szeœcio- poprosi³am Czes³awa Krzysz-
latków. Ponadto ustawa przewi- tonia - Zastêpcê Burmistrza 
duje wprowadzenie obowi¹zku Janowa Lubelskiego. 
przedszkolnego dla szeœciolet- cd. na str 5

Szeœciolatki wracaj¹ do przedszkoli

W poniedzia³ek 18 stycznia br. ciu biura poselsko - senatorskie-
w godzinach popo³udniowych. go. Otwarcie biura poselskiego 
Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki jest oczywist¹ konsekwencj¹ 
oraz Senator RP dr Grzegorz sukcesu wyborczego i uzyska-
Czelej, dokonali oficjalnego niem mandatu poselskiego. 
otwarcia biura poselsko - Œciœle wi¹¿e siê z zadaniami 
senatorskiego w Janowie Lu- Pos³a w okrêgu. Praca Pos³a to 
belskim, które mieœci siê nie tylko Sejm, to tak¿e 
w budynku przy ul. Wa³owej 1. poznawanie problemów, bol¹-
Na oficjalne otwarcie przyby³o czek i oczekiwañ spo³ecznoœci 
wielu goœci, a wœród nich m.in. lokalnej. Dziêkujê wszystkim 
w³adze miasta i Powiatu Janow- za przybycie, dziêkujê za g³osy 
skiego, cz³onkowie struktur oddane na moj¹ osobê w wybo-
miejskich i powiatowych Prawo rach parlamentarnych. Chcia³-
i Sprawiedliwoœæ, Radni miej- bym serdecznie powitaæ Grze-
scy i powiatowi, dyrektorzy gorza Czeleja - Senatora RP, 
i przedstawiciele jednostek Wicemarsza³ka Senatu” - za-
organizacyjnych Gminy Janów znaczy³ Jerzy Bielecki Pose³ na 
Lubelski i Powiatu. „Dzisiaj Sejm RP.                   
mo¿emy uczestniczyæ w otwar- cd. na str. 7

POSELSKO - SENATORSKIE BIURO
Jerzego Bieleckiego i Grzegorza Czeleja

Niby to sen, niby rzeczywistoœæ jest. Niby 
inny œwiat, jednak obok nas. To œwiat dziecka, 
w którym pojawi³o siê zbyt wiele pytañ 
dotycz¹cych innego „wymiaru” ¿ycia. Nie-
stety, tak niewiele jest na nie odpowiedzi. 
Œwiat dziecka autystycznego. Patrz¹c na 
szeœcioletniego Olka, przypominam sobie 
film, który ogl¹da³am kilka lat temu w 
telewizji „Cud mi³oœci” („A Miracle of 
Love”).  Fabu³a filmu - m³ode ma³¿eñstwo, s¹ 
rodzicami dwóch córek, na œwiat przychodzi 
trzecie dziecko - ch³opczyk, okazuje siê chore 
- autyzm. Przed oczami widzê obrazy z filmu, 
jak g³ówny bohater - dwuletni ch³opczyk 
trzepocze r¹czkami, obraca talerze, nie reaguje 
na s³owa i gesty.  I przypominam sobie tak¿e 
ten moment w filmie, kiedy po raz pierwszy 
uœmiecha siê do swojej matki. Jego matka 
postanawia spróbowaæ „wejœæ do œwiata” 
autystycznego. Podejmuje wiele prób. Kiedy 
w koñcu traci nadziejê, udaje siê. 80 godzin 
tygodniowo przez 3 lata, przynosi efekty. Po 
chorobie nie ma œladu. Cud?

„Obudziæ sen” - wywiad 
z £ukaszem Widzem 

Co zmieni³o siê w Janowie Lubelskim, jak 
rozwija³o siê miasto w minionym 2015 roku? 
OdpowiedŸ na to pytanie znajdzie ka¿dy, kto 
siêgnie do „Raportu z dzia³alnoœci gminy Janów 
Lubelski”. Raport o stanie gminy przygotowany 
jest na pocz¹tku roku.
Zebrane w nim dane opisuj¹ m.in. spo³eczeñstwo, 
gospodarkê, œrodowisko, przestrzeñ miejsk¹, 
oœwiatê, dzia³alnoœæ jednostek podleg³ych. Mo¿na 
w nim tak¿e przeczytaæ o najwa¿niejszych 
inwestycjach minionego roku. Raport jest tak¿e 
zbiorem informacji o rozwoju przedsiêbiorczoœci, 
edukacji i pomocy spo³ecznej. Opisuje tak¿e 
lokalny sport, kulturê, kwestie zwi¹zane z ochron¹ 
œrodowiska.
Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z wy-
dawnictwem. W wersji elektronicznej dostêpny 
jest on tak¿e na stronie Urzêdu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim. W bie¿¹cym numerze 
gazety prezentujemy czêœæ I - Edukacja.
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Raport z dzia³alnoœci 
Gminy Janów Lubelski 

za 2015 rok

cd. na str. 17

Aleksander Widz



2.

Z uwagi na wzrastaj¹c¹ Dlatego te¿, chc¹c unikn¹æ przepisów prawa. Nadmieñ-
liczbê porzucanych zwierz¹t przypadków pogryzieñ i in- my, ¿e utrzymanie przez 
szczególnie psów na terenie nych nieprzyjemnych zda- Gminê jednego bezdomnego 
Miasta i Gminy Janów Lu- rzeñ, prosimy o trzymanie psa w schronisku to suma 
belski, zwracamy siê z proœ- swoich zwierz¹t na terenie rzêdu 1080 z³ brutto. Mowa 
b¹ do wszystkich, którym los szczelnie ogrodzonych po- tu o profilaktyce, oznakowa-
tych zwierz¹t nie jest obojêt- sesji, a w miejscach publicz- niu, umieszczenia w schro-
ny o w³¹czenie siê w dzia³a- nych prowadzenia ich na nisku, przekazania do adop-
nia zapobiegaj¹ce takim uwiêzi. Informujemy, ¿e za cji. Natomiast 6150 z³ brutto 
przypadkom. Prosimy wiêc niedope³nienie obowi¹zku to roczna op³ata, jak¹ Gmina 
o reagowanie na porzucone prawid³owej opieki nad uiszcza za utrzymanie goto-
zwierzêta z samochodu. Wy- zwierzêciem jest wykrocze- woœci schroniska do przyj-
starczy zapisaæ numer rejest- niem z art. 77 Kodeksu Wy- mowania psów. Zaznaczmy, 
racyjny i poinformowaæ o ta- kroczeñ i bêdzie karane zgo- ¿e bezdomne zwierzêta, któ-
kim zdarzeniu Stra¿ Miejsk¹ dnie z obowi¹zuj¹cym tary- re zostan¹ zaadoptowane 
lub Urz¹d Miejski w Jano- fikatorem mandatów kar- przez nowych w³aœcicieli s¹ 
wie Lubelskim. Nasz apel nych grzywn¹ w wysokoœci podane zabiegom weteryna-
spowodowany jest licznymi 200 z³. Chc¹c zapobiec tak ryjnym na koszt Gminy Ja-
skargami mieszkañcami surowym konsekwencjom nów Lubelski.
naszej gminy. apelujemy o przestrzeganie 

Apel do mieszkañców Miasta i Gminy 
Janów Lubelski w sprawie 

bezpañskich zwierz¹t 

Podatek do 100 z³, od 2016 roku jest p³acony towych p³acony jest w dwóch ratach: 
przy pierwszej racie tj. 15 marca jedno- 15 lutego i 15 wrzeœnia. Podatek od osób 
razowo. Powy¿ej 100 z³ p³atnoœæ bez zmian, prawnych p³acony do 15 dnia ka¿dego mie-
czyli 4 raty: 15 marca, 15 maja, 15 wrzeœnia, si¹ca. Przypominamy ¿e wp³acaj¹c podatki, 
15 listopada. Podatek od œrodków transpor- nale¿y podaæ numer decyzji (pozycji).

Jak nale¿y p³aciæ podatki w 2016 roku?

Okreœla siê nastêpuj¹ce 
roczne stawki w podatku 
od nieruchomoœci:
1) od gruntów:

2) od budynków lub ich 
czêœci:

3) od budowli - 2% ich war-
toœci.

a) zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób 
zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków - 
0,77 z³ od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierz- cym wy³¹cznie te rodzaje wy¿ej 400 m2 (od jednego 
chniowymi stoj¹cymi lub zabudowy, jeœli od dnia wej- budynku) - 22,86 z³ od 1m2 
wodami powierzchniowymi œcia w ¿ycie tego planu w od- powierzchni u¿ytkowej,
p³yn¹cymi jezior i zbior- niesieniu do tych gruntów d) zajêtych na prowadzenie 

up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym ników sztucznych - 4,30 z³ dzia³alnoœci gospodarczej 
czasie nie zakoñczono budo-od 1 ha powierzchni, w zakresie obrotu kwalifiko-
wy zgodnie z przepisami c) pozosta³ych, w tym zajê- wanym materia³em siew-
prawa budowlanego - 0,19 z³ tych na prowadzenie odp³at- nym - 10,09 z³ od 1m2 
od 1 m2 powierzchni,nej statutowej dzia³alnoœci powierzchni u¿ytkowej,

po¿ytku publicznego przez e) zwi¹zanych z udzielaniem 
organizacje po¿ytku pub- œwiadczeñ zdrowotnych 

a) mieszkalnych - 0,60 z³ od licznego - 0,19 z³ od 1m2  w rozumieniu przepisów 
1m2 powierzchni u¿yt- o dzia³alnoœci leczniczej, powierzchni,
kowej, zajêtych przez podmioty d) niezabudowanych objê-
b) zwi¹zanych z prowadze- udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - tych obszarem rewitalizacji, 
niem dzia³alnoœci gospodar-o których mowa w ustawie 4,38 z³ od 1m2 powierzchni 
czej oraz od budynków z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. u¿ytkowej,
mieszkalnych lub ich czêœci o rewitalizacji (Dz.U.poz. f) pozosta³ych, w tym zajê-
zajêtych na prowadzenie 1777), i po³o¿onych na tere- tych na prowadzenie odp³at-
dzia³alnoœci gospodarczej - nach, dla których miejscowy nej statutowej dzia³alnoœci 
18,90 z³ od 1m2 powie-plan zagospodarowania po¿ytku publicznego przez 
rzchni u¿ytkowej,przestrzennego przewiduje organizacje po¿ytku pub-

przeznaczenie pod zabudowê c) zwi¹zanych z prowadze- licznego - 4,59 z³ od 1m2 
mieszkaniow¹, us³ugow¹ al- niem dzia³alnoœci gospodar- powierzchni u¿ytkowej;
bo zabudowê o przeznacze- czej w zakresie handlu na 
niu mieszanym obejmuj¹- powierzchni sprzeda¿y po-

Podatek od nieruchomoœci 
obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy 

Janów Lubelski

Odpowiedzialnoœæ solidarna wystêpuje odpowiedzialnoœæ za zaleg³oœci na wszyst-
w sytuacji gdy do jednej nieruchomoœci kich udzia³owców, chocia¿ zgodnie z art. 
przypisana jest wiêcej ni¿ jedna osoba. ordynacji podatkowe ma prawo œci¹gaæ 
Wówczas za naliczony podatek odpowiada zaleg³oœci m.in. od jednego udzia³owca, nie 
ka¿da z tych osób, niezale¿nie od tego czy dziel¹c zaleg³oœci. 
wp³aci³a swój „umowny” udzia³, czy te¿ Ka¿dy podatnik powinien mieæ œwiado-
nie. moœæ, ¿e odpowiada z ca³¹ wysokoœæ podat-
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim ku naliczonego do nieruchomoœci i zap³ace-
w przypadku zaleg³oœci na udzia³owych nie udzia³u nie zwalnia go od odpowie-
pozycjach w pierwszej kolejnoœci wystawia dzialnoœci za ca³oœæ. Je¿eli podatnik chce 
upomnienia na te osoby, które nie p³aci³y, p³aciæ tylko „za siebie” powinien wyodrêb-
a dopiero w przypadku nieskutecznej niæ s¹downie swoj¹ w³asnoœæ z nierucho-
egzekucji od tych osób, solidarnie dzieli moœci udzia³owej.

Sposób egzekwowania nale¿nego podatku

W minionym roku 28 robinii akacjowej oraz plata-
sierpnia wesz³y w ¿ycie du- nu klonolistnego, oraz 25 cm 
¿e zmiany ustawy o ochro- - w przypadku pozosta³ych 
nie przyrody dotycz¹ce gatunków drzew.
usuwania drzew i krzewów. Rozwi¹zano równie¿ zagad-
Niniejsze zmiany dotycz¹ nienia niew³aœciwie pro-
obni¿enia wysokoœci op³at za wadzonej pielêgnacji koron 
usuniêcie drzew lub krze- drzew czyli og³awiania 
wów oraz kar administracyj- (pozbawiania drzew koron). 
nych z tym zwi¹zanych, Zgodnie z nowymi przepi-
zró¿nicowania wysokoœci sami usuniêcie powy¿ej 30% 
kar w zale¿noœci od okolicz- korony bêdzie podlega³o 
noœci sprawy, uregulowana karze za uszkodzenie drzewa 
kwestii usuwania drzew w wysokoœci 60% op³aty za 
w stanie wy¿szej koniecz- usuniêcie drzewa, a usuniê-
noœci oraz usprawnienia pro- cie powy¿ej 50% korony 
cedury zwi¹zanej z wydawa- bêdzie uznawane jako znisz-
niem zezwoleñ na usuniêcie czenie drzewa, za co kara 
drzew. wyniesie 2-krotnoœæ op³aty. lub katastrofy budowlanej. 
W myœl nowej ustawy nie ma Zaznaczmy, ¿e og³awianie Natomiast wywrot - to drze-
obowi¹zku uzyskiwania drzew tylko w wyj¹tkowych wo lub krzew wywrócone 
zezwolenia na usuwanie: sytuacjach nie powoduje ich w wyniku dzia³ania czynni-
krzewów z ogrodów przy- znacznego os³abienia - przy-ków naturalnych, wypadku 
domowych oraz powalo- k³adem mo¿e byæ obcinanie lub katastrofy w ruchu l¹do-
nych lub z³amanych przez ga³êzi tradycyjnie og³owio-wym, wodnym lub powietrz-
wiatr drzew. W tym drugim nych wierzb czy ozdobne nym, lub katastrofy budowla-
przypadku z³amane przez kszta³ towanie m³odych nej).
wiatr drzewa mog¹ byæ usu- drzew.Kolejn¹ wa¿n¹ decyzj¹ jest 
niête przez w³aœciwe s³u¿by Ponadto sierpniowa ustawa klasyfikacja drzew, które 
(tj. jednostki ochrony prze- u³atwia procedurê zwi¹zan¹ podlegaj¹ obowi¹zkowi uzy-
ciwpo¿arowej, zarz¹dców z uzyskaniem zezwolenia na skania zezwolenia na usuniê-
dróg) oraz inne podmioty lub usuniêcie drzew. Mowa cie. Dotychczas z obowi¹zku 
osoby, po przeprowadzeniu o tym, ¿e zweryfikowano za-uzyskania zezwolenia zwol-
oglêdzin przez organ w³aœci- kres wymogów formalnych nione by³y drzewa lub krze-
wy do wydania zezwolenia wniosku o wydanie zezwole-wy, których wiek nie prze-
na usuniêcie drzewa lub nia. Mianowicie zniesiono kracza³ 10 lat. W zmienia-
krzewu. W tym przypadku obowi¹zek do³¹czenia do nych przepisach okreœlono 
wa¿ne jest potwierdzenie, ¿e wniosku tytu³u prawnego do wielkoœci obwodów pnia 
drzewa lub krzewy stanowi¹ w³adania nieruchomoœci¹ na drzew. Zatem obowi¹zkowi 
z³om lub wywrot. Z³om - to rzecz oœwiadczenia o posia-uzyskiwania zezwolenia nie 
drzewo, którego pieñ uleg³ danym tytule prawnym bêdzie podlegaæ usuwanie 
z³amaniu lub krzew, którego w³adania nieruchomoœci¹ drzew, których obwód pnia 
pêdy uleg³y z³amaniu w wy- pod rygorem odpowiedzial-na wysokoœci 5 cm nie prze-
niku dzia³ania czynników noœci karnej za sk³adanie kracza: 35 cm - w przypadku 
naturalnych, wypadku lub fa³szywych zeznañ.topoli, wierzb, kasztanowca 
katastrofy w ruchu l¹dowym, Tekst i foto: zwyczajnego, klonu jesiono-
wodnym lub powietrznym, Dorota Kozdralistnego, klonu srebrzystego, 

Zmiany w przepisach dotycz¹cych 
wycinki i przycinania drzew

Plan wydatków z funduszu so³eckiego na 2016 rok
Klasyfikacja 
bud¿etowa

Nazwa 
so³ectwa Realizowane zadanie

Plan 
funduszu 

na 2016 rok

Rozdz. 60016 Borownica Przed³u¿enie drogi Sowy Visa (zadanie wspólne z 
So³ectwem Ruda) 9 072,00

Rozdz. 75412

Bia³a I

Zakup oleju opa³owego na ogrzewanie budynku 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego 
(zadanie wspólne z So³ectwem Bia³a II

4 000,00

Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkañców 
so³ectwa Bia³a I i II 1 500,00

Rozdz. 60095
Remont dróg polnych 13 518,92

Remont przejœcia (³¹cznika obok OSP) w so³ectwie 
Bia³a I 2 000,00

Rozdz. 90015 Budowa oœwietlenia - 2 lampy 3 500,00

Rozdz. 60095

Bia³a II

Remont dróg polnych 13 641,58

Rozdz. 75412

Zakup oleju opa³owego na ogrzewanie budynku 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego 
(zadanie wspólne z so³ectwem Bia³a I

4 000,00

Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkañców 
so³ectwa Bia³a I i Bia³a II 1 500,00

Rozdz. 90015 Wykonanie oœwietlenia - 1 lampa 400,00

Rozdz. 60095

£¹¿ek

Wyrównanie i utwardzenie drogi w £¹¿ku Przymiarki 13 678,14

Rozdz. 75023 Utrzymanie techniczne sieci internetowej w £¹¿ku 2 000,00

Rozdz. 75412 Zakup materia³ów na wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej 
w £¹¿ku 2 000,00

Rozdz. 75412 Momoty 
Dolne

Zakup wyposa¿enia do œwietlicy wiejskiej 
w Momotach Dolnych 11 156,11

Rozdz. 60095 Pikule Remont drogi w Pikulach 5 516,76

Rozdz. 60095 Momoty 
Górne

Zakup materia³ów na chodnik w Momotach Górnych
14 760,39

Rozdz. 60016 Ruda Przed³u¿enie drogi Sowy Visa (zadanie wspólne z 
So³ectwem Borownica) 16 452,19

Rozdz. 90015 Ujœcie - 
Kiszki - 
Szewce

Wykonanie dokumentacji na oœwietlenie w Ujœciu 4 000,00

Rozdz. 75412 Przetarcie drzewa na remizê w Ujœciu 10 098,38

Rozdz. 60095
Zofianka 

Górna

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie so³ectwa 4 619,48

Rozdz. 75412
Zakup oleju opa³owego na ogrzewanie Centrum 
Kultury oraz zakup materia³ów 3 500,00

Rozdz. 92601 Ogrodzenie boiska w Zofiance Górnej 10 000,00

Rozdz. 90001 Szklarnia Wykonanie odwiertu wody pitnej w Szklarni 6 105,21

Razem 157 019,16
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Dok³adnie 2 622 641, 35 mln z³otych to gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowis- zagospodarowanie grobli i otoczenia Parku budynku PKS do celów mieszkalnictwa 
suma, jak¹ Gmina Janów Lubelski przezna- ka - 632 500, 00 z³. W planach jest m.in. oœ- Rekreacji (dokumentacja), przystosowanie socjalnego (dokumentacja).
czy na wydatki na zadania inwestycyjne wietlenie ulic, placów dróg - 167 500, 00 z³., 
w 2016  roku. Radni Rady Miejskiej dnia 30 ochrona powietrza atmosferycznego i kli-
grudnia 2015 roku, uchwalili bud¿et gminy. matu - 360 tys. z³., gospodarka odpadami - 
Najwiêcej, bo przesz³o 1 mln. z³. poch³on¹ 40 tys. z³ oraz gospodarka œciekowa i ochro-
wydatki na drogi publiczne i gminne, sporo na wód  5 tys. z³. Wœród wa¿nych, planowa-
œrodków zostanie te¿ przeznaczonych na nych na przysz³y rok inwestycji, jest tak¿e 

Bud¿et Gminy Janów Lubelski na 2016 rok

Planowane dochody bud¿etu gminy na 2016 rok to 42  986 218,30 z³.
Podatki i op³aty - 8 062 100,00 z³. (podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci; podatek od 
œrodków transportowych; wp³ywy z op³aty skarbowej; wp³ywy z op³at za zezwolenia na 
sprzeda¿ alkoholu; op³aty za odpady komunalne; wp³ywy z ró¿nych op³at)

Dochody z maj¹tku gminy - 1 378 732,30 z³. (wp³ywy za zarz¹d; wieczyste u¿ytkowanie 
nieruchomoœci; dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, wp³ywy ze 
sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych)

Subwencje - 14 344 621,00 z³. (czêœæ oœwiatowa - 10 072 477,00 z³.; czêœæ wyrównaw-
cza i równowa¿¹ca - 4 272 144,00 z³.)

Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochody z bud¿etu pañstwa 9 678 732,00 z³. 
(podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych)

Dotacje na zadania zlecone gminie - 4 499 503,00 z³.

Dotacje na zadania w³asne gminy - 2 571 580,00 z³.

Pozosta³e dochody - 2 450 950,00 z³.

Planowane wydatki bud¿etu gminy na rok 2016 to  41 921 218,30 z³.
Wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska - 3 913 092,63 z³. (w tym: 
wydatki na realizacjê inwestycji  632 500,00 z³.; wydatki na oczyszczanie miasta i wsi - 
459 000,00 z³.; wydatki na utrzymanie zieleni - 207 000,00 z³.; oœwietlenie w gminie - 
691 400,00 z³.; gosp. odpadami komunalnymi - 1 500 000,00 z³.; pozosta³e wydatki - 
423 192,63 z³.)

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa - 576 657,80 z³.

Wydatki na turystykê, kulturê fizyczn¹ i sport - 2 219 431,16 z³.
Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdzia³anie alkoholizmowi w gminie - 
300 000,00 z³.

Wydatki na drogi - 2 683 935,46 z³.

Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu - 875 281,62 z³.

Wydatki na oœwiatê i wychowanie oraz opiekê edukacyjn¹, opiekê wychowawcz¹ - 
17 418 689,00 z³ .
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomoœciami, plany 
zagospodarowania przestrzennego - 489 267,00 z³.

Administracja publiczna - 4 235 650,63 z³.

Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego - 1 199 000,00 z³

Wydatki na pomoc spo³eczn¹ - 7 862 750,00 z³.

Pozosta³e wydatki - 147 463,00 z³.

Symbol Nazwa
Plan roku 

2016

Wydatki razem 2 622 641,35

Dziaù 600 Transport i ³àcznoúã 1 129 124,19

Wykonanie drogi gminnej w £à¿ku Grancarskim 100 000,00

Wykonanie dokumentacji i budowa dróg na os. Przyborowie 70 000,00

Budowa chodnika ul. Przyborowie wraz z progami zwalniajàcymi 80 000,00

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej 70 000,00

Projekt przebudowy ul. Fio³kowej - dokumentacja 10 000,00

Wykonanie chodnika ul. Kamienna 3 600,00

Przed³u¿enie drogi Sowy Visa w so³ectwie Ruda i Borownica - 
Kopce (fundusz so³ecki)

25 524,19

Wykonanie chodnika ul. Sowiakowskiego 
/od bloku do ul. Ró¿anej/

50 000,00

Wykonanie chodnika ul. Wa³owa 60 000,00

Przebudowa dróg gminnych ul. S³owackiego, 
Ochotników Wêgierskich, Leœna

160 000,00

Przebudowa ul. Targowej i chodnika II etap 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Ró¿ana 200 000,00

Wykonanie dokumentacji na ul. Roln¹ wraz z chodnikiem 
oraz ul. Zak¹tn¹

20 000,00

Wykonanie chodnika ul. Podlipie 100 000,00

Œcie¿ka rowerowa na ulicy: Œwierdzowej, Wa³owej, Prusa - 
dokumentacja techniczna

30 000,00

Przebudowa mostu w £¹¿ku Ordynackim  50 000,00

Dzia³ 630 Turystyka 372 177,16

Dziedzictwo naturalne - zagospodarowanie grobli i otoczenia 
Parku Rekreacji - dokumentacja

70 000,00

Doszczelnienie grobli zbiornika Zalew w Janowie Lubelskim 302 177,16

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa 283 840,00

Przystosowanie budynku PKS do celów mieszkalnictwa 
socjalnego - dokumentacja techniczna

100 000,00

Regulacja stanów prawnych 20 000,00

Odszkodowania za scalenia Ruda 61 000,00

Wyp³aty za zamianê dzia³ek 98 200,00

Pozosta³e odszkodowania 4 640,00

Wydatki na zadania inwestycyjne
Symbol Nazwa

Plan roku 
2016

Dzia³ 750 Administracja publiczna 35 000,00

Zakup sprzêtu komputerowego 35 000,00

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 100 000,00

Budowa remizy w Ujœciu 100 000,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 632 500,00

Przydomowe oczyszczalnie œcieków w msc. £¹¿ek Ordynacki, 
Momoty Górne i Dolne, Ujœcie i pozosta³e - dokumentacja

5 000,00

Dokumentacja na rekultywacjê sk³adowiska 40 000,00

Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej 
w Gminie Janów Lubelski - dokumentacja

100 000,00

Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej na 
wyspie nad Zalewem w Janowie Lubelskim - dokumentacja

190 000,00

Monta¿ instalacji solarnych i c.o. - dokumentacja 30 000,00

Panele fotowoltaiczne na budynku krytej p³ywalni - 
dokumentacja

40 000,00

Wykonanie dokumentacji na oœwietlenie w Ujœciu 
(fundusz so³ecki)

4 000,00

Wykonanie projektów oœwietlenia dróg gminnych /ul. Sowy 
Visa, Przyborowie, Polna, Rybna, Zak¹tna, Wiejska, 
S³owackiego oraz w msc: Bia³a Pierwsza i Ujœcie/

80 000,00

Budowa oœwietlenia dróg gminnych /ul.Boh. Poryt. Wzg., 
Turystyczna, Leœna oraz Momoty Dolne /

80 000,00

Budowa oœwietlenia Bia³a I- 2 lampy /fundusz so³ecki/ 3 500,00

Rewitalizacja rynku etap IV z przebudow¹ dworca - 
dokumentacja

60 000,00

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00

System oddymiania w budynku JOK 30 000,00

Koncepcja rewitalizacji budynku muzeum - dokumentacja 
techniczna

10 000,00

Dzia³ 926 Kultura fizyczna 30 000,00

Przebudowa budynku stadionu w Janowie Lubelskim - 
dokumentacja techniczna

30 000,00
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Burmistrz Janowa Lubelskiego og³asza, ¿e w wy-
niku przeprowadzonego postêpowania konkursowego 
w konkursie otwartym na wybór partnera, podmiotu 
niezaliczanego do sektora finansów publicznych 
i niedzia³aj¹cego w celu osi¹gniêcia zysku do projektu 
pod nazw¹ „ZOOM NATURY i KULTURY” w ra-
mach Dzia³ania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w dniu 15.01.2016 r. 
zostali wy³onieni partnerzy projektu.
Projekt „ZOOM NATURY i KULTURY” bêdzie przy-
gotowywany i realizowany przez Gminê Janów Lu-
belski - Lidera projektu, w partnerstwie z:
Partner 1: Nadleœnictwo Janów Lubelski, 23-300 Ja-
nów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
Partner 2: Zoom Natury Sp. z o.o., 23-300 Janów 
Lubelski, ul. Œwierdzowa 41.
Zawarta umowa partnerska bêdzie podstaw¹ realizacji 
wspólnego przedsiêwziêcia, w przypadku uzyskania 
dofinansowania z funduszy europejskich.
Uzupe³niaj¹c treœæ og³oszenia informujemy, ¿e projekt 
„ZOOM NATURY i KULTURY” obejmuje wykonanie 
i wyposa¿enie miêdzy innymi œcie¿ki pieszorowerowej 
wokó³ zalewu, dodatkowych toalet w rejonie pla¿y, 
remont 2 mostków przy grobli, urz¹dzenie pomostu 
wêdkarskiego dla niepe³nosprawnych. W celu ekspo-
zycji walorów przyrodniczych zaplanowano ponadto 
urz¹dzenie œcie¿ki dendrologicznej w Parku Miejskim 
z oznakowaniem drzew pomnikowych.
Nadleœnictwo jest gotowe oznakowaæ atrakcyjne miej-
sca i dojœcia do nich na terenie kompleksu leœnego 
w ramach szlaku przyrodniczo - historycznego, w tym 
Bazê Kusza ”Garbatego” na Tu³owych Górach, „Stary” 
Pomnik Bitwy nad Branwi¹ i tzw. Dwugajówkê na 
terenie rezerwatu „Lasy Janowskie” oraz Cmentarzy-
sko cia³opalne kultury przeworskiej. Zoom Natury sp. 
z o. o. bêdzie wspó³finansowa³a urz¹dzenia sanitarne. 
W ramach projektu maj¹ byæ te¿ uruchomione aplikacje 
elektroniczne z przewodnikiem multimedialnym i po-
zycjonowaniem GPS dla obiektów dziedzictwa natu-
ralnego Ziemi Janowskiej i dla œcie¿ki dendrologicznej. 
Wniosek o przyznanie dofinansowania zosta³ z³o¿ony 
w dniu 29.01.2016 r. i bêdzie walczy³ w konkursie 
z wnioskami innych beneficjentów z terenu woje-
wództwa.

OG£OSZENIE
Wspólna promocja walorów turysty- dotycz¹cej odwiedzenia Ziemi Janow- £ukasz Drewniak - Dyrektor Janowskie-

cznych naszego regionu to g³ówny temat skiej opowiedzia³ Adam £ukasz. W dal- go Oœrodka Kultury „w tym roku, wysz-
pierwszego w tym roku spotkania z bran- szej czêœci spotkania rozwinê³a siê dys- liœmy z za³o¿enia, ¿e program imprezy 
¿¹ turystyczn¹, które odby³o siê 1 lutego kusja, podczas której instytucje z bran¿y bêdzie tworzony tak¿e przez bran¿ê tury-
br. w Urzêdzie Miejskim. Przedsta- turystycznej przedstawi³y swoje pomys³y styczn¹ z naszego regionu. Zapraszam do 
wiciele instytucji zwi¹zanych z turystyk¹ i oczekiwania wobec promocji i turystyki udzia³u firmy, organizacjê, bran¿e, które 
oraz szeroko rozumianej bran¿y turysty- w gminie Janów Lubelski. Po prezentacji mog¹ zapromowaæ swoje oferty, czy te¿ 
cznej przyjêli zaproszenie Burmistrza dotycz¹cej mo¿liwoœci po³¹czenia tras wzi¹æ udzia³ jako wspó³organizator imp-
Janowa Lubelskiego i przybyli na spot- rowerowych, podjêto dyskusjê dotycz¹c¹ rezy. Nie rezygnujemy z wyœwietlania 
kanie z przedstawicielami miasta. udzia³u bran¿ turystycznych w Miêdzy- filmów w plenerze. Od 18 d 24 lipca 
Krzysztof Ko³tyœ przywita³ przyby³ych narodowych Targach Turystycznych, codziennie od godziny 17.00, zapraszamy 
goœci, po czym omówi³ plany w zakresie które w tym roku bêd¹ mia³y miejsce ju¿ na seanse. Tematyka filmów bêdzie ró¿-
promocji i rozwoju turystyki na najbli¿- 12 - 14 lutego w Poznaniu (Miê- norodna. Myœlê - kontynuowa³ Dyrektor 
szy rok.  W czasie spotkania omówiono dzynarodowe Targi Turystyczne Tour JOK - ¿e ka¿dy znajdzie coœ dla siebie”. 
nastêpuj¹ce zagadnienia jak: podsumo- Salon), kolejne w £odzi 26 - 28 lutego W programie imprezy znajdziemy wystê-
wanie sezonu turystycznego minionego Miêdzynarodowe Targi - Regiony py artystyczne, koncerty, tañce. Program 
2015 roku, w tym dzia³alnoœci Punktu In- Turystyczne NA STYKU KULTUR nie jest zamkniêty, trwaj¹ pracê nad jego 
formacji Turystycznej. Przypomnijmy, ¿e 2016, 18 - 20 marca w Katowicach Miê- realizacj¹. Kolejnym wydarzeniem pro-
taki punkt mieœci siê w g³ównym budynku dzynarodowe Targi Turystyki, Sprzêtu mocyjnym, które w naszej gminie odby-
Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Turystycznego i Sportowego GLOB wa siê od d³u¿szego czasu jest Festiwal 
O pracy, planach wspó³pracy Punktu 2016, 22 - 24 kwietnia w Warszawie - Kaszy „Gryczaki”, który w tym roku 
Informacji Turystycznej zapozna³a zebra- Targi Turystyki i Wypoczynku LATO odbêdzie siê 13 - 14 sierpnia w Parku 
nych Barbara Nazarewicz - Dyrektor 2016, oraz 24 - 26 listopada Targi Misztalec. Koñcowe rozmowy ognis-
Muzeum Regionalnego oraz Justyna Flis. Turystyczne TT Warsaw 2016. kowa³y wokó³ tematu wspólnej promocji 
W dalszej kolejnoœci zosta³y zaprezento- Podczas spotkania zaprezentowano wstêp- naszego regionu poprzez wspó³pracê 
wane zadania zrealizowane w ramach ne za³o¿enia kalendarza imprez na 2016 bran¿ turystycznych. „Niech naszym ce-
projektu „Bogactwo czerpane z natury” roku. W tym by³a mowa o Dniach Janowa, lem bêd¹ dzia³ania, dziêki którym turysta, 
przez Annê Flis. Poruszono równie¿ te- które zostan¹ po³¹czone z Festiwalem który do nas przyjedzie, zostanie u nas 
mat zwi¹zany z koncepcj¹ po³¹czenia Filmowym FART. Festiwal odbêdzie siê d³u¿ej ni¿ na weekend” - zaznaczy³ 
istniej¹cych tras rowerowych na terenie w dniach 18 - 24 lipca na terenie Parku Andrzej Majkowski - Wiceprezes Spó³ki 
gminy z tras¹ Green Velo, który przedsta- Rekreacji ZOOM NATURY pod nazw¹ Zalew.           
wi³ Waldemar Futa. O mobilnej aplikacji „Zoom Natury i Kultury”. Jak zaznaczy³ Tekst i foto: Dorota Kozdra

Buduj¹c markê regionu

J.Z.

SCENARIUSZ na dachu
Monta¿ instalacji na dachu lub na/przy œcianie budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2. Scenariusz przy 85% dofinansowania - brak mo¿liwoœci sprzeda¿y energii

Szacunkowy koszt 
brutto zamontowania 

PV (w z³.)

Szacunkowy koszt 
netto zamontowania 
instalacji PV (w z³.)

Wartoœæ dofinansowania w ramach 
projektu (85 % kosztów netto) (w z³.). 

Rzeczywiste dofinansowanie

Wartoœæ poniesionych 
nakadów przez mieszkañca 

netto

8% stawka podatku VAT 
(w z³.) - w ca³oœci ponosi 

mieszkaniec

Ca³kowity koszt uczestnika 
projektu (w z³.)

1 kWp 10 800,00 z³. 10 000,00 z³. 8 500,00 z³. 1 500,00 z³. 800,00 z³. 2 300,0 z³.
2 kWp 14 040,00 z³. 13 000,00 z³. 11 050,00 z³. 1 950,00 z³. 1 040,00 z³. 2 990,00 z³.
3 kWp 18 360,00 z³. 17 000,00 z³. 14 450,00 z³. 2 550,00 z³. 1 360,00 z³. 3 910,00 z³.

Monta¿ instalacji na dachu lub na/przy œcianie budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2. Scenariusz przy 65% dofinansowania - sprzeda¿ nadwy¿ek
Szacunkowy koszt 

brutto zamontowania 
PV (w z³.)

Szacunkowy koszt 
netto zamontowania 
instalacji PV (w z³.)

Wartoœæ dofinansowania w ramach 
projektu (65 % kosztów netto) (w z³.). 

Rzeczywiste dofinansowanie

Wartoœæ poniesionych 
nak³adów przez 

mieszkañca netto

8% stawka podatku VAT 
(w z³.) - w ca³oœci ponosi 

mieszkaniec

Ca³kowity koszt uczestnika 
projektu (w z³.)

1 kWp 8 640,00 z³. 8 000,00 z³. 5 200,00 z³. 2 800,00 z³. 640,00 z³. 3 440,00 z³.
2 kWp 11 880,00 z³. 11 000,00 z³. 7 150,00 z³. 3 850,00 z³. 880,00 z³. 4 730,00 z³.
3 kWp 16 200,00 z³. 15 000,00 z³. 9 750,00 z³. 5 250,00 z³. 1 200,00 z³. 6 450,00 z³.

SCENARIUSZ na gruncie
Monta¿ instalacji w przypadku monta¿u instalacji na gruncie.  Scenariusz przy 85% dofinansowania - brak mo¿liwoœci sprzeda¿y energii

Szacunkowy koszt 
brutto zamontowania 

PV (w z³.)

Szacunkowy koszt 
netto zamontowania 
instalacji PV (w z³.)

Wartoœæ dofinansowania w ramach 
projektu (85 % kosztów netto) (w z³.). 

Rzeczywiste dofinansowanie

Wartoœæ poniesionych 
nakadów przez mieszkañca 

netto

23% stawka podatku VAT 
(w z³.) - w ca³oœci ponosi 

mieszkaniec

Ca³kowity koszt uczestnika 
projektu (w z³.)

1 kWp 12 546,00 z³. 10 200,00 z³. 8 670,00 z³. 1 530,00 z³. 2 346,00 z³. 3 876,00 z³.
2 kWp 16 236,00 z³. 13 200,00 z³. 11 220,00 z³. 1 980,00 z³. 3 036,00 z³. 5 016,00 z³.
3 kWp 21 156,00 z³. 17 200,00 z³. 14 620,00 z³. 2 580,00 z³. 3 956,00 z³. 6 536,00 z³.

Monta¿ instalacji w przypadku monta¿u instalacji na gruncie. Scenariusz przy 65% dofinanowania - sprzeda¿ energii
Szacunkowy koszt 

brutto zamontowania 
PV (w z³.)

Szacunkowy koszt 
netto zamontowania 
instalacji PV (w z³.)

Wartoœæ dofinansowania w ramach 
projektu (65 % kosztów netto) (w z³.). 

Rzeczywiste dofinansowanie

Wartoœæ poniesionych 
nakadów przez mieszkañca 

netto

23% stawka podatku VAT 
(w z³.) - w ca³oœci ponosi 

mieszkaniec

Ca³kowity koszt uczestnika 
projektu (w z³.)

1 kWp 10 086,00 z³. 8 200,00 z³. 5 330,00 z³. 2 870,00 z³. 1 886,00 z³. 4 756,00 z³.
2 kWp 13 776,00 z³. 11 200,00 z³. 7 280,00 z³. 3 920,00 z³. 2 576,00 z³. 6 496,00 z³.
3 kWp 18 696,00 z³. 15 200,00 z³. 9 880,00 z³. 5 320,00 z³. 3 496,00 z³. 8 816,00 z³.

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE 
Gmina Janów Lubelski informuje, ¿e w najbli¿szym czasie bêd¹ prowadzone zapisy osób chêtnych do udzia³u w projekcie dotycz¹cym 

MONTA¯U INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Szczegó³y wkrótce w Urzêdzie Miejskim oraz na naszej stronie internetowej: www.janowlubelski.pl 
Poni¿sza tabela przedstawia szacunkowy koszt mieszkañca.

WA¯NE!!! OPALANIE DREWNEM PIECÓW NA BIOMASÊ
Gmina Janów Lubelski uzyska³a pozytywn¹ informacjê o dopuszczeniu do projektu pieców 

OPALANYCH PELLETEM Z MO¯LIWOŒCI¥ SPALANIA DREWNA
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D. K. Znowelizowana ustawa ków do pierwszych klas, ponie- D. K. - Sejm zdecydowa³ równie¿ D. K - Jakie dokumenty bêd¹ 
o systemie oœwiaty jest niekorzy- wa¿ wtedy bêd¹ ju¿ uczniami klas o zmianach w przedszkolach. Od musieli z³o¿yæ rodzice, aby ich 
stna dla samorz¹dów, nie tylko drugich. Panie Burmistrzu, jak 1 wrzeœnia 2016 roku obowi¹z- dziecko zosta³o przyjête do 

przedszkola?pod wzglêdem organizacji pracy ten „problem” zostanie rozwi¹za- kiem przedszkolnym bêd¹ objête 
Cz. K.  - Nowoopracowany regula-szkó³ podstawowych i przedszko- ny w naszych szko³ach? jedynie dzieci 6 - letnie. Nato-
min naboru do przedszkoli okreœli li, ale równie¿ pod wzglêdem fi- Cz. K. - W roku szkolnym 2015 / miast jak bêdzie wygl¹daæ ta 
potrzebne dokumenty. Regulamin nansowym. Jak ta kwestia wygl¹- sytuacja w przypadku m³odszych 2016 nie wszystkie szeœciolatki 
po opracowaniu bêdzie dostêpny da w przypadku janowskiego roczników?znalaz³y siê w klasie pierwszej 
w przedszkolach i na stronie inter-samorz¹du? Cz. K. - Obowi¹zek przedszkolny szko³y podstawowej. Niektórzy 
netowej Urzêdu Miejskiego. Cz. K. - Obecna baza w zupe³noœci bêdzie obejmowa³ dzieci szeœcio-rodzice uzyskawszy opiniê z Po-
D. K. - Jak bêd¹ wygl¹daæ kry-wystarcza nam aby zaspokoiæ „po- letnie. Natomiast dzieci cztero radni Psychologiczno-Pedagogicz-
teria naboru w przypadku dzieci trzeby” w naszych przedszkolach. i piêcioletnie bêd¹ mia³y prawo do nej postanowili, aby ich dzieci 
niepe³nosprawnych?Warunkiem jest jednak utworzenie wychowania przedszkolnego. Oz-uczêszcza³y do przedszkoli. Takich 
Cz. K. - Dziecko z orzeczeniem przy Publicznej Szkole Podstawo- nacza to, ¿e wszyscy rodzice cztero dzieci by³o jednak niewiele. Podej-
o niepe³nosprawnoœci ma zapewni-wej z Oddzia³ami Integracyjnymi i piêciolatków jeœli zdecyduj¹ o po-rzewamy, ¿e powstanie z nich mo¿e 
one miejsce w przedszkolu publicz-oddzia³ów przedszkolnych dla s³aniu dziecka do przedszkola, maj¹ jedna b¹dŸ dwie klasy.

szeœciolatków. Zaznaczê, ¿e na mieæ zapewnione miejsce dla nym.D.K. - Czy dzieci urodzone w 2009 
terenie naszej gminy funkcjonuj¹ swojego dziecka w przedszkolu Dziêkujê za rozmowê.roku, które s¹ ju¿ w szkole bêd¹ 

D. K. Nowa ustawa nie bêdzie ca³- dwa przedszkola publiczne, jedno publicznym b¹dŸ niepublicznym. Przypomnijmy, ¿e w 2014 roku mog³y powtarzaæ klasê? Jeœli tak, 
kowicie pozbawiaæ szeœciolatków niepubliczne oraz przy szko³ach Zaznaczê, ¿e od 1-go wrzeœnia 2017 obowi¹zkiem szkolnym objête na jakich zasadach?
prawa do nauki w szkole podsta- wiejskich funkcjonuj¹ oddzia³y r. takie prawo maj¹ mieæ te¿ rodzice zosta³y tylko szeœciolatki urodzo-Cz. K. - Rodzice tych dzieci sami 
wowej. Panie Burmistrzu, od ko- przedszkolne prowadzone przez trzylatków. ne w pierwszej po³owie 2008 ro-podejm¹ decyzjê czy ich pociecha 
go bêdzie zale¿ny „ten wybór”? Fundacjê Elementarz. Nie ukry- D. K. - Czy w zwi¹zku z tym zosta- ku. Natomiast dzieci urodzone zostanie w pierwszej klasie czy te¿ 
Cz. K. - Zgodnie z ustaw¹, od roku wam, ¿e pod wzglêdem finanso- nie opracowany nowy regulamin w drugiej po³owie 2008 roku, przejdzie do drugiej. Proszê nie my-
szkolnego 2016/2017 obowi¹zkiem wym, wprowadzona nowelizacja przyjêæ do przedszkoli, piêcio- czyli od 1 lipca do 31 grudnia, liæ tego z promocj¹ do klasy drugiej. 

latków, czterolatków i trzylatków szkolnym bêd¹ objête dzieci od  7- ustawy o systemie oœwiaty jest bar- posz³y obowi¹zkowo do szko³y Rodzic widz¹c niedojrza³oœæ swo- przez samorz¹dy?go roku ¿ycia. Dziecko szeœciolet- dzo niekorzystana dla samorz¹dów, od 1 wrzeœnia 2015 roku, wraz jego dziecka, jego brak dostosowa- Cz. K. - Maj¹c na uwadze nowe-nie bêdzie mia³o prawo do rozpo- w tym naszego. „Przesuniêcie” sze-
z wszystkimi dzieæmi sze-nia do regu³ szkolnych mo¿e zdecy- lizacjê ustawy o systemie oœwiaty czêcia nauki w klasie pierwszej œciolatków do przedszkoli bêdzie 
œcioletnimi urodzonymi w 2009 dowaæ o pozostawieniu go w klasie bêd¹ musia³y ukazaæ siê nowe szko³y podstawowej, o ile korzysta- gminê kosztowa³o ok. 750 000 z³. 
roku.pierwszej bez promowania. Taka rozporz¹dzenia Ministra Edukacji ³o z wychowania przedszkolnego Przypomnê, ¿e subwencja na sze-
Warto tu podkreœliæ, ¿e obo-sama sytuacja dotyczy te¿ drugo- Narodowej. Z nowym regulaminem w roku poprzedzaj¹cym naukê œciolatka w klasie pierwszej to ok. 
wi¹zek szkolny dla dzieci sze-klasisty, który poszed³ do szko³y musimy poczekaæ do tego czasu.w szkole. Równie¿ szeœciolatki, 6100 z³ rocznie (obszar miejski), 
œcioletnich zosta³ wprowadzony w wieku szeœciu lat. Organizacja D. K. - Czy zostan¹ opracowane które nie uczêszcza³y do przedszko- ok. 8300 z³ (obszar wiejski). Prze-
do polskiego systemu edukacji klas pierwszych w roku szkolnym kryteria uzupe³niaj¹ce dotycz¹ce la bêd¹ mog³y rozpocz¹æ naukê. widywana subwencja na przed-

2016/2017 bêdzie bardzo trudna. ustaw¹ w 2009 roku. Jak pa-naboru?Niezbêdna jednak bêdzie opinia szkolaka to ok. 1370 z³.
Rodzice maj¹ czas na podjêcie miêtamy, pocz¹tkowo wszystkie Cz. K. - Po ukazaniu siê rozporz¹-z Poradni Psychologiczno-Pedago- D. K. - Jak wiemy, pomimo no-
decyzji do 31 marca 2016 r. Arkusz dzenia zostan¹ opracowane nowe szeœciolatki mia³y pójœæ do pier-gicznej o mo¿liwoœci rozpoczêcia wego obowi¹zku szkolnego na³o-

kryteria przez dyrektorów przedsz-organizacyjny szko³y dyrektorzy wszej klasy od 1 wrzeœnia 2012 nauki w klasie pierwszej. Decyzjê o ¿onego na siedmiolatków, we 
koli i Zak³adu Obs³ugi Szkó³ sk³adaj¹ do koñca kwietnia, czasu tym czy szeœciolatek pójdzie do wrzeœniu 2016 roku, nie bêdzie roku.
i Przedszkoli. wiêc bêdzie bardzo ma³o. szko³y czy te¿ nie podejmie rodzic. mo¿liwoœci wys³ania siedmiolat- Dorota Kozdra

Szeœciolatki wracaj¹ do przedszkoli
- wywiad z Czes³awem Krzysztoniem Zastêpc¹ Burmistrza Janowa Lubelskiego

cd. ze str. 1

cd. ze str. 1
W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostaæ 
zrealizowane przez Gminê Janów Lubelski najpóŸniej do 2019 r.  Zamontowane instalacje 
przez 5 lat od zakoñczenia projektu stanowiæ bêd¹ w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski i przez 
ten czas zostan¹ u¿yczone do bezp³atnego u¿ytkowania w³aœcicielom/ u¿ytkownikom 
posesji. Po piêciu latach zostan¹ przekazane w³aœcicielom lub u¿ytkownikom posesji. 
Projekty bêd¹ wspó³finansowane ze œrodków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i wysokoœæ dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifiko-
walnych (kosztów netto). Realizacja inwestycji bêdzie uzale¿niona od mo¿liwoœci 
finansowych gminy oraz od pozyskania œrodków finansowych ze Ÿróde³ zewnêtrznych.

1. Monta¿ kolektorów s³onecznych w Gminie Janów Lubelski. Zak³ada siê liczbê 
montowanych paneli kolektorów s³onecznych w ramach projektu od 2 do 5 szt.

2. Monta¿ kot³ów centralnego ogrzewania opalanych pelletem z mo¿liwoœci¹ spalania 
drewna w Gminie Janów Lubelski. Projekt skierowany do tych w³aœcicieli i u¿ytko-
wników budynków mieszkalnych, którzy u¿ywaj¹ do ogrzewania swoich budynków 
kot³ów centralnego ogrzewania opalanych paliwem sta³ym. Ponadto wymagane s¹ nastê-
puj¹ce parametry techniczne kot³owni: min. wysokoœæ kot³owni - 190 cm, min. kubatura 
kot³owni - 8 m3. Uwaga: mieszkaniec ponosi koszty za prace oraz urz¹dzenia i czêœci 
montowane poza pomieszczeniem kot³owni oraz za prace remontowe bêd¹ce nastêpstwem 
prac monta¿owych (malowanie, uzupe³nienie 
ok³adzin œcian i pod³óg, naprawa tynków, ele-
wacji i innych drobnych prac kosmetycznych 
przywracaj¹cych estetykê budynku).
Zaznaczmy, ¿e projekt nie obejmuje 
zakupu i monta¿u grza³ki elektrycznej.

Deklaracje mieszkañców bêd¹ rozpatrywane wed³ug kolejnoœci ich sk³adania. Uwaga: 
Maj¹c na uwadze uczestnicy projektu, którzy ju¿ z³o¿yli deklaracje i ankiety do 
poprzedniego projektu mog¹ zachowaæ swoje miejsce na liœcie pod warunkiem 
dostarczenia wype³nionych nowych ankiet, deklaracji, aktualnej mapy zasadniczej 
(opiniodawczej) i wypisu z rejestru gruntów. 
W przypadku wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wszyscy wspó³w³aœciciele musz¹ wyra-
ziæ zgodê na u¿yczenie nieruchomoœci na cele projektu (podpisaæ umowê u¿yczenia).

Wiêcej informacji na stronie www. janowlubelski.pl

Przypominamy, ¿e warunkiem przyst¹pienia do danego projektu jest wype³nienie 
deklaracji uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiedni¹ ankiet¹, które nale¿y z³o¿yæ 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2016 r. w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim.          

Nowy nabór na solary i piece
Jeszcze nie tak dawno, bieraj¹ca odpady dostarczy jednomyœlny, jedna osoba 

bodaj¿e 1 lipca 2013 roku, mieszkañcom foliowe worki uwa¿a³a, ¿e op³ata powinna 
wesz³a w ¿ycie nowelizacja w ró¿nych kolorach. Na wor- byæ wy¿sza i pokrywaæ 
ustawy o utrzymaniu po- kach bêdzie napisane co mo¿- wszystkie koszty, które pono-
rz¹dku, która zobligowa³a na do nich sk³adaæ. I tak : wor- si gmina. Ostatecznie ustalo-
wszystkie gminy w Polsce do ki zielone - opakowania ze no, ¿e od 01.03.2016 r op³ata 
zmiany metody zagospoda- szk³a bia³ego i kolorowego,  bêdzie wynosi³a:
rowania odpadami. W mi- worki niebieskie - papier i tek- - Dla  mieszkañców na tere-
nionym roku (2015) wesz³a tura, worki ¿ó³te - tworzywa nach miejskich - 10 z³ od oso-
ustawa o utrzymaniu czys- sztuczne i opakowania meta- by segreguj¹cej odpady, a 20 
toœci i porz¹dku. Maj¹c na lowe, worki br¹zowe - odpady z³ od osoby, która odpadów 
uwadze ten fakt, pojawia siê roœlinne ulegaj¹ce biodegra- nie segreguje, jeœli w gospo-
mnóstwo pytañ, które nur- dacji, worki jutowe - popió³. darstwie domowym, które 
tuj¹ niejednego mieszkañca Pozosta³e odpady gromadzi- segreguje odpady zamiesz-
naszej gminy. Pierwsze my w pojemnikach na odpady kuje wiêcej ni¿ 5 osób to 
z tych pytañ dotyczy nowego zmieszane. W zabudowie ka¿da nastêpna p³aci  po 5 z³. 
sposobu segregacji odpa- wielorodzinnej odpady segre- - Dla mieszkañców na tere-
dów. Kolejne dotycz¹ ceny gujemy na dotychczasowych nach wiejskich - 7,50 z³ od 
za odbiór odpadów. Na wy- zasadach. osoby, która segreguje odpa-
¿ej postawione pytania od- D.K. - Czym spowodowana dy, a 15 z³ od osoby, która nie 
powiada Czes³aw Krzysztoñ jest podwy¿ka op³at za od- segreguje odpadów, jeœli 
- Zastêpca Burmistrza biór odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym, 
Janowa Lubelskiego. w naszej gminie? które segreguje odpady za-
D.K. - Nowy sposób segrega- Cz. K. - Wzrost op³at wynika mieszkuje wiêcej ni¿ 5 osób to 
cji odpadów obowi¹zuje od z nowego postêpowania prze- ka¿da nastêpna p³aci 3,75 z³.
1 stycznia 2016 roku. Panie targowego. Dotychczasowy D. K. - W zwi¹zku z tym, 
Burmistrzu, co nowego cze- obowi¹zywa³ do koñca 2015 nasza Gmina bêdzie musia-
ka mieszkañców naszej gmi- roku. Pierwszy przetarg, który ³a dop³aciæ do systemu 
ny w sprawie segregacji? spowodowa³by wzrost op³at o gospodarowania odpadami 
Cz. K. - Przypomnê, ¿e 50% Burmistrz Krzysztof Ko³- komunalnymi?
nowelizacja ustawy o utrzy- tyœ uniewa¿ni³. Do drugiego Cz. K. - Tak . Przy op³atach 
maniu porz¹dku i czystoœci przetargu przyst¹pi³y trzy tak uchwalonych gmina w ro-
w gminach wesz³a w ubieg- firmy. Przetarg  og³oszony na ku 2016 bêdzie dop³aca³a do 
³ym roku. Na skutek tego Ra- dwa lata wygra³o Przedsiê- systemu gospodarowania od-
da Miejska musia³a uchwaliæ biorstwo Gospodarki Komu- padami ok. 168 000 z³.
nowy Regulamin Utrzymania nalnej i Mieszkaniowej. Na D. K. - Kiedy wznosimy 
Porz¹dku i Czystoœci w gminie drugim miejscu by³a firma op³atê za odpady?
Janów Lubelski. Zmieniony z Kraœnika z cen¹ wy¿sz¹ Cz. K. - Od 1 marca 2016 
zosta³ sposób segregacji o 599 900z³. Efektem nowego roku, op³atê uiszcza siê w ok-
odpadów. Dotychczas odpady przetargu by³by wzrost op³at resach miesiêcznych, do os-
by³y segregowane tylko na o 32%. Jednak Rada Miejska tatniego dnia miesi¹ca, któ-
frakcjê such¹ i mokr¹. Od podjê³a uchwa³ê o podwy¿ce rego dotyczy op³ata.
nowego roku wygl¹da to dla mieszkañców tylko o 25%. Dziêkujê za rozmowê.
nastêpuj¹co. Teraz firma od- Wynik g³osowania nie by³ Dorota Kozdra

Gospodarka odpadami 
komunalnymi w naszej gminie

iloœæ 
uczestników 

projektu

szacunkowa iloœæ 
kolektorów s³onecznych 

w zestawie solarnym [szt.]

szacunkowa objêtoœæ 
zasobnika ciep³ej wody 

u¿ytkowej [litrów]

szacunkowy koszt 
uczestnika projektu 

[z³]

od 1 - 4 osób 2 200 1400

5 - 6 osób 3 300 1700

7 - 8 osób 4 400 2000

9 - 10 osób 5 500 2200

Moc kot³a [kW]
Szacunkowy koszt 

uczestnika projektu [z³]
do 15 2300

15 - 25 3200

25- 40 3500



6.

Oprócz zadañ inwesty- drogi powiatowej - odcinek Przypomnijmy, ¿e w przebudowa skrzy¿owania 
cyjnych finansowanych wy- drogi powiatowej Nr 2817 L ulicy Turystycznej ze Œwier-
³¹cznie z bud¿etu gminy, (Jarocin) - gr. woj. - Momoty dzow¹. Warto tu zaznaczyæ, 
mówimy tu o remontach Górne - W³adys³awów w lo- i¿ wzd³u¿ drogi powstanie 
i przebudowach dróg, wiele kalizacji od km 15+385 do  zostanie prze- trasa œcie¿ki rowerowej. 
realizowanych inwestycji km 17+405 oraz odcinek budowane kolejne ponad Wniosek zosta³ opracowany 
wspó³finansowanych jest drogi powiatowej Nr 2818 L 5 km odcinka drogi powia- przez Zarz¹d Dróg Powiato-
z œrodków unii europejskiej. Szklarnia - Momoty Górne towej. Mowa o odcinku wych w Janowie Lubelskim. 
Takim zadaniem, które gmi- w lokalizacji od km 0+744 z Janowa Lubelskiego do Zadanie zostanie zrealizo-
na Janów Lubelski zamierza  do km 3+500, czyli ³¹cznie Szklarni wraz z odcinkiem wane przez Powiat Janowski 
zrealizowaæ w oko³o 5 km drogi. Samorz¹d ulicy Turystycznej. G³ówny w partnerstwie z Gmin¹ Ja-

Janowski w najbli¿szym zakres zadania to budowa nów Lubelski oraz Janow-
czasie bêdzie wnioskowaæ o nowej nawierzchni, odtwo- skim Nadleœnictwem.. 

 bêdzie przebudowa dofinansowanie zadania. rzenie rowów i poboczy, Tekst i foto: Dorota Kozdra

ramach 
Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na la-
ta 2016 - 2019

ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 
2020

Przebudowa dróg wspó³finansowanych ze œrodków unijnych

Ulica Poziomkowa, ul. ̄ urawi- Id¹c t¹ myœl¹ postanowiliœmy 
nowa, ul. Borówkowa, ul. Jagodo- nadaæ ca³emu osiedlu nazwy ulic 
wa, ul. Je¿ynowa, ul. Malinowa to owoców leœnych”.  Radni przeg³o-
nowe nazwy ulic po³o¿onych sowali jednog³oœnie przyjêcie 
w miejscowoœci Ruda na tzw. uchwa³y. Podkreœlmy, ¿e nazwa 
Sachalinie, które uzyska³y akcep-  to nazwa pro-
tacje od Radnych Rady Miejskiej jektowanej ulicy obejmuj¹cej dzia³-
na ostatniej sesji 28 stycznia br. ki ewid. nr 7529, 1460/3, 1457/3.
Projekt uchwa³y przedstawi³a  - dzia³ki ewid. nr 
El¿bieta Michalska - Kierownik 7521, 7520,  - dzia³-
Referatu Gospodarki Przestrzen- kê ewid. nr 7522,  - 
nej i Gruntami. Pani Kierownik za- dzia³kê ewid. nr 7525, 
znacza³a, i¿ „powsta³ tam ju¿ pier-  - dzia³kê ewid. nr 7523, ora 
wszy budynek, którego w³aœci-  - dzia³kê ewid. nr 7524.
cielka zaproponowa³a nazwê ulicy Tekst: Dorota Kozdra, 
Jagodowa. foto; archiwum UM

ulicy Poziomkowej

 
ul. ¯urawinowa

ul. Borówkowa
ul. Jagodowa

ul. Je¿yno-
wa ul. 
Malinowa

Nowe nazwy ulic 
w miejscowoœci Ruda

Pierwsza w nowym roku Sesja W dalszej kolejnoœci Pani Kierow- Przedsiêbiorstwa Gospodarki  Obie firmy - PGKiM i ZGK bêdzie o udzieleniu Powiatowi Janow-
Rady Miejskiej w Janowie Lu- nik zapozna³a zebranych z kolejn¹ Komunalnej i Mieszkaniowej. obowi¹zywaæ ten sam termin - skiemu pomocy finansowej na za-
belskim odby³a siê 28 stycznia br. uchwa³¹ mówi¹c¹ o wyra¿eniu Przyjêcie tej uchwa³y jest niezbêd- 1 kwiecieñ. danie „przebudowa (ronda) skrzy-
Radni podjêli uchwa³y dotycz¹ce zgody na wydzier¿awienie w dro- ne do z³o¿enia wniosku przez Tomasz Pietras  - Kierownik Za- ¿owania drogi powiatowej Janów 
kwestii gospodarczych. Wyrazili dze przetargowej nieruchomoœci PGKiM o dofinansowanie inwe- k³adu Gospodarki Komunalnej Lubelski ul. Okopowa z drog¹ 

2zgodê na zatwierdzenie taryf dla stycji w ramach Programu Opera- wyjaœni³, i¿ „zmiana cen w czte- gminn¹ ul. Koœciuszki” w kwocie gruntowej o powierzchni 10m , 
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i cyjnego Infrastruktura i Œrodo- rech grupach: Grupa I - gospodar- 50 000, 00 z³. „Podjêcie tej uchwa-po³o¿onej w obrêbie ewiden-
zbiorowego odprowadzenia œcie- wisko 2014 - 2020. „Podjêcie tej stwa domowe (o 5 gr), grupa II - ³y jest niezbêdne do zawarcia cyjnym Janów Lubelski Czwarty 
ków w Gminie Janów Lubelski. uchwa³y jest wymogiem formal- przedsiêbiorstwa handlowe, us³u- porozumienia, które jest konieczne dla kiosku Ruchu po³o¿onego przy 
Zadecydowali tak¿e o z³o¿eniu nym dotycz¹cym z³o¿enia wniosku gowe, sklepy, instytucje, szpitale, do og³oszenia przetargu na ul. Zamoyskiego. 
przez Zarz¹d PGKiM wniosku o fundusze unijne. Tutaj apliko- apteki, szko³y, przedszkola, inter- wspominane zadanie przez po-Nastêpnie Radni wyrazili zgodê na 
o dofinansowanie przyjêcia do rea- wana kwota to 85% wykonywa- naty, restauracje, bary, kawiarnie wiat” - wyjaœni³ Krzysztof Ko³tyœ zamianê nieruchomoœci stanowi¹-
lizacji przedsiêwziêcia okreœlo- nego przedsiêwziêcia” - podkre- (o 9 gr.), grupa III - przemys³owo - Burmistrz Janowa Lubelskiego.cej mienie komunalne oznaczonej 
nego we wniosku o dofinanso- œli³ Pan Prezes. produkcyjne przetwórstwa miês-  Do porz¹dku obrad wprowadzono w ewidencji gruntów obrêbu 
wanie i Studium wykonalnoœci pod Kolejn¹ uchwa³¹ dotycz¹ca gospo- nego i spo¿ywczego (o 17 gr), uchwa³ê dotycz¹c¹ Wieloletniej Janów Lubelski Trzeci na nieru-
nazw¹ „Budowa kanalizacji sani- darki komunalnej by³a uchwa³a grupa IV - zak³ady przetwórstwa Prognozy Finansowej. Jak przed-chomoœæ w ewidencji gruntów 
tarnej w miejscowoœci Bia³a I” dotycz¹ca taryf na dostawê wody owocowo - warzywnego (o 10 gr), stawi³a Monika Machulak - Skar-obrêbu Janów Lubelski Czwarty. 
oraz akceptacji z³o¿onych w nich i odprowadzania œcieków na tere- wynika z faktu, i¿ Zak³ad planuje bnik Gminy „mówimy tu o dwóch Radni postanowili tak¿e o nadaniu 
propozycji dotycz¹cych taryf nie Gminy Janów Lubelski dla zakupiæ przyczepê i pompê nie- nowych inwestycjach: „Zoom Na-nazw ulic po³o¿onych w miejsco-
i ewentualnych dop³at do taryf. PGKiM na okres od 1 kwietnia zbêdn¹ do dalszej pracy”. Nato- tury i Kultury” (przewidziana na woœci Ruda.
Jak¹ pierwsz¹ Radni Rady Miejs- 2016 do 31 marca 2017 roku oraz miast temat taryf na dostawê wody lata 2016 - 2017) oraz o inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej 
kiej przeg³osowali uchwa³ê doty- dla Zak³adu Gospodarki Komu- przedstawi³ Cezary Jasiñski. dotycz¹cej „Budowy kanalizacji w miejscowoœci Bia³a I” to temat 
cz¹c¹ wyra¿enia zgody na sprze- nalnej na okres od 1 kwietnia Kolejn¹ uchwa³¹ dotycz¹c¹ tematu sanitarnej w miejscowoœci Bia³a I”.uchwa³y przedstawiony przez 
da¿ lokalu mieszkalnego nr 13, 2016 do 31 marca 2017 roku. inwestycji, by³a uchwa³a mówi¹ca Tekst i foto: Dorota KozdraCezarego Jasiñskiego - Prezesa 
znajduj¹cego siê w budynku wielo-
rodzinnym po³o¿onym w Janowie 
Lubelskim przy ulicy ul. Wiejskiej 
4 i wchodz¹cego w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu Gminy na rzecz 
najemcy ww. lokalu wraz z pra-
wem u¿ytkowania wieczystego 
u³amkowej czêœci dzia³ki, na której 
zlokalizowany jest budynek. Wy-
¿ej wspomnian¹ uchwa³ê przedsta-
wi³a El¿bieta Michalska - Kiero-
wnik Referatu Gospodarki Prze-
strzennej i Gruntami. 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w nowym roku ju¿ za nami

31. Stawka op³at za m  wody:

3. Stawka op³at  za m3  odpro-2. Stawki op³at abonamento-
wadzanie œcieków:wych:

norm zu¿ycia wody - 5,07 z³ + 8% apteki, szko³y, przedszkola, inter-
VAT / m-c, naty, restauracje, bary, kawiarnie Cena wody dostarczanej z komu-

o ³adunku BZT  do 350 mg O /litr - - odbiorca rozliczany wg wodo-nalnych urz¹dzeñ wodoci¹go- 5 2
3mierza g³ównego lub urz¹dzenia wych dla wszystkich odbiorców 6,20 z³/m  + 8% VAT

pomiarowego - 6,92 z³ + 8% VAT / posiadaj¹cych umowy na zakup Grupa III
3 m-c Przemys³owo-produkcyjne, przet-wody - 2,88 z³/m  + 8% VAT

wórstwa miêsnego, spo¿ywczego 
itp. o ³adunku BZT  od 35 l mg 5

Grupa I- odbiorca rozliczany wg wodo- O /litr - 10,80 z³/m3 + 8% VAT2

Gospodarstwa domowe - 4,55 mierza dodatkowego, mierz¹cego Grupa IV
3z³/m  + 8% VATiloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej - Zak³ady przetwórstwa owocowo-

3Grupa II2,00 z³ + 8% VAT / m-c, warzywnego - 7,20 z³/m  + 8% 
Przedsiêbiorstwa handlowe, us³u-- odbiorca Rozliczany wg przepi- VAT   
gowe, sklepy, instytucje, szpitale, sów dotycz¹cych przeciêtnych 

Taryfy op³at dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê 
i zbiorowego odprowadzania œcieków

Ju¿ wkrótce kolejne remonty. puj¹ce roboty budowlane: rozbiór- gminnej w £¹¿ku Ordynackim bê-
Przebudowa ka istniej¹cych oraz ustawienie d¹ polegaæ na: wykonaniu posze-

 o d³ugoœci od- nowych krawê¿ników ulicznych, rzenia pod jezdniê oraz mijankê, 
cinka 0,536 km oraz regulacja wysokoœciowa urz¹dzeñ wykonanie dolnej warstwy podbu-

uzbrojenia podziemnego, wykona- dowy na poszerzeniu, wykonanie 
o d³ugoœci 0,627 nie wzmocnienia nawierzchni jezd- górnej warstwy podbudowy, skro-

km to temat przetargów, jakie zos- ni betonem asfaltowym, wykona- pieniu istniej¹cej podbudowy emul-
ta³y og³oszone 19 stycznia br. Za- nie na przebudowanym odcinku sj¹ asfaltow¹, wykonaniu warstwy 
znaczmy, ¿e przebudowa ulicy Ró- ulicy przebrukowañ nawierzchni œcieralnej z betonu asfaltowego, 
¿anej to I etap prac remontowych, chodników i zjazdów. Natomiast umocnienie poboczy kruszywem 
w zakres których wchodz¹ nastê- prace dotycz¹ce przebudowy drogi ³amanym.                Dorota Kozdra

ulicy Ró¿anej w Ja-
nowie Lubelskim

przebudowa 
drogi gminnej £¹¿ek Ordynacki 
£¹¿ek Garncarski 

Przebudowa ulicy Ró¿anej i drogi gminnej 
£¹¿ek Ordynacki £¹¿ek Garncarski
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Cd ze str. 1 zwróciæ uwagê na szerszy wymiar lokalnych, z których jesteœmy okrêg nr 19 (m.in. Zamoœæ) Jerzy kiem Komisji Spraw Unii Europej-
…Po symbolicznym przeciêciu spraw spo³ecznych, gospodar- wybrani” - zapowiedzia³ Senator. Chróœcikowski, z okrêgu 18 (m.in. skiej oraz Komisji Spraw Zagra-
wstêgi, odby³a siê ceremonia czych i zapytaæ jak budowaæ przy- Zaznaczmy, ¿e Grzegorz Czelej Che³m) - Józef Zaj¹c z PSL. nicznych. W Senacie VIII kadencji 
poœwiêcenia pomieszczeñ, której sz³y obraz Polski? Mówi¹c o wiel- zosta³ wybrany na wicemarsza³ka Grzegorz Czelej -  w 1990 r. ukoñ- zosta³ Wicemarsza³kiem Senatu.
dokona³ ks. kan. dr Jacek Staszak, kich sprawach dla naszego narodu, Senatu IX kadencji. W czterooso- czy³ studia na Akademii Medycz- Biuro poselsko - senatorskie w Ja-
proboszcz parafii p.w. œw. Jana zwróæmy swoj¹ uwagê w kierunku bowym prezydium senackim za- nej w Lublinie, a w 1999 r. - studia nowie Lubelskim jest czynne od 
Chrzciciela w Janowie Lubelskim. istotnych kwestii dla naszej lokal- siada obok Adama Bielana (PiS), podyplomowe z zarz¹dzania i mar- poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
Symboliczn¹ wstêgê przeciêli obaj nej spo³ecznoœci. Tu w Janowie którego popar³o 70 senatorów, ketingu w Polskiej Fundacji nach od 9.00 do 17.00. Lokal mieœ-
parlamentarzyœci inauguruj¹c Lubelskim wyros³y korzenie na- Marii Koc (PiS) - 78 g³osów, Bog- Oœrodków Wspomagania Rozwoju ci siê na parterze, w dostêpnym dla 
dzia³alnoœæ, kolejno proboszczo- szej historii. To biuro powsta³o dana Borusiewicza (PO) - 72 g³osy. Gospodarczego „OIC Poland”. mieszkañców miejscu. Kierowni-
wie janowskich parafii: ks. Beksiñ- z myœl¹ o potrzebach innych, Grzegorz Czelej uzyska³ poparcie W 1996 r. uzyska³ stopieñ doktora kiem biura jest Pawe³ Golec. Na 
ski i ks. Staszak oraz samorz¹dow- z myœl¹ o lepsze jutro dla nas wszy- 86 senatorów. Nale¿y tu odnoto- nauk medycznych. W 1992 r. za³o- zakoñczenie spotkania, Jerzy Bie-
cy: Jan Frania i Grzegorz Pyrzyna. stkich” - zaznaczy³ Jan Frania. waæ, ¿e w minionych wyborach ¿y³ medyczne wydawnictwo „Cze- lecki poinformowa³ zebranych 
G³os zabrali zaproszeni goœcie: ks. Grzegorz Czelej w swej wypowie- parlamentarnych PiS wprowadzi³ lej” w Lublinie. W okresie 1999- o pracy parlamentarnej, zapra-
kan. dr Jacek Beksiñski, Grzegorz dzi zwróci³ szczególn¹ uwagê, ¿e z Lubelszczyzny do Senatu 5 swo- 2008 pe³ni³ funkcjê prezesa za- szaj¹c wszystkich do korzystania 
Pyrzyna - Starosta Janowski, Krzy- nowe biuro ma byæ miejscem, ich kandydatów. W tym z okrêgu nr rz¹du tego wydawnictwa. W latach z biura: „zapraszamy do korzysta-
sztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa w którym bêd¹ podejmowane 14 (m.in. Pu³awy) - Stanis³aw Go- 2006 - 2007 sprawowa³ mandat nia z naszej pomocy informacyj-
Lubelskiego, Jan Frania - Radny dzia³ania i interwencje w sprawach gacz, w okrêgu 15 (m.in. Kraœnik) - radnego Rady Miasta Lublin. Jest nej, prawnej, Zapraszamy wszyst-
Sejmiku Województwa Lubel- wa¿nych dla miasta i powiatu Grzegorz Czelej, w okrêgu 16 Senatorem od 2007 roku. W Sena- kich sympatyków, cz³onków, tych 
skiego. „Patrz¹c g³êbiej na nasz¹ „Razem bêdziemy dzia³aæ dla (Lublin) - Andrzej Stanis³awek, cie VII kadencji by³ zastêpc¹ prze- którzy chc¹ siê z nami spotkaæ. 
historiê, nale¿y powiedzieæ o kul- dobra mieszkañców Powiatu Ja- natomiast w okrêgu 17 (m.in. Bia³a wodnicz¹cego Komisji Bud¿etu Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji”.
turze, o tradycji naszego regionu, nowskiego, dla ca³ej spo³ecznoœci Podlaska) - Grzegorz Bierecki, i Finansów Publicznych, i cz³on- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przesz³o 100 osób uczestniczy- P³ywalnia „Otylia”, Jerzego Sku- G³os zabrali zaproszeni goœcie. Je- nad projektem rodzina 500+, trwaj¹ wanie otrzymamy. Ponadto zamie-
³o w pi¹tek tj. 22 stycznia br., na piñskiego - Caterpillar, Rafa³a rzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP prace nad obni¿eniem wieku rzamy sk³adaæ wnioski do Regio-
spotkaniu noworocznym organizo- Lewandowskiego - Komisja Oœ- dziêkowa³ za wszystkie g³osy emerytalnego, nad obni¿eniem nalnego Programu Operacyjnego 
wanym corocznie przez Przewod- wiaty w Janowie Lubelskim, Józefa oddane na Jego osob¹ w wyborach kwoty od podatku” - dodaj¹c „wa¿- Województwa Lubelskiego na 
nicz¹cych Komisji Zak³adowych Wielebê - Gminna Spó³dzielnia parlamentarnych. Pan Pose³ zapyta- ne jest, aby wspieraæ przedsiêbior- termomodernizacjê naszych obiek-
„Solidarnoœæ”. Wszystkich zapro- Samopomoc Ch³opska, Stanis³awa ny przez Alicjê Dudzic o wiadomo- czoœæ, polskie firmy, które daj¹ tów powiatowych, w tym szpitala 
szonych goœci przywita³a Alicja Mazura - Zarz¹d Dróg Powia- œci z ulicy Wiejskiej w Warszawie, miejsca pracy”. Koñcz¹c swoj¹ powiatowego, na fotowoltalikê, na 
Dudzic - Przewodnicz¹ca Komisji towych, Jana Osiewicza - DPS podkreœli³, i¿ trwaj¹ prace nad wypowiedŸ Jerzy Bielecki ¿yczy³ solary s³oneczne. W nowym roku 
Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” „Barka”. bud¿etem, nad ustawami, w tym udanego roku 2016 dla wszystkich 2016 ¿yczê Pañstwu wszelkiej po-
z janowskiego szpitala. Ju¿ na wstê- zebranych, dla rodzin zaproszo- myœlnoœci, zdrowia, wszystkiego 
pie z³o¿y³a ¿yczenia, ¿ycz¹c wszy- nych goœci”. dobrego” - koñczy³ sw¹ wypowiedŸ 
stkim zdrowa, sukcesów w pracy  „Rok 2015 by³ najlepszym rokiem Starosta Janowski. 
zawodowej i w pracy spo³ecznej. dla ludzi pracy, dla zwi¹zków Przypomnijmy, ¿e na naszym 
Bogdan Pituch - Przewodnicz¹cy zawodnych - zaznaczy³ w swej terenie zrêby ruchu solidarnoœcio-
Komisji Zak³adowej „Fortaco” wypowiedzi Grzegorz Pyrzyna - wego powsta³y w 1980 roku w Fab-
powita³ zaproszonych goœci. Wœród Starosta Janowski - dodaj¹c „wy- ryce Maszyn. Gdy mówimy o tym 
nich by³: Pose³ na Sejm RP Jerzy graliœmy wybory Prezydenckie, wydarzeniu, wspomnieæ nale¿y 
Bielecki, Jan Frania - Radny Sej- wybory do Sejmu i Senatu. Gdy o takich nazwiskach jak: Józef 
miku Województwa Lubelskiego, patrzymy na powojenn¹ historiê Ponczek, Henryk Jarosz, Wies³aw 
Grzegorz Pyrzyna - Starosta Janow- Polski, to nale¿y powiedzieæ, ¿e Œlusarski, Dariusz Dudzic, Danuta 
ski, Antoni Kulpa - Wicestarosta, dopiero teraz jest taki moment, Tomczyk, Ma³gorzata Skubik, 
Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Jano- w którym mo¿na zrealizowaæ zapo- Józef £ukasiewicz, Helena Sowa, 
wa Lubelskiego, Czes³aw Krzysz- wiadane reformy i za³o¿enia z 1989 Józef ¯aba, Jan Machulak, a tak¿e 
toñ - Zastêpca Burmistrza, Józef roku. Rok 2015 to równie¿ bardzo tych, których ju¿ nie ma wœród nas - 
Zbytniewski - Wójt Gminy Godzi- dobry rok dla Janowa Lubelskiego, W³adys³aw G³az, Andrzej Nowak. 
szów. Ponadto Pan Pituch powita³ gdy¿ by³y Starosta zosta³ Pos³em. Warta wspomnienia jest tu historia 
i przedstawi³ dyrektorów zak³adów Mamy swoj¹ reprezentacje w Sej- sztandaru NSZZ „Solidarnoœæ” 
pracy, którzy s¹ cz³onkami zwi¹z- mie. W powiecie nast¹pi³y zmiany, Fabryki Maszyn. Sztandar zosta³ 
ku; Przedstawiciel Nadleœnictwa wyniku których zosta³em wybrany wykonywany przez siostry zakonne 
Janów Lubelski - Henryk R¹¿ew- na Starostê. Pragnê powiedzieæ w Przemyœlu, a ufundowany ze 
ski, Witold KuŸnicki - Dyrektor Pañstwu, ¿e bêdê robi³ wszystko, sk³adek cz³onków Zwi¹zku. Latem 
Zarz¹du Dróg Powiatowych. aby nasz powiat siê rozwija³, aby 1981 roku zosta³ poœwiêcony przez 
W dalszej kolejnoœci Bogdan Pi- nasze jednostki dobrze funkcjono- ks. Romana Pasiecznego. Poczet 
tuch przedstawi³ przewodnicz¹cych wa³y. W tym szpital janowski, który sztandarowy stanowili: Jan Albi-
z poszczególnych komisji zak³ado- jest najwiêkszym zak³adem pracy niak, Marian Gorzelewski, Jerzy 
wych: Alicjê Dudzic - Przewodni- i potrzebuje dobrych rozwi¹zañ. Rz¹d, Szczepan Sulowski. Przysiê-
cz¹c¹ Komisji Zak³adowej z janow- Dnia 14 stycznia br. z³o¿yliœmy gê na sztandar w imieniu cz³onków 
skiego szpitala, Andrzeja Krawiec - wniosek na dofinansowanie na 40 NSZZ „Solidarnoœæ” Fabryki Ma-
Nadleœnictwo Janów Lubelski, km dróg to 23 mln. z³. Mam nadzie- szyn sk³ada³ Czes³aw Szewc. 
Witolda Z³amañskiego - Kryta jê, ¿e na czêœæ remontów dofinanso- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Poselsko - Senatorskie biuro Jerzego Bieleckiego i Grzegorza Czeleja

Noworoczne spotkanie zwi¹zkowców
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„Wyprawa do leœnego Skarbca” kiem po leœnym œwiecie jest gnom dzieci poznaj¹ najciekawsze miejsca 
oraz mapa „Lasy Janowskie - mapa Leœny Dziadywyga, który swoj¹ Lasów Janowskich (Oœrodek Edu-
leœnego skarbca” - to wydawnictwa przyjació³kê Julkê oprowadza po kacji Ekologicznej, Arboretum, Leœ-
skierowane do najm³odszych. Wy- lesie. W ten sposób, razem z Julk¹ na Kolejka W¹skotorowa, Szklarnia, 
dawnictwa powsta³y dziêki dofinan- Ostoja Konika Bi³gorajskiego, rzeka 
sowaniu Wojewódzkiego Funduszu Bukowa, Porytowe Wzgórze, Imielty 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki £ug, £¹¿ek Garncarski, a tak¿e 
Wodnej w Lublinie w ramach projek- rozpoznaj¹ podstawowe gatunki 
tu „Trasa edukacyjno - turystyczna roœlin. Ksi¹¿eczka jest kolorowa 
w rezerwacie Imielty £ug”. „Wypra- i przyci¹ga uwagê najm³odszych. 
wa do leœnego Skarbca” to ksi¹¿ecz- Liczy 24 stron. Ilustracje zosta³y 
ka, która opowiada o miejscach, wykonane przez Annê Bigas - Ko-
które odwiedzaj¹ najm³odsi podczas walsk¹. Uzupe³nieniem ksi¹¿eczki 
zajêæ terenowych prowadzonych jest mapa „Lasy Janowskie - mapa 
przez Nadleœnictwo Janów Lubelski. Leœnego Skarbca”. Zapraszamy 
Teksty zosta³y napisane przez Annê w leœny œwiat i do lektury. 
Szyszkowsk¹ - Butryn. Przewodni- Dorota Kozdra

Dnia 20 stycznia br. w Hotelu czy³a Pani Gubernator Dystryktu dentem Klubu Tomaszem Pietrasem, 
"Królewski" odby³o siê po raz pierw- 2230 (Polska-Ukraina-Bia³oruœ) przywitali wszystkich zebranych 
szy w Janowie Lubelskim wspólne Barbara Pawlisz, na co dzieñ rota- Burmistrz przedstawi³ krótk¹ historiê 
spotkanie Prezydentów Klubów rianka z RC Gdynia. Wœród za- Janowa oraz zamierzenia na przy-
Rotary Podkarpacia i Lubelszczyzny. proszonych goœci Burmistrz Krzy- sz³oœæ.
W uroczystym spotkaniu uczestni- sztof Ko³tyœ wraz z obecnym Prezy- Wspólnie zaproszono wszystkich do 

spotkania w miesi¹cu czerwcu, 
podczas którego zostan¹  zaprezento-
wane tereny inwestycyjne Janowa 
oraz Zoom Natury. Uczestnikami  
byli przedstawiciele klubów z Jaro-
s³awia, dwóch Zamojskich, trzech 
lubelskich, Pu³aw, Che³ma, Niska, 
Stalowej Woli, Janowa oraz telefo-
nicznie Rzeszowa i Bia³ej Podlaski. 
Spotkanie uœwietni³a, d³ugo oklaski-
wana Olek Orkiestra - pere³ka na-
szego miasta. Spotkania Klubu Ro-
tary Janów Lubelski odbywaj¹ siê 
w ka¿d¹ œrodê o godzinie 18.00 
w Muzeum Fotografii przy ulicy 
Zamoyskiego 20.

Tekst i foto: Antoni Florczak

Ju¿ po raz trzeci Muzeum Regio- podkreœli³a Barbara Nazarewicz - - Aleksandra Jargi³o (6lat) i Izabela 
nalne w Janowie Lubelskim postano- Dyrektor Muzeum „w polskiej kultu- Jargi³o (11 lat) z Krzemienia. II miej-
wi³o kontynuowaæ kulturê ludow¹ rze, a szczególnie kulturze ludowej, sce - £ucja Drzazga (8 lat) Szko³a 
naszych przodków. Tym razem siê- w ludowych zwyczajach czas po- Podstawowa w Wólce Ratajskiej, 
gnêliœmy do tradycji Œwi¹t Bo¿ego przedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie wi¹za³ oraz Dawid Piêdzio (11 lat), Mateusz 
Narodzenia. Szklane bombki zast¹- siê z wykonywaniem w domach Ma³ek(11 lat), Kacper Latos (11 lat) - 
piliœmy ozdobami wykonywanymi ozdób choinkowych. Niejednokrot- Szko³a Podstawowa w Krzemieniu. 
z bibu³y, s³omy, kolorowego papieru, nie zajmowa³y siê nim ca³e rodziny”. III miejsce - Wiktoria Krzysztoñ 
szyszek, orzechów, pestek owoców Dziœ coraz bardziej odchodzi siê od (11lat) - Szko³a Podstawowa w Go-
oraz ziaren zbó¿. Ta piêkna tradycja „tej tradycji”, przywi¹zuj¹c uwagê dziszowie. Wyró¿nienie: Karol Sa-
pielêgnuj¹ca dzie³o naszych przod- do technik wspó³czesnoœci. wicki (10 lat) i Maciej Sawicki (6 lat) 
ków wymaga³a ogromnej fantazji Do konkursu zosta³o zg³oszonych 34 Janów Lubelski, Kacper Myszak 
i pomys³owoœci twórców. Uczestni- prace, prezentuj¹ce zgodnie z regula- (5lat) Kocudza, Weronika Drelich - 
cz¹c w rozstrzygniêciu Powiatowe- minem oparte na tradycjach ozdoby Gimnazjum w Janowie Lubelskim, 
go Konkursu Plastyki Obrzêdowej choinkowe, stroiki œwi¹teczne i szop- Marcelina Kolasa (9 lat) - Janów Lu-
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, zwróci- ki. Jury w sk³adzie: Barbara Na- belski. W kategorii doroœli: I miejsce 
liœmy szczególn¹ uwagê nie tylko na zarewicz, Lidia Tryka, Leszek - Andrzej Zagórski - DPS Barka, 
materia³ z jakiego zosta³y wykonane, Waberski postanowi³o przyznaæ Janów Lubelski i Dorota Rogo¿a - 
ale tak¿e na zakres tematyczny nagrody  dwóch kategoriach: dzieci i Babicka Modliborzyce. II miejsce - 
prezentowanych „arcydzie³ek”. Jak doroœli. W kategorii dzieci: I miejsce Irena i Edward Olechowie, Barbara 

Kapusta, Anna Szymanek - Janów 
Lubelski, Alina Myszak - Kocudza. 
III miejsce - Renata Cudzi³o -– Mo-
moty Górne, Sylwia Bator - Janów 
Lubelski, Œrodowiskowy Dom 
Samopomocy w Janowie Lubelskim. 
Wyró¿nienia - Halina ¯uber - Janów 
Lubelski, nagroda specjalna - Anna 
S³abczyñska - Lublin. 
Nagrody dla uczestników zosta³y 
ufundowane przez: Urz¹d Miejski w 
Janowie Lubelskim, Janowski Oœro-
dek Kultury, Muzeum Regionalne 
w Janowie Lubelskim, Stowa-
rzyszenie Kobiet Powiatu Janow-
skiego, Zarz¹d Powiatowy PSL. 

Tekst i foto: 
Dorota Kozdra

Spotkanie Prezydentów Klubów Rotary 
Podkarpacia i Lubelszczyzny

To piêkna tradycja pielêgnuj¹ca 
dzie³a naszych przodków

Lasy Janowskie z perspektywy dziecka

W plenerze zimowej aury W sumie w spotkaniu uczestni-
towarzysz¹cej leœnym pejza¿- czy³o 16 osób. Przyby³ych goœ-
om, dnia 11 stycznia br. odby³ ci przywita³ Henryk R¹¿ewski, 
siê wieczór wspomnieñ poœwiê- spotkanie poprowadzi³a Barba-
cony twórczoœci i sylwetce ra Nazarewicz. „Wieczór wspo-
nie¿yj¹cego Leona Szyszkow- mnieñ” zosta³ po³¹czony z wy-
skiego. Pan Leon poeta ludowy, staw¹ poœwiêcon¹ osobie Pana 
o którym wczeœniej pisaliœmy Leona. Archiwalne fotografie, 
na ³amach Gazety Janowskiej, wiersze, scenariusze „Hero-
by³ pracownikiem Nadleœnic- dów”, materia³y prasowe stano-
twa Janowa Lubelskiego. Przy- wi³y uzupe³nienie wspomnieñ 
pomnijmy, by³ nie tylko ludo- wypowiedzianych przez zapro-
wym poet¹, ale tak¿e gawêdzia- szonych goœci. 
rzem, pod koniec swojego ¿ycia Wspominano twórczoœæ Pana 
uczêszcza³ do Klubu Seniora Leona, o tym jak przygotowy-
„Kwitn¹cy Wrzos”. Pisa³ od wa³ grupê kolêdnicz¹ do wy-
1949 roku do 1988 roku. Spuœ- stawienia „Herodów” (lata 60.), 
cizna jak¹ pozostawi³ po sobie 

która kolêdowa³a po Ziemi 
jest nie tylko cenn¹ skarbnic¹ 

Janowskiej, jak tworzyli stroje 
wiedzy o kulturze ludowej, o re-

do przedstawieñ, jak sam pisa³ 
gionalnej tradycji, ale te¿ obra-

scenariusze i dba³ o intonacjê, zem drogocennych wspomnieñ. 
o to, aby ka¿dy szczegó³ zosta³ Zimowe popo³udnie 11 stycz-
do koñca dopracowany. Cieka-nia, Oœrodek Edukacji Ekologi-
wostk¹ jest tutaj fakt, ¿e do cznej w Janowie Lubelskim. Na 
przedstawieñ kolêdniczych gru-zaproszenie Anny Szyszkow-
pa przygotowywa³a siê trzy skiej - Butryn (pomys³odaw-
miesi¹ce. Podczas spotkania, czyni spotkania) odpowiedzieli 
wysz³a propozycja od Barbary dawni znajomi i przyjaciele 
Nazarewicz, aby wznowiæ Pana Leona. Wœród nich Alina 
wystawienie „Herodów”. Pan Dudzic, Zbigniew Butryn, Bog-
Leon zosta³ zapamiêtany jako dan Kierepka, Bogdan Brytan, 
przyjaciel, mentor, re¿yser Andrzej Kowalski, Jan Marty-
teatralny, poeta, jako cz³owiek, na, Artur Skiba, Pan Wydrych, 
który do koñca swych dni Lech Krzysztoñ, syn Pana 
zwi¹zany by³ „ze s³owem Leona - Szczepan Szyszkowski, 

a tak¿e Henryk R¹¿ewski - Nad- pisanym”. Dla którego lasy 
leœniczy Lasów Janowskich janowskie by³y nie tylko 
z ma³¿onk¹, Barbara Nazare- skarbnic¹ wiedzy, ale miejscem 
wicz - Dyrektor Muzeum Re- z którego wyros³y korzenie jego 
gionalnego, pracownicy Oœrod- twórczoœci. 
ka: Ma³gorzata Szkutnik, And- Tekst: Dorota Kozdra, 
rzej Wediuk. foto: Ma³gorzata Szkutnik

Wieczór wspomnieñ
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A¿ 20 nominowanych do na- przez trzy miesi¹ce wysy³ali kan- Narodowej. Janowska apteka zna-
grody Anio³y Farmacji i Anio³y dydatury lekarzy i farmaceutów. laz³a siê na liœcie stu nomino-
Medycyny 2015, pochodzi z woje- Kapitu³a Honorowa Nagrody pod wanych aptek z ca³ej Polski, w tym 
wództwa lubelskiego. W tym 7 przewodnictwem prof. dr hab. w trzynastu nominowanych z wo-
nominowanych lekarzy i 13 no- med. Jerzego Woy - Wojciechow- jewództwa lubelskiego. Inicjato-
minowanych farmaceutów. Wœród skiego na podstawie prac konkur- rem nagrody Anio³y Farmacji jest 

skiego 77 w budynku Centrum nominowanych do nagrody Anio³y sowych napisanych przez nomino- Adam Górczyñski redaktor naczel-
Medycznym Ani - Med. Nadmieñ-Farmacji 2015 jest janowska wanych wybierze laureatów. Lau- ny czasopism medycznych „Mody 
my, ¿e niniejsza nagroda przyzna-apteka - Anny Przychodzeñ - Woœ  reatów poznamy ju¿ 10 lutego pod- na Zdrowie” i „Mody na Farma-
wana jest przez pacjentów, którzy znajduj¹ca siê przy ul. Zamoy- czas uroczystej Gali w Filharmonii cjê”.

Celem Programu Operacyj-
nego Pomoc ¯ywnoœciowa 2014 
- 2020 jest dotarcie z pomoc¹ 
¿ywnoœciow¹ do grup osób naj-
bardziej potrzebuj¹cych w ca³ej 
Polsce. W ramach Programu 
osoby najbardziej potrzebuj¹ce 
bêd¹ mog³y skorzystaæ ze wspar-
cia w postaci ¿ywnoœci, jak 
równie¿ mo¿liwoœci uczestni-
czenia w ró¿nych dzia³aniach 
wspieraj¹cych, edukacyjnych 
i w³¹czaj¹cych. Program Opera-
cyjny Pomoc ̄ ywnoœciowa 2014 
- 2020 jest wspófinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebuj¹cym.
Do koñca kwietnia 2016 roku 
osoby które otrzymaj¹ skiero-
wanie z Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej, bêd¹ mog³y skorzystaæ 
ze wsparcia w postaci ¿ywnoœci, 
która cyklicznie bêdzie dystry-
buowana w formie paczek ¿yw-
noœciowych. Ka¿da z osób otrzy-
muj¹cych paczki ¿ywnoœciowe, 
otrzyma w nich produkty nastê-
puj¹cego typu: makaron œwider-
ki, ry¿ bia³y, kaszê jêczmienn¹, 
p³atki kukurydziane, mleko UHT, 
ser ¿ó³ty , groszek z marchewk¹, 
koncentrat pomidorowy, d¿em 
truskawkowy, mielonkê wieprzo-
w¹ , klopsiki w sosie w³asnym, 
cukier bia³y, olej rzepakowy. 
Prócz wsparcia ¿ywnoœciowego 
bêd¹ tak¿e cykliczne dzia³ania 
maj¹ce na celu w³¹czenie osób 
doœwiadczaj¹cych deprywacji 
materialnej w funkcjonowanie 
spo³ecznoœci lokalnej, a w szcze-
gólnoœci:
- zajêcia aktywizuj¹ce i wspólne 
inicjatywy na rzecz spo³ecznoœci 
lokalnej, zmierzaj¹ce do wyjœcia 
z ubóstwa
- grupy wsparcia dla ró¿nych 
kategorii osób w trudnej sytuacji 
(np. osoby starsze, matki z dzieæ-
mi, osoby samotne) 
Osoby korzystaj¹ce ze wsparcia 
Programu bêd¹ mog³y równie¿ 
wzi¹æ udzia³ w ciekawych warsz-
tatach edukacyjnych dotycz¹-
cych wzmacniania samodziel-
noœci i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego. O szczegó³ach infor-
mowaæ bêdziemy na bie¿¹co. 
Wsparcie dzia³aniami towarzy-
sz¹cymi, pozwoli na zwiêkszenie 
wymiaru pomocy ¿ywnoœciowej, 
która realizowana jest w ramach 
Programu. 
Pomoc ¿ywnoœciowa, w postaci 
paczki ¿ywnoœciowej mo¿e byæ 
przekazywana do osób spe³nia-
j¹cych kryteria kwalifikowal-
noœci do statusu osoby najbar-
dziej potrzebuj¹cej, tj.: osób 
i rodzin znajduj¹cych siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej, spe³nia-
j¹cych kryteria okreœlone w arty-
kule 7 ustawy o pomocy spo-
³ecznej i których dochód nie 
przekracza 150% kryterium do-
chodowego uprawniaj¹cego do 
skorzystania z pomocy spo³ecz-
nej (951 z³ dla osoby samotnie 
gospodaruj¹cej i 771 z³ dla osoby 
w rodzinie), na podstawie skie-
rowania wystawionego przez 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, lub 
w przypadku osoby bezdomnej - 
oœwiadczenia podpisanego w or-
ganizacji.

OPS w Janowie Lubelskim

Od 1 stycznia 2016 r., skiego jak i zasi³ku macie-
wesz³a w ¿ycie nowelizacja rzyñskiego lub uposa¿enia 
ustawy o œwiadczeniach za okres ustalony przepisami 
rodzinnych wprowadzaj¹ca Kodeksu pracy jako okres 
œwiadczenie rodzicielskie. urlopu macierzyñskiego, 
Bêdzie ono przys³ugiwaæ okres dodatkowego urlopu 
osobom, które urodzi³y macierzyñskiego, okres ur-
dziecko, a które nie otrzy- lopu na warunkach urlopu 

skiego - w takim przypadku, muj¹ zasi³ku macierzyñskie- macierzyñskiego, okres do-
œwiadczenie rodzicielskie go lub uposa¿enia macie- datkowego urlopu na warun-
bêdzie im przys³ugiwa³o od rzyñskiego. O œwiadczenie kach urlopu macierzyñ-
1 stycznia 2016 r. do ukoñ-rodzicielskie mog¹ ubiegaæ skiego okres urlopu rodzi-
czenia przez dziecko 1 roku siê: studenci, osoby bezro- cielskiego.
¿ycia (odpowiednio d³u¿ej botne (niezale¿nie czy s¹ Wnioski o œwiadczenia ro-
w przypadku wieloracz-zarejestrowane w Urzêdzie dzicielskie bêd¹ przyjmowa-
ków).Pracy czy nie), osoby pracu- ne przez gminne organy 
Œwiadczenie rodzicielskie j¹ce na umowach cywilno- w³aœciwe, realizuj¹ce usta-
nie przys³uguje, je¿eli co prawnych, osoby prowadz¹- wê o œwiadczeniach ro-
najmniej jeden z rodziców ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ dzinnych czyli w Oœrodku 
dziecka otrzymuj¹ zasi³ek gospodarcz¹, jeœli nie bêd¹ Pomocy Spo³ecznej w Jano-
macierzyñski lub uposa¿e-pobiera³y zasi³ku macie- wie Lubelskim. Gminny 
nie za okres ustalony przepi-rzyñskiego. organ w³aœciwy realizuj¹cy 
sami Kodeksu pracy jako Wsparcie finansowe w po- œwiadczenia rodzinne, który 
okres urlopu macierzyñ-staci œwiadczenia rodziciel- bêdzie realizowa³ to zadanie, 
skiego, okres dodatkowego skiego bêdzie przys³ugiwa³o to wójt, burmistrz lub prezy-
urlopu macierzyñskiego, przez rok (52 tygodnie) po dent miasta w³aœciwy ze 
okres urlopu na warunkach urodzeniu dziecka w wyso- wzglêdu na miejsce za-
urlopu macierzyñskiego, koœci 1000 z³ miesiêcznie, mieszkania osoby ubiega-
okres dodatkowego urlopu a w przypadku urodzenia j¹cej.
na warunkach urlopu macie-wieloraczków ten okres bê- Szczegó³owe informacje do 
rzyñskiego okres urlopu dzie móg³ byæ wyd³u¿ony uzyskania w siedzibie Oœ-
rodzicielskiego.nawet do 71 tygodni. rodka Pomocy Spo³ecznej 
W zwi¹zku z powy¿szym, Istotne jest, ¿e œwiadczenie w Janowie Lubelski, ul. Bo-
wykluczona jest mo¿liwoœæ to bêd¹ mogli otrzymywaæ haterów Porytowego Wzgó-
pobierania przez rodziców tak¿e rodzice dzieci uro- rza 23, 23-300 Janów Lubel-
w tym samym czasie, na to dzonych przed 1 stycznia ski, tel. 15 872 46 76 wew. 
samo dziecko, zarówno no-2016 r., którzy nie maj¹ 33.
wego œwiadczenia rodziciel-prawa do zasi³ku macierzyñ- OPS w Janowie Lubelskim

Rodziny, które przekrocz¹ próg opieki nad dzieckiem w okresie 
dochodowy nie trac¹ wsparcia korzystania z urlopu wychowaw-
finansowego pañstwa. Dziêki czego, wychowywania dziecka 
wprowadzeniu zasady “z³otówka w rodzinie wielodzietnej, kszta³ce-
za z³otówkê” ich œwiadczenia bêd¹ nia i rehabilitacji dziecka niepe³no-
stopniowo obni¿ane wraz ze wzro- sprawnego, rozpoczêcia roku 
stem dochodów. szkolnego, podjêcia przez dziecko 

nauki poza miejscem zamiesz-
kania.
Dziêki nowemu rozwi¹zaniu ³¹cz-
na kwota zasi³ków rodzinnych 
i dodatków do zasi³ku rodzinnego 
przys³uguj¹cych danej rodzinie 
jest stopniowo obni¿ana o 1z³ wraz 
z przekroczeniem o 1 z³ kryterium 
dochodowego dotycz¹cego ³¹czne-
go dochodu netto wszystkich Do koñca 2015 r., gdy rodzina 
cz³onków rodziny. Œwiadczenia przekracza³a próg dochodowy 
zostan¹ wyp³acone, gdy kwota do (674 z³ na osobê w rodzinie lub 764 
wyp³aty po zastosowaniu mecha-z³ dla rodzin z niepe³nosprawnym 
nizmu „z³otówka za z³otówkê” bê-dzieckiem), traci³a prawo do 
dzie nie ni¿sza ni¿ 20 z³.œwiadczeñ rodzinnych. Dziêki 
Zmiany obejm¹ te¿ rodziny, które wprowadzeniu zmian, œwiadcze-
nie maj¹ prawa do œwiadczeñ z po-nia nie bêd¹ ju¿ odbierane po 
wodu przekroczenia progu docho-przekroczeniu progu, ale stopnio-
dowego. Wystarczy, ¿e ponownie wo obni¿ane wraz ze wzrostem 
wyst¹pi¹ z wnioskiem o wsparcie. dochodu. Za ka¿de przekroczenie 
Szczegó³owe informacje do uzys-progu o 1z³, ³¹czna kwota œwia-
kania w siedzibie Oœrodka Pomocy dczeñ przys³uguj¹cych rodzinie 
Spo³ecznej w Janowie Lubelski, ul. bêdzie pomniejszana o 1 z³.
Bohaterów Porytowego Wzgórza Nowe przepisy dotycz¹ zasi³ku 
23, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 rodzinnego i dodatków do niego 
872 46 76 wew. 33.z tytu³u: urodzenia dziecka, samot-

OPS w Janowie Lubelskimnego wychowywania dziecka, 

Na stronie  s¹ dostêpne 
w jednym miejscu, wed³ug spraw ¿yciowych, 
opisy najpopularniejszych us³ug, jakie 
administracja œwiadczy dla obywateli, np.: 
jak wyrobiæ dowód, paszport, prawo jazdy, 
Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowot-
nego (EKUZ) jak zg³osiæ urodzenie dziecka 
i wiele innych us³ug. S¹ te¿ informacje ile to 
kosztuje, jakie dokumenty trzeba wype³niæ 
i gdzie siê zg³osiæ. Struktura strony systema-
tyzuje us³ugi administracji publicznej wed³ug 
typowych zdarzeñ ¿yciowych. Wiarygodnoœæ 
opisów (kart) us³ug zosta³a zagwarantowana 
poprzez wspó³pracê z merytorycznymi praco-
wnikami ministerstw i jednostek podleg³ych.

Na stronie tej znajduje siê 101 kart, w tym 82 
opisuj¹ce najpopularniejsze us³ugi admini-
stracji publicznej.

Wœród tych kart znajduj¹ siê równie¿ karty 
przybli¿aj¹ce Pañstwu funkcjonowanie 19 
wybranych rz¹dowych portali tematycznych.

Dla tych, którzy nie korzystaj¹ Internetu 
jest dostêpny  numer telefonu  ,  
by bez wychodzenia z domu mo¿na dowie-
dzieæ siê, jak za³atwiæ sprawê w urzêdzie.

www.obywatel.gov.pl

222 500 115

Apteka Anny Przychodzeñ - Woœ z Janowa Lubelskiego 
nominowana do nagrody Anio³y Farmacji 2015

Pomoc 
¯ywnoœciowa 
2014 - 2020

Nowe œwiadczenie rodzinne Jak za³atwiæ sprawê 
w urzêdzie?

„Z³otówka za z³otówkê”



Non omnis moriar... siê w Nim potrzeba dzia³alnoœci 
spo³eczno - politycznej. Nale¿a³ do Pilzno - ma³e miasteczko na Pod-
„Solidarnoœci”. Uczestniczy³ we karpaciu. Tutaj ma³y Tadzio przy-
wspó³tworzeniu zwi¹zkowych or-szed³ na œwiat w chrzeœcijañskiej, 
ganizacji miêdzyzak³adowych. patriotycznej rodzinie. Jego Matka 
Jego cechy charakteru pozwoli³y Jadwiga, sybiraczka, by³a nauczy-
skonsolidowaæ ludzi o ró¿nych cielk¹. Ojciec, równie¿ Tadeusz, 
pogl¹dach politycznych. Ta wspó³-by³ cz³onkiem AK, walczy³ w od-
praca spowodowa³a próbê wypro-dzia³ach partyzanckich w okresie II 
mowania Tadeusza jako kandydata wojny œwiatowej.
na pos³a. W 1993 r. wystartowa³ W Pilznie Tadek ukoñczy³ szko³ê 
w wyborach do Sejmu RP. Niestety, podstawow¹ oraz liceum ogólno-
mimo uzyskania dobrego wyniku kszta³c¹ce. Tutaj rozwija³ swoje 
nie uda³o siê zasi¹œæ w poselskich talenty, zg³êbia³ tajemnice historii 
³awach. Polski oraz dzieje swojego miaste-

czka. Odkrywa³ tajniki chemii, Pose³ Rzeczpospolitej 1997-2001 
przyrody i geografii. By³ laureatem -  Jako sta³y pomys³odawca wielu 

Na VI roku studiów otrzyma³am wania siê po stronie plantatorów Zak³ady Metalowe Dezamet S.A. kilku olimpiad miêdzyszkolnych. inicjatyw spo³ecznych i bran¿o-
stypendium, którego warunkiem lnu z terenu powiatu, oszukanych zosta³y zmodernizowane i nale¿¹ Kocha³ ksi¹¿ki i uwielbia³ czytaæ. wych, sponsor dzia³añ m³odzie¿o-
by³a koniecznoœæ póŸniejszego przez nieuczciwych kontrahentów. do najlepszych w bran¿y zbrojenio-Zami³owanie do lektury przeniós³ wych i katolickich, a przede wszy-
podjêcia pracy na terenie ówczes- Du¿o by wyliczaæ. Miêdzy innymi wej. Potwierdzeniem i uznaniem potem do naszego domu, w którym stkim jako nieustannie oddany 
nego województwa tarnobrzes- wspomina in¿. Stanis³aw Wójcik, Jego wk³adu i zaanga¿owania by³a zgromadzi³ ogromny ksiêgozbiór. swoim pacjentom lekarz, zdobywa 
kiego. W ten oto sposób znaleŸliœ- by³y prezes Zak³adów Metalowych obecnoœæ Zarz¹du firmy oraz W tamtym czasie dojrzewa³a w nim coraz wiêksz¹ popularnoœæ i auto-
my siê w Janowie Lubelskim. Dezamet S.A. w Nowej Dêbie - Proboszcza Parafii z Nowej Dêby potrzeba pracy w zespole. Zosta³ rytet zachowuj¹c jednoczeœnie 

zak³ad by³ wtedy w bardzo trudnej na uroczystoœciach pogrzebowych.druhem Zwi¹zku Harcerstwa Pol- skromnoœæ i szacunek dla ludzi.  Janów Lubelski - 1 paŸdziernika 
sytuacji finansowej, grozi³a mu skiego. By³ bardzo lubiany przez W 1997 r., dziêki zaufaniu jakim 1982 r. m¹¿ podj¹³ pracê w nowo Lekarz do koñca - W 2001 roku 
upad³oœæ. Z chwil¹ rozpoczêcia rówieœników. obdarzy³a Go spo³ecznoœæ Janowa wybudowanym szpitalu na stano- nie ubiega³ siê o reelekcjê do 

W póŸniejszych latach czêsto dzia³alnoœci w Sejmie pose³ Tade-Lubelskiego i okolic, zdoby³ man-wisku lekarza sta¿ysty. Równo- Sejmu. Wróci³ do pracy w Szpitalu 
i chêtnie odwiedza³ Pilzno. Rów- usz Pawlus mocno zaanga¿owa³ siê dat pos³a na Sejm RP III kadencji. czeœnie powierzono mu obowi¹zki SPZZOZ w Janowie Lubelskim 
nie¿ z nami - ¿on¹ i dzieæmi. Wszy- w pomoc dla nas. Jego zabiegi Rekomendacjê uzyska³ od Janow-lekarza zak³adowego w Fabryce jako internista. Pracowa³ na Od-
scy polubiliœmy to urokliwe, ma³e przyczyni³y siê do pozyskania wielu skiego Stowarzyszenia Uw³aszcze-Maszyn. Po ukoñczeniu sta¿u po- dziale Wewnêtrznym i w Poradni 
miasteczko o bogatej historii, któr¹ funduszy z Agencji Techniki i Tech-niowego. W tym okresie dzia³a³ dyplomowego rozpocz¹³ specjali- Lekarza Rodzinnego oraz dy¿uro-
m¹¿ chêtnie nam opowiada³. nologii, Agencji Rozwoju Przemy-w Komisji Ochrony Konkurencji zacjê z interny, któr¹ ukoñczy³ wa³ w Oœrodku Dializoterapii. Mia³ 
Pod koniec liceum uœwiadomi³ s³u, Ministerstwa Pracy i Polityki i Konsumentów, Komisji Ochrony w 1986 r. bardzo du¿o pacjentów, o których 
sobie, i¿ to medycyna jest Jego po- Socjalnej oraz Ministerstwa Gos-Œrodowiska, Zasobów Naturalnych W swojej karierze zawodowej pe³- troszczy³ siê z ca³ych swoich si³. 
wo³aniem. Za swoje umiejêtnoœci podarki. Dziêki nim przepro-i Leœnictwa oraz Komisji Zdrowia. ni³ wiele funkcji medycznych i ad- Poœwiêca³ im bardzo du¿o czasu 
i osi¹gniêcia w nauce zosta³, przez wadzono modernizacjê Zak³adu, Przez 4 lata pracy w Sejmie prowa-ministracyjnych. By³ kierowni- i umiejêtnoœci. Jedn¹ z Jego s³a-
grono nauczycielskie Liceum Ogól- komputeryzacjê, zakupiono nowo-dzi³ wiele ró¿norodnych spraw. Od kiem stacji krwiodawstwa i praco- boœci by³ pracoholizm, ale wyko-
nokszta³c¹cego w Pilznie, wytypo- czesne maszyny oraz uruchomiono problemów indywidualnych wy-wni serologicznej; kierownikiem rzystywa³ go dla ludzi, którzy zau-
wany na studia medyczne. wytwarzanie nowych wyrobów. borców po kwestie dotycz¹ce za-Pogotowia Ratunkowego; wspó³- fali i powierzyli Mu swoje zdrowie 

W swej dzia³alnoœci pose³ Pawlus k³adów pracy, samorz¹dów, gospo-Kraków - W latach 1976 - 1982 by³ tworzy³ stacjê dializ. Z inicjatywy i ¿ycie. By³ cz³owiekiem odpowie-
wspiera³ aktywnie powstanie no-darki, kultury, historii, a nawet studentem Akademii Medycznej zwi¹zków zawodowych wybrany dzialnym, wra¿liwym na ludzkie 
wych zak³adów, m.in. budowê rolnictwa. By³o ich tyle, ¿e nie  im. M. Kopernika w Krakowie. zosta³ na spo³ecznego inspektora sprawy, dobrym lekarzem, kocha-
fabryki leków Sanfarm - filiê Polfy sposób dzisiaj wszystkich wymie-Trudne studia nie sprawia³y mu pracy. Pracowa³ jako lekarz zak³a- j¹cym mê¿em i ojcem.
Warszawa. W³¹cza³ siê w pomoc niæ. Mimo, ¿e Janów Lubelski ¿adnych trudnoœci. Ciê¿kie egza- dowy Policji, oraz jako nauczyciel Choroba przerwa³a Jego ziemsk¹ 
dla szpitala w Nowej Dêbie oraz i okolice stanowi³y naturalne zaple-miny zdawa³ bezproblemowo, za- przedmiotów zawodowych w nie- drogê, ale egzamin z ¿ycia zda³ 
restrukturyzacjê Zag³êbia Siarko-cze spo³eczno - polityczne, by³ wsze w pierwszych terminach. istniej¹cej ju¿ Szkole Medycznej celuj¹co.  Zgodnie z ¿yczeniem, 
wego. W sprawach gospodarczych aktywny wszêdzie tam gdzie po-Wykazywa³ siê bardzo dobr¹ Pielêgniarek i Po³o¿nych w Jano- spocz¹³ w PilŸnie - Jego rodzinnym 
dzia³a³ ponad podzia³ami partyj-trzebowano. Wiele z efektów Jego pamiêci¹  i rewelacyjnym koja- wie Lubelskim. Pe³ni³ równie¿ mieœcie.
nymi. Dziêki jego du¿ej pomocy pracy, pomys³ów i inicjatyw jest rzeniem faktów. funkcjê Dyrektora ds. lecznictwa 

nadal realizowanych. Trzeba wspo-Jeszcze w trakcie studiów, w 1980r. w naszym Szpitalu Rejonowym. 
mnieæ, ¿e to dziêki postawie moje-o¿eni³ siê z kole¿ank¹ z grupy Równoczeœnie pracowa³ jako le-
go mê¿a Tadeusza Pawlusa, Janów studenckiej, Bernard¹ Grabowsk¹. karz asystent Oddzia³u Wewnêt-
jest siedzib¹ powiatu. Nie da siê Razem, w zwi¹zku ma³¿eñskim, rznego.
pomin¹æ zaanga¿owania w sprawy prze¿yliœmy 35 lat, doczekawszy Od lat studenckich by³ Honorowym 
drogi nr 19 biegn¹cej przez miasto, siê dwójki dzieci: syna Tadeusza Dawc¹ Krwi. Nale¿a³ do licznych 
pomys³u utworzenia Strefy Ekono-Piotra i córki Ewy. towarzystw lekarskich: Polskiego 
micznej, rozbudowy mleczarni, Podczas studiów Tadek nale¿a³ do Towarzystwa Nadciœnienia Têtni-
wspierania Domu Pomocy Spo-kó³ naukowych, a nawet jako czego, Polskiego Towarzystwa 
³ecznej, dzia³añ zmierzaj¹cych do ochotnik, bra³ udzia³ w badaniach Nefrologicznego, Towarzystwa In-
utrzymania w Janowie szko³y pie-klinicznych któregoœ z leków. Mia³ ternistów Polskich. 
lêgniarskiej, pomocy krwiodaw-ogromne szczêœcie spotykaæ ludzi W latach 90 - tych  by³ Delegatem 
com, poparcia dla rozbudowy szpi-wartoœciowych i wybitnych, œwiet- do Okrêgowej Izby Lekarskiej 
tala w Bi³goraju czy zaanga¿o-nych nauczycieli i profesorów. w Lublinie. W tym okresie zrodzi³a 
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ŒP. Tadeusz Kazimierz Pawlus 1957-2015 - wspomnienia ¯ony

Podziêkowanie
Lekarzom, pielêgniarkom, salowym, Dyrekcji 

Szpitala SPZZOZ w Janowie Lubelskim, 
przyjacio³om, kole¿ankom, kolegom, znajomym 

oraz wszystkim którzy towarzyszyli mojemu Mê¿owi 
Tadeuszowi Palusowi w ostatnich tygodniach ¿ycia 

sk³adam serdeczne podziêkowanie.

Pacjentk¹ Tadzia zosta³am, rak z³oœliwy trzeciego stopnia - na 
poniewa¿ wczeœniejsze leczenie chemioterapiê do Centrum Onko-
dwoma antybiotykami nie przy- logii Ziemi Lubelskiej. Przy-
nios³o oczekiwanej poprawy mo- gotowa³ mnie do tego trudnego 
jego zdrowia. leczenia. By³o to w 2009 roku.
Przy pierwszej, „s³u¿bowej” wi- ¯yjê ju¿ szeœæ i pó³ roku. Jestem 
zycie popatrzy³ na mnie i zacz¹³ wierz¹ca. Oczywiœcie Bóg mi 
pisaæ, po czym wrêczy³ mi skie- pomóg³ - stawiaj¹c na mojej 
rowanie na badania laboratoryjne. drodze m¹drego lekarza, który by³ 
Bezzw³ocznie zg³osi³am siê z wy- MISTRZEM W SWOIM ZAWO-
nikami. D³ugo przegl¹da³ po- DZIE. Nie „wró¿y³” tylko bada³, 
szczególne kartki i milcza³. Wzbu- analizowa³, czyta³, wyci¹ga³ s³u-
dzi³ tym moje zaniepokojenie, szne wnioski, stawia³ trafne 
wiêc zapyta³am: Tadziu, czy…, diagnozy. Kiedyœ zapyta³am: 
ja…, mo¿e…, jestem ciê¿ko Tadziu, czym Ci siê odwdziêczê? 
chora? Odpowiedzia³ powa¿nie: Odpowiedzia³ - „Zdrowiem”.

Dba³ o zdrowie swoich pacjentów „Nie wiem”. Da³ mi receptê i 
-  zawsze obecny w ¿yciu innych.nastêpne skierowanie. PóŸniej 

kolejne, a¿ trafi³am na leczenie do Wdziêczna pacjentka 
kliniki w Lublinie i z „wyrokiem”: - kole¿anka Anna

Pamiêci Tadeusza Pawlusa
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ I - EDUKACJA

Oœwiata jest jednym z naj- W 2015 r. ju¿ po raz drugi zosta³y 
wa¿niejszych zadañ Gminy, co wrêczone stypendia edukacyjne 
ma swoje odzwierciedlenie w bud- Marii i Lecha Kaczyñskich. 
¿ecie, poniewa¿ wydatki na W minionym roku swoj¹ obecno-
oœwiatê stanowi¹ oko³o 44 % œci¹ zaszczyci³a nas i tym samym 
ogólnych wydatków bud¿etu podnios³a jej rangê, Pani Marta 
Gminy Janów Lubelski. Kaczyñska, która dokona³a wrê-
W 2015 r. wydatki na oœwiatê czenia stypendiów. Idea podtrzy-
ogó³em wynios³y 16 706 048 z³, mania w formie „¿ywego pomni-
z czego subwencja oœwiatowa ka” pamiêci tragicznie zmar³ej 
z MEN: 9 390 688 z³, programy w katastrofie smoleñskiej pary 
rz¹dowe: 817 414 z³ oraz œrodki prezydenckiej œp. Marii i Lecha 
w³asne Gminy Janów Lubelski Kaczyñskich powsta³a z inspiracji 
6 497 946 z³. Sieæ publicznych miejscowych samorz¹dowców 
szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz przedstawicieli organizacji 

spo³ecznych. Intencj¹ funduszu w Gminie Janów Lubelski zabez-
jest wyró¿nienie i wsparcie dzieci piecza w pe³ni aktualne potrzeby 
i m³odzie¿y z terenu powiatu ja-mieszkañców gminy, a sieæ pub-
nowskiego, która uzyskuje bardzo licznych przedszkoli uzupe³nio-
dobre wyniki w nauce, a tak¿e nych niepublicznym przedszkolem 
uczniów, którzy s¹ laureatami oraz punktami przedszkolnymi 
konkursów wiedzy, konkursów zapewniaj¹ miejsce dla ka¿dego 
artystycznych i sportowych na dziecka w wieku od 3 do 6 lat.
ró¿nych szczeblach lub wyró¿niaj¹ Liczna grupa uczniów (oko³o 55) 
siê aktywnoœci¹ spo³eczn¹. Œrodki z gmin oœciennych korzysta³a 
finansowe zebrane w ramach Fun-z naszych szkó³. Nieliczna grupa 
duszu pomog¹ im w dalszej reali-uczniów uczy³a siê w placówkach 
zacji pasji i marzeñ.oœwiatowych w oœciennych miej-
Wykonane inwestycje oœwiatowe scowoœciach, dotyczy to w wiêk-
i remonty obiektów szkolnych:szoœci uczniów uczêszczaj¹cych 
W Publicznym Samorz¹dowym do oœrodków kszta³cenia specjal-

Liczba dzieci uczêszczaj¹cych do 1319 uczniów, na co przezna- Przedszkolu Nr 3 wykonano nego. Do¿ywianie dzieci: 
czono z bud¿etu gminy 375 520 remont instalacji elektrycznej przedszkoli i punktów przed-Gmina Janów Lubelski jest or- Œrednio miesiêcznie w ci¹gu roku 
z³, w tym na karnety wydano o wartoœci 19 926 z³. Zespó³ Szkó³ ganem prowadz¹cym: 2 publicz- szkolnych w roku szkolnym szkolnego dla uczniów wydawana 
62 685 z³. w Bia³ej przeprowadzi³ remont nych przedszkoli, 3 szkó³ podsta- 2014/2015 wnios³a ³¹cznie 442 jest nastêpuj¹ca iloœæ obiadów: 
W realizacji programów wycho- pomieszczeñ archiwum na kwotê wowych, 2 gimnazjów, ponadto na PSPzOI w Janowie Lubelskim - dzieci.
wawczych i profilaktycznych 3 950 z³. Publiczna Szko³a terenie gminy funkcjonuje równie¿ 552, Publiczne Gimnazjum w Ja-Ogó³em w roku szkolnym 2014/15 
szko³y i przedszkola wspó³pra- Podstawowa z Oddzia³ami Inte-Publiczna Szko³a Podstawowa nowie Lubelskim - 139, ZS w gminie by³o zatrudnionych 
cuj¹ na wielu p³aszczyznach ze gracyjnymi w Janowie Lubel-Fundacji „Elementarz”, niepublicz- w Bia³ej - 80, PSP w Momotach w szko³ach podstawowych i przed-
œrodowiskiem lokalnym i insty- skim wyremontowa³a dach na ne przedszkole, oraz 3 niepublicz- Górnych - 55, SP w £¹¿ku szkolach 189 nauczycieli, w tym 
tucjami wspieraj¹cymi pracê budynku szko³y o wartoœci 65 000 ne punkty przedszkolne. Ordynackim - 31. w pe³nym wymiarze 143, w nie-
placówek oœwiatowych: Urzêdem z³. Publiczne Gimnazjum w Ja-Liczba uczniów uczêszczaj¹cych W szko³ach podstawowych czêœæ pe³nym 46. Miejskim, Komend¹ Stra¿y Po¿ar- nowie Lubelskim zrealizowa³o do szkó³ w roku szkolnym 2014 / dzieci korzysta³o z programu W roku szkolnym 2014/2015 nej, Powiatow¹ Komend¹ Policji, remont szatni na sumê 64 227 z³.2015: PSPzOI w Janowie Lubel- „Szklanka mleka” oraz „Owoc 

w³asnym transportem dowo¿ono Janowskim Oœrodkiem Kultury, Publiczna Szko³a Podstawowa skim - 886 uczniów, PSP w Bia³ej - w szkole”, finansowanych przez 
252 uczniów, 32 uczniom zwra- Poradni¹ Psychologiczno-Pedago- w Momotach Górnych wykona³a 96 uczniów, PSP w Momotach Agencjê Rynku Rolnego.
cano koszt przejazdu autobusem giczn¹, Muzeum Regionalnym, remont i modernizacjê kuchni Górnych - 70 uczniów, Szko³a Pod- W roku szkolnym 2014/2015 
PKS, 12 uczniom busem oraz Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, szkolnej o wartoœci 14 415 z³. stawowa Fundacji „Elementarz” - wszyscy uczniowie szkó³ podsta-
3 uczniom niepe³nosprawnym Domem Pomocy Spo³ecznej, Nad- W budynku Zak³adu Obs³ugi 36 uczniów, Publiczne Gimnazjum wowych oraz gimnazjów z Gmi-
zwracano koszty dowozu samo- leœnictwem, bibliotekami, parafia- Szkó³ i Przedszkoli przeprowa-w Janowie Lubelskim - 446 ny Janów Lubelski mieli mo¿li-

mi, mediami oraz z wieloma sto- dzono remont kot³owni i remonty chodem prywatnym.uczniów, Publiczne Gimnazjum w woœæ korzystania w ramach 
warzyszeniami i organizacjami pomieszczeñ Domu Nauczyciela Razem w roku szkolnym dowo-Bia³ej - 54 uczniów, co daje ³¹cznie czwartej godziny wychowania 
spo³ecznymi. na kwotê 13 643 z³.¿ono 299 uczniów.1588 uczniów. fizycznego z zajêæ na basenie, tj. 

Miêdzynarodowy Kangur W Turnieju Ruchu Drogowego UMCS w etapie okrêgowym szko- kolêda”. Wyró¿nienia w ogólno-
szko³a zajê³a II miejsce w gminie. ³ê reprezentowa³o 3 uczniów, polskim konkursie „Najpiêkniej- Turniej sportowy „Z podwórka Matematyczny 2014 wyró¿nienie 
W konkursie „Jestem bezpieczny” do etapu wojewódzkiego dotar³ szy talerz karpiowy” otrzyma³y na stadion” o puchar Tymbarku: dla ucznia  Gabriel Grzybowski.

1 uczeñ - laureat konkursu - Gab- Pawlos Julia, Madej Damian i Maja Fina³ wojewódzki w kategorii    szko³a zajê³a I miejsce w gminie W ogólnopolskim konkursie 
riel Grzybowski. Nauczyciel przy- Ciupak. U-10 i U-12 dziewczêta. U-12 i II w powiecie.  ekologicznym „Ekotest” wy-
gotowuj¹cy pani Barbara Haliniak. Laureatem kampanii  „Zachowaj Kiszka Zuzanna, Powêska £ucja, W Jesiennym Konkursie Recyta-ró¿nieni zostali: Bielak Tomasz, 

Powêska Urszula, Natalia ¯uraw, Ponadto uczniowie i uczennice re- trzeŸwy umys³” zosta³ Tomasz torskim 3 uczniów reprezentowa³o Momot Aleksandra, Flis Kamil 
Agata £ukasik, Anna Rubaj, prezentowa³y szko³ê podczas Kon- Bielak. Nauczycielem przepro-szko³ê w etapie okrêgowym.i Flis Szymon. Nauczyciel 
Aleksandra Powêska, Agnieszka kursu piosenki patriotycznej i reli- wadzaj¹cym kampaniê w szkole W Konkursie matematycznym przygotowuj¹cy pani Maria 
Bielak, Weronika Stadnik, Alek-gijnej, Konkursu „Hej kolêda, by³a pani Maria Tomczyk.„Szpak” organizowany przez Tomczyk.
sandra Momot. U-10 Szewc Wik-
toria, Flis Katarzyna, Grochowicz 
Karolina, Madej Anna, Rzad 
Urszula, Kiszka Zuzanna, Dudek 
Iga, Ciosmak Monika
Turniej tenisa sto³owego indy-
widualnie udzia³ w rejonie: Agata 
£ukasik, Flis Szymon, Pawe³ 
Startek. 
Turniej tenisa sto³owego dru¿y-
nowo: rejon dru¿yna dziewcz¹t, 
powiat dru¿yna ch³opców. Nau-
czyciel przygotowuj¹cy do zawo-
dów sportowych p. Krzysztof 
Rosiñski.
W roku szkolnym 2014/2015 wy-
remontowano czêœciowo kuchniê 
i sto³ówkê szkoln¹ na kwotê 
14613,73 z³. Ponadto pomalo-
wano dach na starej czêœci szko³y 
na kwotê 9993,86 z³.

Osi¹gniêcia sportowe

Osi¹gniêcia przedmiotowe i artystyczne uczniów Szko³y Podstawowej w Momotach Górnych
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ I - EDUKACJA

Liczba dzieci uczêszczaj¹cych bie kszta³cenia specjalnego oraz Przedszkole oprócz swojej dzia- elementem imprezy promocyj- Dzieci jak co roku wziê³y udzia³ 
do przedszkola w roku szkolnym opiniê o potrzebie objêcia pomoc¹ ³alnoœci bardzo chêtnie wspó³- nej miasta Zoom Natury. w programie profilaktycznym 
2014/2015 wynios³a ³¹cznie 130 psychologiczno-pedagogiczn¹. pracuje ze œrodowiskiem lokal- Przedszkolaki we wspó³pracy „Czyste powietrze wokó³ nas” 
dzieci, z czego 51 - 5-latków, 43 - Przedszkolaki pod czujnym nym, m.in.: poprzez udzia³ dzieci z m³odzie¿¹ z Publicznego Gim- zorganizowanym przez Pañstwo-
4-latków i 36 - 3-latkow. Wszyst- okiem pañ bra³y czynny udzia³ w przegl¹dach i konkursach nazjum w Janowie Lubelskim bra- wy Powiatowy Inspektorat Sani-
kie dzieci korzysta³y z zajêæ dodat- w wa¿nych wydarzenia przed- piosenki, spotkaniach tematycz- ³y udzia³ w zbiórce plastikowych tarny. 
kowych: jêzyka angielskiego i ryt- szkolnych i uroczystoœciach, oraz nych np.: z leœnikiem, policjantem nakrêtek dla Hospicjum Ma³ego W minionym roku odby³o siê 
miki, 40 dzieci korzysta³o z ba- wycieczkach edukacyjnych lub poet¹. Ksiêcia w Lublinie, które wymie- spotkanie dzieci z ksiêdzem 
senu. Z zajêæ korekcyjno-rekom- i warsztatach. Jak ka¿dego roku Ka¿dego roku przedszkole przy- nia je na sprzêt rehabilitacyjny oraz biskupem Edwardem Frankow-
pensacyjnych korzysta³o 2 dzieci przedszkole dla najm³odszych, gotowuje prezentacjê artystycz- w programie profilaktycznym skim podczas wizytacji dekanatu 
posiadaj¹cych orzeczenie o potrze- organizowa³o dni adaptacyjne. n¹, która jest nieod³¹cznym ju¿ „Czyste powietrze wokó³ nas”. janowskiego.

Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi

Liczba dzieci uczêszczaj¹- Do kalendarza na sta³e wpisane Raz w miesi¹cu dzieci uczest- Dziadek, Aktywna Babcia 2015”. roku przyci¹ga liczne grono wi-
cych do przedszkola w roku dzów. Przedszkolaki by³y na s¹ okolicznoœciowe uroczystoœci nicz¹ w spotkaniach z artystami, Z inicjatywy Pani Zofii Widz Bary-
szkolnym 2014/2015 - wynios³a wycieczkach: w Szklarni, w Nad-przedszkolne, na których dzieci aktorami. Dzieci wychodz¹ na ³a Teatr „Tradycja” goœci³ u nas 
155 dzieci, czego 5-latków - 51, 4- leœnictwie w Muzeum, w Zamoœciu prezentuj¹ programy artystycz- teatrzyki i bajki do JOK-u. W czer- w przedszkolu z Kolêd¹.
latków - 62 i 3-latkow - 42. ZOO, w Krasnobrodzie w Parku Ju-ne. W przygotowaniach do wszyst- wcu 2015 r. Publiczne Gimnazjum Ka¿dego roku dzieci 5-letnie bio-
Wszystkie dzieci uczêszczaj¹ na rajskim, w Fabryce bombek choin-kich uroczystoœci anga¿uj¹ siê ro- zaprosi³o nas na bajkê „Alicja r¹ udzia³ w programie profilak-
dzieci zajêcia dodatkowe z ryt- kowych w Nowej Dêbie, w Janow-dzice, bacie i dziadkowie: Dzieñ w Krainie Czarów”. tycznym „Czyste powietrze wo-
miki i jêzyka angielskiego. Do- skim Powiatowym Muzeum Regio-Babci i Dziadka, Bal karnawa³owy, Przedszkole wspó³pracuje ze kó³ nas” zorganizowanym przez datkowo dzieci ze specjalnymi pot-

nalnym bra³y udzia³ w warsztatach Wizytacja Ks. Biskupa Edwarda œrodowiskiem lokalnym, m.in.: Pañstwowy Powiatowy Inspek-rzebami edukacyjnymi oraz dzieci 
plastycznych, poznaj¹c tradycje lu-Frankowskiego, Dzieñ Matki, z Polskim Zwi¹zkiem Emerytów torat Sanitarny.z wadami wymowy, maj¹ zorgani-
dowe, w maju odwiedzi³y Powiato-Dzieñ Dziecka, uroczyste Po- i Rencistów w Janowie Lubelskim- Prezentacja artystyczna dzieci zowan¹ pomoc psychologiczno-
w¹ Bibliotekê w Janowie Lub, ¿egnanie Piêciolatków, spotkanie z przedszkola na Dniach Janowa - Teatrem „Tradycja”. W ramach pedagogiczn¹, uczêszczaj¹ na 
ponadto uczestniczy³y w zajêciach op³atkowe czy spotkanie z Mi- Zoom Natury na sta³e ju¿ wpisa³a wspó³pracy przedszkole pomaga³o zajêcia z terapii logopedycznej, te-
otwartych w Szkole Podstawowej.siê w program imprezy, i ka¿dego rapii z psychologiem i rewalidacji. ko³ajem. w realizacji projektu „Aktywny 

Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole nr 3 w Janowie Lubelskim
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Aktualnie do Szko³y Podsta- Szko³a nieustannie d¹¿y do wy- alkoholowego. Mia³ on na celu dba- We wrzeœniu trzy uczennice z kla- W minionym roku zosta³y 
wowej Fundacji „Elementarz” równywania szans edukacyjnych, ³oœæ o zasoby kultury lokalnej, jej sy IV reprezentowa³y szko³ê pod- wyremontowane i nowoczeœnie 
im. Ignacego £ukasiewicza m.in.: poprzez realizacjê projek- pielêgnowanie i kultywowanie. czas XII Sesji szkó³ im. Ignacego wyposa¿one kuchnia i sto³ówka 
w £¹¿ku Ordynackim uczêszcza tu „Nauka dziœ - efekty jutro”, W ramach tego projektu uczniowie £ukasiewicza w Gorlicach. szkolna. 
32 uczniów w klasach „0”-VI, w ramach którego odbywa³y siê za- wziêli udzia³ w IX Ogólnopolskich Za udzia³ w konkursie o ¿yciu Plac zabaw zosta³ wzbogacony o 2 
w tym roku szkolnym bez klasy V. jêcia rozwijaj¹ce i wyrównawcze Spotkaniach Garncarskich, które i dzia³alnoœci patrona otrzyma³y nowe urz¹dzenia. Dziêki wspól-
Szko³a prowadzi tak¿e nauczanie z matematyki, jêzyka polskiego odby³y siê w dniach 2-4 lipca wyró¿nienie. Uczniowie szko³y nym staraniom uczniowie syste-
domowe dla 13 polskich dzieci i jêzyka  angielskiego. Ponadto 2015 r. zawsze bior¹ czynny udzia³ w kon- matycznie uczestnicz¹ w nauce 
mieszkaj¹cych poza granicami w ramach projektu zakupione zo- Uczniowie wziêli udzia³ w progra- kursach recytatorskich organizo- p³ywania, korzystaj¹ z obiadów 
kraju. sta³y nowoczesne pomoce dydak- mie „Ksi¹¿ki naszych marzeñ”, wanych przez JOK w Janowie oraz programów „Szklanka 
W roku 2015 by³ wdra¿any tyczne oraz wyposa¿ona pracownia który pozwoli³ wzbogaciæ zbiory Lubelskim oraz w rozgrywkach mleka ” i „Owoce w szkole”.
innowacyjny program nauczania komputerowa. biblioteki szkolnej o ciekawe pozy- sportowych w tenisa sto³owego. Szko³a stara siê o integracjê œrodo-
dla klas I-III pt. „Razem i osob- Uczniowie byli zaanga¿owani cje ksi¹¿kowe. Szko³a w ramach swoich mo¿li- wiska lokalnego poprzez organiza-
no” stworzony z myœl¹ o klasach w realizacjê projektu „Nie œwiêci W marcu 2015 r. podczas wizyta- woœci dba o zapewnienie dobrych cjê ró¿nych imprez i uroczystoœci 
³¹czonych, oparty na koncepcji garnki lepi¹”, finansowanego ze cji szko³a goœci³a Biskupa Edwar- warunków do nauki i rozwoju szkolnych, m.in. Dzieñ Rodzinki 
BLP. œrodków gminnego funduszu anty- da Frankowskiego. uczniom. i Dzieñ Babci i Dziadka.

W sk³ad Zespo³u Szkó³ w Bia³ej oceny ma dziecko, czy ma jakieœ wództwa Lubelskiego. W latach w szkole” raz Szklanka mleka”, na zlecenie Ministerstwa Admi-
wchodzi Publiczna Szko³a Podsta- uwagi. Na prze³omie maja i czer- 2012, 2013 i 2015 zosta³a stypen- obejmuj¹cym uczniów oddzia³u nistracji i Cyfryzacji. 
wowa im. Tadeusza Koœciuszki wca Kuratorium Oœwiaty w Lub- dystk¹ Marsza³ka Województwa przedszkolnego i szko³y podsta- Szko³a wziê³a udzia³ w projekcie 
z oddzia³em przedszkolnym i Pub- linie prowadzi³o ewaluacjê prob- Lubelskiego za wybitne osi¹gniêcia wowej. Ministerstwa Edukacji Narodo-
liczne Gimnazjum. W budynku lemow¹ sprawdzaj¹c¹ czy ucznio- w dziedzinie twórczoœci. Jej zaan- Nasza szko³a przyst¹pi³a do realiza- wej „Szko³a Wspó³pracy. Ucznio-
szko³y mieœci siê te¿ Punkt Przed- wie nabywaj¹ wiadomoœci i umie- ga¿owanie i praca nie pozostaje bez cji programu edukacyjnego wie i rodzice kapita³em spo³ecz-
szkolny Fundacji „Elementarz”. jêtnoœci okreœlone w podstawie znaczenia dla innych, gdy¿ dziêki „Œniadanie Daje Moc”, który ma nym nowoczesnej szko³y”, które-
W szkole pracuje 11 nauczycieli programowej oraz czy nauczyciele swoim osi¹gniêciom Ela sta³a siê na celu uœwiadomienie dzieciom go celem by³a poprawa wspó³pracy 
pe³nozatrudnionych, 14 nauczycieli wspó³pracuj¹ w planowaniu i reali- wzorcem, zachêci³a innych do ak- i ich rodzicom zasad zdrowego miêdzy szko³¹ a rodzicami i ucz-
w niepe³nym wymiarze godzin. zowaniu procesów edukacyjnych. tywnego uczestnictwa w rozwoju od¿ywiania. niami. 
Od wrzeœnia w szkole prowa- Wizytacja potwierdzi³a, i¿ szko³a w³asnych zdolnoœci i zaintereso- Szko³a propagowa³a zdrowy styl W I etapie turnieju Coca-Cola 
dzone s¹ dzienniki tylko w wersji spe³nia wymagania na wysoki wañ, a tak¿e w rozwoju kulturalnym. ¿ycia oraz spêdzanie wolnego czasu Cup, szko³ê reprezentowa³y 
elektronicznej. W ka¿dej sali stopieñ. Uczniowie uczestniczyli w akcjach poprzez dzia³ania w ramach dru¿yny dziewcz¹t oraz ch³op-
lekcyjnej jest komputer z dostê- Szko³a kszta³ci dzieci utalen- charytatywnych „Góra Grosza” - projektu profilaktycznego „Moda ców. Obydwie ekipy pewnie 
pem do Internetu w celu prowa- towane artystycznie: Dominika 135,34 z³, „Pomoc dla Karolka na zdrowie”, „ Czas na zdrowie” wygra³y swoje turnieje i bêd¹ 
dzenia dziennika elektronicz- Flis i Pawe³ Kulpa graj¹ na Drzazgi” - 1300,01 z³, miko³ajko- oraz „Czyste powietrze wokó³ nas”, dalej walczyæ w kolejnej rundzie 
nego. Nauczyciele na bie¿¹co pianinie, Piotr Wo³oszyn na wej akcji „Pomó¿ dzieciom przet- „Trzymaj formê”. Coca-Cola Cup.
wpisuj¹ tematy lekcji, oceny, akordeonie, a El¿bieta Jakubiec rwaæ zimê”. Ponadto wziêli udzia³ Nasze gimnazjum bra³o udzia³ II etap eliminacji do fina³u 
sprawdzaj¹ frekwencjê. Rodzic piêknie œpiewa. Ela zosta³a doce- w akcji „O lubelskie dbamy - w programie „Chroñmy m³odoœæ wojewódzkiego Coca-Cola Cup 
mo¿e w ka¿dej chwili sprawdziæ, niona tak¿e przez Departament baterie zbieramy” - zbiórka zu¿y- w sieci”, realizowanym przez Sto- 2015 przyniós³ Gimnazjalistom 
czy jego dziecko jest na lekcji, Kultury, Edukacji i Sportu Urzê- tych baterii. Uczniowie klas 1-3 warzyszenie Ruch Pomocy Psy- Zespo³u Szkó³ w Bia³ej pierwsze 
czego dotyczy³a dana lekcja, jakie du Marsza³kowskiego Woje- uczestniczyli w programie „Owoce chologicznej „INTEGRACJA” miejsce turnieju pi³ki no¿nej.

14 grudnia 2015 r. w Janowskim 
Oœrodku Kultury mia³a miejsce 
uroczystoœæ wrêczenia stypen-
dium 25 uczniom powiatu ja-
nowskiego w ramach II edycji 
Funduszu Stypendialnego im. 
Marii i Lecha Kaczyñskich. 
Wœród nagrodzonych by³a nasza 
uczennica kl. VI szko³y podsta-
wowej El¿bieta Jakubiec.

Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ I - EDUKACJA

Szko³a Podstawowa Fundacji Elementarz w £¹¿ku Ordynackim

Zespó³ Szkó³ w Bia³ej
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Laureatami wojewódzkich konkur- gimnazjalistów „Kolega - przyjaciel czy • Wojewódzka Gimnazjada w zawodach 
sów przedmiotowych organizowanych wróg?”- Krystian Rz¹d - Laureat; dru¿ynowych -  szachy - Mateusz Powêska, 
w roku szkolnym 2014/2015 przez • XIII Konkursu na pracê pisemn¹ dla Hubert Dêbczak, Natalia Powêska, Patryk 
Lubelskiego Kuratora Oœwiaty zosta³o gimnazjalistów „Mam pomys³ na swoje Czuba - 1 miejsce;
3 uczniów gimnazjum: chemia - Mazur ¿ycie” - Oliwia Sosnówka - Laureatka; • Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³o-
Wojciech, Robak Micha³ i jêzyk nie- • I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dzików w Zapasach Styl Wolny - Grzegorz 
miecki - Marek K³yza. i Literacki „Œwiêty Miko³aj w oczach Moskal - 1 miejsce;

wspó³czesnych dzieci i m³odzie¿y - i Ty • Mistrzostwa Województwa w Zapasach 
mo¿esz zostaæ œw. Miko³ajem” - Oliwia w Stylu Klasycznym M³odzików i Dzieci - 

Konkurs jêzyka angielskiego: Albiniak Sosnówka - laureatka; Grzegorz Moskal - 3 miejsce;
Katarzyna, Majkowska Magdalena, Maj- • XV Miêdzywojewódzki Przegl¹d Twór- • Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³o-
kowska Natalia, Adamaszek Julia; czoœci Dzieci i M³odzie¿y „Matka Ziemia” dzików w Zapasach Styl Klasyczny- 
Konkurs jêzyka francuskiego: Majkow- Konkurs Literacki, Pysznica 2015- Diana Grzegorz Moskal - 3 miejsce;
ska Magdalena; Ko³odziej - 2 miejsce; • XXIII Ogólnopolski Uliczny Bieg 
Konkurs jêzyka niemieckiego: Karwato- • XV Miêdzywojewódzki Przegl¹d Twór- Niepodleg³oœci w kategorii dziewcz¹t 
wska Julia, Krzysztof £ukasz, Ma³ek Mi- czoœci Dzieci i M³odzie¿y „Matka Ziemia” 2002- Klaudia Siczek - 2 miejsce.
cha³, K³yza Marek; Konkurs Plastyczny, Pysznica 2015 - Mag- Ponadto gimnazjum wziê³o udzia³ 
Konkurs biologiczny: Bielak Krzysztof; dalena Zió³kowska- 1 miejsce; w Ogólnopolskim Konkursie „Szko³a 
Konkurs chemiczny: Szabat Mateusz, • 19 Jesienny Konkurs Recytatorski „Œwiat Sportowych Talentów” , dziêki spe³nieniu 
Krzysztof £ukasz, Karwatowska Julia; jest teatrem”- Karol Lenart - 2 miejsce. wielu kryteriów innowacyjnych promu-
Konkurs matematyczny: Krzysztof £u- j¹cych prozdrowotny styl ¿ycia wœród 
kasz. gimnazjalistów, w lipcu 2015 r. szko³a 
Aleksandra Hulak zosta³a Stypendystk¹  • II miejsce w X Miêdzynarodowym Festi- otrzyma³a tytu³ „Szko³y Sportowych 
Marsza³ka Województwa Lubelskiego. wal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej Talentów” i honorowy dyplom.  
Stypendium przyznawane jest osobom w Bielsku Podlaskim -  Aleksandra Hulak, 
zajmuj¹cych siê twórczoœci¹ artystyczn¹ • II miejsce w XX Miêdzywojewódzkim 
i upowszechnianiem kultury. Konkursie Kolêd i Pastora³ek „Na nutê 
Z Funduszu Stypendialnego im. Marii kantyczek” zaj¹³ zespó³ „Pauza” w sk³a- Przygotowany z okazji Dnia Kobiet dla 
i Lecha Kaczyñskich dla dzieci i m³odzie- dzie: Ma³ek Aleksandra, £ata Aleksandra, dzieci i mieszkañców Janowa Lubelskiego 
¿y szczególnie uzdolnionej, z ramienia £ata Anna, Duda Paulina, Stanicka Sandra, mia³ premierê 3 marca 2015 r. w Janowskim 
szko³y stypendium otrzyma³a Julia Kie- Stelmach Julia, Szwa³ek Angelika oraz Oœrodku Kultury. To baœñ muzyczna pe³na 
repka. Jakub Skubik, fantazji i humoru z piêknymi piosenkami, 

• Finalistka Wojewódzkiego Festiwalu Pio- wspania³ymi uk³adami choreograficznymi, 
senki Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Œpiewa- barwnymi kostiumami i scenografi¹. Tê 

• V Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny j¹cy S³owik” - Julia Kierepka, inscenizacjê przygotowan¹ z rozma-
„Wielcy Polacy XX wieku Jan Pawe³ II • II miejsce w XIX Ogólnopolskim Festiwa- chem, prezentuj¹c¹ wyj¹tkowe talenty 
i prof. Mieczys³aw Kr¹piec - w trosce lu piosenki dla dzieci i m³odzie¿y ,,Roz- aktorskie, wokalne, taneczne i plastyczne 
o rozumienie osoby” - Aleksandra ¯uraw - œpiewany WAWER” - Aleksandra Hulak, naszych uczniów obejrza³o ok. 3000 
laureatka; • I miejsce w eliminacjach do XVI widzów, nie tylko z naszej miejscowoœci, 
• Ogólnopolski Konkurs „Finansoaktywni: Ogólnopolskiego Festiwalu Pieœni - ale tak¿e z Bychawy, Wierzchowisk, £ady, 
Misja Podatki” - Paulina Duda, Aleksandra Piosenki Patriotycznej  - Ludowej i Tañca Bia³ej, Modliborzyc i Krakowa. 13 czerwca 
¯uraw, Angelika Szwa³ek - wyró¿nienia; Ludowego - Aleksandra Ma³ek, odby³o siê plenerowe przedstawienie 
• Konkursu literacko-plastycznego „Nasz • I miejsce w IV Konkursie Piosenki dla „Alicji” podczas imprezy promocyjnej 
czas” w ramach kampanii Zachowaj TrzeŸ- Dzieci i M³odzie¿y "DEBIUT 2015" ZOOM NATURY. „Alicja w Krainie Cza-
wy Umys³ 2015 - Pawe³ Pa³ka - laureat; w Siedlcach - Aleksandra Hulak,  rów” to najwiêksze wydarzenie artys-
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny • II miejsce w VI Ogólnopolskim  Je- tyczne 2015 roku, za które pan Andrzej 
„Têcza”- Agata Kowal, Beata Bartyzel, siennym Konkursie Poezji Œpiewanej „Na Tomczyk - re¿yser przedstawienia otrzy-
Gabriela Daœko, Katarzyna Mêdrek - strunach poezji” - Aleksandra Ma³ek, ma³ statuetkê Super Antka Roku. 
wyró¿nienia; finalistk¹ zosta³a Julia Kierepka, W paŸdzierniku 2015 r. uczniowie szko³y 
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny • I miejsce w Miêdzywojewódzkim Festi- wziêli udzia³ w wycieczce do W³och, do 
ALBUS - Weronika Jarosz - wyró¿nienie; walu Piosenki Angielskiej - Aleksandra grobu naszego Patrona, Jana Paw³a II. 
• Miêdzynarodowy Konkurs Matematycz- Ma³ek, W czerwcu 2015 r. odby³a siê wycieczka na 
ny PANGEA- Weronika Jarosz - finalistka; • Wyró¿nienie w XII Podkarpackim Maltê na warsztaty z jêzyka angielskiego, 
• Wojewódzki Konkurs filozoficzny Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie- w której wziê³o udzia³ 15 uczniów naszego 
„Ojciec prof. Mieczys³aw A. Kr¹piec - ¿owej „Na skrzyd³ach muzyki”- Alek- gimnazjum. Dnia 13 marca 2015 roku 
filozof i pedagog”- Arkadiusz Rekiel, sandra Ma³ek, gimnazjum goœci³o Pasterza Diecezji 
Katarzyna Bielak - finaliœci; • Wyró¿nienie w V Festiwalu Piosenek Sandomierskiej - ks. Biskupa Edwarda 
• Diecezjalny Konkurs wiedzy o ¿yciu Katarzyny Sobczyk „O Z³ot¹ Ró¿ê Ma³ego Frankowskiego, który odwiedzi³ szko³ê 
i dzia³alnoœci Jana Paw³a II - Katarzyna Ksiêcia” - Aleksandra Ma³ek, w ramach dekanalnej wizytacji kanonicznej.  
Mêdrek- laureatka; Szkolne Ko³o Wolontariatu organizowa³o 
• Konkurs recytatorsko - artystyczny i wspó³organizowa³o liczne akcje takie jak: 
inspirowany poezj¹ Jana Twardowskiego. • Wojewódzka Indywidualna Gimnazjada „Zadbajmy o zapomniane groby”, „Miejska 
V edycja - Aleksandra ̄ uraw - wyró¿nienie; LA - rzut oszczepem- Maciej Kaproñ - Wigilia na janowskim rynku”, VIII Gala 
• Wojewódzki konkurs wiedzy o Francji 2 miejsce; wolontariatu pod has³em „Wolontariat 
organizowany przez Alliance Francaise • Wojewódzka Indywidualna Gimnazjada pasj¹ XXI wieku”, Odwiedziny wolontariu-
w Lublinie - dru¿yna: Julia Adamaszek, LA - 2000m - Kamil £ukasik - 7 miejsce; szy ze stoikami i ¿yczeniami Bo¿onarodze-
Magdalena Majkowska, Adrian Rz¹d - • Wojewódzka Gimnazjada LA w kon- niowymi i Wielkanocnymi w domach star-
1 miejsce; kurencji: rzut oszczepem- Magdalena szych i samotnych mieszkañców Janowa 
• Ogólnopolski Konkurs Internetowy Szczepanik - 7 miejsce; Lubelskiego, Choinka dla dzieci niepe³no-
„Zagrywka w punkt” - Rosiñska Julia, • Wojewódzka Gimnazjada - Sztafeta sprawnych Stowarzyszenia Wawrzynek”, 
Walas Natalia - laureatki; Szwedzka - Patryk Waszkiewicz, Miko³aj Dziesiêciolecie Stowarzyszenia „Waw-
• I Ogólnopolski Konkurs Literacki Matysiak, Sebastian D¹bek, Kacper Flis - rzynek”, Ogólnopolska akcja charytatywna  
„Œwiêty Miko³aj w oczach wspó³czesnych 9 miejsce; „SZKO£O POMÓ¯ I TY”,  „I Ty mo¿esz 
dzieci i m³odzie¿y - i Ty mo¿esz zostaæ œw. • Wojewódzka Gimnazjada w P³ywaniu - zostaæ Miko³ajem”  - zbiórka darów dla 
Miko³ajem” - Oliwia Sosnówka - 2 miejsce indywidualnie - Aleksandra Kaproñ - polskich dzieci z Ukrainy z parafii 
• XIII Konkurs na pracê pisemn¹ dla 9 miejsce; w Równem.

Finaliœci konkursów przedmiotowych 
w roku szkolnym 2015/2016: 

Konkursy muzyczne o zasiêgu ogólno-
polski i miêdzywojewódzkim: 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
SPEKTAKL TEATRALNY  
„Alicja w Krainie Czarów”

Konkursy o zasiêgu ogólnopolskim 
i wojewódzkim: 

Zawody sportowe  o zasiêgu 
ogólnopolskim i wojewódzkim:

Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ I - EDUKACJA

Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim
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28 stycznia 2015 roku, szko³a Laureat V stopnia, Oskar Chojak - Konkursy literackie: Laureat XXXIV 
obchodzi³a jubileusz 25-lecia, w który Laureat V stopnia, Anna £upina - Ma³ego Konkursu Recytatorskiego - 
w³¹czyli siê uczniowie, nauczyciele Laureat V stopnia, Magdalena Mazur - Mateusz Startek, Wyró¿nienie za 
i rodzice.  Laureat V stopnia, Filip Ponczek -  kreacjê postaci w Wojewódzkim Prze-
W marcu 2015 r. szko³a zosta³a Laureat V stopnia. gl¹dzie Teatrów Dzieciêcych i M³o-
przyjêta do Wojewódzkiej Sieci Szkó³ W klasach V: Miko³aj Kiszka - Laureat dzie¿owych - Jakub Baciur.
Promuj¹cych Zdrowie. Ponadto w na- I stopnia z wyró¿nieniem, Izabela Str¹k 
szej szkole istniej¹ trzy klasy - Laureat II stopnia, Magdalena Rawska 
sportowe o profilu lekkoatletycznym -  Laureat II stopnia, Micha³ Moskal - 
uzupe³nionym innymi dyscyplinami. Laureat III stopnia, Dominik Blajerski - 
W Publicznej Szkole Podstawowej Laureat III stopnia, Hanna Kalita - 
z Oddzia³ami Integracyjnymi w dzie- Laureat III stopnia, Julia Ma³ek - Osi¹gniêcia sportowe: Za rok szkolny 
dzinie nauki w roku 2015 uczniowie Laureat III stopnia, Pola Pituch - 2014/2015 z uzyskanych punktów za 
odnosili ogromne sukcesy. Laureat III stopnia, Julia Drwal - rywalizacjê sportow¹ szko³a zajê³a II 
W konkursach przedmiotowych Laureat IV stopnia, Micha³ Flis-  miejsce w województwie.
organizowanych przez Lubelskiego Laureat IV stopnia, Micha³ Kaproñ - Zasiêg ogólnopolski: Czwartki Lekko-
Kuratora Oœwiaty Laureatami etapu Laureat V stopnia, Anna Podkañska - atletyczne - rzut p. palantow¹: Krystian 
wojewódzkiego zostali: konkurs orto- Laureat V stopnia, Miko³aj Wojtan - Kotwica, Patryk Tylus, Skok wzwy¿: 
graficzny - Karolina Graboœ, konkurs Laureat V stopnia. Damian Flis , skok w dal: Jakub Sajdak , 
z jêzyka angielskiego - Natalia Majkow- W klasach VI: Natalia Majkowska - bieg na 1000m: Jakub Pyæ , Przemys³aw 
ska, Finaliœci: konkurs z jêzyka angiel- Laureat I stopnia z wyró¿nieniem, 

Dêbski,  bieg 300 m Klaudia Siczek,  
skiego - Karolina Graboœ, konkurs Izabela £ukasik - Laureat I stopnia, 

skok w dal: Aleksandra Szmidt , bieg 
historyczny - Karolina Graboœ, Adam Adam Oleszko - Laureat III stopnia, 

300 m: Katarzyna Kret,  bieg 600 m: 
Brytan, Julia Flis. Weronika Ho³ownia - Laureat III 

Julia Ma³ek .
Aleksandra Ma³ek otrzyma³a Stypen- stopnia, Karolina Graboœ- Laureat IV 

Wicemistrzostwo w XVII Ogól-dium Marsza³ka Województwa Lu- stopnia, Blanka Sawicka - Laureat V 
nopolskim Festiwalu Pi³ki Rêcznej belskiego w dziedzinie muzyki  oraz stopnia,  Bartosz Bartyzel -  Laureat V 
Dzieci - Micha³ Kaproñ, Dariusz nagrodê lokaln¹ Antek Roku. stopnia.
Jargi³o, Jakub Pyæ, Krystian Kotwica, Stypendium Marii i Lecha Kaczyñ- Wojewódzkie Mistrzostwa w Tabli-
Kacper Kowal, Igor £ukasiewicz, skich otrzyma³a Magdalena Rawska. czce Mno¿enia: w grze „Olimpijczyk” 
Mateusz Oleszko, Wojciech Pa-Ponadto uczniowie: Miko³aj Kiszka II miejsce - Antoni Rosiñski; w grze 
sztaleniec, Kamil Wo³oszyn, Patryk (matematyka, jêzyk angielski), Jakub „Krzy¿ak” III miejsce - Antoni Rosiñ-
Tylus, Sebastian Wojciechowski, Patryk Moskal (matematyka), Izabela Str¹k ski; w grze „Super prymus” I miejsce - 
Podpora, Damian Flis, Dawid Fija³-(jêzyk angielski), Piotr Firlej (historia), Micha³ Graboœ; Królowa Skakanki - 
kowski .zakwalifikowali siê do trzeciego etapu Agata Tyra; „Krzy¿ak Weteranów” III 
Zasiêg wojewódzki: Czwórbój konkursów przedmiotowych organi- miejsce Adrianna Machulak i Jacek 
Lekkoatletyczny - IV miejsce Karolina zowanych przez Lubelskiego Kurato- Szczecki. Laureaci Konkursu matema-
Siczek, Aleksandra Szmidt, Wiktoria ra Oœwiaty. tycznego „Szpak” - Jakub Moskal, 
Stolarek, Karolina Gorzelewska, Agata Szko³a uczestniczy³a w programach Hubert Kêdra, Piotr Firlej. Bardzo dobry 
WoŸnica. Sztafeta szwedzka - II miejsce wojewódzkich i ogólnopolskich tj.: wynik w Miêdzynarodowym Konkur-
w województwie, XI miejsce w Ogól-Nasze zdrowie w naszych rêkach, Dzieñ sie Kangur Matematyczny - w kate-
nopolskim Finale w £odzi - Aleksandra bezpiecznego Internetu, Corrida orto- gorii „Beniamin” -  Miko³aj Kiszka, Ja-
Szmidt, Klaudia Siczek, Amelia graficzna czyli walka z bykami orto- kub Moskal, wyró¿nienie w tej kategorii 

graficznymi, S³awni Polacy, Licz i baw - Maciej Malinowski, Oliwia Cedro, Stanicka, Klaudia Peret. Tenis sto³owy 
siê z tabliczk¹ mno¿enia, Warto byæ Bartosz Bartyzel, w kategorii „¯aczek” dru¿ynowy (klasy IV - VI) - V miejsce 
dobrym - Jan Pawe³ II przyjaciel ro- wyró¿nienie - : Marcelina Szczurowska, Jacek Szczecki, Karol Sosnówka. 
dziny, Biegaæ ka¿dy mo¿e, Niepe³no- Flis Agnieszka, Dominik Bieñkowski, V miejsce w Wojewódzkich Igrzys-
sprawni - nie b¹dŸ obojêtny, Zdrowy w kategorii „Maluch” wynik bardzo kach M³odzie¿y Szkolnej w sztafetach 
cz³owiek w bezpiecznym œrodowisku, dobry - Piotr Firlej, wyró¿nienie: Agata p³ywackich 8 x 25 m: Filip Ponczek, 
Dni przeciw agresji, Wspomnienia Tyra, Antoni Rosiñski, Anna £upina, Mateusz Oleszko, Patryk Tylus, Micha³ 
wojenne, Moda na zdrowy sukces, Nikt Julia Kusy, Kinga Jednac. Kaproñ, Kamil Wo³oszyn, Patryk 
w rodzinie nie zas³uguje na przemoc, Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS Podpora, Jakub Paryœ, Kacper Kowal, 
Olimpijczyk II, Poznaj swój kraj, Zostañ z jêzyka angielskiego: Piotr Firlej - Micha³ Urbaniak, 
mistrzem.  Laureat V stopnia, Miko³aj Kiszka - IX miejsce w Wojewódzkich Igrzys-
Konkursy muzyczne: Zasiêg ogólno- Laureat III stopnia, Maciej Malinowski kach M³odzie¿y Szkolnej w sztafetach 
polski: XV Ogólnopolski Festiwal - Laureat IX stopnia, Micha³ Moskal - p³ywackich 8 x 25 m: Sara Azzini, Julia 
Pieœni - Piosenki Patriotycznej - Laureat IX stopnia, Micha³ Flis - Ma³ek, Aleksandra Wydra, Magdalena 
Ludowej i Tañca Ludowego - I miejsce Laureat X stopnia, Zuzanna KuŸnicka - Mazur, Julia O¿óg, Patrycja Dworak, 
Julia Fija³kowska. Finalista 20 Konkur- Laureat X stopnia, Natalia Majkowska - Wiktoria Szymoñczyk, Izabela Pelc, 
su Piosenki „Wygraj Sukces” - Julia Laureat VII stopnia, Weronika Anna Podkañska, Natalia Stelmach,
Fia³kowska. Wojewódzki Festiwal Ho³ownia - Laureat IX miejsca. Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y 
Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej Ogólnopolski konkurs w ramach Szkolnej w P³ywaniu indywidu-
„Œpiewaj¹cy S³owik” - III miejsce Kampanii Profilaktycznej ZTU „ alnym: IV miejsce - Patryk Tylus, XII 
i „Br¹zowy S³owik” - Julia Fija³kowska. Warto pomagaæ” i „Zdrowe zagra-

miejsce - Magdalena Mazur.
II miejsce w V Miedzy wojewódzkim nie” - Milena Jonak. 

Mini pi³ka rêczna - V miejsce w wo-
Festiwalu Piosenki Angielskiej - Julia Ogólnopolski Konkurs Historyczny 

jewództwie - Piotr Moskal, Piotr Fija³kowska, XX Ogólnopolski Festi- KLIO 2015 „Wielcy Polacy”: I miejsce 
Hulak, Jakub Ka³duœ, Kacper Zielonka, wal Kolêd - Pu³awy - I miejsce w województwie, 5 miejsce w kraju 
£ukasz Kufel, Jacek Szczecki, Pawe³ Aleksandra Ma³ek, X Ogólnopolski (tytu³ laureata) - Piotr Firlej, Jakub 
Brodowski, Karol Sosnówka, Pawe³ Festiwal Piosenki Majki Je¿owskiej Moskal - 11 miejsce w kraju, I miejsce 
Szkup . „Rym i melodia” - Radom - III miejsce w szkole, Joanna Kêdrak - 15 miejsce 
Sztafeta 4 x 100 m. III miejsce Aleksandra Ma³ek, XXI Miêdzy- w kraju, Kinga Jednac - 16 miejsce 
w województwie - Piotr Hulak, Pawe³ narodowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek w kraju, Krzysztof Ga³us - 17 miejsce 
Brodowski, Jakub Lewandowski, im. Kazimierza Szwarlika - Bêdzin - w kraju, Wiktoria £ukasik - 20 miejsce 
Konrad Powrózek, Krzysztof Chmiel. udzia³ w finale Aleksandra Ma³ek, w kraju, Bart³omiej Wieleba - 23 
V miejsce w Wojewódzkich Igrzys-Laureat XV Spotkanie z Kolêd¹ i Pas- miejsce w kraju, Magdalena Placha  - 23 
kach M³odzie¿y Szkolnej w Sztafeto-tora³k¹ - Aleksandra Ma³ek. miejsce w kraju, w kategorii prace 
wych Biegach Prze³ajowych: Damian Osi¹gniêcia w nauce: Laureaci Ogól- plastyczne Magdalena Zió³kowska - 
Flis, Jakub Pyæ, Krystian Kotwica, nopolskiej Olimpiady Wiedzy Archi- I miejsce w województwie . 

medes. Plus Lingua. Plus XXIV Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny Dariusz Jargi³o, Dawid Fija³kowski, 
Edycja: Mateusz Oleszko, Igor £ukasiewicz, „KLIO 2015” I miejsce w woje-
W klasach IV: Piotr Firlej - Laureat Krystian Dêbczak, Sebastian Wojcie-wództwie, 5 miejsce w kraju - test 
II stopnia, Kasper Pa³ka - Laureat wiedzy - Piotr Firlej, 6 miejsce w kraju, chowski, Patryk Tylus, VI miejsce - 
III stopnia, Malwina Bielecka - Laureat I miejsce w województwie - praca Jakub Pyæ w Wojewódzkich Indywidu-
IV stopnia, Mi³osz Zakoœcielny - fotograficzna - Miko³aj Dyjach. alnych Biegach Prze³ajowych.

„Jakie znasz zawody” konkurs foto-
graficzny - Laureat Oktawia Bartoszek, 
Konkurs o Opatrznoœci Bo¿ej - 
I miejsce Emilia Kêdrak, II miejsce - 
Kinga Czajka.

Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
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„Wszystko polega na tym, ¿eby cz³o-
wiek by³ taki, jaki jest, ¿eby nie wstydzi³ siê 
chcieæ tego, czego chce i marzyæ o tym, o 
czym marzy. Ludzie s¹ na ogó³ niewolni-
kami konwenansów. Ktoœ im powiedzia³, ¿e 
powinni byæ tacy i tacy, i staraj¹ siê byæ 
takimi a¿ do œmierci, nie wiedz¹c nawet, 
kim byli i s¹ naprawdê. Nie s¹ wiec nikim 
i niczym, postêpuj¹ niejednoznacznie, 
niejasno, chaotycznie. Cz³owiek przede 
wszystkim musi mieæ odwagê byæ sob¹”.

 Milan Kunder (cytat z ksi¹¿ki „¯art”)

13 stycznia 2016 roku w Sando- w finale ogólnopolskim w £owiczu. 
mierzu odby³ siê fina³ diecezjalny XXVI Zwyciêzcy otrzymali oprócz nagród 
Olimpiady Teologii Katolickiej dla ksi¹¿kowych i upominków, indeksy 
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, studenckie na Wydzia³ Teologii Katolic-
która przebiega pod has³em: „Œwiêty Jan kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nato-
Pawe³ II - wychowawca m³odych poko- miast wszystkim uczestnikom wrêczone 
leñ”. Wziê³o w nim udzia³ trzydziestu zosta³y dyplomy i okolicznoœciowe 
finalistów etapów szkolnych. Liceum upominki.
Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Pory- Mateusz mieszka na terenie parafii œw. 
towego Wzgórza w Janowie Lubelskim Jana Chrzciciela, wiêc tym bardziej siê 
reprezentowali: Paulina Duda z kl. IF cieszymy z jego zwyciêstwa. Serdecznie 
i Mateusz Blacha z kl. IA, który zaj¹³ III mu gratulujemy i ¿yczymy dalszych 
miejsce. Jako laureat etapu diecezjal- sukcesów.
nego bêdzie reprezentowa³ diecezjê s. Maksymilia

Wybór imienia dla nowo na- par, oraz 10 transkrypcje (za-
rodzonego dziecka coraz bar- warte za granic¹). Warto tu 
dziej budzi wielkie emocje. Jak podkreœliæ, ¿e z jednej strony 
podaj¹ dane statystyczne, od przybywa imion obcego pocho-
przesz³o czterech lat niewiele siê dzenia, z drugiej strony rodzice 
zmienia w tej kwestii. Zmienia coraz czêœciej chc¹ nadawaæ 
siê jedynie pozycja w rankingu. swoim pociechom imiona trady-
Jakie imiona by³y najpopular- cyjne. Jak Zofia, Zuzanna, Ma-
niejsze w minionym roku? Jak ria, Szymon, Franciszek, Jan. 
podaj¹ dane statystyczne Mini- Mówi¹c tu o imionach obcego po-Szymon, Jakub, Lenka, Kacper, lie, Aleksandry. Te bowiem 

chodzenia, Ministerstwo Spraw sterstwa Spraw Wewnêtrznych Hubert, Wiktoria, Filip, Igor, imiona uzupe³niaj¹ listê tych 
Wewnêtrznych i Administracji, i Administracji, wœród dziew- Mateusz, Miko³aj, Zuzanna, najbardziej popularnych, jakie w 
podaje, ¿e od „1 marca 2015 cz¹t dominowa³y: Lena, Zuzan- Franciszek, Antoni, to najczêœ- minionym roku nadawali rodzi-
roku, rodzice nadali swoim na, Julia, Maja. Natomiast wœród ciej nadawane w roku 2015 ce swym urodzonym w roku 
dzieciom ponad 400 imion, które ch³opców: Jakub, Kacper, Anto- imiona nowo narodzonym dzie- 2015 pociechom w janowskim 
s¹ popularne w krajach unijnych ni, Filip. Jeœli mówimy tu o wo- ciakom. Tak wynika z danych szpitalu. Natomiast jak podaje 
i w pañstwach spoza UE”. jewództwie lubelskim wed³ug Urzêdu Stanu Cywilnego w Ja- USC, liczba zarejestrowanych 
Tutaj, jak zaznacza Minister-podanych statystyk najwiêcej nowie Lubelskim. W roku ubie- w minionym roku w Janowie 
stwo, rodzice musz¹ pamiêtaæ, urodzi³o siê Len, Zuzann, Julii, g³ym na œwiat przysz³o dok³ad- Lubelskim urodzeñ nie prze-
aby imiê nie by³o zdrobnia³e, czy Jakubów, Szymonów. Zaœ mniej nie 306 dzieci, w tym 23 (trans- wy¿sza liczê zarejestrowanych 
oœmieszaj¹ce. Wœród nich mo-popularne imiona, jakie mo¿emy krypcji) urodzonych za granic¹, zgonów. Zgonów w USC od-
¿emy wymieniæ, takie imiona, odnotowaæ to: Amanda, Hanna, a wpisanych do polskich ksi¹g notowano dok³adnie 376.  Co siê 
jak m.in.: Andrea, Carmen, Viktoria, Maksym, Samuel, Ja- Urzêdu Stanu Cywilnego. tyczy zawierania ma³¿eñstw. Jak 
Elena, Hannah, Jessica, Marika, ros³aw. Jak wygl¹da sytuacja Obok Len i Szymonów, Ja- podaj¹ dane statystyczne mi³oœæ 
Natan. Czy ten stan utrzyma siê w Janowie Lubelskim? Jakie kubów, za szeœæ/siedem lat i wiernoœæ œlubowa³o sobie 126 
w 2016 r.?imiona dominowa³y w 2015 na- w szkolnych ³awach zasi¹d¹ te¿ par.  W tym ma³¿eñs twa  

szym regionie? Odpowiadamy. Mi³osze, Wiktory, Amelie, Nata- wyznaniowe 91 par, cywilne 25 

Czterdzieœci, trzydzieœci lat 
temu piosenka s³u¿y³a oderwa-
niu siê od przyt³aczaj¹cej zew-
sz¹d rzeczywistoœci PRL-u. Po 
pierwsze - by³a form¹ przekazu 
refleksji wywo³anej przez twór-
cê i odbieranej przez publicz-
noœæ. Odzwierciedla³a œwiat 
osobistych prze¿yæ autora pio-
senki, sk³ania³a do refleksji. Po 
drugie mia³a wysoki poziom 
komunikatywnoœci. To by³y 
„tamte prywatki” - niezapom-
niane. Przy muzyce lat 80-tych, 
przy piosenkach Maryli Rodo-
wicz, Anny Jantar, Andrzeja 
Rybiñskiego, Wojciecha G¹sso-
wskiego, Ryszarda Rynkowskie-
go, Krzysztofa Krawczyka, Ire-
ny Jarockiej, Haliny Fr¹cko- mê¿czyŸni w spodniach dzwo- Kolorowe dyskotekowe lampy, klipsy, opaski na w³osy. Dziew-
wiak, Krystyny Gi¿owskiej, nach, tañczyli do kawa³ków The kto dziœ nie pamiêta? Lustrzane czyny nosi³y spodnie dzwony, 
Papa Dance, Kombi, Lombard, Beatles, czy Rudiego Schuberta. kule zawieszone pod sufitem, sukienki z bufkami. Wiele ubrañ 
Czerwonych Gitar, Zbigniewa Jak wspomina Pani Krystyna które „wywo³ywa³y” niepowta- szy³o siê samemu, czy te¿ prze-
Wodeckiego, Wojciecha M³y- „na prywatkach wszyscy tañ- rzaln¹ atmosferê, serpentyny, szywa³o. Pamiêtam, mia³am ta-
narskiego bawi³y siê pe³ne sale. czyli i nie by³o tak, ¿e ktoœ sta³ balony. k¹ sukienkê w bordowe grochy - 
To wtedy w³aœnie „wschodami pod œcian¹”. „Nie potrzebo- Prywatki lat 80 - tych. Pani Ma³- kontynuuje Pani Krystyna - z rê-
gwiazd i zachodami, odmierza- waliœmy eleganckich lokali, gorzata wspomina „Ktoœ przyno- kawkiem 3 , do tego korale, klip-
liœmy czas”, to w³aœnie „liœci markowych ciuchów, aby dob- si³ swoje p³yty i pocztówki sy. By³y to czasy niezapomnia-
kolorami, odmierzaliœmy czas, rze siê bawiæ” - dopowiada Pan dŸwiêkowe. Przed prywatk¹ ne”. Na takich prywatkach prze-
nie u¿ywaj¹c dat”. Dzisiaj pozo- Ryszard - „starcza³ nam kawa³ek dziewczyny robi³y kanapki. Do wa¿a³ rock and roll oraz twist. 
sta³y tylko pytania wypowie- pod³ogi w du¿ym pokoju, no i picia by³a herbata z cytryn¹, Muzykê grano z pocztówek 
dziane za Wojciechem G¹sso- jaka by³a muzyka”. Dziœ klimat oran¿ada lub woda z sokiem. Do dŸwiêkowych (w u¿yciu do koñ-
wskim „gdzie siê podzia³y tamte „tamtych” czasów, przypomina pochrupania - s³one paluszki. ca lat 80. - tych), póŸniej z mag-
prywatki, gdzie tamten œwiat, treœæ piosenek, które œpiewamy By³o te¿ coœ s³odkiego do kawy - netofonu kasetowego. Gdy dziœ 
gdzie siê podzia³y nasze wspom- z sentymentem. Dziœ mo¿emy ciasto biszkoptowe przek³adane przegl¹damy archiwalne zdjêcia 
nienia, tamtych szalonych, powtórzyæ za Maryl¹ Rodowicz kremem, oblane czekolad¹, czyli z lat 80. - tych i 90. - tych przypo-
wspania³ych lat?”. Gdzie…? „ale to ju¿ by³o i nie wróci tzw. „stefanka”. „Jeœli chodzi minaj¹ siê nam s³owa piosenki 
Dziœ zaszufladkowane wspom- wiêcej, I choæ tyle siê zdarzy³o, o strój - dodaje Pani Krystyna - Jerzego Po³omskiego „ca³a sala 
nienia o¿ywaj¹, dzisiaj pytamy - to do przodu wci¹¿ wyrywa g³u- „w „Filipince” pojawia³y siê œpiewa z nami, tañcz¹c walca - 
czy warto to zmieniæ? Gdzie siê pie serce. Ale to ju¿ by³o, znik³o rubryki dotycz¹ce nowych tren- walczyka parami, na tym balu 
podzia³y tamte prywatki, na któ- gdzieœ za nami, choæ w papie- dów, ale nie ka¿dego by³o staæ na nad balami takim, co siê pamiêta 
rych dziewczêta w kwiatowych rach lat przyby³o to naprawdê, „tak¹” sukienkê, czy bluzkê. latami”.
rozkloszowanych sukienkach,  wci¹¿ jesteœmy tacy sami…”. Modne by³y wtedy plastikowe 
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Wêdruj¹c
Przyjdê w porze obiadowej
Po ciuchu, jak dawniej
I to bêdê ja
Przyjdê z py³em nocnych chwil
W d³oniach nios¹c zamyœlenie z ostatnich 
dni
I to bêdzie sen
Przyjdê o poranku
A razem ze mn¹ pojawi siê deszcz
W sercu nios¹c lêk
I id¹c tak Bo¿e do Ciebie
Wezmê z sob¹ to, co dal mi los
Byæ mo¿e po drodze, zapyta mnie ktoœ
Dlaczego w³aœnie dziœ postanowi³am do 
ciebie iœæ
Nie mówi¹c nic, spojrzê na ludzkie rany
Pytaj¹c Ciebie, dlaczego pozwalasz im 
tak ¿yæ?

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gdzie siê podzia³y tamte prywatki?

Szymon, Jakub, Lenka najpopularniejsze imiona w 2015 r.

Olimpiada teologii katolickiej
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...Symboliczna ostatnia scena rodzin¹, znajomymi czy s¹siadami. 
filmu, kiedy g³ówny bohater, ju¿ Po pierwsze nie ma to sensu i tak 
szeœcioletni ch³opczyk spaceruje prêdzej czy póŸniej siê dowiedz¹ 
w parku z rodzicami. W pewnym a wy wyjdziecie na dziwaków, 
momencie dostrzega nastoletnie- którzy próbuj¹ ukryæ coœ, czego 
go ch³opca siedz¹cego na ³awce ze ukryæ siê nie da. Po drugie ucierpi 
swoj¹ opiekunk¹ - siostr¹ za- wasze dziecko, poniewa¿ niewie-
konn¹. Dziecko zauwa¿a, ¿e jego dza rodzi strach i mo¿e ono byæ 
kolega nie reaguje na s³owa. Pyta traktowane, jako zagro¿enie czy to 
- co siê sta³o? Opiekunka auty- w przedszkolu czy na podwórku. 
stycznego nastolatka odpowiada, Kolejn¹ rzecz¹ to obawa przed 
¿e „on urodzi³ siê inny, nie taki jak odrzuceniem. Nie ³udŸmy siê ci, 
ty”. Jak¿e piêkna scena zde- którzy maj¹ siê od was odwróciæ 
rzaj¹ca sedno przes³ania filmu. zrobi¹ to, czy to dowiaduj¹c siê 
To szeœcioletni ch³opiec, który o chorobie dziecka od was czy te¿ 
tak¿e urodzi³ siê jako dziecko przez „pocztê s¹siedzk¹”. I jeszcze 
autystyczne, „jako inny”, teraz jedno - najwa¿niejsze - akceptacja 
ju¿ nie ma œladu po chorobie dziecka takim, jakim jest. To 
i m³odzieniec autystyczny. Na- dziecko potrzebuje naszej uwagi, 
dzieja… zanim ona siê pojawi³a mi³oœci, zrozumienia i obecnoœci…£. W. - W którym nauczyliœmy siê D. K. - Co wed³ug Pañstwa by³o £. W. - Tak. Poznaliœmy Gretê 
pojawi³ siê smutek i rozczarowa- D. K. - W tym momencie przypo-cieszyæ z ka¿dego postêpu Olka, najtrudniejsze do zaakceptowa- (rodowit¹ janowiankê mieszkaj¹c¹ 
nie. „Cud mi³oœci” obudzi³ dziec- minam sobie po raz kolejny film z ka¿dego nowego s³owa, nowej nia w tym zaburzeniu? w Kraœniku), osobê tak ¿ywio³ow¹, 
ko z autystycznego snu. W filmie „Cud mi³oœci”, scenê, kiedy ro-czynnoœci, jakiej siê nauczy³. £. W. - Najtrudniejsze by³o wspania³¹ organizatorkê, która tak 
pada wiele pytañ. Jedno z nich - dzice g³ównego bohatera dowia-„Dzieñ dobry” powiedziane przez pogodzenie siê z utrat¹ dziecka, tak jak my wychowuje autystycznego 
dlaczego nasze dziecko? Jak to duj¹ siê o chorobie syna. Widzê Olka do obcej osoby na ulicy staje z utrat¹. Bo wszystko to, o czym synka, a o autyzmie wie prawie 
mog³o siê staæ? Pytania bez w ich oczach rezygnacjê, ale tak¿e siê u nas tematem dnia. S³owem marzyliœmy i przysz³oœæ, o jakiej wszystko. W Kraœniku zmontowa³a 
odpowiedzi. Padaj¹ te¿ pytania, si³ê do walki. Podobnie by³o Olek uczy nas ¿yæ chwil¹ i czerpaæ myœleliœmy przepad³a. „Autyzm” nieformaln¹ grupê wsparcia dla ro-
na które my widzowie odpowia- w przypadku rodziców Olka - radoœæ z ma³ych rzeczy. jak magiczne zaklêcie z³ego czar- dzin dotkniêtych autyzmem. To od 
damy. Jednym z nich jest pytanie Justyny i £ukasza Widzów…D. K. - Historia Olka Widza jest noksiê¿nika niszczy wszystko pal¹c niej dowiadywaliœmy siê o fundac-
o pomoc, zrozumienie, obecnoœæ, £. W. - Olek jest naszym synem. jedn¹ z wielu historii „¿yj¹cych” ka¿de marzenie i odbieraj¹c chêæ do jach, zasi³kach, terapiach s³owem 
gdzie znaleŸæ t¹ si³ê, jak t¹ pomoc Dla niego zrobimy wszystko i na-obok nas. Ka¿da z tych opowieœci ¿ycia. Jednak, jeœli bêdziemy w sta- podstaw tego, co ka¿dy rodzic dziec-
nieœæ? Jak „wejœæ” do œwiata wet, jeœli nie jesteœmy go w stanie jest inna. Ta zaczê³a siê 5 marca nie spojrzeæ poza ten mrok, ujrzy- ka autystycznego wiedzieæ musi.
dziecka autystycznego, jak posta- wyleczyæ to sprawimy, ¿e jego 2010 roku w Bi³goraju. To dzieñ my ma³ego ch³opca innego ni¿ D. K. -  Los Olka nie by³ obojêtny 
raæ siê „ten œwiat” zrozumieæ ¿ycie mo¿liwie zbli¿one bêdzie do urodzin ma³ego Aleksandra… wszyscy ch³opcy, ani lepszego ani tak¿e innym?
i zmieniæ.  Adaptacja do nowych ¿ycia jego rówieœników. W miêdzy-£. W. - Olek wa¿y³ ponad 4,5 kg gorszego, który tak jak inni mali £. W. Nale¿y do nich Agnieszka 
okolicznoœci i koniecznoœæ przy- czasie Justyna zrezygnowa³a z pra-i dosta³ 10 na 10 punktów wg skali ch³opcy potrzebuje uwagi i mi³oœci Wiechnik. Pewnego mroŸnego 
stosowania siê do nowych wyz- cy, ca³kowicie poœwiêcaj¹c siê Apgar. Zosta³ nawet „Brzd¹cem ty- oraz zobaczymy, ¿e ¿ycie siê nie stycznia zesz³ego roku zadzwoni³a 
wañ, jakie stawia ka¿dy nowy Olkowi. Zosta³a zatrudniona na godnia” w lokalnej gazecie (praw- skoñczy³o, a zmieni³a siê jedynie do mnie z propozycj¹ zorganizowa-
dzieñ. A mo¿e coœ wiêcej - prze- 300% etacie: mamy, rehabilitantki dopodobnie ze wzglêdu na wagê). œcie¿ka po, której przyjdzie nam nia koncertu charytatywnego na 
zwyciê¿yæ lêk? Obudziæ sen? Ob- i menagera poszukuj¹cego nowych Z racji, ¿e by³o to nasze pierwsze teraz pod¹¿aæ. rzecz ma³ego Olka. Koncert odby³ 
szar autyzmu to nieskoñczonoœæ terapii i form pomocy finansowej. dziecko nie mieliœmy punktu odnie- D. K. To koniecznoœæ przystoso- siê 8 lutego 2015 roku. Dziœ mogê 
przypadków. Jest wiele historii. Nie ukrywam, ¿e nie jest lekko, ale sienia, co do prawid³owoœci postê- wania siê do nowych wyzwañ, powiedzieæ, ¿e dziêki Agnieszce 
Jedn¹ z nich jest historia Olka ka¿dy nowy dzieñ uczy nas po pów jego rozwoju. W podobnej jakie stawia ka¿dy kolejny problem autyzmu nie zosta³ zam-
Widza. prostu ¿ycia. Gdy dowiedzieliœmy sytuacji jest wielu rodziców. dzieñ… kniêty w czterech œcianach. To 
Przychodzi taka chwila, kiedy siê o chorobie syna, przybywa³o Badania profilaktyczne, szczepie- £. W. - Podstawowym problemem, niedzielne lutowe popo³udnie na 
musimy zmierzyæ siê z przezna- z ka¿d¹ chwil¹ coraz wiêcej pytañ, nia wszystko w normie, jedynie z jakim stykaj¹ siê rodzice dzieci zawsze wpisa³o siê w historiê ¿ycia 
czeniem. Pan £ukasz Widz -  tata bezsennych nocy i patrzenie na brak postêpów w mowie by³ dla nas autystycznych, w tym i my jest brak naszego syna.
Olka, bardzo dobrze pamiêta ten Olka jakby by³ kimœ zupe³nie niepokoj¹cy. Niestety daliœmy wia- jakiegokolwiek zorganizowanego D. K. - Historiê ¿ycia ma³ego 
dzieñ, kiedy ze swoj¹ ¿on¹ do- obcym. Wtedy tak¿e uœwiadomi³em rê pewnemu stereotypowi, ¿e systemu diagnostyki i terapii. Na Olka, tworzy nawet tak zwyk³y, 
wiedzia³ siê o chorobie syna. sobie, ¿e tylko rezygnacja, brak ch³opcy rozwijaj¹ siê troszkê wol- diagnozê z NFZ (bezp³atn¹) czeka aczkolwiek niezwyk³y  dzieñ, 
Pamiêta równie¿ kilkadziesi¹t motywacji i si³y do walki bêdzie niej i do „mówienia doroœnie”. siê do pó³ roku, pó³ roku to dla który zaczyna siê…
wizyt u specjalistów, pamiêta ten nasz¹ ogromn¹ przegran¹ o ¿ycie D. K. - Kiedy stwierdzono u Pañ- dwulatka jest jedna czwarta ¿ycia. £. W. - Typowy dzieñ Olka zaczyna 
czas, który przyniós³ zw¹tpienie, i syna. Przypomnia³em sobie obrazy stwa dziecka autyzm? A podstaw¹ w tym schorzeniu jest siê oko³o 7.00. Zawsze jest loteria 
ka¿d¹ chwilê, która przynios³a z dwóch filmów, które dawno czy dziœ wstanie w dobrym czy z³ym £. W. -  Olek jako 3 letnie dziecko czas. Wczesne wykrycie równa siê 
nadziejê. Marzenia? dawno temu ogl¹da³em: „Rain humorze. Jeœli w dobrym to szybko poszed³ do przedszkola. Po oko³o wiêksza szansa na bardziej samo-
„Najwiêkszym marzeniem jest to, Men” z Dustinem Hoffmanem w ro-je œniadanie i ubieramy siê do trzech miesi¹cach nauczycielka dzielne ¿ycie w przysz³oœci. Kolej-
aby pewnego dnia Olek przybieg³ li autysty - geniusza znaj¹cego na przedszkola. Je¿eli w z³ym to mamy wraz z pani¹ psycholog zasugero- na rzecz to terapia, ka¿da wymaga 
do naszej sypialni, obudzi³ nas i jak pamiêæ rozk³ad lotów wszystkich w domu pó³ godziny histerii, p³aczu wa³y nam, aby Olka zbada³ specja- wysi³ku, czasu i ci¹gnie siê latami. 
„zwyk³e dziecko” poprosi³ o œnia- linii lotniczych oraz „Domek i buntu przeciw wszystkiemu. Nie-lista, gdy¿ wg nich rozwój Olka nie Niestety wi¹¿e siê z kosztami go-
danie i zasypywa³ nas tysi¹cem z kart” o dziewczynce uk³adaj¹cej zale¿nie od porannego humoru po jest prawid³owy: izoluje siê od dzie- dzina podstawowej terapii integra-
pytañ typu, co dziœ bêdê robi³ budz¹ce podziw budowle z kart. œniadaniu i ubraniu siê Olek jest ci oraz nie ma postêpów w mowie, cji sensorycznej to od 50 do nawet 
w przedszkolu. Jednym s³owem Czy nasz syn jest w³aœnie taki, co szczêœliwy wiedz¹c, ¿e jedzie do w skrócie podejrzewaj¹ ca³oœciowe 150 z³, plus koszty dojazdu. NFZ co 
chcielibyœmy, aby choroba Olka teraz bêdzie, jak to siê sta³o, czy przedszkola. Podczas jazdy pilnuje zaburzenie rozwoju - autyzm. prawda umo¿liwia skorzystanie 
by³a tylko okropnym koszmarem. damy radê te i tysi¹ce innych pytañ drogi (niemal zawsze musi byæ taka D. K. - Diagnoza przysz³a z bezp³atnie, ale samo oczekiwanie 
A tak bardziej realnie pragniemy, kr¹¿y³o nam w g³owach, wiêkszoœci sama) oraz tego ¿eby obie rêce trzy-wkrótce… na wolne miejsce to, co najmniej 
aby Olek by³ tak po prostu szczêœli- z nich nie odwa¿yliœmy siê nawet maæ na kierownicy. Od 8.00 do £. W. - W Lublinie Specjalista rok. Kolejna przeszkoda to znikoma 
wy…” - zaznacza w rozmowie wypowiedzieæ. Na inne w dalszym 14.00 uczestniczy w zajêciach Psychiatrii Dzieciêcej nie mia³ liczba wykwalifikowanych tera-
Pan £ukasz dodaj¹c „choroba ci¹gu szukamy odpowiedzi…przedszkolnych oraz dodatkowych w¹tpliwoœci - rozpoznanie: Autyzm peutów, nawet na p³atne zajêcia 
Olka uœwiadomi³a nam jak Ÿle Za niespe³na kilka dni Olek Widz z logoped¹ lub psychologiem przed-dzieciêcy. u dobrego specjalisty mo¿na czekaæ 
przygotowani jesteœmy na rzeczy bêdzie obchodzi³ swoje szóste szkolnym. Po powrocie w zale¿-D. K. - Jak Pañstwo przyjêli miesi¹cami. Podstawowe badania 
niespodziewane i jak kruche jest to urodziny. Tego dnia rodzice noœci od dnia tygodnia jedziemy na wiadomoœæ o chorobie syna? rezonansu magnetycznego i EEG 
wszystko, co z takim pietyzmem ma³ego Aleksandra przypomn¹ zajêcia integracji sensorycznej (Bi³-£. W. - Drogê powrotn¹ z Lublina (które nale¿y, co jakiœ czas powta- 
i namaszczeniem budujemy latami. sobie ten marcowy dzieñ 2010 goraj), zajêcia z logoped¹ lub psy-pamiêtam jak dziœ. Jechaliœmy rzaæ to oczekiwanie od 3 do 6 
Jak ma³o odporni jesteœmy na nag³e roku, ale te¿ ten dzieñ, kiedy z ust chologiem (ew. zajêcia terapii ru-w ciszy, nie mieliœmy pojêcia, co miesiêcy) czeka siê do pó³ roku. 
zmiany wymuszone zdarzeniami specjalisty us³yszeli diagnozê - chem W. Sherbourne). A w weeken-teraz bêdzie. Niby wczeœniej ju¿ D. K. - Z jakimi problemami 
losowymi oraz jak wielu rzeczy nie autyzm dzieciêcy. Po raz kolejny dy jedziemy najczêœciej na Poryto-wiedzieliœmy, ale teraz ten papierek w dalszym ci¹gu borykaj¹ siê 
kontrolujemy. Szko³a, studia, za- popatrz¹ na swojego syna. Po raz we Wzgórza na d³ugie spacery. z tym przeklêtym napisem „Au- Pañstwo? 
wód jaki bêdzie wykonywa³ Olek, kolejny wezm¹ go za rêkê i po-Wieczorem ods³uchanie p³yty tyzm dzieciêcy”. Tego samego dnia £. W. -  Chaos informacyjny 
gdzie zamieszka? Te pytania dzisiaj d¹¿a jedn¹ ze œcie¿ek swojego (terapia s³uchowa Johansena). odwiedziliœmy Pani¹ Jolê (pozdra- spowodowany brakiem jakiegokol-
pozosta³y bez odpowiedzi. Teraz to ¿ycia. Nasza opowieœæ nie koñczy W miêdzyczasie zabawa lub, rów-wiamy) psycholog z poradni w Ja- wiek ogólnego systemu, powodu-
wszystko znik³o. Marzenia o szkole siê dzisiaj, to nie jest zakoñczenie nie czêsto, histeria ataki agresji nowie. Myœlê, ¿e to po rozmowie j¹cy to, ¿e ka¿dy rodzic pozosta-
zast¹pione zosta³y marzeniami „tej historii”. To jest pocz¹tek (autoagresji), p³acz. We wszystkim z ni¹ wst¹pi³y w nas nowe si³y i chêæ wiony zostaje sam sobie, a w naj-
o samodzielnoœci, studia ust¹pi³y drogi ma³ego Aleksandra w stro-z wielkim oddaniem pomagaj¹ walki o Olka o jego lepszy los. Po lepszym przypadku zdany jest na 
miejsca lêkom o jego doros³e ¿ycie, nê... „cudu mi³oœci”. Z okazji dziadkowie, których Olek pokocha³ tym wszystkim, co wczeœniej us³y- opiniê i pomoc rodziców dzieci 
miejsce zamieszkania zmieni³o siê nadchodz¹cych urodzin, ¿yczy-tak jak rodziców i bez ich pomocy szeliœmy i przeczytaliœmy o auty- z tym samym problemem „siedz¹-
w koszmar Olka pozostawionego my Olkowi odwagi wschodz¹cego „toczenie tego g³azu pod górkê” zmie, ¿e dotkniêci nim ludzie nie s¹ cych w autyzmie” d³u¿ej. Jest to 
w domu pomocy po naszej œmier- s³oñca, które mimo przeciwnoœci by³oby chyba niemo¿liwe. zdolni do kochania, nawi¹zywania tym bardziej przera¿aj¹ce, ¿e 
ci”. losu i ogromu z³a tego œwiata, D. K. - Jakich rad mogliœcie ¿adnych trwa³ych wiêzi nawet wszelkie oficjalne statystyki mówi¹ 
D. K. - Strach rodziców przed dzieñ po dniu wschodzi i obdarza Pañstwo udzieliæ innym rodzicom z najbli¿szymi, ¿e najczêœciej nie s¹ o rosn¹cej liczbie urodzeñ dzieci 
niepewn¹ przysz³oœci¹ i chorob¹ nas nadziej¹ i ciep³em swych maj¹cym dzieci z autyzmem?nawet zdolni do samodzielnego autystycznych w Polsce.
dziecka to okres adaptacji do promieni.£. W. - Nie bójcie siê prosiæ o po-¿ycia i te straszne mity o dzieciach D. K. - Czy szukali Pañstwo po-
nowej sytuacji, to tak¿e czas, Dziêkujê za rozmowê.moc czy radê, nie ukrywajcie bujaj¹cych siê bez celu w k¹cie mocy wœród rodziców wychowu-
w którym? Dorota Kozdrachoroby waszego dziecka, przed pokoju. j¹cych autystyczne dzieci?

„Obudziæ sen” - wywiad z £ukaszem Widzemcd. ze str. 1
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Uczennica klasy II d Oliwia Sosnówka 
zdoby³a II miejsce w I Ogólnopolskim 
Konkursie Plastyczno - Literackim „Œwiêty 
Miko³aj w oczach wspó³czesnych  dzieci 
i m³odzie¿y - i Ty mo¿esz zostaæ œw. 
Miko³ajem”. Konkurs zosta³ zorganizowany 
pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina 
i Lubelskiego Kuratora Oœwiaty. 85 prac 
literackich nades³anych na konkurs, z 10 
województw ocenia³o jury sk³adaj¹ce siê 
z wyk³adowcy Katedry Literatury Wspó³czes-
nej KUL, polonistki z Gimnazjum nr 19 
w Lublinie oraz pracownika M³odzie¿owego 
Domu Kultury „Pod Akacj¹” w Lublinie. Jury 
dostrzeg³o w pracy Oliwii niezwyk³¹ 
i oryginaln¹ fabu³ê, ciekawe w¹tki, ¿yw¹ 
akcjê i piêkny styl, nagradzaj¹c j¹ tytu³em 
laureatki. 
Jako laureatka presti¿owego konkursu Oliwia 
wyjedzie w maju na pielgrzymkê do W³och.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim

Sukces Oliwii

W pi¹tek 15 stycznia 2016 r. w Zespole rozbudzanie ciekawoœci poznawczej 
Szkó³ w Potoku Stanach odby³ siê trzeci i twórczej uczniów. 12. Integracja uczniów 
etap XV edycji Ogólnopolskiego Konkur- oraz wymiana doœwiadczeñ miêdzy 
su „Poznajemy Parki Krajobrazowe szko³ami i s³u¿bami parków krajobrazo-
Polski”. wych. 

Cele konkursu: Do rozwi¹zywania testu przyst¹pi³o 12 
1. Zdobywanie i pog³êbianie wiedzy uczniów ze szkó³ gimnazjalnych z gmin: 
dotycz¹cej parków krajobrazowych Janów Lubelski, Dzwola i Potok Wielki.
Polski. 2. Poszerzenie wiadomoœci z zakre- Nasz¹ gminê reprezentowali uczniowie 
su ekologii, ochrony przyrody i ochrony Publicznego Gimnazjum w Bia³ej:
œrodowiska. 3. Zrozumienie zale¿noœci 1) Pawe³ Kulpa - kl. II
zachodz¹cych pomiêdzy organizmami 2) Aleksandra Kufera - kl. II
w ekosystemach. 4. Doskonalenie umiejêt- bogactwem i piêknem. 8. Motywowanie 3) Aleksandra Król - kl. III
noœci rozpoznawania gatunków grzybów, i podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony 4) Daria Król - kl. III
roœlin i zwierz¹t. 5. Rozbudzenie i pog³êbie- œrodowiska przyrodniczego w najbli¿szym Opiekunem przygotowuj¹cym grupê by³a p. 
nie zami³owania oraz szacunku dla przyrody. otoczeniu. 9. Nabywanie umiejêtnoœci pos³u- Jolanta Nieœcior. Uczniowie zajêli I miejsce 
6. Rozumienie i prawid³owe pos³ugiwanie giwania siê kluczem do oznaczania gatun- i zakwalifikowali siê do IV etapu - woje-
siê pojêciami ekologicznymi. 7. Zaintereso- ków. 10. Nauka umiejêtnoœci interpreto- wódzkiego, który odbêdzie siê w marcu br.
wanie œwiatem, jego ró¿norodnoœci¹, wania mapy. 11. Wy³anianie talentów oraz Zespó³ Szkó³ w Bia³ej

III etap Ogólnopolskiego Konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Czytelnicy z klas I-III Czytelnicy z klas IV-VI
I miejsce - Lenart Mi³osz, kl. I c - I miejsce - Placha Magda, kl. VI e - 
179 wypo¿yczonych ksi¹¿ek, II 134 wypo¿yczonych ksi¹¿ek, II 
miejsce - Kolasa Julia, kl. III b -178, miejsce - Zbi¿ek Natalia, kl. IV b - 
III miejsce - Fija³kowski Cezary, 90, III miejsce - Kowal Maja, kl. V c 
kl. I g -116, IV miejsce - Blacha Ola, - 41, IV miejsce - Dolecka Julia, kl. 
kl.  III d  - 85, V miejsce - Placha VI e - 35, V miejsce - Szymoñczyk 
Wiktoria, kl. III d - 71       Wiktoria, kl. V c - 35, VI miejsce - 
Wyró¿nienia: Flis Agnieszka, kl. III Oleœ Milena, kl. VI c - 20.               
c, Moskal Nadia, kl. II d Pa³ka Maya, Wyró¿nienia: Bielecka Malwina, kl. 
kl. I b, Pusz Maksymilian, kl. II c. V c, Flis Natalia, kl. V c

Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki dla Dzieci - I pó³rocze 2015/2016

W pi¹tkowy wieczór ucznio-
wie janowskiego gimnazjum 
uczestniczyli w nocy filmowej 
w Pracowni Filmoteki Szkolnej. 
Miêdzyszkolna biesiada filmo-
wa by³a prawdziw¹ gratk¹ dla 
uczestników, poniewa¿ program 
maratonu z X muz¹ obfitowa³ 
w ró¿ne atrakcje i nagrody.
Pozytywne emocje uczniów 
wzmacnia³y muzyczne rytmy 
w wersji karaoke. Zabawa w fil-
mowe kalambury znosi³a obja- punktem wyjœcia do powa¿nej Zadania zespo³owe koordyno- Katarzynê Podkañsk¹ i Monikê 
wy zmêczenia po ca³ym tygod- dyskusji o ¿yciowych priory- wali uczniowie ZST - Natalia WoŸnicê. Pe³ni entuzjazmu 
niu nauki - du¿a dawka œmiechu tetach m³odych ludzi, ich Pituch i Dawid Jakubiec. Ich gimnazjaliœci zakoñczyli nocne 
i ruchu natychmiast przywraca- wyborach i konsekwencjach propozycje wyzwala³y nieprze- spotkanie krótk¹ i dobrze ju¿ 
³a si³y witalne. Krótki wyk³ad na podejmowanych decyzji. Bli¿ej brane pok³ady kreatywnoœci znan¹ w Pracowni Filmoteki 
temat jêzyka filmu przyda³ siê pó³nocy dreszcz grozy przeszy³ wœród gimnazjalistów. Ucznio- Szkolnej puent¹: „Kiedy kolej-
w konkursie na rozpoznawanie wszystkich uczestników, gdy wie rewelacyjnie poradzili sobie ny maraton?”. Nie pozostaje 
planów filmowych, ukrytych wspólnie zastanawiali siê nad z ka¿dym zadaniem, b³yska- nam nic innego, jak tylko 
w kadrach animacji Tomasza losami bohaterów „Strasznego wicznie rozwi¹zywali gry edu- zaprosiæ do wspó³pracy zain-
Bagiñskiego pt. „Kinemato- domu” Gila Kenana… na szczê- kacyjnie i integracyjne, czym teresowanych nauczycieli i ucz-
graf”. Natomiast „Bejbi blues” œcie wszystko skoñczy³o siê wprowadzali równie¿ w podziw niów. 
Katarzyny Ros³aniec sta³ siê dobrze. swoich nauczycieli, panie Tekst i foto: Emilia ¯uber

Z gimnazjum do technikum na ucztê filmow¹

P³ywanie w Janowie Lu- ców i 8 dziewcz¹t w grudniu sem 2,12,80 wywalczy³ zajê³y 9 miejsce (op. Bratk- nale¿y do instruktorów - p. 3 - SP23 - Lublin
belskim istnieje od niedaw- bra³a udzia³ w Wojewódz- wysokie V miejsce (op. owski Robert). Kapronia Zbigniewa i Da- 4 - Sp7 - Œwidnik
na, a sukces jaki odnieœli kich Igrzyskach M³odzie¿y Czajkowski Zbigniew). Indywidualnie w wojewódz- miana Kañczukowskiego, 5 - SP - Janów Lubelski
uczniowie klasy sportowej w P³ywaniu. Dziewczêta w sk³adzie: twie lubelskim Patryk Tylus którzy przygotowali ich do 6 - Sp5 - Œwidnik
jest niew¹tpliwie historycz- Zespó³ w sk³adzie: Azzini Sara, Ma³ek Julia, w stylu grzbietowym z cza- tego wyniku. Klasa sporto- 7 - Sp1 - Krasnystaw
nym prze³omem w janow- (8 x 25m) Ponczek Filip, Wydra Aleksandra, Mazur sem 0,35,17 jest 4 w woje- wa dziêkuje p. Burmistrzo- 8 - Sp11 - Pu³awy
skim p³ywaniu. Po zakwa- Oleszko Mateusz, Tylus Pat- Magdalena, O¿óg Julia, wództwie, do 3 zabrak³o wi, za mo¿liwoœæ nieodp³at- 9 - Sp22 - Lublin
lifikowaniu siê z zawodów ryk, Kaproñ Micha³, Wo³o- Dworak Patrycja, Szymoñ- 0,19 sek. Magdalena Mazur nego korzystania z p³ywalni. 10 - Sp9 - Bia³a Podlaska
rejonowych (awansuj¹ tylko szyn Kamil, Podpora Patryk, czyk Wiktoria, Pelc Izabela, w stylu dowolnym z czasem Najlepsi w województwie: 11 - SP 10 - Pu³awy
2 dru¿yny i 3 osoby indywi- Paryœ Jakub, Kowal Kacper, rez. Podkañska Anna, Stel- 0,35,12 zajê³a 12 miejsce. 1 - Sp3 - Miêdzyrzec Podlaski 12 - Sp9 - Zamoœæ

2 - Sp1- Bi³gorajdualnie) dru¿yna 8 ch³op- rez. Urbaniak Micha³ z cza- mach Natalia z czasem Du¿a zas³uga w ich sukcesie Czajkowski Zbigniew

Kolejny sukces klasy sportowej VI b.

Tekst i foto: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim 
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Do Mieszkañców „BAR- powtarzaln¹ atmosferê spot-
KA” Domu Pomocy Spo- kania. Z noworocznymi 
³ecznej im. Jana Paw³a II ¿yczeniami: „Zdrowia, 
w Janowie Lubelskim wci¹¿ szczêœcia winszujemy byœ-
przybywaj¹ kolêdnicy z ¿y- cie sobie d³ugo ¿yli zdrowi 
czeniami. i szczêœliwi byli na ten Nowy 
„Wœród nocnej ciszy g³os siê Rok” przybyli tak¿e ucz-
rozchodzi wstañcie  pasterze niowie z Publicznej Szko³y 
Bóg siê wam rodzi” - Nowo- Podstawowej w Godziszo-
roczne ¿yczenia zdrowia, wie Drugim oraz zaprezen-
wielu lat ¿ycia wype³nio- towali „Jase³ka” przygo-
nego radoœci¹, szacunkiem towane pod kierunkiem Pañ: 
i mi³oœci¹ z³o¿yli kolêdnicy Aliny Kaproñ i Marii Ciu-
z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. pak.
„Jase³ka” w wykonaniu naj- Kolêdowanie dla Miesz-
m³odszych, przygotowane kañców „BARKI” wci¹¿ 
pod kierunkiem Pañ: Anny trwa …
Król, Doroty Kret i Izabeli DPS "Barka" w Janowie 
Komsa wyczarowa³y nie- Lubelskim

Kolêdowanie 
w „BARCE” 

teczne z przyjemnym” - 
mówi³ jeden z królów - 
Ma³ek Dawid.
Pomimo zimna i zmêczenia, 
ka¿dy wróci³ z uœmiechem 
na twarzy, bowiem nie wol-
no nigdy zapominaæ, ¿e 
kolêdowanie jest to g³osze-
nie dobrej nowiny, która 
mówi, ¿e Chrystus przy-
szed³ na œwiat. Ten fakt zo-
bowi¹zuje i jednoczeœnie 
czyni z nas aposto³ów, 
o czym wolontariusze z Ja-
nowskiej „nowej parafii” 
wiedz¹. „Kolêdowanie 
sprawi³o, ¿e ka¿dy z nas ma 
wiêcej wiary  w siebie oraz 
potrafi cieszyæ siê z ma³ych 
rzeczy, gdy¿ pomimo tego, Ju¿ po raz kolejny m³o- nowinê odwiedzaj¹c swoich Radoœæ, uœmiech, g³oœny czliwoœci¹. Pierwszy raz 
¿e wêdrowaliœmy w ciemne dzie¿ z parafii Œwiêtej Jad- parafian. œpiew i ciekawe stroje spra- mia³em okazjê kolêdowaæ 
i mroŸne wieczory wraca-wigi Królowej w Janowie wi³y, ¿e ludzie nie tylko w tak du¿ej, zorganizo-Kolejna akcja m³odych 
liœmy szczêœliwi  i gotowi Lubelskim wyruszy³a z ko- wpuszczali ich do swoich wanej grupie, dziêki temu z „Jadwigi”, cieszy³a siê 
do dalszego dzia³ania” - lêd¹ do ludzi. Poprzez trzy domów, ale tak¿e czêsto- by³ to nie tylko mój obo-sporym zainteresowaniem. 
podsumowa³a parafialna dni od 28 - 30 grudnia 2015 wali ciastkami czy herbat¹. wi¹zek, ale i dobra zabawa W kolêdowaniu wziê³o 
liderka Portka Klaudia.roku, dzia³aj¹c pod szyldem z przyjació³mi. Ta akcja jest udzia³ 25 wolontariuszy, „W ka¿dym domu w którym 

Dekanalna Strona ŒDM Œwiatowych Dni M³o- najlepszym dowodem na to, którzy ka¿dego dnia byli byliœmy, spotkaliœmy siê 
Janów Lubelskidzie¿y, g³osili oni dobr¹ ¿e mo¿na po³¹czyæ po¿y-podzieleni na dwie grupy. z wielk¹ goœcinnoœci¹ i ¿y-

„Ka¿dy z nas ma wiêcej wiary…”

To by³ wyj¹tkowy kon-
cert z udzia³em Aleksandry 
Hulak i Micha³a Kulpy - 
mówimy, gdy wspominamy 
„spotkanie z kolêd¹” przy-
gotowane przez Ewê i Ry-
szarda Martynów dnia 12 
stycznia br.  w Domu 
Nauczyciela. Na koncercie 
rozbrzmiewa³y polskie 
kolêdy przeplatane wier-
szami o tematyce Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia. Poezja 
czytana przez Ewê Martynê 
i Helenê Sokó³ wprowadzi³a 

dostatku, tych co smakuj¹ dzi³y pytanie dotycz¹ce Betlejem zosta³a nam opo- wi³y siê s³owa œpiewane w Betlejem w ¿adnej gos-nas w nastrój zamyœlenia 
Ciebie (…) Baranku œnie- symboliki Œwi¹t Bo¿ego wiedziana poprzez muzykê, przez Aleksandrê „Cicho, podzie i narodzi³eœ siê, Jezu, nad ulotnoœci¹ przemijania i 
¿nobia³y na betlejemskim Narodzenia w czasach by³a ona dla nas drogo- cicho pastuszkowie, Bo w stajni, w ubóstwie i ch³o-¿ycia. Szczególnie gdy 
sianie, Ciebie niebiosa nam wspó³czesnych. wskazem, t¹ pierwsz¹ dziecina œwiêta œpi, Cicho, dzie (…) A dzisiaj czemu ws³uchujemy siê w treœæ 
da³y, z Tob¹ nas wszystkich gwiazd¹ na niebie, która cicho bo dziecina, Œwiat wœród ludzi tyle ³ez, jêków,  Jak¿e aktualne w dalszym wierszy Pana Ryszarda: „na 
pojednanie”. Natomiast zaprowadzi³a nas do na- szczêœliwych ludzi œni” katuszy?”.ci¹gu s¹ s³owa najpiêk-stole bia³y op³atek, dla 
kolêdy wykonane przez rodzonego Jezusa. Wraz i Micha³a, gdy œpiewa³ „Nie niejszych polskich kolêd Tekst i foto: wszystkich dojrza³y chle-
Aleksandrê i Micha³a zro- z pierwsz¹ gwiazd¹ poja- by³o miejsca dla Ciebie i pastora³ek. Ta podró¿ do bie, symbolem boskiego Dorota Kozdra

Muzyczna podró¿ do Betlejem…

dzia Bo¿ego, który rozpo-
cz¹³ siê w uroczystoœæ Nie-
pokalanego Poczêcia 8 grud-
nia i zakoñczy 20 listopada 
2016 roku. Koordynatorem 
generalnym Komitetu Orga-
nizacyjnego ŒDM 2016 zos-
ta³ bp Damian Muskus. 
Biskup Muskus podkreœla, 
¿e „Papie¿ Franciszek 
og³aszaj¹c Rok Mi³osierdzia 
jednoznacznie i stanowczo 
nadaje kierunek przygoto-
waniom do Œwiatowych Dni 
M³odzie¿y, w których pierw-
szoplanow¹ rolê winna od-
grywaæ troska o najbardziej 
potrzebuj¹cych, wyklu-
czonych, ubogich i chorych, 
dotkniêtych cierpieniem 
fizycznym i duchowym”- 
dodaj¹c - „Dla nas, dla 

„B³ogos³awieni mi³o- przekaza³ m³odzie¿y z ca³e- Natomiast co trzy lata jako Koœcio³a w Polsce i w Kra-
sierni, albowiem oni mi³o- go œwiata Krzy¿ Roku spotkanie miêdzynaro- kowie, bêdzie to niepowta-
sierdzia dost¹pi¹” - pod Œwiêtego, który dziœ jest dowe. Nale¿y tu zaznaczyæ, rzalna okazja, by przypom-
takim has³em odbêd¹ siê symbolem ŒDM. Rok 1985 ¿e pierwszy Œwiatowy nieæ i jeszcze raz uzmys³o-
tegoroczne Œwiatowe Dni zosta³ ustanowiony Miêdzy- Dzieñ M³odzie¿y odby³ siê wiæ sobie wagê odpowie-
M³odzie¿y w dniach 26- 31 narodowym Rokiem M³o- w Niedzielê Mêki Pañskiej dzialnoœci, jak¹ powierzy³ 
lipca 2016 roku w Krakowie dzie¿y. Oficjaln¹ datê usta- w 1986 roku pod has³em; nam œwiêty Papie¿ Jan 
w Stolicy Mi³osierdzia nowienia ŒDM uznaje siê 20 „Abyœcie umieli zdaæ spra- Pawe³ II, gdy w ³agiew-Bo¿ego. Bêdzie to XXX grudzieñ 1985 roku, kiedy wê z nadziei, która jest nickim sanktuarium zawie-edycja ŒDM. Przypomnij- Papie¿ Jan Pawe³ II wyrazi³ w was” (1P 3, 15). Do tej rza³ œwiat Bo¿emu Mi³o-my, ¿e geneza Œwiatowych pragnienie, aby Œwiatowe pory odby³o siê 12 obcho- sierdziu” - podsumowuje Dni M³odzie¿y siêga Nie- Dni M³odzie¿y odbywa³y siê 

dów miêdzynarodowych. hierarchia.dzieli Palmowej roku 1984. regularnie co roku w Nie-
Tegoroczne obchody ŒDM Tekst; Dorota Kozdra, W owym roku, dok³adnie 22 dzielê Palmow¹ jako spot-
odbêd¹ siê w Rok Mi³osier- foto: archiwumkwietnia Jan Pawe³ II kanie diecezjalne.

Wielkie jest Mi³osierdzie 
Bo¿e,

Pukaj do Jego bram.
Ono ci wejœæ pomo¿e

Jeœli pomo¿esz sobie sam.
Wielkie jest mi³osierdzie 

Bo¿e
I ca³y œwiat ogarnia

Swymi ³askami 
wspomo¿e,

Œwietlista boska to 
latarnia.

Potrzebna jest ka¿demu
Ta Mi³oœæ wspó³czuj¹ca,

Ku wy¿ynom Boga
Cz³owieka wynosz¹ca.

Mi³osierdzie Bo¿e
Ludzkie serca przemienia,

P³yn¹cymi ³askami
Ogarnia i opromienia.

Mi³osierdzie Bo¿e
Œwiat³o nadziei nios¹ce,
Dla przysz³ych pokoleñ
W nastêpne lat tysi¹ce.

Ryszard Martyna

Mi³osierdzie 
Bo¿e



20.

W bie¿¹cym roku Powiatowy z nowel¹ ustawy to wprowadzenie -"Aktywizacja zawodowa osób pod uwagê zaplanowane osobom je¿eli ktoœ chcia³by byæ nauczy-
Urz¹d Pracy w Janowie Lubel- nowych instrumentów aktywi- bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat bezrobotnym w Indywidualnych cielem, bêdzie mu bardzo trudno 
skim bêdzie mia³ do rozdys- zacji. Ustawodawca dla osób do 30 zamieszka³ych na obszarach wiejs- Planach Dzia³ania formy pomocy znaleŸæ pracê. W ci¹gu najbli¿-
ponowania ponad 9,5 mln z³, roku ¿ycia zadedykowa³: bon kich’’. Wartoœæ ogólna projektu oraz potrzeby zatrudnieniowe pra- szych kilku lat mo¿e nie znaleŸæ jej 
czyli du¿o wiêcej ni¿ w 2015 ro- sta¿owy, bon szkoleniowy, bon 674 289,19 z³. W tym projekcie codawców w 2015 roku najwiêcej w ogóle. Od pewnego czasu, w ca-
ku. Jak zapewnia dyrektor jano- zatrudnieniowy oraz bon na za- osoby bezrobotne (75 osób w tym œrodków przeznaczyliœmy na: ³ym kraju obserwujemy wzrost 
wskiego UP Tomasz Kaproñ, siedlenie. Pracodawcy maj¹ mo¿- 40 kobiet) skorzystaj¹ z takich sta¿e i bony sta¿owe (3 242 355,40 liczby osób bezrobotnych z wyk-
œrodki na wszystkie instrumenty, liwoœæ skorzystania z po¿yczek na form aktywizacji zawodowej jak: z³.), przyznawanie osobom bezro- szta³ceniem wy¿szym. Wed³ug 
które przewiduje ustawa, s¹ ju¿ utworzenie stanowisk pracy, otrzy- prace interwencyjne (5 osób), botnym œrodków na podjêcie ekspertów, rola dyplomu w dzisiej-
w bud¿ecie zabezpieczone. mania grantu na utworzenie stano- refundacja kosztów doposa¿enia dzia³alnoœci gospodarczej (1 650 szych czasach nieco siê zdewaluo-
Red. Jakie s¹ Pana najbli¿sze wiska pracy w formie teleprac oraz lub wyposa¿enia stanowiska pracy 000 z³.), refundacjê pracodawcom wa³a. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wspó³-
plany jako dyrektora janow- wsparcia na pokrycie czêœci kosz- (10 osób), szkolenia grupowe (10 kosztów wyposa¿enia nowym czesny rynek pracy wymaga od nas 
skiego PUP? tów zwi¹zanych z zatrudnieniem osób) i sta¿e zawodowe (50 osób), stanowisk pracy (946 000 z³.), doœæ du¿ej elastycznoœci.
T. K. Bezrobocie jest wypadkow¹ osób 50+. Nowe formy wprowa- - "Rozwój przedsiêbiorczoœci na wspieranie pracodawców w za- Red. Zarejestrowane osoby bez-
wielu czynników niezwi¹zanych dzi³y jednak zasadê, ¿e konsek- obszarach wiejskich’’. Wartoœæ trudnieniu osób bezrobotnych po- robotne to najczêœciej..
z dzia³alnoœci¹ urzêdów pracy. wencj¹ ich organizacji jest zatrud- ogólna projektu 888 313, 99 z³. przez subsydiowane zatrudnienie T. K. Bior¹c pod uwagê wiek - naj-
Podstawow¹ funkcj¹ publicznych nienie. Na przyk³ad w tej chwili Planowane formy aktywizacji (1 153 430 z³) ,  szkolenia liczniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby 
s³u¿b zatrudnienia jest realizacja mamy do czynienia z organizacj¹ zawodowej: jednorazowe œrodki (538 095,18 z³.), bony na zasied- do 30 roku ¿ycia, tj. 1270 osób oraz 
ofert pracy z³o¿onych przez praco- sta¿y i sta¿u w ramach bonu na podjêcie dzia³alnoœci gospodar- lenie (280 000 z³.) oraz bony szko- osoby d³ugotrwale bezrobotne, 
dawców. Stymuluj¹ce w tym sta¿owego. Ró¿nica miêdzy tymi czej (40 osób), szkolenia grupowe leniowe (72 000 z³.). Ponadto których w naszym rejestrze jest 
zakresie s¹ niew¹tpliwie œrodki dwiema formami jest taka, ¿e po (10 osób). Ponadto PUP w Janowie osoby bezrobotne znacznie odda- obecnie 2034. Bezrobotnych 
Funduszu Pracy. Zatem, aby zakoñczonym sta¿u oczekujemy Lubelskim w 2016 roku skieruje lone od rynku pracy (z tzw. III pro- powy¿ej 50 roku ¿ycia to 560 osób.
mówiæ o skutecznej walce z bez- zatrudnienia na 4 miesi¹ce, nato- bezrobotnych na nastêpuj¹ce szko- filu pomocy) oraz korzystaj¹ce ze Red. Ile osób obecnie jest zare-
robociem, racjonalnym jest kiero- miast bon sta¿owy wi¹¿ê siê z zo- lenia: operator œredniego sprzêtu œwiadczeñ z opieki spo³ecznej jestrowanych w UP?
wanie œrodków finansowych do bowi¹zaniem zatrudnienia na min. do robót drogowych zakoñczony objête zostanie Programem Akty- T. K. Dane z 31grudnia 2015 roku 
tych pracodawców, którzy gwaran- 6 miesiêcy. To jest przyk³ad egzaminem pañstwowym, opera- wizacja i Integracja. Na prace mówi¹, ¿e w Powiatowym Urzê-
tuj¹ trwa³e zatrudnienie. T¹ zasad¹ efektywnoœci zatrudnieniowej, tor obrabiarek sterowanych nume- spo³ecznie u¿yteczne przezna- dzie Pracy w Janowie Lubelskim 
bêdziemy kierowaæ siê przy wyko- o której wspomina³am. Dajemy rycznie CNC, murarz - tynkarz czyliœmy kwotê 46 619, 42 z³. zarejestrowanych jest 3152 osób, 
naniu bud¿etu. Powiatowy Urz¹d mo¿liwoœæ skierowania pracow- zakoñczony egzaminem czeladni- Red. Jak obecny poziom bezro- z czego 1444 to kobiety(osoby 
Pracy w Janowie Lubelskim posia- nika do pracodawcy w ramach czym, spawanie metod¹ MAG-135 bocia ma siê do lat wczeœniej- bezrobotne wraz zasobami przeby-
da wypracowany model realizacji sta¿u, p³acimy stypendium, a pra- (egzamin pañstwowy), podstawy szych, jest lepiej, gorzej czy waj¹cymi na sta¿u, przygotowaniu 
us³ug rynku pracy, dlatego te¿ codawca traktuje ten okres jako przedsiêbiorczoœci, wiza¿ i styliza- jednak bez zmian? zawodowym oraz szkoleniu). 
zale¿y mi na kontynuacji spraw- adaptacjê m³odego cz³owieka tak, cja paznokci, sprzedawca z obs³u- T. K. Zawsze na pocz¹tku roku 

Przyrost bezrobocia zwiêksza siê 
dzonych metod wspó³pracy z pod- aby przez pó³ roku przygotowaæ go g¹ kasy fiskalnej i komputera, wszystkie urzêdy pracy dzia³aj¹ce 

zawsze póŸn¹ jesieni¹ po zakoñ-
miotami rynku pracy, jak równie¿ do roli pracownika. Je¿eli po operator koparko - ³adowarki kl. III na terenie kraju otrzymuj¹ œrodki 

czeniu prac sezonowych, a tak¿e na 
na doskonaleniu œwiadczonych 6 miesi¹cach nastêpuje zatrudnie- (egzamin pañstwowy) oraz szkole- z Ministerstwa Pracy i Polityki 

prze³omie roku. Spadek zwykle us³ug na rzecz bezrobotnych, nie na kolejne 6 miesiêcy, to wtedy nie z zakresu umiejêtnoœci poszu- Spo³ecznej, których podzia³ nastê-
notowany jest od kwietnia.poszukuj¹cych pracy i pracodaw- pracodawca mo¿e ubiegaæ siê kiwania pracy. Przewiduje siê puje wed³ug za³o¿onego algorytmu 
Red. Czy du¿o osób korzysta ców. Bardzo istotny jest fakt, ¿e o premiê w wysokoœci 1500 z³ za ponadto zorganizowanie szkoleñ (liczba osób bezrobotnych w mieœ-
z zagranicznych ofert pracy?w³aœnie bezrobotnym i poszukuj¹- to, ¿e wywi¹za³ siê z obowi¹zku indywidualnych oraz szkolenia cie, stopa bezrobocia, dodatkowe 
T. K. Mo¿na korzystaæ z ofert cym pracy udzielamy pomocy zatrudnienia. w ramach bonu szkoleniowego. In- uwarunkowania). W porównaniu 
pracy zagranicznych bo takie w uzyskaniu zatrudnienia, a praco- Red. Jak Pan ocenia mijaj¹cy formacje dotycz¹ce naboru na do lat ubieg³ych, zarówno liczba 
równie¿ siê w Urzêdzie znajduj¹, dawcom pomocy w pozyskaniu rok jeœli chodzi o przeciwdzia³a- szkolenia Urz¹d zamieszcza na bezrobotnych, jak ich udzia³ wœród 
lecz nasz rola polega tylko na pracowników spe³niaj¹cych ich nie bezrobociu w naszym powie- bie¿¹co na swojej stronie inter- aktywnych zawodowo mieszkañ-
sprawdzeniu wiarygodnoœci Ÿród-wymagania. Musimy jednak cie? netowej (www.janow.pup.gov.pl) ców powiatu (tj. stopa bezrobocia), 
³a, czyli firmê która oferuje prace. w swych dzia³aniach przestrzegaæ T. K. Miniony rok oceniam pozy- oraz na tablicy og³oszeñ w sie- uleg³y znacznemu zmniejszeniu.
Bezrobotni nie maj¹ obowi¹zku obowi¹zuj¹cych przepisów praw- tywnie. Utrzymuj¹ca siê niska dzibie PUP. Red. Pracownicy jakich bran¿ s¹ 
informowania Urzêdu Pracy, ¿e nych, co w niejednym przypadku liczba bezrobotnych oraz stopa Red. Panie Dyrektorze, proszê najbardziej poszukiwani? Które 
skorzystali z oferty, wiec trudno wywo³uje niezadowolenie klien- bezrobocia, w zestawieniu z du- powiedzieæ naszym czytelnikom sektory rynku pracy s¹ na chwilê 
nam jest powiedzieæ ile osób tów. Chcia³bym zwróciæ uwagê na ¿ymi œrodkami na aktywizacjê jak kszta³tuje siê wysokoœæ obecn¹ nasycone?
miesiêcznie wyje¿d¿a do pracy za bardzo istotne zmiany, które zasz³y bezrobotnych, da³a szansê na objê- œrodków finansowych jakimi T. K. Tutaj mamy sytuacjê nie-
granic¹. Jesteœmy w stanie stwier-w maju 2014 roku. Od 27 maja cie ró¿nymi formami aktywizacji dysponuje PUP? zmienn¹ od lat - zwiêksza siê jedy-

obowi¹zuje nowelizacja ustawy znacznego odsetka klientów urzê- T. K. W bie¿¹cym roku Powiatowy nie skala. Na chwilê obecn¹ dziæ ile osób wraca po pracy za 
o promocji zatrudnienia i instytuc- du pracy. Wielu pracodawców Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim potrzeba kierowców, wszelkich granic¹, bo takie osoby rejestruj¹ 
jach rynku pracy. Rzecz¹, któr¹ mog³o skorzystaæ z nowego instru- dysponuje œrodkami finansowym osób z kwalifikacjami typowo siê i najczêœciej przynosz¹ zaœ-
odczu³y wszystkie osoby pozosta- mentu wspieraj¹cego kszta³cenie na aktywizacjê osób bezrobotnych zawodowymi - spawaczy, mecha- wiadczenie pracy. My tworzymy 
j¹ce w ewidencji osób bezrobot- ustawiczne pracowników i praco- w wysokoœci prawie 9,5 mln z³. ników, osób posiadaj¹cych upraw- szansê, ale oczywiœcie nie ma 
nych by³o profilowanie pomocy. dawców - Krajowego Funduszu Œrodki te w znacznej wiêkszoœci nienia do obs³ugi wózków wid³o- obowi¹zku z jej skorzystania, 
Ka¿da z osób, która jest u nas Szkoleniowego. zosta³y pozyskane - z inicjatywy wych, murarzy, malarzy - im naj- decyzje zawsze podejmuje osoba 
zarejestrowana, poddana by³a W tym roku realizowaæ bêdziemy Urzêdu - na realizacjê dwóch ³atwiej znaleŸæ pracê. Z drugiej bezrobotna, czy chce z takiej 
badaniu ankietowemu, na podsta- m.in.. programy - (³¹cznie 5 programów regionalnych podjê- strony, ze wzglêdu na ni¿ demogra- propozycji skorzystaæ czy te¿ nie.
wie którego okreœlaliœmy profile programów) - na które pozyskano tych z inicjatywy Wojewódzkiego ficzny na pewno mamy do czynie- Dziêkujê za rozmowê.
pomocy. Druga kwestia zwi¹zana œrodki z Funduszu Pracy: Urzêdu Pracy w Lublinie.  Bior¹c nia z nasyceniem w szko³ach - Redakcja.

Ponad 9.5 miliona z³ na aktywizacjê zawodow¹ z PUP

Zapracowali 
na medal

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Lublinie 
zorganizowa³ konferencjê pt. „Rok 2016 = klimat 
dla przedsiêbiorczoœci“, którego celem  by³a pro-
mocja Regionalnego Planu Dzia³añ na rzecz 
Zatrudnienia. W konferencji uczestniczyli 
miêdzy innymi Marsza³ek Województwa S³awo-
mir Sosnowski wraz z zastêpc¹ Krzysztofem 
Grabczukiem. Powiatowy Urz¹d Pracy w Jano-
wie Lubeskim swoj¹ obecnoœæ zaakcentowa³ 
medalowo. Br¹zowe medale za d³ugoletni¹ 
s³u¿bê  odznaczeni zostali: Edyta Kuœmierczyk, 
Piotr Sawicki, Jadwiga Radomska, Anna Wojtan - 
Krzysztoñ, Katarzyna ¯o³ynia. W imieniu 
Prezydanta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji 
medalami dokona³ Wicewojewoda Lubelski 
Robert Gmitruczuk. Redakcja gratuluje odzna-
czonym pracownikom, gratulacje nale¿¹ sie tak-
¿e Dyrekcji PUP jak równie¿ Zarz¹dowi Powiatu 
¿e dysponuj¹ zas³u¿on¹ i doœwiadczon¹ kadr¹ .

Jan Machulak

W dniach 16 - 17 stycznia MOK odby³y siê przes³uchania czesnej aran¿acji oraz pastora³- kolêdy i pastora³ki zarówno te 
po raz 21 odby³ siê Ogólnopol- konkursowe. Na scenie zapre- kê ,,Z³oto, Mirra i Kadzid³o”. doskonale nam znane, jak i tro-
ski Festiwal Kolêd i Pastora³ek zentowa³o siê 36 wykonawców XXI Festiwal Kolêd i Pastora- chê zapomniane. Gratulujemy 
Jaros³aw 2016. Pierwszego wy³onionych w drodze elimi- ³ek w Jaros³awiu zakoñczy³ 17 Oli I miejsca i ¿yczymy 
dnia w sali widowiskowej nacji. Wystêpy wokalistów stycznia koncert galowy. Lau- dalszych sukcesów wokalnych.

ocenia³o jury w sk³adzie: dr reaci festiwalu zaprezentowali Redakcja
Olga Popowicz - Wydzia³ Mu-
zyki Uniwersytet Rzeszowski - 
Akademia Muzyczna w Kra-
kowie, mgr Jadwiga Nowosiad 
- chórmistrz PSM w Jaros³a-
wiu, ks. Dr hab. Tadeusz Brat-
kowski - Wydzia³ Muzyki - 
Uniwersytet Rzeszowski.
G³ówna nagroda w kategorii I- 
szko³y gimnazjalne powêdro-
wa³a do uczennicy Publicznego 
Gimnazjum w Janowie Lubel-
skim - Aleksandry Hulak. 
W przes³uchaniach konkurso-
wych Ola zaprezentowa³a kolê-
dê ,,Mizerna Cicha w nowo-

I miejsce Oli Hulak w XXI Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Jaros³awiu
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Zakup urz¹dzeñ medycznych ranych podczas koncertów, inn¹ 
na oddzia³ach pediatrycznych oraz form¹ zbierania pieniêdzy by³a 
zapewnienie godnej opieki medy- kwesta uliczna. W tym roku, tak 
cznej seniorom to g³ówny cel jak w poprzednim du¿¹ pomoc¹ 
tegorocznej Wielkiej Orkiestry s³u¿yli wolontariusze oraz cz³on-
Œwi¹tecznej Pomocy. Ju¿ od 24 lat kowie IV Grupy Rozpoznawczo - 
w miesi¹cu styczniu do tej ogólno- Uderzeniowej. 
polskiej akcji w³¹czaj¹ siê gminne, Zaznaczmy, ¿e ³¹czna kwota 
miejskie i wojewódzkie oœrodki zebranych pieniêdzy w Janowie 
kultury. Jednym z nich jest Janow- Lubelskim wynios³a 6,5 tys. z³.  

zespó³ „Confitura” i zespó³ „Dzia-ski Oœrodek Kultury, który ju¿ dzie- G³ówny sztab WOŒP mieœci³ siê 
dek”. W trakcie koncertów odby³y wiêtnaœcie lat „towarzysz” tej ogól- w Janowskim Oœrodku Kultury, 
siê liczne licytacje wspieraj¹ce ten nopolskiej akcji „dobrego serca”. jego szefem ju¿ od kilku lat jest 
szczytny cel. Przypomnijmy, ¿e W tym roku 10 stycznia, na des- Matylda Micha³ek z tego¿ oœrodka.
oprócz licytacji, czy datek zbie-kach JOK zagra³ „Olek Orkiestra”, Dorota Kozdra

„O jeden dzieñ d³u¿ej…”

Za³o¿ony w 1834 roku przy niêto cmentarz (pozostawiaj¹c 
goœciñcu prowadz¹cym z Bia³ej do czêœæ wojskow¹), na którym znaj-
Zofianki, jako cmentarz parafialny. dowa³o siê jeszcze wiele kamien-
Pochówki zmar³ych trwa³y do nych nagrobków i murowanych 
1961 roku. W tamtym czasie teren grobowców. Teren ten zosta³ 
cmentarza liczy³ oko³o 3 morgów. zaorany. Prace dotycz¹ce upamiêt-
Szybko uleg³ on zape³nieniu. Jak nienia cmentarza rozpoczê³y siê w 
podaje Zenon Baranowski „plano- II po³owie lat 80 - tych. Teren 
wano jego rozszerzenie, lecz cmentarza zosta³ uporz¹dkowany. 
w uwagi na kamieniste pod³o¿e, W 1992 roku wykonano krzy¿ 
b³otnist¹ drogê oraz koniecznoœæ dêbowy na szczudle betonowym. 
zakupu miejskich gruntów, zrezyg- W 1993 roku wykonano tablice 
nowano z tego”. W 1872/1973 roku pami¹tkow¹ z granitu z bramowa-
teren cmentarza postanowiono niem. Ponadto odremontowano 
ogrodziæ drewnianym p³otkiem. kopiec ziemny, charakterystyczny 
W wyniku dzia³añ wojennych I dla cmentarza wojennego, rêcznie 
wojny œwiatowej p³ot sp³on¹³. formowano groblê. Cmentarz 
W roku 1914 zosta³y tu pochowane odrestaurowano przy pomocy 
zw³oki ¿o³nierzy rosyjskich, aust- mieszkañców wsi Bia³a. Cmentarz 
riackich, którzy zginêli w bitwie wpisano do rejestru zabytków 
pod Godziszowem dnia 21 sierpnia ówczesnego województwa tarno-
1914 roku. St¹d póŸniejsza nazwa brzeskiego w 1992 roku (decyzja 
cmentarz austriacki. Obszar liczy³ nr4/92 z dn. 6 marca 1992 roku). 
ok. 56 arów. Mogi³y ¿o³nierzy (zie- Dzisiaj mo¿emy dostrzec w cent-
mne) zosta³y usytuowane wokó³ ralnej czêœci cmentarza drewniany 
niewielkiego wzniesienia, na krzy¿ oraz kamieñ z tablic¹: 
którym znajdowa³a siê centralna „ŒMIERÆ NIE WIECZNA - WIE-
mogi³a. Ca³oœæ cmentarza otoczo- CZNA WIARA, BO¯E POKOJU 
na by³a fos¹. W ka¿dym jednym DAJ CISZÊ WYTCHNIENIA 
grobie pochowanych by³o od 20- ¯O£NIERZOM AUSTRIACKIM, 
30 osób. Na cmentarzu znajduje siê KTÓRZY POLEGLI W BOJU 
15 mogi³ zbiorowych, w których PODCZAS I WOJNY ŒWIATO-
pochowanych jest ok. 15 tysiêcy W E J  S P O £ E C Z E Ñ S T W O  
¿o³nierzy. Z okresu I wojny J A N O WA L U B E L S K I E G O  
œwiatowej zachowa³o siê nazwisko 1 LISTOPADA 1993 r.”. 
¿o³nierza s³u¿¹cego w armii aust- W bie¿¹cym roku (2016) cmentarz 
riackiej, poleg³ego w bitwie pod zostanie odpowiednio oznako-
Godziszowem. Stanis³aw Krama- wany z umieszczeniem tablicy 
rzewski - student Politechniki, informacyjnej. 
kadet Pu³ku Strzelców Polnych. Tekst: Dorota Kozdra,
Podczas II wojny œwiatowej zamk- foto: Tomasz Jaworski

Cmentarz austriacki

torzy przygotowali trasê oraz 
kilkanaœcie par kompletnych nart 
biegowych. Antoni Sydor Instruk-
tor Turystyki Kwalifikowanej - 
Narciarskiej zapozna³ uczestników 
z zasadami doboru sprzêtu oraz 
podstawowymi ewolucjami zape-
wniaj¹cymi bezpieczn¹ jazdê. 
Sprawdzianem nabytych umiejêt-
noœci by³y towarzyskie zawody 
przeprowadzone systemem elimi-
nacyjnym. Po wysi³ku uczestni-
ków i emocjach opiekunów wszy-
scy chêtnie zgromadzili siê przy 
ognisku na pieczeniu kie³basek. 
Poczêstunek ufundowali radni 
S³awomir Dworak i Grzegorz Flis 

Stabilna zimowa pogoda (do zumienie  Inicjatyw Samorz¹do- oraz druh OSP Janów Lubelski 
niedzieli 24 stycznia br.) zachêca³a wych w Janowie Lubelskim we Janusz Lepiejza. W czasie rozmów 
wielu mieszkañców naszego mia- wspó³pracy z Ochotnicz¹ Stra¿¹ z mieszkañcami Osiedla uzgodnio-
sta do wyjœcia  z domów na tereny Po¿arn¹ w Janowie Lubelskim no przeprowadzenie kolejnych 
rekreacyjne. W samym Janowie zorganizowa³o kolejn¹ imprez¹ zajêæ nart biegowych w czasie ferii 
Lubelskim by³y dobre warunki do narciarsk¹ na terenie przy Placu zimowych, jeœli tylko aura bêdzie 
uprawiania ró¿nych zimowych Zabaw na Osiedlu Zaolszynie. ³askawa. Do zobaczenia na nartach 
aktywnoœci - w tym narciarstwa ZapowiedŸ imprezy zgromadzi³a biegowych w zimowej scenerii 
biegowego. w mroŸn¹ i s³oneczn¹ sobotê 23 Góry Zaolszynie.
W celu popularyzacji narciarstwa stycznia br. spor¹ grupê dzieci, Tekst: organizatorzy
biegowego Stowarzyszenie Poro- m³odzie¿y i doros³ych. Organiza- Foto: Arch. Stowarzyszenia

Na nartach biegowych - zimowa impreza 
na Osiedlu Zaolszynie 2016 Z okazji 10-lecia poœwiêcenia Domu. Nastêpnie Mieszkañcy Do-

pos¹gu Jana Paw³a II w „BARKA” mu zaprezentowali program s³ow-
Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana no - muzyczny poœwiêcony œw. 
Paw³a II w Janowie Lubelskim Janowi Paw³owi II, przygotowany 
odby³y siê okolicznoœciowe uro- pod kierunkiem Pani Teresy Duda 
czystoœci, które zosta³y po³¹czone i Pañstwa Ireny i Edwarda Ole-
z wizyt¹ duszpastersk¹ - ks. Jacka chów. Po uroczystoœciach w Kap-
Beksiñskiego - Proboszcza Parafii licy Domu rozpoczê³a siê wizyta 
Rzymskokatolickiej pw. œw. Jad- duszpasterska. ks. Jacek Beksiñski 
wigi Królowej w Janowie Lu- odwiedzi³ wszystkich Mieszkañ-
belskim. Uroczystoœci rozpoczê³y ców Domu.
siê od Mszy œw. w intencji Miesz- DPS „Barka” w Janowie 
kañców i Pracowników w Kaplicy Lubelskim

Jubileusz 10-lecia w „BARCE”

Tradycyjnie 6 stycznia w Œwiê-
to Trzech Króli w Janowie Lubel-
skim przy œpiewie kolêd ¿yczenia 
noworoczne z³o¿yli sobie uczestni-
cy dorocznego spotkania op³atko-
wego.
Na zaproszenie pos³a do Parlamen-
tu Europejskiego prof. Miros³awa 
Piotrowskiego oraz Grzegorza Fli-
sa Prezesa Stowarzyszenia Porozu-
mienie Inicjatyw Samorz¹dowych 
w Janowie Lubelskim przyby³o 
niemal sto szeœædziesi¹t osób. Obe-
cni byli proboszczowie okolicz-
nych parafii: ks. kanonik dr Jacek 
Staszak, dziekan Dekanatu Janów 
Lubelski, proboszcz parafii p.w. 
œw. Jana Chrzciciela w Janowie w Trzêsinach oraz o. Karol Adamo- Zosta³ przes³any równie¿ list 
Lubelskim, ks. kanonik dr Jacek wicz z sanktuarium œw. Antoniego z podziêkowaniem za zaproszenie 
Beksiñski, zastêpca Dziekana z Padwy w Radecznicy. W spotka- od Ministra Skarbu Pañstwa Dawi-
Dekanatu Janów Lubelski, probo- niu op³atkowym uczestniczyli da Jackiewicza, który z powodu 
szcz parafii p.w. œw. Jadwigi Kró- Sekretarz Stanu w Ministerstwie nagromadzenia obowi¹zków s³u¿-
lowej w Janowie Lubelskim, ks. Sportu i Turystyki Jaros³aw Sta- bowych nie móg³ osobiœcie uczest-
kanonik Józef Krawczyk, pro- wiarski, Pos³owie na Sejm RP Je- niczyæ w naszym spotkaniu. Pan 
boszcz parafii p.w. œw. Teresy od rzy Bielecki i Artur Soboñ, Zdzi- Minister w liœcie przekaza³ ¿ycze-
Dzieci¹tka Jezus w Godziszowie, s³aw Podkañski radny sejmiku nia zdrowia i wszelkiej pomyœlno-
ks. Kazimierz Sagan proboszcz województwa lubelskiego, Staro- œci dla wszystkich uczestników 
parafii p.w. œw. Wojciecha Biskupa sta Janowski Grzegorz Pyrzyna, spotkania. Piêknym œpiewem uro-
i Mêczennika w Momotach Gór- Burmistrz Kraœnika Miros³aw czystoœæ uœwietni³a Monika Rapa, 
nych, ks. mgr Bartosz Rachwa³ W³odarczyk, Burmistrz Ostrowa stypendystka Stowarzyszenia Ra-
proboszcz parafii p.w. œw. Anny Lubelskiego Józef Gruszczyk, zem dla Lubelszczyzny. Na zakoñ-
w Branwi, ks. kanonik Piotr Wójt gminy Dzwola Stanis³aw Ro- czenie spotkania wszyscy obecni 
Kubicz proboszcz parafii Matki ¿ek, radni wszystkich szczebli sa- odœpiewali radosne sto lat dla prof. 
Boskiej Czêstochowskiej w Dzwo- morz¹du terytorialnego, przedsiê- Miros³awa Piotrowskiego z racji 
li, ks. dr Antoni Drabowicz wika- biorcy, przedstawiciele stowarzy- przypadaj¹cych urodzin oraz 
riusz z Dzwoli, ks. Julian Brze- szeñ i organizacji lokalnych, a tak- wrêczono jubilaowi symbolicznie 
zicki, proboszcz parafii pod wez- ¿e mieszkañcy powiatu janowskie- piêædziesi¹t ró¿.
waniem Œw. Jana Chrzciciela go i goœcie z ca³ego województwa. 

Op³atek Stowarzyszenia Porozumienie 
Inicjatyw Samorz¹dowych

Tekst: Grzegorz Flis, 
foto; Archiwum Stowarzyszenia
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W œwi¹tecznej atmosferze trady- kreœli³a, ¿e „bardzo wa¿nym zada- nych dla seniorów. To nie jedyne cele, 
cyjne w Domu Nauczyciela przy niem w 2015 roku by³a promocja które stawia sobie Zarz¹d PZERiI 
ulicy Ogrodowej dnia 26 stycznia br.  Szko³y dla Super Babci i Super w Janowie Lubelskim w 2016 roku. 
spotkali siê cz³onkowie Zarz¹du Dziadka. Wspólnym staraniem Mi³ym akcentem podsumowuj¹cym 
Rejonowego PZERiI w Janowie z Emeryck¹ Grup¹ Teatraln¹ promo- pracê cz³onków Zwi¹zku by³ moment 
Lubelskim, którzy podsumowali waliœmy to dzia³anie przez ostatnie wrêczenia dyplomów wszystkim 
dzia³alnoœæ za 2015 rok. Tu trzeba 2 lata. Grupa Teatralna zas³u¿y³a siê uczestnikom za udzia³ w I edycji pro-
podkreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ zarz¹du na swoimi wystêpami, dlatego podjêliœ- jektu „Aktywny Dziadek, Aktywna 
rzecz seniorów, emerytów jest na my dzia³ania, aby przekszta³ciæ j¹ Babcia”. Dyplomy i gratulacje zosta-
bardzo wysokim poziomie, szcze- w teatr amatorski”. ³y otrzymane z r¹k Bronis³awa Wit-
gólnie w zakresie dzia³alnoœci kultu- Zauwa¿my, ¿e janowski zwi¹zek kowskiego -  szefa okrêgu PZERiI 
ralno - artystycznej. Jednak¿e to nie obecny jest na imprezach promocyj- w Zamoœciu oraz Janusza Witko-
jedyne priorytety, które zosta³y wyso- nych, bierze aktywy udzia³ w uroczy- wskiego - Wiceprezesa Stowarzy-
ko ocenione przez zamojski PZERiI. stoœciach patriotyczno - religijnych, szenia LGD „Leœny Kr¹g” z Janowa 
Bronis³aw Witkowski – szef zamoj- aktywnie w³¹cza siê we wspó³orga- Lubelskiego. Nadmieñmy, ¿e w mi-
skiego okrêgu, podkreœli³, ¿e inne nizowanie imprez masowych, takich nionym roku zosta³y utworzone dwie 
zarz¹dy powinni wzi¹æ przyk³ad jak np. Festiwal Kaszy „Gryczaki”. nowe komórki - w £adzie i w Bato-
z janowskiego okrêgu. Tutaj szcze- Grupa Teatralna wystawi³a przedsta- rzu. Obecnie zwi¹zek zrzesza 238 
gólne uznanie skierowa³ w stronê wienia w placówkach oœwiatowych cz³onków. Jak zapowiada przewodni-
szefowej - Zofii Widz - Bary³a. Pan na terenie nie tylko powiatu janow- cz¹ca Zarz¹du Rejonowego Zofia 
Witkowski wyrazi³ s³owa uznania za skiego, ale tak¿e bi³gorajskiego (³¹cz- Widz - Bary³a „Myœlê, ¿e ta liczba 
realizacjê projektu „Aktywny Dzia- nie 39 spektakli). Janowski zarz¹d z ka¿dym rokiem bêdzie ros³a, ¿e nam 
dek, Aktywna Babcia”. „Wspania³ym realizuje projekty, które zmierzaj¹ do seniorom bêdzie przybywaæ nowych 
pomys³em jest organizacja obchodów zachowania zdrowia, sprawnoœci pomys³ów, które zostan¹ w pe³ni 
Œwiatowego Dnia Inwalidy” - zazna- fizycznej i umys³owej. Wspomnieæ zrealizowane i nale¿ycie przez nas 
czy³ rozmówca. „Na przyk³adzie nale¿y o tym, ¿e w ramach programu wykorzystane”. Na zakoñczenie 
janowskiego okrêgu widzimy i po- „Aktywny Dziadek, Aktywna Bab- spotkania przed zgromadzon¹ pub-
dziwiamy integracjê spo³ecznoœci cia” pod kierunkiem Jaros³awa Lali- licznoœci¹ wyst¹pi³y przedszkolaki z 
emeryckiej” - kontynuowa³ Broni- ka, seniorzy doskonalili techniki Publicznego Przedszkola nr 3. Prog-
s³aw Witkowski. Nie ukrywajmy, rok obs³ugi komputera. W bie¿¹cym roku ram artystyczny umili³ wszystkim 
2015 dla janowskiego Zarz¹du jak zapowiedzia³a Zofia Widz-Bary³a czas. Tym bardziej, ¿e mali artyœci 
up³yn¹³ pod katem podejmowania „planujemy rozwin¹æ wspó³pracê oprócz jase³ek, przygotowali dodat-
nowych wyzwañ na gruncie integra- z Bibliotek¹ Pedagogiczn¹ w zakresie kowy program dotycz¹cy obchodz¹-
cji spo³ecznej, ze szczególnym uw- obs³ugi komputera i pracy z Interne- cego w minionym tygodniu Dnia 
zglêdnieniem integracji miêdzypoko- tem”. Szefowa janowskiego okrêgu, Babci i Dziadka. Tym razem Super 
leniowej. Szefowa janowskiego nie ukrywa, ¿e ma na uwadze, aby Wnuki wyst¹pi³y dla Super Dziad-
zwi¹zku Zofia Widz - Bary³a pod- zwiêkszyæ czêstotliwoœæ porad praw- ków.

Jak min¹³ rok janowskiego Zarz¹du 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów?

Takiej imprezy pozazdroœci³by muzyce, przy jeszcze lepszym Wspólne zabawy przy muzyce tle ramy bêd¹ dla innych nie tylko Odnotujmy, ¿e bal by³ rezultatem 
niejeden doros³y. Bal nad bale. towarzystwie. 17 stycznia br. ul. sprawi³y wiele radoœci uczestni- mi³¹ pami¹tk¹ przypominaj¹c¹ to koñcowym projektu „Aktywny 
Zapytani goœcie o wra¿enie ze Ogrodowa, Zespó³ Szkó³ Tech- kom imprezy. Szczególnie tym wyj¹tkowe spotkanie, ale tak¿e Dziadek, Aktywna Babcia”, reali-
spotkania, podkreœlaj¹, ¿e by³y to nicznych, na parkiecie tañcz¹ najm³odszym. Bal poprowadzony pytaniem skierowanym do nas zowanego w drugim pó³roczu 2015 
wyj¹tkowe chwile spêdzone w gro- przedszkolaki, tañcz¹ babcie i tañ- zosta³ przez animatorów zabaw wszystkich - jak budujê siê inte- roku.
nie najbli¿szych, przy dobrej cz¹ wszystkie mamy milusiñskich. ruchowych. Zdjêcie wykonane na gracjê miêdzypokoleniow¹? 

Super bal dla Super Wnuków !

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Halina Drelich

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Starosta Janowski zaprasza mieszkañców Powiatu Janow-
skiego bêd¹cych w wieku 35 - 64 lata do udzia³u w programie 
zdrowotnym „WeŸ sobie zdrowie do serca” polegaj¹cego na 
zg³oszeniu siê do Mobilnego Punktu Porad w celu 
przeprowadzenia bezp³atnych badañ chorób uk³adu kr¹¿enia. 
W przypadku niepokoj¹cych wyników pacjenci dostan¹ 
skierowania na bezp³atne wizyty do kardiologa i dalsze bada-
nia tj.: pog³êbione badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe 
i wysi³kowe, Doppler naczyñ, badanie holterowskie RR 
i EKG oraz echo serca z opisem).

Badania w Mobilnym Punkcie Porad bêd¹ odbywaæ
siê w kolejne wtorki, œrody i czwartki:

02-03-04; 09-10-11; 16-17-18; 23-24-25 lutego 2016 r.
01-02-03; 08-09-10 marca 2016 r.
w Janowskim Oœrodku Kultury

Punkt bêdzie czynny w godzinach od 11:30 do 17:30. 
Wszystkie osoby, które uczestnicz¹ w badaniach bêd¹ 

braæ udzia³ w losowaniu cennych nagród. 
Do wygrania rowery i sprzêt AGD: m.in. parowary, 
sokowirówki, blendery oraz wiele innych nagród !!!

W celu sprawnego przeprowadzenia badañ proponujemy 
Pañstwu rejestracjê telefoniczn¹ pod numerem telefonu 
15 872 43 30 lub w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Jano-
wie Lubelskim w godzinach pracy urzêdu tj. 7.30 - 15.30.
Proszê zabraæ ze sob¹ dowód osobisty.
Szczegó³y na stronie internetowej powiatu, gminy oraz stronie 
internetowej projektu: www.zdrowiedoserca.pl

Program opiera siê na wykorzystaniu internetowej 
poczty e-mail. W dobie powszechnej informatyzacji, coraz 
wiêcej osób prywatnych oraz szkó³ posiada dostêp do 
Internetu.
"Niebieska e-skrzynka" ma na celu swobodny, nieskrêpo-
wany dostêp dzieci i m³odzie¿y do instytucji zajmuj¹cych 
siê problematyk¹ patologii spo³ecznych.
W przypadku zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia pozwoli to na 
natychmiastow¹ reakcjê odpowiednich s³u¿b a zg³oszenia 
bêd¹ na bie¿¹co monitorowane, dziêki czemu ¿adna 
wiadomoœæ nie pozostanie bez reakcji Policji.
Ka¿da osoba, która wykorzysta ten adres w sposób 
z³oœliwy lub dla ¿artu, albo wywo³a fa³szywy alarm, nara¿a 
siê na odpowiedzialnoœæ karn¹.

KPP w Janowie Lubelskim

niebieska.eskrzynka@lu.policja.gov.pl

Niebieska e-skrzynka
Starostwo Powiatowe w Jano- Jakiego zakresu prawa dotyczyæ nych przez Okrêgow¹ Radê 

bêdzie nieodp³atna pomoc Adwokack¹ i Okrêgow¹ Izbê wie Lubelskim uprzejmie infor-
prawna? Uprawnieni bêd¹ mogli Radców Prawnych. Punkt pomo-muje, i¿ na terenie Powiatu 
uzyskaæ informacje w zakresie: cy prawnej prowadzony bezpo-Janowskiego od stycznia br. roz-
- prawa pracy, œrednio przez Starostwo Powiato-poczê³y dzia³alnoœæ punkty 
- przygotowania do rozpoczêcia we, znajduje siê w Janowie nieodp³atnej pomocy prawnej. 
dzia³alnoœci gospodarczej, Lubelskim przy ul. Ogrodowej Dla kogo? Ustawa zak³ada, ¿e 
- prawa cywilnego, 20 (budynek internatu ZST) 

darmow¹ pomoc prawn¹ (na 
- spraw karnych, i czynny jest od poniedzia³ku do 

etapie przeds¹dowym) otrzymaj¹: 
- spraw administracyjnych, pi¹tku w godz. od 9.00 do 13.00. 

m³odzie¿ do 26. roku ¿ycia, osoby, 
- ubezpieczenia spo³ecznego, Pomoc prawna udzielana jest 

którym w okresie roku poprzedza- - spraw rodzinnych, równie¿ w punkcie nieodp³atnych 
j¹cego zosta³o przyznane œwiad- - prawa podatkowego z wy³¹cze- porad prawnych prowadzonym 
czenie z pomocy spo³ecznej na niem spraw podatkowych zwi¹za- przez organizacjê pozarz¹dow¹ - 
podstawie ustawy o pomocy nych z prowadzeniem dzia³alnoœci Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej 
spo³ecznej, osoby, które ukoñczy- gospodarczej. z siedzib¹ w Warszawie przy 
³y 65. lat, osoby posiadaj¹ce Pomoc nie bêdzie natomiast ul. Chmielnej 6/6.
wa¿n¹ Kartê Du¿ej Rodziny, obejmowa³a spraw z zakresu pra- Usytuowanie i harmonogram 
kombatanci, weterani, zagro¿eni wa celnego, dewizowego, handlo- prowadzenia przez Zwi¹zek 
lub poszkodowani katastrof¹ wego i dzia³alnoœci gospodarczej, M³odzie¿y Wiejskiej punktu 
naturaln¹, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub z wyj¹tkiem przygotowywania do nieodp³atnej pomocy prawnej 
awari¹ techniczn¹. jej rozpoczêcia. Pomoc prawna na terenie Powiatu 

bêdzie udzielana przez adwoka- Janowskiego codziennie od Co obejmuje? Pomoc prawna 
tów i radców prawnych wskaza- poniedzia³ku do pi¹tkubêdzie polega³a na: poinformo-

waniu osoby uprawnionej o obo-
wi¹zuj¹cym stanie prawnym, 
przys³uguj¹cych jej uprawnie-
niach lub spoczywaj¹cych na niej 
obowi¹zkach; wskazaniu osobie 
uprawnionej sposobu rozwi¹zania 
dotycz¹cego jej problemu praw-
nego; pomocy w sporz¹dzeniu 
wymagaj¹cego wiedzy prawni-
czej projektu pisma w zakresie 
niezbêdnym do udzielenia pomo-
cy, z wy³¹czeniem pism pro-
cesowych w postêpowaniach 
przygotowawczym lub s¹dowym 
i pism w postêpowaniu s¹dowo-
administracyjnym; sporz¹dzeniu 
projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów s¹dowych lub o usta-
nowienie pe³nomocnika z urzêdu.

Darmowa Pomoc Prawna

Ka¿da zainteresowana osoba, spe³niaj¹ca kryteria ustawowe mo¿e skorzystaæ z bezp³atnej pomocy 
prawnej w ka¿dym z punktów pomocy prawnej, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania.

L.p.
Nazwa jednostki 
udostêpniaj¹cej 

lokal

Usytuowanie 
lokalu

Dni tygodnia i godziny 
dzia³ania punktu

1.
Urz¹d Gminy 

Batorz

Siedziba Urzêdu 
Gminy pok. nr 

23

Co drugi poniedzia³ek - 
od 9.00 do 13.00 (zamiennie 

z gmin¹ Chrzanów)

2.
Urz¹d Gminy 

Chrzanów

Siedziba Urzêdu 
Gminy pok. nr 

14

Co drugi poniedzia³ek - 
od 9.00 do 13.00 (zamiennie 

z Gmin¹ Batorz)

3.
Urz¹d Gminy 
Godziszów

Siedziba Urzêdu 
Gminy pok. nr 3

Wtorek od 9.00 do 13.00

4.
Urz¹d Gminy 

Dzwola
Siedziba Urzêdu 
Gminy pok. nr 6

Œroda od 9.00 do 13.00

5.
Urz¹d Gminy 
Modliborzyce

Siedziba Urzêdu 
Miejskiego pok. 

nr 5
Czwartek od 9.00 do 13.00

6.
Urz¹d Gminy 
Potok Wielki

Siedziba Urzêdu 
Gminy pok. nr X

Pi¹tek od 9.00 do 13.00

Szanowni Pañstwo

153 rocznica Powstania Stycznio-
wego: 

27 stycznia 1945 roku, a dziœ…

a nastêpna w brzuch, wyrywaj¹c 7 tys. wiêŸniów, w tym kilkaset 
Postaæ Marcina Borelow- czêœæ krêgos³upa. Umar³ na polu dzieci. Mimo udzielonej pomocy 

skiego „Lelewela”, przypominamy walki. Szef sztabu mjr Wallisch lekarskiej wielu zmar³o z wycieñ-
sobie 22 stycznia 2016 roku w rocz- próbowa³ ratowaæ sytuacjê, jednak czenia. Resztê wiêŸniów Niemcy 
nicê najwiêkszego polskiego pow- i on zosta³ œmiertelnie ugodzony ewakuowali w g³¹b Rzeszy w tzw. 
stania narodowego wywo³anego kul¹. W bitwie pod Batorzem zginê³o Marszu Œmierci. „Nie zdawaliœmy 
przeciw Rosji.  Wybuch³o 22 sty- 30 powstañców, rannych zosta³o 47, sobie sprawy z tego, co zobaczymy. 
cznia 1863 roku w Królestwie Pols- w tym paru oficerów, a kilkudziesiê- Wiedzieliœmy od Polaków tylko, ¿e 
kim oraz 1 lutego 1863 roku w by³ym ciu wziêto do niewoli. Œmieræ Lele- pod miastem jest obóz, a w nim 
Wielkim Ksiêstwie Litewskim. wela wywar³a deprymuj¹ce wra¿e- Niemcy pal¹ ludzi w piecach. Przed 
Objê³o tereny Królestwa Polskiego, nie na powstañcach, którzy za³amali bram¹ KL Auschwitz stanêliœmy 
Litwy, Bia³orusi i w mniejszym stop- siê, stracili animusz i wolê walki”. o œwicie. Widok by³ straszny, za 
niu Ukrainy. Powstanie trwa³o do Klêska powstania styczniowego ogrodzeniem w grupkach stali 
jesieni 1864 roku. Oprócz Marcina spowodowa³a ogromne straty ma- ludzie. W³aœciwie nie byli to ludzie, 
Borelowskiego na terenie okrêgu ja- terialne, ludnoœciowe oraz konfis- tylko szkielety odziane w pasiaki, 
nowskiego (tj. teren obecnego po- katê maj¹tków uczestników posta- które zamiast butów mia³y na nogach 
wiatu janowskiego i kraœnickiego nia. Nastêpstwem powstania stycz- jakieœ szmaty. Gdy do nich podesz-
oraz rejon Zaklikowa), oddzia³ami niowego by³a te¿ likwidacja odrêb- liœmy, byli tak wycieñczeni, ¿e nie 
partyzanckimi dowodzili: Tomasz noœci i autonomii Królestwa Polskie- mieli si³y podnieœæ g³ów. Nie wie-
Wierzbicki, Kajetan Æwiek - Ciesz- go. Nazwê kraju zmieniono na rzyli, ¿e s¹ wolni. Najbardziej 
kowski, Gustaw Zakrzewski, Jan Przywiœlañski Kraj i podzielono na wstrz¹saj¹ce by³o to, co zastaliœmy 
Czerwiñski, Edward Œlaski, Alek- 10 guberni. Zakazano dzia³alnoœci w barakach. W jednym natknêliœmy 
sander Waligórski, Micha³ Hey- oœwiatowej i kulturalnej w jêzyku siê na wycieñczone dzieci, w innym 
denreich -„Kruk”, W³adys³aw Rudz- polskim. Do szkó³ i urzêdów na stos martwych kobiecych cia³. 
ki, Karol Krysiñski. Jak podaje administracyjnych wprowadzono Straszliwe wychudzone le¿a³y nagie, 
Zdzis³aw Latos: „dnia 31 sierpnia jêzyk rosyjski jako jêzyk oficjalny. we krwi. Byliœmy w szoku…” - 
oddz. Lelewela licz¹cy ok. 210 ludzi, czytamy we wspomnieniach œwiad-
powracaj¹c z Galicji, zdoby³ maga- To ju¿ 71 lat. Dnia 27 stycznia 2016 ka „tamtych wydarzeñ”. Co znaczy 
zyny stra¿y granicznej w Zaklikowie. roku obchodziliœmy kolejn¹ roczni- dziœ s³owo „wyzwolenie”?
Œcigany przez Rosjan pomaszerowa³ cê wyzwolenia obozu koncentracyj- Wyzwolono Auschwitz, ale czy 
w kierunku Józefowa, nastêpnie do nego w Auschwitz. By³o to dok³ad- mo¿na wyzwoliæ siê z Auschwitz? 
Panasówki. Po stoczonym boju nie w sobotê 27 stycznia 1945 roku. Od prze¿yæ, od wspomnieñ. Co 
3 wrzeœnia pod¹¿y³ w kierunku Kres „fabryce œmierci” po³o¿y³a znaczy Auschwitz dziœ - dla nas, dla 
Otrocza i Batorza, gdzie 6.wrzeœnia ofensywa ¿o³nierzy radzieckich na tych wszystkich, których bliscy byli 
dosz³o do bitwy. Kula ugodzi³a teren niemieckiego obozu koncen- wiêŸniami obozu? 
Marcina Borelowskiego w nogê, tracyjnego. Uda³o im siê uwolniæ Dorota Kozdra

Kartka z kalendarza
PrzejdŸ przez ¿ycie z podniesionym czo³em,

Nie upadaj przed trudem i k³opotami.
Staraj siê byæ pogodnym, weso³ym.
Jeszcze wiele dobrego przed nami.

Wspólne œwiêtowanie 
Dnia Babci i Dziadka

Wzorem lat ubieg³ych senio- Zespó³ Klubu Seniora swoim 
wystêpem uœwietni³ spotkanie rzy z Klubu Seniora „Jano-
Babæ i Dziadków w Szkole Pod-wiacy” postanowili wspólnie 
stawowej w £¹¿ku Ordynackim. œwiêtowaæ Dzieñ Babci i Dziad-
Od uczniów otrzymaliœmy piêk-ka. W Janowskim Oœrodku Kul-
ne laurki. Przy piêknie zasta-tury spotkali siê przy fili¿ance 
wionych sto³ach i smako³ykach dobrej kawy z domow¹ szarlot-
przygotowanych przez rodziców, k¹ i sernikiem. Umilili sobie 
wspólnie œwiêtowaliœmy ten wa-czas wspólnym œpiewaniem 
¿ny dla wnuków, babæ i dziad-znanych piosenek.
ków dzieñ.

Wszystkim Babciom i Dziadkom - wszêdzie.
Niech Im w ¿yciu dobrze bêdzie.

Niech Ich dobry los obdarzy.
Wszystkim, o czym serce marzy.

H.J. £ukasz
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Kolejnym praktycznym rezultatem 
cyklu zajêæ pod nazw¹ „Rekreacja 
ruchowa seniorów w zdrowym stylu 
¿ycia - 2015” by³o zdobycie umiejêt-
noœci poprawnego wykonywania 
æwiczeñ na urz¹dzeniach Si³owni 
Terenowej przez 12 uczestników 
z Oddzia³u Rejonowego Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Janowie Lubelskim. Ca³y cykl 
realizowany by³ jako zadanie publicz-
ne z dofinansowaniem Gminy Janów 
Lubelski. Zajêcia przeprowadzono na 
ogólnodostêpnych Si³owniach Tereno-
wych w Janowie Lubelskim: w Parku 
Rekreacji Zoom Natury nad Zalewem poœrednio po konsumpcji w restauracji, codziennego. Miejsce na rozgrzewkê 
Janowskim, na Osiedlu Zaolszynie i na czy nawet w barze przek¹skowym mo¿na znaleŸæ z pewnoœci¹ przy 
Osiedlu Kwiatowym. a tak¿e prosto z samochodu, czy z pla¿y ka¿dej Si³owni Terenowej.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e w zasadzie mo¿e mieæ przykre konsekwencje dla Przyk³adem jest Osiedle Zaolszynie, 
ka¿dy po zapoznaniu siê z Regula- naszego zdrowia w postaci nieocze- gdzie kilka lat temu mieszkañcy zapro-
minem danej placówki oraz Instrukcj¹ kiwanej kontuzji. ponowali budowê Parku Rekreacji 
korzystania z konkretnego urz¹dzenia Ponadto korzystanie z urz¹dzeñ ogól- w miejscu niezrealizowanej inwestycji 
mo¿e z niego korzystaæ. Wyj¹tek nodostêpnych bez instruktora niesie Przedszkola Fabryki Maszyn. Dziœ 
stanowi¹ dzieci do lat 14 - tu, które koniecznoœæ samodzielnego okreœlenia teren jest uporz¹dkowany i w czêœci 
z si³owni mog¹ korzystaæ pod opiek¹ celu æwiczeñ a tak¿e u³o¿enia planu ogrodzony a tak¿e wyposa¿ony w urz¹-
doros³ych. Urz¹dzenia na Si³owniach zajêæ. Mo¿na o to zapytaæ swojego in- dzenia Placu Zabaw dla dzieci i Si³ow-
Terenowych w naszym mieœcie s¹ struktora w osiedlowym fitness klubie. ni Terenowej.
proste i bezpieczne. Jednak wiêkszoœæ O ile taki klub / instruktor jest niedo- Z Si³owni Terenowych warto korzy-
korzystaj¹cych nie pamiêta / nie wie, ¿e stêpny, rady trzeba poszukaæ w litera- staæ, zw³aszcza teraz - w czasie s³one-
przed wejœciem na ka¿d¹ si³owniê turze lub w internecie. Przy odpowied- cznych i bezwietrznych dni tegorocz-
konieczna jest okresowa przerwa po niej wytrwa³oœci i pomocy bliskich nego zupe³nie bezœnie¿nego grudnia.
ostatnim posi³ku, a tak¿e odpowiednia ka¿dy sam zbuduje swój plan æwiczeñ 
rozgrzewka. Wejœcie na si³owniê bez- wpleciony w pracê i obowi¹zki dnia 

Rekreacja ruchowa na si³owni terenowej - 2015

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest Janowskiego, lecz dzia³ania Janow- harcerzy. Aktualnie w Janowie 
jedn¹ z najwiêkszych dzia³aj¹cych skich harcerzy nie ogranicza³y siê tyl- Lubelskim funkcjonuje Powiatowy 
organizacji non-profit w Polsce ko do lokalnego dzia³ania, brali udzia³ Zwi¹zek Dru¿yn, który zrzesza dwie 
funkcjonuj¹c¹ od 1911 r. Harcerstwo w Ogólnopolskich Zlotach tj. Harcer- dru¿yny 7 ŒDSH „Zielone Szeregi” 
w Polsce wziê³o swoje korzenie z ideo- ska Akcja Grunwald. W latach 1957- oraz 1 DH „Atlantyda”. Nasze 
logii skautowej, a jej propagatorem 1970 w samym Liceum Ogólnokszta³- dzia³ania skierowane s¹ do dzieci 
w Naszym Kraju by³ Andrzej Ma³kow- c¹cym funkcjonowa³o 5 Dru¿yn oraz i m³odzie¿y w wieku od 10 lat, lecz 
ski. Przez swoje dzia³ania staramy siê M³odzie¿owy Kr¹g Instruktorski, planujemy rozszerzenie dzia³añ 
przekazywaæ ju¿ najm³odszym idea³y którego cz³onkowie byli dru¿ynowy- o dru¿yny zuchowe. Nasze zbiórki 
harcerskie oparte na prawie i przyrze- mi oraz opiekunami 12 dru¿yn zucho- odbywaj¹ siê niezmiennie w ka¿dy 
czeniu harcerskim oraz takich warto- wych oraz 4 dru¿yny m³odszoharcer- pi¹tek o godzinie 15:00 (1DH Atlan-
œciach jak przyjaŸñ, wolnoœæ, prawda. skie.  Harcerze Janowscy od lat 70 roz- tyda) oraz 17:00 - 7ŒDSH w budynku 
Harcerstwo w Janowie Lubelskim wijali siê coraz prê¿niej organizuj¹c Domu Nauczyciela (wejœcie od ty³u).  
swoje pocz¹tki ma ju¿ w latach 1918- Kominki Harcerskie, oraz wieczornice Jako dru¿yny uczestniczymy w raj-
1919. Powsta³a pierwsza dru¿yna na temat Powstania Warszawskiego, dach oraz organizujemy biwaki, 
skautowa oraz w œlad za ni¹ 1 Ja- wieczory andrzejkowe, festiwale pio- uczestniczymy w uroczystoœciach 
nowska Dru¿yna Harcerska, które senki harcerskiej i inne. W latach 80 11 listopada, 3 maja oraz obchodach 
dzia³a³y do 1939 r. Kolejno rozkwit grupy m³odzie¿y starszo harcerskiej rocznicy bitwy nad Branwi¹.
harcerstwa na Ziemi Janowskiej przy- uczestniczy³y w obozach na terenie Pomagamy równie¿ w organizacji 
pada na lata 1944-1949, kiedy to pow- Polski oraz w NRD, ZSRR i na S³o- imprez tj. Dni Janowa, Gryczaki, 
sta³a 1 Janowska Dru¿yna Harcerek wacji. Byli tak¿e autorami dodatku do Dzieñ Dziecka. 21 Lutego w Janowie 
im. Emilii Plater, lecz jawne dzia³anie Gazety „Ziemia Janowska” pt. Gawê- Lubelskim odbêd¹ siê obchody Dnia 
ZHP nast¹pi³o dopiero po zakoñczeniu da - Gazeta Harcerska Hufca ZHP Myœli Braterskiej. Wraz z harcerzami 
II Wojny Œwiatowej. W tym okresie do w Janowie Lubelskim. Dzia³anie z Hufca Tomaszów Lubelski, bê-
dru¿yn przynale¿a³o ok. 66 osób. harcerzy nie ogranicza³o siê tylko do dziemy uczestniczyli w Mszy Œwiêtej 
W 1949 r. ZHP zosta³o uznane za orga- m³odzie¿y z LO, w Hufcu funkcjo- oraz przemarszu przez miasto.
nizacjê faszystowsk¹ i zostaje rozwi¹- nowa³o wiele dru¿yn, które dzia³a³y Uroczystoœci zostan¹ zwieñczone 
zane. W Janowie Lubelskim harcer- w Szczepach. Na terenie Powiatu wieczornic¹ harcersk¹, na któr¹ 
stwo zosta³o reaktywowane w 1957 r. Janowskiego oraz Kompleksu Pro- serdecznie zapraszamy wszystkich 
powsta³y 2 dru¿yny w tym jedna mocyjnego Lasy Janowskie odby³a siê zainteresowanych.  
mêska i jedna ¿eñska. Od tego czasu XXVI edycja Rajdu Porytowe Wzgó- Szczegó³owy plakat (zaproszenie) na 
zorganizowano wiele biwaków oraz rza, który mia³ charakter ogólnopolski stronie www.janowlubelski.pl
dzia³añ harcerskich na terenie Powiatu i zrzesza³ na swoich trasach setki Marcin Flis

Harcerstwo w Janowie Lubelskim – wczoraj a dziœ

1068 szkó³ podstawowych w wo-
jewództwie lubelskim, 744 odpada po 
eliminacjach powiatowych, 324 star-
tuje dalej w zawodach rejonowych i 12 
awansuje do fina³ów wojewódzkich.
Tak jest w ka¿dej dyscyplinie, od 
lekkiej atletyki po gry zespo³owe.
Wœród tych najlepszych jest Szko³a 
Podstawowa z Oddzia³ami Integracyj-
nymi w Janowie Lubelskim. Do po-
wy¿szego sukcesu w najwiêkszym 
stopniu przyczyni³ siê p. mgr W³odzi-
mierz Kulpa.
Z uzyskanych punktów za rywalizacjê 
sportow¹ w lubelskim szko³a zajê³a II 4-SP nr 1 £uków Dziêkujemy panu W³odzimierzowi 
miejsce w województwie. 5-SP nr 3 Tomaszów Lubelski Kulpie, p. Marzenie Sadeckiej opiekunom 
Oto 10 najlepiej usportowionych 6-SP nr 9 Zamoœæ i trenerom klasy sportowej VI B, oraz 
szkó³ w województwie lubelskim: 7-SP nr 3 Miêdzyrzec Podlaski innym zaanga¿owanym nauczycielom za 
1-SP nr 7 Œwidnik 8-SP nr 5 Kraœnik wytrwa³¹ i ciê¿k¹ pracê, a uczniom za umie-

jêtnoœæ pokonywania swoich s³aboœci!2-PZPzOi w Janowie Lubelskim 9-SP nr 1 Bi³goraj
Czajkowski Zbigniew3-SP nr 2 Tomaszów Lubelski 10-SP nr 8 Che³m  

Wojewódzki Szkolny Sukces Sportowy 2014/2015

Uczniowie Publicznej Konkurs ma na celu zachêce-
Szko³y Podstawowej z Od- nie jak najwiêkszej liczby 
dzia³ami Integracyjnymi m³odych ludzi do lepszego 
w Janowie Lubelskim po raz opanowania jêzyków obcych 
kolejny zajêli wysokie miej- i bierze w nim udzia³ kilka 
sca w konkursach z j. angiel- tysiêcy dzieci z ca³ej Polski.  
skiego. W tym roku cieszymy W konkursie tym mo¿na uzys-
siê z przejœcia dwojga na- kaæ tytu³ laureata I, II, III, IV 
szych uczniów: Miko³aja i V stopnia.  Cieszy siê on 
Kiszki oraz Izabeli Str¹k do w naszej szkole coraz wiêksz¹ 
eliminacji wojewódzkich popularnoœci¹, o czym œwiad-
konkursu organizowanego  czy rosn¹ca liczba jego uczest-
przez Lubelskiego Kuratora ników. W tym roku do kon-
Oœwiaty. ¯yczymy im  powo- kursu przyst¹pi³o 52 uczniów 
dzenia na konkursie. z klas czwartych, pi¹tych 
W styczniu og³oszono rów- i szóstych. Tytu³ laureata uzy-
nie¿ wyniki ogólnopolskiego ska³o a¿ 13 uczniów naszej 
konkursu j. angielskiego szko³y. Wszystkim nagrodzo-
Olimpiada Wiedzy Archime- nym gratulujemy i ¿yczymy 
des.Plus Lingua.Plus. dalszych sukcesów.

Kolejne sukcesy uczniów 
Publicznej Szko³y 

Podstawowej z Oddzia³ami 
Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim w konkursach 

z j. angielskiego

Laureatami zostali:

Klasa VI

Imiê i Nazwisko Klasa Tytu³ Opiekun

Miko³aj Kiszka VI  e
Laureat I stopnia 
z wyró¿nieniem

Monika Leœniak-
Skakuj

Izabela Str¹k VI d Laureat II stopnia Iwona Kokoszka

Zuzanna KuŸnicka VI e Laureat II stopnia
Monika Leœniak-

Skakuj

Micha³ Flis VI e Laureat IV stopnia
Monika Leœniak-

Skakuj

Pola Pituch VI e Laureat IV stopnia
Monika Leœniak-

Skakuj

Klasa V

Imiê i Nazwisko Klasa Tytu³ Opiekun

Malwina Bielecka V c Laureat II stopnia Agnieszka Serafin

Kasper Pa³ka V b Laureat II stopnia Agnieszka Serafin

Anna £upina V b Laureat III stopnia Agnieszka Serafin

Piotr Firlej V c Laureat III stopnia Agnieszka Serafin

Filip Ponczek V e Laureat III stopnia
Justyna Ka³amajka-

Krzosek

Kinga Jednac V d Laureat IV stopnia Iwona Krzos

Klasa IV

Imiê i Nazwisko Klasa Tytu³ Opiekun

Pawe³ Sadecki IV a Laureat IV stopnia Agnieszka Serafin

Micha³ Nosal IV c Laureat V stopnia Agnieszka Serafin

Foto: Joanna Sydor

 Antoni Sydor
Foto: Joanna Sydor
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Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Domu 
Pomocy Spo³ecznej „NASZ DOM” w Ja-
nowie 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”

Miejski Klub Sportowy" Jano- Informacja: Wszystkim pragn¹-
wianka" zwraca siê z uprzejm¹ cym pomóc naszemu Klubowi 

informujemy, ¿e:proœb¹ do sympatyków i przyja-
- osoba przekazuj¹ca 1% podatku ció³ klubu, którzy poprzez gest 
nale¿nego nie ponosi ¿adnych solidarnoœci mog¹ udzieliæ po-
kosztów zwi¹zanych z t¹ decyzj¹ moc klubowi przekazuj¹c 1% 
- kwota przeznaczona na konkret-podatku dochodowego. Celem 
ny cel np.: pomoc klubowi pom-nadrzêdnym dzia³alnoœci klubu 
niejsza jedynie wartoœæ podatku jest wychowanie dzieci i m³o-
odsy³anego przez dany Urz¹d dzie¿y poprzez sport. Nasz Klub 
Skarbowy do bud¿etu i jest kiero-

sportowy stawia na rozwój talen-
wana na konkretny, wskazany 

tów wœród dzieci i m³odzie¿y, przez Pañstwa cel.
wiedz¹c, ¿e prawid³owe wycho- - w rubrykach wype³nianego 
wanie ma wp³yw na kszta³to- przez Pañstwa rocznego zeznania 
wanie charakteru, w³aœciw¹ podatkowego wpisaæ nale¿y jedy-
postawê m³odego cz³owieka oraz nie: nazwê organizacji z ewen-
jego zachowanie w doros³ym tualnym dopiskiem, numer KRS 
¿yciu. Pieni¹dze otrzymane od oraz wyliczon¹ kwotê 1% podat-
Pañstwa bêd¹ dla nas pomoc¹ ku do przekazania na konkretny, 
finansow¹ i zostan¹ przekazane wskazany przez Pañstwa cel.
na dowóz zawodników na me-
cze, zakup sprzêtu sportowego, 
strojów sportowych oraz butów 
pi³karskich.
Aktualnie w Klubie zarejestro-
wanych jest 136 zawodników 
w czterech dru¿ynach pi³kar-
skich (IV Liga seniorów, junio-
rzy starsi, juniorzy m³odsi, 
trampkarze).
Dlatego te¿ wystarczy tylko 

Zarz¹d Klubu MKS Janowian-w rocznej deklaracji podatkowej 
ka serdecznie dziêkuje Stowa-PIT w rubryce "wniosek o prze-
rzyszeniu Aktywizacji Spo³ecz-kazanie 1% podatku nale¿nego 
nej SAS za umo¿liwienie prze-na rzecz Organizacji Po¿ytku 
prowadzenia zbiórki pieniêdzy.

Publicznego " wpisaæ:
Zarz¹d Klubu MKS Janowianka 

Stowarzyszenie SAS serdecznie dziêkuje wszystkim 
ofiarodawcom oraz Stowarzy-z dopiskiem 
szeniu aktywizacji sportowej "dla Klubu MKS 
SAS za dotychczasow¹ pomoc.

Janowianka" Z powa¿aniem
KRS 0000184074 Zarz¹d MKS Janowianka

Miejski Klub Sportowy 
„Janowianka” - 1%

Wszystkich emerytów i rencistów 
z Gminy Janów lubelski, zaintereso-
wanych 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 bezp³atnie. 
Przypominamy, ¿e w ka¿d¹ sobotê ju¿ od 
godziny 8.00 na hali basenowej urucha-
miane s¹ dodatkowo wszystkie atrakcje 
wodne, w miarê potrzeb i mo¿liwoœci 
technicznych p³ywalni. Warunkiem 
skorzystania z preferencyjnych wejœæ na 
p³ywalniê, jest okazanie aktualnej legi-
tymacji emeryta lub rencisty oraz do-
kumentu ze zdjêciem, potwierdzaj¹-
cego miejsce zamieszkania. Wchodz¹-
cych obowi¹zuje 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

23-300 Janów Lubelski ul. Sukiennicza 1, skrytka pocztowa 12
Konto: PKO Bank Polski S.A. o/Janów Lubelski 

23-10203235-0000-55020023-1894

Dy¿ury aptek
Dy¿ury nocne w dni powszednie w godz. 19:00 - 8:00, w soboty w godz. 15:00 - 24:00 

oraz ca³odobowe w niedziele, œwiêta i inne dni wolne od pracy, 
aptek ogólnodostêpnych dzia³aj¹cych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2016 roku

Luty - Marzec 
6 01.02.2016 - 07.02.2016 Apteka ul. Pi³sudskiego 21, 23-300 Janów Lubelski 15 871 75 05

7 08.02.2016 - 14.02.2016 Apteka ul. Jana Zamoyskiego 22, 23-300 Janów Lubelski 15 872 02 33

8 15.02.2016 - 21.02.2016 Apteka ul. Bialska 4, 23-300 Janów Lubelski 15 872 16 72

9 22.02.2016 - 28.02.2016 Apteka ul. Liliowa 2, 23-300 Janów Lubelski 15 300 03 02

10 29.02.2016 - 06.03.2016 Apteka ul. Jana Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski 15 872 16 72

Marzec - Kwiecieñ
11 07.03.2016 - 13.03.2016 Apteka ul. Rynek 2, 23-300 Janów Lubelski 15 872 21 47

12 14.03.2016 - 20.03.2016 Apteka ul.  Bialska 28, 23-300 Janów Lubelski 15 872 20 57

13 21.03.2016 - 27.03.2016 Apteka ul. Jana Paw³a II 5, 23-300 Janów Lubelski 15 872 24 99

14 28.03.2016 - 03.04.2016 Apteka ul. Kiliñskiego 3, 23-300 Janów Lubelski 15 872 19 87

Przypominamy o kampanii spo³ecznej 
,,Oszustom Stop", której celem jest uœwiada-
mianie osobom starszym zagro¿eñ zwi¹zanych 
z dzia³alnoœci¹ przestêpców wykorzystuj¹cych 
ludzk¹ ufnoœæ, otwartoœæ i szczere intencje. 
Oszuœci przeœcigaj¹ siê w sposobach dzia³ania. 
Wymyœlaj¹ ci¹gle nowe historie, które pozwa-
laj¹ im wy³udzaæ pieni¹dze. Dzwoni¹ podaj¹c 
siê za kogoœ bliskiego z rodziny, informuj¹, ¿e 
s¹ w trudnej sytuacji i pilnie potrzebuj¹ 
pieniêdzy. Sprawcy podaj¹ siê za pracowników 
ró¿nych fundacji, pracowników administracji, 
gazowni, elektrowni, spó³dzielni pracy, 
kominiarzy. Pod pretekstem wykonania 
ró¿nych czynnoœci np. sprawdzenie liczników, 
wykorzystuj¹ nieuwagê ofiary i dokonuj¹ kra-
dzie¿y wartoœciowych przedmiotów i pieniê-
dzy. W takich sytuacjach mo¿emy potwierdziæ 
ich to¿samoœæ poprzez telefoniczny kontakt 
z instytucj¹ na jaka siê nieznajomi powo³uj¹. 
W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci za 
ka¿dym razem nale¿y powiadomiæ Policjê.
Apelujemy równie¿ do wszystkich, którzy 
mieszkaj¹ w s¹siedztwie starszych, samot-
nych ludzi, b¹dŸ maj¹ takie osoby w rodzi-
nie! UprzedŸmy je o technikach dzia³ania 
jakimi pos³uguj¹ siê oszuœci. Nie dajmy siê 
oszukaæ. Faustyna £azur

KPP w Janowie Lubelskim

Kampania 
spo³eczna 

„Oszustom Stop”

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnieñ nikt nam nie odbierze, zawsze bêd¹ z nami”

Rodzinie i Bliskim
zmar³ego

Andrzeja Babicza
wyrazy najszczerszego wspó³czucia oraz 

wsparcia i otuchy
w tych najtrudniejszych chwilach

sk³adaj¹
Dyrekcja i Pracownicy

Przedszkola Nr 3 w Janowie Lubelskim
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Z g³êbokim smutkiem 
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Tadeusza Pawlusa

wieloletniego lekarza SPZZOZ 
w Janowie Lubelskim

Pos³a na Sejm RP III kadencji (1997-2001)

Rodzinie i bliskim wyrazy wspó³czucia sk³ada

Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzêdu Miejskiego

„…koniec by nigdy nie koñczyæ, czas by utraciæ wszystkich
£zy by chodzi³y parami, œmieræ aby wszystko siê sta³o

Pomiêdzy œwiatem a nami…”
Ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Bliskim zmar³ego

Tadeusza Pawlusa

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
oraz wsparcia i otuchy

w tych najtrudniejszych chwilach

sk³ada

Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP
Przyjaciele z Porozumienia Centrum

oraz Prawa i Sprawiedliwoœci

„… Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek
a wspomnieñ nikt nam nie odbierze, zawsze bêd¹ z nami”

sk³ada

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Radni Rady Miejskiej

oraz kole¿anki i koledzy z Urzêdu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim

„Wiêc œwieczki w oczach palê i sny poskramiam smutne,
Usilnie Boga szukam, w tym wszystkim, co wydajê siê okrutne”

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

dla

Romana Kapronia

z powodu œmierci 

Teœciowej

sk³ada

Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzêdu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim

„Cz³owiek odchodzi, pamiêæ pozostaje”

Wyrazy najszczerszego 
wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim
Zmar³ego

Wojciecha 
Zezuliñskiego

„Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa, 
dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci”

Wis³awa Szymborska

sk³ada

Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy 
wiadomoœæ o œmierci

Mê¿a Naszej Kole¿anki

Wojciecha Zezuliñskiego

Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci 
jako wspania³y Cz³owiek Przyjaciel

Rodzinie Sk³adamy wyrazy g³êbokiego 
wspó³czucia

Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzêdu Miejskiego

„Nie odchodzi siê tak naprawdê i zupe³nie
bo mimo wszystko 

- pozostaje siê w czyjeœ pamiêci
i czyimœ czekaniu…

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza na kursy

FUNDACJA  INICJATYW  
LOKALNYCH

Regionalny Oœrodek Kszta³cenia 
w Janowie Lubelskim

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

Zaprasza na kursy:

„SPAWANIE METOD¥ MIG-131, MAG-135”
Czas trwania szkolenia: 146 godzin

„KSIÊGOWOŒÆ MA£YCH FIRM”
Czas trwania szkolenia: 80 godzin

„OBS£UGA KAS FISKALNYCH”
Czas trwania szkolenia: 16 godzin

„PIELÊGNACJA OGRODÓW PRZYDOMOWYCH”
Czas trwania szkolenia: 32 godziny

… i wiele innych (m.in.: Bukieciarstwo, Kucharz ma³ej gastronomii, 
Stylizacja paznokci, Wiza¿, Opiekun osób starszych i niepe³nosprawnych, 

Elektryk do 1 KV, Operator ¿urawi przenoœnych HDS).

W ramach szkoleñ zapewniamy:
- ubezpieczenie NNW

- materia³y szkoleniowe
- przerwê kawow¹

- zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu zgodnie z rozporz¹dzeniem MEN
 

Szczegó³owe informacje i zapisy:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Oœrodek Kszta³cenia 
w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski
tel./fax.:  15 871 75 36

e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

Wyrazy g³êbokiego 
wspó³czucia oraz s³owa 
wsparcia i otuchy dla

Ewy Misztal

z powodu œmierci 

Taty
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KRUS zaprasza do udzia³u 
w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego og³asza
XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Cel Konkursu:
Promocja zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorzy:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego

3. Pañstwowa Inspekcja Pracy

4. Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo - badawcze dzia³aj¹ce na rzecz 
poprawy bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn 
i urz¹dzeñ rolniczych (po zadeklarowaniu udzia³u w organizacji Konkursu).

Uczestnicy i zg³oszenie udzia³u w Konkursie

1. Udzia³ w Konkursie mog¹ braæ osoby pe³noletnie prowadz¹ce produkcyjn¹ 
dzia³alnoœæ rolnicz¹, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z w³aœcicieli).

2. W³aœciciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wy³onieni w etapach 
regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mog¹ braæ udzia³u w Konkursie przez okres 
trzech kolejnych lat, zdobywcy II i III miejsca fina³u krajowego przez okres piêciu lat, a 
zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mog¹ uczestniczyæ w kolejnych edycjach 
Konkursu BGR.

3. Zg³oszenia dokonuje siê na formularzu, który stanowi za³¹cznik nr 1 do Regulaminu 
do pobrani na stronie http://www.lesnykrag.pl/widok/kid/18. Wype³niony i podpisany 
formularz nale¿y z³o¿yæ w najbli¿szej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym 
KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

4. Formularze zg³oszeniowe dostêpne s¹ w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie 
internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach wspó³organizatorów i patronów 
medialnych.

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
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ZABAWY NA DYWANIE

„Bawmy siê razem” 
gry planszowe, uk³adanie puzzli, budowanie z klocków

15-28.02.2016 r. godz. 11.00 - 14.00

KONKURSY PLASTYCZNE

„Zawita³a Pani Zima” - wydzieranka 
15.02.2016 r. godz. 12.00

„Zwierz¹tko, które darzê sympati¹” 
malowanie patyczkami kosmetycznymi

19.02.2016 r. godz. 12.00

„Widzê wiêcej”
zabawa w domalowywanie
22.02.2016 r. godz. 12.00 

„Wielkanocne symbole zaj¹czki, baranki i inne wielkanocne cudeñka”- 
wyklejanka z bibu³y

26.02.2016 r. godz. 12.00

WARSZTATY:

Warsztaty bibu³karskie z twórc¹ ludowym
„Ozdabiamy palmy wielkanocne kwiatami z bibu³y”

16.02.2016 r. godz. 11.00

 Warsztaty rêkodzielnicze „Kram z robótkami”
17.02.2016 r. godz. 12.00 i 24.02.2016 r. godz. 12.00

Warsztaty z twórc¹ ludowym - „Kartka Wielkanocna”
23.02.2016 r. godz. 12.00

G£OŒNE CZYTANIE

„Popo³udnie z bajk¹”
g³oœne czytanie bajek po³¹czone z rysowaniem ilustracji do przeczytanego tekstu

8.02.2016r. godz. 12.00 i 25.02.2016r. godz. 12.00

ZAJÊCIA BÊD¥ ODBYWA£Y SIÊ W ODDZIALE DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci w czasie ferii zimowych do 
udzia³u w zajêciach organizowanych przez 
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ 

i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
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