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„Z mi³oœci¹ nios¹c krzy¿,kto mo¿e poj¹æ dziœ
Jak wielki by³ to cud, Barankiem sta³ siê Bóg”

Ewa Janus
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego

O ¿yciu, które jest jak w Janowskim Oœrodku Kult- sze ¿ycie Drogie Panie, sk³a-
teatr, o marzeniach, o które ury. Spotkanie zosta³o zor- da siê z marzeñ. Byæ mo¿e 
trzeba walczyæ, o „¿ycio- ganizowane przez cz³onków tego dnia nie tylko ³zy wzru-
wym zamyœleniu”, o tym, co PiS w Janowie Lubelskim. szenia, ale przede wszyst-
by³o wczoraj, i o tym, co war- Nim na ekranie janowskiego kim uœmiech zagoœci³ na twa-
to zmieniæ, za czym pod¹- kina, zosta³ wyœwietlony rzy niejednej z Pañ, byæ mo-
¿yæ. A samo ¿ycie to kome- film, wszystkim Paniom zo- ¿e w tym czasie s³uchaj¹c 
dia i melodramat to jak „Lis- sta³y z³o¿one najserdeczniej- wypowiedzianych ¿yczeñ 
ty do M. 2”. Projekcj¹ filmu sze ¿yczenia. Gdyby treœæ z ust Jerzego Bieleckiego - 
w re¿yserii Macieja Dejcze- filmu pos³u¿y³a za metaforê Pos³a na Sejm RP, w myœ-
ra „Listy do M. 2” rozpocz¹³ wypowiedzianych ¿yczeñ, lach pisaliœmy swój osobisty 
siê 8 marca br. Dzieñ Kobiet mo¿na by³oby uznaæ, i¿ na- List do M.         cd. na str. 12

Kwiaty, kwiaty i jeszcze raz… 
kwiaty, czyli Dzieñ Kobiet 

w wydaniu PiS
„Rodzina 500 +” ma za programu „500+” rozma- Trwaj¹ przygotowania wy-

zadanie pomóc w wycho- wiam z Bo¿en¹ Czajkowsk¹ posa¿enia stanowisk pracy, 
waniu dzieci poprzez przy- - Sekretarz Gminy, która dostosowania systemów te-
znawanie œwiadczeñ wy- koordynuje prace wdro¿e- leinformatycznych. 
chowawczych. niowe. Zaznaczmy, ¿e w pro- Wniosek nale¿y z³o¿yæ bez-
Program w swoim za³o¿eniu gram „Rodzina 500+” zaan- poœrednio w Urzêdzie Miej-
poza popraw¹ sytuacji pol- ga¿owani s¹ pracownicy skim (sala nr1 - parter) lub 
skich rodzin, ma równie¿ Urzêdu Miejskiego: Pawe³ drog¹ elektroniczn¹ za po-
zadanie przyczyniæ siê do Wiœniewski, Justyna Ka- moc¹ portalu us³ug ZUS, 
zwiêkszenia dzietnoœci. Ak- miñska, Anna Flis, Adam ePUAP-u oraz banków wy-
tualnie wspó³czynnik dziet- £ukasz oraz Lidia Momot, mienionych w specjalnym, 
noœci w Polsce wynosi 1,3 Milena Lenart, Ma³gorzata wspólnym obwieszczeniu 
urodzeñ na kobietê, dla Kaproñ, Iwona Krochmal- Ministrów Rodziny i Cyfry-
porównania w 1983 roku ska (z Powiatowego Urzêdu zacji. Mo¿na te¿ przes³aæ za 
wynosi³ 2,42. Od d³u¿szego Pracy w ramach sta¿u). poœrednictwem Poczty Pols-
czasu samorz¹dy gminne Osoby uczestnicz¹ w szkol- kiej. Liczy siê data stempla 
przygotowuj¹ siê do wdra- eniach i przygotowuj¹ siê do pocztowego.
¿ania programu. Na temat obs³ugi program. cd. na str. 8

„Rodzina na plus” 
wywiad z Bo¿en¹ Czajkowsk¹ 

Sekretarz Gminy

Zgodnie z informacjami istnieje mo¿liwoœæ sprze- W zwi¹zku z powy¿szym 
uzyskanymi z Urzêdu Mar- da¿y energii wyproduko- Gmina Janów Lubelski 
sza³kowskiego w Lublinie wanej, dofinansowanie dla wszystkim mieszkañcom, 
przekazujemy, ¿e w przy- osób fizycznych maksy- którzy z³o¿yli deklaracje za-
padku instalacji fotowol- malnie mo¿e wynosiæ 85%. projektuje systemy otwarte.
taicznych otwartych, gdzie 

Instalacje fotowoltaiczne

W 21 marca 2016 roku na rektorzy janowskich szkó³ 
tarasie plastycznym Janow- i przedszkoli, przedstawicie-
skiego Oœrodku Kultury od- le organizacji pozarz¹do-
by³ kolejny Konwent Roz- wych i spo³ecznych, lokalni 
woju Gminy Janów Lubel- liderzy i mieszkañcy nasze-
ski. Tym razem tematem go miasta. 

G³ównym celem Konwentu przewodnim spotkania by³a 
by³o zapoznanie mieszkañ-Rewitalizacja. 

Na zaproszenie Burmistrza ców z przygotowan¹ przez 
Janowa Lubelskiego Krzy- pracowników Urzêdu Miejs-
sztofa Ko³tysia w spotkaniu kiego w Janowie Lubelskim 
uczestniczy³o ponad 60 wstêpn¹ propozycj¹ Gmin-
osób. Byli to: radni gminni nego Programu Rewitali-
i powiatowi, przedstawiciele zacji Gminy Janów Lubel-
jednostek organizacyjnych ski na lata 2016- 2022.

cd. na str. 10samorz¹du lokalnego, dy-

O rewitalizacji Janowa Lubelskiego

Niech œwi¹teczne dni up³yn¹ w radosnej, ciep³ej atmosferze 
spotkañ rodzinnych w duchu staropolskiej tradycji. 

¯yczymy, aby nastrój tych piêknych wiosennych œwi¹t 
wniós³ w Pañstwa ¿ycie wiele radoœci, pomyœlnoœci 

oraz obfitowa³ w realizacjê planów, 
zamierzeñ i najskrytszych marzeñ

¿ycz¹
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Janowskie Biuro Agencji Re- publikujemy obok). Przedstawiciel W spotkaniu uczestniczy³ przedsta-
strukturyzacji i Modernizacji Rol- ARiMR Pawe³ Kamiñski, udzieli³ wiciel Oœrodka Doradztwa Rolni-
nictwa zorganizowa³o spotkanie instrukta¿u jak wype³niaæ wnioski czego Stanis³aw ¯mudziñski. In-
z rolnikami w Bia³ej. W zwi¹zku na dop³aty w 2016 roku. Prowadz¹- stytuty rolnictwa przewiduj¹c lata 
z opóŸnieniami (w stosunku do lat cy udziela³ szczegó³owych odpo- suche zalecaj¹ uprawê na naszych 
ubieg³ych) w przekazywaniu unij- wiedzi na pytania padaj¹ce z sali. terenach roœlin str¹czkowych i mo-
nych dop³at bezpoœrednich dla rol- Problemem do rozwi¹zania jest tylkowych. Roœliny te szczególnie 
ników, zawarte zosta³o porozu- sprawa w³aœciwego zagospodaro- groch i soja wymagaj¹ dobrego na-
mienie z kilkoma bankami miêdzy wania ³¹k œródleœnych, do których s³onecznienia i nie znosz¹ nadmier-
innymi z Powiatowym Bankiem brak obecnie dojazdu z uwagi na nej wilgoci, poniewa¿ sprzyja to 
Spó³dzielczym, który udziela³ bê- rozlewiska spowodowane przez rozwojowi pleœni i zarazom.
dzie nieoprocentowanych kredy- bobry. Kwestia zalesieñ takich Jak wynika³o z wypowiedzi rol-
tów rolnikom, którzy nie otrzymali terenów te¿ nie jest prosta. Obecnie ników obecne ceny uzyskiwane ze 
jeszcze dop³at. Wiceprezes Zarz¹- rolnicy nie mog¹ korzystaæ z dop³at sprzeda¿y np. grochu nie s¹ dla 
du Andrzej Blacha udzieli³ infor- unijnych, gdy¿ tereny zarastaj¹ nich zachêcaj¹ce.
macji na ten temat (szczegó³y samosiejkami i nie s¹ uprawiane. Tekst i foto: Jan Machulak

ARiMR i PBS dla rolników

Obiekty budowlane przy drogach oraz niebêd¹ce obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza 
obszarami zabudowanymi, powinny byæ usytuowane w odleg³oœci od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej: 

Ustawa o drogach publicznych (Rozdz. 4, Art. 43)

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy

1. Autostrada 30 m 50 m

2. Droga ekspresowa 20 m 40 m

3. Droga ogólnodostêpna:

a) krajowa 10 m 25 m

b) wojewódzka, powiatowa 8 m 20 m

c) gminna 6 m 15 m

Na pewno zgodzimy siê, ¿e Bardzo pozytywnym zjawiskiem 
przestrzeñ publiczna jest w³asno- jest obserwowana znacz¹ca po-
œci¹ nas wszystkich. Coraz wiêk- prawa jakoœci i estetyki urz¹dzeñ 
sza jest œwiadomoœæ jej wartoœci reklamowych i coraz rzadziej 
a wiêc i potrzeby dba³oœci o jej widzimy ra¿¹ce tablice dla wielu 
kszta³t. Podró¿uj¹c po ró¿nych bêd¹ce „antyreklam¹”. 
miejscach odnosimy wra¿enie, ¿e Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e propozycje 
niektóre miasta s¹ ³adniejsze od urbanistyczne wszystkich planów 
innych. by³y udostêpnione do publicznego 
Jednym z elementów przestrzeni wgl¹du na stronie internetowej 
w której funkcjonujemy, w nie- miasta. W ramach tzw. „wy³o¿e-
zwykle istotny sposób wp³ywa- nia” odby³y siê debaty publiczne 
j¹cym na jej wizualny odbiór, s¹ z zaproszeniem wszystkich zain-
reklamy i szyldy lokalizowane teresowanych. Podczas dyskusji 
w ró¿nych miejscach, zawieszane uwagê przyci¹gnê³y jednak inne 
samowolnie, czêsto niezgodnie problemy i temat reklam nie by³ 
z prawem. dyskutowany. 
Zgodnie z wymaganiami ustawy Niezale¿nie od ustaleñ Planów, 
o planowaniu i zagospodarowaniu obowi¹zuj¹ równie¿ przepisy od-
przestrzennym oraz nowo wpro- rêbne z zakresu dróg publicznych 
wadzon¹ tzw. „ustaw¹ krajobra- (w szczególnoœci ustawa o dro-
zow¹”, w uchwalonych miejsco- gach publicznych z dnia 21 marca 
wych planach zagospodarowania 1985 r. z póŸniejszymi zmianami), 
przestrzennego Janowa Lubelskie- które wskazuj¹ zasady lokalizo-
go, znajduj¹ siê przepisy dotycz¹- wania reklam i szyldów w pasach 
ce rozmieszczania reklam i szyl- drogowych oraz wymagane odle-
dów na terenie miasta i gminy Ja- g³oœci reklam i szyldów, jako 
nów Lubelski. obiektów budowlanych, od krawê-
Plany zagospodarowania prze- dzi jezdni.
strzennego po opublikowaniu Zgodnie z prawem budowlanym, 
w Dzienniku Urzêdowym Woje- instalowanie tablic i urz¹dzeñ 
wództwa Lubelskiego s¹ prawem reklamowych wymaga zg³oszenia 
miejscowym obowi¹zuj¹cym na w organie administracji budowla-
danym obszarze. nej w starostwie powiatowym. 
Plan ustala zasady dotycz¹ce Uczulamy osoby umieszczaj¹ce 
ochrony i kszta³towania ³adu prze- reklamy niezgodnie z przepisami, 
strzennego, a w odniesieniu do re- ¿e mog¹ byæ nara¿one na koniecz-
klam i szyldów okreœla miêdzy noœæ likwidacji i zwi¹zan¹ z tym 
innymi maksymaln¹ ich wielkoœæ stratê finansow¹.
i mo¿liwoœci lokalizacyjne - obok Dodatkowe informacje i wyjaœnie-
ponawiamy informacjê zamiesz- nia: 
czon¹ we wczeœniejszym numerze Referat Architektury 
gazety. Wielkoœæ reklam zosta³a i Planowania w UM w Janowie 
ustalona w oparciu o wskazania Lubelskim, pok.26: 
urbanistów i rozeznanie dotych- Jolanta Zezuliñska, 

Waldemar Futa,czasowej praktyki. Dostosowanie 
tel. (15) 8724329, siê do tych regulacji nie powinno 

 e-mail:nastrêczaæ problemów reklamu-
architektmiejski@janowlubelski.plj¹cym siê przedsiêbiorcom.

Reklamowy SMOG

(zgodnie z MPZP miasta Janów wierzchnia ich ekspozycji nie 
2Lubelski: Stare Centrum etap 1, mo¿e przekraczaæ 2 m ;

Nowe Centrum, Wschód, Przybo- - na elewacjach budynków mog¹ 
rowie, zmiana MPZP gminy byæ umieszczane reklamy wformie 
Janów Lubelski etap 1) tablic i urz¹dzeñ reklamowych 

2a) na terenach dróg publicznych o maksymalnej powierzchni 2m  
umieszczanie reklam i szyldów lub innej, je¿eli miejsce na reklamê 
zgodnie przepisami odrêbnymi zosta³o wyznaczone w projekcie 
z zakresu dróg publicznych; (zgo- budowlanym budynku, z zacho-
da zarz¹dcy drogi) waniem przepisów odrêbnych 
b) na terenach innych ni¿ drogi z zakresu dróg publicznych; 
publiczne, realizacja reklam i szyl- - dopuszcza siê realizacjê na 
dów, o ile nie jest ona zakazana elewacji budynku jednego szyldu 

2w ustaleniach szczegó³owych pla- o maksymalnej powierzchni 2 m  
nu, wymaga spe³nienia nastê- przypadaj¹cego na jedn¹ dzia³al-
puj¹cych zasad: noœæ gospodarcz¹, z zachowaniem 
- usytuowanie reklam w formie przepisów odrêbnych z zakresu 
wolnostoj¹cych urz¹dzeñ zgodnie dróg publicznych;
przepisami odrêbnymi z zakresu - dopuszcza siê umieszczanie 
dróg publicznych (odleg³oœci od jednej reklamy i jednego szyldu 
krawêdzi jezdni), przy czym rekla- o maksymalnych powierzchniach 

2my te nie mog¹ mieæ wysokoœci 1m  w powi¹zaniu z ogrodzeniem 
wiêkszej ni¿ wysokoœæ dopu- jednej dzia³ki budowlanej pod 
szczalnej zabudowy i powierz- warunkiem nie przekroczenia jego 
chnia ich ekspozycji nie mo¿e dopuszczalnej wysokoœci, z za-

2przekraczaæ 10 m ; chowaniem przepisów odrêbnych 
- usytuowanie szyldów w formie z zakresu dróg publicznych;
wolnostoj¹cych urz¹dzeñ zgodnie - na terenach poza terenem 
z przepisami odrêbnymi z zakresu zabudowy dopuszcza siê umiesz-
dróg publicznych (odleg³oœci od czanie reklam i szyldów zgodnie 
krawêdzi jezdni), przy czym szyl- przepisami odrêbnymi z zakresu 
dy te nie mog¹ mieæ wysokoœci dróg publicznych (odleg³oœci od 
wiêkszej ni¿ po³owa wysokoœci krawêdzi jezdni), o maksymalnej 
dopuszczalnej zabudowy i po- powierzchni 20 m2.

Zasady rozmieszczania 
reklam i szyldów:

Ogólne zasady kredytowania: % mar¿a Banku - sta³a w ca³ym wzglêdu na miejsce z³o¿enia 
- kredyt jest udzielany Producen- okresie kredytowania. wniosku o przyznanie jednolitej 
tom rolnym - osoba fizyczna, oso- - prowizja w wysokoœci 0,25 % od p³atnoœci obszarowej za 2015 r.;
ba prawna lub jednostka organi- kwoty udzielonego kredytu. - potwierdzona za zgodnoœæ z ory-
zacyjna nieposiadaj¹ca osobowo- - kredyt mo¿e zostaæ udzielony gina³em przez biuro powiatowe 
œci prawnej, którzy z³o¿yli wnio- maksymalnie do dnia 30.06.2016r. ARiMR kopia z³o¿onego Wniosku 
sek do ARiMR o przyznanie - okres kredytowania nie mo¿e o wpis do ewidencji producentów 
jednolitej p³atnoœci obszarowej za przekroczyæ 14.07.2016 r. w zakresie zmiany nr rachunku na 
2015 r. i do dnia z³o¿enia wniosku Szczegó³owe informacje mo¿na który ma byæ dokonana p³atnoœæ 
kredytowego nie otrzymali ca³oœci uzyskaæ w Centrali, Oddzia³ach z tytu³u jednolitej p³atnoœci obsza-
p³atnoœci z w/w tytu³u. oraz Filiach Powiatowego Ban- rowej za 2015 r.; oraz decyzjê 
- o maksymalnej kwocie kredytu ku Spó³dzielczego w Janowie ARiMR, ¿e dane zawarte w ewi-
stanowi zaœwiadczenie z ARiMR Lubelskim dencji producentów w zakresie nr 
- przy zawieraniu umowy kredyto- WYMAGANE DOKUMENTY: rachunku bankowego zosta³y za-
wej Bank wymaga standardowych - wniosek o udzielenie kredytu ktualizowane i p³atnoœæ zostanie 
form zabezpieczeñ kredytu (bez wraz z za³¹cznikami; dokonana na wskazany przez Bank 
porêczycieli) - zaœwiadczenie o maksymalnej rachunek bankowy - dokumenty 
- ARiMR p³aci za klienta nale¿ne wysokoœci kredytu wydawane wymagane na etapie po zawarciu 
Bankowi oprocentowanie kredytu przez kierownika biura powiato- umowy kredytu a przed urucho-
w wysokoœci: WIBOR 3M + 2,50 wego ARiMR w³aœciwego ze mieniem kredytu;

    POWIATOWY BANK SPÓ£DZIELCZY    
  W JANOWIE LUBELSKIM    GRUPA BPS

Powiatowy Bank Spó³dzielczy Przy ubieganiu siê o kredyt Podstawa prawna: 
w Janowie Lubelskim, informuje obowi¹zuj¹ uproszczone zasady Rozporz¹dzenie Rady Ministrów 
i¿ od dnia 03.03.2016 roku roz- oceny zdolnoœci kredytowej. z dnia 11 lutego 2016 r. poz. 170 
pocznie przyjmowanie wniosków Szczegó³owe informacje doty- w Dzienniku Ustaw, zmieniaj¹ce 
o Kredyt obrotowy dla producenta cz¹ce zasad udzielania kredytu rozporz¹dzenie w sprawie szcze-
rolnego - Symbol KO, który z³o¿y³ dostêpne s¹ w Centrali oraz gó³owego zakresu i sposobów 
wniosek do ARiMR o przyznanie Oddzia³ach Powiatowego Banku realizacji niektórych zadañ Agen-
jednolitej p³atnoœci obszarowej za Spó³dzielczego w Janowie Lu- cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
2015 r. i do dnia z³o¿enia wniosku belskim. Rolnictwa z dnia 6 lutego 2015 r. 
kredytowego nie otrzyma³ ca³oœci poz. 187 w Dzienniku Ustaw wraz 
p³atnoœci z w/w tytu³u. z póŸniejszymi zmianami.

Preferencyjny Kredyt obrotowy dla producenta rolnego – Symbol KO

Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego - Symbol KO
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Kolejny przetarg og³oszony. krawê¿nika, wykonanie zja- dowê drogi gminnej ul. So-
Przebudowa drogi gminnej zdów do posesji z kostki be- wiakowskiego w zakresie 
ul. Przyborowie w zakresie tonowej, wykonanie chodni- chodnika, obejmuje ona 
chodnika o d³ugoœci 0,322 ka, wykonanie progu spo- roboty przygotowawcze (wy-

cinka zakrzaczeñ i roz-km (strona prawa), przebu- walniaj¹cego.
Natomiast zakres robót do- biórka krawê¿ników), robo-dowa chodnika ul. Wa³owa 
tycz¹cy przebudowy chod- ty ziemne - podbudowa pod o d³ugoœci 0,175 km (strona 
nika ul. Wa³owej, to roboty chodnik, ustawienie obrze¿y prawa) oraz przebudowa 
przygotowawcze (wycinka betonowych na chodnikach drogi gminnej ul. Sowiako-
drzew i rozbiórka nawierz- oraz nowych krawê¿ników, wskiego w zakresie chod-
chni chodników), roboty wykonanie nawierzchni nika o d³ugoœci od km 0+000 
ziemne - przebudowa pod chodników z kostki beto-do km 0+221,5 to temat 
chodniki i zjazdy, ustawienie nowej, roboty wykoñcze-przetargu, który zosta³ og³o-
obrze¿y betonowych na niowe (ustawienie oznako-szony 29 lutego br.

Termin sk³adania ofert o do- chodnikach i zjazdach - wy- wania, regulacja wysoko-
puszczenie do udzia³u up³y- konanie nawierzchni chod- œciowa zaworów urz¹dzeñ 
n¹³ 16 marca br. ników i zjazdów z kostki podziemnych), a tak¿e na-
Przebudowa drogi gminnej betonowej, oraz roboty wy- wo¿enie i obsianie traw¹ tra-
ul. Przyborowie w zakresie koñczeniowe - nawo¿enie wników. Planowany termin 
chodnika, zakres przebu- i obsianie traw¹ trawników. realizacji do 31 maja 2016 r.
dowy obejmuje: ustawienie Jeœli chodzi tu o przebu- Tekst: Dorota Kozdra

Do dnia 8 marca 2016 tyczna i nr 2819L Janów Lubelski - Momoty Górne 
roku zainteresowani mogli Lubelski - Momoty Górne”. w lokalizacji od km 2+ 068, 
sk³adaæ oferty na realizacjê G³ówny zakres prac dotyczy 00do km 6 + 552, 60. 
wniosku opracowanego budowy nowej nawierzchni, Zaznaczmy, i¿ w ramach 
przez Zarz¹d Dróg Powia- odtworzenia rowów i pobo- przeprowadzonych robót 
towych w Janowie Lubel- czy, przebudowy drogi po- budowlanych zostanie wy-
skim. Zadanie realizowane wiatowej ul. Turystyczna konany tak¿e ci¹g pieszo - 
jest w ramach Programu w lokalizacji od km 0+022 rowerowy o szerokoœci 2,50 
Rozwoju Gminnej i Powia- do km 0+72 wraz z przebu- m. Zadanie zostanie zreali-
towej Infrastruktury Drogo- dow¹ skrzy¿owania z drog¹ zowane przez Powiat Jano-
wej na lata 2016 - 2019. gminn¹ ul. Œwierdzowa. wski w partnerstwie z Gmi-
Mowa o „Przebudowie dróg Kolejnym zadaniem bêdzie n¹ Janów Lubelski. 
powiatowych nr 2833L Ja- przebudowa drogi powia- Tekst: 
nów Lubelski ul. Turys- towej nr 2819L Janów Dorota Kozdra

Oczyszczanie i obni¿a-
nie wysokoœci wód jest jed-
nym z sposobów rozwi¹-
zania problemów z bobrami. 
Kolejnym œrodkiem zapo-
biegaj¹cym kolonizacji jest 
usuwanie gatunków drzew 
preferowanych przez bobry, 
które w znaczny sposób 
zosta³y przez nie naruszone 
(uszkodzone). Podobnie 
rzecz wygl¹da z utrudnia-
niem bobrom kopania i bu-
dowania nor. Prace zmie-
rzaj¹ce do zaniechania tych 
czynnoœci by³y prowadzone 
na terenie naszej gminy. wykonano tak¿e przy Ÿród- œciête. W tym celu brzeg 
W zbiorniku wodnym w par- lisku, w pobli¿u którego i groble rowu zosta³y tak¿e 
ku Misztalec by³y prowa- rowy zosta³y oczyszczone, wymodelowane, aby mia³y 
dzone prace zmierzaj¹ce do poziom wody obni¿ony, ma³o strome i delikatne 
oczyszczania wody i obni¿e- drzewa, które zagra¿a³y spadki.
nia jej stanu. Podobne prace naszemu bezpieczeñstwu Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wy³oniono firmê, która 
opracuje dokumentacjê pro-
jektow¹ na potrzeby mie-
szkalnictwa socjalnego. 
W drodze nieograniczonego 
przetargu wybrano do reali-
zacji zamówienia Biuro 
Projektowe „Arconel” Sp. 
z o. o. z Lublina. Dnia 16 
lutego br. w obecnoœci Krzy-
sztofa Ko³tysia - Burmistrza 
Janowa Lubelskiego i Bar-
bary Mucha - inspektor ds. 
inwestycji, zosta³a podpisana 
umowa z wybranym wyko-
nawc¹. Biuro Projektowe technicznej i z zaakcepto- Zaznaczmy, i¿ koncepcja 
reprezentowa³a Dyrektor - wanej przez zamawiaj¹cego zmiany funkcji pomieszczeñ 
Ewa Lebiedzka - Nowako- koncepcji zmiany funkcji w istniej¹cym budynku 
wska. W ramach zadania pomieszczeñ w istniej¹cym zostanie przed³o¿ona do 15 
zostanie opracowana doku- budynku. Mówimy tu biu- kwietnia 2016 roku, zaœ 
mentacja projektowa zawie- rowcu po by³ym PKS, który projekt koñcowy do 15 maja 
raj¹ca roboty budowalne zlokalizowany jest przy uli- br.
wynikaj¹ce z ekspertyzy cy Objazdowej. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Znamy ju¿ wykonawcê BUD Sp. z o.o. z Kraœnika. rzchni chodników i zjazdów.
na przebudowê ulicy Ró¿a- Umowa z wykonawc¹ zos- Natomiast prace dotycz¹ce 
nej w Janowie Lubelskim ta³a podpisana 23 lutego br. przebudowy drogi gminnej 
o d³ugoœci odcinka 0,536 km Przebudowa ulicy Ró¿anej w £¹¿ku Ordynackim bêd¹ 
oraz przebudowê drogi to I etap prac remontowych, polegaæ na: wykonaniu po-
gminnej £¹¿ek Ordynacki w zakres których wchodz¹ szerzenia pod jezdniê oraz 
£¹¿ek Garncarski o d³ugo- nastêpuj¹ce roboty budowla- „mijankê”,  wykonanie  
œci 0, 627 km. Przetarg og³o- ne: rozbiórka istniej¹cych dolnej warstwy podbudowy 
szono 19 stycznia br. Termin oraz ustawienie nowych kra- na poszerzeniu, wykonanie 
sk³adania ofert up³yn¹³ 4 lu- wê¿ników ulicznych, regula- górnej warstwy podbudowy, 
tego br. Do realizacji zamó- cja wysokoœciowa urz¹dzeñ skropieniu istniej¹cej pod-
wienia zosta³o z³o¿onych 10 uzbrojenia podziemnego, budowy emulsj¹ asfaltow¹, 
ofert. W prowadzonym pos- wykonanie wzmocnienia wykonaniu warstwy œcieral-
têpowaniu wybrano do reali- nawierzchni jezdni betonem nej z betonu asfaltowego, 
zacji zamówienia najkorzy- asfaltowym, wykonanie na umocnienie poboczy kru-
stniejsz¹ ofertê z³o¿on¹ przebudowanym odcinku szywem ³amanym.
przez wykonawcê WOD - ulicy przebrukowañ nawie- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zakoñczy³ siê wstêpny 
nabór dokumentów dotycz¹-
cych dofinansowania odna-
wialnych Ÿróde³ energii, 
produkuj¹cych energiê elek-
tryczn¹ (fotowoltaika), jak 
i ciep³o (solary), z wykorzy-
staniem odnawialnych Ÿró-
de³ energii oraz pieców c.o. 
opalanych biomas¹.
Przypomnijmy, ¿e do 10 
grudnia 2014 roku zosta³o 
zamontowanych ³¹cznie 776 
instalacji solarnych. Plano-
wanych by³o 600. Mówi¹c  

monta¿ kot³ów centralnego w wyznaczonych dniach nie o monta¿u pieców na bio-
ogrzewania opalanych pelle- z³o¿y³y deklaracji, bêd¹ masê, nale¿y podkreœliæ, ¿e 
tem z mo¿liwoœci¹ spalania zapisywane na listê re-zosta³o zamontowanych 90. 
drewna. Natomiast od 9 zerwow¹. Jak zosta³o wcze-Wed³ug wczeœniejszych 
lutego do 19 lutego br. œniej wspomniane, realiza-ustaleñ planowanych by³o 
trwa³y zapisy osób chêtnych cja zak³adanych inwestycji 70. Natomiast koñcowy 
– w³aœcicieli budynków jest uzale¿niona od uzysk-wynik z 2015 roku, przedsta-

ania dofinansowania, udzie-mieszkalnych w zakresie wia siê nastêpuj¹co: 1037 
lanego w ramach konkur-monta¿u instalacji fotowol-zamontowanych instalacji 
su przez Urz¹d Marsza³-taicznej. Wed³ug obecnych solarnych na budynkach 
kowski Województwa Lu-danych liczba osób chêt-mieszkalnych oraz trzy 
belskiego w Lublinie z Re-nych, którzy z³o¿yli dekla-w budynkach u¿ytecznoœci 
gionalnego Programu Ope-racjê i ankietê dotycz¹c¹ publicznej oraz 173 piece na 
racyjnego Województwa udzia³u w projekcie na biomasê. Zaznaczmy, i¿ od 
Lubelskiego na lata 2014 - monta¿ kolektorów s³one-25 stycznia do 15 lutego br. 
2020 w ramach dzia³ania 4.1 cznych wynosi oko³o 600 trwa³y zapisy osób chêtnych 
o nazwie „Wsparcie wyko-zg³oszeñ, piece c.o. opala-- w³aœcicieli budynków 
rzystania OZE”. Wnioski ne biomas¹ oko³o 400 mieszkalnych, mieszkañ-
o dofinansowanie wy¿ej zg³oszeñ, natomiast oko³o ców gminy Janów Lubelski, 
wspomnianych projektów, 500 z³o¿onych deklaracji do udzia³u w projektach 
bêd¹ sk³adane przez Gminê na fotowoltaikê. Wszystkie z zakresu odnawialnych 
Janów Lubelski na prze³o-osoby  za in te resowane  Ÿróde³ energii, w nastêpu-
mie kwietnia / maja br.udzia³em w wy¿ej wymie-j¹cym zakresie: monta¿ 
Tekst i foto: Dorota Kozdranionych projektach, które kolektorów s³onecznych, 

 

Przyborowie, Sowiakowskiego, 
Wa³owa… roztrzygniêto przetarg 

w zakresie budowy chodników

Roztrzygniêto przetarg - na kolejne 
ponad 5 km drogi powiatowej 

z Janowa Lubelskiego do Szklarni 

Opracowuj¹ dokumentacjê projektow¹ 
na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego

Wybrano wykonawcê na przebudowê 
ulicy Ró¿anej i drogi gminnej £¹¿ek 

Ordynacki £¹¿ek Garncarski Prace zapobiegaj¹ce 
kolonizacji bobrów

Podsumowano wstêpny nabór deklaracji 
- na kolektory s³oneczne, piece 

opalane biomas¹ oraz fotowoltaikê
Przebudowa (ronda) skrzy- Termin sk³adania ofert min¹³ nek dla urz¹dzeñ podziem-

¿owania drogi powiatowej - 15 marca 2016 roku. Za- nych, odtworzenie oznako-
uli. Okopowa z drog¹ gmin¹ znaczmy, ¿e zadanie obej- wania poziomego poprzez 
ul. Koœciuszki w zakresie muje roboty pomiarowe, wymalowanie przejœcia dla 
nawierzchni to temat inwe- wykonanie nowej nak³adki pieszych. 
stycji, którego realizacja na- bitumicznej, wykonanie Dorota 
st¹pi w najbli¿szym czasie. regulacji pionowej studzie- Kozdra

Inwestycje drogowe
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Oko³o piêædziesi¹t osób skorzy- i niekomercyjnej infrastruktury i doradztwa projektów grantowych 
sta³o z zaproszenia Lokalnej Grupy turystycznej, rekreacyjnej lub kul- LSR 2014 - 2020 i Marcin Orze³ - 
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” na spotkanie turalnej, promowanie obszaru objê- specjalista ds. obs³ugi sieci interne-
informacyjne dotycz¹ce projektów tego LSR, w tym produktów lub towej, promocji i zamówieñ publicz-
grantowych. Spotkanie odby³o siê 11 us³ug lokalnych. Operacjami wy³¹- nych. 
marca br. w Domu Nauczyciela przy czonymi z projektu a podejmowanie Tekst i foto: Dorota Kozdra
ulicy Ogrodowej, a zosta³o popro- dzia³alnoœci gospodarczej, tworzenie 
wadzone przez pracowników LGD lub rozwój inkubatorów przetwór-
m.in. Janinê Skubik - Prezes stwa lokalnego, produktów rolnych, 
„Leœnego Krêgu”. Us³yszeliœmy, nie rozwijanie dzia³alnoœci gospodar-
tylko o tym jakie œrodki aplikowaæ, czej, a tak¿e podnoszenia kompe-
ale tak¿e o procedurach zwi¹zanych tencji osób realizuj¹cych operacje 
z ubieganiem siê o wsparcie finanso- w wy¿ej wymienionym zakresie. Jak 
we. Zainteresowaniem wykazali siê zaznaczy³a podczas spotkania Janina 
przedstawiciele gmin Powiatu Jano- Skubik - „pracownicy LGD „Leœny 
wskiego, a szczególnie organizacje Kr¹g” bêd¹ s³u¿yli dla Pañstwa 
i stowarzyszenia. Zakres pomocy pomoc¹ w kwestii doradczej, czyli 
projektów grantowych dotyczy z jakiego wniosku, na jakich 
wzmocnienia kapita³u spo³ecznego, zasadach bêd¹ mogli Pañstwo mogli 
w tym przez podnoszenie wiedzy skorzystaæ”. Biuro jest czynne ponie-
spo³ecznoœci lokalnej w zakresie dzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek (8.00 - 
ochrony œrodowiska i zmian klima- 16.00) oraz w czwartek (12.00 - 
tycznych, tak¿e z wykorzystaniem 20.00). Pomoc¹ s³u¿¹ Agata Stelma-
rozwi¹zañ innowacyjnych, zachowa- siewicz - Kierownik Biura Specja-
nie dziedzictwa lokalnego, budowa lista ds. koordynowania projektów, 
lub przebudowa ogólnodostêpnej Agata Spóz - specjalista ds. obs³ugi 

Ewa Janus objê³a funkcjê 
Kierownika Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Janowie 
Lubelskim. Wczeœniej funkcjê 
tê sprawowa³a El¿bieta Brzuch. 
Nadmieñmy, ¿e Ewa Janus od 
dwunastu lat jest pracownikiem 
ARiMR w Janowie Lubelskim. 
Sprawy spo³eczne s¹ jej bardzo 
dobrze znane, poniewa¿ od 10 
lat zasiada w ³awie Radnych 
Miejskich. W 2006 roku zosta³a 
wybrana Radn¹ Rady Miejskiej, 
a od 2010 roku jest Prze-
wodnicz¹c¹ Rady Miejskiej. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dokumentacjê techniczn¹ na 
wykonanie tej inwestycji sfi-
nansowa³ Urz¹d Miejski  
i bêdzie on równie¿ partycypo-
wa³ w kosztach realizacji w za-
kresie wymiany pomp w ZGK. 
Wniosek o dofinansowanie  
tego zadania ze œrodków unij-
nych ju¿ z³o¿yliœmy i czekamy 
na decyzjê o rozstrzygniêciu 
konkursu i ewentualnym  za-
kwalifikowaniu tego zadania do 
realizacji. Utrzymanie w pe³nej 
sprawnoœci instalacji i urz¹-
dzeñ wodno-kanalizacyjnych 
jest podstawowym zadaniem 
spó³ki. Ponadto œwiadczymy, 

Prezes Zarz¹du Przedsiê- w miarê posiadanych mocy 
biorstwa Gospodarki Komunal- przerobowych, us³ugi w zakre-
nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. sie wykonywania przy³¹czy 
w Janowie Lubelskim Cezary wodno-kanalizacyjnych. Firma 
Jasiñski jest pe³en optymizmu, obs³uguje tak¿e zasoby miesz-
co do dalszego rozwoju firmy: kaniowe, oko³o 600 mieszkañ 
Sytuacja Przedsiêbiorstwa po- w tym 40 komunalnych.   
prawia siê systematycznie od Równie¿ w tej dzia³alnoœci od 
kilku lat. Jest wiele powodów tej kilku lat odnotowujemy wzrost 
poprawy. Najwa¿niejszy z nich zakresu œwiadczonych us³ug. 
to wygranie przetargów na Ponadto dostarczaj¹ce ciep³o 
zbiórkê i zagospodarowanie  zarówno dla mieszkañców 
odpadów komunalnych w Ja- wspólnot, jak i instytucji. Dziêki 
nowie Lubelskim  oraz trzech skutecznym negocjacjom z dos-
gminach naszego powiatu. tawcami gazu uda³o nam siê 
£¹cznie odbieramy odpady od obni¿yæ ceny za dostarczane 
oko³o 38000 mieszkañców. ciep³o w obecnym sezonie 
Pozwoli³o to na zwiêkszenie grzewczym o 7%, pomimo wzro-
zatrudnienia o kilkanaœcie stu kosztów remontów urz¹dzeñ 
etatów. Przedsiêbiorstwo w os- ciep³owniczych oraz dozoru 
tatnich latach wykona³o szereg kot³owni, które wliczone s¹ 
inwestycji zarówno w infra- w koszty ogrzewania. W ubie-
strukturê (budowa sieci wod- g³ym roku firma przejê³a do 
kan) jak i poprawê warunków koñcowej eksploatacji i rekul-
pracy pracowników (remont tywacji sk³adowisko odpadów 
biurowca, budowa parkingu na Borownicy. Aktualnie zle-
itp. Wartoœæ zrealizowanych ciliœmy wykonanie dokumen-
przez spó³kê w ubieg³ym roku tacji technicznej na rekulty-
zadañ inwestycyjnych to ponad wacjê zarówno sk³adowiska 
1,8 mln z³. Spó³ka, korzystaj¹c w Borownicy, jak i zamkniêtego 
z funduszy europejskich, wyko- w 2004 roku sk³adowiska przy 
na³a w ubieg³ym roku prze- trasie na Frampol. Nasze 
budowê jednego z najwa¿niej- przedsiêbiorstwo obs³uguje 
szych odcinków kanalizacyj- „masowego klienta”, co wy-
nych w Janowie Lub. tzw. musza efektywn¹ organizacjê 
kana³u fabrycznego. Dodatko- pracy s³u¿b ksiêgowych i win-
wym efektem realizacji tej dykacyjnych. Aby zobrazowaæ 
inwestycji by³o odzyskanie jaka to jest skala mo¿emy 
z funduszu unijnego œrodków  powiedzieæ, ¿e wystawiamy 
pieniê¿nych w wysokoœci ok. 0.5 oko³o 40 tys. faktur rocznie. 
mln z³  zainwestowanych Prezes Jasiñski wraz z zastêpc¹ 
w 2011 roku (kanalizacja ul. Zbigniewem Zieliñskim, wiele 
Okopowej), które zamierzamy mówili o naszych podziemnych 
przeznaczyæ na zakup niezbêd- wodach krasowych które spra-
nych pojazdów specjalisty- wiaj¹, ¿e mieszkañcy Janowa 
cznych (œmieciarki oraz sa- Lubelskiego i okolic maj¹ dos-
mochodu ciœnieniowego do tarczan¹ zdrow¹ wodê, która 
czyszczenia kana³ów). Plan w niczym nie ustêpuje butel-
inwestycyjny na lata nastêpne kowanym i sprzedawanym za 
obejmuje równie¿ budowê ka- niema³e pieni¹dze wodom 
nalizacji sanitarnej w miejsco- Ÿródlanym . 
woœci Bia³a I za ok. 4 mln z³. Tekst i foto: Jan Machulak. 

Nowy rok, nowe mo¿liwoœci 
pozyskiwania œrodków unijnych. Jak 
i gdzie pozyskaæ dotacje unijne dla 
przedsiêbiorców? Na wy¿ej posta-
wione pytanie odpowiedzi¹ s³u¿yli 
zaproszeni goœcie w ramach spotka-
nia informacyjnego, które odby³o siê 
8 lutego br. w Janowskim Oœrodku 
Kultury. W programie spotkania 
zosta³y poruszone zagadnienia doty-
cz¹ce wsparcia finansowego kiero-
wanego do przedsiêbiorców w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskie-
go, które omówi³ Norbert Kisiel 
z Lubelskiej Agencji Wspierania 
Przedsiêbiorczoœci. Zaznaczmy, ¿e 
w ramach RPO Województwa Lubel-

zañ. Wszystkich zainteresowanych goœæmi spotkania byli tak¿e przed-
skiego wsparcie kierowane jest 

odsy³amy na stronê internetow¹ stawiciele Stowarzyszenia Lubel-
g³ównie do mikro, ma³ych i œrednich 

www.lawp.rpo.lubelskie.pl. Wiele skiego Klubu Biznesu z Agnieszk¹ 
przedsiêbiorstw. Pozyskane œrodki 

nowych pytañ dotycz¹cych dzia³añ, G¹sior - Mazur Prezes Stowarzy-
mog¹ byæ przeznaczone na za³o¿enie 

na które istnieje mo¿liwoœæ uzys- szenia LKB. Pani Prezes omówi³a na 
nowego przedsiêbiorstwa lub zwiêk-

kania wsparcia, jak równie¿ zasad czym polega integracja œrodowiska 
szenie zdolnoœci produkcyjnej istnie-

sk³adania wniosków aplikacyjnych biznesowego w ramach Stowarzy-
j¹cego, dywersyfikacjê dzia³alnoœci 

pozostawi³o wyst¹pienie Artura szenia oraz wyrazi³a propozycjê 
przedsiêbiorstwa, zastosowanie 

Tomczyka - Wiceprezesa firmy utworzenia w Janowie Lubelskim 
nowoczesnych technologii, dzia³ania 

SUBSYDIUM. Mo¿liwoœci skorzy- przedstawicielstwa Lubelskiego 
inwestycyjne zwi¹zane z rozszerze-

stania z funduszy unijnych zawarte Klubu Biznesu. Szczególnym zain-
niem dzia³alnoœci ekspertowej, 

w programach krajowych przedsta- teresowaniem wœród przyby³ych 
wdra¿anie wyników badañ nauko-

wi³ Ryszard Boguszewski - Prezes przedsiêbiorców cieszy³y siê indywi-
wych oraz innowacyjnych rozwi¹-

firmy EuroCompass. Zaznaczmy, ¿e dualne konsultacje, podczas których 
wszyscy mieli mo¿liwoœæ indywi-
dualnej rozmowy i pytañ z zaproszo-
nymi ekspertami oraz z przedstawi-
cielami firm, które zajmuj¹ siê pisa-
niem wniosków unijnych. W tym tak-
¿e Stowarzyszenie Lokalnej Grupy 
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” z Prezes Ja-
nin¹ Skubik. Przedsiêbiorcy oczeku-
j¹cy na indywidualne konsultacje 
mogli skorzystaæ z cateringu przygo-
towanego przez uczniów z Techni-
kum ̄ ywienia i Us³ug Gastronomicz-
nych Zespo³u Szkó³ im. Wincentego 
Witosa, pod kierunkiem mgr in¿. 
Jadwigi Pietras i mgr in¿. Moniki 
Kozak. Spotkanie zosta³o zorgani-
zowane przez Krzysztofa Ko³tysia - 
Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Projekty grantowe dla zainteresowanych

Fundusze europejskie dla przedsiêbiorców

Zrównowa¿ony rozwój 
PGKiM Sp. z o.o. 

w Janowie Lubelskim

Ewa Janus Kierownikiem 
Biura Powiatowego ARiMR 

w Janowie Lubelskim
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W dniu 4 marca 2016 roku 
odby³a siê XIX Sesja Rady Miejs-
kiej w Janowie Lubelskim. Podczas 
sesji podjêto uchwa³y w sprawach: 
programu opieki nad zwierzêtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoœci zwierz¹t na terenie 
Gminy Janów Lubelski (zapewnie-
nie bezdomnym zwierzêtom miejs-
ca w schronisku dla zwierz¹t 
w Ropczycach, wy³apywanie bez-
domnych zwierz¹t pod nadzorem 
lekarza weterynarii, zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzêtom 
gospodarskim na terenie gospodar-
stwa rolnego p. Bogdana Bosia, 
zapewnienie ca³odobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zda-
rzeñ drogowych), zmiany statutu 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ja-
nowie Lubelskim (od 1 kwietnia br. 
OPS przejmuje sprawy zwi¹zane 
z Funduszem Alimentacyjnym 
w zwi¹zku z wprowadzeniem Usta-
wy Rodzina 500+, który bêdzie pro-
wadzony i obs³ugiwany w Urzêdzie 
Miejskim). Rada Miejska  dokona³a 
zmiany w bud¿ecie gminy na rok 532 521, 67 z³ i dotacja przyznana ³ych na terenie gminy Janów Lubel- bli nad Zalewem. W obszarze - pla- przeprowadzono remonty lokali 
2016, propozycje zmian referowa³a gminie 5 240 909, 54 z³. W roku ski. W okresie styczeñ - grudzieñ nowanie przestrzenne - przygoto- socjalnych nr 7 i 8 oraz 13 przy ul. 
Skarbnik UM Monika Machulak. 2015 ze œwiadczeñ pomocy spo- 2015 wyp³aconych zosta³o 275 wano nowe rozwi¹zania urbanisty- 3-go Maja (wylewki posadzek, 
Przedstawiony przez Przewod- ³ecznej korzysta³o 555 rodzin. stypendiów dla uczniów szkó³ czne dla Zaolszynia i Rudy z uw- p³ytki, œciany). Ponadto sporz¹dzo-
nicz¹cego Komisji Rewizyjnej W ramach zadañ w³asnych OPS podstawowych, gimnazjów i szkó³ zglêdnieniem uwag po pierwszym no roczne sprawozdania za 2015 
Marka Tomczyka plan pracy, realizuje Program "Pomoc Pañstwa ponadpodstawowych. Realizowane wy³o¿eniu Planu. Ponadto z³o¿ony rok oraz za styczeñ 2016 w liczbie 
zosta³ zatwierdzony przez Radê w zakresie do¿ywiania", w 2015 ro- s¹ ponadto programy: Ogólnopol- zosta³ wniosek na realizacjê przed- 59 sprawozdañ. Uruchomiony 
Miejsk¹ bez uwag. ku z tej formy pomocy skorzysta³o ska Karta Du¿ej Rodziny (dotacja siêwziêcia ZOOM Natury i Kultury. zosta³ Bank ̄ ywnoœci w Parafii Œw. 
Zbigniew Flis Dyrektor Zak³adu ogó³em 669 osób. Do¿ywianiem Lubelski Urz¹d Wojewódzki) - W obszarze - gospodarka przest- Jana Chrzciciela  - wydano ok. 40 
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli objêtych by³o: 10 szkó³, 3 przed- w roku 2015 do programu przyst¹- rzenna - podpisano umowê z archi- ton ¿ywnoœci dla 932 osób. 
przedstawi³ kryteria oraz liczby szkola, 1 kuchnia spo³eczna. W ra- pi³o 98 rodzin, Janowska Karta tektem w sprawie sporz¹dzenia Udzielono pomocy i wsparcia 
punktów w postêpowaniu rekruta- mach us³ug opiekuñczych prowa- Du¿ej Rodziny - 165 rodzin. analiz i projektów decyzji o warun- matce z dzieckiem, które ucierpia³y 
cyjnym do publicznych przedszkoli dzonych przez OPS pomoc¹ objêto Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej kach zabudowy i zagospodarowa- podczas po¿aru budynku mieszkal-
i oddzia³ów przedszkolnych w szko- 12 osób. Z zasi³ków skorzysta³o Ewa Janus przedstawi³a Spra- nia terenu dla terenów nie obajêtych nego przy ul. Kamiennej. Przyjêto 
³ach podstawowych oraz innych w roku 2015 odpowiednio: celowe - wozdanie z dzia³alnoœci Rady planami. W obszarze  gospodarka plany pracy na rok 2016 opracowa-
form wychowania przedszkolnego, 312 rodzin, okresowe - 326 rodzin Miejskiej w Janowie Lubelskim gruntami - przeprowadzono 12 po- ne przez Kierowników Referatów 
prowadzonych przez Gminê Janów i sta³e - 83 osoby. W 2015 roku do- w 2015 roku. Burmistrz Janowa stêpowañ w sprawie najmu, dzier- Urzêdu Miejskiego w Janowie 
Lubelski (ponowne wprowadzenie datki mieszkaniowe zrealizowano Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ ¿awy i u¿yczenia, zawarto 6 umów Lubelskim, zorganizowano sta¿e 
6-latków do szkó³), trybu udzielania w liczbie 1002 œwiadczeñ na kwotê przedstawi³ informacjê z dzia³al- dzier¿awy, dokonano zestawienia i roboty publiczne. W ramach za-
i rozliczania dotacji dla publicz- 186 900 z³. Do prac spo³ecznie u¿y- noœci Urzêdu Miejskiego w Jano- nieruchomoœci gminnych niezbêd- dañ z zakresu obs³ugi inwestora- 
nych i niepublicznych szkó³, przed- tecznych zosta³o skierowanych 30 wie Lubelskim za okres styczeñ - nego do deklaracji podatkowej przeprowadzono procedurê i z³o¿o-
szkoli i innych form wychowania osób. W ramach zadañ zleconych luty 2016 r. Jeœli chodzi o inwes- (1422 pozycje z podzia³em na klasy no wniosek dotycz¹cy w³¹czenia do 
przedszkolnego prowadzonych na OPS w Janowie Lubelskim zapew- tycje - trwaj¹ prace nad Projektem gruntów), sprzedano dzia³kê przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
terenie Gminy Janów Lubelski ni³ pomoc w realizacji us³ug specja- "ECO-Energetyczny Janów Lubel- ul. Targowej za kwotê 80 800, 00 z³. Ekonomicznej EURO - PARK 
przez inny ni¿ jednostka samorz¹du listycznych dla 6 osób z zaburzenia- ski etap II i etap III", zorganizowa- WIS£OSAN terenu dawnego Sk³a-W obszarze - podatki - wystawio-
terytorialnego organ oraz trybu mi psychicznymi. Wyp³acono 541 no punkt naboru deklaracji i ankiet dowiska Odpadów, przeprowa-no 10 800 nakazów p³atniczych, 
i zakresu kontroli i prawid³owoœci dodatków energetycznych na ³¹cz- dla mieszkañców Gminy Janów Lu- dzono spotkania z inwestorami przyjêto 238 wniosków na akcyzê, 
pobrania i wykorzystania dotacji. n¹ kwotê 8 160, 44 z³. Ponadto belski, przyjêto wnioski na: instala- z bran¿: przetwórstwa owocowo-umorzono podatek w kwocie 
Sprawozdanie z dzia³alnoœci  w 2015 roku przyznano œwiadcze- cje solarne - 600, piece na biomasê - warzywnego (dalszy ci¹g negocja-43 430 z³, w tym SPZZOZ "Szpital" 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej nia rodzinne oraz zap³acono sk³adki 400, instalacje fotowoltaiczne - cji), fotowoltaicznego (mo¿liwoœæ - 42 846 z³. W obszarze - gospo-
w Janowie Lubelskim za rok 2015 na ubezpieczenie spo³eczne w kwo- 500. Podpisano umowê z biurem powstania fabryki i farmy fotowol-darka komunalna - przygotowano 
przedstawi³a dyrektor tej instytu- cie 3 476 687, 28 z³. W ramach projektowym dotycz¹c¹ wykonania taicznej), obróbki metali (przygoto-i dostarczono ok. 4000 nakazów 
cji Magdalena Kolasa. W sprawo- Programu Ministerstwa Pracy i Po- dokumentacji dotycz¹cej "Przebu- wana szczegó³owa oferta, inwestor p³atniczych z tytu³u odbioru odpa-
zdaniu znalaz³y siê informacje lityki Spo³ecznej zatrudnionych dowy budynku biurowego po by- zainteresowany ofert¹ z Janowa dów komunalnych oraz 4000 
dotycz¹ce zadañ z zakresu szeroko zota³o 2 asystentów rodziny, którzy ³ym PKS dla budownictwa socjal- Lubelskiego). Trwaj¹ prace przygo-nakazów o zmianie stawki, zlecono 
rozumianej pomocy spo³ecznej, objêli opiek¹ 18 rodzin. OPS nego". Uzgodniono dokumentacjê towawcze nad wdro¿eniem Ustawy prace projektowe na: drogi gminne 
jakie w roku 2015 przeprowadzi³ w Janowie Lubelskim otrzyma³ do projektow¹ na modernizacjê obiek- Rodzina 500+. Obrady XIX Sesji £¹¿ek Garncarski, ul. Ró¿ana, 
janowski OPS. W ramach tej pomo- realizacji nowe zadanie - udzielanie tów sportowych stadionu miejskie- Rady Miejskiej zakoñczy³y inter-chodnik ul. Przyborowie, ul. Sowia-
cy OPS wyda³ 5.764 431, 21 z³, pomocy materialnej o charakterze go w Janowie Lubelskim, trwaj¹ pelacje, zapytania i wolne wnioski.kowskiego, ul. Wa³owa. W obsza-
w tym œrodki w³asne gminy socjalnym dla uczniów zamieszka- prace dotycz¹ce uszczelnienia gro- Tekst i foto: Jan Machulakrze - mieszkania komunalne - 

Pracowita Sesja Rady Miejskiej

W roku 2015 - Rada Miejska VII zagospodarowania przestrzennego W 2015 roku Rada Miejska wybra³a z roczn¹ analiz¹ stanu gospodarki kwestii wa¿nych dla okreœlonej 
kadencji odby³a 11 posiedzeñ sesji, miasta Janowa Lubelskiego - ³awników do S¹du Rejonowego odpadami komunalnymi na terenie grupy mieszkañców.
2 sesje nadzwyczajne oraz zwo³ano „Przyborowie”, uchwa³a w spra- w Janowie Lubelskim, na kadencjê Gminy Janów Lubelski za 2014 rok, Komisje Rady Miejskiej pracowa³y 
sesjê uroczyst¹ z okazji 25 - lecia wie przyjêcia do realizacji Planu 2016 - 2019. W 2015 roku Rada z informacja o stanie realizacji na podstawie przyjêtych planów 
samorz¹du. Podjêto 105 uchwa³, Gospodarki Niskoemisyjnej, uch- zajmowa³a siê spraw¹ utworzenia zadañ oœwiatowych Gminy Janów pracy na 2014 rok: Komisja 
w tym 33 uchwa³y z zakresu prawa wa³a w sprawie emisji obligacji, odrêbnego so³ectwa w £¹¿ku Garn- Lubelski za rok szkolny 2014/2015, Oœwiaty, Kultury, Sportu, Spraw 
miejscowego, podlegaj¹cych pub- uchwa³a w/s powierzenia Burmist- carskim, ostatecznie jednak z informacj¹ z dzia³alnoœci ZOOM Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa 
likacji w Dzienniku Urzêdowym rzowi Janowa Lubelskiego prawa uchwa³a w/s podzia³u so³ectwa NATURY Sp. z o. o. w sezonie 2015. Publicznego odby³a 9 posiedzeñ, 
Województwa Lubelskiego. do ustalania wysokoœci op³at za £¹¿ek Ordynacki na dwa odrêbne Ka¿dorazowo podczas sesji radni Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Do wa¿niejszych uchwa³, jakie us³ugi parkingowe zwi¹zane z fun- so³ectwa nie zosta³a podjêta. Rada, zg³aszali liczne problemy i uwagi od Przestrzennej, Gruntami, Rolnic-
przyjê³a Rada zaliczyæ nale¿y: kcjonowaniem Parku Rekreacji zgodnie ze swoimi kompetencjami, mieszkañców ze swoich okrêgów. twa i Leœnictwa obradowa³a w 2013 
uchwalenie bud¿etu gminy na 2015 ZOOM NATURY w Janowie zapozna³a siê równie¿ ze sprawo- Sprawy dotyczy³y m. in.: budowy roku 12razy, Komisja Finansów 
rok oraz Wieloletniej Prognozy Lubelskim, uchwa³a w/s wyra¿enia zdaniami: z dzia³alnoœci Oœrodka sieci wodno - kanalizacyjnych, mo- i Rozwoju Gospodarczego odby³a 
Finansowej Gminy Janów Lubelski, woli cz³onkostwa Gminy Janów Pomocy Spo³ecznej w Janowie dernizacji dróg i chodników, 13 posiedzeñ, Komisja Rewizyjna 
uchwalenie Miejscowego Planu Lubelski w Stowarzyszeniu „Lo- Lubelskim za 2014 rok, z ocen¹ budowy oœwietlenia, systemu obradowa³a na 5 posiedzeniach, 
Zagospodarowania Przestrzennego kalna Grupa Rybacka Puszczy zasobów pomocy spo³ecznej za gospodarowania odpadami ko- w tym odby³o siê 1 posiedzenie 
miasta Janowa Lubelskiego „Stare Sandomierskiej”, uchwa³y doty- 2014 rok, z realizacj¹ Rocznego munalnymi, budowy przydo- wyjazdowe w Szkole Podstawowej 
Centrum” - etap 1, uchwalenie cz¹ce gospodarowania odpadami programu wspó³pracy Gminy mowych oczyszczalni œcieków, w Momotach Górnych. Frekwencja 
zmiany Miejscowego Planu Zago- komunalnymi oraz uchwa³y doty- Janów Lubelski z organizacjami instalacji kolektorów solarnych, na posiedzeniach Rady Miejskiej 
spodarowania Przestrzennego cz¹ce podatków obowi¹zuj¹cych na pozarz¹dowymi oraz innymi pod- monta¿u sygnalizacji œwietlnej w 2015 r. wynios³a: 94,5%.
Gminy Janów Lubelski - etap 1, terenie Gminy Janów Lubelski miotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ w mieœcie, sprawy zwi¹zane Ewa Janus 
uchwalenie Miejscowego planu w 2016 roku. po¿ytku publicznego w 2014 r., z remizami OSP oraz wiele innych Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w 2015 roku
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Narodowy Fundusz Ochro- szeregowej lub grupowej, stano- lacja wewnêtrzna ogrzewania 
ny Œrodowiska i Gospodarki wi¹cy konstrukcyjnie samodziel- i ciep³ej wody u¿ytkowej. 
Wodnej og³osi³ program doty- n¹ ca³oœæ, przeznaczony i wyko- Grupa III. Wymiana Ÿróde³ cie-
cz¹cy termomodernizacji bu- rzystywany na cele mieszkanio- p³a, zastosowanie odnawialnych 
dynków jednorodzinnych. „Ryœ we, co najmniej w po³owie Ÿróde³ energii cieplnej; instala-
- termomodernizacja budynków powierzchni ca³kowitej. cja kot³a kondensacyjnego; insta-
jednorodzinnych” - to program Program bêdzie realizowany lacja wêz³a cieplnego; instalacja 
ekologiczny, maj¹cy znacz¹cy w latach 2015 - 2023, a bud¿et kot³a na biomasê; instalacja pom-
wp³yw na jakoœæ powietrza pilota¿u programu wynosi 400 py ciep³a; instalacja kolektorów 
w Polsce. Dofinansowanie ofero- mln z³ (w tym 120 mln z³ na do- s³onecznych. Zaznaczmy, ¿e w³a-

œciciele domów bêd¹ mogli otrzy-wane w programie Ryœ obejmuje tacje) na lata 2015-2020 z mo¿li-
maæ nawet 40 proc. dotacji na wykonanie prac termoizolacyj- woœci¹ zawierania umów kredy-
kompleksow¹ termomoderniza-nych, modernizacjê instalacji tu / po¿yczek wraz z dotacj¹ do 
cjê. Dofinansowanie obejmuje wewnêtrznych i wymianê Ÿró- 2017 r.
prace dociepleniowe, ale te¿ mo-de³ ciep³a. Beneficjentami prog- Finansowane s¹ nastêpuj¹ce 
dernizacyjne instalacji wewnê-ramu mog¹ byæ osoby fizyczne, prace remontowe: 
trznych oraz wymianê Ÿróde³ jednostki samorz¹du teryto- Grupa I. Prace termoizolacyjne: 
ciep³a. Wiêcej informacji pod rialnego oraz organizacje poza- ocieplenie œcian zewnêtrznych; 
adresem strony:rz¹dowe (w tym fundacje, sto- ocieplenie dachu / stropodachu; 

warzyszenia, koœcio³y, zwi¹zki ocieplenie pod³ogi na gruncie / 
wyznaniowe), posiadaj¹ce pra- stropu nad nieogrzewan¹ piw-
wo w³asnoœci do jednorodzin- nic¹; wymiana okien, drzwi 
nego budynku mieszkalnego. zewnêtrznych, bramy gara¿owej.
Przez jednorodzinny budynek Grupa II. Instalacje wewnêt-
mieszkalny nale¿y rozumieæ bu- rzne; instalacja wentylacji me-
dynek wolno stoj¹cy albo budy- chanicznej nawiewnowywie-

Dorota Kozdranek w zabudowie bliŸniaczej, wnej z odzyskiem ciep³a; insta-

http://www.nfosigw.gov.pl/
oferta-finansowania/

srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/rys---
termomodernizacja-budynko-

jednorodzinnych/informacje-o-
programie/

Ustawa dotycz¹ca powrotu sze- nej Szkole Podstawowej z Oddzia³a- szkolnych przy PSPzOI w Janowie 
œciolatków do przedszkoli wywo³a³a mi Integracyjnymi w Janowie Lu- Lubelskim. Obecnie rodzice bêd¹ 
lawinê pytañ ze strony rodziców, belskim, w których wszystkie sze- sk³adaæ deklaracjê w Publicznej 
których maluchy obecnie uczêsz- œciolatki z obwodu Miasta Janów Szkole Podstawowej z Oddzia³ami 
czaj¹ do przeszkoli, czy te¿ tych, Lubelski bêd¹ kontynuowaæ obo- Integracyjnymi w Janowie Lubel-
których dzieci zamierzaj¹ zapisaæ po wi¹zkowe przygotowanie przed- skim lub w przedszkolu, w którym 
raz pierwszy do tej placówki oœwia- szkolne”. Miejsce znajd¹ wszystkie dziecko jest zapisane.
ty. W¹tpliwoœci pojawi³y siê tak¿e przedszkolaki z publicznych i nie- Zaznaczmy, ¿e dopuszczona jest 
dla rodziców trzylatków, którzy oba- publicznych przedszkoli znajdu- mo¿liwoœæ przechodzenia ca³ych 
wiaj¹ siê, i¿ ich pociechy nie znajd¹ j¹cych siê na terenie naszej gminy. obecnych oddzia³ów z przedszkoli 
miejsca w przedszkolach. Janowski Burmistrz Krzysztoñ dodaje „jano- bez zmian do Oddzia³ów przy 
samorz¹d znalaz³ rozwi¹zanie, we- wski samorz¹d chce stworzyæ jak PSPzOI w Janowie Lubelskim. Od-
d³ug którego wszystkie dzieci znaj- najlepsze warunki dla wszystkich dzia³y przedszkolne bêd¹ dzia³aæ na 
d¹ miejsce w przedszkolach. najm³odszych mieszkañców”. takich samych zasadach jak przed-
Jak zaznacza Czes³aw Krzysztoñ - W ten sposób ka¿dy trzylatek szkola publiczne. Mówimy tu o pe³-
Zastêpca Burmistrza Janowa Lubel- znajdzie miejsce w przedszkolu, nym wyposa¿eniu, czyli o warun-
skiego - „Gmina planuje utworzyæ a dla ka¿dego szeœciolatka otwarte kach pobytu, w tym o wy¿ywieniu.
oddzia³y przedszkolne przy Publicz- drzwi stoj¹ w oddzia³ach przed- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Na mocy ustawy o samorz¹dzie interesów konsumentów w 2015 roku 
powiatowym od 1999 roku, obo- udzielono 371 porad, w tym zosta³a 
wi¹zki w zakresie ochrony interesów udzielona pomoc przy napisaniu 
konsumentów nale¿¹ do samorz¹- pism do przedsiêbiorców. Mówimy to 
dów powiatowych. Jest to zadanie o reklamacjach dotycz¹cych us³ug, 
w³asne powiatu, które wykonuje umów sprzeda¿y, czy odst¹pienia od 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów. umowy poza lokalem i na odleg³oœæ”.
W Janowskim Starostwie Rzeczni- Coraz szerszy dostêp do us³ugi 
kiem jest Joanna G³ód. internetowej sprzyja edukacji konsu-
Rzecznik wykonuje swoje zadania menckiej, ale jednoczeœnie niesie 
poprzez zapewnienie konsumentom wiele zagro¿eñ. Skala nadu¿yæ z ro-
bezp³atnych porad prawnych z zakre- ku na rok jest coraz wiêksza. Du¿¹ 
su prawa konsumenckiego. Wszyst- liczbê osób wprowadzonych w b³¹d 
kie wnoszone sprawy wpisywane s¹ np. przy zawieraniu umowy stanowi¹ 
do rejestru. Zg³oszenia przyjmowane osoby starsze. Natomiast du¿¹ grupê 
s¹ od konsumentów osobiœcie, tele- konsumentów stanowi¹ m³odzi 
foniczne, drog¹ elektroniczn¹. konsumenci, korzystaj¹cy z wszel-
W 2015 roku Powiatowy Rzecznik kich us³ug internetowych, kompu-
Konsumentów w Janowie Lubelskim terowych czy telekomunikacyjnych, 
zarejestrowa³ 428 sprawy konsu- którzy czêsto nieœwiadomie zawiera-
menckie. Jak zaznacza Joanna G³ód j¹ umowy. Jak zosta³o wy¿ej odnoto-
„zakres problemów z jakimi zg³aszali wane najwiêcej spraw dotyczy³o 
siê konsumenci by³ bardzo ró¿no- us³ug, w tym telekomunikacji (tele-
rodny. G³ównie sprawy dotyczy³y fony, TV), dostawy energii, gazu, 
energii elektrycznej, us³ug telekomu- ciep³a, wody, wywóz nieczystoœci, 
nikacyjnych, internetowych i TV. finansowe (inne ni¿ ubezpieczenia), 
Du¿¹ czêœæ problemów konsumenc- remontowo - budowlane. Umowy 
kich stanowi¹ reklamacje zakupio- sprzeda¿y, czyli sprzêt RTV i AGD 
nych towarów, odpowiedzialnoœci (sprzêt telekomunikacyjny), obuwie 
sprzedawcy za sprzedany towar, i odzie¿, komputer i akcesoria 
terminów rozpatrywania reklamacji. komputerowe, motoryzacja, artyku³y 
W ramach zapewnienia bezp³atnego chemiczne i kosmetyki, wyposa¿enie 
poradnictwa konsumenckiego i in- mieszkania. 
formacji prawnej w zakresie ochrony Dorota Kozdra

Historia klubu sportowego „Ja- dzywojennym. Dzieciêce lata tych wokó³ swojej osoby grono m³odych j¹cy Prezes przedstawi³ sprawo- w tabeli. II dru¿ynê stanowi¹ junio-
nowianka” siêga pierwszej po³owy ch³opców przypad³y na okres II ch³opców, chêtnych do gry w pi³kê zdanie z dzia³alnoœci sportowej rzy starsi lubelskiej ligi juniorów, 
ubieg³ego wieku tj. 1922 roku.  II Wojny Œwiatowej i okupacji hitle- no¿n¹” - tak powsta³ „Sztubak”. oraz zapozna³ zebranych z sytuacj¹ dru¿yna liczy 23 zawodników. 
Wojna Œwiatowa przerwa³a dzia- rowskiej, która to bezpowrotnie Dzia³alnoœæ „Janowianki” zosta³a ekonomiczn¹ klubu w ubieg³ym Nastêpn¹ grupê stanowi¹ juniorzy 
³alnoœæ klubu. Po wojnie klub jesz- zabra³a im najpiêkniejszy okres wznowiona w 1949 roku. sezonie. Kolejnym punktem zebra- m³odsi liczy 25 zawodników. 
cze nie funkcjonowa³, ale w pi³kê dzieciñstwa. Zaraz po wojnie, gdy Od 1992 roku Janowianka dzia³a nia by³y wybory. Zg³oszeni kandy- W sk³ad m³odzików m³odszych 
no¿n¹ m³odzie¿ gra³a.  Publikowa- kraj z mozo³em dŸwiga³ siê z ruin pod patronatem Rady Miejskiej daci otrzymali jednakow¹ iloœæ wchodzi 23 osoby. Oddzielnym 
liœmy w GJ w maju 2007 roku (do- i zgliszcz, wœród mieszkañców w Janowie Lubelskim, przez któr¹ g³osów wszyscy po 23. Zarz¹d zespo³em jest klub sportowy 
stêpne na stronie Urzêdu Miejskie- Janowa budzi³o siê na nowo ¿ycie. wspierana jest tak¿e dotacjami ukonstytuowa³ siê Prezesem Za- „Orlik” dzia³aj¹cy przy szkole 
go) opracowane przez Przemy- W naszym mieœcie ponownie otwo- finansowymi. W grudniu ubieg³e- rz¹du zosta³ Ryszard Œlusarz, podstawowej.  
s³awa Woszczyñskiego i Zbignie- rzono gimnazjum, liceum ogólno- go roku odby³o siê Walne Zgroma- wiceprezesem Krzysztof Walde- Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ na 
wa Sawê, wspomnienia zawodni- kszta³c¹ce i szko³ê powszechn¹, do dzenie Sprawozdawczo - Wybor- mar Ko³tyœ, Sekretarzem Tadeusz ostatniej sesji mówi³ o potrzebie 
ków, oto fragment: „Sztubak” których m³odzie¿ mog³a uczêszczaæ cze. W zebraniu wziê³o udzia³ 23 Rz¹d, skarbnikiem Tomasz Król odbudowy zaplecza socjalnego 
ocaliæ od zapomnienia: bez przeszkód (w czasie okupacji cz³onków Stowarzyszenia (Stowa- w sk³ad Zarz¹du weszli tak¿e stadionu wraz z trybunami. W tym 
„W artykule o „Sztubaku” chcemy nie funkcjonowa³a ¿adna szko³a rzyszenie liczy obecnie 85 cz³on- cz³onkowie Konrad W¹sik, Piotr przypadku nale¿y oczekiwaæ na 
opowiedzieæ historiê gimnazjalne- œrednia). W tym czasie, wychowa- ków), w tym samym dniu tj. G¹bka, Pawe³ Sobótka oraz Marek wsparcie finansowe ze strony 
go klubu  pi³karskiego o tej nazwie,  nia fizycznego i przysposobienia 04.12.2015 odby³o siê drugie ze- Krzysztoñ. W sk³ad „Janowianki” Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
za³o¿onego w roku 1946 przy ja- wojskowego w szkole uczy³ profe- branie, na którym dokonano wybo- wchodzi piêæ dru¿yn sportowych A mo¿e LOTTO? Pierwsze kroki 
nowskim gimnazjum i dzia³aj¹cego sor Zbigniew ¯elaŸnicki, wielki ru nowego Zarz¹du. W zebraniu w ró¿nym wieku. I dru¿yna senio- w sprawie tej inwestycji zosta³y ju¿ 
do 1951 roku. Bohaterem tej entuzjasta i propagator sportu, uczestniczyli cz³onkowie ustêpu- rów IV ligowej dru¿yny liczy 29 poczynione.
historii jest pokolenie m³odych a w szczególnoœci pi³ki no¿nej. j¹cego Zarz¹du, którego prezesem zawodników, w ubieg³ym sezonie Tekst: Jan Machulak, 
ludzi urodzonych w okresie miê- Bardzo szybko zgromadzi³ on by³ Zygmunt Wasilewski. Ustêpu- uplasowali siê na „8” miejscu foto: Dorota Kozdra

„Janowianka”- to duma, historia i teraŸniejszoœæ 

Nowe oddzia³y przedszkolne dla szeœciolatków 

Ochrona konsumentów Uzyskaj dofinansowanie 
na ocieplenie domu
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tów szkolnych w niezbêdne pomo- G. P. - Opracowaliœmy wnioski na czêœciowe wyposa¿enie pracowni. 
ce dydaktyczne. Tak Starosta, jak przebudowê dróg powiatowych, Powiat Janowski bêdzie sk³ada³ 
i Zarz¹d musi mieæ pe³n¹ wiedzê które zosta³y z³o¿one wspólnie wnioski na doposa¿enie bazy dy-
i byæ przekonany o s³usznoœci ka¿- z gminami na 40 km dróg, daktycznej warsztatów szkolnych 
dej decyzji inwestycyjnej. o wartoœci oko³o 23 mln z³. Drugi ZST i ZS oraz na termomoderni-

wa¿ny wniosek dotyczy drogi zacjê tych obiektów.D.K. - Kwestia szpitala jest 
(9 km.), która przebiega przez nieodzownym tematem, wywo³u- D.K. - Czy realizacja wspomnia-
gminê: Janów Lubelski (ul. Bial-j¹cym lawinê pytañ wœród miesz- nych projektów podniesie, ja-
ska), Godziszów i Chrzanów. kañców Janowa Lubelskiego koœæ i atrakcyjnoœæ kszta³cenia 
W lutym z³o¿yliœmy tak¿e wniosek i Powiatu Janowskiego… zawodowego janowskich szkó³?
na przebudowê mostu i 3 km dróg G. P. - Domyœlam siê. Planujemy G. P. - Oczywiœcie, ¿e tak. Nale¿y 
w gminie Chrzanów. Reasumuj¹c bardzo istotne inwestycje dla szpi- podkreœliæ, ¿e w obecnym roku 
wspomniane projekty, to plan prze-tala, które w kilkuletniej perspek- szkolnym 2015/2016 w szko³ach 
budowy ponad 50 km dróg z ró¿-tywie obni¿¹ koszty funkcjonowa- zawodowych wzros³a liczba ucz-
nych programów. Jeœli wnioski nia placówki. Po wielu rozmowach niów klas pierwszych. Uwa¿am, ¿e 
otrzymaj¹ pozytywn¹ ocenê i do-i analizach postanowiliœmy z³o¿yæ janowskie szko³y dysponuj¹ bo-
finansowanie, to inwestycje bêd¹ wniosek na odnawialne Ÿród³a gat¹ ofert¹ edukacyjn¹. W ostatnim 
realizowane w latach 2016 - 2018. energii - fotowoltaika i solary.       czasie tj. 21 - 22 marca mia³y miej-
D.K. - Wiemy, ¿e jest wybierany Druga inwestycja, na któr¹ zamie- sce dni otwarte janowskich szkó³ 
wykonawca na przebudowê 5 km rzamy z³o¿yæ wniosek to termomo- ponadgimnazjalnych. W tym roku Jest 21 listopada 2015 roku, dokoñczenie przedsiêwziêæ rozpo-
odcinka drogi z Janowa do dernizacja szpitala. Kolejny wnio- janowskie szko³y, tj. Zespó³ Szkó³ sesja Rady Powiatu Janowskie- czêtych przez Starostê Jerzego 
Szklarni wraz z odcinkiem ulicy sek, który szpital przygotowuje Technicznych, Zespó³ Szkó³ i Li-go, w³aœnie ma miejsce wybór Bieleckiego, a tak¿e prace nad 
Turystycznej. Jest to wspólny dotyczy szpitalnego oddzia³u ra- ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boha-nowego Starosty. Radni w g³oso- nowymi zadaniami, które zamie-
projekt Powiatu Janowskiego, tunkowego wraz z l¹dowiskiem. terów Porytowego Wzgórza od-waniu tajnym jednomyœlnie po- rzamy realizowaæ w najbli¿szym 
Gminy Janów Lubelski…Wymagania s¹ bardzo wysokie, wiedzaili uczniowie gimnazjów parli Jego kandydaturê. Po czasie” - podkreœla w rozmowie 

jednak¿e po konsultacjach, zdecy- G. P - Tak, przebudowa tego z terenu powiatu janowskiego, oficjalnym og³oszeniu wyników, Starosta Grzegorz Pyrzyna. 
dowaliœmy jednak, aby szpital taki odcinka drogi jest mo¿liwa dziêki kraœnickiego, ni¿añskiego i bi³go-wybrany Starosta dziêkowa³ D. K. - Panie Starosto, wspom-
wniosek z³o¿y³. Wed³ug naszych uzyskaniu dofinansowania z Naro- rajskiego. wszystkim za oddanie g³osów na nia³ Pan podczas pierwszej sesji, 
informacji, szpital otrzyma na w/w dowego Programu Przebudowy D. K. - Gdy przywo³ujemy temat Jego osobê, zaznaczy³ m.in.: i¿ dla rozwoju Powiatu Janow-
inwestycjê od 60% do 85% Dróg Lokalnych z tzw. schetynó- szkolnictwa pojawia siê czêsto „Chcia³bym, ¿eby w naszym po- skiego konieczna jest dobra 
dofinansowania.                                  w  ek. W gminie Janów Lubelski jest kwestia bezrobocia…wiecie ¿y³o siê ³atwiej, do³o¿ê wspó³praca cz³onków zarz¹du, 

to 5 km drogi, a w gminie Potok D.K. - Zad³u¿enie szpitala  wzra- G. P. - Jest to temat trudny i nie wszelkich starañ, aby Powiat radnych powiatowych oraz bur-
Wielki - 2 km. sta z roku na rok. Jak Starosta ukrywam, ¿e ciê¿ko jest mówiæ Janowski móg³ siê szybciej roz- mistrzów i wójtów…

planuje rozwi¹zaæ t¹ kwestiê? D. K. – Powiat Janowski przy o tym z optymizmem. Oferta wijaæ”.  Dnia 21 marca minê³o G. P. - Tak, jak wspomnia³em, ulicy Bialskiej posiada tereny G. P. - Tej sprawie poœwiêcamy edukacyjna naszych szkó³ uwzglê-120 dni urzêdowania. W tym wspólnie pracujemy dla dobra inwestycyjne. Jakie s¹ plany dla ostatnio wiele uwagi. Zad³u¿enie dnia aktualne potrzeby rynku czasie narodzi³y siê nowe plany, naszego Powiatu. W Radzie, w Za- tej nieruchomoœci.?szpitala osi¹gnê³o bardzo niebez- pracy. Bezrobotni to nie tylko zamierzenia, nowe zadania, nad rz¹dzie jest wielu doœwiadczonych pieczny, wrêcz krytyczny poziom G. P - Planujemy modernizacjê zarejestrowani w Powiatowym którymi pracowa³ Zarz¹d Po- radnych, s¹ te¿ nowe osoby, maj¹ce 21 milionów. Roczny koszt obs³ugi tego terenu  w ramach istniej¹cej Urzêdzie Pracy, ale tak¿e ci, którzy wiatu pod kierunkiem Starosty.   du¿y autorytet w swoich spo³ecz- zobowi¹zañ to kwota rzêdu milio- infrastruktury, zak³ada siê ¿e bêd¹ wyjechali poza granice kraju „za Pamiêtamy s³owa wypowiedzia- noœciach, potwierdzony wynikiem na z³otych. Oczekujemy od kiero- to hale pod dzia³alnoœæ gospodar- chlebem” i chêtnie wielu z nich ne na pierwszej sesji, na której wyborczym. Zorganizowany prze- wnictwa szpitala planu naprawcze- cz¹ na wynajem. Natomiast z³o¿e- wróci³oby, gdyby tu mogli znaleŸæ okreœli³ zarys dzia³ania Zarz¹du: ze mnie, ju¿ 2-krotnie, Konwent go, który zwiêkszy przychody nie wniosku na t¹ inwestycje uza- pracê. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ ochrona zdrowia, szkolnictwo, Burmistrzów i Wójtów uzgodni³ na i obni¿y koszty funkcjonowania le¿nione jest od harmonogramu o ukrytym bezrobociu na terenach inwestycje drogowe, sprawna najbli¿szy rok inwestycje i re- placówki, z drugiej zaœ strony naboru wniosków w Urzêdzie wiejskich. Musimy, zatem zrobiæ praca Starostwa Powiatowego. monty bie¿¹ce infrastruktury dro- zatrzyma wzrastaj¹cy d³ug. Chce- Marsza³kowskim. Byæ mo¿e nast¹- wszystko, ¿eby œci¹gn¹æ inwesto-Nie obce s¹ nowemu Staroœcie gowej. my, aby szpital wypracowa³ rocz- pi to w 2017 roku. rów. Budowa drogi ekspresowej sprawy Powiatu Janowskiego, 
D. K. - Pierwsze decyzjê podjête nie pó³ miliona z³otych na sp³atê S19 zwiêkszy atrakcyjnoœæ terenów D.K. - Kolejnym priorytetem Za-poniewa¿ od 1998 roku jest Rad-
w ci¹gu ostatnich czterech mie- d³ugu, wówczas Powiat udzieli inwestycyjnych naszych gmin.rz¹du Powiatu jest system szkol-nym Powiatu-Cz³onkiem Zarz¹-
siêcy, dotycz¹? pomocy finansowej w takiej samej nictwa zawodowego. W tej kwe- D. K. - Zbli¿aj¹ siê Œwiêta du I, III, IV i V kadencji. 

wysokoœci. Planujemy równie¿ stii Powiat Janowski tak¿e posta- Wielkanocne. Czego chcia³by Jednak¿e nowe zadania to wielka G. P. - By³ i jest to czas pisania 
utworzenie zak³adu opiekuñczo - nowi³ skorzystaæ ze œrodków Pan Starosta ¿yczyæ mieszkañ-odpowiedzialnoœæ, gdy¿ rzeczy- i sk³adania wniosków do: Regio-
leczniczego i otwarcie oddzia³u unijnych? com Janowa Lubelskiego?wist¹ miar¹ efektów dzia³alnoœci nalnego Programu Operacyjnego 
neurologii z leczeniem udarów, publicznej jest realizacja kon- Województwa Lubelskiego, Prog- G. P. - Janowskie szko³y zawodo- G.P. - ¯yczê wszystkim B³ogo-
dziêki temu szpital zwiêkszy swoje kretnych przedsiêwziêæ… ramu Rozwoju Obszarów Wiejs- we tj. Zespó³ Szkó³ Technicznych s³awionych Œwi¹t Wielkanocnych 
przychody.   kich, Rezerwy drogowej - chodzi i Zespó³ Szkó³ bêd¹ sk³adaæ wnio- oraz wzajemnego zrozumienia, „…oczywiœcie i to uwa¿am za naj-
D. K. - Jednym z obszarów zatem o przebudowê dróg, budo- ski na „miêkkie projekty”, które pokoju i radoœci.  istotniejsz¹ kwestiê na najbli¿szy 
dzia³alnoœci powiatu s¹ drogi. wê instalacji fotowoltaicznej i so- dotycz¹ przygotowania m³odzie¿y czas. S¹ to dzia³ania dotycz¹ce Dziêkujê za rozmowê.
Jak wiemy i w tej kwestii s¹ nowe larnej, termomodernizacje naszych do okreœlonych zawodów, bêd¹ to szpitala powiatowego, oœwiaty, 
plany…obiektów, wyposa¿enie warszta- zajêcia teoretyczne, nast¹pi te¿ inwestycji drogowych, w Ttym 

Nowe zadania i nowe wyzwania 
Wywiad z Grzegorzem Pyrzyn¹ - Starost¹ Powiatu Janowskiego

Jedn¹ ze znacz¹cych uchwa³ Powiatu: Grzegorz Pyrzyna - Sta- pt. „Czysta energia na potrzeby SP objêcie nieruchomoœci zabudowa-
podjêtych na czwartkowej sesji rosta Janowski (przewodnicz¹cy ZZOZ w Janowie Lubelskim”. nej obszarem TSEE EUROPARK 

Mówi¹c  o wniosku dotycz¹cym WIS£OSAN. Mowa o dwóch dzia³-Rady Powiatu Janowskiego tj. 10 Zarz¹du), Antoni Kulpa - Wice-
modernizacji i rozbudowy SOR, kach mieszcz¹cych siê przy ulicy marca 2016 roku, by³a uchwa³a starosta, Zenon Zyœko, S³awomir 
Powiat Janowski zabezpieczy Bialska 69 (numery dzia³ek - 3172 dotycz¹ca odwo³ania z funkcji Dworak i nowo wybrany cz³onek 
pokrycie zobowi¹zania finanso- /1, 3172/2). Podczas marcowej se-cz³onka Zarz¹du Powiatu Radnego Zarz¹du - Wies³aw Dyjach.

Kolejne uchwa³y tzw. intencyjne, wego SP ZZOZ w Janowie Lu- sji Rady Powiatu wys³uchaliœmy Stanis³awa Mazura (ze wzglêdu, ¿e 
dotyczy³y wyra¿enia zgody na belskim, wynikaj¹cego z realizacji sprawozdania z dzia³alnoœci Ko-prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 
z³o¿enie wniosku aplikacyjnego projektu, obejmuj¹cego wk³ad mendy Spo³ecznej Stra¿y Rybac-tym samym nie mo¿e pe³niæ 
pt. „Modernizacja i rozbudowa w³asny, stanowi¹cego nie mniej ni¿ kiej w Janowie Lubelskim za 2015 funkcji cz³onka zarz¹du). Pana 
SOR wraz z doposa¿eniem 15% kosztów kwalifikowanych rok, które przedstawi³ Piotr Bañka Mazura w Zarz¹dzie zast¹pi Wie-
w sprzêt medyczny oraz budowa wartoœci projektu oraz wydatki oraz informacji z dzia³alnoœci Po-s³aw Dyjach. Kandydaturê Wie-
l¹dowiska dla œmig³owców ratun- niekwalifikowane, konieczne do wiatowego Rzecznika Konsumen-s³awa Dyjacha popar³o 12 Rad-
kowych w SP ZZOZ w Janowie wniesienia przez SP ZZOZ tów w Janowie Lubelskim za 2015 nych, 3 g³osy by³y niewa¿ne, 

Radni przeg³osowali uchwa³ê do-2 Radnych by³o nieobecnych. Przy- Lubelskim”, wyra¿enia zgody na rok, który omówi³a Joanna G³ód. 
tycz¹c¹ wyra¿enia zgody na Tekst i foto: Dorota Kozdrapomnijmy obecny sk³ad Zarz¹du z³o¿enie wniosku aplikacyjnego 

Nad czym debatowali Radni Powiatowi na ostatniej sesji?
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Antoni Kulpa
Wicetarosta Powiatu Janowskiego
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Oprócz punktu obs³ugi w Urzê- rodziny osi¹gaj¹ takie dochody.  nej, pracownicy przy ustalaniu 
dzie Miejskim (sala nr1 - par- Kolejne oœwiadczenie, to oœwiad- dochodu bêd¹ musieli wykonaæ 
ter), do dyspozycji zaintereso- czenie o deklarowanych docho- wiele czynnoœci weryfikuj¹cych 
wanych udostêpniono punkty dach osi¹ganych przez osoby oœwiadczenia wnioskodawców 
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej podlegaj¹ce przepisom o zrycza³- przez platformê Emp@tia, a tu 
(wydzia³ œwiadczeñ rodzinnych), towanym podatku dochodowym,  mo¿e siê okazaæ, ¿e nie jest to takie 
w Centrum Kulturalno - Re- jeœli cz³onkowie rodziny osi¹gaj¹ proste, jeœli wszystkie gminy bêd¹ 
kreacyjnym w Bia³ej II i w Zo- takie dochody. Potrzebne bêd¹ to czyniæ równoczeœnie. Wnioski 
fiance Górnej, a tak¿e w wybra- równie¿ dokumenty potwierdza- po weryfikacji bêd¹ wprowadzane 
ne dni bêd¹ dzia³aæ mobile j¹ce  utratê lub  uzyskanie dochodu  do systemu i bêd¹ wówczas 
punkty w szko³ach podstawo- w  przypadku  zmian w sytuacji drukowane decyzje. Burmistrz 
wych i przedszkolach znajduj¹- dochodowej. W zale¿noœci od Janowa Lubelskiego Krzysztof 
cych siê na terenie naszej gminy indywidualnej sytuacji wniosko- Ko³tyœ mówi mi: „¿e z wielk¹ 
(o czym mówi tabela zamieszczo- dawcy bêdziemy równie¿ prosiæ przyjemnoœci¹ bêdê decyzje pod-
na poni¿ej), w których wszyscy o inne dokumenty istotne dla pra- pisywa³, gdy¿ nasze rodziny na 
zainteresowani bêd¹ mogli po- wid³owego przyznania œwiad- tak¹ pomoc czekaj¹”. S¹dzimy, i¿ 
braæ wnioski, uzyskaæ odpowied- czenia wychowawczego. pieni¹dze na wyp³atê tych œwiad-
ni¹ informacjê. Chêtnie udziela- czeñ gmina ju¿ bêdzie posiada³a na D.K. - Czy osoby pracuj¹ce za 
my tak¿e informacji telefonicznej koncie i wówczas dokonamy granic¹ dostan¹ 500 z³ na 
pod numerem tel. 15 8724-331 lub przelewu na konta naszych rodzin. dziecko?
603 113 681 oraz pod adresem Bêdziemy starali siê sprawnie B. Cz. - Zgodnie z projektem 
email: . i rzetelnie wykonaæ to przedsiê-Programu Rodzina 500 plus, ro-

wziêcie, gdy¿ wiemy jak istotna D.K. - Pani Sekretarz, czy gmina dzice sk³adaj¹cy wniosek o przy-
œwiadczenie wychowawcze rozpo- dochodu na osobê w rodzinie. jest to  pomoc  dla rodzin i naszego Janów Lubelski jest przygo- znanie œwiadczenia s¹ zobowi¹-
cznie siê 1 kwietnia 2016 roku, D.K. - Czy zasi³ek rodzinny lokalnego œrodowiska.  Zapraszam towana do rozpoczêcia  wdra¿a- zani do informowania o ka¿dej 
a zakoñczy 30 wrzeœnia 2017 r. W i œwiadczenie pielêgnacyjne do odwiedzania naszej strony nia programu "Rodzina 500+"? zmianie maj¹cej wp³yw na prawo 
kolejnych latach prawo do œwiad- wlicza siê do dochodu? internetowej , B. Cz. - Trwaj¹ ostatnie prace do tego œwiadczenia, w tym rów-
czenia bêdzie ustalane na okres na której bie¿¹co bêdziemy infor-B.Cz. - Nie, zasi³ek rodzinny oraz przygotowawcze i kampania in- nie¿ o zmianie miejsca zamiesz-
1 roku - od 1 paŸdziernika do 30 mowaæ Pañstwa o postêpach œwiadczenie pielêgnacyjne nie formacyjna. Zgodnie z progra- kania. Jeœli jedno z rodziców 
wrzeœnia. w realizacji Programu ,,Rodzina wlicza siê do dochodu rodziny.mem rodziny otrzymaj¹ œwiadcze- przebywa w innym pañstwie UE 
D. K. - Wiemy, ¿e kwota œwiad- 500 plus”.D.K – Wniosek mo¿na bêdzie ju¿ nie wychowawcze w wysokoœci i z³o¿y tam wniosek o œwiadczenia 
czenia wychowawczego bêdzie D. K. - Czy nam wystarczy œrod-z³o¿yæ od 1 kwietnia…500 z³ miesiêcznie (to jest  kwota, rodzinne, tamtejszy organ infor-
wynosiæ 500 z³ miesiêcznie na ków  na obs³ugê tego zadania?od której nie bêd¹ odprowadzane muje o tym fakcie marsza³ków B. Cz. - Wnioski bêdzie mo¿na 
drugie i kolejne dziecko. Zapy-podatki) na ka¿de drugie i kolejne województw w Polsce. Marsza³ek sk³adaæ od 1 kwietnia. Jeœli wnio- B. Cz. - Œrodki, które otrzymaliœ-
tajmy wiêc, kiedy obowi¹zuje dziecko, a jeœli spe³ni¹ kryterium zaœ przekazuje te informacje do sek zostanie z³o¿ony w ci¹gu my i bêdziemy otrzymywaæ za-
kryterium dochodowe?dochodowe równie¿ na pierwsze. w³aœciwej gminy. Nie mo¿na pierwszych 3 miesiêcy - tj. od bezpiecz¹ nam realizacjê zadania 
B. Cz. - Œwiadczenie wychowaw-Bojê siê trochê, ¿e w dniu urucho- pobieraæ podobnych œwiadczeñ 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - gdy¿ s¹dzimy, i¿ o pomoc zg³osi 
cze na drugie i kolejne dziecko mienia programu, wszyscy  upraw- z dwóch Ÿróde³.rodzice dostan¹ wyrównanie siê ponad 1200 rodzin. Widzimy 
bêdzie przys³ugiwaæ niezale¿nie nieni  bêd¹ chcieli z³o¿yæ wniosek, wstecz, tj. od 1 kwietnia 2016 r. D. K. - Domyœlam siê, ¿e wszyscy wiêc jaka jest to skala pomocy. 
od dochodu, natomiast  wsparcie dlatego ju¿ teraz prowadzimy W kolejnych miesi¹cach œwiadcze- zainteresowani œwiadczeniami Chcia³abym na koniec z³o¿yæ 
na pierwsze dziecko, które nie kampaniê informacyjn¹  dotycz¹c¹ nie bêdzie wyp³acane od miesi¹ca, wychowawczymi, chcieliby znaæ ¿yczenia naszym mieszkañcom 
ukoñczy³o 18-ego roku ¿ycia, wype³niania i terminów sk³adania w którym rodzice z³o¿¹ wniosek. termin pierwszych wyp³at. Pani i naszym rodzinom.  ¯yczê, aby 
rodzice otrzymaj¹ po spe³nieniu wniosków. Od 1 kwietnia pracow- Sekretarz, proszê powiedzieæ, ile D. K. - Jakie dokumenty sk³a- Œwiêta Wielkiej Nocy by³y ducho-
kryterium dochodowego 800 z³ nicy obs³uguj¹cy Program bêd¹ czasu trzeba bêdzie czekaæ na damy? wym wzbogaceniem i umoc-netto na osobê w rodzinie lub 1200 pracowaæ od godziny 7.00 do wydanie decyzji i wyp³atê œwiad-B. Cz. - Sprawa jest prosta, gdy nieniem naszych rodzin daj¹cym z³ netto na osobê w rodzinie, 17.00.  Ka¿dy kto z³o¿y wniosek, czenia?wnioskujemy o œwiadczenie wy- mi³oœæ,  radoœæ, pokój i nadziejê.w której wychowywane jest dziec-nawet 1 lipca 2016 roku równie¿ B. Cz. - W przypadku z³o¿enia chowawcze na drugie i kolejne Dziêkujê za rozmowê. ko niepe³nosprawne.otrzyma œwiadczenie z wyrówna- wniosku w terminie od 1 kwietnia dziecko, w takim przypadku œwiad- Mamy nadziejê, ¿e œwiadczenia D. K. - Wiele pytañ pojawi³o siê niem od 1 kwietnia. do 1 lipca 2016 r. wszystkie organy czenie nie bêdzie uzale¿nione od wychowawcze „Rodzina 500+” w zwi¹zku z tematem, czy ro-D. K. - Przypomnijmy, kto mo¿e odpowiedzialne za wdro¿enie kryterium dochodowego. Sk³ada- pomog¹ finansowo wszystkim dzice dostan¹ œwiadczenie wy-otrzymaæ œwiadczenie wycho- programu ,,Rodzina 500 plus” my wówczas tylko prawid³owo rodzinom. Program ten  wi¹¿e chowawcze na drugie dziecko, wawcze ? maj¹ 3 miesi¹ce licz¹c od dnia wype³niony wniosek bez ¿adnych siê nie tylko z coraz ni¿szym w przypadku kiedy pierwsze B. Cz. - Œwiadczenie wychowaw- z³o¿enia wniosku z prawid³owo za³¹czników. Jeœli wnioskujemy 

poziomem dzietnoœci wœród dziecko ukoñczy³o 18 lat?cze otrzymywaæ mog¹ rodzice, wype³nionymi dokumentami na o œwiadczenie wychowawcze na 
ma³¿eñstw, ale tak¿e z kwesti¹ B. Cz. - W takim przypadku drugie opiekunowie prawni lub faktyczni wydanie decyzji i wyp³atê œwiad-pierwsze lub jedyne dziecko, 
dotycz¹c¹ masowej emigracji dziecko bêdzie uznane jako pierw-dziecka. Œwiadczenie wychowaw- czenia. Okres, o którym wspom-z uwagi na fakt, ¿e obowi¹zuje 
m³odego pokolenia  i zwi¹zanej sze i po spe³nieniu kryterium do-cze bêdzie przys³ugiwa³o do ukoñ- nia³am jest okresem krañcowym. w takim wypadku kryterium do-
z tym przysz³ej emerytury Po-chodowego, o którym wspomnia-czenia 18 roku ¿ycia dziecka. Bêdziemy siê staraæ, ¿eby przyj-chodowe, musimy do³¹czyæ do 
laków. O wynikach i rezultatach ³am wczeœniej rodzice bêd¹ mogli mowanie wniosków, wydawanie wniosku oœwiadczenia dokumen-D.K. - Okres, w którym bêdzie 
wdra¿anego projektu bêdziemy uzyskaæ œwiadczenie na drugie decyzji i wyp³ata œwiadczeñ odby-tuj¹ce nasze dochody, a wiêc przys³ugiwaæ prawo do œwiad-
mogli przekonaæ siê ju¿ pod dziecko. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wa³a siê sprawnie i bez zbêdnej oœwiadczenie o wysokoœci docho-czenia wychowawczego, rozpo-
koniec tego roku. dziecko do 25 roku ¿ycia, które na- zw³oki. Nale¿y sobie uœwiadomiæ, du niepodlegaj¹cego opodatkowa-cznie siê…

dal mieszka z rodzicami, jest Dziêkujê za rozmowê.i¿ po z³o¿eniu wniosku, przed niu podatkiem dochodowym od B. Cz. - Pierwszy okres œwiadcze-
uwzglêdniane przy obliczaniu wydaniem decyzji administracyj- Dorota Kozdraosób fizycznych,  jeœli cz³onkowie niowy, na jaki przyznane zostanie 

500plus@janowlubelski.pl

www.janowlubelski.pl

„Rodzina na plus” – wywiad z Bo¿en¹ Czajkowsk¹ 
Sekretarz Gminy Janów Lubelski

cd. ze str. 1

Harmonogram wydawania wniosków w ramach programu 
„Rodzina 500+” w roku 2016

Lp. Miejscowoœæ Punkt Data Godzina

1. Janów Lubelski
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
ul.. Zamoyskiego 59
Sala nr. 1 - parter

od 15 marca  - stale
Poniedzia³ek, Œroda, Czwartek - 7.30 - 15.30

wtorek - 7.30 - 16.00
Pi¹tek - 7.30 - 15.00

2. Janów Lubelski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23,
dzia³ œwiadczeñ rodzinnych

od 15 marca  - stale Poniedzia³ek - Pi¹tek - 7.30 - 15.30

3. Janów Lubelski
Przedszkole Samorz¹dowe Przedszkole nr 1 
z Oddzia³ami Integracyjnymi, ul. Ogrodowa 18

21.03.2016 r. 12.30 - 16.00

4. Janów Lubelski
Przedszkole Publiczne nr 3
ul.. Jana Paw³a II 49

23.03.2016 r. 12.30 - 16.00

5. Janów Lubelski Przedszkole Niepubliczne, ul. Œwierdzowa 4 22.03.2016 r. 12.30 - 16.00

6. Janów Lubelski
Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami 
Integracyjnymi  im. J.Zamoyskiego, 
ul.. Ks. Skorupki 11

30-31.03.2016 r. 11.00 - 15.00

7. £¹¿ek Ordynacki
Szko³a Podstawowa Fundacji "Elementarz”
£¹¿ek Ordynacki 205

30.03.2016 r. 11.00 - 15.00

8. Bia³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej od 15 marca - stale
Poniedzia³ek, Œroda, Pi¹tek - 15.00 - 20.00

Wtorek, Czwartek - 10.00 - 15.00

9. Zofianka Górna Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zofiance Górnej od 15 marca - stale Poniedzia³ek - Pi¹tek 13.00 - 18.00

10 Momoty Górne Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych 17-18.03.2016 r. 7.30 - 14.00

od lewej: Justyna Kamiñska, Anna Flis
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„To owych Niez³om- Jan Frania - Radny Sejmiku 
nych, chocia¿ Wyklêtych ta Województwa Lubelskiego, 
pieœñ. Im pamiêæ odebrano, Ks. kan. dr Jacek Staszak. 
czeœæ i szacunek, nadziejê Delegacje szkó³, instytucji 
i wolnoœæ (…) A oni walczy- publicznych, w³adze samo-
li. Nigdy nie pogodzili siê rz¹dowe i powiatu, z³o¿y³y 
z utrat¹ wolnoœci” -  tymi kwiaty i zapali³y znicze za 
s³owami rozpoczê³y siê te- pamiêæ walcz¹cych. Wartê 
goroczne obchody Narodo- honorow¹ pe³nili harcerze 
wego Dnia Pamiêci ¯o³nie- z Komendy Powiatowego 
rzy Wyklêtych w Janowskiej Zwi¹zku Dru¿yn w Janowie 
Kolegiacie. To z ust Teresy Lubelskim. 
Duda jeszcze chwilê przed Tak wiele postaci, o których 
uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ us³y- warto powiedzieæ, o których 
szeliœmy tak¿e o tych, którzy wspomnieæ. Komuniœci 
tu na naszej Janowskiej mordowali i torturowali nie 
Ziemi przelali krew za Oj- tylko ¿o³nierzy AK, NSZ, 
czyznê. Ich nazwiska zosta³y NZW, WiN, ale tez sanita-
przywo³ane, a wraz z nimi riuszki, ³¹czniczki polskiego 
fragment tej „naszej histo- podziemia niepodleg³oœcio-
rii”, kiedyœ zapomnianej, wego. Znamy zapewne pos-
dziœ przypomnianej. To: taæ siedemnastoletniej „In-
Wincenty Sowa - Vis, Józef ki” Danuty Siedzikówny. 
Zadzierski „Wo³yniak”, Warta wspomnienia jest tak-
Franciszek Przysiê¿niak ¿e Janina Przysiê¿niak „Ja-
„Ojciec Jan”, Boles³aw ga” - ³¹cznika i sanitariusz-
Usow „Konar”, Adam Kusz 

ka w oddzia³ach NOW-AK „Garbaty”, Andrzej Kiszka 
i zgrupowania NZW, ¿ona „D¹b”, Józef K³yœ, Zygmunt 
Franciszka Przysiê¿niaka Ka³amajka, Wac³aw Plano-
„Ojca Jana”. Aresztowana wski, Józef Martyna, Ta-
w kwietniu 1945 przez UB. deusz Bielak. „Niezwyk³e Podstêpem zwiedzeni, a póŸ- grypsie pisze takie s³owa chanie wnoszono go na Or³a Bia³ego. £ukasz Ciepli- Pomimo faktu, ¿e by³a czasy, tak wiele postaci, na niej w nieludzki sposób „Walczyliœmy wszyscy za kocu. W nastêpstwie bicia ñski zostawi³ testament w siódmym miesi¹cu ci¹¿y, których mo¿na siê skupiæ, przes³uchiwani i … kolejne Polskê. Dziœ umiera³ bêdê za og³uch³ na jedno ucho.  Dnia swoim braciom, pewn¹ poddano j¹ torturom trwa-których wspomnieæ, o któ- przeœladowania. Przeœlado- Ni¹. Prawda jednak wkrótce 14 paŸdziernika 1950 roku wizjê tego, co mo¿emy wy- j¹cym dobê, nastêpnie zwol-rych powiedzieæ - zaznaczy³ wani, skazani na wiêzienie, zwyciê¿y. Nad œwiatem za- s¹d skaza³ Ciepliñskiego na walczyæ, osi¹gn¹æ, tego, co niono, ale tylko pozornie. Po w homilii ks. Grzegorz Po- zabijani, mordowani. 250 panuje idea Chrystusowa, karê œmierci, utratê praw mo¿e nas spotkaæ. Nie da siê torturach odwieziono pod lak - dodaj¹c: „Mo¿emy tys. - to jest ogromna rzesza Polska odzyska Niepodle- publicznych i obywatelskich „tych” czasów rozpatrzyæ 
dom rodziców we wsi Kury-zatrzymaæ siê równie¿ nad ludzi”. „Dziœ wspominamy g³oœæ, a cz³owiek pohañbio- praw honorowych na zawsze bez dnia wspó³czesnego” - 
³ówka (powiat le¿ajski). tymi wydarzeniami, które tych wszystkich, Niez³om- ny godnoœæ ludzk¹ odzys- oraz przepadek ca³ego mie- mówi³ ks. Grzegorz Polak.
Gdy wysz³a z samochodu bezpoœredni sposób ³¹cz¹ siê nych, Wyklêtych, to spadko- ka”. Wyrok na Ciepliñskim nia. Dnia 3 maja 2007 roku, Po uroczystej Mszy Œwiêtej i sz³a w stronê domu zosta³ z czasem, o którym przy- biercy Rycerstwa Polskie- i jego towarzyszach z IV ZG Prezydent RP Œp. Lech Ka- przeszliœmy pod kamieñ 

pominamy, kiedy ci Nie- zastrzelona… By³ Wielki go” - podkreœli³ ks. Polak, WiN wykonano 1 marca czyñski odznaczy³ poœmiert- pamiêci znajduj¹cy siê na 
z³omni Bohaterowie ukry- Pi¹tek 1945 roku.przywo³uj¹c postaæ £ukasza 1951 roku strza³em w ty³ nie pp³k. £ukasza Ciepliñ- Rynku Starego Miasta, gdzie 
wali siê po lasach walcz¹c Tekst i foto: Ciepliñskiego, który w celi g³owy. Ciepliñski by³ okrut- skiego najwy¿szym polskim mia³a miejsce dalsza czêœæ 
o nasz¹ Ojczyznê. Dorota Kozdrau kresu swojej œmierci na nie torturowany, na przes³u- odznaczeniem - Orderem uroczystoœci. G³os zabra³ 

Ostatnie po¿egnanie, w milczeniu kryjesz twarz S¹… œlady, gdy tu przystaniemy, oddamy ho³d, 
uklêkniemyJeszcze tylko ten strza³, odebra³ ci, co Bóg nam da³
Dziœ wyrazem naszej pamiêci bêdzie ten znicz Jeszcze tylko jedno spojrzenie, czy ukoi ból twoich 

ran? i bia³o - czerwony kwiat
Ostatnie s³owo, a mo¿e nie ten czas, by powiedzieæ Dziœ w modlitwie szukasz zrozumienia, i pytasz 
„sta³o siê” mnie 
By zapytaæ, czy tak musia³o, boleæ tak? To tylko parê Dlaczego w tej opowieœci zakoñczenia brak?
chwil i jeden strza³ Jest tylko pamiêæ, która przystanê³a tak jak ty, tak jak ja
W d³onie, w serce, twoje ¿ycie, poleg³ i pad³. Pochyli³a g³owê, spojrza³a smutnym wzrokiemA próbowa³eœ wstaæ…

Powiedzia³a kilka s³ów -„popatrz to nie muzyka, to „Ja jedna zginê. Inka 1946” - przebija siê napis na 
tylko deszcz tak gra. Za du¿o by³o z³a, a œwiat nadal wielkim popêkanym szkle 
niepewnoœæ w swoich d³oniach ma”Dziœ po raz kolejny historia pyta - gdzie tu jest sens?
Po chwili s³yszymy jak o ¯o³nierzach Wyklêtych Czy wiesz, ile w tej opowieœci niezawinionych s³ów 
œpiewa wiatr 

Ostatnie po¿egnanie i ten dzieñ, to koniec ju¿
Mokotowskie wiêzienie - 1951 rok „Inka mia³a dwie siostry: starsz¹ i m³odsz¹. Matkê 
Ostatni strza³, próbujesz zamkn¹æ oczy, lecz nie zabili Niemcy. Ojciec zmar³ w Teheranie”
pozwala ci strachJest wrzesieñ 1944 roku - za kilka dnia Inka skoñczy 
Próbujesz zapytaæ, czy warto by³o umrzeæ… tak?siedemnaœcie lat

Nie doczeka³a urodzin, zabrak³o w tej ksiêdze Szepn¹³ czas - popatrz mia³a tak niewiele, „tylko” 
pustych dat siedemnaœcie lat

Dorota KozdraI jest 1 marca 2016 roku - Janów Lubelski

Na zaproszenie Józefa ze szkó³ ponadgimnazjal- terowie Niez³omni”. W hi- zosta³y wymazane, czy te¿ Lubelszczyzny us³yszeliœ- zaznaczy³ Józef Wieleba, 
Wieleby - nauczyciela hi- nych Janowa Lubelskiego, storii naszego kraju s¹ daty zapomniane. O takich te¿ my w wyk³adzie prof. dzisiejszy dzieñ 1 marca 
storii z Liceum Ogólno- a tak¿e pasjonaci historii. zwyciêstw, ale i daty trudne, wydarzeniach rozgrywaj¹- Szumi³o. „Dopiero od 6 lat, 2016 roku jest jego konty-
kszta³c¹cego im. Bohaterów Spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zapomniane, które przez cych siê przesz³o siedem- ci bohaterowie zaczynaj¹ nuacj¹”. 
Porytowego Wzgórza w Ja- uœwietni³ Grzegorz Pyrzyna wiele lat na kartach ksi¹¿ek dziesi¹t lat temu na terenie wracaæ na karty historii - Tekst i foto: Dorota Kozdra
nowie Lubelskim, dnia - Starosta Powiatu Janow-
1 marca br. w Janowskim skiego, Antoni Kulpa - Wi-
Oœrodku Kultury goœciliœmy cestarosta, Barbara Nazare-
pracownika naukowego wicz - Dyrektor Muzeum 
z UMCS w Lublinie. Spot- Regionalnego oraz nauczy-
kanie zosta³o zorganizo- ciele historii i jêzyka pol-
wane w ramach tegorocz- skiego janowskich placówek 
nych obchodów Narodowe- oœwiaty. Podczas spotkania 
go Dnia Pamiêci o ¯o³nie- Józef Wieleba podkreœli³, i¿ 
rzach Wyklêtych. Dr hab. Karolina Sowa - uczennica 
Miros³aw Szumi³o w swym klasy 2B LO im. Bohaterów 
wyst¹pieniu omówi³ tematy- Porytowego Wzgórza uzys-
kê „¯o³nierzy Wyklêtych na ka³a wyró¿nienie w V edycji 
LubelszczyŸnie”. W prelek- Ogólnopolskiego Konkursu 
cji uczestniczy³a m³odzie¿ „¯o³nierze Wyklêci - Boha-

Czy wa¿na jest ta data, czy ten strach i lêk? 

"Zapomniani bohaterowie” w badaniach Miros³awa Szumi³o

¯o³nierze Leœni, Niez³omni… Wyklêci
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mieszkuj¹cej obszar kryzy- j¹ jej realizacjê, jak np. 
sowy, a inwestycje (remon- identyczne traktowanie du-
ty, modernizacja infrastruk- ¿ych metropolii jak Warsza-
tury itp.), które maj¹ byæ wa, Kraków czy £ódŸ z mia-
œrodkami prowadz¹cymi do stami powiatowymi takimi 
tego celu. Sama poprawa jak Janów Lubelski.
stanu miasta bêdzie wiêc Po wprowadzeniu uczestni-
rezultatem wyprowadzenia ków spotkania w tajniki 
ze stanu kryzysowego ob- „nowych zasad rewitaliza-
szaru rewitalizacji, a nie cji”, Burmistrz zaprezento-
celem samym w sobie. wa³ kroki, które zosta³y 
Jak mówi³ dalej Pan Bur- podjête przez pracowników Punktualnie o godzinie wane dzia³ania na rzecz robocia, ubóstwa, przestêp- nowa jest zagospodarowa-
mistrz: „G³ównym celem gminnych, w celu pozyska-13.00 spotkanie rozpocz¹³ lokalnej spo³ecznoœci, prze- czoœci, niskiego poziomu nie rynku „Starego Miasta”, 
uchwalonej w listopadzie nia œrodków unijnych na Pan Burmistrz, omawiaj¹c strzeni i gospodarki, skon- edukacji lub kapita³u spo³e- poprzez zmianê lokalizacji 
2015 roku ustawy o uregulo- sporz¹dzenie samego prog-nowe rozumienie pojêcia centrowane terytorialnie cznego, a tak¿e niewystar- dworca autobusowego oraz 
waniu kwestii sporz¹dzania ramu rewitalizacji, a tak¿e rewitalizacja i zwi¹zane i prowadzone przez uczest- czaj¹cego poziomu uczest- powstanie nowym miejsc 
i uchwalania programów szczegó³owych rozwi¹zañ z ni¹ mo¿liwoœci pozyskania ników  rewitalizacji. Rewi- nictwa w ¿yciu publicznym parkingowych.
rewitalizacji gmin. Bêd¹ one i dzia³añ w nim ujêtych.  œrodków finansowych, g³ów- talizacja jest wiêc - jak mó- i kulturalnym. Konwent by³ pierwszym z cy-
podstawowym narzêdziem Burmistrz przedstawi³ wyni-nie z Unii Europejskiej. Jak wi³ Burmistrz -„przedsiê- Nastêpnie, po wyst¹pieniu klu co najmniej dwunastu 
prowadzenia rewitalizacji, ki wstêpnie przeprowadzo-mówi³ Pan Burmistrz: wziêciem zintegrowanym Burmistrza, odby³a siê dys- spotkañ konsultacyjnych 
zapewniaj¹cym jej komp- nej diagnozy gminy w celu „W obecnym okresie prog- i partnerskim, przy czym kusja, podczas której uczest- z mieszkañcami naszej Gmi-
leksowoœæ oraz dzia³ania wskazania obszarów zdegra-ramowania œrodków unij- g³ównymi partnerami po- nicy spotkania przedstawiali ny, jakie s¹ zaplanowane 
w œcis³ej wspó³pracy ze dowanych, czyli takich nych, rewitalizacja stanowi winni byæ mieszkañcy i u¿yt- w³asne propozycje do prog- w zwi¹zku z opracowywa-
spo³ecznoœci¹ lokaln¹, przez obszarów które znajduj¹ siê proces wyprowadzenia ze kownicy obszaru rewitali- ramu rewitalizacji, g³ownie niem Gminnego Programu 
jej aktywny udzia³ w szeregu w stanie kryzysowym, z po-stanu kryzysowego obsza- zacji”. Aspektem wiod¹cym ze sfery dzia³añ przestrzenno- Rewitalizacji Gminy Janów 
konsultacji spo³ecznych. wodu koncentracji nega-rów zdegradowanych, pro- w rewitalizacji powinno byæ funkcjonalnych. G³ównym Lubelski na lata 2016 - 2022.
Wskaza³ jednoczeœnie u³om- tywnych zjawisk spo³ecz-wadzony w sposób kom- rozwi¹zywanie problemów problemem jaki by³ zg³asza- Tekst: Pawe³ Wiœniewski, 
noœci ustawy, które utrudnia- nych, w szczególnoœci bez-pleksowy, poprzez zintegro- spo³ecznoœci lokalnej, za- ny przez mieszkañców Ja- foto: Dorota Kozdra

O rewitalizacji Janowa Lubelskiego 

Alleluja! Alleluja! Zmartwychwsta³ Pan!
Po raz kolejny staniemy przed tajemnic¹ 

zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹,
triumfem dobra nad z³em.

Niech Zmartwychwstanie Pañskie, które 
niesie odrodzenie duchowe,

nape³ni wszystkich spokojem i wiar¹.

Da si³ê w pokonywaniu trudnoœci i pozwoli 
z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.

¯yczymy aby Œwiêta Wielkanocne przynios³y 
radoœæ, pokój oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ.
By sta³y siê Ÿród³em wzmacniania ducha.
Cz³onkowie Stowarzyszenia Porozumienie 

Inicjatyw Samorz¹dowych

Filia Urzêdu Marsza³- dzony zostanie nabór uzu-
pe³niaj¹cy wniosków o udzie-kowskiego Województwa 
lenie dofinansowania na Lubelskiego w Zamoœciu, 
pokrycie kosztów zwi¹za-Lokalne Biuro Projektu 
nych z usuwaniem wyrobów ,,Pilota¿owy system gospo-
zawieraj¹cych azbest zloka-darowania odpadami azbes-
lizowanych na dachach oraz towymi na terenie woje-

wództwa lubelskiego wzmoc- posesjach.
niony sprawnym monito- W zwi¹zku z klasyfikacj¹ 
ringiem iloœci oraz kontroli wydatkowanych œrodków 
ich usuwania i unieszko- powy¿szy nabór dotyczy 
dliwiania" informuje, ¿e 
w zwi¹zku z posiadaniem 
niewykorzystanych œrod-

Nabór odbêdzie siê ków na utylizacjê wyrobów 
w dniach azbestowych przeprowa-

jedynie wniosków od osób 
fizycznych.

18-29.04.2016

Weso³ych    
         Œwi¹t

Pisanka (jajo strusie) 
wykonana przez Teresê Runo

Tradycyjnie po Mszy Œwiêtej Pierwszy Taniec Uwielbienia mia³ 
Rezurekcyjnej w Wielk¹ Niedzielê na miejsce w 2012 roku. Zyska³ szerokie 
Rynku Starego Miasta w Janowie Lu- grono zainteresowanych wœród dzie-
belskim zatañcz¹, aby wyraziæ radoœæ ci, m³odzie¿y, czy osób doros³ych. 
ze Zmartwychwstania Jezusa Chry- Zapraszamy dnia 27 marca 2016 roku 
stusa. na Rynek Starego Miasta. 

Zapraszamy na Rynek 
Starego Miasta

cd. ze str. 1
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Zegar w krakowskim ratuszu wybija 
godzinê 21. 37. Zatrzymujemy siê, a wraz 
z nami zatrzyma³ siê czas. Wstrzymane 
bicie serca, sekunda po sekundzie. Pozo-
sta³o tyle pytañ do œwiata. 2 kwietnia 2016 
roku, to kolejna rocznica œmierci Jana 
Paw³a II. 1 kwietnia 2005 roku, godzina 
nocna. W tej ciszy, gdy odchodzi³, klêka³y 
narody. Zgromadzeni na placu w Krakowie 
po raz kolejny spojrzeli w kierunku Okna 
Papieskiego. Tego wieczoru nie dostrzegli 
sylwetki Papie¿a, dostrzegli p³omieñ 
œwiecy. Ten p³omieñ œwiecy, jak nasza 
modlitwa wznosi³ siê do nieba. Pytaj¹c nas 
ludzi XXI wieku - któr¹ drog¹ chcia³byœ 
przez swe ¿ycie iœæ? 
Dziœ pozosta³y wspomnienia odnotowane 
na zwyk³ej kartce papieru. Dziœ sens 
wyœpiewanych niegdyœ pieœni pozostaje 
zapisany w sercu. Dziœ „wyp³ywamy na 
g³êbiê”, dziœ „swoj¹ barkê pozostawiam na 
brzegu, razem z Tob¹ nowy zacznê ³ów”.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Internet

Ulice s¹ jak winna latoroœl, jak Koœciuszki, a tak¿e odciœniête 
ga³êzie pochodz¹ce od korzenia d³onie artystów goszcz¹cych w Ja-
drzew, które prowadz¹ nas zaka- nowie Lubelskim na Festiwalu 
markami historii, œladami ¿ycia Artystów Filmu i Telewizji FART, 
naszych przodków ³¹cz¹c j¹ ze to efekt rewitalizacji prowadzonej 
wspó³czesnoœci¹.  To w³aœnie dziœ, w roku 2012- 2014. 
pytamy - gdzie jesteœmy? Nasze Ulica Zamoyskiego, jak ju¿ zosta³o 
wêdrówki te dalsze, jak i te bli¿sze- wspomniane to g³ówna ulica Jano-
to jak podró¿ do zakamarków wa Lubelskiego. Droga krajowa 74 
naszych myœli. Ka¿da z ulic w Ja- prowadz¹ca w kierunku Lublin - 
nowie Lubelskim, zarówno pod Zamoœæ, oraz Zamoœæ - Rzeszów. 
k¹tem minionych lat, jak i chwil To t¹ ulic¹ ka¿dego roku maj¹ 
wspó³czesnoœci bêdzie stanowiæ miejsce uroczyste pochody zwi¹-
dla nas kierunek wêdrówek. Zatem zane z uroczystoœciami religijno - 
wyruszamy. Spacer rozpoczynamy dów w Królestwie przez Wielkiego prawnicze), Pocztê, Rejon Energe- nia, apteki), w tym markety: ¯ab- patriotycznymi. Takimi jak: ob-
od g³ównej ulicy Janowa Lubel- Ksiêcia Konstantego, Janów zosta³ tyczny, Oœrodek Rewalidacyjno - ka, Biedronka, Pepco, Rossman, chody rocznicowe zwi¹zane z uch-
skiego, od ulicy Zamoyskiego. oddany na u¿ytek wojska jako Wychowawczy, Zak³ad Pielêgna- Natura, od strony ulicy Lubelskiej waleniem konstytucji 3 Maja, 
Przypomnijmy, kiedy nadano naz- nowe centrum administracyjne. Od cyjno - Opiekuñczy, Niepubliczny Dom Towarowy (zbudowany Œwiêtem Odzyskania Niepodle-
wê ulicy, i czy jej uk³ad zmieni³ siê 1817 roku do Janowa zaczêto prze- Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ani - w 1970 roku). Przy ulicy Zamoy- g³oœci.  Przypomnijmy, ¿e w Parku 
na przestrzeni lat. Patronem ulicy nosiæ urzêdy (s¹d, policjê, wiêzie- Med, Powiatowy Bank Spó³dziel- skiego mieszcz¹ siê dwie szko³y: Miejskim przy pomniku odbywaj¹ 
jest Jan Zamoyski. Nazwa miasta nie karne). Do 1827 roku Janów czy, Bank PKO BP, Lubelsk¹ Studium Medyczny oraz Zespó³ siê uroczystoœci 3 majowe. Warto 
„Janów” pochodzi od Jana „Sobie- sta³ siê miastem administracyj- Fundacjê Rozwoju. Ulicê Zamoj- Szkó³ im. Wincentego Witosa.  tu odnotowaæ, ¿e przy ulicy Zamoj-
pana” Zamoyskiego - syna funda- nym. Pomnik, który znajdujê siê skiego od strony ulicy Lubelskiej Jeœli mówimy o zabytkach. W pier- skiego znajduje siê obelisk Józefa 
torki. Rozwój miasta od samego w Parku Miejskim zosta³ wzniesio- przecina ulica Bialska, Pi³sudskie- wszej kolejnoœci nale¿y wymieniæ Pi³sudskiego, (przy którym maj¹ 
pocz¹tku powstania wi¹za³ siê ny w 1818 roku ku czci Tadeusza go, Sienkiewicza, Wa³owa, kolejno Kolegiatê, kolejno Park Miejski, miejsce uroczystoœci dnia 11 listo-
z Ordynacj¹ Zamojsk¹, i jak Za- Koœciuszki, dwa lata póŸniej za- rondo im. p³k. Zieleniewskiego Dom Naczelnika Powiatu (Zamoy- pada) i pomnik Wincentego Witosa 
moœæ zosta³ zbudowany zgodnie ³o¿ono Park Miejski - jedyny (ulica Wojska Polskiego i ul. skiego 48), Dom Komisarza obok Zespo³u Szkó³, którego jest 
z planem renesansowym „miasta w Królestwie Polskim. Najwa¿- Bohaterów Porytowego Wzgórza). Powiatu (nr 50), Kancelaria Ob- patronem. 
idealnego”. Na gruntach wsi Bia³a niejszym punktem miasta by³ Ulica Jana Zamoyskiego ma d³u- wodu Zamojskiego (nr 52), Dom Przy ulicy znajduje siê Dworzec 
w 1640 roku Katarzyna z Ostrog- rynek, który stanowi³ centrum goœæ oko³o 2 km, s¹siaduje z 19 Mieszkalny (nr 54), Szpital PKS oraz dwa przystanki. Pierwszy 

 skich Zamoyska (¿ona Tomasza ¿ycia miejskiego. Tylko rynek, ulicami, przebiega od skrzy¿o- Ordynacki (nr 55), Kasa Obwodu przy Parku Misztalec, drugi przy 
Zamoyskiego) za³o¿y³a Janów. Jan ulica Bialska i ulica Zamojska by³y wania przy Sanktuarium (ul. (nr 56), Dom Mieszkalny (nr 58), Osiedlu Przyborowie. Wart wspo-
„Sobiepan” Zamoyski podobnie brukowane. Ulanowska, ul. J. Zamoyskiego, ul. Dom Sukiennika (nr 60), Kasyno mnienia jest tak¿e fakt, ¿e przy uli-
jak jego matka Katarzyna, stara³ siê Ulica Jana Zamoyskiego ma cha- Lubelska), a koñczy siê przy Oficerskie (nr 62-64-66), Dom cy Zamoyskiego po³o¿one s¹ domy 

jednorodzinne parterowe, jednopiê-byæ dobrym gospodarzem poœwiê- rakter ulicy g³ównej, podstawowej. Powiatowym Szpitalu. Od strony Mieszkalny (nr 68), Cmentarz 
trowe i dwupiêtrowe. Zabudowa caj¹c wiele uwagi sprawom miasta, Jej nawierzchnia jest utwardzona ulicy Lubelskiej znajduje siê Prawos³awny (ul. Zamoyskie-
tej¿e ulicy jest niska i œredniowy-o czym œwiadcz¹ wystawione na ca³ym odcinku, wy³o¿ona koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela, go/ul. Wojska Polskiego).
soka. Nie spotkamy tu natomiast przez niego ordynacje. Przypom- asfaltem. Wœród wspó³czeœnie ist- natomiast od strony Frampola/ Szczególn¹ rolê dla zachowania 
bloków mieszkalnych kilkukon-nijmy, ¿e po utworzeniu Królestwa niej¹cych obiektów zlokalizowa- Zamoœcia, przy skrzy¿owaniu dziedzictwa kulturowego pe³ni 
dygnacyjnych. Odnotujmy, ¿e obe-Polskiego, Janów nale¿a³ do ob- nych przy tej ulicy znajduj¹ siê ulicy Wiejskiej znajduje siê koœció³ Muzeum Fotografii mieszcz¹ce siê 
cnie w Janowie Lubelski jest 121 wodu zamojskiego, obejmuj¹cego sklepy, urzêdy, zabytki, instytucje p.w. Œw. Jadwigi Królowej przy ulicy Zamoyskiego 20. Na 
ulic. Pierwsze nazwy ulicom nada-wówczas dobra z obecnymi powia- publiczne. Jeœli mówimy tu o urzê- Polskiej (erygowany w 1996 roku). ca³ej d³ugoœci ulicy znajduje siê 
no po lokacji miasta w 1640 roku. tami: zamojskim, bi³gorajskim, dach i instytucjach publiczny to Przy ulicy Zamoyskiego znajduje pas zieleni oraz chodniki. Charak-
Kolejnymi ulicami wpisanymi zachodni¹ czêœci¹ tomaszowskie- nale¿y wymieniæ: Starostwo siê Restauracja Hetmañska i Re- terystyczny dla tej ulicy jest fakt, 
w cykl naszych wêdrówek bêdzie go i janowskim zwany kraœnickim. Powiatowe, Urz¹d Miejski, Powia- stauracja Hotel Myœliwski, a tak¿e ¿e towarzysz¹ jej dwa parki: Park 
ulica Ogrodowa, ulica Jana Paw³a Centrum obwodu oraz siedzib¹ towy Urz¹d Pracy, Komendê sieæ sklepów (spo¿ywcze, piekar- Miejski i Park Misztalec. Nowe 
II i ulica Wiejska. w³adz administracyjnych i s¹do- Powiatow¹ Policji, S¹d Rejonowy nicze, ogrodnicze, odzie¿owe, oblicze Parku Miejskiego, w któ-

Tekst i foto: Dorota Kozdrawych by³ Zamoœæ. Po objêciu rz¹- (naprzeciwko s¹du - kancelarie obuwnicze, kwiaciarnie, ksiêgar- rym znajdujê siê pomnik Tadeusza 

Uczestniczka walk na Pory- wnikiem sekcji kobiecej w Za- by³a cz³onkiem ZG Zwi¹zku 
towym Wzgórzu, bohaterka rz¹dzie Okrêgu Rzeszowskiego Polek w Ameryce oraz Krajo-
konspiracji i partyzantki II SN i kurierk¹ Komendy G³ów- wego Zarz¹du Kongresu Polonii 
wojny œwiatowej. Jako m³oda nej NOW. Po scaleniu NOW Amerykañskiej. Przez 32 lata 
dziewczyna niejednokrotnie z AK, awansowana na stopieñ by³a redaktorem „G³osu Polek”, 
pokonywa³a Janowskie Lasy, kapitana, kierowa³a Wojskow¹ organu Zwi¹zku Polek w Ame-
przewo¿¹c lekarstwa, prasê S³u¿b¹ Kobiet w rzeszowskim ryce. Od lat 70. XX w. zaanga¿o-
i pieni¹dze do oddzia³u party- Podokrêgu AK. Wiosn¹ 1945 r. wana jest w pomoc dla Polaków 
zanckiego „Ojca Jana”. Dnia 12 zosta³a Komendantk¹ G³ówn¹ na dawnych Kresach. W grudniu 
lutego br. z r¹k Prezydenta Narodowego Zjednoczenia 1999 r. zosta³a wiceprzewod-
Rzeczypospolitej Polskiej And- Wojskowego Kobiet. Po zakoñ- nicz¹c¹ Rady Naczelnej Stron-
rzeja Dudy otrzyma³a Krzy¿ czeniu wojny wznowi³a studia nictwa Narodowego. Wspó³pra-
Komandorski z Gwiazd¹ Orderu prawnicze na Uniwersytecie cuje z polonijnym radiem w Chi-
Odrodzenia Polski za wybitne Jagielloñskim. 1 sierpnia 1945 r. cago, dla którego nagrywa 
zas³ugi w dzia³alnoœci polonij- zosta³a aresztowana w Nisku. cotygodniowe felietony z cyklu 
nej, spo³ecznej i charytatywnej Wzgórzu”, która odby³a siê Na wolnoœæ wysz³a 1 wrzeœnia „Otwarty mikrofon”. Jest cz³on-
w Polsce i Stanach Zjednoczo- w Liceum Ogólnokszta³c¹cym 1945 r., na mocy amnestii. Za- kini¹ Narodowej Organizacji 
nych Ameryki, w szczególnoœci im. Bohaterów Porytowego gro¿ona ponownym aresztowa- Wojskowej, Komendantk¹ G³ó-
na rzecz polskiej mniejszoœci na Wzgórza w Janowie Lubelskim. niem, w grudniu 1945 r. opuœci³a wna Narodowego Zjednoczenia 
Ukrainie. Mówimy tu o Marii Jak czytamy w materia³ach Ÿró- Polskê i z grup¹ kilkunastu dzia- Wojskowego Kobiet, cz³onkini¹ 
Eleonorze Mireckiej - Loryœ, d³owych Kancelarii Prezesa ³aczy narodowych dotar³a do Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku 
która 7 lutego br. obchodzi³a Rady Ministrów „Maria Eleono- obozu II Korpusu gen. W³ady- Polek w Ameryce oraz dyrekto-
setne urodziny. Przypomnijmy, ra Mirecka-Loryœ „Marta” s³awa Andersa pod Ankon¹. Tam rem Krajowego Zarz¹du Kong-
i¿ Maria Mirecka - Loryœ goœci³a urodzi³a siê 7 lutego 1916 r. pozna³a swego mê¿a, oficera resu Polonii Amerykañskiej”. 
dnia 16 czerwca 2013 roku, na w Ulanowie nad Sanem k. Nis- rezerwy, Henryka Lorysia, Prezydent RP - Andrzej Duda 
uroczystoœci patriotycznej upa- ka. Po wybuchu wojny zaanga- z którym w paŸdzierniku 1946 r. wrêczaj¹c odznaczenie Marii 
miêtniaj¹cej 69. rocznicê bitwy ¿owa³a siê w dzia³alnoœæ konspi- wyemigrowa³a do Anglii. W sty- Mireckiej - Loryœ podkreœli³ 
partyzanckiej na Porytowym racyjn¹. Wiosn¹ 1940 r. zosta³a czniu 1952 r. z rodzin¹ wyje- „Bardzo dziêkujê Pani Kapitan, 
Wzgórzu. Swoj¹ obecnoœci¹ uœ- komendantk¹ Narodowej Orga- cha³a do USA, w 1954 r. trafi³a ¿e zechcia³a przybyæ do Pa³acu 
wietni³a tak¿e sesjê naukow¹, nizacji Wojskowej Kobiet w po- do Chicago, gdzie zaanga¿o- Prezydenckiego, ¿eby odebraæ 
maj¹c¹ miejsce 13 czerwca 2014 wiecie ni¿añskim, póŸniej ca³e- wa³a siê w pracê w organizac- ten order, nie tyle ode mnie, ile 
roku.  „W 70. Rocznicê boju go NOWK Okrêgu Rzeszow- jach polonijnych. Dzia³a³a m.in. od Rzeczypospolitej Polskiej”. 
partyzanckiego na Porytowym skiego. Równolegle by³a kiero- w Stronnictwie Narodowym, Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wœród ludzi i miejsc  - ulica Zamoyskiego 

Swoj¹ barkê 
pozostawiam 

na brzegu

Uczestniczka walk 
na Porytowym Wzgórzu odznaczona 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Wspólne odœpiewanie Sejm RP, Grzegorza Py- Paw³a Golca - Kierownika 
przez Panów „sto lat” by³o rzyny - Starosty Powiatu Ja- Biura Poselsko - Senatorskie-

go w Janowie Lubelskim, mi³ym akcentem dope³nia- nowskiego, Antoniego Kul-
Radnego Rady Powiatu.j¹cym wyj¹tkowoœæ tego py - Wicestarosty Janow-
Przypomnijmy, ¿e by³o to spotkania. Zaznaczmy, ¿e skiego, Krzysztofa Ko³tysia 
ju¿ drugie spotkanie przygo-podobnie jak w zesz³ym - Burmistrza Janowa Lubel-
towane dla Pañ w Dzieñ roku na zaproszenie Zarz¹du skiego, Czes³awa Krzyszto-
Kobiet przez janowskie PiS w Janowie Lubelskim nia - Zastêpcy Burmistrza, 
struktury PiS. Tak jak w ze-odpowiedzia³o oko³o trzysta Józefa Zbytniewskiego - 
sz³ym roku, tak i w tym Pañ. Tu¿ po zakoñczeniu Wójta Gminy Godziszów, 
oprócz niezapomnianych „Listów do M2”, kobietki W³adys³awa Sowy - Prze-
wspomnieñ, pozostan¹ w pa-zosta³y obdarowane tuli- wodnicz¹cego Rady Powia-
miêci kwiaty, kwiaty i … panem. Panie otrzyma³y tu Janowskiego, Artura 
uœmiech na twarzy ka¿dej kwiaty z r¹k: Jana Frani - Pizonia - Naczelnika Staro-
z Pañ sugeruj¹cy o tym, ¿e Radnego Sejmiku Woje- stwa Janowskiego, Micha³a 
spotkanie by³o udane.wództwa Lubelskiego, Je- Komackiego - Radnego 
Tekst i foto: Dorota Kozdrarzego Bieleckiego - Pos³a na Rady Powiatu Janowskiego, 

Kwiaty, kwiaty i jeszcze raz… 
kwiaty, czyli Dzieñ Kobiet w wydaniu PiS

Opowiedzieæ zimê na przez Janowski Oœrodek ukazuj¹ce zimowe mo- niu zdjêæ nades³anych na miejsce, oraz trzy wyró¿- Konkurs zosta³ zorganizo-
podstawie zdjêæ, to tak jakby Kultury „Zima w obiekty- tywy”. Obecnie zimowej konkurs (9 uczestników), nienia dla Huberta Dêb- wany w ramach programu 
t¹ „kryszta³ow¹ porê roku” wie” zostali nagrodzeni. aury mamy coraz mniej, postanowi³a wybraæ najlep- czaka, Antoniego Rosiñ- zajêæ na ferie zimowe dla 
obudziæ ze snu. Tym wszyst- Przewodnicz¹cy Jury Le- jednak¿e zainteresowanie sze prace, nagrodziæ i wy- skiego i Roksany Kapka. dzieci i m³odzie¿y. 
kim, którym siê uda³o uch- szek Waberski zaznacza, i¿ tym tematem nie s³abnie. ró¿niæ nastêpuj¹ce osoby: Nadmieñmy, ¿e uroczyste Nagrody dla laureatów ufun-
wyciæ obraz zimowej aury, „do konkursu mo¿na by³o Komisja w sk³adzie: Leszek Julia Rosiñska - I miejsce, rozstrzygniêcie konkursu dowa³ Janowski Oœrodek 
a mowa tu o konkursie zg³osiæ zdjêcia wykonane w Waberski, Lidia Tryka, Ma- Karolina RzeŸniczuk - II mia³o miejsce 26 lutego Kultury. 
fotograficznym og³oszonym zupe³nie innym czasie, lecz tylda Micha³ek po obejrze- miejsce, Kinga Serwa - III 2016 roku. Dorota Kozdra

Krople zmarzniêtej rosy

Tego dnia na cotygodnio- nosprawnych (KRON), za szczególn¹ przyczyn¹, Panowie ze stowarzysze-
wym spotkaniu Stowarzy- Panowie postanowili, ¿e jeszcze bardziej szcze- nia pod bacznym okiem 
szenia Klubu Osób Niepe³- spe³ni¹ siê w roli Pañ, a to gólnej daty - 8 marca. Andrzeja £ukasika - Pre-

zesa KRON przygotowali 
dla cz³onkiñ Stowarzysze-
nia s³odki poczêstunek. 
Wiadomo, ¿e ka¿d¹ kobie-
tê ucieszy pêk kwiatów. 
Tak i te¿ i ten upominek 
zyska³ uznanie w oczach 
niejednej z Pañ.
Wspólne chwilê spêdzone 
wtorkowego popo³udnia to 
nie tylko kolejne spotkanie 
integracyjne, to czas, który 
zosta³ zapisany w postaci 
bezcennych wspomnieñ 
i dat. Przyk³adem tego 
faktu jest ta owa pami¹t-
kowa fotografia z dat¹ - 
8 marzec 2016 roku. 

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: KRON

Panowie dla Pañ

cd. ze str. 1

Dyrektorowi

Mgr Jadwidze Peret

Pracownicy i Uczniowie 
Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wo³ynki

Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wo³ynki 
w Janowie Lubelskim

w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê
sk³adamy serdeczne podziêkowania

za trud w³o¿ony w wychowanie
wielu pokoleñ m³odzie¿y.

Jako  Nauczyciel i Dyrektor
swym zaanga¿owaniem i oddaniem sprawom oœwiaty

tworzy³a Pani warunki do kszta³cenia
wielu znakomitych osobowoœci.

Dziêkujemy za wspania³¹ wspó³pracê,
a na dalsze lata ¿ycia

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

I MIEJSCE III MIEJSCE

II MIEJSCE



13.

Luty - Marzec 2016

Nietypowy kolor, nietypowy mo- gdy zosta³ zakupiony odpowiedni czêœci z ró¿nych BMW. Obecna przygodê. Przyk³adowo pytaj¹ Dyjach. Nasz rozmówca nie ukrywa, 
¿e strona ma spore zainteresowanie. del, a mo¿e inaczej „ca³kiem inny model, Krzysztof przyst¹pi³ do pro- wersja samochodu nie jest jego mnie o posi³ki, jakie stosowaæ, o 
Krzysztof postanowi³, ¿e w Janowie model BMW”. Od d³u¿szego czasu, jektowania jego „wnêtrza”. Wizja ostatecznym stanem, Krzysztof Dy- suplementy, jak æwiczyæ. Na swojej 
Lubelskim otworzy profesjonalny a dok³adnie od grudnia 2015 roku, samochodu zmienia³a siê w trakcie jach bêdzie go udoskonala³. stronie https://www.facebook.com/ 
Fitness Club. Obecnie przygoto-mo¿emy spotkaæ na ulicach Janowa ca³ego projektu. Jak zaznacza nasz Kolejn¹ pasj¹ Krzysztofa realizo- fitkrzyz/ umieszczam tak¿e zdjêcia. 
wuje budynek, który mieœci siê przy Lubelskiego i nie tylko, samochód rozmówca „projekt nie jest gotowy wan¹ na zasadzie prób i b³êdów jest Jak widzê, ¿e strony korzystaj¹ 
ulicy 14 czerwca. Ka¿dy wolny w nietypowym kolorze niebieskim, nawet do chwili obecnej. Zawsze sport, a dok³adnie „przepis” na zainteresowani z ca³ej Polski. Wie-
czas spêdza na zagospodarowaniu z nietypow¹ konstrukcj¹, za kiero- bêdzie mo¿na coœ poprawiæ, zmie- sportowy tryb ¿ycia. Tak powsta³a dzê, któr¹ przekazujê innym za 
budynku pod potrzeby Clubu. „To wnic¹, którego siedzi jego w³aœci- niæ, udoskonaliæ.  Staram siê go jak strona internetowa, na której Krzy- poœrednictwem strony czerpiê 
nie bêdzie zwyk³a si³ownia - ciel - dwudziestopiêcioletni Krzy- najlepiej zmodyfikowaæ, w tym sztof zamieszcza ró¿norodne mate- z w³asnego doœwiadczenia. Wiado-
zaznacza Krzysztof - „Trudno mi sztof Dyjach. Ten m³ody cz³owiek celu samochód do dnia dzisiejszego ria³y zwi¹zane ze zdrowym trybem moœci, które s¹ dostêpne, „testujê” 

jest poddawany ci¹g³ym przeróbkom dzisiaj mówiæ o szczegó³ach. Fit-ma swoj¹ pasjê, i wiele pomys³ów,  ¿ycia. „Pisze do mnie wielu pocz¹t- na w³asnej osobie. Du¿o tak¿e 
i badaniom technicznym. Tutaj ness Club bêdzie dostêpny dla ka¿-które zamierza zrealizowaæ. Posta- kuj¹cych sportowców, amatorów, czytam ksi¹¿ek oraz artyku³ów na 
pomoc¹ Krzysztofowi w udoskona- dego. Dla Panów i Pañ, dla doros-wi³ sobie ambitny cel, który jak którzy ze sportem zaczynaj¹ swoj¹ ten temat.” -  podkreœla Krzysztof 
leniu samochodu oraz we wszyst- ³ych, nawet dla tych m³odszych. Na zaznacza realizuje na zasadzie prób 
kich modyfiakcjach pomaga Mi- razie pracujê nad jego zaprojekto-i b³êdów. Tak by³o w przypadku 
cha³ Wojtan z Janowa Lubelskiego. waniem. Jeœli wszystko pójdzie do-stworzenia indywidualnej wersji 
„Micha³ zawsze s³u¿y pomoc¹ i za- brze, najbli¿szego lata bêd¹ mogli BMW. Samochód BMW E30 
wsze mogê liczyæ na jego uwagi z niego skorzystaæ pierwsi zaintere-z 1984 roku dosta³ nowe ¿ycie. Po-
oraz rady co do modyfikacji mojego sowani”. Gdy s³ucham naszego roz-mys³ narodzi³ siê trzy lata temu.
auta” - mówi Krzysztof. Konstruk- mówcy, zadajê sobie pytanie - czy „By³em kiedyœ ze znajomymi w Si-
cja indywidualnej wersji BMW d³uga jest droga od pasji do jej rea-tañcu na zakoñczeniu sezonu 
mia³a dwa etapy (strona o BMW: lizacji? Krzysztof Dyjach jest przy-BMW. Bêd¹c na tym zlocie pomy-
https://www.facebook.com/projekt k³adem, ¿e warte s¹ urzeczywistnie-œla³em, ¿e chcia³bym mieæ taki sa-
69.e30/. Pierwszy etap to zbieranie nia marzenia, te naszego rozmów-mochód zrobiony dla siebie” - za-
wszystkich najbardziej potrzeb- cy maj¹ kolor niebieski i posiadaj¹ znacza Krzysztof Dyjach. By³o to 
nych czêœci. Kolejno modyfikacja. cztery kó³ka, inne s¹ w trakcie „za-dok³adnie w 2013 roku, to wtedy 

Krzysztof postanowi³, aby zaprojek- Jedna modyfikacja poci¹ga³a dru- gospodarowania”. To, co ich ³¹czy 
towaæ swój w³asny model BMW. g¹, z pierwotnego stanu samochodu to pomys³, dobry pomys³ i moty-
Zaczê³o siê od poszukiwañ w Inter- zosta³a tylko karoseria. Samochód wacja. Dziêkujê za rozmowê. 
necie starego samochodu, kolejno przeszed³ szereg modyfikacji, ma Dorota Kozdra

my tu o miesi¹cu styczeñ - luty przyznana akredytacja Lubelskie- Oœrodek Auto Kolor zatrudnia wchodz¹ mini znaki drogowe, 
by³o to ju¿ 80 osób. Ma³go- go Kuratora Oœwiaty. Warto oœmiu instruktorów jazdy, m.in. sygnalizacja œwietlna oraz anty-

rzata Tylus  - Kierownik jest to: Jaros³aw Mêdrek z piêtna- poœlizgowe maty gumowe, które odnotowaæ, ¿e akredytacjê mo¿e 
Oœrodka Auto Kolor zau- stoletnim sta¿em pracy, Henryk mo¿na rozk³adaæ w dowolnym uzyskaæ oœrodek, który m.in.: 

wa¿a, i¿ „wraz z no- Zdybel z piêtnastoletnim sta¿em, miejscu tworz¹c œcie¿ki rowerowe, wyposa¿ony jest w odpowiednie 
wymi przepisami od- Micha³ Martyna i Jerzy Prymaka skrzy¿owania, ronda o ró¿nych œrodki dydaktyczne, zatrudnia wy-
notowaliœmy tak¿e z dziewiêcioletnim, Wiktor Albi- powierzchniach i szerokoœciach.kwalifikowan¹ kadrê. Akredytacja 
zwiêkszon¹ iloœæ niak z piêcioletnim sta¿em pracy. „W najbli¿szej przysz³oœci pla-jest potwierdzeniem przez kuratora 
kursanów w skali Wyk³ady dla kursantów prowadzi nujemy zorganizowaæ dla najm³o-oœwiaty, ¿e Oœrodek spe³nia okre-
rocznej. Mówimy tu Waldemar Janus. W³aœcicielem dszych grupowe egzaminy na œlone kryteria. Mówimy tu o jako-
szczególnie o kate- Oœrodka jest Zygmunt Tylus, Kie- placu miasteczka rowerowego. œci w zakresie kszta³cenia, a tak¿e 

gorii B. Natomiast od rownikiem Ma³gorzata Tylus, Za- Wczeœniej dziecko bêdzie uczes-prowadzeniu szkoleñ na najwy¿-
Pod koniec ubieg³ego roku przesz³o piêciu lat, pomimo stêpc¹ Kierownika Oœrodka Pawe³ tniczy³o w zajêciach, otrzyma zaœ-szym poziomie. „Mam nadziejê – 

t³umy kursantów oblega³y wszy- ni¿u demograficznego utrzymu- Tylus. wiadczenie, ¿e ukoñczy³o kurs, podkreœla Ma³gorzata Tylus, ¿e 
stkie Wojewódzkie Oœrodki Ruchu jemy raczej stale statystyki - jest to „Otrzymanie tak akredytacji Lu- a ostatecznie kartê rowerow¹” - „dla naszych kursantów akredyta-
Drogowego. Nowe przepisy na przesz³o 300 kursantów rocznie. belskiego Kuratora Oœwiaty, jak wyjaœnia Pani Ma³gorzata. cja jest gwarancj¹ wyboru najlep-
prawo jazdy wzbudza³y sporo Nie ukrywam, ¿e jest to dla nas i statusu Super OSK, mobilizuje Byæ mo¿e ju¿ wœród tych naj-szego kursu, spe³niaj¹cego ich 
emocji. Od stycznia 2016 roku, mi³a wiadomoœæ, ¿e a¿ tyle osób nas do dalszego rozwoju Oœrodka. m³odszych kursantów na kartê oczekiwania”. OSK Auto Kolor 
nowych kierowców mia³y czekaæ chce szkoliæ siê w naszym oœrodku. Ju¿ w maju, a dok³adnie 7 maja rowerow¹ s¹ przyszli kursanci na posiada nie tylko akredytacjê 
spore zmiany. Ze wzglêdu jednak Jeszcze milsz¹ wiadomoœci¹ jest 2016 roku zapraszamy na Olimpia- pojazd nieposiadaj¹cy ju¿ nie dwa, Kuratora Oœwiaty, ale tak¿e status 
na opóŸnienia we zdro¿eniu syste- fakt, i¿ jest tak¿e dobra zdawalnoœæ dê z Zakresu Przepisu Ruchu a cztery kó³ka. „Myœlê, ¿e mias-Super OSK przyznany w marcu 
mu CEPiK (Centralnej Ewidencji naszych kursantów na egzaminie”. Drogowego, a kursantów na nowy teczko rowerowe dla niejednego 2015 roku. Status otrzymuj¹ 
Pojazdów i Kierowców) planowa- Jeœli mówimy o statystykach, plac manewrowy, który znajduje dziecka bêdzie edukacyjn¹ form¹ oœrodki, które spe³niaj¹ dodatkowe 
ne zmiany na 4 stycznia 2016 roku nale¿y odnotowaæ, ¿e w 2014 roku siê na Borownicy. Plac manewro- zabawy. O konkretnych terminach 

wymagania. Po pierwsze prowa-
zosta³y przesuniête o rok. Niew¹t- liczba wydanych zaœwiadczeñ wy zosta³ zaprojektowany wed³ug egzaminów dla najm³odszych bê-

dz¹ szkolenia dla kierowców od 
pliwie trzeba przyznaæ, i¿ zmiana przez Oœrodek Szkolenia Kierow- nowych wytycznych i odpowiada dziemy informowaæ zainteresowa-

ponad 13 lat, posiadaj¹ odpowied-
przepisów na prawo jazdy by³a ców Auto Kolor przekroczy³a 330 dok³adnie planowi placu, jaki znaj- nych na swojej stronie interneto-

nie warunki lokalowe, tj. w pe³ni 
przyczyn¹ zwiêkszenia liczby kursantów, w 2015 roku przesz³o duje siê w Wojewódzkim Oœrodku wej http://autokolor.com.pl/ ” - 

wyposa¿onych sal szkoleniowych 
kursantów w oœrodkach szkolenia 380 kursantów. Nale¿y wzi¹æ pod Ruchu Drogowego w Tarnobrze- zaznacza Ma³gorzata Tylus - 

oraz plac manewrowy, posiadaj¹ kierowców. Jak widzimy na przy- uwagê, i¿ s¹ to osoby, które gu” - zaznacza Ma³gorzata Tylus. dodaj¹c – „podejrzewam, ¿e to nie 
rozbudowan¹ flotê pojazdów k³adzie janowskich oœrodków, zapisa³y siê w wiêkszoœci na Jako Super OSK Auto Kolor mo¿e jedyne niespodzianki, jakie zamie-
(OSK Auto Kolor posiada trzyna-a mamy tu na myœli OSK Auto kategoriê B, C, CE, a tak¿e wydawaæ karty rowerowe dla rzamy wprowadziæ w oœrodku. 
œcie pojazdów do nauki jazdy), Kolor statystyki uleg³y zmianie. w mniejszym stopniu na pozosta³e dzieci. Ustawa mówi, ¿e oœrodek Mamy na uwadze, ¿e coraz wiêcej 
dysponuj¹ pomocami i œrodkami Zauwa¿alna jest tak¿e granica - AM, A1, A2, A, B1, BE, D. nie mo¿e pobieraæ ¿adnych op³at. m³odych ludzi decyduje siê na kurs 
dydaktycznymi zapewniaj¹cymi wiekowa osób, które zapisuj¹ siê Przypomnijmy, ¿e od 25 wrzeœnia Myœl¹c tu o najm³odszych „pasjo- prawa jazdy. My jako oœrodek 
prowadzenie szkoleñ zgodnie na kurs. Oko³o 80% to osoby 2013 roku, Auto Kolor zosta³ natach ruchu drogowego”, Auto bêdziemy starali siê organizowaæ 
z obowi¹zuj¹cymi programami dla w wieku 18 - 20 lat, reszta 20% Kolor zakupi³ miasteczko rowero- ró¿norodne konkursy dotycz¹ce wpisany przez Starostê Janow-
ka¿dej kategorii, posiadaj¹ akredy-dotyczy przedzia³u wiekowego po we, które bêdzie rozk³adane na znajomoœci przepisów ruchu skiego do rejestru przedsiêbiorców 
tacjê kuratora oœwiaty, posiadaj¹ w 20 roku ¿ycia. O tym, ¿e nowe nowym placu manewrowym. Na drogowego, technik kierowania prowadz¹cych oœrodek szkolenia 
swej ofercie kursy na ka¿d¹ przepisy mia³y wp³yw na iloœæ kur- specjalnie przygotowanych ma- pojazdem, a przede wszystkim kierowców, który kszta³ci w zakre-
kategoriê prawa jazdy, a tak¿e santów œwiadczy fakt, i¿ w ubie- tach znajduj¹ siê skrzy¿owania, uczyæ bezpiecznej jazdy w ka¿dej sie prawa jazdy kategorii - AM, A1, 
zatrudniaj¹ wykwalifikowan¹ kad-g³ym roku (2015) w styczniu i lu- przejœcia dla pieszych, znaki sytuacji drogowej”. A2, A, B1, B, B+E, C, C+E, D, T. 
r¹ dydaktyczn¹ z wieloletnim tym na kurs zapisa³o siê oko³o 60 drogowe. W sk³ad tzw. mobilnego Tekst: Dorota Kozdra, Natomiast pod koniec grudnia 
doœwiadczaniem. osób, w tym roku (2016) - mówi- miasteczka ruchu drogowego foto; OSK Auto Kolor2014 roku, Oœrodkowi zosta³a 

”Jest pasja, jest pomys³, jest cel” - opowiada Krzysztof Dyjach
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To oni „Pobili Rekord Otylii”

Saule Technologies, Pheni- dowe. Nagrody przyzna- w kwietniu 2013 roku. niowa, Kuwejt, Liban, Ma-
coptere, MediaCom i Girls wane s¹ w 5 kategoriach: Dziewczyny pozyska³y pie- lezja, Oman, Zjednoczone 
Code Fun to firmy pod ty- korporacja, moja firma, de- ni¹dze z funduszu AIP Seed Emiraty Arabskie. Firma roz-
tu³ami, których kryj¹ siê ko- biut roku, dzia³alnoœæ na Capital, który pomaga start - poczyna sprzeda¿ w USA, 
biety biznesu, czyli w skró- rzecz kobiet, wyró¿nienie upom w rozwoju przedsiê- a tak¿e w Arabii Saudyjskiej, 
cie bizneswoman. Jeœli do- specjalne - „Kobieta w no- biorczoœci. Zdobyte œrodki Armenii, Kanadzie i Mek-
damy do tego, ¿e s¹ to fina- wych technologiach”. Na posz³y na produkcjê rêkawic syku. W 2015 roku Ewa 
listki VII edycji konkursu stronie www.forbes.pl, mog- (s¹ dwa modele), ich przeba- Dudzic otrzyma³a Antka 
Bizneswoman Roku 2015, liœmy zag³osowaæ na swoj¹ danie, budowê strony inter- Roku w kategorii Innowa-
wœród których znalaz³a siê faworytkê. netowej, na której Ewa cyjnoœæ, od Krzysztofa Ko³-
Ewa Dudzic, pochodz¹ca Najwiêcej g³osów, a zara- Dudzic i Monika ¯ochow- tysia Burmistrza Janowa 
z Janowa Lubelskiego. Przy- zem tytu³ Bizneswoman ska uruchomi³y sprzeda¿. Lubelskiego. W tym roku 
pomnijmy, ¿e mówmy Publicznoœci, zdoby³y za³o- W tym samym roku ich inno- z r¹k dr Ireny Eris otrzyma³a 
o konkursie organizowanym ¿ycielki firmy Phenicoptere wacyjny produkt zosta³ do- kolejn¹ nagrodê jako laure-
przez presti¿owe kobiece i pomys³odawczynie rêka- ceniony przez jury konkursu atka konkursu Bizneswo-
pismo Forbes.pl, a sam wiczki GLOV - akcesorium wody zosta³a tak¿e wyró¿- w Korei Po³udniowej, rozpi- Polski Przedsiêbiorczej. To man Roku 2015. Ci, którzy 
konkurs ma doœæ nietypow¹ do demakija¿u, który pod- niona w konkursie Start - up sywania biznesplanu, i d³u- nie by³ koniec pomys³ów na znaj¹ Ewê Dudzic wiedz¹ 
nazwê: to „Sukces Pisany bija serca klientek na ca³ym roku 2012. Za³o¿ona przez gie rozmowy nad projektem rozwój firmy. Biznesmenki o tym, ¿e to na pewno nie 
Szmink¹”. Dodajmy jesz- œwiecie. Jedn¹ z za³o¿ycie- m³ode bizneswoman firma - rêkawicy). Tam na targach pozyska³y tak¿e œrodki ostatnia z nagród.
cze, ¿e niniejszy konkurs lek jest Ewa Dudzic, która Phenicoptere, jest pierwsz¹ w Dubaju dziewczyny pozy- finansowe z funduszy unij- Dziœ o Ewie Dudzic i jej in-

nowacyjnym produkcie stwo-(przewodnicz¹c¹ jury jest dr wspólnie ze swoj¹ kole¿an- firm¹ na œwiecie specjalizu- ska³y dystrybutora z Arabii nych i zaczê³y swój produkt 
rzonym wspólnie z Monik¹ Irena Eris), jest pierwszym k¹ osi¹gnê³a ogromny suk- j¹c¹ siê w stosowaniu mikro- Saudyjskiej. Pocz¹tkowo reklamowaæ na Zachodzie. 
¯ochowsk¹ pisz¹ zagra-ogólnopolskim i jedynym ces w bran¿y kosmetycznej. w³ókien w kosmetyce, która by³a to sprzeda¿ internetowa Dziœ to nie tylko Polska, 
niczne pisma. Dziœ mo¿na biznesowym konkursem dla Ewa Dudzic i Monika zdoby³a uznanie na miêdzy- i do salonów kosmetycznych Niemcy, Francja, Hiszpania, 
powiedzieæ, ¿e Ewa Dudzic przedsiêbiorczych kobiet, ¯ochowska i ich innowa- narodowym rynku kosme- w Polsce. Teraz produkt ale i Bliski Wschód. To 21 
jest Kobiet¹ Sukcesu.w którym od 6 lat hono- cyjny produkt - rêkawica do tycznym. Produkcja rêkawi- GLOV sprzedawany jest krajów w Europie oraz Bah-

Tekst: Dorota Kozdra, rowane s¹ kobiety realizu- demakija¿u Glov, która cy rozpoczê³a siê w Korei na czterech kontynentach. rajn, Chiny, Ekwador, Indie, 
foto: Internetj¹ce ambitne projekty zawo- zmywa make-up za pomoc¹ (dwa lata testów w³ókien Sprzeda¿ produktu ruszy³a Iran, Katar, Korea Po³ud-

Uczniowie Publicznej Z³o¿one ¿yczenia w ksiêdze MISTERIUM p³yn¹cej z faktu Zmart- Wam moc pokonywania Sosnówka, Rados³aw Si-
Szko³y Podstawowej w Go- pami¹tkowej niech bêd¹ WIELKANOCNE wychwstania Pañskiego codziennych trudnoœci ¿y- wek, z opiekunami Alin¹ 
dziszowie Drugim, wyst¹pili wyrazem ¿yczliwoœci dla „Radosnych Œwi¹t Wielka- oraz smacznego œwieco- cia". Podpisali - uczniowie Kaproñ, Magdalena Ciupak.
w Domu Pomocy Spo³e- drugiego cz³owieka, jak¹ nocnych wype³nionych na- nego w gronie ¿yczliwych klasy VI, Marta Baran, Piotr Dziêkujemy za wzruszaj¹ce 
cznej „BARKA“ ze sztuk¹ posiadaj¹ Ci m³odzi ludzie. dziej¹ budz¹cej sie do ¿ycia osób. Niech Zmartwych- Baran, Magda Bo¿ek, Da- przedstawienie.
teatraln¹ pt." Misterium wiosny i wiar¹ w sens ¿ycia. wsta³y Chrystus wspiera wid Ciupak, Justyna Kotu³a, Tekst i foto: 

18.03.2016 r.
Wielkanocne". Pogody w sercu i radoœci Was  swymi ³askami i da Kacper Oleszko, Martyna Jan Machulak

To ju¿ VII P³ywackie Mistrzo- I miejsce Miko³aj Szymoñczyk Paryœ (00:39,33), III miejsce Mag- Rocznik 2002 i 2000 - dziewczyny nik 1986 i 1972 - I miejsce £adziak 
stwa Amatorów o Puchar Burmist- (00:20,79), II miejsce Filip Ma³ek dalena Mazur (00:40, 40). Ch³opcy - I miejsce Aleksandra Szmidt Dagmara (02:05, 83). Rocznik 
rza Janowa Lubelskiego, które (00:22,62), III miejsce Franciszek - I miejsce Wojciech Mazur (00:34, (00:32,82), II miejsce Weronika 1976 i starsi - I miejsce Mariusz 
odby³y siê 12 marca br. na krytej £ukasz (00:25,08). Rocznik 2006 88), II miejsce Maksymilian Œwin- Paryœ (00:33,70), III miejsce Iza- Burda (00:38,03), II miejsce To-
p³ywalni „Otylia”. Ka¿dego roku i 2005. Dziewczêta - I miejsce Oli- tozielski (00:34,90), III miejsce bela £ukasik (00:36,84). Ch³opcy - masz Nalepa (00:39,26). 
swe zmagania w tej dyscyplinie wia Sosnówka (00:16,88), II miej- Patryk Tylus (00:35,31). Styl Do- I miejsce Pawe³ Wisowski Wyniki zawodów styl wolny - 
sportu mog¹ sprawdziæ mi³oœnicy sce Aleksandra Wydra (00:16,92), wolny 50m - rocznik 2004 i 2003. (00:29,34), II miejsce Arkadiusz 50 m. - I miejsce Pawe³ Wisowski 
p³ywania. III miejsce Katarzyna Sirko Dziewczyny - I miejsce Julia O¿óg KniaŸ (00:36, 38), III miejsce (00:29,34) i Aleksandra Szmidt 
W kategorii styl dowolny (25 m.), (00:18,10). Ch³opcy - I miejsce (00:34,73), II miejsce Magda Ma- Dawid Maksim (00:45,19). Rocz- (00:32,83). Gratulujemy laurea-
rocznik 2007 i m³odsi wyniki maj¹ Jêdrzej Jargi³o (00:17,24), II zur (00:35,46), III miejsce Patrycja nik 1999 i 1997 - I miejsce Woj- tom, a wszystkim zawodnikom 
siê nastêpuj¹co: dziewczêta - miejsce Jan £ukasz (00:17,91), III Dworak (00:39,13). Ch³opcy - ciech Mazur (00:30,11), II miejsce ¿yczymy powodzenia w kolejnej 
I miejsce Milena Sosnówka miejsce Pawe³ Chmiel (00:19,10). I miejsce Maksymilian Œwinto- Micha³ Flis (00:34,65), III miejsce edycji ju¿ za rok.
(00:19,32), II miejsce Wiktoria Styl Motocyklowy (50m). Dziew- zielski (00:29,90), II miejsce Marcin Augustynek (00:39,50). Tekst: Dorota Kozdra, 
Sobi³o (00:22,31), III Hanna czêta- I miejsce Aleksandra Szmidt Patryk Tylus (00:31,60), III Rocnzik 1996 i 1987 - I miejsce foto: MOSiR w Janowie 
Zawiñska (00:22,92). Ch³opcy - (00:38,44), II miejsce Weronika miejsce Filip Ponczek (00:34,19). Patryk Grodecki (00:36,56), Rocz- Lubelskim

Ewa Dudzic - Kobieta Sukcesu

Misterium Mêki Pañskiej w „Barce“

Monika ¯ochowska Ewa Dudzic
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2015 r.
Czêœæ II - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Janowski Oœrodek Kultury

W dziedzinie folkloru aktyw- warelami. Prowadzone s¹ równie¿ jêtnoœci œpiewu na scenie z u¿y- cieszy siê taniec, w zajêciach „Zoom Natury” Dni Janowa 
nie dzia³aj¹ zespo³y: Zespó³ œpie- zajêcia plastyczne dla m³odzie¿y, ciem mikrofonu na profesjonal- tanecznych uczestniczy 240 osób z radiem Lublin, Festiwal Artystów 
waczy „Janowianki” oraz zespó³ zw³aszcza dla osób wybieraj¹cych nym sprzêcie nag³aœniaj¹cym. w ró¿nych grupach wiekowych, Filmu i Telewizji „Fart 2015” 
obrzêdowy „Janowiacy”. JOK siê na studia, gdzie umiejêtnoœæ Dzia³aj¹ dwa zespo³y muzyczne - a na zajêcia Latino Solo Dance i spotkanie widzów z aktorem 
prowadzi opiekê merytoryczn¹ nad studyjnego rysunku w oparciu „Dziadek” i „Konfitura”. uczêszcza 75 pañ. Tomaszem Karolakiem, Festiwal 
solistami i instrumentalistami o naturê jest konieczna. Organizowane s¹ konkursy mu- Tancerze zdobywaj¹ czo³owe Kaszy i ̄ urawiny „ Gryczaki” oraz 
koordynuj¹c udzia³ twórców ludo- W 2015r. w salach wystawienni- zyczne: Przegl¹d Kolêd i Pastora- miejsca na sportowych ogólno- Do¿ynki Powiatowe. Janowski 
wych w ró¿nych festiwalach, kon- czych JOK-u mia³y miejsce ³ek „Hej kolêda kolêda ”, „Œpiewaæ polskich turniejach tañca towar- Oœrodek Kultury otrzyma³ cer-
kursach i spotkaniach, gdzie podo- nastêpuj¹ce wystawy. Ka¿dy Mo¿e”, Konkurs Piosenki zyskiego: tyfikat „Bezpieczna Impreza” za 
pieczni wielokrotnie zdobywali - Wystawa malarstwa i rysunku Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Œpie- - Opole Lubelskie - Jakub Wo³o- organizacjê imprezy Festiwal 
g³ówne nagrody i wyró¿nienia. S³awomira Marka Kapronia. waj¹cy S³owik”, Powiatowy Prze- szyn i Izabela £ukasik miejsce 1, Kaszy i ̄ urawiny.
Aktywnie dzia³a 20 osobowy - Pokonkursowa wystawa fotogra- gl¹d Pieœni Patriotycznej i Reli- i Miko³aj Kiszka i Pola Pituch Ponadto w ubieg³ym roku w bu-
Klub Pracy Twórczej. Prowadzo- fii „Zima w obiektywie”. gijnej. miejsce 2, dynku JOK-u przeprowadzono 
ne s¹ tematyczne warsztaty - Zbiorowa wystawa malarstwa Trudno sobie obecnie wyobraziæ Chorzelów k/Mielca - Przemys³aw adaptacjê i modernizacjê tarasu 
folklorystyczne dla dzieci i m³o- cz³onków Polskiego Stowarzy- „Gryczaki” czy jakiekolwiek Nosal i Wiktoria Robak miejsce 2, plastycznego. Na realizacjê inwe-
dzie¿y szkó³ janowskich. Zosta³ szenia Nauczycieli Plastyki. uroczystoœci patriotyczne w na- - £añcuchów k/Milejowa PU- stycjê pozyskano œrodki w wyso-
zrealizowany projekt „Filmy - „Tradycje Wielkanocne” - pokon- szym mieœcie bez „Olek Orkies- CHAR OKRÊGU LUBELSKIE- koœci 100 000,00 z³ z programu 
i reporta¿e dokumentuj¹ce wyb- kursowa wystawa wyrobów plas- try”.  To dziêki ¿mudnej pracy, 

GO - Jakub Wo³oszyn i Izabela „Rozwój infrastruktury kultu-
rane aspekty zamieraj¹cej kultu- tyki obrzêdowej zwi¹zanej ze wielu prób i æwiczeñ ta grupa 

£ukasik miejsce 1, a Miko³aj ry”, og³oszonego przez Minister-
ry ludowej” z udzia³em Zespo³u œwiêtami wielkanocnymi. mi³oœników muzyki sprawia ra-

Kiszka i Pola Pituch miejsce 2, stwo Kultury i Dziedzictwa Œpiewaczo - Obrzêdowego „Ja- - „Pos¹gi z Wyspy Wielkanocnej” - doœæ naszym mieszkañcom i pobu-
- Lublin - Jakub Wo³oszyn i Izabela Narodowego.nowiacy”. W roku 2015 zespó³ obszerna wystawa fotografii ze dza m³ode osoby do wst¹pienia w 
£ukasik miejsce 1, Miko³aj Kiszka W ramach modernizacji wyelimi-„Janowiacy” obchodzi³ swój ju- zbiorów Jacka Herman-I¿yckiego. jej szeregi. W ubieg³ym roku Jok 
i Pola Pituch miejsce 2 oraz nowany zosta³ pog³os poprzez bieusz 30-lecia dzia³alnoœci i z tej - Wystawa fotografii przygotowa- nagra³ i wyda³ drug¹ p³ytê Olek 
Przemys³aw Nosal i Wiktoria po³o¿enie na suficie p³yt dŸwiêko-okazji od Ministra Kultury na przez Stowarzyszenie Przyja- Orkiestry pod tytu³em „One 
Robak miejsce 4. ch³onnych, a na pod³odze paneli i Dziedzictwa Narodowego ot- ció³ Promyka. moment”.
Janowski Oœrodek Kultury drewnianych o du¿ej odpornoœci rzyma³ nagrodê za sw¹ dzia³al- - Wystawa „Projekty tkanin i ubio- W zakresie kultury s³owa, cyk-
organizuje turnieje szachowe, na œcieranie. Dodatkowo zamonto-noœæ i pracê na rzecz krzewienia rów w twórczoœci Doroty KuŸniar- licznie organizowane s¹ konkur-
w których uczestniczy grupa wana zosta³a klimatyzacja. Na kultury ludowej. skiej”. sy recytatorskie, literackie oraz 
oko³o 70 zawodników. sta³e wykonany zosta³ cyfrowy W Janowskim Oœrodku Kultury - Wystawa malarstwa pani Aliny teatralne:
- Grand Prix Lubelszczyzny. system nag³oœnieniowy i multime-prowadzone s¹ zajêcia plastycz- H³adyniuk i Paw³a Krzywickiego - Ma³y Konkurs Recytatorski,
- Otwarte Szachowe Mistrzostwa dialny. Teraz na tarasie plastycz-ne dla dzieci pragn¹cych rozwi- - Wystawa malarstwa Zenona - Ogólnopolski Konkurs Recyta-
Powiatu Janowskiego. nym s¹ œwietne warunki akusty-jaæ zdolnoœci artystyczne, a tak¿e Pachli. torski,
Janowski Oœrodek Kultury jest czne i tam organizowane s¹ manualne. Zajêcia umo¿liwiaj¹ W zakresie muzyki prowadzone - Jesienny Konkurs Recytatorski,
g³ównym organizatorem lub s¹ zajêcia rozwijaj¹ce umiejêtno- konkursy recytatorskie, wieczory poznanie ró¿nych technik twór- - Konkurs Jednego Wiersza,
wspó³organizatorem imprez plene-czych jak: rysunek suchymi pastela- œci solistów i zespo³ów. Odbywa - Wojewódzki Przegl¹d Teatrów poetyckie, seminaria, konferencje, 
rowych tj:Jarmark Janowski mi, rzeŸba w glinie, malarstwo na siê nauka emisji g³osu i dykcji. Dzieciêcych i M³odzie¿owych. czêœæ zajêæ tanecznych i muzy-

szkle, malarstwo temperami i ak- Uczestnicy zajêæ nabieraj¹ umie- (Janowski Festiwal Folkloru), Ogromnym zainteresowaniem cznych.

Dzia³alnoœæ Janowskiego Oœrodka Kultury ma na celu edukacjê dzieci, m³odzie¿y i doros³ych oraz aktywizacjê ró¿nych œrodowisk do uczestnictwa 
w wydarzeniach artystycznych, imprezach i zajêciach organizowanych w placówce.
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski

Muzeum Regionalne w Jano- Prowadzone by³y prace kweren- „Plastyka obrzêdowa Œwi¹t Bo¿e- w Mielniku, "Janowska Madonna" Muzeum by³o wspó³organiza-
wie Lubelskim jest instytucj¹ dalne w Pañstwowym Archiwum go Narodzenia", "Polska walcz¹- wystawa w³asna pokonkursowa torem Rajdu Pieszego im. 
kultury naukowo - badawcz¹, która w Lublinie i w jego oddziale ca” wystawa przygotowana przez prezentowana w janowskim Sank- Wincentego Sowy "Visa", adre-
gromadzi i trwale chroni dobra zamiejscowym w Kraœniku, Wo- IPN o/Lublin, „Tradycje wielka- tuarium, „Cum tacent, clamant. sowanego do m³odzie¿y szkó³ po-
kultury oraz materia³y dokumenta- jewódzkim Urzêdzie Ochrony nocne” w³asna wystawa, pokon- Milcz¹c wo³aj¹", wystawa przygo- nadgimnazjalnych z terenu woje-
cyjne w zakresie archeologii, histo- Zabytków w Lublinie, IPN kursowa, "Drogi ku wiedzy" wys- towana przez IPN o/Lublin, wództwa lubelskiego.
rii, etnografii, historii sztuki, litera- o/Lublin, u osób prywatnych pod tawa przygotowana przez Archi- "W jednoœci si³a. 120 lat polskiego Janowskie Muzeum orga-
tury poprzez zakup, darowiznê, k¹tem gromadzenia informacji wum Pañstwowe w Lublinie uzu- ruchu ludowego" wystawa ze nizowa³o tzw. lekcje muzealne 
przekaz. Ponadto Muzeum inwen- dotycz¹cych historii Janowa pe³niona zbiorami Muzeum Regio- zbiorów Zak³adu Historii Ruchu dotycz¹ce m.in. rzezi wo³yñsko - 
taryzuje, opracowuje i kataloguje Lubelskiego oraz miejscowoœci nalnego w Janowie Lubelskim, "25 Ludowego i Muzeum Historii Pol- galicyjskiej,  przekszta³ceñ 
zgromadzone muzealia, a nastêp- powiatu janowskiego w okresie lat samorz¹du janowskiego" wys- skiego Ruchu Ludowego w War- w³asnoœciowych w latach 1944 - 
nie przechowuje je i magazynuje w dwudziestolecia miêdzywojen- tawa ze zbiorów w³asnych, "Pola- szawie uzupe³niona zbiorami w³as-

1956, prowadzone przez pp. dr 
sposób dostêpny do celów nauko- nego XX w. oraz wydarzeñ II cy - Ukraiñcy 1943 - 1945" wysta- nymi, „Rewolucja spo³eczna czy 

Mariusza Zaj¹czkowskiego, dr. wych oraz badawczych. Dzia³al- wojny œwiatowej. wa przygotowana przez IPN dzika przebudowa" wystawa przy-
Tomasza Osiñskiego autorów noœæ Muzeum to tak¿e upowszech- Pracownicy janowskiego Mu- o/Lublin, "Dowódcy oddzia³ów gotowana przez IPN o/Lublin.
wystaw prezentowanych w janow-nianie wartoœci historii, kultury zeum i jego wolontariusze pro- partyzanckich" wystawa ze zbior- Ponadto Muzeum Regionalne 
skim Muzeum oraz i nauki. Muzeum prowadzi dzia³al- wadzili badania terenowe na ów w³asnych, okolicznoœciowa, uczestniczy³o w Nocy Muzeów 16 

noœæ edukacyjn¹ poprzez organiza- terenie Ziemi Janowskiej pod towarzysz¹ca wspó³organizowa- maja 2015 r. prezentuj¹c na 
cjê ekspozycji, warsztatów, konfe- k¹tem pozyskiwania i gromadze- nemu przez janowskie Muzeum bazie wystawy "Drogi ku wie-
rencji naukowych, kierowanych do nia zabytków archeologicznych, rajdowi Wincentego Sowy, ps. Vis, dzy” uczniowskie obowi¹zki, 
wszystkich grup wiekowych. historycznych i etnograficznych. "Trylogia - kostiumy i rekwizyty nagrody i kary dla uczniów 
W 2015r. Muzeum prowadzi³o: II. Dzia³alnoœæ wystawiennicza, z ekranizacji dzie³ Henryka Sien- w szkole dwudziestolecia miê-
I. Prace naukowo badawcze: edukacyjna i oœwiatowa: kiewicza”, wystawa z Muzeum dzywojennego XX w.

spotkania 
w ramach projektu Avar le Atid - 
Przesz³oœæ dla Przysz³oœci wspó³-
organizowanego z Komisj¹ Ra-
biniczn¹ do spraw Cmentarzy 
i Fundacj¹ Polsko - Niemieckie 
Pojednanie.

Muzeum Regionalne

ZOOM NATURY Sp. z o.o.
Spó³ka Zoom Natury zosta³a styki aktywnej ³¹cz¹cej rekreacjê szy produkt turystyczny Woje- Najwiêkszym sukcesem 2015 pomieszczeñ pod nowe produkty 

powo³ana do zarz¹dzania Parkiem z zabaw¹ i edukacj¹. wództwa Lubelskiego 2015. roku jest uruchomienie g³ów- turystyczne. Ponadto zakupiono 
Rekreacji Zoom Natury. Spó³ka nego produktu Parku Rekreacji, dodatkowe wyposa¿enie pokoi Park Rekreacji Zoom Natury Dnia 20 listopada 2015 roku w Za-
czyni wszelkie mo¿liwe starania, który stanowi¹ Laboratoria noclegowych, co znacznie poprawi w Janowie Lubelskim zosta³ jeŸdzie „Uroczysko” w Sitañcu, 
by Park Rekreacji by³ wyj¹tkowym Edukacyjne. Prace nad wysta- jakoœæ œwiadczonych us³ug.laureatem VIII edycji konkursu odby³o siê Podsumowanie Roku 
miejscem wypoczynku, szczegól- wami Laboratoriów Edukacyjnych „Polska Piêknieje - 7 Cudów Zoom Natury mo¿e poszczyciæ Turystycznego, zorganizowane 
nie dla mieszkañców Janowa Lu- trwa³y przez ostatnich kilka lat. Funduszy Europejskich” w ka- siê doskonale funkcjonuj¹cym przez Urz¹d Miasta Zamoœæ i Lo-
belskiego. Jednoczeœnie dbaj¹c, by tegorii edukacja. W czerwcu 2015 roku uda³o siê parkiem linowym, uznawanym kaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ rozwija³ siê w oparciu o nowo- uruchomiæ ekspozycje, które za jeden z najlepszych i co Podczas gali, która odby³a siê 22 „Zamoœæ i Roztocze”. Nagrodê za czesny model biznesu tworz¹c stanowi¹ innowacyjny i jedyny wrzeœnia w Londynie, Pan Miro- najwa¿niejsze najbezpieczniejs-najlepszy produkt turystyczny nowe miejsca pracy, podnosz¹c w swoim rodzaju produkt edu-s³aw Nizio - g³ówny architekt, zych parków w Polsce. W roku regionu w 2015 roku otrzyma³a wartoœæ Janowa Lubelskiego jako kacyjno-turystyczny w Polsce.odebra³ nagrodê za Zoom 2015 park linowy odwiedzi³o Gmina Janów Lubelski za Park znanego w Polsce oœrodka tury- Natury, zdobywaj¹c najwy¿sze Zoom Natury Sp. z o. o. prowadzi ponad 20 tysiêcy osób, a La-

Rekreacji Zoom Natury. styki aktywnej. wyró¿nienie - 5 gwiazdek dla tak¿e inne prace inwestycyjne boratoria Edukacyjne ponad 11 
Zoom Natury zosta³ wyró¿niony Park Rekreacji Zoom Natury najlepszego w Europie obiektu i remontowe, m.in. uruchomiono tysiêcy osób. 

zdoby³ wiele nagród i wyró¿nieñ, w II edycji konkursu „Zielone Leisure Architecture. nowy punkt gastronomiczny przy Spó³ka Zoom Natury stale pracuje 
z biegiem czasu staje siê tak¿e miasta”, w kategorii edukacja pla¿y, na bie¿¹co prowadzone s¹  6 paŸdziernika Lubelska Orga- nad nowymi produktami po-
najsilniejsz¹ mark¹ turystyczn¹ ekologiczna, organizowanym naprawy i drobne remonty na nizacja Turystyczna przyzna³a szerzaj¹c ofertê: wprowadzone 
Lubelszczyzny w zakresie tury- przez Ministerstwo Œrodowiska. Wyspie, a tak¿e adaptacja kilku nagrodê w konkursie za najlep- zosta³y warsztaty tematyczne, 

warsztaty z egzotycznymi zwie-
rzêtami, warsztaty mikroskopowe 
czy te¿ gry terenowe. W roku 2016 
wprowadzone zostan¹ dwa nowe 
produkty ZOOM EXIT ROOM dla 
m³odzie¿y i doros³ych (od 12 roku 
¿ycia) oraz Cosmic Zoom dla 
dzieci w wielu 8-12 lat. 
W porównaniu z pierwszym 
rokiem dzia³alnoœci, obroty 
Spó³ki zwiêkszy³y siê o 250%. 
Zoom Natury zatrudnia ju¿ 20 
osób na sta³e, a w sezonie 
dodatkowo daje pracê ponad 110 
osobom. 
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za 2015 r.: Czêœæ II - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
w Janowie Lubelskim

W ramach swojej dzia³alnoœci W 2015 r. Muzeum podjê³o wiele edukacyjn¹ dla dzieci i m³odzie¿y nopolskich Spotkañ Garncarskich, mark i Wigiliê na Rynku Starego 
Muzeum wyda³o kolejne 2 wyda- przedsiêwziêæ edukacyjnych odby³y siê w ubieg³ym roku lekcje wspó³organizatorem Festiwalu Miasta.
nia Janowskich Korzeni numery skierowanych do dzieci i m³o- muzealne m.in.: spotkania z twór- Kaszy, organizuj¹c w trakcie jego W 2015 r. Muzeum zorganizo-
24 i 25, które ukaza³y siê w maju dzie¿y janowskich przedszkoli cami ludowymi: andrzejkowe lanie trwania konkursy etnograficzne wa³o Punkt Informacji Turysty-
i w listopadzie 2015 r., ponadto i szkó³ oraz osób doros³ych. Na wosku, czy te¿ przygotowywanie i konkursy na tradycyjne po¿y- cznej, który jest prowadzony 
bu³o wspó³wydawc¹ publikacji bazie zgromadzonych artefaktów tradycyjnych ozdób choinkowych. wienie i janowsk¹ nalewkê ¿u- w Zoomie Natury oraz w tymcza-
"Laureaci nagrody im Oskara prowadzone by³y warsztaty arche- Jak ka¿dego roku Muzeum by³o rawinow¹. Ponadto Muzeum sowej siedzibie w Domu Nauczy-
Kolberga Ziemi Janowskiej". ologiczne. Kontynuuj¹c œcie¿kê organizatorem: IX edycji Ogól- wspó³organizowa³o Janowski Jar- ciela.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim
W 2015 roku stan zbiorów Najpoczytniejsze ksi¹¿ki z lite- Najstarszy czytelnik biblioteki W bibliotece czytelnicy maj¹ W 2015 roku w bibliotece 

ratury piêknej dla doros³ych i dzie-biblioteki wynosi³ 34874 eg- w 2015 r. mia³ 94 lata a naj- dostêp do:. nowoœci wydaw- przeprowadzono 8 lekcji biblio-
ci w Bibliotece w 2015 r. to : Mi-zemplarzy. W ci¹gu roku przy- m³odszy 2 latka.  niczych, bezp³atnego korzystania tecznych, 16 wystawek prac 
chalak K. - Bezdomna, Nurow-by³o 1357 ksi¹¿ek na kwotê W 2015 roku Biblioteka zare- z Internetu, wypo¿yczania czaso- plastycznych pokonkursowych 
ska M. - Ksiê¿yc nad Zakopa-24874,39z³, w tym z dotacji jestrowa³a 3808 czytelników pism na zewn¹trz, wypo¿yczeñ i wystawê Rok œw. Jana 
nem, Larsson S. - Trylogia - Mille-podmiotowej z bud¿etu gminy - wzrost o 14 wiêcej ni¿ w po- miêdzybibliotecznych, dzia³u Paw³a II. 
nium, Gutowska - Adamczyk M. 525 wol. na kwotê 9000 z³., 30 przednim roku. Odnotowano z regionalizmem, korzystania Cyklicznie organizowany jest 
- Cukiernia pod Amorem, Piekara pozycji z darów od Muzeum 63823 wypo¿yczeñ ksiêgozbioru z k¹cika malucha, Akcji „Uwol- konkurs „Najaktywniejszy czy-J. - Ja inkwizytor, Komuda J. - Regionalnego i osób prywatnych wzrost o 1240. Z dostêpu do nij Ksi¹¿kê” i „Ksi¹¿ka na 

telnik Biblioteki dla Dzieci”. Ostatni honorowy, Coben H. - na kwotê 763,09 z³., oraz w ra- Internetu w ci¹gu roku skorzy- telefon”, spotkañ w Dyskusyj-
W ramach dzia³aj¹cych w bi-Schronienie, seria Magiczny ko-mach dotacji celowej z Biblioteki sta³o 177 u¿ytkowników. nych Klubach Ksi¹¿ki dla dzieci 
bliotece Dyskusyjnych Klubów tek, Magiczny piesek, Zaopiekuj Narodowej na zakup ksi¹¿ek 774 Biblioteka prowadzi 3 punkty i doros³ych, spotkañ z autorami 
Ksi¹¿ek dla dzieci i doros³ych siê mn¹, Martynka, Tupcio egz. na kwotê 14188 z³. biblioteczne we wszystkich ksi¹¿ek i ciekawymi ludŸmi.
zorganizowano dwa spotkania Chrupcio, Mull B. - Baœniobór, Z ksiêgozbioru, wycofano 774 przedszkolach w Janowie Lubel- Ponadto Biblioteka organizuje 
z autorami Agnieszk¹ Fr¹czek Kosik R. - Felix, Net i Nika, ksi¹¿ek zniszczonych, zdezak- skim. W 2015 roku zarejestro- konkursy plastyczne o ró¿no-

Rowling J.K. - Harry Potter i Hann¹ Cygler oraz spotkanie tualizowanych i zagubionych wano w punktach 426 czytel- rodnej tematyce, Ferie w biblio-
i ksi¹¿ki podró¿nicze dla dzieci przez czytelników na kwotê ników, którym wypo¿yczono tece, Akcjê „Ca³a Polska Czyta z poet¹ regionalnym Ryszar-
z serii Nela ma³a reporterka.3535,49 z³.  2310 ksi¹¿ek. Dzieciom. dem Martyn¹.
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Miejski Oœrodek Sportu i Re- Przeciêtny roczny zysk z kolektora - Aqua-ferie, w których udzia³ - Podwórkowy Turniej w Pi³ce Uczniowie szkó³ spoza naszej 
2

kreacji w Janowie Lubelskim to 577 kWh/m  jego powierzchni. wziê³o 197 osób, No¿nej Dru¿yn 8. osobowych  - gminy i osoby uczestnicz¹ce 
prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie MOSiR zajmuje siê tak¿e upow- - Mistrzostwa Dru¿yn Podwórko- klasy I-III, gdzie rywalizowa³o w sportowych zajêciach zorgani-
sportu, kultury fizycznej, w tym szechnianiem kultury fizycznej wych w Halowej Pi³ce No¿nej 22 zawodników, zowanych przez MOSiR to 21 642 
rekreacji, w tym celu Oœrodek ut- i sportu poprzez organizacjê imp- Dru¿yn 8. osobowych dla klas IV- - Mokry Miko³aj - 58 uczestników. wejœcia. 
rzymuje i zarz¹dza takimi obiekta- rez sportowych oraz sportowo- VI z liczb¹ 54 uczestników, Na Stadionie Miejskim w 2015 Osoby indywidualne - 68 367 
mi sportowymi jak Stadion Miejski rekreacyjnych:  - Mini Turniej w Krêgle HULLA roku, Miejski Oœrodek Sportu wejœæ.
oraz Kryta P³ywalnia „Otylia” z roz- - VII P³ywackie Mistrzostwa KULLA - 13 osób, i Rekreacji zorganizowa³ 58 spot- Pozostali - 12 743 wejœcia.
budowan¹ czêœci¹ rekreacyjn¹, Amatorów „Pobij Rekord Otylii” - Mistrzostwa Dru¿yn Podwórko- kañ pi³ki no¿nej, w rozgrywkach 
saun¹, krêgielni¹ i Jaskini¹ Soln¹. o puchar Burmistrza Janowa Lu- wych w Halowej Pi³ce No¿nej Dru- ligowych i pucharowych oraz W 2015 roku MOSiR w ramach 
W lipcu 2015 roku w ramach belskiego, w 2015 roku w mistrzo- ¿yn 8.  osobowych dla klas I-III, coroczne gminne i powiatowe, projektu Gminy Janów Lubelski 
realizowanego przez Gminê stwach udzia³ wziê³o 74 zawod- w których uczestniczy³o 13 osób, treningi i zawody w sportach - Program powszechnej nauki 
Janów Lubelski projektu „Eco - ników, - VII P³ywackie Mistrzostwa po¿arniczych jednostek OSP.  p³ywania „Umiem p³ywaæ”, 
Energetyczny Janów Lubelski” - Krajoznawczy Rajd Rowerowy Amatorów „Pobij Rekord Otylii” Ogó³em w imprezach organizo- adresowanego do uczniów z klas 
zaprojektowano i zainstalowano – „Szlakami Leœnego Skarbca”, o Puchar Burmistrza Janowa Lu- wanych przez MOSiR w 2015 I-III  szkó³  podstawowych 
na dachu Krytej P³ywalni „Oty- który jest najpopularniejsz¹ z MO- belskiego z liczb¹ 74 zawodników, roku wziê³o czynny udzia³ 2 672 i dofinansowanego przez Mi-
lia” 60 sztuk kolektorów s³onecz- SiR-owskich imprez. Najm³odszy - Mistrzostwa Janowa w Bowlin- osoby. nisterstwo Sportu i Turystyki RP, 
nych o mocy ok. 1,4 kW ka¿dy, co uczestnik siódmej edycji rajdu mia³ gu "STRIKE" - 6 osób, W 2015 roku Kryt¹ P³ywalniê zrealizowa³ na obiekcie Krytej 
w znacz¹cy sposób spowoduje 6 miesiêcy, najstarszy - 75 lat, ma³a - Dzieñ Dziecka - 60 uczestników, „Otylia” odwiedzi³o ogó³em 121 P³ywalni „Otylia” 3740 oso-
spadek kosztów zu¿ycia gazu ziem- Maja - 6 i pó³ roku pokona³a ca³¹ - Podwórkowy Turniej w Pi³ce 328 osób. bogodzin nauki p³ywania. 
nego do przygotowania C.W.U. trasê (45 km) na w³asnym rowerku. No¿nej Dru¿yn 8. osobowych - Uczniowie i przedszkolaki z Gmi- Z bezp³atnych zajêæ w liczbie 20 
i zabezpieczenia innego zapotrze- W 2015 roku w rajdzie udzia³ klasy IV-VI, w których udzia³ ny Janów Lubelski to 18 576 godzin na osobê skorzysta³o 187 
bowania energetycznego obiektu. wziê³o 160 osób, wziê³o 43 zawodników, wejœæ. dzieci.

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski

Przedsiêbiorstwo Gospodarki W miarê mo¿liwoœci finansowych - £¹cznik sieci wodoci¹gowej w ul. W 2015 rozpoczêta zosta³a budo- - Separator p³ynów z myjni 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³- Przedsiêbiorstwo realizuje inwe- Partyzantów i ul. Ochotników wa sieci wodoci¹gowej w miej- samochodowej - 7 513,13 z³.,
ka z o.o. w Janowie Lubelskim za- stycje zwi¹zane z budow¹ sieci Wêgierskich - 26 117,53 z³., scowoœci Jonaki na wartoœæ - Myjka ciœnieniowa THERM CA - pewnia dostawê wody i odprowa- wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. - Budowa sieci kanalizacyjnej 64 676,07 z³, która zosta³a zakoñ-

15 661, 59 z³.,dzanie œcieków, zarz¹dza wspólno- W 2015 r. PGKiM Sp. z o.o. w ul. Ochotników Wêgierskich - czona ju¿ w 2016 r.
t¹ mieszkaniow¹, która liczy 22 bu- zrealizowa³o nastêpuj¹ce inwe- 56 016,23 z³., - Zamra¿alka do rur REMES 

Ponadto PGKiM Sp. z o.o., aby dynki mieszkalne. Ponadto prowa- stycje: - Modernizacja kana³u w ul. Rolnej FRIGO 2 - 4 334,00 z³.,
podnieœæ jakoœæ œwiadczonych dzi us³ugi zwi¹zane z odbiorem - Kana³ fabryczny - 1 612 095,28 z³., – 29 976,95 z³.,

- Kontener hakowy 2 szt. - us³ug dokona³a nastêpuj¹cych odpadów komunalnych oraz pro- - Przy³¹cza kanalizacyjne w ul. -  Modernizacja parkingu - 
36 900,00 z³.zakupów na wyposa¿enie:dukcj¹ i dostarczaniem ciep³a. Polnej - 8 603,47 z³., 64 878,51 z³.

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o.



19.

Luty - Marzec 2016

Ogó³em na pomoc spo³eczn¹ W  2015 roku na wyp³atê wypracowano 2284 godzin. Koszt - zasi³ek dla opiekuna - 408 œwiad- wydawana bezp³atnie, ka¿demu 
wydano kwotê: 5. 764 431,21 z³ zasi³ków celowych przeznaczono us³ug wyniós³ 61 607 z³. czeñ na kwotê 210 807,90 z³, cz³onkowi rodziny. Rodzice mog¹ 
w tym œrodki w³asne gminy: 523 kwotê 142 328 z³, natomiast objêto Œwiadczenia rodzinne - specjalny zasi³ek dla opiekuna - korzystaæ z karty do¿ywotnio, 
521,67 z³ i dotacje przyznane pomoc¹ 312 rodzin. 3 476 687,28 z³: 1 0 6  œ w i a d c z e ñ  n a  k w o t ê  dzieci do 18 roku ¿ycia lub do 
gminie: 5. 240 909,54 z³. W 2015 roku gmina dop³aca³a do - zasi³ek rodzinny - 12 297 œwiad- 53 993,50 z³. ukoñczenia nauki, maksymalnie 

ZADANIA W£ASNE: pobytu w DPS 10 osób, ³¹czny czeñ na kwotê 1 243 466,88 z³ (ra- W 2015 roku stypendia otrzyma- do osi¹gniêcia 25 lat. Osoby nie-
W ramach zadañ w³anych OPS koszt wynió³ 180 754 z³. zem z dodatkami  1 819 633,88 z³), ³o 275 uczniów na ³¹czn¹ kwotê pe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na 
realizowa³ Program "Pomoc W 2015 roku gmina ponosi³a - dodatki do zasi³ków rodzinnych:, 309 940 z³, w tym:  dotacja czas trwania orzeczenia o niepe³-
Pañstwa w zakresie do¿ywia- koszty zwi¹zane z umieszcze- - urodzenie dziecka - 66 œwiad- wojewódzka - 247 952,00 z³ i œrod- nosprawnoœci. W 2015 roku do 
nia", z którego skorzysta³o niem 2 dzieci w pieczy zastêpczej. czenia na kwotê  66 000,00 z³, ki  z bud¿etu gminy - 61 988,00 z³. programu przyst¹pi³o 98 rodzin 
ogó³em 669 osób (liczba osób Koszty wynios³y 1010 z³. - opieka nad dzieckiem w okresie W 2015 roku wyp³acono 541 z czego wydano 558 kart.
korzystaj¹cych z posi³ku - 403, W 2015 roku  wyp³acono 1 002 korzystania z urlopu wychowaw- dodatki energetyczne na ³¹czn¹ - Janowska Karta Du¿ej Rodzi-
liczba osób korzystaj¹cych z zasi³- dodatki mieszkaniowe  na ³¹czn¹ czego - 291 œwiadczeñ, na kwotê  kwotê  8.160,44 z³. ny, która ma u³atwiæ du¿ym rodzi-
ku celowego - 246, liczba osób kwotê  186 899,95 z³. z tego: 113 494,00 z³, Inne dzia³ania podejmowane nom dostêpnoœæ do dóbr kultury, 
korzystaj¹cych z pomocy w formie komunalne - 192  d. -  na kwotê   - samotne wychowanie dziecka -  przez Oœrodek Pomocy Spo³ecz- sportu, rekreacji oraz us³ug i to-
œwiadczenia rzeczowego - 225). 32 431,68  z³.;  spó³dzielcze -  361 œwiadczenia na kwotê nej w 2015 roku: warów oferowanych przez instytu-
Do¿ywianiem objêtych by³o: 10 471 d. - na kwotê  95 578,78  z³.; 62 300,00 z³, - Zespó³ Interdyscyplinarny ds. cje i przedsiêbiorców znajduj¹cych 
szkó³, 3 przedszkola, 1 kuchnia wspólnoty mieszkaniowe -  63 d. - - kszta³cenia i rehabilitacji dziecka Przeciwdzia³ania Przemocy siê na terenie naszej Gminy. 
spo³eczna. £¹cznie na do¿ywia- na kwotê 13 927,65 z³.; inne - 265 d niepe³nosprawnego - 716 œwiad- w Rodzinie, W 2015 r. do programu przyst¹pi³o 
nie wydano kwotê: 232 029 z³, - na kwotê 42 598,98 z³.; domki czeñ na kwotê 55 220,00 z³, - Przy OPS funkcjonuje Centrum 111 rodzin w tym wydanych kart 
w tym ze œrodków w³asnych jednorodzinne - 11 d. - na kwotê - rozpoczêcia roku szkolnego -  740 Wolontariatu, które skupia zosta³o 583. Ogó³em wszystkich 
gminy :  34 869 z³ i dofinanso- 2 362,26 z³. œwiadczeñ na kwotê 74 000,00 z³, wszystkie Ko³a i Kluby z terenu rodzin wielodzietnych korzy-
wanie z bud¿etu pañstwa: W 2015 roku do prac spo³ecznie - podjêcia przez dziecko nauki Gminy. Podczas Gali Wolon- staj¹cych z Janowskiej Karty Du-
197 160 z³. u¿ytecznych zosta³o skierowa- w szkole poza miejscem zamiesz- tariatu wyró¿niono i nagrodzono ¿ej Rodziny jest 165.
W 2015 roku pomoc¹ w formie nych 30 osób, które ³¹cznie prze- kania - 1040 œwiadczeñ na kwotê 130 wolontariuszy wraz z  koor- Poza dzia³aniami statutowymi 
us³ug opiekuñczych objêto 12 pracowa³y 5118 godziny. £¹czna 56 253,00 z³, dynatorami, w 2015 roku Oœrodek Pomocy 
osób, u których wypracowano kwota, któr¹ wyp³acono za - wychowania dziecka w rodzinie - W 2015 roku w OPS dziêki Spo³ecznej w Janowie Lubelskim 
4343 godzin opiekuñczych. Koszt wykonywanie prac spo³ecznie wielodzietnej - 1826 œwiadczeñ na dotacji Wojewody Lubelskiego by³ wspó³organizatorem kon-
us³ug wyniós³: 79 632 z³. u¿ytecznych wynios³a  41 536,80 kwotê 148 900,00 z³, w kwocie 56. 574 z³ zatrudnio- ferencji „Wspó³czesna rodzina: 
Zasi³ki okresowe - tak¹ form¹ z³, w tym refundacja z Funduszu - zasi³ki pielêgnacyjne - 4 001  nych by³o 2 asystentów rodzin- problemy i perspektywy pomocy. 
pomocy objêto 326 rodziny, na Pracy 24 922,08 z³ oraz koszty œwiadczeñ na kwotê 611 812,00 z³, nych, którzy pod swoj¹ opiek¹ 25 lat  pomocy rodzinie”,  
kwotê 781 959 z³. w³asne gminy 16.614,72 z³. - œwiadczenia pielêgnacyjne - 559 mieli 18 rodzin. 4. II Janowskich Dni Rodziny pod 
Zasi³ki sta³e - z tej formy pomocy ZADANIA ZLECONE œwiadczeñ na kwotê  664 440,00 z³, Ogólnopolska Karta Du¿ej Ro- has³em: „Rodzina wielopoko-
skorzysta³o 83 osób, koszt W 2015 roku pomoc¹ w formie - jednorazowa zapomoga z tytu³u dziny, która przys³uguje rodzinom leniowa - ³¹czy, uczy, wspiera” i II 
wyniós³ ³¹cznie 440 978z³. specjalistycznych us³ug opiekuñ- urodzenia dziecka - 116 œwiadczeñ z przynajmniej trójk¹ dzieci, Pikniku Rodzinnego „Mama, Tata 

czych objêto 6 osób, u których na kwotê  116 000,00 z³, niezale¿nie od dochodu. Karta jest i Ja”.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

za 2015 r.: Czêœæ II - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zadaniem Zak³adu Gospodarki Ponadto zak³ad dysponuje profes- i urz¹dzenia zak³ad naby³ ze œrod- Ka¿dego roku Zak³ad w³¹cza siê  w W 2015 roku ze œrodków w³as-
Komunalnej w Janowie Lubelskim jonalnymi pi³ami spalinowymi, ków w³asnych. akcjê odœnie¿ania miasta. Na nych zakupiona zosta³a pompa 
jest dba³oœæ o prawid³owy przebieg przeszkolonymi pracownikami szerok¹ skalê prowadzone s¹ o du¿ej wydajnoœci, której zada-W ostatnim czasie, dziêki posiada-oczyszczania œcieków. i specjalistycznym wyposa¿eniem równie¿ naprawy i utwardzanie niem jest przepompowanie œcie-niu maszyn budowlanych, Zak³ad Dziêki zakupowi specjalistycznej BHP umo¿liwiaj¹cym prowa- dróg szutrowych oraz korytowa- ków z ca³ego miasta. W naj-wyspecjalizowa³ siê w prowadze-kosiarki wysiêgnikowej Zak³ad dzenie wycinki i pielêgnacji drzew. nie, nawóz kamienia i wa³owanie 

bli¿szym czasie w ramach prog-niu ró¿nych prac rozbiórkowych wykonuje tak¿e inne prace zwi¹za-  Zakupiony agregat pr¹dotwórczy bocznych i dojazdowych dróg 
ramu rozbudowy kanalizacji (budynki, domki letniskowe itp.) ne z utrzymaniem i koszeniem ze spawark¹ pozwala na prowa- gminnych. W minionym roku w 
w Bia³ej Zak³ad otrzyma dwie i zagospodarowaniu uzyskanych  terenów zielonych, pobocza dróg, dzenie prac i ró¿nych napraw ten sposób utwardzona zosta³a   
kolejne pompy.ulic i chodników. w terenie. Wspomniany sprzêt materia³ów. ulica F. Chopina.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
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Dok³adnie 70 lat temu w Jano- W przypadku wy¿ej wspomnia-
nego Technikum Logistycznego wie Lubelskim przy ulicy Zamoy-
iloœæ uczniów w przeci¹gu trzech skiego zosta³a utworzona Publicz-
lat wzros³a dwukrotnie (rok szkol-na Œrednia Szko³a Zawodowa, 
ny 2015/2016 - przesz³o 80 ucz-która kszta³ci³a w zawodach: 
niów), podobnie w przypadku Tech-œlusarz, stolarz, krawiec i sprzeda-
nikum ¯ywienia (rok szkolny wca. W 1951 roku nastêpuje zmia-
2015/2016 - przesz³o 100 uczniów), na nazwy szko³y na Pañstwow¹ 
czy w kwestii Technikum Geo-Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, rok 
dezyjnego (rok szkolny 2014/ 2015 póŸniej nazwa szko³y ulega kolej-
- oko³o 20 uczniów, rok szkolny nej zmianie na Zasadnicz¹ Szko³ê  
2015/2016 - oko³o 40 uczniów). Metalowo - Drzewn¹. Ju¿ w 1971 
Warto tu odnotowaæ, i¿ zauwa¿al-roku zostaje utworzona pierwsza ny jest minimalny wzwy¿ w Tech-

klasa Technikum Mechanicznego nikum Hotelarskim, w którym 
dla pracuj¹cych oraz klasa wielo- w obecnym roku kszta³ci siê prze-go w województwie lubelskim do W roku 2015/2016 zainteresowa- Natomiast w pierwszej dziesi¹tce 
zawodowa. W 1977 roku ma sz³o 60 uczniów. Tendencje spad-2015 roku, opracowanym przez nych tym kierunkiem jest przesz³o oœrodków o najwiêkszym poten-
miejsce oddanie do u¿ytku nowych kow¹ odnotowano w Technikum Firmê EuroCompass Sp. z o. o. 40 uczniów. Natomiast do Techni- cjale rozwojowym w obszarze 
obiektów dydaktycznych szko³y Leœnym. Tutaj dla porównania - kum Mechanicznego w bie¿¹cym biogospodarki w województwie Dlatego te¿ w ofertach szkó³ 
mieszcz¹cych siê przy ulicy rok szkolny 2013/2014 - 40 ucz-roku uczêszcza przesz³o 20 ucz- lubelskim odnotowane zosta³o zawodowych znajdziemy og³osze-
Ogrodowej 20. W tym samym roku niów, 2014/2015 - oko³o 50 ucz-niów. W przypadku zainteresow- Technikum Zawodowe im. Win-nia o wspomnianych zawodach, ale 
utworzono Technikum Przemys³u niów, zaœ w 2015/2016 roku - oko-ania zawodem technik mechanik centego Witosa w Janowie Lubel-tak¿e s³yszymy o takich kierun-
Drzewnego. W 1978 roku do szko- ³o 30 uczniów. Przypomnijmy, i¿ tendencja nie jest sta³a, nie tylko skim. Wysoko w rankingu dotycz¹-kach jak logistyka, geodezja, 
³y zostaje przy³¹czona Zasadnicza w sk³ad Zespo³u Szkó³ im. Wincen-w janowskiej placówce, podobny cym najwiêkszego potencja³u hotelarstwo. W ostatnim czasie po-
Szko³a Leœna. Od tego¿ roku tego Witosa wchodzi Technikum stan odnotowano w innych szko- rozwojowego w obszarze transport wraca zainteresowanie us³ugami 
nazwa szko³y brzmi Zasadnicza Zawodowe: Logistyczne, Hotelar-³ach województwa lubelskiego. i logistyka zajmuje tak¿e Techni-fryzjerskimi oraz kosmetycznymi. 
Szko³a Zawodowa, a w sk³ad jej skie, ¯ywienia i Us³ug Gastrono-kum Zawodowe im. Wincentego W Zespole Szkó³ Technicznych od Nadmieñmy, ¿e w obecnym roku 

micznych, Obs³ugi Turystycznej, zespo³u wesz³y nastêpuj¹ce szko- Witosa. Szko³a przy ulicy Zamoy-wrzeœnia 2015 roku funkcjonuje szkolnym 12 uczniów podjê³o nau-
Leœne, Geodezyjne oraz Liceum ³y: Zasadnicza Szko³a Zawodowa, skiego na 32 szkó³ odnotowanych Technikum Us³ug Fryzjerskich, do kê w Technikum Us³ug Fryzjer-
Ogólnokszta³c¹ce (Klasa Mundu-Technikum Przemys³u Drzewne- uplasowa³a siê na 8 miejscu. którego uczêszcza 12 uczennic. skich oraz 7 uczniów w Technikum 
rowa). Dyrektorem szko³y jest Te-go, Technikum Mechaniczne dla Natomiast w obszarze turystyki Zajêcia s¹ realizowane pod okiem Przemys³u Drzewnego (projekto-
resa Biernat od 2009 roku, zaœ Wi-Pracuj¹cych, Technikum Mecha- szko³a zajê³a 10 miejsca na 18 Ma³gorzaty Bia³ek. Obecnie w ro- wanie i wykonywanie mebli).  cedyrektorem Ma³gorzata £ukasz. niczne Zaoczne oraz Zasadnicza szkó³, które zosta³y wyró¿nione W Zasadniczej Szkole Zawodowej ku szkolnym 2015/2016 w Zespole 
Zauwa¿my, ¿e wybór szko³y zawo-Szko³a Zawodowa dla Pracuj¹- jako posiadaj¹ce bardzo wysoki przy ulicy Ogrodowej uczy siê Szkól Technicznych kszta³ci siê 
dowej nie zamyka drogi kszta³ce-cych. W 2015 roku szko³a zmieni³a lub wysoki potencja³ rozwoju, na przesz³o 90 uczniów. Szko³a 443 uczniów. Zauwa¿my, i¿ 
nia ucznia. „Po skoñczeniu Techni-nazwê na Zespó³ Szkó³ Technicz- bazie którego (jak czytamy w ma-w swej ofercie posiada nastêpuj¹ce m³odzie¿, która nie decyduje siê na kum Informatycznego zamierzam nych. Obecnie w jej sk³ad wchodzi teriale) mo¿na bêdzie w przysz³o-zawody: stolarz, œlusarz, operator naukê w szkole ogólnokszta³c¹cej i rozwijaæ swoje zainteresowania na Zasadnicza Szko³a Zawodowa, œci budowaæ ponadlokalne centra obrabiarek skrawaj¹cych, operator chce zdobyæ konkretny zawód wy¿szej szkole. Myœla³em o Polite-Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla kszta³cenia zawodowego. Wœród maszyn leœnych, sprzedawca, ku-wybiera Technikum Informatycz- chnice” - stwierdza uczeñ Zespo³u wyró¿nionych szkó³ z wojewódz-Doros³ych, oraz Technikum Eko- charz, mechanik pojazdów samo-ne, Samochodowe oraz Budowla- Szkó³ Technicznych w Janowie twa lubelskiego w obszarach nomiczne, Mechaniczne, Budo- chodowych, cukiernik, fryzjer, me-ne. W Zespole Szkó³ Technicznych Lubelskim. Jego kolega z Zespo³u kszta³cenia zwi¹zanego z sektorem wlane, Samochodowe, Informaty- chanik - monter maszyn i urz¹dzeñ, w roku szkolnym 2015/2016, tak Szkó³ im. Wincentego Witosa do-budownictwa zaanga¿owanych czne, a od wrzeœnia 2015 roku monter - elektronik, monter sieci, jak i w poprzednich latach nie daje: „Moim marzeniem jest praco-jest 24 oœrodków, przy czym 14 Technikum Przemys³u Drzewne- instalacji urz¹dzeñ sanitarnych, zauwa¿amy tendencji spadkowej. waæ w restauracji, dlatego wybra-z nich posiada potencja³ rozwojo-go, a tak¿e Technikum Us³ug murarz - tynkarz, wêdliniarz, pie-Od trzech lat utrzymuje siê ten sam ³em Technikum ¯ywienia i Us³ug 

wy. W tych czternastu, na jedenas-Fryzjerskich. Dyrektorem Szko³y karz. Jak wynika ze wspomnianej poziom. Wy¿ej wymienione zawo- Gastronomicznych”. „Dla mnie 
tym miejscu znajduje siê tak¿e od 2000 roku jest Mariusz Wieleba, diagnozy z 2015 roku, w pierwszej dy od wielu lat ciesz¹ siê nies³ab- wybór szko³y zawodowej podykto-
Technikum Zawodowe im. Win-Wicedyrektorem od 2001 roku pi¹tce najlepszych Zasadniczych n¹c¹ popularnoœci¹. Z danych wany jest pasj¹, któr¹ chcia³abym 
centego Witosa. W Zespole Szko³ Jadwiga Chmiel. Szkó³ Zawodowych w wojewódz-Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego rozwijaæ w przysz³oœci.  Myœla-
im. Wincentego Witosa w roku twie lubelskim znajdujê siê janow-Obecny rynek pracy potrzebuje wynika, ¿e mechanik samochodo- ³am, aby za³o¿yæ swój ma³y salon 
szkolnym 2015/2016 uczy siê 426 ska szko³a. Zasadnicz¹ Szko³ê wykwalifikowanych pracowników wy to niezmiennie najpopularniej- fryzjerski. Zobaczê, co przyniesie 
uczniów. Szczególnym zaintereso-Zawodow¹ przy ulicy Ogrodowej gastronomi, turystyki, a tak¿e in- szy zawód rzemieœlniczy w Polsce. mi ¿ycie. Cieszê siê, ¿e w Zespole 
waniem cieszy siê Technikum wyprzedza szko³a w Radzyniu formatyków, budowlañców, me- Inaczej rzecz wygl¹da w Techni- Szkó³ Technicznych funkcjonuje 
Logistyczne, Technikum ̄ ywienia Podlaskim, w Kijanach, w Toma- Technikum Us³ug Fryzjerskich - chaników samochodowych - czy- kum Ekonomicznym. W tym 
i Us³ug Gastronomicznych oraz szowie Lubelskim oraz w Bi³go- opowiada uczennica Technikum.tamy w materia³ach dotycz¹cych przypadku zainteresowanie jest 
Technikum Geodezyjne. raju.diagnozy szkolnictwa zawodowe- mniejsze. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uczennica klasy IV Te- mów telewizyjnych i audycji uczniowie z ró¿nych regio-
chnikum ¯ywienia i Us³ug radiowych. Robert Sowa to nów Polski oraz dru¿yny 
Gastronomicznych Sylwia tak¿e juror wielu konkursów zagraniczne. Udzia³ w kon-
Jaworska odkrywa³a smaki kulinarnych organizowa- kursie pomaga m³odym 
Polskiej Wielkanocy, pod- nych w Polsce i reprezentant ludziom w zdobywaniu 
czas XVII Ma³opolskiego kraju podczas wielu presti- cennego doœwiadczenia oraz 
Konkursu Szkó³ Gastrono- ¿owych konkursów i poka- w rozwoju kariery. Oferuje 
micznych, w dniach od 4 - 5 zów kulinarnych. równie¿ mo¿liwoœæ posze-
marca 2016 r. w Zespole rzenia kulinarnych horyzon-Nasza uczennica wziê³a  
Szkó³ nr 1 w Krakowie. tów, odkrywa i promuje udzia³ w warsztatach kuli-
Konkurs zaszczyci³ sw¹ talenty. Ide¹ konkursu jest narnych przeprowadzonych 
obecnoœci¹ Robert Sowa - propagowanie ró¿norod-przez Mistrza Roberta So-
kucharz, restaurator i auto- noœci potraw i napojów oraz wê, podczas których zoba-
rytet w dziedzinie sztuki tradycji kulinarnych. Ucz-czy³a nowe rozwi¹zania 
kulinarnej, kreator menu niowie maj¹ mo¿liwoœæ do-sztuki kulinarnej z zastoso-
najwiêkszych wydarzeñ kul- konywania oceny w³asnych waniem przypraw firmy 
turalno-kulinarnych w Pol- umiejêtnoœci zawodowych, Prymat oraz otrzyma³a Cer-
sce. Uznany zosta³ za wiel- rozwijania swoich zainte-tyfikat uczestnictwa w szko-
kiego ambasadora kuchni resowañ, rozbudzania po-leniu gastronomicznym. 
polskiej, kojarzony z progra- mys³owoœci i inicjatywy, Uczestnikami konkursu byli 

wyrabiania poczucia este-
tyki i piêkna. Uczennica 
podczas konkursu wykona³a 
wielkanocn¹ terrinê, zaser-
wowan¹ na lustrze, udekoro-
wan¹ piêknie rze¿uch¹ oraz 
elementami carvingu z ja-
b³ka i jajka. Poziom kon-
kursu by³ bardzo wysoki, na 
44 uczestników kucharzy 
zajê³a 20 miejsce. Opieku-
nem by³a pani Monika Ko-
zak. Uczennicy Sylwii 
gratulujemy i dziêkujemy za 
wziêcie udzia³u w tak presti-
¿owym konkursie, ¿ycz¹c 
dalszych sukcesów kulinar-
nych.

Tekst: Monika Kozak, 
foto: archiwum szko³y

Technik us³ug fryzjer- którzy tego dnia zaprezen- korzystaniem specjalisty-
towali swoje umiejêtnoœci skich to najnowszy kierunek cznych materia³ów oraz 
szerszemu gronu.kszta³cenia w bogatej ofer- technik komputerowych. 
Uroczystej inauguracji pra- Przystêpuj¹c do czêœci prak-cie edukacyjnej Zespo³u 
cowni dokona³ dyrektor szko- tycznej egzaminu zawodo-Szkó³ Technicznych w Ja-
³y Pan Mariusz Wieleba, wego z dwóch kwalifikacji: nowie Lubelskim.
podkreœlaj¹c, ¿e spe³nia ona „Wykonywanie zabiegów  Do klasy o tym profilu 
najwy¿sze standardy, a przy fryzjerskich” oraz „Projek-uczêszcza obecnie 12 dziew-
tak znakomitym zapleczu towanie fryzur” ma mo¿li-cz¹t, które nie tylko chc¹ 
technicznym z pewnoœci¹ woœæ uzyskaæ tytu³ technika zdobyæ wykszta³cenie œred-
umo¿liwi rozwijanie pasji us³ug fryzjerskich, dziêki nie, ale przede wszystkim 
uczniów, dziêki czemu ukoñ- czemu mo¿e podj¹æ pracê atrakcyjny zawód, umo¿li-
cz¹ oni szko³ê jako wykwa- w salonach fryzjerskich, wiaj¹cy zaistnienie na rynku 
lifikowani zawodowcy. agencjach mody i reklamy, pracy. 
Absolwent szko³y w zawo- a tak¿e prowadziæ w³asn¹ 3 marca odby³o siê uroczyste 
dzie technik us³ug fryzjer- dzia³alnoœæ.  otwarcie w pe³ni wypo-
skich wykonuje zabiegi sa¿onej pracowni fryzjer- To zawód z perspektywami.fryzjerskie za pomoc¹ ró¿-skiej, w której uczniowie El¿bieta Dêbiecnorodnych narzêdzi, z wy-

bêd¹ mieli mo¿liwoœæ roz-
wijania swoich umiejêtnoœci 
pod kierunkiem nauczyciela 
zawodu, Pani Ma³gorzaty 
Bia³ek. 
Pracownia powsta³a dziêki 
wsparciu Starostwa Powiato-
wego oraz œrodkom finanso-
wym pochodz¹cym z sub-
wencji oœwiatowej. 
Wœród zaproszonych goœci 
znaleŸli siê: Wicestarosta 
Jaowski Pan Antoni Kulpa, 
nauczyciele, rodzice oraz 
m³odzi adepci fryzjerstwa, 

Szkolnictwo zawodowe i co dalej?

Pracownia Fryzjerska w Zespole 
Szkó³ Technicznych - START!

Gotujemy z mistrzami w Krakowie!
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Niby zapis zapomnianych daw- ne s¹ dziœ pocztówki na których 
no opowieœci, niczym czar wspom- odnajdziemy dzieci ukazane w to-
nieñ nadchodz¹cych œwi¹t. Wêd- warzystwie zwierz¹t. Gdy ogl¹da-
rówka do tradycji, której coraz my te dawne œwi¹teczne kartki 
mniej, której ju¿ jakby nie ma…? uœwiadamiamy sobie, jak ówczeœ-
Na odwrocie znaczek i kilka dro- ni artyœci postrzegali nie tylko 
gocennych s³ów. Pocztówka… symbolikê Œwi¹t Wielkanocnych, 
Tradycja wysy³ania kartek poczto- a szczególnie jakie wartoœci chcieli 
wych powoli odchodzi do lamusa nam przekazaæ. 
i coraz rzadziej odnaleŸæ mo¿emy Dziœ stawiamy pytanie - czy piêk-
w swych skrzynkach tradycyjne ny zwyczaj wysy³ania tradycyj-
papierowe pocztówki. Przypom- nych pocztówek, tych aczkolwiek 
nijmy, ¿e pierwsze ¿yczenia za „drobnych pami¹tek” powróci? czesnym œrodkiem komunikacji. wielkanocn¹ z kogutem. Odnaj- czêsto bohaterem œwi¹tecznych 
pomoc¹ kartek wys³ano w Niem- Œwi¹teczne kartki kryj¹ w sobie nie Natomiast dziœ jest jednym z gra- dziemy tak¿e liczne sceny ch³ops- pocztówek bywa³ anio³ nios¹cy 
czech, a by³o to dok³adnie pod tylko wartoœæ i symbol œwi¹t Wiel-ficznych noœników informacji kich orszaków zd¹¿aj¹cych do koœ- kosz ze œwiêconym. Ale te¿, co 
koniec XIX wieku. Prze³om lat kanocnych, ale tak¿e „fragment” o naszych piêknej tradycji. Dawne cio³a, w tle piêkna wiejska wiosna, ciekawe kartki pocztowe bardzo 
XIX i XX to tzw. z³ote czasy kartki ludzkiego ¿ycia przekazywany kartki by³y nios³y ze sob¹ bogat¹ na drugiej motyw œmigusa - dyngu- czêsto przedstawia³y po prostu 
pocztowej. Natomiast s³owo „po- w postaci skromnych s³ów - „Z g³ê-i wiele mówi¹c¹ symbolikê. Bar- sa na wsi, œwiêcenie pokarmów, rodzinne zdjêcia. Przyk³adowo 
cztówka” wymyœli³ nasz wieszcz bi serca ¿yczê spokoju wiosennego dzo czêsto na pocztówce mogliœmy zdobienie jajek w wiejskich iz- widzimy m³od¹ kobietê trzymaj¹c¹ 
Henryk Sienkiewicz. Gdy dziœ s³oñca, radoœci z Zmartwychwsta-zobaczyæ zmartwychwsta³ego Je- bach. Zauwa¿my, ¿e wizerunek w d³oniach kosz z pisankami, na 
patrzymy na wspó³czesne kartki te nia Jezusa Chrystusa oraz si³y zusa Chrystusa na tle krzy¿a, na kartek by³ tak¿e inspirowany innym rodzice z dzieæmi, poni¿ej 
elektroniczne, a szczególnie te w pokonywaniu s³aboœci powszed-innej dzieci, które pozuj¹ z wielka- folklorem. Postacie ubrane w stroje kartki napis Weso³ego Alleluja, 
papierowe, stawiamy sobie pyta- niego dnia”. Pod ¿yczeniami data nocnymi symbolami - ogromnymi ludowe. Mówi¹c o pocztówkach, jeszcze na innym ma³¹ dziewczyn-
nie, czy ich wizerunek zmieni³ siê 23 marzec 2016, Janów Lubelski. pisankami. Na jeszcze innej nale¿y odnotowaæ, ¿e ówczesne kê z baziami. Tutaj fotografia pe³-
na przestrzeni lat? Na pocz¹tku XX Tekst: Dorota Kozdra, pastuszka pas¹cego wielkanocne kartki projektowali czêsto znani ni³a rolê kartki pocztowej. By³ to 
wieku kartka pocztowa by³a nowo- foto: archiwumbaranki, smakowitoœci, czy babê rysownicy, czy ilustratorzy. Doœæ okres miêdzywojenny Niespotyka-

Œnieg tylko na obrazku, 
ba³wanek ulepiony z gliny, 
jednak zabawy nie brakowa-
³o. Za nami ferie, zatem moc 
wra¿eñ, które pozosta³y i to-
warzyszy³y nam ka¿dego 
dnia, a dok³adnie do 27 
lutego. I tak w ramach zajêæ 
organizowanych przez Miej-
sk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê 
Publiczn¹ i Muzeum Regio-
nalne w Janowie Lubelskim, 
w czasie ferii dzieci mog³y 
uczestniczyæ w konkursach 
plastycznych, warsztatach 
z twórc¹ ludowym. Szcze-
gólnym zainteresowaniem 
cieszy³o siê g³oœne czytanie 
bajek po³¹czone z rysowa-
niem ilustracji do przeczy-
tanych tekstów. 
Na ferie zimowe zaprasza³ 
tak¿e Janowski Oœrodek Kul-
tury. Turniej tenisa sto³owe-
go, warsztaty rêkodzie³a ar-
tystycznego, warsztaty wo-
kalne, akademia plastyczna 
pod kierunkiem Leszka Wa-
berskiego, to tylko niektóre 
zajêcia realizowane dla dzie-
ci przez JOK. Zaznaczmy, i¿ 
Janowski Oœrodek Kultury 
przygotowa³ tak¿e bogaty 
repertuar kina na ferie 
zimowe. 
W tym roku w Centrum Kul-
turalno - Rekreacyjnym 
w Bia³ej II pod opiek¹ Ma³-
gorzaty Kaproñ dzieci ucze-
stniczy³y w zajêciach plasty-
cznych, w zajêciach rucho-
wych, grach planszowych, plastyczne”. Natomiast ciach plastycznych, manual- by³y tak¿e zajêcia dla doro- przez Miejski Oœrodek Spor- i zajêcia, które czeka³y na 
a tak¿e gra³y w tenisa sto³o- w Centrum Kulturalno - Re- nych, sportowych. Najm³od- s³ych z obs³ugi  komputera. tu i Rekreacji, zaœ na najm³odszych podczas tego-
wego, w pi³karzyki, czy te¿ kreacyjnym w Zofiance Gór- si chêtnie bawi³y siê grami Przypomnijmy, ¿e za nami zakoñczenie tegorocznych rocznych ferii - w gminie Ja-
ogl¹da³y bajki. Jak zaznacza nej, zajêcia prowadzi³a Iwo- edukacyjnymi i dydaktycz- mistrzostwa dru¿yn podwór- ferii odby³ siê Mini turniej nów Lubelski, i które nie-
Pani Ma³gosia „najwiêksz¹ na Krochmalska. Tutaj dzie- stety ju¿ za nami.nymi. Zaznaczmy, ¿e w Zo- kowych w Halowej Pi³ce w krêgle „Hula, Kula” . 
atrakcj¹ cieszy³y siê zajêcia ci tak¿e uczestniczy³y w zajê- Tekst i foto: Dorota Kozdrafiance Górnej prowadzone No¿nej zorganizowane To tylko niektóre zabawy 

Na weso³o i na kolorowo – za nami ferie

Co fascynujê nas w przyro- prezentowanej w Oœrodku przyrody za pomoc¹ sztuki 
dzie? Na wy¿ej postawione Edukacji Ekologicznej Lasy (w tym przypadku obrazów 
pytanie odpowiedzi¹ s³u¿yli Janowskie. W prezentowanej olejnych), ukazuj¹ „zaka-
uczestnicy I Leœnego Pleneru galerii mo¿emy obejrzeæ 28 marki” polskich lasów, 
Malarsko - RzeŸbiarskiego, artystycznych, malarskich a przede wszystkim s¹ inspi-
który w minionym roku od- wizji o tematyce przyrodni- racj¹ dla wszystkich zwie-
by³ siê we W³odowie. Niniej- czej. W tym pejza¿e, gatunki dzaj¹cych. Wystawa jest 
sze prace mamy przyjem- zwierz¹t, ptaków. Niniejsze dostêpna do koñca marca br.
noœæ zobaczyæ na wystawie obrazy przedstawiaj¹ piêkno Tekst i foto: Dorota Kozdra

Z piêknem przyrody w tle

Wielkanoc na dawnej pocztówce

Foto: Ma³gorzata Deruœ Foto: Ma³gorzata Deruœ
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 (Postawa bezinteresownej troski rêki o pomoc i zosta³ niezauwa¿o- nadawa³y siê do u¿ytku, wiêc (ponad 2200 z³) i przekazali 
o dobro innych, gotowoœæ do ny lub odtr¹cony ten nie wie jakie przesta³ poruszaæ siê samodzielnie Krzysztofowi  25.02.2016 roku. 
poœwiêceñ, przeciwieñstwo to jest upokarzaj¹ce. Ktoœ m¹dry od kilku miesiêcy. Czasem znajo- W tym samym dniu widzieliœmy 

egoizmu;) powiedzia³, ¿e ³atwiej jest dawaæ my - dobry duszek podwióz³ jak Krzysiek wraca³ do domu. 
O niepe³nosprawnych mówi siê bogatemu, ni¿ braæ biednemu. samochodem. Krzysztof nie prosi³ Prosi³ o przekazanie podziêkowañ 
czêsto - jakie maj¹ udogodnienia Wiêc czêsto nie widzimy potrzebu- nikogo o wsparcie, o pomoc.  Na za poœrednictwem Gazety Jano-
w ¿yciu. Przyjazne ci¹gi komuni- j¹cych, czytaj nie chcemy widzieæ. facebooku rozmawia³ ze znajo- wskiej co niniejszym czynimy. 
kacyjne, ulgi, opiekê itd. S¹ to Czêsto niepe³nosprawny musi mymi, tam spotka³ Ryszarda Nale¿y przy tej okazji wspomnieæ, 
jednak puste s³owa je¿eli tylko siê podejmowaæ walkê, o to co mu siê Majkowskiego, który „od s³owa do ¿e pan Sergio Azzini wielokrotnie 
mówi, je¿eli nie id¹ za tymi nale¿y, co zapewnia mu ustawo- s³owa” dowiedzia³ siê, ¿e Krzysz- wspomaga³ ludzi w potrzebie, 
s³owami dzia³ania. Niepe³no- dawstwo i pañstwo. tof Matysek ma problem z samo- a tak¿e sponsorowa³ np. stroje dla 
sprawni i ludzie w podesz³ym wie- Krzysztof Matysek - mieszkaniec dzielnym poruszaniem siê. Ry- m³odych sportowców, co potwier-
ku potrzebuj¹ fizycznej opieki, du- Janowa Lubelskiego jeŸdzi na szard zareagowa³ po ludzku, dza³ Ryszard Majkowski.
chowego wsparcia, a czêsto i finan- wózku akumulatorowym, jeŸdzi³, porozumia³ siê z Sergio Azzinim, Tekst i foto: 
sowej pomocy. Kto nie wyci¹ga³ ale akumulatory „siad³y”, nie wspólnie zakupili akumulatory Jan Machulak

Asp. szt. Artur Wójcik cowa³ 30 lat, zaœ Leszek podziêkowa³ policjantom za cowników cywilnych odby-
i asp. Leszek ¯aba, pod ¯aba by³ dzielnicowym Zes- dotychczasow¹ d³ugoletni¹ ³o siê uroczyste po¿egnanie. 
koniec lutego br. odeszli na po³u ds. Prewencji Poste- s³u¿bê, ¿ycz¹c wszelkiej po- Obowi¹zki po odchodz¹cym 
emeryturê. Artur Wójcik by³ runku Policji w Godziszo- myœlnoœci. Uroczyste po¿e- Arturze Wójciku przej¹³ 
Kierownikiem Posterunku wie. gnanie odby³o siê w obec- podkom. Norbert Hys.
Policji w Godziszowie Komendant Powiatowej Po- noœci kadry kierowniczej Dorota 
w s³u¿bach policji przepra- licji w Janowie Lubelskim jednostki, policjantów i pra- Kozdra

„Ja ¿yjê” - to by³y s³owa czytamy: „Z chorob¹ walczy³ 
pierwszego Polaka, któremu do koñca. Zawsze taki by³. 
przeszczepiono serce. By³ Nie poddawa³ siê. To dlatego 
nim Józef Krawczyk z Krze- chorzy tak go uwielbiali, bo 
pic. Dnia 5 listopada 1985 widzieli jak o nich walczy. 
roku. Zabrze. Punktualnie Nie zna³em te¿ drugiego 
o 7.15 zespó³ chirurgów pod lekarza, który by tak walczy³ 
kierunkiem Zbigniewa Re- z ³apówkami od pacjentów. 
ligii przeprowadzi³ pierwsz¹ Nienawidzi³ tego i têpi³ bez 
transplantacje serca. Nie- litoœci. Poza tym by³ fantas-
stety w szóstej dobie poja- tycznym szefem, bo nam 
wi³y siê powik³ania - nie- m³odym otworzy³ drogê”. 
wydolnoœæ nerek, zbyt szyb- Przed œmierci¹ by³ pe³en 
ko narasta³ poziom potasu. wiary, ¿e wyzdrowieje i do-
Siódmego dnia do³¹czy³y prowadzi do koñca swój 
zaburzenia krzepniêcia. plan reformy polskiej s³u¿by 
Ósmego dnia pacjent zmar³. zdrowia. By³ cz³owiekiem, 

filmu w re¿yserii £ukasza i trudne do zrealizowania, Nie umar³a jednak nadzieja który patrz¹c prosto w oczy, 
Palkowskiego „Bogowie”. dla niego by³o wyzwaniem, u Zbigniewa Religii, który odpowiada³ na ka¿de pyta-
Gdyby powiedzieæ w jed- które bez wahania podejmo-nie podda³ siê, nie zrezygno- nie: o wiarê, o lêk przed 
nym zdaniu na temat filmu, wa³. Na przekór czasom wa³ ze swojego celu - rato- umieraniem i o to, czego ju¿ 
napisalibyœmy, ¿e opowiada w jakich ¿y³ i mo¿liwoœciom waæ ¿ycie innym. Tak jak na pewno nie zd¹¿y zrobiæ… 
o okolicznoœciach przepro- realizatorskim swojego po-o ¿ycie innych, tak i ze swoj¹ Zapewne s¹ wœród nas, ¿yj¹ 
wadzenia pierwszej w Pols- wo³ania, bra³ na siebie chorob¹ walczy³ do koñca. jego pacjenci. Zawdziêczaj¹ 
ce transplantacji serca przez odpowiedzialnoœæ za ¿ycie Zmar³ po ciê¿kiej chorobie mu ¿ycie, a tak¿e s¹ œwia-
kardiochirurga Zbigniewa innych. By³ cz³owiekiem, na raka p³uc 8 marca 2009 dectwem, na to, ¿e jego dzie-
Religê w 1985 roku. Gdyby zwyk³ym cz³owiekiem. Od-roku. Jego dzie³o kontynuo- ³o warte by³o i jest kontynuo-
„wczytaæ siê” w fabu³ê wa¿y³ siê przeszczepiæ ser-wane jest w Fundacji wania. 8 marca 2016 roku 
powiedzielibyœmy, ¿e jest to ce, odwa¿y³ siê ratowaæ Rozwoju Kardiochirurgii, obchodzi³by swoje 78 uro-
opowieœæ o ¿yciu cz³owieka, innych…która nosi imiê swojego dziny. 
dla którego, to co innym Tekst: Dorota Kozdra, za³o¿yciela. We wspomnie- Dnia 10 paŸdziernika 2014 
wydawa³o siê niemo¿liwe foto: Internetniach Prof. Mariana Zembali roku mia³a miejsce premiera 

Henryk Suchora - miesz-
kaniec Osinek, dzia³acz spo-
³eczny. Kiedy Polska zrzu-
ca³a pêta komunizmu by³ 
wszêdzie, jest Przewodnicz¹-
cym Rady Powiatu NSZZ RI 
"Solidarnoœæ" w Janowie 
Lubelskim. Zarz¹dza³ struk-
turami zwi¹zkowymi woje-
wództwa tarnobrzeskiego, 
by³ wspó³organizatorem 
Porozumieñ Rzeszowsko - 
Ustrzyckich. By³ tak¿e 
cz³onkiem Rady Krajowej 
od pocz¹tku powstania 
"Solidarnoœci" RI do 2010 

czasach siedzia³em pó³ roku roku. Obecnie jest wiceprze-
w wiêzieniu, có¿ tak by³o, ale wodnicz¹cym RI "Solidar-
od myœli o zemœcie by³em noœæ" w województwie lu-
daleki" - mówi Pan Henryk. belskim. Bra³ udzia³ w roz-
Henryk Suchora - dzia³acz mowach w Magdalence, za 
Stronnictwa Ludowego "Oj-co obecnie niektórzy dzia³a-
cowizna", Pose³ na Sejm I cze maj¹ mu to za z³e. „Ja nie 
kadencji. W 2011 roku od-broniê nikogo, ale obawiam 
znaczony za wybitne zas³ugi sie, ¿e obecna bezpardono-
w dzia³alnoœci na rzecz prze-wa walka ka¿dego z ka¿dym 
mian demokratycznych na szczeblach partii mo¿e 
w Polsce przez Prezydenta zniweczyæ to, co wtedy uzys-
RP Bronis³awa Komorow-kaliœmy, to nie jest dobre. 
skiego Krzy¿em Kawalers-Proszê zwróciæ uwagê, ¿e 
kim Orderu Odrodzenia Pol-najwiêcej do powiedzenia 
ski. Na wniosek Prezesa In-maj¹ ci, którzy w tym czasie, 
stytutu Pamiêci Narodowej, w czasie przemian, stali na 
Prezydent RP Andrzej Duda boku albo w ogóle siê nie 
postanowieniem z dnia 12 pokazywali. Tworz¹ oni no-
lutego 2016 roku odznaczy³ w¹ historiê i staj¹ siê boha-
Henryka Suchorê Krzy¿em terami i w ten sposób zak³a-
Wolnoœci i Solidarnoœci. muj¹ prawdziw¹ historiê. Ja 
Nasuwa siê stwierdzenie, ¿e wiem, ¿e nie wszystko by³o 
"najtrudniej byæ prorokiem doskona³e, ale powinniœmy 
we w³asnym kraju". Panu siê porozumieæ. Nie czujê siê 
Henrykowi gratulujemy.¿adnym bohaterem, ale mnie 

Jan Machulaktak¿e wrobiono i w tamtych 

„Dziœ patrz¹c na ten Kêdry Komendanta Powia- wych dziêkowa³ wszystkim œli³ doskona³¹ wspó³pracê dnia wœród zaproszonych minalnego Komendy Rejo-
d³ugi okres czasu, mo¿emy towej Policji w Janowie za lata pracy w janowskiej z samorz¹dami i instytucja- goœci byli tak¿e proboszczo- nowej Policji. Przypomnij-
zapytaæ o misjê i pos³anni- Lubelskim, który 25 lutego komendzie, a tak¿e podkre- mi. Nadmieñmy, ¿e tego wie janowskich parafii: ks. my, ¿e m³. insp. Zbigniew 
ctwo, które towarzyszy³o br. przeszed³ na emeryturê. kan. dr Jacek Beksiñski i ks. Kêdra w s³u¿bach janow-
przez te wszystkie lata pracy. Wiele s³ów podziêkowañ za kan. dr Jacek Staszak, a tak- skiej jednostki pracowa³ od 
Dwadzieœcia piêæ lat s³u¿by lata dobrej wspó³pracy ¿e insp. Jaros³aw Adamski - 1 grudnia 1990 roku. Prze-
zapisa³o siê piêkn¹ kart¹  us³yszeliœmy z ust bryg. I Zastêpca Lubelskiego Ko- szed³ wszystkie szczeble 
historii Komendy Powiato- Grzegorza Pazdraka - Ko- mendanta Policji. policyjnej kariery. Za szcze-
wej Policji w Janowie Lu- mendanta Powiatowej Stra- gólne osi¹gniêcia i wyniki Przypomnijmy, ¿e dnia 
belskim. Niech te lata pracy ¿y Po¿arnej w Janowie by³ wielokrotnie odzna-1 czerwca 2011 roku  m³. 
bêd¹ dla Pana mi³ym wspo- Lubelskim. Zbigniew Kêdra czony min. w 2010 roku insp. Zbigniew Kêdra otrzy-
mnieniem s³u¿by pe³nionej w obecnoœci policjantów srebrn¹ odznak¹ „Zas³u¿ony ma³ nominacjê na Ko-
w przekonaniu, ¿e „najwiêk- i pracowników oraz kierow- Policjant, a w 2011 roku mendanta Powiatowego Po-
sze szczêœcie to spe³nienie ników instytucji wspó³pra- Srebrnym Medalem za d³u-licji. Wczeœniej pe³ni³ funk-
obowi¹zku” - tymi oto cuj¹cych z Policj¹, a tak¿e goletni¹ s³u¿bê. cjê I Zastêpcy, Naczelnika 
s³owami Czes³aw Krzysztoñ przedstawicieli w³adz po- Wydzia³u Kryminalnego, Tekst i foto: 
zwraca³ siê do Zbigniewa wiatowych i samorz¹do- Kierownika Referatu Kry- Dorota Kozdra

Po¿egnanie Komendanta Janowskiej Policji

Altruizm - Ryszard Majkowski i Sergio Azzini

A ¿ycie jest tylko… takie krótkie "Nie czujê siê 
¿adnym bohaterem"

Policjanci janowskiego garnizonu 
odeszli na emeryturê



23.

Luty - Marzec 2016

Przeznaczona dla pie- Dla tych, którzy po odbytej tzw. Du¿¹ Grêpê. Po drodze, 
szych i rowerzystów, do podró¿y pragnêliby odpo- drewnianym pomostem mo-

cz¹æ przygotowano ³awo ¿na wejœæ w g³¹b boru ba-zwiedzania, odpoczynku, do 
sto³y, które znajduj¹ siê giennego. Z Du¿ej Grêpy niezapomnianych wêdró-
w pocz¹tkowym i koñco- trasa prowadzi z powrotem wek - œcie¿ka edukacyjna 
wym punkcie danego frag- do wejœcia na groblê dziel¹-w rezerwacie Imielity £ug. 
mentu œcie¿ki. Nadmieñmy, c¹ stawy Imielity £ug i Ra-Ju¿ w tym miejscu warto za-
¿e obecna infrastruktura na de³ko. Na grobli znajduje siê znaczyæ, i¿ jest to zmoderni-
œcie¿ce edukacyjnej zosta³a punkt widokowy wyposa¿o-zowana œcie¿ka, zachowu-
zbudowana przy dofinanso- ny w ³awkê i punkt widoko-j¹ca stary przebieg trasy 
waniu z Wojewódzkiego wy. Po zejœciu z grobli trasa (2 km), ale „wyposa¿ona” 
funduszu Ochrony Œrodo- wiedzie przez las do Gwiz-w nowe obiekty i niebywale 
wiska i Gospodarki Wodnej dowa, a stamt¹d ju¿ tylko udogodniona. O walorach 
w Lublinie. wêdrowaæ i … wêdrowaæ. œcie¿ki edukacyjnej mo¿e-
A teraz trasa … pocz¹tek Zatem wyruszamy na wio-my przekonaæ siê ju¿ w naj-
znajduje siê przy drodze senne spacery.bli¿szym czasie, wyruszaj¹c 
¿u¿lowej ³¹cz¹cej miejsco- Tekst: Dorota Kozdra, w trasê indywidualnie, czy 
woœci £¹¿ek i Gwizdów. foto: Nadleœnictwo tez z pracownikiem janow-
St¹d œcie¿ka prowadzi na Janów Lubelskiskiego nadleœnictwa (po 

wczeœniejszym uzgodnie-
niu). 
Mówi¹c o nowych obiek-
tach mamy na myœli edu-
kacyjne plansze z map¹ 
i krótkim opisem  ustawione 
w kluczowych punktach 
rezerwatu. Naszym oczom 
nie umkn¹ zamieszczone 
fotografie „leœnej przyro-
dy”, zwierz¹t i ptaków. I tak 
np. na cyplu Du¿ej Grêpy 
zosta³a umieszczona nowa 
atrakcja - niebywa³y widok 
sprawia platorma widoko-
wa wyposa¿ona w edukacyj-
ne pulpity. Z platformy 
mo¿emy podziwiaæ walory 
rezerwatu Imielty £ug, a dla 
pasjonatów fotografii i orni-
tologii mo¿liwoœæ obserwa-
cji licznych gatunków ¿yj¹-
cego tu ptactwa.

Pod koniec lutego br. ców. Zwyciêzc¹ Turnieju Nadleœniczy Nadleœnictwa 
Oœrodek Edukacji Ekologi- Szachów B³yskawicznych Lasów Janowskich. Zazna-
cznej Lasy Janowskie goœci³ zosta³ Dariusz Rymaszewski czmy, ¿e wspó³organizato-
pasjonatów gry królewskiej z Nadleœnictwa Lwówek rem zawodów by³ RDLP 
- jak¹ s¹ szachy. XXIV Sza- Œl¹ski. W klasyfikacji indy- Lublin i Nadleœnictwo Ja-
chowe Mistrzostwa Polski widualnej zwyciêzcami zos- nów Lubelski. Organizato-
Leœników o Puchar Przewo- tali: wspomniany Dariusz rem Urban Kolman - Prze-
dnicz¹cego Zwi¹zku Leœni- Rymaszewski, Nandor Papp wodnicz¹cy Zwi¹zku Lesni-
ków Polskich w Rzeczypos- z Wêgier, Piotr Dziadoñ ków Polskich Okrêgu Lubel-
politej w tym roku odby³y siê (Nadleœnictwo Srokowo), skiego. Honorowy Patronat 
w Janowie Lubelskim. Mist- Andrzej Kania (Nadleœnic- nad Mistrzostwami obj¹³ 
rzostwa zosta³y rozegrane two Zwoleñ), Janusz San- Dyrektor Generalny Lasów 
systemem szwajcarskim tura (Nadleœnictwo Katowi- Pañstwowych. W przysz³ym 
z klasyfikacj¹ indywidualn¹ ce), Ignacy Truszkowski roku Przewodnicz¹cy Zwi¹-
i dru¿ynow¹. W rozgryw- (Nadleœnictwo Damnica). zku Leœników Polskich 
kach udzia³ wziê³o 48 ucze- W klasyfikacji dru¿ynowej: w RP Bronis³aw Sasin za-
stników, w tym 3. z Wêgier. RDLP Wroc³aw, Wêgry, prasza wszystkich, a szcze-
„Zainteresowanie mistrzos- RDLP Olsztyn. Laureatom gólnie pasjonatów „gry 
twami nie ubywa, co roku nagrody wrêczali: Krzysztof królewskiej” do Krynicy na 
odnotujemy tak¹ sam¹ iloœæ, wych Mistrzostwach s¹ stali Ignacy Truszkowski (RDLP nis sto³owy, pi³ka siatkowa, Janeczko - Zastêpca Dyrek- jubileuszowe XXV Sza-
która wacha siê w granicach bywalcy. Jest to grupa oko³o Szczecinek), najm³odszy pi³ka no¿na, rajdy rowerowe tora Generalnego Lasów chowe Mistrzostwa Polski 
50-60 zawodników” - zazna- 20 osób. Od samego pocz¹t- Jakub Leszek Jakimiuk - (organizowane dla leœników Pañstwowych ds. ekono- Leœników o Puchar Prze-
cza Bronis³aw Sasin - Prze- ku, czyli od dwudziestu student leœnictwa z Uniwer- z rodzinami) oraz strzelni- micznych, Bronis³aw Sasin - wodnicz¹cego Zwi¹zku Leœ-
wodnicz¹cy Zwi¹zku Leœni- czterech lat swoje zmagania sytetu Przyrodniczego w Lu- cowo (pod kierownictwem Przewodnicz¹cy Zwi¹zku ników Polskich w Rzeczy-
ków Polskich w RP - dodaj¹c z szachami sprawdza Adam blinie. Turnieje szachowe to Dyrektora Generalnego La- Leœników Polskich w RP, pospolitej Polskiej. 
„s¹ to zawodnicy, którzy Iller z RDLP £ódŸ (P³ock). nie jedyne zawody, w któ- sów Pañstwowych)”. Urban Kolman - Przewodni- Tekst: Dorota Kozdra, 
przeszli eliminacjê okrêgo- Najstarszy zawodnik bior¹- rych udzia³ bior¹ leœnicy. Trzydniowe szachowe zma- cz¹cy Zwi¹zku Leœników foto: Ma³gorzata Szkutnik, 
we. Same mistrzostwa cie- cy udzia³ w tegorocznych Bronis³aw Sasin wymienia - gania leœników zakoñczy³y Polskich Okrêgu Lubelskie- Katarzyna Gozdek - 
sz¹ siê szczególnym zainte- mistrzostwach to emeryt „oprócz szachów, jest to te- siê wy³onieniem zwyciêz- go oraz Henryk R¹¿ewski - Paw³owska
resowaniem i uznawane s¹ 
za cykliczn¹ imprezê wpisa-
n¹ w kalendarz leœników”. 
„Po raz czwarty jestem na 
tych zawodach jako prze-
wodnicz¹cy i zauwa¿am, ¿e 
jest to nie tylko zabawa, ale 
i rywalizacja. W tym roku 
goœciliœmy tylko jedn¹ Paniê 
Martê Michalsk¹ z ZSL 
w Lesku” - podkreœla Broni-
s³aw Sasin. Wœród leœników, 
którzy w dniach 25 - 28 lute-
go brali udzia³ w Szacho-

Uchwyciæ piêkno przy- ku Edukacji Ekologicznej Bartosza Dubiela, Janusza 
rody w kadrze fotograficz- „Lasy Janowskie”. Spot- Iwaszek, Leszka Wygachie-
nym jest nie lada wyzwa- kanie poprowadzi³ Bar- wicza, Micha³a Ska³ba, Ro-
niem. Nie brakuje tutaj pa- t³omiej Kosiarski - Zastêpca berta Bijasa, Mariusza Ob-
sjonatów, którzy godzinami Nadleœniczego Lasy Janow- szernego, Mariana Pawêzki, 
przemierzaj¹ zakamarki leœ- skie i Wies³aw Lipiec - leœ- Remigiusza Gmyza. Warto 
nych zau³ków, by „wydo- nik, fotograf, wspó³organi- tu zaznaczyæ, i¿ w otwarciu 
byæ” z nich to, co najpiêk- zator wystawy. „Symfonia wystawy uczestniczyli tak¿e 
niejsze. Na spotkanie z przy- Natury” to prace autorstwa lokalni pasjonaci fotografii, 
rod¹ wybieraj¹ siê skoro dwunastu fotografów, które którzy w swoim kadrze zapi-
œwit. „To dobry moment, aby zosta³y wyró¿nione w kon- sali niejeden pejza¿ Lasów 
uchwyciæ szelest traw, czy kursach okrêgowych, kraj- Janowskich. Nale¿¹ do nich 
us³yszeæ jak oddycha las” - owych i miêdzynarodo- Andrzej Wediuk, Marek Ja-
opowiada jeden z pasjona- wych. Ich autorzy nale¿¹ do wor, Andrzej Blacha, Antoni 
tów fotografii. T³o jest cza- Zwi¹zku Polskich Fotogra- Florczak, Artur Skiba.
sem dope³nieniem, tego, co fów Przyrody Okrêg Rozto-  „Symfonia Natury” to nie 
pokazuje pierwszy plan, to czañsko - Podkarpacki. tylko zjawiska przyrodni-
poranne spacery saren, to Przypomnijmy, ¿e Zwi¹zek cze, ale tak¿e roœliny i zwie-
obraz uœpionej sosny, a tu Polskich Fotografów Przy- rzêta, a szczególnie ptaki - 
gdzieœ w pajêcz¹ sieæ z³apa³ rody powsta³ w 1995 roku czêsto w niezwyk³ych sy-
siê „wczorajszy dzieñ”, i obecnie liczy ponad 450 tuacjach, w ulotnych chwi-
i przepiêkne fotografie przed- cz³onków w 12 okrêgach na lach, wzbijaj¹ce siê do 
stawiaj¹ce ró¿ne gatunki terenie ca³ego kraju. Prace lotu…
ptaków -  to tylko niewielki prezentowane na wystawie Wystawa czynna do koñca 
fragment „Symfonii Natu- w OEE Lasy Janowskie na- kwietnia br.
ry”, wystawy fotograficznej, le¿¹ do Grzegorza Szkutni- Tekst: Dorota Kozdra, 
której wernisa¿ mia³ miejsce ka, Marcina Lenarta, Rafa³a foto: Ma³gorzata 
5 marca 2016 roku w Oœrod- Sieka, Inki Wieczeñskiej, Szkutnik

Szachowe zmagania leœników

Jak ptaki wzbijaj¹ce siê do lotu Imielty £ug zaprasza

Bronis³aw Sasin - 
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku 

Leœników Polskich RP
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W Dniu Myœli Braterskiej przy 
tysi¹cach ognisk i p³omieni œwiec 
spotykaj¹ siê harcerze i skauci, 
wspominaj¹c wszystkie przygody, 
te prze¿yte wspólnie i te, które 
czekaj¹ na nich ka¿dego roku. Ta 
chwila zadumy przy œwieczowisku 
zapalonym na pocz¹tku spotkania 
przez zuchów by³a tak¿e iskr¹ 
rozpalaj¹ca nasze myœli od wspom-
nieñ i pozwalaj¹c, aby to dzisiejsze 
dzisiaj zamieni³o siê w kolejne cele, 
które na harcerskiej drodze postawi 
¿ycie. Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w Ja-
nowskiej Kolegiacie rozpocz¹³ siê 
dnia 21 lutego 2016 roku Dzieñ 
Myœli Braterskiej. Mszê Œw. spra-
wowa³ ks. dziekan hm. Grzegorz 
Chabros i ks. Grzegorz Polak.  Po 
Mszy ks. kan dr Jacek Staszak opro-
wadzi³ zgromadzonych harcerzy po 
janowskim sanktuarium przedsta-
wiaj¹c historiê œwi¹tyni. Kolejno 
przeszliœmy w uroczystym pocho-
dzie do Publicznego Gimnazjum 
w Janowie Lubelskim, gdzie odby³a 
siê dalsza czêœæ uroczystoœci po kie-
runkiem phm. Anny Rojek. Dzieñ 
Myœli Braterskiej zosta³ zorganizo-
wany przez Powiatowy Zwi¹zek 
Dru¿yn w Janowie Lubelskim pod 
kierunkiem pwd. Paw³a Krzysztonia 
- Komendanta Powiatowego, Ko-
mendê Hufca ZHP w Tomaszowie 
Lubelskim oraz Urz¹d Miejski 
w Janowie Lubelskim. Prezentacja 
dru¿yn harcerskich i gromad zucho-
wych hufca HZP Tomaszów Lubel-
ski, w tym dru¿yn PZD w Janowie 
Lubelskim „Historia mojej dru¿y-
ny” by³a jednym z punktów nie-
dzielnej harcerskiej uroczystoœci. 
Podkreœlmy, ¿e zanim byliœmy 
œwiadkami gawêdy harcerskiej „Ro-
la przyjaŸni w harcerskiej s³u¿bie”, 
najm³odsi zuchowi rozpalili œwie-
czowisko. Mi³¹ pami¹tk¹ pozostan¹ 
wrêczone dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, które otrzymali druhowie 
od obecnych parlamentarzystów: 
Jerzego Bieleckiego i S³awomira 
Zawiœlaka. Koñcowym punktem 
spotkania by³o zawi¹zanie krêgu 
i iskierka. Przypomnijmy, ¿e Dzieñ 
Myœli Braterskiej, czyli œwiêto przy-
jaŸni obchodzone jest ka¿dego roku 
na ca³ym œwiecie dnia 22 lutego 
przez harcerzy i skautów. Ten dzieñ 
zosta³ ustanowiony ze wzglêdu na 
dzieñ urodzin za³o¿yciela skautingu 
- sir Roberta Baden - Powella i jego 
¿ony Olave Baden - Powell. „Stara-
jcie siê zostawiæ ten œwiat trochê 
lepszym ni¿ go zastaliœcie” - niniej-
sza myœl Badena Powella towarzy-
szy³a nam podczas tego wyj¹tko-
wego spotkania. 
Nadmieñmy, i¿ w spotkaniu udzia³ 
wziêli Pos³owie na Sejm RP - Jerzy 
Bielecki i S³awomir Zawiœlak oraz 
w³adze samorz¹dowe: Czes³aw 
Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza 
Janowa Lubelskiego, Bo¿ena Czaj-
kowska - Sekretarz Gminy, Ewa 
Janus - Przewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej, a tak¿e Rados³aw Czuba - 
Naczelnik Wydzia³u Prewencji i Ru-
chu Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Janowie Lubelskim, 
ks. kan dr Jacek Staszak - proboszcz 
parafii pw. Œw. Jana Chrzciciela, 
Andrzej Tomczyk - Dyrektor Pub-
licznego Gimnazjum im. Jana Paw³a 
II w Janowie Lubelskim, Grzegorz 
Boliñski - Zastêpca Dyrektora 
PSPzOI w Janowie Lubelskim. Tego 
dnia swoja obecnoœci¹ zaszczyci³a 
tak¿e by³a komendantka Hufca ZHP 
Janów Lubelski hm. Katarzyna 
Szymañska. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W styczniu bie¿¹cego dowli ze sprzêtu dostêp- „Zamek”. Praca wykonana 
roku kampania Kinder nego na p³ywalni, zrobie- przez uczennice zosta³a 
+Sport „Radoœæ z P³ywa- nie zdjêcia i zg³oszenie go zauwa¿ona i wyró¿niona 
nia” prowadzona przez Or- do konkursu. a dziewczêta zosta³y lau-
ganizatora na zlecenie Fer- Dziewczêta klasy IIIc PSP reatkami konkursu. 
rero Polska Commercial z OI w Janowie Lubelskim Za swoje zaanga¿owanie 
Sp. z o.o. og³osi³a ogólno- wspólnie z instruktorem i pomys³ otrzyma³y nagro-
polski konkurs na „Wodn¹ nauki p³ywania Panem dy: maski do p³ywania 
budowlê”. Zadaniem ucz- Tomaszem Nalep¹, zg³osi³y i worki na sprzêt sportowy, 
niów uczêszczaj¹cych na chêæ uczestnictwa w kon- które na pewno wykorzysta-

j¹ na zajêciach z p³ywania.zajêcia nauki p³ywania by- kursie i wykona³y wodn¹ 
Tomasz Nalepa³o stworzenie wodnej bu- budowlê, któr¹ nazwa³y 

W janowskim gimnaz- powiatowym zakwalifiko- Piecyk - wszyscy z LO 
jum odby³y siê eliminacje wali siê nastêpuj¹cy za- Janów Lubelski. M³. Bryg. 
gminne Ogólnopolskiego wodnicy: I grupa wiekowa Piotr Nosal stwierdzi³, ¿e 
Turnieju Wiedzy Po¿arni- ( szko³y podstawowe) Julia najlepiej przygotowana by-
czej. Wiedzê po¿arnicz¹ Lepiejza z PSP Janów Lu- ³a m³odzie¿ ze szkó³ po-
ocenia³o jury w sk³adzie belski oraz Angelika £ata nadgimnazjalnych. Wszy-
Grzegorz Kwiecieñ - prze- z PSP Momoty Górne. scy zawodnicy otrzymali 
wodnicz¹cy, m³. bryg. II grupa wiekowa (gimnaz- dyplomy, a zwyciêzcy pa-
Piotr Nosal - sekretarz oraz jum) Artur Jargi³o - ZS Bia- mi¹tkowe kubki z symbo-
cz³onkowie Ewa Kurasie- ³a oraz Arkadiusz Wolan - lami stra¿y po¿arnych oraz 
wicz, Zbigniew Kiszka ZS Bia³a. III grupa wieko- o³ówki z symbolami stra-
i Krzysztof Rosiñski.  Do wa (szko³y ponadgimna- ¿ackimi i herbem Janowa 
reprezentowania Gminy zjalne): Damian Chmura, Lubelskiego.
Janów Lubelski w turnieju Damian Chmiel oraz Karol Tekst i foto: Jan Machulak

Z pamiêtnika harcerza "M³odzie¿ 
zapobiega po¿arom”

Dziewczêta z klasy IIIc PSP z OI 
w Janowie Lubelskim laureatkami 

konkursu na „Wodn¹ budowlê”



25.

Luty - Marzec 2016

W okresie zimowym na 
hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej ju¿ po raz 
pi¹ty walczono o puchar 
Burmistrza Janowa Lubel-
skiego Krzysztofa Ko³tysia 
w halowej pi³ce no¿nej. 
Turniej ten to rozgrywki 
typowo amatorskie i mog¹ 
wzi¹æ w nim udzia³ wszyscy, 
którzy zg³osz¹ siê do organi-
zatorów. Jedynym warun-
kiem dla zawodników jest 
ukoñczenie 18 lat lub upo-
wa¿nienie od rodziców, je¿e-
li w turnieju chce wyst¹piæ 
zawodnik poni¿ej tego wie-
ku. Mecze rozgrywano 
w niedzielne popo³udnia, szym miejsc premiowanych TEAM, FC UCHOD�CY, fina³owy. W pierwszym z zespo³u POGOÑ SZA- rozgrywek, pana Adama 
a same spotkania przyci¹- awansem do fazy pucharo- a grupê wygra³ zespó³ pó³finale dosz³o do najwiêk- STARKA,  na j lepszym £ukasza przy prowadzeniu 
ga³y na trybuny liczn¹ grupê wej Janowskiej Ligi Halo- NAFUKANCE. szej niespodzianki w ca³ych bramkarzem jego kolegê strony internetowej i wielu 
kibiców. Mo¿na by³o zauwa- wej. Dopiero po rozegraniu rozgrywkach, gdy¿ zespó³ z dru¿yny £ukasza Oleszko. innych ludzi pomagaj¹cych Po rozstrzygniêciach grupo-
¿yæ kibiców, którzy co rok 42 spotkañ w pierwszej ISKIERKA pokona³ 1:0 Najlepszym strzelcem tur- nam przy rozgrywkach w V wym wystartowa³a runda 
pojawiaj¹ siê na hali sporto- czêœci turnieju najlepsze obroñcê tytu³u z poprzed- nieju z 10 zdobytymi bram- edycji Ligi Halowej .pucharowa. W lutym obo-
wej, aby obserwowaæ roz- osiem dru¿yn awansowa³o niego roku dru¿ynê ŒNIE- kami zosta³ Micha³ Drew-wi¹zywa³ w Janowskiej Li- Nastêpna, ju¿ VI edycja 
grywki Janowskiej Ligi do fazy pucharowej. Grupa GOWCY i to w³aœnie on ku niak z dru¿yny HEHESZKI. dze Halowej system prze- Janowskiej Ligi Halowej ju¿ 
Halowej, jak równie¿ tych, A zosta³a zdominowana wielkiemu zaskoczeniu Oprócz tego przyznano te¿ grany odpada, co dodawa³o za rok, tak siê serdecznie 
którzy pierwszy raz mieli przez trzy zespo³y: POGOÑ  awansowa³ do fina³u. Drugi dwa wyró¿nienia, które spon-rywalizacji dodatkowych zapraszamy zawodników 
okazjê obejrzeæ zmagania SZASTARKA, HEHESZ- mecz pó³fina³owy potwier- sorowa³ Wiceprezes MKS emocji. Mecze æwieræfi- jak i kibiców przy okazji 
zawodników w Lidze Halo- KI, ŒNIEGOWCY, które dzi³ aspiracje zespo³u PO- „Janowianka” Krzysztof na³owe to rywalizacja dru- nowych zmagañ na hali 
wej. szybko zapewni³y sobie GOÑ SZASTARKA odnoœ- Waldemar Ko³tyœ. Nagrodê ¿yn z grupy A z dru¿ynami sportowej ju¿ na pocz¹tku 
W tym roku w Janowskiej awans do fazy pucharowej nie zwyciêstwa w ca³ym dla najstarszego zawodnika z grupy B. Zmagania te grudnia 2016 r. 
Lidze Halowej wziê³o udzia³ turnieju. Ostatnie miejsce turnieju, dru¿yna ta wygra³a turnieju otrzyma³ Andrzej pokaza³y kibicom, ¿e zespo- Na koniec du¿e s³owa 
14 zespo³ów, które w wy- gwarantuj¹ce start w fazie pó³fina³ z zespo³em HEHE- Wojtan zespó³ HEHESZKI, ³y silniejsze znalaz³y siê uznania nale¿¹ siê kibicom, 
niku losowania podzielono pucharowej zdoby³a ekipa SZKI 4:1. Nim rozpoczê³o zaœ nagrodê dla najm³odsze-w grupie A i po raz pierwszy którzy tak chêtnie przy-
na dwie grupy. W grudniu ISKIERKA. W koñcowym siê najwa¿niejsze spotkanie go zawodnika Artur Jargie³o w historii do pó³fina³ów chodzili w niedzielne po-
i styczniu dru¿yny rywalizo- zaœ rozrachunku zwyciêzc¹ ca³ej Ligi Halowej, czyli z dru¿yny DWIE STÓWY.awansowa³y cztery dru¿yny po³udnia ogl¹daæ zmagania 
wa³y ze sob¹ w spotkaniach grupy A zosta³ zespó³ mecz fina³owy rozegrano z grupy A. W tej fazie roz- Podsumowuj¹c, chcieliœmy zawodników. Mogliœmy grupowym, gdzie mogliœmy POGOÑ SZASTARKA nie mecz o 3 miejsce. Spotkanie grywek ka¿dy mecz musia³ gor¹co podziêkowaæ wszy- zobaczyæ kibiców w ró¿nym ogl¹daæ a¿ siedem kolejek ponosz¹c ¿adnej pora¿ki. to mia³o jednostronny prze-wy³oniæ zwyciêzcê, zaœ w stkim którzy pomogli nam wieku, od bardzo m³odych, Ligi Halowej, a rywalizacja bieg i tzw. fina³ pocieszenia W grupie B  rywalizacja przypadku remisu zarz¹- w organizacji V edycji zma- do kibiców starszych, którzy toczy³a siê systemem „ka¿dy zakoñczy³ siê zwyciêstwem by³a bardzo wyrównana i to- dzano konkurs rzutów kar- gañ w Janowskiej Lidze Ha- zape³niali trybuny hali z ka¿dym”. Kibice mieli zespo³u HEHESZKI 6:1 czy³a siê do ostatniej kolejki. nych. Takie rozstrzygniêcie lowej o puchar Burmistrza sportowej podczas ca³ej Ligi okazjê zobaczyæ  zawodni- z dru¿yn¹ ŒNIEGOWCY.Doœæ powiedzieæ ¿e o czwar- by³o potrzebne tylko jeden Janowa Lubelskiego Krzy- Halowej. ków i zespo³y, w których tym miejscu premiowanym raz w czasie ca³ego turnieju Spotkanie fina³owe przebie- sztofa Ko³tysia. Jak co roku 

Chcielibyœmy szczególnie wystêpuj¹, gdy¿ okienko awansem do æwieræfina³ów w jednym z meczów æwieræ- ga³o pod dyktando faworyta, mogliœmy liczyæ na pana 
wyró¿niæ m³odzie¿, która transferowe miêdzy posz- decydowa³ bezpoœredni fina³owych. jednak dru¿yna ISKIERKI Burmistrza Krzysztofa Ko³-
najliczniej przychodzi³a na czególnymi edycjami Jano- mecz miêdzy zainteresowa- dobrze siê broni³a. Dopiero tysia i Urz¹d Miejski w Ja-Ostatniego dnia rozgrywek 
trybuny, a swoim wzoro-wskiej Ligi Halowej wpro- nymi dru¿ynami, zaœ miêdzy druga po³owa i dwie bramki nowie Lubelskim sponsora cztery najlepsze zespo³y: 
wym zachowaniem nape³-wadza wiele zmian kadro- zwyciêzc¹ grupy a zespo³em Dawida Kowalika da³y zwy- strategicznego naszej Ligi, POGOÑ SZASTARKA, 
nia³a nas organizatorów oraz wych. Rotacja w dru¿ynach z miejsca pi¹tego nie da- ciêstwo dru¿ynie POGOÑ Dyrektor Szko³y Pod-ŒNIEGOWCY, HEHESZKI 
mieszkañców Janowa i oko-jak równie¿ samych zespo- j¹cego awansu do fazy SZASTARKA. stawowej pani¹ Monikê i ISKIERKA rozegra³y 
lic dum¹, ¿e mamy tak ³ów jest du¿a, dlatego te¿ pucharowej by³o zaledwie Leœniak-Skakuj, która udo-cztery najwa¿niejsze mecze Oprócz nagród zespo³owych 
wspania³ych m³odych ludzi kibice co rok zapoznaj¹ siê dwa punkty. Ostatecznie do stêpni³a nam Halê Sportow¹ w ca³ej Lidze Halowej, przyznano te¿ nagrody 
w naszym powiecie.z ca³kiem nowymi zespo³ami. fazy pucharowej awanso- na czas trwania rozgrywek, najpierw dwa spotkania indywidualne. I tak najlep-

Tekst: Organizatorzy, W ka¿dej z grup walczono wa³y dru¿yny: NAFUKAN- pana Ryszarda Majkowskie-pó³fina³owe, a nastêpnie me- szym zawodnikiem turnieju 
o jedno z czterech pierw- foto: Dorota KozdraCE,  AJAX,  DYJACH go za przygotowanie hali do cze o miejsce trzecie i mecz uznano Dawida Kowalika 

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

Przebrzmia³y ju¿ ostatnie echa Zwyciêzcy w kategorii: klasy IV-
Mini Turnieju w Krêgle „Hula VI: I - Krystian Dêbczak (kl. VI), 
Kula”. Zosta³ on zorganizowany II - Krystian Matysiak (kl. V), III - 
przez Miejski Oœrodek Sportu Patrycja Dworak (kl. V), IV - Ola 
i Rekreacji i rozegrany na krê- Dworak (kl. V). 
gielni Krytej P³ywalni „Otylia” Wyró¿nienia za udzia³ w tur-
w dniu 23 lutego 2016 roku. nieju otrzymali: Ola Ruman (kl. 
Turniej nale¿y do bloku imprez, IV), Natalia Krzysztoñ (kl. IV), 
które co roku towarzysz¹ feriom Kasper Flis (kl. V), Julia Lepiejza 
zimowym w naszym regionie. (kl. VI), Katarzyna Sirko (kl. IV).
Bior¹ w nim udzia³ dzieci ze szkó³ 

Wszystkim uczestnikom serdecz-
podstawowych z klas m³odszych - 

nie gratulujemy i ¿yczymy dal-
I-III i starszych - IV-VI.

szych sukcesów w grze w krêgle.
Zwyciêzcy w kategorii: klasy I-
III - I - Szymon Kaczmarski (kl. Tekst i foto: MOSiR 
III), II - Jakub Kufel (kl. I). w Janowie Lubelskim

Mini Turniej w Krêgle „Hula Kula”

I Miejsce - POGOÑ SZASTARKA II Miejsce - ISKIERKI III Miejsce - HEHESZKI

Micha³ Drewniak
najlepszy strzelec
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Luty - Marzec 2016

W niedzielê 6 marca Paulinka, Sowa Gabryœ rym wziê³y udzia³ pary 
w Piaskach k/Lublina i Madzia Sulowska, Po- sportowe. Nasi tancerze 
Tancerze JUMP brali wêzka Eliza, G¹sioro- spisali siê znakomicie: 
udzia³ w Turnieju Tañca wski Dominik i Chudy w kategorii 12-13 lat kla-
Towarzyskiego. W czêœci Karolinka, Robak Pawe³ i sa F Miko³aj Kiszka i Po-
porannej odby³ siê turniej Sulowska £ucja, Mróz la Pituch uplasowali siê 
dla par pocz¹tkuj¹cych, Micha³ i Wojciechowska na miejscu 3! w kategorii 
w którym mo¿emy po- Iza, Widz Bart³omiej 14-15 lat klasa F Nosal 
chwaliæ siê znakomitymi i Widz Sandra, Wo³oszyn Przemys³aw i Robak 

Wiktoria zdobyli miejsce wynikami: 3 miejsce: Kamil i Jaworska Ola. 
3, Wo³oszyn Jakub i £u-G¹bka Paulinka, G¹ska Podczas turnieju w pane-
kasik Izabela miejsce 2! Kamil i Krawczyk G- lu sêdziowskim znalaz³ 
Ponadto Kuba i Iza zdo-abrysia, 2 miejsce: Hu- siê równie¿ trener na-
bywaj¹c po raz szósty bert Kêdra i Ola Lenart, szych par Pan £ukasz Ku-
miejsce premiowane pun-Ro¿ek Izabela i Kornelka rzyna. Wszyscy uczest-
ktem premium awanso-Zarzeczna, Gzik Hania nicy turnieju otrzymali 
wali do wy¿szej klasy ta-i Julka Jargi³o, Widz upominki, dyplomy i me-
necznej "E". Gratulujemy Maciej i O¿óg Julia, dale. W kolejnym bloku 
wszystkich tancerzom, 1 miejsce: Mateusz WoŸ- imprezy odby³ siê Ogól-
byliœcie wspaniali!!!nica i Agnieszka Nosal, nopolski Turniej Tañca 
Janowski Oœrodek KulturyGzik Maja i Abram Towarzyskiego, w któ-

Kolejny sukces zespo³u 
tanecznego JumpDnia 4.03.2016 roku w Kocu-

dzy odby³a siê Powiatowa Gim-
nazjada w Pi³ce Rêcznej Dziew-
cz¹t. Do rywalizacji zg³osi³y siê 
reprezentacje z Kocudzy, Chrza-
nowa, Godziszowa i z Janowa. 
Nasze pi³karki w pierwszym 
meczu g³adko pokona³y dru¿ynê 
z Chrzanowa 8:3.
W nastêpnym spotkaniu z Godzi-
szowem walka o zwyciêstwo 
trwa³a do ostatniej sekundy spot-
kania, decyduj¹cy okaza³ siê rzut 
Izabeli Kulpy, który da³ naszym 
dziewczêtom wygran¹ 5:4.
W meczu o pierwsze miejsce 
nasze gimnazjalistki spotka³y siê 
z faworytkami turnieju dru¿yn¹ munt Sylwia IIIC - bramkarz, Ilona IIB, Szmidt Ola IB, 
z Kocudzy. Niestety nasze szczy- Kulpa Izabela IIIB - 1 bramka, Zieliñska Oliwia IIIC, Baran 
piornistki nie sprosta³y gospo- Kierepka Julia IIIE, Kamiñska Patrycja IIIE, Kiszka Kinga IIC, 
darzom zawodów i musia³y zado- Ola IIIE - 7 bramek, Stanicka Serwatka Klaudia IIA - rezer-
woliæ siê drugim miejscem w po- Amelia IB - 5bramek, Gorzelew- wowy bramkarz.
wiecie. Sk³ad naszej reprezenta- ska Karolina IE,  Siczek Klaudia Opiekun dru¿yny: 
cji i zdobycze bramkowe. Zyg- IE, Walas Natalia IIC, Kapica Grzegorz Sowa

Szczypiornistki na II miejscu w powiecie

Jeszcze tylko do koñca kwietnia nia na choroby uk³adu kr¹¿enia. Zachêcamy do odwiedzania tej wane i zmodyfikowane przez diete- zdrowotnych) mieszkañców powia-
Powiat Janowski przy udziale szpi- Pacjenci mogli skorzystaæ z porad strony. W ramach projektu odby- tyka - w taki sposób, ¿eby sta³y siê tu, którzy badali siê w ramach pro-
tala w Janowie Lubelskim realizuje dietetyka i instruktora rekreacji wa³a siê szeroko zakrojona akcja zdrow¹ i dietetyczn¹ wersj¹ co- jektu. Zebrane informacjê pos³u¿¹ 
projekt pt. „WeŸ sobie zdrowie do ruchowej.Zgodnie z ocen¹ lekarsk¹ zwi¹zana z promowaniem zdrowe- dziennych posi³ków. Zarówna do opracowania publikacji podsu-
serca - program profilaktyki i pro- wybrani pacjenci byli kierowani do go stylu ¿ycia i profilaktyki chorób ksi¹¿ka jak i broszura informacyjna mowuj¹cej Program. Studenci 
mocji zdrowia w zakresie chorób janowskiego szpitala na badania uk³adu kr¹¿enia. W ubieg³ym roku nt. profilaktyki chorób uk³adu przygotowali równie¿ bardzo cie-
uk³adu kr¹¿enia w powiecie janow- laboratoryjne i pierwsz¹ wizytê le- odby³y siê dwa seminaria, nato- kr¹¿enia jest dostêpna w wersji kawe warsztaty dla dzieci, które 
skim” finansowany ze œrodków karsk¹, na której lekarz decydowa³ miast dla szerokiego ogó³u miesz- elektronicznej na w/w stronie odby³y siê w lutym w Janowskim 
Norweskiego mechanizmu Finan- o skierowaniu na badania pog³êbio- kañców powiatu zorganizowano internetowej projektu , a w wersji Oœrodku Kultury oraz dodatkowo 
sowego na lata 2009-2014 w ra- ne, takie jak: EKG wysi³kowe, echo w Janowie Lubelskim dwa pikniki papierowej na stanowisku rejestra- w marcu wziêli udzia³ w zajêciach 
mach Programu PL 13 ,,Ogranicza- serca, Doppler naczyñ, holterow- zdrowotne (w czerwcu i sierpniu), cji na badania uczestników prog-
nie spo³ecznych nierównoœci skie RR i EKG. Badania te odby- w ramach których odby³y siê m.in. ramu, które funkcjonuje do koñca 
w zdrowiu” oraz bud¿etu pañstwa. wa³y siê w janowskim szpitalu. rajdy rowerowe i biegi. Wydano kwietnia br. w pomieszczeniu ,,sta-
Celem projektu jest zmniejszenie W przypadku wyników odbie- broszurê informacyjn¹ nt. profilak- rej kaplicy” w szpitalu. W lutym 
zachorowalnoœci na choroby uk³a- gaj¹cych od normy lekarz kierowa³ tyki chorób uk³adu kr¹¿enia. W tym i marcu odby³y siê w Janowie dwa 
du kr¹¿enia w powiecie janowskim pacjentów na konsultacjê dietetyka roku odby³o siê szereg spotkañ obozy naukowe studentów Uniwer-
wœród osób w wieku 35-64 lata. i/lub zajêcia rekreacji ruchowej z mieszkañcami powiatu. By³y to sytetu Medycznego w Lublinie, 
Przebadano w kierunku tych chorób oraz w razie potrzeby na leczenie pogadanki zdrowotne prowadzone który œciœle wspó³pracuje ze Staros- edukacyjnych dla m³odzie¿y doty-
ponad 4000 mieszkañców powiatu specjalistyczne poza Programem. przez lekarza, dotycz¹ce chorób twem i szpitalem przy realizacji cz¹cych profilaktyki chorób uk³adu 
z powy¿szej grupy wiekowej. Wszystkie osoby, które uczestni- uk³adu kr¹¿enia i zapobiegania tym projektu. Studenci wydzia³ów: le- kr¹¿enia. W wolnym czasie pozna-
W Punktach Porad: Mobilnym czy³y w badaniach wezm¹ udzia³ chorobom. Podczas pogadanek karskiego i pielêgniarskiego pod wali uroki Janowa Lubelskiego.
i Stacjonarnym wykonywane by³y w losowaniu cennych nagród: uczestnicy mieli mo¿liwoœæ degus- czujnym okiem opiekunów przy- Projekt pt. „WeŸ sobie zdrowie do 
bezp³atne badania - mierzono wska- rowerów i sprzêtu AGD. Publicz- tacji zdrowych potraw.W ramach gl¹dali siê pracy lekarzy i pielêgnia- serca - program profilaktyki 
Ÿnik BMI, poziom glukozy i cho- ne losowanie odbêdzie siê w kwiet- promocji zdrowego sposobu od¿y- rek wykonuj¹cych badania pog³ê- i promocji zdrowia w zakresie 
lesterolu, ciœnienie, wykonywano niu br. wiania powsta³a ksi¹¿ka kucharska bione i konsultacje w szpitalu oraz chorób uk³adu kr¹¿enia 
badanie EKG. Przeprowadzana Regulamin loterii zostanie za- z przepisami mieszkañców powiatu badaniom pacjentów w Mobilnym w powiecie janowskim” korzysta 
by³a tak¿e ankieta zdrowotna, która mieszczony na stronie interneto- - ,,Powiat Janowski od kuchni - Punkcie Porad. Zajmowali siê tak¿e z dofinansowania w kwocie
w po³¹czeniu z badaniami pozwala- wej projektu: kuchnia od serca i dla serca”. Zg³o- analiz¹ zgromadzonej dotychczas 2 368 506 PLN pochodz¹cego 
³a na okreœlenie ryzyka zachorowa- www.zdrowiedoserca.pl. szone przepisy zosta³y zweryfiko- dokumentacji medycznej (ankiet z Norwegii i bud¿etu pañstwa.

Mieszkañcy powiatu wziêli sobie swoje zdrowie do serca

Wszyscy doskonale wiemy, ¿e words oder jede Buchstabe z?hlt/ rêkoma? Jêzyk gestów w krajach 
znajomoœæ jêzyków obcych jest Das Wortspiel der dritten Dimen- romañskich”. Zajêcia prowadzone 
rzecz¹ niezmiernie wa¿n¹ we sion”. Zajêcia polega³y na znajdy- by³y przez native speakerów i do-
wspó³czesnym ¿yciu i znacznie waniu i uk³adaniu jak najwiêkszej tyczy³y prezentacji charakterysty-
u³atwiaj¹c¹ funkcjonowanie w dzi- iloœci s³ów niemieckich (gra scrab- cznych gestów u¿ywanych w da-
siejszym œwiecie. Umiejêtnoœæ po- ble), za które zdobywano punkty. nym kraju. Kolejnym punktem war-
s³ugiwania siê jêzykiem naszych Dla najlepszych przewidziane zo- sztatów by³y „T³umaczenia ustne 
s¹siadów z Niemiec, jêzykiem sta³y nagrody. Du¿ym entuzjazmem czy pisemne? A mo¿e 2 w 1? Mini 
angielskim, uznanym za jêzyk cieszy³y siê zajêcia prowadzone warsztaty z t³umaczenia avista”. 
miêdzynarodowy, jak te¿ jêzykiem przez p. dr Jolantê Kniejê na temat: M³odzie¿ wykonywa³a rozmaite 
francuskim jest dziœ niezbêdna. „Z czego œmiej¹ siê Francuzi, zadania jêzykowe wykorzystuj¹c 
Pamiêtajmy, ¿e jêzyki s¹ drog¹ Niemcy, Anglicy i Polacy, czyli ró¿norodne techniki t³umacze-
przysz³oœci i bogactwem Europy, o przek³adzie wybranych imion niowe. Ostatnim przystankiem by³a 
otwieraj¹ drogê do œwiata. bohaterów z komiksowej serii „Wycieczka do kabiny - od czego 

Asteriks”. Na zakoñczenie grupa musi zacz¹æ dobry t³umacz?”. Znajomoœæ jêzyków obcych wzbo-
niemiecka wziê³a udzia³ w zajê- Uczniowie mogli wcieliæ siê w rolê gaca nasz¹ osobowoœæ, daje mo¿li-
ciach pt. „Es geht (nicht) ohne profesjonalnych t³umaczy, gdzie jum im. Jana Paw³a II w Janowie oraz angielsko - francuskiej. Warsz-woœæ nawi¹zania wspó³pracy inte-
Grammatik. Gramatyka niemiecka zasiadaj¹c w specjalnych kabinach Lubelskim, którzy11 marca 2016 taty rozpoczê³y siê wyk³adem pt. lektualnej, ekonomicznej i kultural-
trochê z innej strony”. Uczniowie próbowali w³asnych si³ w t³umacze-roku po raz kolejny uczestniczyli „W s¹dzie, w kinie czy w kabinie - nej w zintegrowanej Europie, po-
w ciekawy sposób mieli mo¿liwoœæ niu mówionego tekstu.w warsztatach jêzykowych zorga- ró¿norodne formy kszta³cenia t³u-g³êbia poczucie w³asnej wartoœci, 
powtórzenia i utrwalenia materia³u nizowanych przez Instytut Ling- maczy na lingwistyce stosowanej”. umo¿liwia poznanie kultury i rea- Udzia³ naszego gimnazjum w tego 
leksykalnego oraz gramatycznego. wistyki Stosowanej w ramach By³y one ciekawym doœwiadcze- typu projekcie by³ na pewno bardzo liów ¿ycia codziennego innych na-
W tym samym czasie grupa trafnym pomys³em, który z pewno-,,Drzwi Otwartych Uniwersytetu niem dla naszych uczniów, gdy¿ rodów, pozwala na uzyskanie lep-
angielsko - francuska uczestniczy³a œci¹ przyniós³ m³odzie¿y wiele Marii Curie-Sk³odowskiej” w Lu- t³umaczone by³y symultanicznie na szej pracy, swobodn¹ rozmowê z lu-

korzyœci, gdy¿ by³ doskona³¹ form¹ w zajêciach, na których poznawali blinie. W projekcie wziêli udzia³ jêzyk angielski, niemiecki oraz dŸmi z innych krajów. Upowsze-
nauki jêzyków poza œrodowiskiem ró¿norodne techniki t³umaczeniowe uczniowie szko³y z najlepszymi francuski przez studentów lingwi-chnienie znajomoœci jêzyków ob-
szkolnym. W ten sposób uczestnicy ulubionego filmu, serialu lub gry wynikami nauczania z jêzyka an- styki stosowanej. Kolejnym punk-cych powinno staæ siê wiêc naszym 
mogli siê przekonaæ, ¿e nauka komputerowej. Ka¿dy z uczestni-gielskiego, niemieckiego i francus- tem warsztatów by³y zabawy i ani-wspólnym celem. Osoby zastana-
jêzyków obcych wcale nie jest ków móg³ spróbowaæ swoich si³ kiego. Wyjazd zosta³ zorganizowa- macje w jêzyku angielskim oraz wiaj¹ce siê nad tym, czy warto 
trudna i mo¿e okazaæ siê równie¿ i tym samym wykazaæ siê znajomo-ny przez p. mgr Jadwigê Chró- niemieckim, podczas których ucz-uczyæ siê jêzyków obcych nie 
dobr¹ zabaw¹.       œci¹ jêzyka angielskiego. Nastêpnie œciel, p. mgr Monikê Œwi¹tek, p. niowie mogli wykazaæ siê znajomo-powinny mieæ co do tego ¿adnych 

Monika Œwi¹tekgimnazjaliœci wziêli udzia³ w za-mgr Mariê Widz oraz p. mgr œci¹ jêzyków obcych. Najlepsze w¹tpliwoœci. Nauka jêzyka obcego 
nauczyciel jêzyka niemieckiego jêciach Instytutu Romanistyki obej-Daniela Wo³oszyna. grupy otrzyma³y nagrody w postaci wcale nie musi byæ nudna i mono-

muj¹cej jêzyki: francuski, hiszpañ-fiszek jêzykowych oraz s³owników.  Publiczne Gimnazjum tonna, mo¿e okazaæ siê tak¿e przy- Zajêcia na uniwersytecie prowa-
ski, portugalski oraz w³oski na Grupa naszych m³odych germanis-jemnoœci¹. Przekonali siê o tym dzone by³y jednoczeœnie dla oby- im. Jana Paw³a II 
temat: „Co mo¿na opowiedzieæ tów wziê³a równie¿ udzia³ w ,,Top-uczniowie Publicznego Gimnaz- dwu grup jêzykowych: niemieckiej w Janowie Lubelskim

Janowscy gimnazjaliœci na warsztatach jêzykowych UMCS w Lublinie
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnieñ nikt nam nie odbierze”

W ostatnim czasie na œci. Zanim zatem pod- kujmy w firmie, któr¹ ma - nie podpisujmy umowy bez wzór odst¹pienia od umowy; 14-dniowy termin, nadal 
terenie naszego powiatu piszemy umowê, pamiê- reprezentowaæ; dok³adnego przeczytania jej - mamy 14 dni na odst¹- mo¿emy siê uchyliæ od 
maj¹ miejsce przypadki tajmy o wa¿nych wska- treœci. Umówmy siê na pienie od umowy podpisanej skutków umowy, jeœli pod-

- dowiedzmy siê jakie dok³a-
podpisywanych umów na zówkach: podpis póŸniej, aby spokoj- poza lokalem sprzedawcy - czas podpisywania zosta-

dnie warunki oferuje sprze-
tañszy pr¹d. W wiêkszoœci - sprawdŸmy nazwê firmy nie przeczytaæ dokument; bez podawania przyczyn liœmy wprowadzeni w b³¹d.

dawca. Dopytujmy o wszy-
przypadków firmy te dzia- i to¿samoœæ przedstawiciela, - podpisuj¹c umowê po- i bez ponoszenia jakich-

stkie szczegó³y budz¹ce Faustyna £azur - KPP 
³aj¹ legalnie ale mog¹ który pojawi³ siê w Naszym winniœmy otrzymaæ swój kolwiek konsekwencji;

w¹tpliwoœci; w Janowie Lubelskim
równie¿ pojawiæ siê oszu- domu. Informacje zweryfi- egzemplarz dokumentu oraz - w przypadku, gdy min¹³ 

Tañszy pr¹d - zanim podpiszemy, przeczytajmy

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
oraz s³owa wsparcia i otuchy 

dla

Henryka R¹¿ewskiego
Nadleœniczego Nadleœnictwa Janów Lubelski

z powodu œmierci Mamy sk³ada

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej

oraz Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim

Program „KLUB” to jeden w pierwszym roku finansowania, do usystematyzowanej aktywnoœci 
z najwiêkszych dotychczas reali- przeznaczy³o kwotê 15 milionów fizycznej, wsparcie instytucjo-
zowanych projektów ministerstwa, z³otych ze œrodków Funduszu nalne dzia³alnoœci podstawowych 
ca³kowicie nowy i innowacyjny Rozwoju Kultury Fizycznej. jednostek struktury organizacyjnej 
model bezpoœredniego wsparcia sportu polskiego - klubów sporto-
sportowych œrodowisk lokalnych, wych oraz optymalizacja wykorzy-
w których klub sportowy stanowi stania potencja³u infrastruktu-
centrum aktywnoœci fizycznej oraz ralnego przez samorz¹dy lokalne 
miejsce identyfikacji i kszta³cenia . w zakresie aktywizacji sportowej 
talentów sportowych. Program Kwota dofinansowania mo¿e dzieci i m³odzie¿y.
wpisuje siê w now¹, spójn¹ stra- zostaæ przeznaczona na wynagro- Wnioski o dofinansowanie na 
tegiê rozwoju sportu realizowan¹ dzenia dla szkoleniowca, dofi- realizacjê zadania nale¿y nadsy-
przez ministerstwo, któr¹ poza nansowanie sprzêtu sportowego ³aæ do dnia 15 kwietnia 2016 r. 
Programem „KLUB” wspó³- lub organizacjê obozu sportowego. Szczegó³owe informacje o Prog-
tworz¹: projekt przywrócenia do W ramach Programu „KLUB” ramie dostêpne s¹ na stronie 
szkó³ SKS-ów oraz projekt Naro- ³¹czna kwota wnioskowanej do- internetowej Biuletynu Infor-
dowej Bazy Talentów. Program tacji wynosi 10 000 z³ - w przy- macji Publicznej: 
„KLUB” powsta³ dziêki bezpoœre- padku klubu jednosekcyjnego oraz 
dnim konsultacjom ministerstwa 15 000 z³ w przypadku klubu 
z lokalnymi œrodowiskami sporto- posiadaj¹cego wiêcej ni¿ jedn¹ 
wymi. sekcjê. G³ówne cele programu to 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przede wszystkim wyrównywanie 
na realizacjê programu, ju¿ szans dzieci i m³odzie¿y w dostêpie 

Z tych 
pieniêdzy zostanie wspartych 
finansowo ponad 1000 klubów 
sportowych dzia³aj¹cych czêsto 
w trudnych warunkach ekono-
miczno-organizacyjnych

https://bip.msit.gov.pl/bip/finan
sowanie-zadan/sport-
powszechny/2016-
ro/1779,Ogloszenie-programu-
KLUB-w-ramach-rozwijania-
sportu-poprzez-wspieranie-
przedsiew.html

Wspieranie przedsiêwziêæ z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i m³odzie¿y. 

Ruszy³ program „KLUB” og³oszony przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
oraz s³owa wsparcia i otuchy 

dla 
Barbary Nazarewicz

Dyrektor Muzeum Regionalnego
z powodu œmierci Mamy 

sk³adaj¹

Pracownicy Muzeum Regionalnego 
w Janowie Lubelskim

„Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci”
Wis³awa Szymborska”

Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim

Pani Dyrektor  Muzeum Regionalnego 
Barbarze Nazarewicz 

wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z powodu œmierci 
Mamy
sk³ada
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Regulamin materia³ów nietrwa³ych: plasteliny, 
1. Organizatorem konkursu plasty- kaszy, modeliny itp.
cznego „Narodziny Polski” jest 8. Uczestnik konkursu mo¿e zg³osiæ 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 1 pracê.
Publiczna w Janowie Lubelskim. 9. Ka¿da praca na odwrocie musi 
2. Konkurs jest wydarzeniem zawieraæ: imiê i nazwisko, klasê, 
upamiêtniaj¹cym 1050. rocznicê nazwê szko³y, imiê i nazwisko 
Chrztu Polski. opiekuna artystycznego.
3. Celem konkursu jest rozwijanie 10. Termin zg³aszania prac mija 
zdolnoœci plastycznych oraz po- 16.04.2016 r.
szerzenie wiedzy historycznej 11. Prace nale¿y dostarczyæ do 
o Chrzcie Polski i chrzeœcijañskiej organizatora: Miejska i Powiato-
tradycji naszego narodu. wa Biblioteka Publiczna ul. 
4.Zadaniem uczestników konkursu Ogrodowa 16 Janów Lubelski
jest wykonanie indywidualnej 12. Prace przechodz¹ na w³asnoœæ 
pracy plastycznej.

organizatora.
5. Konkurs skierowany jest do 13. Og³oszenie wyników i wrêcze-
uczniów gimnazjów z terenu nie nagród nast¹pi 27.04.2016 r. 
gminy Janów Lubelski. w lokalu Biblioteki Publicznej.
6. Format pracy A3. 14. Wszelkie informacje zwi¹zane z 

organizacj¹ konkursu mo¿na 7. Technika prac dowolna: malar-
uzyskaæ pod numerem telefonu: stwo, grafika, rysunek, kola¿ mo-
15/872 46 81zaika itp.. (p³aska bez u¿ycia 

Zaprasza wszystkie dzieci 
i m³odzie¿ do zabawy i wspólnego 

spêdzania czasu.

Poniedzia³ek, Œroda, Pi¹tek 
15:00 - 20:00.

Wtorek, Czwartek 
10:00 - 15:00.

- stó³ bilardowy, 
- pi³karzyki, 

- „Dart” lotki,
- stó³ do tenisa

- ma³a si³ownia (atlas, ³aweczka do 
æwiczeñ)

- gry planszowe (szachy, warcaby, 
karty, eurobusiness, historyczne, 

bierki)
- wyprawka plastyczna 

(kolorowanki, kredki, farby, 
plastelina, bloki, itp.)

 

Godziny otwarcia:

Nasze centrum posiada:

Kolejnym ju¿, praktycznym Jak w ka¿dej aktywnoœci rucho-
rezultatem cyklu zajêæ pod wej, tu te¿ trzeba pamiêtaæ 
nazw¹ „Rekreacja ruchowa o przerwie w posi³kach, rozgrze-
seniorów w zdrowym stylu ¿ycia wce i odpowiednim ubiorze - 
- 2015” by³o zdobycie umie- aby unikn¹æ przegrzania, ale te¿ 
jêtnoœci poprawnego marszu i przeziêbienia. 
Nordic Walking przez 12 Pierwsze kroki z NW najlepiej 
uczestników z Oddzia³u Rejo- odbyæ pod okiem Instruktora lub 
nowego Polskiego Zwi¹zku na ogólnodostêpnym terenie 
Emerytów, Rencistów i Inwa- rekreacyjnym - jakich jest coraz 
lidów w Janowie Lubelskim. wiêcej w naszym mieœcie. Tam 
Ca³y cykl realizowany by³ jako z pewnoœci¹ spotkamy osoby, 
zadanie publiczne z dofi- które chêtnie odpowiedz¹ na na-
nansowaniem Gminy Janów sze pytania. Jednak dla pewno-
Lubelski. œci potwierdŸmy te porady czêœci cia³a. Kijki pomagaj¹ 
Zajêcia przeprowadzono na u swojego instruktora w osiedlo-w utrzymaniu w³aœciwej po-
ogólnodostêpnych terenach re- wym fitness klubie.stawy, równowagi i stabilnoœci 
kreacyjnych w Janowie Lubel- Nabyte w ten sposób umiejêt-w chodzie. Ponadto marsze NW 
skim: w Parku Rekreacji Zoom noœci przydadz¹ siê w marszach umo¿liwiaj¹ skuteczne spalania 
Natury nad Zalewem Janow- nie tylko po terenach rekrea-nadmiaru zbêdnych kalorii oraz 
skim, w Parku Misztalec a tak¿e cyjnych ale te¿ po przystoso-znacz¹co usprawniaj¹ uk³ad 
na Osiedlu Zaolszynie i na wanych do NW trasach turysty-oddechowy i kr¹¿enia. System 
Osiedlu Kwiatowym. cznych. Przydadz¹ siê zw³asz-powsta³ w w latach 20 - tych XX 
Nordic Walking polega na cza teraz, w czasie ma³o œnie¿nej wieku w Finlandii, jako uzupe³-
marszu ze specjalnymi kijkami. zimy i w czasie bliskiego ju¿ nienie treningu dla narciarzy 
W porównaniu do zwyk³ego przedwioœnia.biegowych. 
marszu NW anga¿uje prawie 
wszystkie miêœnie i po³¹czenia 
stawowe, co prowadzi do ich 
usprawnienia. Umo¿liwia regu-
lacjê obci¹¿enia lewej b¹dŸ pra-
wej strony cia³a a tak¿e zdecydo-
wane zwiêkszenie pracy górnej 

kijków powinna wynosiæ oko³o 
70 % naszego wzrostu.
Stosuje siê dwie podstawowe 
techniki marszu - si³ow¹ i szyb-
koœciow¹. W obu wysuwamy do 
przodu koñczyny „po skosie” - 
lew¹ rêkê i praw¹ nogê, potem 
praw¹ rêkê i lew¹ nogê. Podczas 
marszu si³owego rêce trzymamy 
prawie wzd³u¿ cia³a, ruszaj¹c ni-
mi tylko w stawach barkowych. 
Maszerujemy, dotykaj¹c kijka-

Nordic Walking mo¿na upra- mi pod¹¿a nieco za sob¹, pod 
wiaæ nad morzem, w lesie, parku niedu¿ym k¹tem. W technice 
czy w górach - przez ca³y rok. S¹ szybkoœciowej rêce trzymamy 
ró¿ne wersje kijków, w tym zgiête w ³okciach w k¹cie 
z mo¿liwoœci¹ regulacji d³ugoœci prostym - wymachujemy ramio-
oraz wymiany nasadek pracu- nami w przód i w ty³, odpychaj¹c 
j¹cych z pod³o¿em. D³ugoœæ siê od pod³o¿a przed sob¹.

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna og³asza konkurs 

plastyczny „Narodziny Polski” - 
zg³oszenia do 16 kwietnia

Marsze Nordic Walking - 2015

Podniesienie jakoœci i atrakcyjnoœci 
kszta³cenia zawodowego poprzez m.in. 
organizowanie dla uczniów p³atnych sta¿y, 
zajêæ i kursów nadaj¹cych dodatkowe 
uprawienia, a tak¿e wyposa¿enie pracowni 
przedmiotów zawodowych to temat jednego 
z konkursu Zarz¹du Województwa Lu-
belskiego, którego nabór rozpocznie siê od 
31 marca do 4 maja. Janowskie szko³y 
zawodowe myœl¹c o rozwoju swoich 
placówek zamierzaj¹ ubiegaæ siê o dofinan-
sowanie. Mówimy tu o Zespole Szkó³ 
Technicznych i Zespole Szkó³ im. Wincen-
tego Witosa. Pieni¹dze bêd¹ do zdobycia 
w dwóch konkursach og³oszonych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. Drugi konkurs 
na który zostanie sk³adany projekt przez 
Powiat Janowski dotyczy przeprowadzenia 
w szko³ach prac modernizacyjnych i dosto-
sowawczych istniej¹cej infrastruktury. 
Szczególne znaczenie w tym konkursie ma 
aplikowanie tak¿e o œrodki na wyposa¿enie 
pracowni i warsztatów szkolnych. Aby 
wnioski mog³y zostaæ z³o¿one janowskie 
szko³y zawodowe musia³y zostaæ wpisane na 
listê szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie 
w zakresie zawodów, które wpisuj¹ siê 
w specjalizacjê maj¹ce szczególne zain-
teresowanie dla lokalnych rynków pracy. 

Dorota Kozdra

Z myœl¹ o rozwoju 
janowskich szkó³ 

zawodowych

Antoni Sydor
Instruktor PILATES 

(uprawnienia Instruktora 
Rekreacji Ruchowej oraz 

Instruktora Sportu)
Foto: Archiwum projektu RRS-

2015
Janów Lubelski, 26.02.2016 r. 

CENTRUM 
TWORZENIA 

MARKI 
TURYSTYCZNEJ 

W BIA£EJ II 
REMIZA OSP
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Jednym z kierunków rea-
lizacji polityki oœwiatowej 
w roku szkolnym 2015/2016 
jest rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz upow-
szechnianie czytelnictwa 
wœród dzieci i m³odzie¿y. 
W myœl tego wa¿nego 
priorytetu id¹c ku potrzebie 
rozwijania zainteresowañ 
uczniów przez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytel-
nictwa nauczyciele biblio-
teki szko³y podstawowej 
w Janowie Lub. podjêli w ramach programu Mini- resowaniem s³uchaczy, s³u-
wspó³pracê z Bibliotek¹ sterstwa Edukacji Narodo- ¿y promowaniu czytelnic-
Liceum Ogólnokszta³c¹- wej pt. „Ksi¹¿ki Naszych twa i rozwijaniu zaintere-
cego im. Bohaterów Poryto- Marzeñ”. W spotkaniu czy- sowañ czytelniczych.
wego Wzgórza oraz Biblio- telniczym uczestniczy³a Pa- Podsumowaniem tego czy-
tek¹ Publicznego Gimnaz- ni Dyrektor Szko³y - mgr telniczego przedsiêwziêcia 
jum im. Jana Paw³a II w Ja- Monika Leœniak-Skakuj niech bêdzie myœl A. 
nowie Lubelskim. W dniach oraz Panie: mgr Agnieszka Huxley’a: „Ka¿dy cz³owiek, 
3 II i 5 II 2016 r. w Bibliotece Gierczak, mgr Izabela W¹- który umie czytaæ, mo¿e 
PSP z OI w Janowie Lub. sek, mgr Katarzyna Podkañ- wed³ug w³asnej woli roz-
m³odzie¿ w/w szkó³ czyta³a ska i mgr Monika WoŸnica. wijaæ siê i wzbogacaæ swoje 
uczniom fragmenty ksi¹¿ek G³oœne czytanie przez za- ¿ycie, aby sta³o siê ciekawe, 
ciesz¹cych siê popularnoœ- proszonych Goœci cieszy siê barwne i pe³ne znaczenia.”

El¿bieta Bucior, Joanna Jaroszci¹, które zosta³y zakupione - jak zawsze - du¿ym zainte-

G³oœne czytanie dzieciom w Bibliotece 
Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami 

Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego 
w Janowie Lubelskim

Ten turniej jest widocz-
nym przyk³adem wzrostu 
zainteresowania naszej m³o-
dzie¿y szachami. W zawo-
dach wziê³o udzia³ 24 sza-
chistów. Najwiêcej by³o 
w grupie do 10 lat, dzie-
wiêciu ch³opców i jedna 
dziewczynka - Jagoda Le-
nart, a w grupie 11 - 14 lat - 
oœmiu ch³opców. Grupa 15 - 
18 lat liczy³a tylko 5-ciu 
ch³opców i jedn¹ juniorkê 
z £¹¿ka Nataliê Powêska. 
Bardzo cieszy wzrost zain-
teresowania szczególnie 
w grupie dzieciêcej. Du¿a 
zas³uga rodziców, którzy 
zachêcaj¹ swoje pociechy do 
uprawiana tej królewskiej 
gry. Najm³odszym uczestni-
kiem turnieju by³ 6- letni 
Ignaœ Œwita z Janowa Lubel-
skiego oraz B³a¿ej Dêbiec 
maj¹cy siedem lat. W grupie 
faworytów tego turnieju by-
³o czterech juniorów: bracia 
Dêbczakowie z Janowa Lu- mi toczy³a siê ciê¿ka walka Dêbiec i 9-ty Ignaœ Œwita. 
belskiego, Hubert 16 lat o ka¿dy punkt i jak najlepsze W kategorii do 14 lat 
i Krystian 13 lat oraz Powês- miejsce na finiszu. W dwóch klasyfikacja jest nastêpu-
ka Mateusz z £¹¿ka - 15 lat ostatnich rundach dotych- j¹ca: 1. Krystian Dêbczak, 2. 
i Karol Latus z Wierzcho- czasowy lider remisuje dwie Karol Latus, 3. Pawe³ Lit-
wisk - 14 lat. Do tej grupy partie, jedn¹ z Karolem winiec, 4. Micha³ Jednac, 5. 
mogli do³¹czyæ siê inni, Latusem, a drug¹ z Paw³em Mateusz Siatka, 6. Micha³ 
mog¹cy pokrzy¿owaæ plany Litwiñcem i traci szanse na Powêska, 7. Szymon Lenart, 
tym najlepszym. St¹d du¿e zwyciêstwo. Pozostali fawo- 8. Pawe³ Chmiel. Do 18 lat: 
zainteresowanie walkami ryci nie trac¹ swoich punk- 1. Hubert Dêbczak, 2. Ma-
w poszczególnych rundach. tów. Zwyciêzc¹ ca³ego tur- teusz Powêska, 3. Arkadiusz 
Ju¿ w pierwszej rundzie los nieju w takiej sytuacji zosta- KniaŸ, 4. Karol Bielak, 5. 
skrzy¿owa³ dwóch fawory- je 13- letni Krystian Dêb- Karol Kret. Wœród juniorek 
tów, Karola Latusa i Mateu- czak. W klasyfikacji „open” najlepsza okaza³a siê 16- 
sza Powêskê. W tym starciu drugi by³ jego brat Hubert. letnia Natalia Powêska 
lepszy okaza³ siê Karol Trzecie miejsce przypad³o a drugie miejsce zajê³a 10-
Latus. Po trzech rundach ra- dla Karola Latusa. Czwarte letna Jagoda Lenart. Trzech 
zem z braæmi Dêbczakami miejsce zaj¹³ Mateusz Po- najlepszych szachistów 
by³ bez pora¿ki. Po czterech wêska, a pi¹te 11- letni Pawe³ w ka¿dej kategorii otrzy-
rundach liderami s¹ wspom- Litwiniec. W najliczniejszej ma³o dyplomy i medale.
niani ju¿ tylko bracia bez kategorii do 10 lat klasyfi- Pozosta³ym uczestnikom 
straty punktów. W pi¹tej run- kacja wygl¹da nastêpuj¹co: wrêczono pami¹tkowe me-
dzie rozegrali partiê miêdzy 1. Mi³osz Dêbiec, 2. Jacek dale. Turniej zorganizowa³ 
sob¹ walcz¹c o pozycjê lide- Gumienik, 3. Dawid Jasko- Janowski Oœrodek Kultury, 
ra. Lepszy okaza³ siê starszy wski, 4. Miko³aj ¯uraw, 5. a sêdziowa³ Jan Swacha. 
Hubert i zosta³ samodziel- Filip Ma³ek, 6. Igor Pude³ko, Jan 
nym liderem. Za jego pleca- 7. Rafa³ Czajka, 8. B³a¿ej Swacha

Turniej szachowy
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