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Strategia rozwoju lokalnego gminy 

Janów Lubelski na lata 2014-2022
Na ostatniej sesji mijaj¹cej kadencji tj. 14 listopada 2014 r., Rada 
Miejska uchwali³a aktualizacjê Strategii Rozwoju Lokalnego 
Gminy Janów Lubelski, przed³u¿aj¹c jednoczeœnie jej 
perspektywê czasow¹ do roku 2022...

Inwestycyjnym okiem

Intronizacja Najœwiêtszego Serca 

Pana Jezusa Króla Wszechœwiata 

w parafii Œw. Jadwigi Królowej!

Opowieœæ wigilijna
By³a Wigilia Bo¿ego Narodzenia. Tego dnia ma³y Filip nie myœla³ 
o prezentach i wigilijnej kolacji. Myœla³ o wizycie lekarza do 
chorej swojej babci. Zbli¿a³a siê osiemnasta godzina. Pomoc nie 
nadchodzi³a. Filip postanowi³, ¿e musi udaæ siê po lekarstwa. 
Wychodz¹c z domu jeszcze raz spojrza³ na schorowan¹, 
zmêczon¹ twarz swojej babci. Ju¿ by³ przy drzwiach, kiedy 
odezwa³ siê Jej g³os „pamiêtaj Filip uwa¿aj na siebie”...

„Jeœli siê nie da, a bardzo siê 

chce, to mo¿na!” - czyli kabaret 

Ani Mru Mru
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„Opole Lubelskie, Ryki i Krasnegostawu. Mowa 
i Krasnystaw odzyskaj¹ s¹dy o województwie lubelskim.
zlikwidowane przez tzw. Szanse pojawi³y siê tak¿e dla 
reformê Gowina. Szanse na janowskiego i w³odawskie-
to maj¹ tak¿e Janów Lubels- go s¹du. Rozporz¹dzenie 
ki i W³odawa” – taka in- w sprawie przywrócenia 
formacja zosta³ zamiesz- kolejnych s¹dów rejono-
czona na ³amach Dziennika wych zniesionych w zwi¹z-
Wschodniego 2 kwietnia br. ku z tzw. reorganizacj¹ ma-
Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e ³ych s¹dów zosta³o podpisa-
„ta szansa”, sta³a siê rzeczy- ne 12 listopada 2014 roku, 
wistoœci¹. Za przywróce- przez Cezarego Grabarczyka 
niem S¹du Rejonowego Ministra Sprawiedliwoœci. 
w Janowie Lubelskim prze- Zaznaczymy, ¿e ponowne 
mawia³ fakt, mówi¹cy o ilo- wprowadzenie s¹dów re-
œci spraw, które wp³ynê³y jonowych odbêdzie siê 
w roku ubieg³ym. w dwóch etapach. Od 1 
Przypomnijmy, ¿e na pocz¹t- stycznia 2015 roku, prace 
ku kwietnia 2014 roku, rozpoczn¹ s¹dy w Rykach, 
Prezydent Bronis³aw Komo- Opolu Lubelskim i Kras-
rowski podpisuj¹c noweliza- nymstawie, a od 1 lipca 2015 
cje ustawy Prawo o ustroju roku zostan¹ odtworzone 34 
s¹dów powszechnych, przy- s¹dy rejonowe. W tym we 
wróci³ w ten sposób 41 z 79 W³odawie i Janowie Lubels-
zlikwidowanych w 2013 kim.  W sumie, powo³anych 
s¹dów rejonowych. Wtedy na nowo zostanie 75 s¹dów 
by³a to dobra wiadomoœæ dla rejonowych.
Opola Lubelskiego, Ryk Tekst i Foto: Dorota Kozdra

„Ta szansa” sta³a siê 
rzeczywistoœci¹

Kto nie wierzy w Œw. szych dniach grudnia. Wy- wymarzony przez dzieci, na twarzy dziecka, gdy do-
Miko³aja? To pytanie zadaje- czekiwany, wytêskniony, a¿ m³odzie¿, doros³ych i star- staje prezent od Œw. Miko-
my sobie zwykle w pierw- chcia³oby siê powiedzieæ – szych. Ile radoœci rysuje siê ³aja? Nawet drobny upomi-

nek sprawia w nas – obdaro-
wanych - iskierkê s³oñca. 
Wêdrówka Œw. Miko³aja, 
która rozpoczê³a siê z „zielo-
nej krainy” z £¹¿ka Garn-
carskiego na pocz¹tku grud-
nia potrwa do Wigilii. Kogo 
odwiedzi³, kto spotka³ go na 
swojej drodze, a przede 
wszystkim, kto zosta³ wyró¿-
niony przez Œw. Miko³aja 
rózg¹? OdpowiedŸ na to py-
tanie zachowamy w tajem-
nicy. W tym miejscu pozo-
staje ¿yczyæ wszystkim cie-
p³a, optymizmu, a w Nowym 
Roku  2015 ,  poczuc i a  
humoru i serdecznoœci jak¹ 
obdarzy³ nas Œw. Miko³aj.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Adam Gromysz

I  w y rusz y ³  w dro gê …  Œ w.  Mi k o ³aj
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Krzysztof Ko³tyœ

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Ewa Janus

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

„Przyszed³em na œwiat jako œwiat³o, aby ka¿dy, 
kto we Mnie wierzy, nie pozostawa³ w ciemnoœci”.

Od lewej: Ryszard Wasilewski, Ryszard Majkowski, Lech Wronka, Marek Tomczyk, Andrzej £ukasik, £ukasz Piecyk, 
Roman Kaproñ (W-ce Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej), Marian Grzegórski, Ewa Janus (Przewodnicz¹ca Rady 
Miejskiej), Zenon Bielak, Iwona Zezuliñska-Sowa, Krzysztof Kurasiewicz, Grzegorz Flis, Henryk Jarosz, Bogdan Startek

Radni Rady Miejskiej Nowej Kadencji
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dalszego, pomyœlnego rozwoju gminy  Ja- giczne), malej¹ca liczba ludnoœci, (nasilaj¹cy (jak siê ocenia dotychczasowa realizacja in-
nów Lubelski. Aneks statystyczno diagnosty- siê proces starzenia siê spo³eczeñstwa i mi- westycji zosta³a przyœpieszona o oko³o 20 
czny stanowi bazê wiedzy na temat procesów gracja m³odych ludzi do du¿ych oœrodków lat), nale¿y wykorzystaæ maksymalnie posia-
zachodz¹cych na terenie gminy, zarówno miejskich), spadek atrakcyjnoœci ze wzglêdu dane ju¿ zasoby i skupiæ siê na tych, które 
w perspektywie regionalnej jak i w wielu wy- na jakoœæ ¿ycia mieszkañców (generalnie przynios¹ optymalne efekty.  
padkach krajowej. Bêdzie on dla dociekli- nale¿y oceniæ jako ni¿sz¹ ni¿ w regionie Dziêki przyjêtemu modelowi opracowania 
wych czytelników, a na pewno dla licznej i kraju - g³ównie ze wzglêdu na niskie docho- Strategii – ekspert zewnêtrzny odpowiedzial-
rzeszy studentów, doskona³ym, zgromadzo- dy mieszkañców gminy - o 12% ni¿sze ni¿ ny za opracowanie oraz sta³y udzia³ zaintere-
nych w jednym miejscu, Ÿród³em informacji œrednio w kraju), a tak¿e wysokie wskaŸniki sowanych grup i mieszkañców – w Strategii 
i syntetycznych danych. Strategia w swej wy- wykluczenia spo³ecznego. nie zabrak³o wyników ankietyzacji miesz-
mowie podkreœla rolê inwestorów tworz¹- Strategia zawiera tak¿e analizê przysz³ych kañców gminy: ich oceny sytuacji, oczeki-
cych miejsca pracy, w tym w turystyce, zdolnoœci finansowych gminy w zderzeniu wañ i obaw. W tym miejscu dziêkujemy za 
potrzebê dalszego rozwoju infrastruktury, i z wykorzystaniem dostêpnych zewnêtrz- zaanga¿owanie wszystkim bior¹cym udzia³ 
potrzebê zapewnienia dostêpu mieszkañców nych œrodków finansowych, w szczególnoœci w konsultacjach spo³ecznych: przedsiêbior-Na ostatniej sesji mijaj¹cej kadencji, 
do wysokiej jakoœci us³ug publicznych,  inte- w ramach poszczególnych programów unij- com, przedstawicielom organizacji pozarz¹-Rada Miejska uchwali³a aktualizacjê Stra-
gracjê miasta i obszaru wiejskiego gminy, co nych z „Perspektywy finansowej na lata dowych, radnym miejskim i powiatowym, tegii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lu-
w efekcie powinno zapewniæ  mieszkañcom 2014-2020”. Bior¹c to pod uwagê, stwier- pracownikom jednostek organizacyjnych belski, przed³u¿aj¹c jednoczeœnie jej pers-
coraz wy¿sz¹ jakoœæ ¿ycia: zamieszkania, dzono ¿e nie wszystkie przedsiêwziêcia, gminy i powiatu, cz³onkom Konwentu Roz-pektywê czasow¹ do roku 2022.
pracy i wypoczynku, z odpowiedni¹ ofert¹ zg³oszone w trakcie identyfikacji potrzeb woju Gminy – liderom ¿ycia spo³eczno -G³ówna czêœæ Strategii zawiera dane staty-
zdrowotn¹, edukacyjn¹, rekreacyjno-sporto- inwestycyjnych, uda³oby siê zrealizowaæ gospodarczego. Dziêkujemy tak¿e firmie styczne maj¹ce zasadnicze znaczenie dla ok-
w¹ oraz kulturaln¹. Dostrzegane s¹ tak¿e w tym okresie. EuroCompass Sp. z o.o. z Lublina za sprawne reœlenia trendów i perspektyw rozwojowych 
zagro¿enia, m.in.: tradycyjna gospodarka Strategia jest w swych zadaniach (zarówno i dog³êbne „przeœwietlenie” naszej gminy gminy Janów Lubelski, okreœla wizjê i misjê 
i niewystarczaj¹ca liczba miejsc pracy, s³aba inwestycyjnych jak i organizacyjnych) bar- oraz za ambitne nakreœlenie dzia³añ w pers-dzia³ania w perspektywie kolejnych kilku lat. 
infrastruktura ekonomiczna i oko³o bizneso- dzo ambitna i realizacja za³o¿onych celów pektywie najbli¿szych lat. Zachêcamy tak¿e W czêœci szczegó³owej zawiera dok³adnie 
wa (doradcza, szkoleniowa, fundusze po¿y- bêdzie bardzo trudna, co nie znaczy, ¿e nie- do zapoznania siê z ca³ym materia³em dostê-rozpracowane obszary priorytetowe, cele 
czkowe i dorêczeniowe, inkubatory przedsiê- mo¿liwa. Oznacza tylko, ¿e aby zachowaæ pnym na stronie Internetowej miasta:i plan dzia³añ operacyjnych ze wskazaniem 
biorczoœci, parki przemys³owe lub technolo- dotychczasowe przyœpieszenie rozwojowe           Waldemar Futazadañ o strategicznym znaczeniu dla www.janowlubelski.pl
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rz¹dowa - 3 mandaty oraz Porozumienie 
Inicjatyw Samorz¹dowych -1 mandat. 
Wybory do w³adz powiatu, a w³aœciwie 
wynik wyborów by³ dla wielu zaskoczeniem. 
Przewodnicz¹cym Rady Powiatu zosta³ 
wybrany W³adys³aw Sowa z PiS, zastêpcami 
przewodnicz¹cego zostali  Antoni  Kulpa 
z PiS oraz Stanis³aw Rawski z PSL. Wszyscy 
uzyskali po 17 g³osów. Starost¹ Powiatu  
zosta³ wybrany po raz drugi Jerzy Bielecki 
z PiS, Wicestarost¹ wybrano Bartosza Piecha 
z PSL. Obydwaj Starostowie otrzymali ma-
ksymaln¹ iloœæ g³osów. W sk³ad zarz¹du we-Pierwsza Sesja Rady Powiatu odby³a siê 
szli tak¿e:  Grzegorz Pyrzyna, Pawe³ Golec 1 grudnia 2014 roku, podczas której 
oraz S³awomir Dworak. Jak widzimy g³oso-przeprowadzono wybory do Rady i Zarz¹du 
wanie odby³o siê ponad podzia³ami partyj-Powiatu. Jak pamiêtamy w wyborach samo-
nymi, co mo¿e dobrze rokowaæ na przysz³oœæ rz¹dowych PSL uzyska³ - 5 mandatów, PIS 
powiatu.               Tekst i foto: Jan Machulakotrzyma³ - 8 mandatów, Wspólnota Samo-

Powiat Janowski po wyborach samorz¹dowych

Radni Rady Powiatu w Janowie Lubelskim:
- górny rz¹d (od lewej): S³awomir Dworak (cz³onek Zarz¹du), Józef Wieleba, Micha³ Komacki, 
Pawe³ Golec (cz³onek Zarz¹du), Zenon Zyœko, Grzegorz Pyrzyna (cz³onek Zarz¹du), Wies³aw 
Dyjach, Stanis³aw Mazur, Jan Bartnik, Janusz Lewandowski, Tomasz Dudzic, Marek Grzyb.
- dolny rz¹d (od lewej): Antoni Kulpa (Wiceprzewodnicz¹cy Rady), W³adys³aw Sowa 
(Przewodnicz¹cy Rady), Stanis³aw Rawski (Wiceprzewodnicz¹cy Rady), Jerzy Bielecki - Starosta 
Janowski, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Bartosz Piech - Wicestarosta.

Foto: Alina Boœ.

Odpowiedzi¹ na wy¿ej postawione pyta- „Gryczaki” (mowa tu o kosztach technicz-
nie jest realizacja projektu „Bogactwo czer- nych, organizacyjnych, oprawie artystycz-
pane z natury…”, którego g³ównym celem nej, cateringu, banerach, plakatach). Wy¿ej 
jest promocja gospodarcza i turystyczna Zie- wspomniane dzia³ania, to zadania, które zo-
mi Janowskiej, pod k¹tem wykorzystania po- sta³y dotychczas zrealizowane. W dalszej 
tencja³u lokalnego w rozwoju przedsiêbior- kolejnoœci bêdzie to: opracowanie mapy Zie-
czoœci. Projekt realizowany jest od 1 maja mi Janowskiej (elektronicznej wersji aplika-
2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, przez cji do instalacji na urz¹dzeniach mobilnych), 
Powiat Janowski w partnerstwie z gminami: informatora turystycznego, paszportu tury-
Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubels- stycznego Ziemi Janowskiej (w wersji elek-
ki, Modliborzyce i Potok Wielki. „Bogactwo tronicznej z mo¿liwoœci¹ œci¹gniêcia, wydru-
czerpane z natury…” obejmuje szeroki zak- kowania, przeczytania), organizacja 10 
res dzia³añ, dotycz¹cych promocji gospodar- imprez promocyjnych m.in. Zoom Natury, 
czej powiatu, przez któr¹ rozumiemy wykre- Festiwal Kaszy „Gryczaki”, wydanie albumu 
owanie pozytywnego wizerunku naszego prezentuj¹cego walory turystyczne i inwe-
terenu jako obszaru posiadaj¹cego zasoby stycyjne w 4 jêzykach, opracowanie oznako-
przyrodnicze, gospodarcze, turystyczne, kul- wania drogowego/kierunkowego terenów 
turowe pozwalaj¹ce na lokalizacjê w tym inwestycyjnych i atrakcji turystycznych, 
inwestycji poprzez realizacjê kampanii pro- opracowanie i wydanie tablic informacyjno – 
mocyjnych o zasiêgu ponadregionalnym. promocyjnych (bêd¹ one zawiera³y nadruk 
Dotychczas zosta³y zrealizowane nastêpuj¹- mapy obszaru gmin z zaznaczonymi atrak-
ce zadania: zakupiono zestaw do prezentacji cjami turystycznymi i zabytkowymi), wyko-
multimedialnej (telewizor, laptop, stojak), nanie „witaczy” (tablic witaj¹cych na dro-
zorganizowano Questing, warsztaty, wydano gach wjazdowych do gmin) oraz opraco-
gad¿ety promocyjne, dokonano certyfikacji wanie koncepcji funkcjonalno – przestrzen-
produktów lokalnych, zorganizowano kier- nej oraz strategii rozwoju dla przedsiê-
masz produktów lokalnych, stworzono apli- wziêcia pn. Janowski Inkubator Przedsiê-
kacjê wirtualnego spaceru po Ziemi Janows- biorczoœci. 
kiej (multimedialn¹ prezentacje zbudowan¹ 
na bazie panoram, po³¹czon¹ w logiczn¹ 
ca³oœæ, dziêki czemu osoby z najbardziej 
odleg³ych czêœci œwiata bêd¹ mog³y zoba- Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzy-

stanie potencja³ów lokalnych i walorów turystycz-czyæ i wirtualnie zwiedziæ atrakcyjne miejsca 
nych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiêbior-w gminie przez które ma miejsce realizacja 
czoœci” wspó³finansowany ze œrodków Europejs-projektu). Kolejnym dzia³aniem by³a organi-
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zacja przyjazdu touroperatorów, szkó³ na wi-
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-zytê studyjn¹ w celu przedstawienia walorów 
wództwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 

promocyjnych i turystycznych Ziemi Ja-
nowskiej, oraz organizacja Festiwalu Kaszy 

Jak mo¿emy wykorzystaæ potencja³ lokalny i walory turystyczne 
Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiêbiorczoœci?

Dorota Kozdra

Miar¹ ka¿dego cz³owieka s¹ Janowa Lubelskiego. Na kar-
jego czyny. Pasja, wytrwa³oœæ, tach ksi¹¿ki odnaleŸæ mo¿na nie 
upór w pokonywaniu trudnoœci tylko podstawowe dane biogra-
i zdobywanie celów – tymi ce- ficzne, czy szczegó³owe osi¹g-
chami charakteryzuj¹ siê wszys- niêcia w dzia³alnoœci samorz¹-
cy ci, którzy zostali wpisani do dowej, ale równie¿ informacje 
Z³otej Ksiêgi Samorz¹du Pols- dotycz¹ce kariery zawodowej.
kiego. Prezentacja dzia³aczy sa- Ca³oœæ uzupe³ni¹ dane dotycz¹-
morz¹dowych, którzy s¹ najbar- ce wykazu otrzymanych nagród 
dziej aktywni, odnosz¹ najwiê- i odznaczeñ. Z³ota Ksiêga Pols-
ksze sukcesy i ciesz¹ siê najwiê- kiego Samorz¹du s³u¿y prezen-
kszym zaufaniem mieszkañców tacji ludzi najbardziej zas³u¿o-
to g³ówny cel Z³otej Ksiêgi. nych dla rozwoju naszej ojczyz-
Jest to ju¿ czwarte wydanie tej ny. Jak czytamy we wstêpie: „s¹ 
pozycji. W bie¿¹cym wydaniu to ludzie, którzy z wielkim poœ-
wœród dzia³aczy samorz¹do- wiêceniem i energi¹ anga¿uj¹ 
wych (kadencji obejmuj¹cej lata siê w sprawy publiczne i buduj¹ 
2010 – 2014) zosta³ wpisany nowy wizerunek naszego kra-
Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz ju”. 

Uznanie dla Burmistrza Janowa Lubelskiego

Dorota Kozdra 

Przypominamy o terminach p³atnoœci 
podatków i op³at lokalnych

Rodzaj podatku/op³aty Termin p³atnoœci

Up³yn¹³ termin p³atnoœci

Op³aty za umieszczanie przy³¹czy w pasie drogowym 
(np. przy³¹cza wodoci¹gowego, kanalizacyjnego) 15 stycznia

Podatku od œrodków transportowych 15 wrzeœnia

Op³aty za wieczyste u¿ytkowanie 31 marca
Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi V rata 30 paŸdziernika
Op³aty za korzystanie z dworca i przystanków 15 grudnia

Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób 
fizycznych 15 listopada

Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób 
prawnych 15 grudnia

Zbli¿a siê termin p³atnoœci

Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI rata 30 grudnia

Priorytetowe obszary rozwoju gminy 
Janów Lubelski do roku 2022

http://www.janowlubelski.pl
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Zakoñczono prace zwi¹zane z remontem 
pod³ogi w hali sportowej w Publicznej Szko-
le Podstawowej z Oddzia³ami Integracyj-
nymi w Janowie Lubelskim. Zakres niniej-
szego zadania  w g³ównej mierze dotyczy³ 
wykonania sprê¿ystej pod³ogi sportowej 
z wyk³adzin¹ rulonow¹ systemow¹. Mowa tu 

pod³ogi wykonano ok³adziny czo³a balkonu; o wykonaniu rusztu pod³ogi z desek u³o¿o-
sadzenie tulei pod s³upki bramek, s³upki nych na elastycznych podk³adkach, wykona-
siatkówki i s³upki badmintona, a tak¿e de-niu œlepej pod³ogi z desek, u³o¿eniu izolacji 
monta¿ drzwi; demonta¿ do powtórnego z folii, przyklejeniu na ca³ej powierzchni 
monta¿u wszystkich drabinek gimnastycz-wyk³adziny sportowej naturalnej, monta¿u 
nych i os³on grzejników, bramek stalowych. listew przypod³ogowych z funkcj¹ wentyla-
Przypomnijmy, ¿e wartoœæ zadania to suma cji grawitacyjnej i listwy w drzwiach (progi); 
rzêdu 233 295, 33 z³ (brutto). Wykonawc¹ malowaniu œcian farb¹ zmywaln¹, malowa-
jest firma LIDER KONSORCJUM INVEST niu linii boisk: do gry w kosza, w siatkówkê, 
– BIURO Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zaznaczmy, w pi³kê rêczn¹, w tenisa ziemnego i badmin-
¿e Ministerstwo Sportu i Turystyki pokrywa tona; konserwacji posadzki (wyk³adzina 
po³owê kosztów remontu, na które nasza zosta³a dodatkowo zakonserwowana, pola-
gmina zdoby³a dofinansowanie.kierowana œrodkiem zalecanym przez produ-

Tekst i foto: Dorota Kozdracenta wyk³adziny). Ponadto oprócz remontu 

Odnowiona hala sportowa

Trwaj¹ce oko³o czteromiesiêczne prace 
zwi¹zane z „Adaptacj¹ poddasza u¿ytkowe-
go z przeznaczeniem na Centrum Tworzenia 
Marki Turystycznej – CTMT” – w miejsco-
woœci Bia³a II - dobieg³y koñca. Zadanie 
dotyczy³o wykonania robót budowlanych wego wraz z wykonaniem nowych obróbek 
wykoñczeniowych: œcianki dzia³owe blacharskich i monta¿em klapy oddymia-
z bloczków belitowych, œciany z ceg³y, tynki j¹cej, instalacje elektryczne, instalacje sani-
wewnêtrzne, ok³adziny œcian wewnêtrznych tarne: wodoci¹gowa, kanalizacji sanitarnej, 
z p³ytek, malowanie farbami akrylowymi centralnego ogrzewania i wentylacji. Nad-
powierzchni wewnêtrznych, izolacje ciepl- mieñmy, ¿e odebranie prac mia³o miejsce 
ne, akustyczne i przeciwwilgociowe, paro- pod koniec listopada br. Koszt inwestycji to 
izolacja pod³o¿a i posadzki, monta¿ stolarki suma rzêdu 439 227, 80 z³ brutto.
drzwiowej, wymiana czêœci pokrycia dacho- Tekst: Dorota Kozdra, foto: Referat PiRI

Zakoñczono adaptacjê poddasza u¿ytkowego

Znamy ostateczn¹ listê rankingow¹ wanie to kwota 780 tys. z³, która stanowi 
wniosków o dofinansowanie zadañ, zg³oszo- 50% ca³kowitych kosztów inwestycji.
nych na 2015 rok, przez samorz¹dy powiato- Nadmieñmy, ¿e wniosek na przebudowê 
we i gminne województwa lubelskiego ulicy Wojska Polskiego zosta³ zakwalifiko-
w ramach Narodowego Programu Przebudo- wany na 13 miejscu listy rankingowej. Jak 
wy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeñstwo podaj¹ informacje zamieszczone na stronie 
– Dostêpnoœæ - Rozwój. Wœród zakwalifiko- BIP Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego 
wanych wniosków znalaz³a siê inwestycja w Lublinie z dnia 27 listopada br., o dofinan-
z³o¿ona przez Gminê Janów Lubelski i Po- sowanie ubiega³o siê 45 wniosków. Mówimy 
wiat Janowski. Zadanie dotyczy przebudowy tu o liœcie rankingowej dotycz¹cej dróg 
ul. Wojska Polskiego, a uzyskane dofinanso- powiatowych.                        Dorota Kozdra

Dofinansowanie ulicy Wojska Polskiego

Utrudnienia w przejeŸdzie ulic¹ Ochotni-
ków Wêgierskich, jakie towarzyszy³y nam 
od po³owy listopada br., zwi¹zane by³y 
z pracami remontowymi. Remont ulicy 
zosta³ zakoñczony, a w zwi¹zku z tym ulica 
jest ju¿ przejezdna. By³ to kolejny etap prac 
dotycz¹cych niniejszej ulicy, a zadanie 
zwi¹zane by³o z przebudow¹ drogi gminnej Ochotników Wêgierskich. Odebranie prac 
ul. Ochotników Wêgierskich oraz ³¹cznika mia³o miejsce 4 grudnia br. Wykonawc¹ 
od ul. Partyzantów do ul. Ochotników inwestycji by³o Przedsiêbiorstwo Budowy 
w granicach pasa drogowego. W ramach Dróg i Mostów S.A. z ¯o³ynia. Koszt 
przeprowadzonych robót wyremontowano inwestycji to kwota 99 999, 98 z³ brutto.
tak¿e tereny przyleg³e do pasa drogowego ul. Tekst i foto: Dorota Kozdra

T¹ ulic¹ ju¿ przejedziemy

Dnia 7 listopada 2014 r. rozpoczêto I etap 
budowy budynku remizy OSP w Ujœciu, 
który obejmuje wykonanie fundamentów 
budynku. Wykonawc¹ robót jest firma 
ERIGO Wojciech Dyjach z Janowa 
Lubelskiego. Wartoœæ realizowanych robót 
wynosi 78 728,77 z³ brutto. 

Budowa budynku 
remizy OSP w Ujœciu

Zakoñczono kolejny etap przebudowy 
drogi gminnej ul. Partyzantów wraz z prze-
budow¹ koliduj¹cej infrastruktury technicz-
nej (istniej¹cej sieci gazowej). Wykonawc¹ 
inwestycji by³a firma Komunalne Przedsiê-
biorstwo Robót Drogowych Spó³ka z o. o. 
w Lublinie. Koszt zadania to suma rzêdu 
47 742,14 z³ brutto. Przypomnijmy, ¿e w ra-
mach prac wykonano: przebudowê zjazdów 
do posesji, remont warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni, przebudowê koliduj¹cej 
infrastruktury technicznej. Odebranie prac 

Tekst i foto: Dorota Kozdramia³o miejsce 13 listopada 2014 roku.

Zakoñczono kolejny etap prac na ul. Partyzantów

Trwaj¹ prace dotycz¹ce budowy sieci 
wodoci¹gowej rozdzielczej z przy³¹czeniami 
w ul. Zak¹tnej. Zadanie polega na wybudo-
waniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodo-
ci¹gowej wraz z przy³¹czeniami. Wykonaw-
c¹ inwestycji jest firma WOD- BUD Sp. z. o. 
o. z Kraœnika. Koszt to suma rzêdu 2 311 170, 
00 brutto. Zaznaczmy, ¿e niniejsza kwota o d³. 0,37 km, odtworzenia nawierzchni 
dotyczy projektu, który obejmuje trzy drogowej w iloœci 1751 m2. 
zdania. Budowê kanalizacji sanitarnej i wo- Przypomnijmy, ¿e dofinansowanie, które 
doci¹gowej w ulicy Zak¹tnej, w tym sieæ zdoby³a gmina na realizacje projektu „Kon-
wodoci¹gowa 0,28 km, 16 przy³¹czy oraz 11 tynuacja kompleksowej gospodarki wodno-
przepiêæ istniej¹cych przy³¹czy; sieæ kanali- œciekowej w Gminie Janów Lubelski – etap 
zacji sanitarnej 0,64 km, obejmuje 24 no- IV” realizowanego w ramach Programu 
wych przy³¹czy kanalizacyjnych; odtworze- Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 
nie nawierzchni. Budowê sieci kanalizacyj- 2007 – 2013, wynosi 85% wartoœci zadania. 
nej sanitarnej w ulicy Podlipie o d³. 0, 94 km, Mówimy tu o kwocie oko³o 1, 96 mln z³. 
odtworzenia nawierzchni drogowej, liczba Nadmieñmy, ¿e pozosta³a kwota pochodzi 
planowanych pod³¹czeñ posesji do sieci 44 z bud¿etu Gminy. 
sztuk. Projekt dotyczy tak¿e przebudowy Tekst: Dorota Kozdra, foto: Referat 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Polnej Planowania i Realizacji Inwestycji

Kanalizacja ulicy Zak¹tnej

Przedmiotem zamówienia by³o stworze-
nie poprzez prace adaptacyjne Centrum 
Certyfikacji Wyrobów Regionalnych 
w miejscowoœci Momoty Dolne, obejmuj¹ce wykonania œcian - murków przy schodach 
wykonanie nw. robót budowlanych: wewnêt- i tarasie, monta¿u balustrady schodowej 
rznych: wykonanie œcianek dzia³owych na z prêtów stalowych chromoniklowanych, 
parterze budynku, wykonanie œciany na pod- wykonanie opaski i parkingu o nawierzchni 
daszu, wykonanie tynków wewnêtrznych z kostki brukowej, zbiornika na œcieki, wew-
zwyk³ych, monta¿ stolarki drzwiowej: drzwi nêtrznych instalacji sanitarnych, instalacji 
zewnêtrzne aluminiowe i drzwi wewnêtrzne, ciep³ej wody u¿ytkowej otrzymywanej 
licowanie œcian p³ytkami, uk³adanie posa- z elektrycznego ogrzewacza wody, instalacji 
dzek z p³ytek, malowanie wewnêtrznych po- kanalizacji sanitarnej, instalacji elektry-
wierzchni farb¹ emulsyjn¹, wykonanie tyn- cznej, wykonanie nowej instalacji w pomie-
ków z mieszanki ¿ywicznej na œcianach szczeniach o zmienionym uk³adzie architek-
wewnêtrznych w ci¹gu komunikacyjnym, tonicznym, przy³¹cza kanalizacyjnego. 
monta¿ wentylacji wraz z g³owicami Wykonawc¹ inwestycji by³a firma Zak³ad 
z izolacj¹ z we³ny mineralnej na poddaszu, Us³ugowo – Produkcyjny „Renowacja” 
izolacja z we³ny mineralnej na stropie. z Janowa Lubelskiego.
Wykonane roboty zewnêtrzne dotyczy³y Tekst: Dorota Kozdra,  
wykonania tarasu schodów zewnêtrznych, foto: Bernard Zakoœcielny

Centrum Certyfikacji Wyrobów Regionalnych 
w miejscowoœci Momoty Dolne

powiatowej Momoty Górne – W³adys³awów 
w msc. Momoty Górne w zakresie chodnika 
d³ugoœæ 950 m etap 1 i d³. 222 m. etap 2 strona 
lewa – to nazwa zadania, którego realizacja 

Realizacja g³ównego ci¹gu spacerowo – zosta³a zakoñczona w listopadzie br. 
pieszego w msc. Momoty Górne pod Wykonawc¹ inwestycji by³a firma F. B. S. Z. 
potrzeby mieszkañców w ramach projektu S³awomir Zdunek z Tereszpola. 
budowlanego pn.: Przebudowa drogi 

Przebudowa drogi powiatowej Momoty Górne w zakresie chodnika

Realizacja ci¹gów spacerowo – pieszych 
w Momotach Górnych pod potrzeby miesz-
kañców i turystów w ramach projektu budo-
wlanego pn: Przebudowa Drogi Powiatowej 
Momoty Górne – W³adys³awów w zakresie 
chodnika o ³¹cznej d³. 600 m lewa strona oraz 
budowa zatoki autobusowej – prawa strona – 
to temat kolejnego zadania inwestycyjnego, 
którego prace zosta³y zakoñczone w listopa-
dzie 2014 roku. W ramach przeprowadzo-
nych prac wykonano przebudowê zjazdów 
do posesji oraz zatoki autobusowej, wykona-
no remont warstwy konstrukcyjnej nawierz-
chni, przebudowan¹ koliduj¹c¹ infrastruktu-
rê techniczn¹ oraz dokonano modernizacja 
dojœcia do cmentarza w miejscowoœci Mo-
moty Górne. Wykonawc¹ inwestycji by³a fir-
ma F. B. S. Z. S³awomir Zdunek z Tereszpola. 

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Bernard Zakoœcielny 

Realizacja ci¹gów spacerowo – pieszych w Momotach Górnych
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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Ja- nego w g³osowaniu w dniu 16 listopada. Komisja Rewizyjna: Marek Tomczyk – Prze- Marian Grzegórski – Przewodnicz¹cy, 
nowie Lubelskim, odby³a siê dnia 1 grudnia Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej zosta³a Ewa wodnicz¹cy, Grzegorz Flis – Wiceprzewo- Andrzej £ukasik – Wiceprzewodnicz¹cy, 
2014 roku. Pierwsza sesja Rady Miejskiej zo- Janus, Wiceprzewodnicz¹cym Roman dnicz¹cy, Bielak Zenon, Jarosz Henryk, Bielak Zenon, Wasilewski Ryszard, Wronka 
sta³a otwarta przez Radnego Lecha Wronkê. Kaproñ. Piecyk £ukasz, Startek Bogdan. Lech, Zezuliñska – Sowa Iwona.
Podczas sesji mia³o miejsce z³o¿enie Podczas sesji powo³ano tak¿e cztery komisje Komisja Finansów i Rozwoju Gospodar- Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu, Spraw 
œlubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim: czego: Henryk Jarosz – Przewodnicz¹cy, Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Publicznego: 
Rady Miejskiej, wrêczenie zaœwiadczeñ Komisjê Rewizyjn¹, Komisjê Finansów Krzysztof Kurasiewicz – Wiceprzewod- Lech Wronka – Przewodnicz¹cy, Iwona 
o wyborze Radnych, wybór przewod- i Rozwoju Gospodarczego, Komisjê Gospo- nicz¹cy, Flis Grzegorz, Grzegórski Marian, Zezuliñska – Sowa – Wiceprzewodnicz¹ca, 
nicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady darki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Janus Ewa, £ukasik Andrzej, Startek Kaproñ Roman, Majkowski Ryszard, Piecyk 
Miejskiej, a tak¿e uroczyste z³o¿enie Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisjê Oœwia- Bogdan, Wasilewski Ryszard. £ukasz, Tomczyk Marek. 
œlubowania przez Burmistrza Janowa ty, Kultury, Sportu, Spraw Spo³ecznych Komisja Gospodarki Komunalnej, Przest- Tekst i foto: Dorota Kozdra
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia, wybra- i Bezpieczeñstwa Publicznego. rzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leœnictwa: 

I  se sja Rady  Mi e jsk i e j  w J an o wi e  L ube l sk i m  VI I  k ade n cji

Dnia 16 listopada 2014 roku, po raz kolejny obdarzyliœcie mnie Pañstwo 
swoim zaufaniem, za co serdecznie dziêkujê. Oddaj¹c swój g³os na moj¹ 
osobê, powierzyliœcie mi funkcjê Burmistrza Janowa Lubelskiego. 
Osi¹gniêty, wysoki wynik traktujê jako wyraz zaufania wobec mojej osoby 
oraz dzia³añ podejmowanych w minionych latach. Przede mn¹ wci¹¿ nowe 
wyzwania i wielka odpowiedzialnoœæ. Rozpoczynaj¹c now¹ kadencjê 
myœlê o tych wyzwaniach z optymizmem, ale równie¿ ze œwiadomoœci¹, 
i¿ tylko dziêki ciê¿kiej pracy i pe³nemu zaanga¿owaniu bêdê móg³ 
maksymalnie wykorzystaæ ten cenny czas.

Liczê na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê ze wszystkimi osobami, 
podmiotami spo³ecznymi i gospodarczymi, zainteresowanymi zgodnym 
i m¹drym budowaniem naszej przysz³oœci.

Jeszcze raz dziêkujê za okazane mi zaufanie.

Szanowni Pañstwo! Drodzy mieszkañcy Gminy Janów Lubelski!

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Ko³tyœ

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas niezwyk³y, pe³en uroku, 
wyciszenia, radoœci. To chwila wytchnienia, któr¹ poœwiêcamy 
najbli¿szym. W tym szczególnym dla nas okresie, ¿yczê Pañstwu 
Œwi¹t wype³nionych serdecznoœci¹, spokojem i mi³oœci¹. Nowego 
2015 Roku, spe³niaj¹cego wszelkie marzenia, pe³nego optymizmu, 
wiary i pogody ducha. Niech pod œwi¹teczn¹ choink¹ znajdzie siê 
szczêœcie i wzajemne zrozumienie.
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To ju¿ kolejny rok z rzêdu rozmów z mieszkañcami, Miejska przyjê³a uchwa³ê 
kiedy gmina Janów Lubelski radnymi i przedsiêbiorcami. mówi¹c¹ o zwolnieniu od po-
nie podnosi podatków od By³oby to nierozs¹dne prze- datku od nieruchomoœci w ra-
nieruchomoœci. Nie zmieni nosiæ koszty narzucone przez mach pomocy de minimis 
siê tak¿e stawka podatku rol- administracjê pañstwow¹ na udzielanej nowym przedsiê-
nego. Tak¹ uchwa³ê podjê³a szczebel gminny, na naszych biorcom. Na uwagê zas³ugu-
Rada Miejska podczas sesji mieszkañców” – zaznacza je równie¿ fakt, ¿e wprowa-
dnia 14 listopada br. Uchwa³a Burmistrz Janowa Lubelskie- dzony ustaw¹ w lipcu 2013 
o obni¿eniu œredniej ceny go Krzysztof Ko³tyœ. Brak roku „podatek œmieciowy” 
skupu ¿yta przyjmowanej do podwy¿ek to poniek¹d sku- w janowskiej gminie, przy-
obliczania podatku rolnego tek doœæ niskiego, bo niespe³- jêto tak¿e na dogodnych wa-
zosta³a jednog³oœnie przyjêta na 0,5% wzrostu poziomu runkach, ustalaj¹c korzystne 
przez Radnych. „Taka decyz- inflacji w kraju. Nale¿y pod- stawki dla rodzin wielodziet-
ja jest wynikiem wspólnych kreœliæ, ¿e wczeœniej Rada nych i wielopokoleniowych. 

Gmina Janów Lubelski nadal nie podnosi podatków

wp³aty. Instalacje wykonane do 
dnia 10.12.2014 roku - zamon-
towano ³¹cznie - 776 instalacji 
solarnych. Zaznaczmy, ¿e pla-
nowanych by³o zainstalowanie 

Gmina Janów Lubelski mieszkañcy, u których monta¿ 600 instalacji solarnych.
przypomina, i¿ monta¿ instala- by³ przewidziany w tym roku Mówi¹c tu o monta¿u pieców na 
cji solarnych i pieców jest dokonali wp³at, instalacje mon- biomasê, nale¿y podkreœliæ, ¿e 
realizowany u tych mieszkañ- towane s¹ równie¿ u miesz- zosta³o zamontowanych 90. 
ców, którzy dokonali wp³aty. Ze kañców, którzy przewidziani Wed³ug wczeœniejszych ustaleñ 
wzglêdu na fakt, i¿ nie wszyscy byli w 2015 roku, a ju¿ uiœcili planowanych by³o 70 pieców.

Informacja o monta¿u instalacji solarnych i pieców
Odpowiedzi¹ na wy¿ej   Powy¿sze œrodki zosta³y legle z prac¹ zawodow¹ osób 

postawione pytanie jest Za- przeznaczone na sfinansowa- niepe³nosprawnych, w Za-
k³ad Aktywnoœci Zawodo- nie inwestycji budowlanej, k³adzie bêdzie realizowany 
wej, który powsta³ przy na zakup wyposa¿enia zak³a- program rehabilitacyjny 
janowskim szpitalu. Zak³ad du, œrodków transportu, ma- z uwzglêdnieniem indywidu-
Aktywnoœci Zawodowej jest teria³ów do rozpoczêcia dzia- alnych potrzeb i predyspo-
wyodrêbnion¹ organizacyj- ³alnoœci. Nowa placówka zycji pracowników, poprzez 
nie i finansow¹ jednostk¹ rozpocznie dzia³alnoœæ pod organizacjê zajêæ rehabili-
utworzon¹ w celu zatrudnie- koniec grudnia. Zak³ad Akty- tacji leczniczej, gimnastyki 
nia osób niepe³nosprawnych. wnoœci Zawodowej, którego korekcyjnej – we wspó³pracy 
Realizacja niniejszego przed- g³ównym celem jest rehabili- ze szpitalem, a tak¿e terapia 
siêwziêcia mo¿liwa by³a tacja zawodowa, medyczna indywidualna i grupowa, 
dziêki œrodkom finansowym, i spo³eczna niepe³nospraw- terapia zajêciowa” – podkre-
jakie Powiat Janowski otrzy- nych mieszkañców powiatu œla Renata Ciupak Kierownik 
ma³ z Pañstwowego Fundu- bêdzie mia³ swoj¹ siedzibê œrodowiskowego Domu Sa-
szu Rehabilitacji Osób Nie- w budynku janowskiego mopomocy w Janowie Lu-
pe³nosprawnych. Mówimy tu szpitala powiatowego przy belskim. Zaznaczmy, ¿e 
o sumie rzêdu oko³o 1,5 mln ulicy Zamoyskiego 149. Jak w Zak³adzie Aktywnoœci 
z³., pozosta³a kwota pochodzi podaje nazwa nowej placów- Zawodowej zatrudnienie 
z bud¿etu Starostwa Powia- ki powiatowej, „aktywnoœci znajdzie 50 osób.
towego tj. 1, 5 mln z³. zawodowej”, czyli „równo- Tekst: Dorota Kozdra

Jak zwiêkszyæ szanse zawodowe osób niepe³nosprawnych?

Jednostki Samorz¹du Wojewody Lubelskiego oraz biorczoœci nagroda dla Jed-
Terytorialnego zlokalizowa- Dariusza Jod³owskiego – nostki Samorz¹du Terytorial-
ne na obszarze Województwa Prezesa Zarz¹du Pracodawcy nego Województwa Lubel-
Lubelskiego, które stwarzaj¹ Lubelszczyzny „Lewiatan”, skiego jest ukoronowaniem 
najbardziej przyjazne œrodo- mia³o miejsce wrêczenie wy- dotychczasowej pracy Gmi-
wisko dla przedsiêbiorców, ró¿nieñ. Dyplom i statuetkê ny Janów Lubelski promu-
a tak¿e  najlepiej radz¹ sobie j¹cej postawy przedsiêbior-
z procesem pozyskiwania no- cze wœród spo³ecznoœci lo-
wych inwestorów, oraz za- kalnej, a tak¿e umiej¹cej 
pewniaj¹ przychylne warun- stworzyæ przyjazne warunki 
ki dla prowadzenia dzia³al- dla prowadzenia dzia³alnoœci 
noœci gospodarczej, wykazu- gospodarczej, które przyci¹-
j¹c inicjatywy promuj¹ce po- gaj¹ nowych inwestorów.
stawy przedsiêbiorcze wœród Zaznaczymy, ¿e organizacja 
spo³ecznoœci lokalnej zosta³y Pracodawcy Lubelszczyzny 
wyró¿nione przez Pracodaw- „Lewiatan” powsta³a w grud-
ców Lubelszczyzny Lewia- niu 2001 roku jako regional-
tan w II edycji Konkursu Pro- na reprezentacja prywatnych 
motorów Przedsiêbiorczoœci pracodawców. Obecnie lubel-

ski „Lewiatan” zrzesza kilku-2014. Wœród nich znalaz³a z ramienia naszej gminy z r¹k 
dziesiêciu przedstawicieli siê nasza gmina zdobywaj¹c organizatorów konkursu ode-
ró¿nych bran¿. Pracodawcy tytu³ Laureata Konkursu Pro- bra³a Jolanta Zezuliñska – 
Lubelszczyzny „Lewiatan” motorzy Przedsiêbiorczoœci Kierownik Referatu Archi-
reprezentuj¹ w wojewódz-w kategorii Gmin Du¿ych. tektury i Planowania Urzêdu 
twie Konfederacjê Lewiatan Dnia 14 listopada br., w obe- Miejskiego. To ju¿ kolejny 
bêd¹c¹ jedn¹ z czterech cnoœci Kapitu³y Konkursu, tj. tytu³ Laureata, jaki Gmina Ja-
reprezentatywnych organi-S³awomira Sosnowskiego – nów Lubelski zdoby³a w bie-
zacji pracodawców w kraju.Marsza³ka Województwa Lu- ¿¹cym roku. Ta obecna w ka-

Tekst i foto: Dorota Kozdrabelskiego, Wojciecha Wilka tegorii Promotor Przedsiê-

Najl e p sz y  P ro m o to r P rz e dsi ê bi o rcz o œci

Czy przedsiêbiorca mo¿e 30 osób. W rezultacie, je¿eli wiele mo¿liwoœci. Po pierw-
byæ zrozumiany przez urzêd- do ww. 36 miesiêcy dodamy sze, zyskuje on czas na skom-
nika? Czy urzêdnik mo¿e roczny okres zwolnienia ob- pletowanie za³ogi. Ma sposo-
spojrzeæ na proces inwesty- ligatoryjnego, a przedsiê- bnoœæ, aby przetestowaæ no-
cyjny oczami przedsiêbior- biorca rozpocznie dzia³al- wych pracowników, oceniæ 
cy? Okazuje siê, ¿e jest to noœæ na pocz¹tku roku kalen- ich kompetencje, bez obawy 
mo¿liwe. Œwiadczy o tym darzowego, mo¿e uzyskaæ utraty zwolnienia podatko-
przyjêta uchwa³a Rady zwolnienie z podatku nawet wego, nawet w przypadku 
Miejskiej w Janowie Lubels- na 5 lat! Jednak tym, co wy- zmniejszenia stanu zatrud-
kim, w sprawie zwolnieñ ró¿nia uchwa³ê i stanowi o jej nienia. Po drugie, uchwa³a 
w podatku od nieruchomoœci innowacyjnoœci jest zapis u³atwia korzystanie z do-
w ramach pomocy de mini- w paragrafie czwartym, który finansowañ oferowanych 
mis udzielanej przedsiêbior- jest dowodem g³êbokiego przez Urz¹d Pracy, poprzez 
com. Zwolnienia podatkowe przemyœlenia i zrozumienia dopuszczenie mo¿liwoœci 
zawarte w uchwale kusz¹ dla inwestorów. Dziêki nie- korzystania z ró¿nego rodza-
zarówno bardzo ma³ych jak mu, przedsiêbiorca nie jest ju umów. Nie dziwi, wiêc 
i du¿ych inwestorów. Dla 
wszystkich (z wy³¹czeniem 
inwestycji zwi¹zanych z han-
dlem, produkcj¹ energii 
elektrycznej, telekomuni-
kacj¹) rozpoczynaj¹cych 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
podmiotów, gmina ma coœ do 
zaoferowania. Ka¿d¹ firmê, 
nawet jednoosobow¹, inwes-
tuj¹c¹ na terenie gminy zwal-
nia siê bezwarunkowo, nieja-
ko „na dzieñ dobry”, z podat-
ku od nieruchomoœci na 
okres 12 miesiêcy. Przed³u- zobligowany do zadeklaro- fakt, ¿e samorz¹dowcy z Ja-
¿enie okresu zwolnienia wania stanu zatrudnienia nowa oczekuj¹ zwiêkszo-
o kolejne 12 miesiêcy mo¿li- w dniu otwarcia firmy. Na nego zainteresowania ewen-
we jest pod warunkiem utwo- dope³nienie tego obowi¹zku tualnych inwestorów, tym 
rzenia 5 nowych, pe³no- otrzymuje „365 dni od daty bardziej, ¿e do ww. zwolnieñ 
etatowych miejsc pracy. oddania do u¿ytkowania lub dodaæ mog¹ w pe³ni przy-
Nastêpnie wraz ze wzrostem zg³oszenia zakoñczenia robót gotowane i uzbrojone tereny 
zatrudnienia o kolejne 5 budowlanych nowo wybudo- inwestycyjne w Janowskiej 
osób, ulga podatkowa wzras- wanej budowli, budynku lub Strefie Inwestycyjnej „Bo-
ta o 6 miesiêcy, a¿ do 36 ich czêœci”. Umieszczenie te- rownica”.
miesiêcy przy zatrudnieniu go zapisu daje przedsiêbiorcy El¿bieta Iwankiewicz

Nasza gmina sprzyja przedsiêbiorcom

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt jezdniê, mo¿na ukaraæ man-
4 ustawy z 13 wrzeœnia 1996 datem karnym za stwarzanie 
r. o utrzymaniu czystoœci niebezpieczeñstwa dla ucze-
i porz¹dku w gminach (Dz. stników ruchu drogowego.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 W zwi¹zku ze zwiêkszeniem 
z póŸn. zm), jednym z podsta- bezpieczeñstwa i dobra 
wowych obowi¹zków w³a- wspólnego, apelujemy do 
œcicieli nieruchomoœci jest mieszkañców, by nie zosta-
uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, wiali samochodów na chod-
lodu oraz innych zanieczysz- nikach, ulicach itp. utrud-
czeñ z po³o¿onych wzd³u¿ niaj¹c jednoczeœnie s³u¿bom 
nieruchomoœci chodników. porz¹dkowym odœnie¿anie.
Niewykonanie obowi¹zku W³aœciciele samochodów no-

nale¿y pryzmowaæ na chod-zwi¹zanego z odœnie¿eniem torycznie utrudniaj¹cych od-
niku bezpoœrednio przy kra-chodnika stanowi wykrocze- œnie¿anie bêd¹ poddani dzia-
wêdzi jezdni wzd³u¿ krawê-nie zagro¿one kar¹ grzywny, ³aniom Stra¿y Miejskiej.
¿ników w taki sposób aby o czym stanowi art. 10 ust. 2   Odpowiednia wspó³praca 
odœnie¿anie chodników nie ww. ustawy. Odgarniêty umo¿liwi utrzymanie ulic 
stwarza³o zagro¿enia w ru-œnieg musi byæ sk³adowany w nale¿ytym porz¹dku i po-
chu drogowym. Wyrzucanie w miejscu, w którym nie lepszenie bezpieczeñstwa dla 
œniegu spod posesji na jez-bêdzie powodowa³ zak³óceñ mieszkañców w nadcho-
dniê jest bardzo niebezpie-w ruchu pieszych i samocho- dz¹cej zimie.
czne dla ruchu pojazdów. dów. Œniegu nie mo¿na usu- Ref. Ochrony Œrodowiska 
W³aœciciela posesji, który waæ z chodnika na drogê. i Logistyki UM w Janowie 
usuwa œnieg spod posesji na Œnieg usuniêty z chodnika Lubelskim

Przypominamy o obowi¹zku odœnie¿ania 

Gmina Janów Lubelski w dniu 14 stycznia 2015 r. .lubelskie.pl w prasie, a tak¿e 
og³osi³a przetarg ustny o godzinie 1100 w sali konfe- na tablicy og³oszeñ Urzêdu 
nieograniczony na sprze- rencyjnej Urzêdu Miejskiego Miejskiego w Janowie Lu-
da¿ nieruchomoœci nieza- w Janowie Lubelskim przy belskim.Informacje doty-
budowanej,  po³o¿onej ul. Jana Zamoyskiego 59 /sa- cz¹ce przetargu mo¿na uzys-
w Janowie Lubelskim przy la nr 1, parter/. Cena wywo- kaæ w Referacie Gospodarki 
ul. Œwierdzowej w komp- ³awcza nieruchomoœci wyno- Przestrzennej i Gruntami 
leksie rekreacyjno - wypo- si 310 000,00 z³. Podana cena Urzêdu Miejskiego w Jano-
czynkowym „nad zale- nie obejmuje podatku od wie Lubelskim ul. Jana Za-
wem” w s¹siedztwie Parku towarów i us³ug, który bêdzie moyskiego 59, (pok. nr 22), 
Rekreacji ZOOM Natury, naliczony wed³ug zasad i sta- tel. 15/ 87 24 316 lub 15/ 87 
przyleg³ej do terenów leœ- wek obowi¹zuj¹cych w dniu 24 673, e-mail: gospo-
nych „Lasy Janowskie”, zawarcia umowy z nabywc¹. darkagruntami@janowlubel
stanowi¹cej dzia³kê nr Og³oszenie o przetargu ski.pl; w godzinach pracy 
124/7 o powierzchni 1,4363 opublikowano na stronie Urzêdu, w okresie od ukaza-
ha, obrêb ewidencyjny internetowej: nia siê og³oszenia do up³ywu 
Janów Lubelski Trzeci. www.janowlubelski.pl terminu wp³aty wadium.  
Przetarg na sprzeda¿ nie- w Biuletynie Informacji Pub- Sporz. I.W.
ruchomoœci odbêdzie siê licznej: umjanowlubelski.bip Spr. E. M.

Informacja o sprzeda¿y nieruchomoœci w Janowie Lubelskim
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Szanowni Pañstwo!
Drodzy Mieszkañcy Okrêgu nr 6

Serdecznie dziêkujê za oddanie na moj¹ osobê g³osu w wyborach 
samorz¹dowych. Jest mi niezmiernie mi³o i czujê siê doceniona dziêki Pañstwa 
poparciu. Wygrana zobowi¹zuje i motywuje mnie do dzia³ania. Jest dla mnie 
wyzwaniem do dalszej pracy. Zrobiê wszystko, aby godnie reprezentowaæ nasz¹ gminê i zadbaæ 
o dobro jej mieszkañców w obecnej kadencji.

Z wyrazami szacunku
Radna Rady Miejskiej

Ewa Janus

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê 
Pañstwu spokojnych, radosnych œwi¹t. Aby przy wigilijnym 
stole nie zabrak³o œwiat³a i ciep³a rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niós³ ze sob¹ szczêœcie i wszelk¹ pomyœlnoœæ.

Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Okrêgu nr 9 ( ul. Kamienna, Osiedle Wschód, Osiedle Rozwój)

Sk³adam serdeczne podziêkowania Wyborcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój g³os 
w wyborach samorz¹dowych na Radnego Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.
Zapewniam, ¿e nadal jako Radny bêdê s³u¿yæ swoj¹ prac¹, wiedz¹ i doœwiadczeniem. Uczyniê wszystko, aby 
spe³niæ Pañstwa oczekiwania, zwi¹zane z rozwojem Naszej ma³ej Ojczyzny oraz, ¿e bêdê sumiennie wykonywa³ 
swoje obowi¹zki, maj¹c na wzglêdzie dobro naszego miasta i jego mieszkañców. Jednoczeœnie gratulujê 
wszystkim, którzy te wybory wygrali. 

Z wyrazami szacunku
Radny Rady Miejskiej

Roman Kaproñ

Korzystaj¹c z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, chcia³bym Pañstwu z³o¿yæ najserdeczniejsze 
¿yczenia pe³nych ciep³a, wzajemnej ¿yczliwoœci œwi¹t, 
a w nadchodz¹cym Nowym Roku wszelkiej pomyœlnoœci. 

Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Okrêgu nr 7

Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania 
wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach 
samorz¹dowych obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali 
swój g³os na moj¹ osobê. Chcia³bym zapewniæ, ¿e jako Radny 
Gminy Janów Lubelski zrobiê wszystko, aby nie zawieœæ 
Pañstwa zaufania, a swoje obowi¹zki bêdê wykonywa³ 

sumiennie w poczuciu odpowiedzialnoœci za wspólne dobro mieszkañców 
naszego miasta. Drodzy mieszkañcy osiedla, liczê na Pañstwa pomoc w ró¿nych 
kwestiach oraz oœwiadczam, ¿e Wy równie¿ mo¿ecie na mnie liczyæ. Mam 
nadziejê, ¿e nie zawiodê.

Z powa¿aniem
Radny Rady Miejskiej

Henryk Jarosz

Szanowni Mieszkancy Bialej, 
a takze gminy Janów Lubelski 

Sk³adam Pañstwu najserdecz-
niejsze podziêkowania za okazane mi 
zaufanie, nie tylko jako radnemu, lecz 
przede wszystkim jako przyjacielowi, 
znajomemu, s¹siadowi, mieszkañcowi Bia³ej. 
Wszystkie g³osy, jakie Pañstwo na mnie oddaliœcie, 

zaufanie ka¿dej osoby, wiele dla mnie znaczy, zobowi¹zuje mnie do dalszej 
pracy na rzecz mieszkañców Bia³ej i Gminy Janów Lubelski.

Z wyrazami uznania
Radny 

Rady Miejskiej
Andrzej £ukasik 

Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Okrêgu nr 2

„Stare Miasto”
Serdecznie dziêkujê za okazane mi zaufanie 

i oddane na mnie g³osy. Pañstwa wybór 
zobowi¹zuje mnie do sumiennej pracy dla 
dobra naszego Miasta.

Dla u³atwienia kontaktu ze mn¹ podajê 
swojego e-maila: radna-iwa@o2.pl
i bardzo proszê o pisanie swoich uwag i sugestii 
dotycz¹cych naszego Okrêgu.

Szanowni Pañstwo!

Serdecznie dziêkujê wszystkim miesz-
kañcom £¹¿ka, którzy wziêli udzia³ dnia 16 
listopada 2014 roku, w Wyborach 
Samorz¹dowych, a szczególnie tym, którzy 
oddali na mnie swój g³os. Daliœcie mi tym 
samym, po raz kolejny mandat zaufania. 

Postaram siê was nie zawieœæ.

Z wyrazami szacunku
Radna Rady Miejskiej

Iwona Zezuliñska-Sowa

Z wyrazami uznania
Radny 

Rady Miejskiej
Bogdan Startek

Do³¹czam najlepsze ¿yczenia z okazji 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 
2015 Roku.

Niech Nowonarodzony Chrystus 
obdarza Pañstwa radoœci¹, pokojem, 
nadziej¹ i mi³oœci¹.

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
¿yczê wszystkim spokoju ducha, radoœci, szczêœcia 
i dostatku, chwil mile spêdzonych z bliskimi, oraz 
aby nadchodz¹cy Nowy Rok przyniós³ Wam wiele 
pomyœlnoœci i zmian na lepsze.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, proszê 
przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia. ¯yczê 
Pañstwu smaku wigilijnej wieczerzy, zapachu 
œwierkowej choinki, a Nowym Roku 2015 
mi³oœci i ludzkiej dobroci.

Szanowni Mieszkañcy £¹¿ka z okazji 
zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t, pragnê z³o¿yæ Wam 
najserdeczniejsze ¿yczenia. ¯ycz¹c Mi³ych, 
Spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
spêdzonych w gronie rodzinnym.
 W nadchodz¹cym Nowym Roku 2015, 
spe³nienia najskrytszych marzeñ. Aby ten 
nadchodz¹cy rok, wniós³ w wasze ¿ycie 
i waszych Rodzin radoœæ i zadowolenie.
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PODZIÊKOWANIE
Szanowni mieszkañcy Powiatu Janowskiego

16 listopada 2014 r. odbyly sie Wybory Samorzadowe. 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwosc sklada serdeczne podziekowania wszystkim wyborcom za udzielone 

poparcie w wyborach samorzadowych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, do Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, 
do Rad Miejskich w Janowie Lubelskim i Modliborzycach oraz do Rad Gminn w Batorzu, Chrzanowie, Dzwoli, 
Godziszowie i Potoku Wielkim.

Dzieki Panstwa glosom oddanym na kandydatów startujacych z list Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwosci, 
mamy swoich przedstawicieli na wszystkich szczeblach samorzadu województwa lubelskiego. 

Milo jest nam Panstwa poinformowac, ze Radnym Województwa Lubelskiego z naszego regionu zostal Jan Frania.
Dzieki Panstwa poparciu, uzyskalismy bardzo dobry wynik, zarówno na szczeblu powiatowym, jak i gminnym. 

To dzieki Panstwa glosom i zaufaniu burmistrzem Janowa Lubelskiego zostal Krzysztof Koltys, a wójtem gminy 
Godziszów - Józef Zbytniewski.

To z listy Prawa i Sprawiedliwosci do Rady Powiatu weszlo az 8 radnych, co stanowi 47 % ogólu radnych 
powiatowych, w osobach: Bielecki Jerzy, Kulpa Antoni, Wieleba Józef, Komacki Michal, Pyrzyna Grzegorz, Sowa 
Wladyslaw, Golec Pawel i Zenon Zysko.

Na szczeblu gmin, na 105 radnych gminnych ogólem, mamy 32 radnych, reprezentujacych PiS, co stanowi 30 % ogólu radnych gminnych, a pamietajmy, ze 
komitetów wyborczych, w tych wyborach bylo wyjatkowo duzo. 

Mamy siedmiu radnych w Radzie Miejskiej w Janowie Lubelskim w osobach; Janus Ewa, Jarosz Henryk, Lukasik Andrzej, Majkowski Ryszard, Piecyk Lukasz, 
Tomczyk Marek, Wronka Lech, a szescioro w Radzie Miejskiej w Modliborzycach w osobach; Golec Urszula, Fiut Ryszard, Gebala Adam, Kapusta Marcin, 
Machulak Wladyslaw, Mariusz Wieleba.

Dwoje radnych PiS weszlo do Rady Gminy w Potoku Wielkim; Biala Wioletta, Debniak Tadeusz, a szescioro do Rady Gminy w Batorzu; Pastucha Alina, 
Grzegórski Krzysztof, Niesciur Jaroslaw, Smyl Jerzy, Szabat Ryszard, Szymonczyk Zbigniew.  

Szescioro radnych z list Prawa i Sprawiedliwosci znalazlo sie w Radzie Gminy w Godziszowie; Ciupak Maria, Fac Janusz, Jaworski Henryk, Moskal Czeslaw, 
Sajdak Jan, Sobótka Krzysztof, natomiast  czterech w Radzie Gminy w Dzwoli w osobach; Blacha Jan, Kapron Józef, Malek 
Kazimierz, Malek Marek, a jeden,  Adamek Zbigniew  w Radzie Gminy Chrzanów.
Szczególne podziekowania kierujemy na rece wszystkich osób kandydujacych z list Prawa i Sprawiedliwosci, za Wasza prace 

i zaangazowanie w wyborach. Dzieki Wam osiagnelismy tak dobry wynik. Kazdy glos oddany na pojedyncza osobe zaowocowal 
kolejnym wspólnym sukcesem wyborczym Prawa i Sprawiedliwosci w naszym regionie.

 

Zarz¹d Komitetu 
Prawa i Sprawiedliwoœci 

w Janowie Lubelskim 

Jeszcze raz dziêkujemy za poparcie i wszelkie wyrazy ¿yczliwoœci, 
a z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, t¹ drog¹ chcemy 
z³o¿yæ Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech te najpiêkniejsze 
w roku œwiêta up³yn¹ w ciep³ej serdecznej atmosferze, w gronie rodziny 
i przyjació³. Niech bêd¹ pogodne, refleksyjne i szczêœliwe, a Nowy Rok 
2015 przyniesie wszystko, co najlepsze. 

Z najlepszymi ¿yczeniami dla mieszkañców Powiatu Janowskiego.
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Wiele jest osób, które z ró¿nych 
przyczyn: choroby, bezrobocia, biedy, 
przemocy, samotnoœci… wymagaj¹ opieki, 
pomocy socjalnej i „przywrócenia” zdolno-
œci funkcjonowania w spo³eczeñstwie. 
Ka¿da z nich godna jest uwagi i zaintere-
sowania, ka¿da z nich to jak ma³a kropelka 
wody, czasem w wielkim oceanie ludzkich 
potrzeb i problemów. Czy naprawdê wiemy, 
co dzieje siê w ¿yciu „tych” osób, co ma dla 
„nich” znaczenie? Na pewno jest to wiêcej 
ni¿ mo¿emy dostrzec. „Jesteœmy opie-
kunami ludzi têskni¹cych za lepszym 
œwiatem” – pisa³ Werner Reichman. Ju¿ po 
raz kolejny pracownicy Oœrodków Pomocy 
Spo³ecznej z Powiatu Janowskiego spotkali 
siê, aby uczciæ swoje œwiêto. Dnia 19 
listopada br. podczas uroczystej Gali 
Pracownika Socjalnego, w gronie Dyrekto-
rów jednostek pomocy spo³ecznej, jak: 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia 
Pomocy „Humanus”, Warsztatów Terapii 
Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu Samo- „Dziêkujemy za zaanga¿owanie, za udziela- j¹c za dobr¹ wspó³pracê z samorz¹dem Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy 
pomocy, Placówki Opiekuñczo – Wycho- n¹ pomoc i uœmiech, które s¹ niejednokrot- Powiatu Janowskiego”,  oraz Bartosz Piech Spo³ecznej w Potoku Wielkim. Ponadto 
wawczej „Promyk”, w³adze samorz¹dowe nie dla Pañstwa podopiecznych najwiêk- – Wicestarosta Janowski, a tak¿e Wójtowie wyró¿niono inne zas³u¿one osoby z poszcze-
sk³ada³y najserdeczniejsze ¿yczenia satys- szych dobrem jakiego doœwiadczaj¹, zna- Gmin, którzy swoim pracownikom sk³adali gólnych gmin. Z gminy Janów Lubelski 
fakcji z wykonywanego zawodu, pe³nionego kiem przywracaj¹cym wiarê we w³asne najserdeczniejsze ¿yczenia i podziêkowania wyró¿nienie otrzyma³a Franciszka Jargie³o – 
pos³annictwa, a czasem i ¿yciowej misji. mo¿liwoœci i nadziejê na lepsze ¿ycie” – za pracê. Po raz kolejny zosta³a przyznana d³ugoletni pracownik OPS. Ponadto s³owa 
By³a to tak¿e okazja do wyró¿nienia pracy podkreœli³ Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Jano- nagroda Starosty Janowskiego, jak¹ jest podziêkowania i list gratulacyjny zosta³ 
wszystkich osób, którzy tworz¹ lokalny wa Lubelskiego. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê Ró¿a Pomocy Spo³ecznej. W tym roku tak¹ skierowany tak¿e do Magdaleny Kolasy – 
system pomocy i wsparcia socjalnego. Jerzy Bielecki – Starosta Janowski „dziêku- nagrodê otrzyma³a Gra¿yna Kasica – Dyrektor janowskiego Oœrodka Pomocy 

Spo³ecznej. Nadmieñmy, ¿e spotkanie 
zosta³o poprowadzone przez pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Janowie Lubelskim. Niech s³owa 
wypowiedziane podczas uroczystej Gali 
pozostan¹ motywacj¹ do dalszej pracy na 
rzecz drugiego cz³owieka. Przywo³uj¹c tu 
myœl Alberta Einsteina „S¹ dwie drogi, aby 
prze¿yæ ¿ycie. Jedna to ¿yæ tak, jakby nic nie 
by³o cudem. Druga to ¿yæ tak, jakby cudem 
by³o wszystko…”. 

Wszystko w ¿yciu mo¿na jeszcze zmieniæ… Dzieñ Pracownika Socjalnego

waæ „tak¹ paczkê”. Infor-
macjê na temat rodzin mo-
gliœmy znaleŸæ na stronie 
internetowej:

www.szlachetnapaczka.pl 
W tym roku po raz szósty 
mia³a miejsce uroczysta Gala 
otwarcia bazy dla darczyñ-
ców w rejonie Janów Lubel-
ski. Jej event mia³ miejsce 
dnia 23 listopada w Janow-
skim Oœrodku Kultury. Spot-
kanie zosta³o poprowadzone 
przez Annê Szmidt – lidera 
Szlachetnej Paczki w naszym 
rejonie i Katarzynê Anduko-
wicz – aktorkê filmow¹ 
i telewizyjn¹. Tego dnia na 
deskach JOK wyst¹pi³ zespó³ 
taneczny „JUMP”, Joanna 
Lalek – piosenkarka, zespó³ 
„Janowiacy” ,  Mateusz  
Ma³ek, a tak¿e zespó³ Jakie by³o ogromne roz- na zimê… z tym bêdzie go-
„G.A.T.E.” oraz „Pakwin”.czarowanie, gdy siedmiolet- rzej. Wiele jest takich rodzin, 
Film promocyjny towarzy-nia Oliwia zamiast wymarzo- dla których „zwyk³y” prezent 
sz¹cy otwarciu bazy dla nego prezentu dosta³a od œw. chocia¿by w postaci produk-
darczyñców, wprowadzi³ nas Miko³aja misia. Nie potrafi³a tów ¿ywnoœciowych, odzie-
w tematykê „Szlachetnej obejœæ siê z t¹ myœl¹, ¿e jej ¿y, œrodków czystoœci, s³ody-
Paczki”, która jest jednym rodzice nie spe³nili jej proœ- czy, zabawek, artyku³ów 
z wielu marzeñ, odpo-by. Misio niestety jeszcze te- szkolnych, mo¿e przynieœæ 
wiadaj¹cych na potrzeby go samego dnia zosta³ wy- radoœæ, szczêœcie. Dla jed-
innych. Przez te wszystkie rzucony do kosza… W tym nych „te prezenty” s¹ pow-
lata w Powiecie Janowskim samym czasie, kiedy dziew- szechnoœci¹ dnia, dla innych 
obdarowano przesz³o 300 czynka pisa³a list do œw. podarunkami, które uszczê-
rodzin (w tym 60 rodzin - Miko³aja, na drugim koñcu œliwi¹ niejedno smutne serce. 
w roku bie¿¹cym). Nadmieñ-miasta ma³y Filipek marzy³ Jak wiemy, s¹ takie rodziny 
my, ¿e od wielu lat w t¹ o maskotce. Nigdy nie pisa³ w naszej gminie, w naszym 
ogólnopolsk¹ akcjê w³¹czaj¹ listu do œw. Miko³aja, wie- powiecie, które potrzebuj¹ 
siê nie tylko osoby indy-dzia³, ¿e nie mo¿e na nic li- wsparcia. Szlachetna Paczka 
widualne, rodziny, ale tak¿e czyæ. Jak t³umaczy³a Jego – to ogólnopolska akcja, 
instytucje, czy samorz¹d. mama „podobno Miko³aj nie która ma na celu pomoc ro-
Jednym z tych darczyñców zagl¹da w tê stronê miasta”. dzinom najbardziej potrze-
jest Urz¹d Miejski w Janowie Zreszt¹ wiedzia³, ¿e bez buj¹cym. Po wczeœniejszym 
Lubelskim.misia zawsze mo¿e siê rozpoznaniu potrzeb danej 

Tekst i foto: Dorota Kozdraobejœæ, natomiast bez kurtki rodziny, mo¿emy przygoto-

Jest wiele marzeñ do spe³nienia
Jedne s¹ zw¹tpione, pe³ne smutku i ³ez, 

drugie kryj¹ optymizmu i nadziei czas. 
D³onie… ludzkie d³onie, ile w nich mo¿na 
skryæ? Jeszcze inne tul¹ nasze marzenia do 
snu. By nastêpnego dnia silniejszym wstaæ, 
i z tych d³oni, jak z serca innym iskrê ciep³a 
ofiarowaæ. D³onie… znak po³¹czenia, 
mogliœmy dostrzec na tytu³owej stronie 
zaproszenia, które otrzymaliœmy na and-
rzejkowe spotkanie organizowane ju¿ po raz 
dwudziesty drugi przez Stowarzyszenie 
Klubu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych w Janowie Lubelskim.
„B¹dŸmy razem” – to has³o, które 
towarzyszy³o niniejszemu spotkaniu, jakie 
odby³o siê póŸnym popo³udniem dnia 22 
listopada br., w Restauracji Myœliwska. Tym 
wszystkim wspólnym chwilom towarzy- Podczas spotkania mia³a miejsce prezentacja 
szy³o tak¿e poczucie bliskoœci. Ka¿dego wierszy zaproszonych goœci. Mowa tu 
roku w gronie zaproszonych goœci mo¿emy o Marcie Œwiæ – niepe³nosprawnej poetce, 
dostrzec osoby niepe³nosprawne (z powiatu której towarzyszy³a Regina Ma³ek z WTZ 
janowskiego, kraœnickiego, bi³gorajskiego z Janowa Lubelskiego. Przed zgroma-
i stalowowolskiego), ich opiekunów, oraz dzonymi goœæmi swój wiersz zaprezentowa³ 
wszystkich tych, którzy, na co dzieñ s¹ obok tak¿e poeta Krzysztof Cezary Buszman.  
„Nich”, którym „wystarczy niewielk¹ iskrê S³owa p³yn¹ce z ust goœci, by³y nie tylko 
wiary daæ”. Do takich osób nale¿y Krzysztof zaproszeniem do dalszej andrzejkowej 
Ko³tyœ – Burmistrz Janowa Lubelskiego imprezy, ale tak¿e klamr¹ spinaj¹c¹ „ludzkie 
z ma³¿onk¹ Mariol¹ Ko³tyœ, Czes³aw losy” w t¹ jedn¹ chwile tak¹ jak ta, aby po raz 
Krzysztoñ – Zastêpca Burmistrza, Bo¿ena kolejny powiedzieæ sobie „podniesiesz siê, 
Czajkowska – Sekretarz Gminy, Pawe³ nawet z dna co nie ma dna, potrafisz wstaæ”.
Wiœniewski – Prezes JSNP „HUMANUS” 
wraz z ma³¿onk¹ Agnieszk¹ Banasiak – 
Wiœniewsk¹ – Dyrektor Oœrodka Rewa-
lidacyjno – Wychowawczego w Janowie 
Lubelski, Anna Œmit – Dyrektor PCPR, 
Natalia Kiszka z OPS w Janowie Lubelskim, 
Joanna P¹k - poetka niepe³nosprawna, 
a tak¿e znajomi i przyjaciele Prezesa KRON 
– Andrzeja £ukasika z lubelskiego 
Stowarzyszenia „Jesteœmy kropl¹” oraz 
z lubelskiej telewizji - Dorota Boczek i Anna 
D¹browska. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jeœli iskrê wiary masz potrafisz wstaæ

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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OG£OSZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO
Z DNIA 19 GRUDNIA 2014r.

o ponownym wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „STARE CENTRUM”

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu z³o¿onych do projektu planu jest Burmistrz 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. Janowa Lubelskiego . 
U. z 2012 r. poz. 647 z póŸn. zm.)  Uwagi mo¿na sk³adaæ, zgodnie z art. 
zawiadamiam o ponownym wy³o¿eniu do 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
publicznego wgl¹du projektu miejsco- darowaniu przestrzennym na piœmie: 
wego planu zagospodarowania prze- w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Jano-
strzennego miasta Janowa Lubelskiego – wie Lubelskim, pok. nr 23, lub za poœred-
„STARE CENTRUM” sporz¹dzanego na nictwem operatora pocztowego na adres: 
podstawie uchwa³y nr XVII/95/12 Rady Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim, ul. 
Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27 Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów 
stycznia 2012 roku w sprawie przyst¹pienia Lubelski; jako wniesione na piœmie uznaje 
do sporz¹dzenia miejscowego planu siê równie¿ uwagi wniesione w postaci 
zagospodarowania przestrzennego miasta elektronicznej, w formach o których mowa 
Janowa Lubelskiego – „Stare Centrum”. w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wy³o¿enie projektu planu oraz prog-

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 nozy oddzia³ywania na œrodowisko odbê-
pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  dzie siê w dniach od 02.01.2015 r. do 
3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnieniu 23.01.2015 r., w siedzibie  Urzêdu Miejs-
informacji o œrodowisku i jego ochronie, kiego w Janowie Lubelskim, pok. nr 26, 
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-przy ul. Jana Zamoyskiego 59,  od ponie-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na dzia³ku do pi¹tku, w godz. od 9.00 do 15.00.
œrodowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 

Dyskusja publiczna nad rozwi¹zania- z póŸn. zm.) zwanej dalej ustaw¹, wymie-
mi przyjêtymi w projekcie planu zostanie niony wy¿ej, projekt miejscowego planu 
przeprowadzona w dniu 14.01.2015 r. zagospodarowania przestrzennego podlega 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Janowie strategicznej ocenie oddzia³ywania na 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 œrodowisko, w tym z zapewnieniem mo¿li-
w sali nr 1, o godz. 11:00. woœci udzia³u spo³eczeñstwa –  w okresie 

wy³o¿enia do publicznego wgl¹du. Wnioski Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o plano-
i uwagi w postêpowaniu w sprawie waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
strategicznej oceny oddzia³ywania na ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête 
œrodowisko – stosownie do przepisu art. 54 w projekcie planu miejscowego, mo¿e 
ust. 3 ustawy nale¿y wnosiæ na zasadach wnieœæ uwagi.  
okreœlonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 

Uwagi nale¿y sk³adaæ do Burmistrza przywo³anej na wstêpie ustawy o plano-
Janowa Lubelskiego  z podaniem imienia waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza- w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, 09.02.2015 r.
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym Burmistrz Janowa Lubelskiego
terminie do dnia 09.02.2015 r. Krzysztof Ko³tyœ

sie Ciosmakom (miód gry- ¯elazko (Twórcy – ceramika miód i jego przetwory, owo- gospodarstwa agroturysty-
czany), Alinie Myszak (rêko- ³¹¿kowska), Bronis³awie Jar- ce, warzywa, konfitury, po- czne i pensjonaty, hotele, 
dzie³o – kwiaty z krepiny gie³o (twórcy – Kultywo- wid³a, wyroby cukiernicze szlaki turystyczne, itp.. 
i bibu³y), Centrum Szkole- wanie plastyki obrzêdowej), i piekarnicze itp) oraz lokal- Wydarzenie: cykliczne imp-
niowo – Wypoczynkowemu Muzeum Regionalnemu ne napoje (syropy, soki, rezy kulturalne, sportowe, 
„DUO” (smaki – zraziki w Janowie Lubelskim (wy- nalewki, wina itp.). rekreacyjne (rajdy rowero-
wo³owe z kasz¹ gryczana darzenie – ogólnopolskie Rêkodzie³o: wyroby rêko- we, sp³ywy kajakowe, itp.). 
i sosem grzybowym), Gmi- Spotkania Garncarskie), Te- dzielnicze i rzemieœlnicze, Zaznaczmy, ¿e wrêczono 
nie Janów Lubelski (wyda- resie Ciosmak (Smaki – malarstwo. Twórcy - zespo³y oko³o szeœædziesi¹t certyfi-

Nasze babcie, nasze ma- duktów lokalnych Ziemi rzenie – Festiwal Kaszy nalewka miodowa), Zespo- folklorystyczne, grupy tea- katów w piêciu kategoriach. 
my, ciocie znaj¹ te smaki, co Janowskiej”. „Gryczaki”), Restauracji ³owi Obrzêdowemu „Jano- tralne, taneczne, kabaretowe, Kolejna edycja wiosn¹ 2015 
wiêcej znaj¹ przepisy na ich Uroczyste wrêczenie certy- Hetmañskiej Pañstwu W. Cz. wiacy” (Twórcy – Kultywo- pisarze itp. Produkt: produk- roku.
przygotowanie. Jedne – fikatów mia³o miejsce 15 Sulowskim (Smaki – go³¹bki wanie tradycyjnego folk- ty i us³ugi turystyczne, Tekst i foto: Dorota Kozdra
mówimy to o „regionalnych grudnia br., w obecnoœci z kaszy gryczanej i boro- loru), Ochotniczej Stra¿y Po-
smakach” s¹ przekazywane w³adz samorz¹dowych Po- wików), Danieli Flis (Smaki ¿arnej w Janowie Lubelskim 
z pokolenia na pokolenie, wiatu Janowskiego. Spot- – wiœniówka tradycyjna, (Wydarzenie – Zimowe spot-
drugie powsta³y w oparciu kanie zosta³o poprowadzone orzechy w³oskie w miodzie kanie na nartach biegowych), 
o w³asne receptury. Miód przez Janinê Skubik – Prezes gryczanym), Feliksie Flis Antoniemu Florczakowi 
gryczany, olej lniany, gry- Lokalnej Grupy Dzia³ania (Smaki – grzyby czosn- (Produkt turystyczny – „Mu-
czok godziszowski, wêdzony „Leœny Kr¹g”. kowe), Józefowi Flis (rêko- zeum Fotografii”).
bia³y ser, go³¹bki z kaszy Z Gminy Janów Lubelski dzie³o –œwiece z wosku Przypomnijmy, ¿e certyfika-
gryczanej i borowików, wiœ- certyfikaty zosta³y wrêczo- pszczelego), Henrykowi ty przyznano w piêciu kate-
niówka tradycyjna – to tylko ne: Ryszardowi Martyna Kurzyna (Twórcy – ceramika goriach: smaki: lokalne pot-
niektóre spoœród kilkudzie- (twórczoœæ literacka), Hele- ³¹¿kowska), Adamowi ¯ela- rawy (potrawy i dania goto-
siêciu produktów, które nie Fiut (twórczoœæ plasty- zko (twórcy – ceramika ³¹¿- we, miêso, ryby, drób, wêd-
uzyska³y certyfikaty „Pro- czna), Kazimierzowi i Tere- kowska), Mieczys³awowi liny, nabia³, sery, farsze, 

Promowano „produkty lokalne”

Szanowni Pañstwo! 
Mieszkañcy osiedla 

Zaolszynie
Pragnê gor¹co podziêkowaæ wszystkim wyborcom -  

którzy w tegorocznych wyborach samorz¹dowych oddali 
na mnie swój g³os. Szczególnie dziêkujê mieszkañcom os. 
Zaolszynie. Niezmiernie cieszy mnie fakt, i¿ obdarzyli 
mnie Pañstwo tak du¿ym zaufaniem udzielaj¹c swego 
poparcia, za co serdecznie ju¿ dziœ wszystkim dziêkujê. 

Tym samym pragnê zapewniæ, ¿e jako Radny Rady Miejskiej, bêdê pracowa³ na 
wspólne dobro naszego osiedla Zaolszynie i naszej Gminy. 

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Flis

Radny Rady Miejskiej 
w Janowie Lubelskim

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê 
wszystkim Pañstwu mi³ych, radosnych Œwi¹t 
spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze, 
oraz samych szczêœliwych dni w nadchodz¹cym 
2015 roku.

W nowym sk³adzie dnia 17 grudnia 2014 ul. Sukienniczej – to pierwsze uchwa³y 
roku, Rada Miejska podjê³a pierwsze uchwa- uchwalone podczas grudniowej sesji Rady 
³y. Uchwa³a dotycz¹ca wydzier¿awienia na Miejskiej. Zaznaczmy, ¿e wy¿ej wspomnia-
rzecz dotychczasowego dzier¿awcy, tj. ne nieruchomoœci gruntowe zostan¹ wy-
Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodo- dzier¿awione na okres jednego roku. W pun-
wej Spó³ka Akcyjna w Stalowej Woli nieru- kcie podjêtych uchwa³ znalaz³ siê tak¿e te-
chomoœci gruntowej, po³o¿onej w obrêbie mat dotycz¹cy nabycia na rzecz Gminy nie-
ewidencyjnym Janów Lubelski Czwarty, ko- ruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Ujœciu.
lejno wyra¿enie zgody na zawarcie umowy Niniejsza nieruchomoœæ zostanie przezna-
na rzecz dotychczasowego najemcy tj. czona na poszerzenie nieruchomoœci gmin-
Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodo- nej stanowi¹cej drogê, w celu umo¿liwienia 
wej budynku wielololokalowego po³o¿one- poprawy warunków dojazdu do gruntów leœ-
go przy ul. Sukiennicza 40, a tak¿e uchwa³a nych ich w³aœcicielom.  Kolejn¹ znacz¹c¹ 
mówi¹ca o wydzier¿awieniu na rzecz uchwa³¹ zatwierdzon¹ przez Radnych Rady 
dotychczasowego dzier¿awcy tj. Ruch S. A. Miejskiej by³ temat dotycz¹cy zmiany pod-
nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w obrê- miotu zarz¹dzaj¹cego Zak³adem Unieszkod-
bie ewidencyjnym Janów Lubelski Czwarty, liwienia Odpadów Komunalnych w Borow-
oraz podjêcie uchwa³y w sprawie wydzier¿a- nicy, mówi¹cy o powierzeniu Zak³adu  - 
wieniu na rzecz dotychczasowego dzier¿aw- Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej 
cy tj. Doroty Milewskiej nieruchomoœci i Mieszkaniowej sp. z. o.o w Janowie Lubel-
gruntowej – budynku znajduj¹cego siê przy skim.                           Tekst: Dorota Kozdra

Rada Miejska nowej kadencji podjê³a pierwsze uchwa³y

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

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
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Andrzejki s¹ okazj¹ do wp³ywa na ich osobowoœæ. 
zorganizowania ostatnich Przygotowania do Andrzejek 
hucznych zabaw przez rozpo- trwa³y w obu oœrodkach przez 
czynaj¹cym siê adwentem. kilka dni.  Opiekunowie 
Ludzie pe³ni si³ i zdrowi, wspólnie z podopiecznymi 
w ci¹gu ca³ego roku korzysta- przygotowywali odœwiêtne 
j¹ z wielu okazji i czêsto ucze- ubrania i nowe fryzury. Trwa³y 
stnicz¹ w ró¿norodnych spot- prace w kuchniach, gdzie pie-
kaniach, zabawach, uroczy- czono pyszne ciasta. 
stoœciach, jubileuszach , itp. W œrodê 26 listopada 2014 r. 
Dla Mieszkañców „BARKI” do Mieszkañców „BARKI” 
Domu Pomocy Spo³ecznej im. przybyli Uczestnicy Warszta- Wspólna zabawa, podczas Mo¿e komuœ wydawaæ siê 
Jana Paw³a II w Janowie tów Terapii Zajêciowej w Ja- o czym tu pisaæ, ot by³a której odbywa³y siê wró¿by 
Lubelskim, œwiat wygl¹da nowie Lubelskim z ks. Walde- zabawa. Ta zabawa by³a trwa³a kilka godzin. Sponta-
nieco inaczej. Osoby te wyma- marem Olechem, a tak¿e Pani przygotowana przez wielu nicznoœæ, nieukrywana ra-
gaj¹ ca³odobowej opieki Anna Œmit Dyrektor Powiato- ludzi dla ludzi, których los doœæ, serdecznoœæ do innych 
i czêsto maj¹ problemy z poru- wego Centrum Pomocy Ro- ciê¿ko doœwiadczy³, którzy ludzi i czêsto wrêcz bezgra-szaniem siê. Ze wzglêdu na dzinie w Janowie Lubelskim. ci¹gle oczekuj¹ na drugiego niczne zaufanie do swoich niepe³nosprawnoœæ ruchow¹ Dyrektor „BARKI” Mariola cz³owieka. Wielu z nas czêsto opiekunów malowa³o siê na ka¿da forma ich aktywizacji, Surtel, powita³a zebranych nie wie jak zachowaæ siê przy twarzach wszystkich uczest-w tym równie¿ poprzez spot- i zabawa ruszy³a z pe³nym spotkaniu z ludŸmi niepe³no-ników.kania integracyjne, korzystnie animuszem i radoœci¹. sprawnymi, nie wie jak 

rozmawiaæ, o czym mówiæ.
Tych, którzy nie mieli bli¿-
szego kontaktu z osobami 
niepe³nosprawnymi zapew-
niam, ¿e po bli¿szym kontak-
cie z nimi mo¿na nawet prze-
wartoœciowaæ swoje w³asne 
¿ycie. Widzia³em jak Miesz-
kañcy DPS bior¹ Gazetê 
Janowsk¹ do rêki, szukaj¹ 
zdjêæ z „BARKI” i ciesz¹ siê, 
¿e jest tam ich kolega, kole-
¿anka lub opiekunka. Redak-
cja w³¹cza siê w ¿ycie Miesz-
kañców, a uœmiech i podziê-
kowania s¹ wielk¹ nagrod¹ .
¯yczê Mieszkañcom zdrowia, 
radoœci wszelkiej pomyœlnoœci 
i do nastêpnego spotkania!

Teskt i foto: Jan Machulak

Andrzejki w „BARCE”

Okres Rekolekcji Intronizacyjnych w parafii 
Œwiêtej Jadwigi Królowej Polski dobieg³ koñca 
prowadzony by³ przez Ojców Redemptorystów. 
W œrodê 03.12.2014 Msza Œwiêta z kazaniem 
rekolekcyjnym odby³a siê tak¿e w” BARCE” Domu 
Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II. Mszê 
koncelebrowan¹ odprawia³ ojciec Waldemar Sojka 
z Zakonu Redemptorystów wraz z ksiêdzem kapela-
nem Tadeuszem Ocimkiem. „Wy chorzy i cierpi¹cy 
jesteœcie skarbem koœcio³a”, cytowa³ s³owa Ojca 
Œwiêtego Jana Paw³a II, ojciec Waldemar. Na kanwie 
tych s³ów przebieg³o ca³e kazanie. Po Mszy Œwiêtej 
Teresa Duda odczyta³a AKT INTRONIZACYJNY 
NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA KRÓLA 
KRÓLÓW I PANA PANÓW. 
Uroczystoœæ dobieg³a koñca a mieszkañcy zaczêli 
przygotowywaæ siê do Mszy Intronizacyjnej 
w godzinach wieczornych w koœciele parafialnym, 
w której uczestniczyæ bêd¹ przedstawiciele „BARKI” 
sk³adaj¹c zawierzenie i poœwiêcenie Najœwiêtszemu 
Sercu Jezusa.

„W y  ch o rz y  
i ci e rp i ¹cy  je ste œci e  
sk arbe m  k o œci o ³a… ”

Od XX lat powstaj¹ w Polsce czystoœæ Chrystusa Króla, w koœ- i rozwoju czci Najœwiêtszego Serca wydarzenie rekolekcji uœwietni³ Jezusa Króla Królów i Pana Panów.
Wspólnoty dla Intronizacji Naj- ciele zosta³ wystawiony spektakl Pana Jezusa”. W tym duchu Bo¿ej swoj¹ obecnoœci¹ Ks. Biskup Ed- Pieœñ „Bo¿e coœ Polskê” zakoñ-
œwiêtszego Serca Jezusa Króla w oparciu o pisma S³. B. Rozalii Mi³oœci, w poniedzia³ek by³  doko- ward Frankowski, który przewo- czy³a tê donios³¹ uroczystoœæ, któr¹ 
Królów i Pana Panów. Od pocz¹tku Celakówny, pt.: „Idê œladami Króla nany osobisty wybór Najœwiêt- dniczy³ uroczystej Mszy Œw., wyg- uœwietnia³ swym piêknym œpiewem 
powstawania Wspólnot w diecezji królów i Pana panów”,  nawi¹zu- szego Serca Pana Jezusa na Króla ³osi³ homiliê, po której nast¹pi³ kul- Chór Nauczycielski, a tak¿e delega-
sandomierskiej opiekunem by³ JE. j¹cy do jej objawieñ mistycznych, swoich serc poprzez Akt: „Jezu minacyjny moment, wieñcz¹cy cje z proporcami Chrystusa Króla 
Ks. Bp Edward Frankowski i jest w których Pan Jezus przekaza³ Jesteœ Królem. Jezu Jesteœ moim Intronizacjê Najœwiêtszego Serca z 14 parafii z diecezji sandomiers-
wsparciem dla Wspólnot do dziœ. przes³anie, aby Intronizacja Jego Królem. Daj mi poznaæ Wolê Twoj¹ Pana Jezusa Króla Królów i Pana kiej oraz z Bi³goraja. Na tê uroczy-
W parafii Œw. Jadwigi Królowej Najœwiêtszego Serca „odby³a siê Panie. Oto jestem”. We wtorek, Panów w wymiarze spo³ecznym stoœæ przyjecha³a p. Ewa Nosiadek, 
w Janowie Lubelskim. Wspólnota w ka¿dej duszy w Polsce i na ca³ym o godzinie 21, dzwony og³osi³y z udzia³em w³adz koœcielnych krajowa animatorka Wspólnot  dla 
dla Intronizacji NSPJ powsta³a w œwiecie”. czas Intronizacji w rodzinach, gdzie i œwieckich naszego œrodowiska. Intronizacji Najœwiêtszego Serca 
pierwsz¹ niedzielê Adwentu 2004 W pierwszych dniach Adwentu, parafianie podczas wspólnej mod- Jako pierwszy „Akt Kap³anów” Pana Jezusa w kraju i za granic¹ 
roku, i odt¹d przez dziesiêæ lat Misjonarze Redemptoryœci: o. litwy, zaprosili mi³uj¹ce Serce odczyta³ proboszcz parafii, ks. dr oraz p. Ewa Rokoszewska – anima-
w ka¿d¹ niedzielê trwa adoracja Andrzej Zaj¹c i o. Waldemar Sojka Chrystusa Króla do swoich rodzin. Jacek Beksiñski w asyœcie ksiê¿y torka diecezji sandomierskiej i Te-
przed Najœwiêtszym Sakramentem. przeprowadzili czterodniowe reko- 3 grudnia 2014 roku w œrodê, pracuj¹cych w parafii, a po podpi- resa Nowak – animatorka z Czêsto-
Cz³onkowie starali siê czêsto  ucze- lekcje intronizacyjne. W sobotê wielk¹ radoœæ mieli te¿ mieszkañcy saniu Aktu, z³o¿eniu bia³ych i czer- chowy.
stniczyæ we Mszy œw. i sakramen- i niedzielê by³y g³oszone nauki „BARKI” DPS im. Œwiêtego Jana wonych ró¿, i otrzymaniu pami¹t- Uwieñczeniem tego wielkiego, hi-
tach, brali udzia³ w rekolekcjach,  wprowadzaj¹ce w problematykê Paw³a II o godz. 9-tej rano, zosta³a kowego obrazu Chrystusa Króla storycznego wydarzenia parafial-
nocnych czuwaniach na Jasnej Intronizacji. Wg wskazañ, jakie da³ odprawiona Msza Œw. przez kape- z r¹k ks. Biskupa Edwarda, nego by³a uroczystoœæ odpustowa 
Górze i na Œwiêtym Krzy¿u. Ta mo- Pan Jezus Rozalii, „Intronizacja to lana ks. Tadeusza i misjonarza O. nastêpny Akt odczyta³y Siostry Œwiêtej Barbary. G³êboka i wielka 
dlitewna postawa doprowadzi³a do nie jest tylko formu³ka zewnêtrzna, Waldemara z kazaniem rekolekcyj- Zakonne, a potem kolejno przedsta- mi³oœæ Boga pozwoli³a Œwiêtej  
celu, jakim by³a Intronizacja Naj- ale ma siê odbyæ w ka¿dej duszy. nym. Mieszkañcy i pracownicy wiciele Urzêdu Miejskiego i Rady Patronce wytrwaæ do koñca swo-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa w pa- Maria Ma³gorzata da³a poznaæ zaprosili Pana Jezusa do swoich Miejskiej, Rady Powiatu i Staros- jego m³odego ¿ycia, które odda³a za 
rafii. Ostatnie tygodnie Wspólnota œwiatu moje Serce, wy zaœ kszta³tu- serc, a po komunii œw.  dokonali twa Powiatowego, delegacje insty- wiarê  pod miecz w³asnego ojca. 
wype³ni³a gor¹c¹ modlitw¹ o ot- jcie dusze na mod³ê Mego Serca. Ja Aktu Intronizacji, uznaj¹c Chrystu- tucji i zak³adów pracy, rodzin, Aby to wielkie dzie³o Intronizacji 
warcie serc parafian na Mi³oœæ chcê niepodzielnie panowaæ w ser- sa za Króla z proœb¹, aby Boski wspólnot i stowarzyszeñ m³odzie- NSPJ dokona³o siê w ca³ej OjczyŸ-
Boskiego Serca oraz wielkim zaan- cach ludzkich. Pañstwa oddane Lekarz umacnia³ w wierze chorych, ¿owych, a po ka¿dym z nich nie i œwiecie, proœmy Matkê Najœ-
ga¿owaniem w przygotowania do panowaniu Chrystusa i Jego Bos- niepe³nosprawnych i osoby w po- wybrzmiewa³y s³owa: „Króluj nam wiêtsz¹, by za Jej przyczyn¹, ka¿dy 
zbli¿aj¹cej siê uroczystoœci. kiemu Sercu dojd¹ do szczytu desz³ym wieku, a wszystkim, któ- Chryste! Ostatni Akt odczyta³y: p. z nas poprzez g³êbokie ¿ycie wiar¹, 
W dniach 4/5 listopada mia³a miej- potêgi”. Nasz Œwiêty Jan Pawe³, rzy im pomagaj¹ b³ogos³awi³ w pra- El¿bieta Gil i p. Czes³awa Wójcik - wytrwa³¹ modlitw¹, nawróceniem, 
sce ca³odobowa adoracja Najœwiêt- mówi³: ¿e „Bóg jest Mi³oœci¹” oraz: cy, ¿yciu osobistym i rodzinnym. animatorka Wspólnoty dla Introni- najgorêtsz¹ mi³oœci¹ ku Panu Bogu, 
szego Sakramentu w parafii. W uro- „I ja zachêcam was do odnowy O godzinie 18.30 najwa¿niejsze zacji Najœwiêtszego  Serca Pana móg³ ¿yæ Bo¿ym Prawem i byæ 

œwiadkiem Mi³oœci Serca Jezuso-
wego na co dzieñ. 
Nasz Œwiêty Jan Pawe³ II w czasie 
pielgrzymki do Ojczyzny, mówi³: 
„Polska sta³a siê w naszych 
czasach, ziemi¹ szczególnie odpo-
wiedzialnego œwiadectwa”. A za-
tem, wype³niaj¹c pos³annictwo S³. 
B. Rozalii, dzie³o Intronizacji 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 
Króla Wszechœwiata, sta³o siê fak-
tem dokonanym w parafii Œw. 
Jadwigi Królowej.
Króluj nam Chryste! - Zawsze 
i wszêdzie!                 Teresa  Duda

Intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa Króla Wszechœwiata w parafii  Œw. Jadwigi Królowej!

Tekst i foto: Jan Machulak
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dziennikarki z Radia Lublin – Ewy czajnie biednych. Jeden z nich – 
Dados, pomys³odawczyni i g³ównej dziesiêcioletni ch³opiec Przemek, nie 
organizatorki akcji z Lubelskiego prosi³ o pieni¹dze, lecz o pomoc 
Sztabu.  Jak wspomina³a Pani Ewa – w znalezieniu dla siebie pracy. Prze-
„wszystko” zaczê³o siê w paŸdzier- mek mia³ wielu przyjació³ z podob-
niku 1993 r., kiedy do programu nymi problemami. Niniejsze wyda-
radiowego dla dzieci pt. „Jasiek – rzenie sk³oni³o do og³oszenia w Ra-
dobranocka dla najm³odszych” diu Lublin zbiórki darów pod has³em 
przysz³o kilkoro dzieci z lubelskiej „Pomó¿ Dzieciom Przetrwaæ Zimê”. 
starówki. Jak siê póŸniej okaza³o by³y Uczestnicz¹c w tej akcji dajemy 
to dzieci bêd¹ce w trudnej sytuacji cz¹stkê swego… serca nieznanemu W tej akcji – jak zaznaczaj¹ 
¿yciowej, z rodzin wielodzietnych, ma³emu przyjacielowi w potrzebie.organizatorzy nie zbieramy œrodków 
niepe³nych, patologicznych i zwy- Tekst i foto: Dorota Kozdrafinansowych, lecz dary rzeczowe 

odzie¿, obuwie, ¿ywnoœæ, s³odycze, 
œrodki czystoœci, zabawki.
Przypomnijmy, ¿e zebrane „poda-
runki” wydawane s¹ w Oœrodkach 
Pomocy Spo³ecznej przed Œwiêtami 
Bo¿ego Narodzenia. Mowa o Ogól-
nopolskiej Akcji Charytatywnej 
„Pomó¿ Dzieciom Przetrwaæ Zimê”, 
do której ju¿ po raz jedenasty, 
w³¹czy³a siê janowska podstawówka, 
a dok³adnie organizatorzy i wolontar-
iusze Akcji ze Sztabu nr 75 przy 
PSPzOI w Janowie Lubelskim, na 
czele z Joann¹ Kulpa i Joann¹ Lenart. 
Wielka zbiórka darów akcji odby³a 
siê 22 i 23 listopada 2014 r. 
Zainicjowanie akcji mia³o miejsce 
dnia 19 listopada br., przy udziale 

Ma³e m u p r z y jaci e l o wi  w p o tr z e bi e

W niedzielê 23 listopada, odby³a siê Na zaproszenie pomys³odawczyni akcji pani 
wielka uliczna zbiórka „Pomó¿ dzieciom Ewy Dados wyst¹pi³a uczennica klasy IIIa 
przetrwaæ zimê”. Dary dla dzieci zbierane Julka Fija³kowska oraz zespó³ muzyczny 
by³y w wielu miejscowoœciach w ca³ej KLESZCZE. Œwiat³a kamer,  blask fleszy nie 
Polsce. G³ówny sztab akcji mieœci³ siê p rzestraszy³y naszych m³odych artystów, 
w Lublinie, w siedzibie Radia Lublin przy którzy zaœpiewali i zagrali na wysokim 
ulicy Obroñców Pokoju 2. Kiedy w niedzielê poziomie, czego dowodem by³y wielkie 
wolontariusze w ró¿nych miejscach miast brawa i uznanie od licznie zgromadzonej 
Polski zbierali dary, w Sali Koncertowej publicznoœci. 

Na zakoñczenie nasi artyœci udzielili Radia Lublin odbywa³ siê wielki koncert 
wywiadu, dziennikarzowi muzycznemu galowy. M³odzi artyœci z lubelskich szkó³ 
panu Dariuszowi Tureckiemu, którego i przedszkoli œpiewaj¹c, tañcz¹c kwestowali 
mo¿na by³o wys³uchaæ na ¿ywo na antenie na rzecz dzieci z ubogich rodzin. W kon-
Radia Lublin 102,2.cercie wziêli udzia³ równie¿ uczniowie 

PSPzOI w Janowie Lubelskimnaszej szko³y.

Koncert galowy akcji „Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê”
w Janowie Lubelskim. 
Przygotowane wró¿by oraz 
ciekawe opowieœci na temat 
zwyczajów tego wyj¹tko-
wego wieczoru, zachêci³y 
uczniów tych m³odszych, 
jak i tych starszych do 
wspólnej zabawy oraz poz-
woli³y na zapoznanie siê 
z tradycjami, jakie obowi¹-
zywa³y w Polsce, na prze-

Ostatni tydzieñ listopada strzeni wielu stuleci. Noc 
sz³oœæ, a wigilia Œw. And-tego roku, by³ doskona³¹ Œw. Andrzeja jest czasem, 
rzeja by³a w tradycji ludowej okazj¹, aby uczestniczyæ kiedy wszyscy, nawet ci naj-
momentem prze³omowym. w wyj¹tkowych lekcjach bardziej gorliwi sceptycy, 
Wierzono, ¿e wró¿by prze-i zabawach o zwyczajach porzucaj¹ swój racjonalny 
prowadzone w tym w³aœnie „Andrzejek” w naszym œwiatopogl¹d i zastanawiaj¹ 
dniu, kiedy œwiat realny regionie. Zajêcia zosta³y siê, co ich w ¿yciu mo¿e 
³¹czy³ siê ze œwiatem magii, poprowadzone (od 24 do 28 spotkaæ. Od wieków poszu-
nie maj¹ prawa siê nie ziœciæ.listopada) przez pracowni- kiwano ró¿norakich sposo-
Tekst i foto: Dorota Kozdraków Muzeum Regionalnego bów, aby zajrzeæ w przy-

Co przyniesie ci los? Odpowiedzi¹ jest lany wosk

Zak³adki do ksi¹¿ek maj¹ tak¿e swoj¹ conym konkursowi Z historii zak³adki do 
historiê… Jedna z pierwszych wzmianek ksi¹¿ki, które odby³o siê w PBW im. KEN 
odnosz¹ca siê do zak³adki ksi¹¿kowej w Lublinie Filii w Janowie Lubelskim 
pochodzi z roku 1584, kiedy to Christopher 19.11.2014 r. z udzia³em uczniów z Pu-
Barker, nadworny drukarz królowej El¿- blicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami 
biety, podarowa³ jej jedwabn¹ zak³adkê Integracyjnymi w Janowie Lubelskim  
z frêdzlami. Wiêcej informacji i ciekawostek z wychowawcami A. KuŸnick¹ i M. Stolarz.
mo¿na by³o us³yszeæ na spotkaniu poœwiê- Anna £opata

Zak³adki do ksi¹¿ek maj¹ tak¿e swoj¹ historiê… 
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By³a Wigilia Bo¿ego Na- którego dostrzeg³ wymarzo-
rodzenia. Tego dnia ma³y Fi- n¹ kolejkê. Ma³y Filip wie-
lip nie myœla³ o prezentach dzia³, ¿e nie mo¿e pozwoliæ 
i wigilijnej kolacji. Myœla³ sobie na taki prezent. Wie-
o wizycie lekarza do swojej dzia³ te¿, ¿e ka¿da minuta 
chorej babci. Zbli¿a³a siê dzia³a na nie korzyæ stanu 
osiemnasta godzina. Pomoc zdrowia jego babci. Jednak¿e 
nie nadchodzi³a. Filip posta- jakaœ si³a sprawi³a, ¿e nie 
nowi³, ¿e musi udaæ siê po le- móg³ oderwaæ wzroku od 
karstwa. Wychodz¹c z domu szopki, znajduj¹cej siê przy 
jeszcze raz spojrza³ na scho- wejœciu do parafialnego 
rowan¹, zmêczon¹ twarz koœcio³a. Spojrza³ na Józefa 
swojej babci. Ju¿ by³ przy i Maryjê, na ma³e dzieci¹tko. tego wieczoru z wielk¹ uwa- w kamienicy obok i starsza towan¹ kolacjê wigilijn¹. worzy³ drzwi, spojrza³ i do-
drzwiach, kiedy odezwa³ siê Dostrzeg³, ¿e nie jest sam g¹ przegl¹da album z foto- Pani poetka, która swoje Gdy zobaczy³ uœmiech i ra- strzega³ tam œw. Miko³aja, 
Jej g³os: „pamiêtaj Filip w potrzebie. Wiele ludzi grafiami. Kim s¹ te osoby na smutki „ukrywa” w wier- doœæ na twarzy swojej babci, który powiedzia³, ¿e ma dla 
uwa¿aj na siebie”. Filip do przechodzi³o obok betlejem- zdjêciach? Jest tak¿e w in- szach. „Dlaczego ja ich nigdy przypomnia³ sobie s³owa, niego prezent. Ma³y Filip by³ 
koñca nie bra³ pod uwagê skiego ¿³obka, tylko nieliczni nym domu, starsze ma³¿eñs- nie widzia³em?” – pyta³ siê mówi¹ce o tym, aby zawsze bardzo zaskoczony. Nie li-
tych s³ów, wszak, tego dnia, przystanêli. W pewnej chwi- two, które w oknie swego samego siebie Filip. „Tyle kierowa³ siê g³osem serca. czy³ na ¿aden upominek. 
tego wigilijnego wieczoru li, wpatruj¹c siê w postaæ mieszania stawia zapalony razy przechodzi³em t¹ drog¹ Babcia powiedzia³a mu, ¿e W piêknie zapakowanym 
nie straszne by³y mu s³owa… rodziny œwiêtej dostrzeg³, lampion. Filip dostrzeg³, te¿ do szko³y. Zawsze siê œpie- gdy uda³ siê po lekarstwa dla pude³ku, znajdowa³a siê 
By³ 24 grudnia 1894 roku. jakby przez mg³ê swoich inn¹ kwestiê, ¿e na twarzy szy³em”. Ma³y Filip zrozu- niej, przysz³a do niej jej kolejka. Ta sama ze sklepo-
Ulice miasta coraz bardziej rodziców, którzy powiedzie- wszystkich spotkanych osób mia³ coœ jeszcze, ¿e nie pre- s¹siadka z pomoc¹. Nie tylko wej wystawy. Kto by³ œw. 
opustosza³y. Jedynie uliczne li mu, aby w ¿yciu zawsze nie zauwa¿y³ radoœci. D³ugo zenty, s¹ wa¿ne tego wieczo- posprz¹ta³a dom, ale przygo- Miko³ajem? Starszy Pan, 
lampy oœwietla³y, czy te¿ kierowa³ siê g³osem serca. To zastanawia³ siê, dlaczego tak ru, a obecnoœæ ukochanej towa³ kolacjê. „Nawet nie któremu pomóg³ Filip, by³ on 
jakby wskazywa³y ma³emu serce mówi³o mu, aby nie jest. Przecie¿ to Wigilia Bo- osoby. To dla niej, pokona³ wiem, kiedy to by³o, ponie- w³aœcicielem sklepu. Tego 
Filipowi drogê… pe³n¹ ta- pozostawia³ nikogo w pot- ¿ego Narodzenia, dlaczego swój strach i uda³ siê po wa¿ mia³am wra¿enie, ¿e wieczoru zrozumia³, ¿e nie 
jemnic. Wiedzia³, ¿e w tym rzebie. Nie potrafi³ odmówiæ nikt z tych osób nie cieszy siê lekarstwa. Mia³ tylko babciê. œpiê” – oznajmi³a swojemu wa¿ne s¹ pieni¹dze i iloœæ 
momencie strach i niepew- pomocy starszemu Panu, z nadchodz¹cych œwi¹t? Zegar koœcielny wybi³  wnuczkowi starsza Pani. sprzedanych zabawek, lecz 
noœæ raczej nie pomog¹, który przepracowany i zmê- Ka¿da osoba, skrywa pewn¹ osiemnast¹. Gdy wraca³ od „Pamiêtam natomiast pewne rodzina. Tego dnia w³aœciciel 
wiedzia³, ¿e tylko on mo¿e czony zamarz³by na ³awce tajemnicê. Pewna Pani prze- lekarza, przystan¹³ na rynku zdarzenie ze swojego snu. sklepu postanowi³, ¿e za-
pomóc chorej babci. Filip obok swego sklepu. Nie móg³ gl¹daj¹ca album ze zdjêcia- miasta, gdzie znajdowa³a siê Widzia³am w nim jak poma- miast pracowaæ do póŸna, 
nigdy nie udawa³ siê sam na pozostawiæ na pastwê losu mi. Na tych fotografiach ogromna choinka mieni¹ca gasz starszemu Panu”. Ma³y wróci wczeœniej do domu. 
miasto, tym bardziej o tej wyg³odnia³ego ch³opca, któ- widniej¹ jej zmarli rodzice. siê od kolorowych œwiate³ek. Filip przypomnia³ sobie Tam czeka³a na niego ¿ona 
porze. Tego wieczoru nie remu odda³ cukierki. Tego Starsze ma³¿eñstwo, które Podszed³ do niej, popatrz w wszystkich, których spotka³ z wigilijn¹ kolacj¹. Do pre-
mia³ innego wyjœcia. Jego wieczoru Filip zauwa¿y³, je- w oknie swego domu stawia niebo. Pomyœla³ o swoich tego wieczoru. Obieca³ so- zentu, który otrzyma³ Filip 
jedenastoletnia szczup³a syl- szcze jedn¹ rzecz, ¿e w tej lampion - oni wyczekuj¹ rodzicach. Nie prosi³ o ¿aden bie, ¿e gdy nastêpnym razem od œw. Miko³aja do³¹czona 
wetka szybko zniknê³a za bieganinie ¿ycia, tak napraw- powrotu swojego syna z pra- prezent, lecz o zdrowie swo- bêdzie szed³ do szko³y bêdzie by³a ma³a karteczka. Na niej 
rogiem ulicy. Wystawy skle- dê ludzie nie zauwa¿aj¹ sa- cy. Ma³e dziecko, które z utê- jej babci. Na niebie b³ysnê³a bardziej uwa¿ny. Dochodzi³a nastêpuj¹ce s³owa: „choæ-
pów mieni³y siê od koloro- mych siebie. Pewien m³o- sknieniem czeka na powrót gwiazda. Wiedzia³, ¿e czas, dziewiêtnasta. Z ulicy do- byœmy ca³y œwiat prze-
wych œwiate³ek i przyci¹ga³y dzieniec, który ten dzieñ rodziców z podró¿y s³u¿bo- aby wracaæ do domu. Gdy bieg³ œpiew kolêd. Filip gdy mierzyli w poszukiwaniu 
uwagê niejednego przechod- spêdza w pracy, ze wzglêdu wej. Jest jeszcze Pan Zegar- wróci³ do domu, babcia po- ³ama³ siê op³atkiem ze swoj¹ piêkna, nie znajdziemy go 
nia. Flip nie móg³ siê oprzeæ, na fakt, ¿e nikt nie czeka na mistrz, mieszkaj¹cy na rogu czu³a siê lepiej. Gor¹czka babci¹, us³ysza³ pukanie do nigdzie, jeœli nie nosimy 
aby nie zatrzymaæ siê przy niego w domu. Pewna Pani, ulicy, który samotnie spêdza minê³a. Na stole w pokoju drzwi. „Kogo tu niesie?” – go w sobie”.
jednym z nich, na wystawie, która od wielu lat w³aœnie œwiêta. Malarz, mieszkaj¹cy dostrzeg³ nakrycie i przygo- zapyta³a babcia. Filipek ot- Dorota Kozdra

O p o wi e œæ wi gi l i jn a

Tradycje wykonywania oz- wspólnymi si³ami. Obecnie co-
dób i dekoracji z okazji Bo¿ego raz rzadziej wykonuje siê ozdo-
Narodzenia s¹ kulturze ludowej by Bo¿enarodzeniowe w domu. 
naszego regionu bardzo bogate. Kto z nas pamiêta kolorowe 
Znane by³y tzw. paj¹ki – ozdoby ³añcuchy wykonane z bibu³y 
wieszane  pod sufitem, a tak¿e i s³omki. Muzeum Regionalne 
„drzewko”- niewielkie drzewko wysz³o z interesuj¹c¹ inicjatyw¹ 
œwierku lub jod³y, zdobione oz- zorganizowania warsztatów, 
dobami z papieru i s³omy, tak¿e dotycz¹cych wykonania trady-
wieszane pod sufitem. Starsi cyjnych ozdób choinkowych. 
domownicy w wybranych regio- Zajêcia mia³y charakter pracy 
nach Polski preferuj¹ jeszcze „t¹ manualnej opartej na ró¿no-
tradycjê”. Przyszed³ czas na rodnych technikach dawnych 
choinki – ubierane w ozdoby i wspó³czesnych. Jak zaznaczaj¹ 
wykonywane z papieru koloro- pracownicy Muzeum „wspólne 
wego, s³omy, bibu³y. Wiele star- wykonanie tradycyjnych ozdób 
szych osób pamiêta z dzieciñ- œwi¹tecznych – to tylko niektóre 
stwa tego typu ozdoby, wykony- atrakcje, które Muzeum przygo-
wane w rodzinnym gronie, towa³o dla wszystkich uczest-

ników warsztatów w dniach od 9 
do 12 grudnia”.
Warsztaty by³y nie tylko inte-
resuj¹c¹ lekcj¹ dotycz¹c¹ kul-
tury naszego regionu, ale dla 
tych ma³ych uczestników spot-
kania (udzia³ w warsztatach 
wziêli uczniowie szkó³ podsta-
wowych) niecodzienn¹ zabaw¹.
Spotkania zosta³y poprowa-
dzone przez lokalnych twórców 
ludowych i muzealników.
Wœród dekoracji z bibu³y i pa-
pieru kolorowego symbolizu-
j¹cych Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia mogliœmy dostrzec 
anio³ki, ³añcuchy, paj¹czki, je-
¿yki, pawie oczka. Dodatkow¹ 
atrakcj¹ by³o wspólne ubieranie 
choinki. Podkreœlmy, ¿e ka¿d¹ 
ozdobê wykonan¹ podczas 
warsztatów, uczestnicy spot-
kania mogli zabraæ do domu. 

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Piotr Widz

Wœró d z i e l o n y ch  ga³¹z e k  ch o i n k i
Wœród mroku grudniowe-

go poranku, przy blasku za-
palnych œwiec rozbrz-
miewa adwen-
towa pieœñ.
Jest  jeszcze 
wczeœnie. Od 
strony drzwi ko-
œcielnych do-
biega ch³ód zi-
mowego dnia. 
M³odsi, starsi, 
dzieci. D³onie dziecka 
trzymaj¹ w rêku zapalone 
œwiece. To czas wyczekiwania. W takiej 
atmosferze jest miejsce na refleksjê 
dotycz¹c¹ naszego ¿ycia. Jest spokój. W tej 
ciszy kolejny dzieñ budzi siê do ¿ycia. Za 
chwilê, za jakiœ czas, ulice miasta bêd¹ 
wype³nione. Bêdzie to dopiero za jakiœ czas. 
Dochodzi szósta. W tym milczeniu szukamy 
odpowiedzi na wiele pytañ, które pozostawi³ 
nam wczorajszy dzieñ. W tym mroku, 
szukamy œladów nadchodz¹cego dnia. Nasze 
serca pisz¹ kolejny list, a w nim tylko „kilka” 
s³ów - „U mnie wszystko jak dawniej, tylko 
œwiat jest mniej kolorowy, tylko ¿ycie pêdzi 
coraz prêdzej, tylko ludzie szybciej trac¹ 
g³owy…”. Mrok œwi¹tyni rozpraszaj¹ 
zapalone œwiece. W tej ciszy daleki jest 
œwiat. W tej ciszy jest ból, strach, s¹ ³zy. Jest 
wiara… Co przywiod³o do œwi¹tyni starsz¹ 
kobietê? Jest nadzieja… O czym myœli 
m³odzieniec, który ws³uchujê siê w s³owa 
adwentowej pieœni? Jest mi³oœæ… Co 
chcia³yby powiedzieæ zap³akane oczy matki? 
W d³oniach skrywamy zapalon¹ œwiece - 
symbol oczekiwania na przyjœcie Jezusa. Ten 
p³omieñ pyta nas, czy to ju¿ czas?
Ka¿dego ranka, kiedy wyruszamy w poszu-
kiwaniu œwiat³a, w naszych sercach rodzi siê 
pytanie, czym jest dla nas „¿ycie i prawdziwa 
mi³oœæ”?
 

Poszukuj¹c œwiat³a

Dorota Kozdra
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okres czasu. Przypomnij- by³a najlepsza z mo¿liwych. Marcin W. - Helikopter, ¿eby kom Gazety Janowskiej. 
my, ¿e premiera pierwszego D.K. - Jak wygl¹da³ sk³ad szybko wróciæ. Bêdziemy oryginalni tak jak 
programu kabaretu odby³a kabaretu w pocz¹tkowych Micha³ W. - Ja, no nie wiem, Tofik i powiemy „Najpiêk-
siê 1 grudnia 1999 roku. Ani jego latach? mo¿e du¿y okrêt z zaopatrze- niejszych Œwi¹t Bo¿ego Na-
Mru Mru ma za sob¹ 15 lat M.W. - Pocz¹tkowo by³ on niem. rodzenia, utkanych z ser-
estrady. Jak zapisa³ siê tak piêcioosobowy, potem do³¹- Marcin W. - Nie ja bym wzi¹³ decznoœci, radoœci i mi³oœci – 
d³ugi czas w pamiêci za³o- czy³ Micha³ Wójcik. Kolejno paciorki, móg³bym siê póŸ- ¿yczy Marcin Wójcik, Mi-
¿yciela kabaretu, pytam nasz zespó³ zrobi³ siê trzy- niej na coœ innego wymieniæ. cha³ Wójcik, Waldemar Wil-
Marcina Wójcika. osobowy. Ja, czyli Marcin D.K. - Co, lub kto stanowi ko³ek, czyli Ani Mru Mru.
M.W. - Trudno jest spamiêtaæ Wójcik, On, czyli Micha³ dla Panów motywacjê Jeszcze raz dziêkujê za roz-
wszystkie wystêpy, a muszê Wójcik i Ona, czyli Joanna i wsparcie w pracy? mowê i ¿yczê sukcesów za-
stwierdziæ, ¿e „trochê siê” Kolibska. W takim gronie Marcin W. - Motywacj¹ jest wodowych. „Jeœli siê nie da, 
ich nazbiera³o. Dla mnie oso- jeŸdziliœmy na pierwsze fe- kredyt, który ka¿dy ma i musi a bardzo siê chce, to mo¿-
biœcie – na pocz¹tku – by³ to stiwale. W 2001 roku, kiedy go sp³aciæ. Wsparcia nie ma- na” to tytu³ przedstawienia, 
czas zw¹tpienia, który prze- odesz³a Joasia, do³¹czy³ do my ¿adnego… niestety. którego dnia 4 grudnia 

Wy¿ej przywo³ane zda- zrz¹dzi³ losem, ¿e tak do- rodzi³ siê w nadziejê i szansê. nas Waldek Wilko³ak. W tym D.K. Dziêkujê za rozmowê. 2014 roku byliœmy „ucze-
nie, mo¿na przeró¿nie in- brany sk³ad (od 2000 roku) Myœlê, ¿e ten czas dobrze sk³adzie wystêpujemy do M.W. - Mo¿e kanapeczkê? stnikami”. Có¿ by „ten 
terpretowaæ, co wiêcej mo- potrafi nam przekazaæ, jak wykorzystaliœmy i bêdziemy dziœ. D.K. - Dziêkujê, nie bêdê zwrot” nie znaczy³, brzmi 
¿na odnieœæ do ró¿nych as- mo¿na ¿yæ na weso³o. to robiæ w dalszym ci¹gu. D.K. - Sk¹d kabaret czerpie Panu podjadaæ. niew¹tpliwie optymistycz-
pektów ¿yciowych. Wiedz¹ Kabaret znany jest ka¿dej Cieszy mnie niezmiernie pomys³y na nowe skecze? Z okazji nadchodz¹cych nie. Miejmy go na uwadze 
coœ na ten temat Panowie publicznoœci, mam tu na fakt, ¿e robiê to, co lubiê, ¿e M.W. - Z obserwacji ¿ycia, Œwi¹t, czego ¿yczy³by kaba- w Nowym 2015 Roku.
z kabaretu Ani Mru Mru. myœli przedzia³ wiekowy od to, co robiê lubi¹ inni i jest to tego, co widzimy, czego ret Ani Mru Mru, czytelni- Dorota Kozdra
Kto z nas nie zna skeczu 5 do 105 lat. Mo¿e na pocz¹- doceniane. doœwiadczamy my, czy nasi 
o „biednym” wampirze tek przedstawimy, czy te¿ D.K. - Lista nagród jest znajomi. „to wszystko” prze-
Tofiku, którego w szkole przypomnijmy „dru¿ynê” doœæ d³uga. Proszê wymie- nosimy na „deski” kabaretu. 
przeœladuj¹ dzieci. „Tofik! kabaretu. Marcin Wójcik – niæ wa¿niejsze… Pokazuj¹c przy tym t¹ jaœ-
Nie wydurniaj siê! Nor- pomys³odawca i za³o¿yciel M.W. - Tak na szybko to niejsz¹ stronê naszego ¿ycia. 
malnie idŸ!”. Kto z nas nie Ani Mru Mru. Absolwent Grand Prix oraz Nagroda Pu- Rol¹ kabareciarza jest „to 
pamiêta, co mo¿na za- warszawskiej AWF (Wy- blicznoœci na XIX Prze- wszystko” skomentowaæ, 
mówiæ w Chiñskiej Re- dzia³u Zamiejscowego gl¹dzie Kabaretów PAKA w odpowiedni humorysty-
stauracji. Trzeba poczekaæ w Bia³ej Podlaskiej). Przez (Kraków 2003), nagroda czny sposób przerysowaæ, 
jedynie „tsy minuty”, cztery lata pracowa³ jako Kabaretów (Z³ote Koryto), ubarwiæ. Artysta kabaretowy 
a póŸniej powiedzieæ sobie nauczyciel wychowania fi- Z³ote Koryto Tajnego Jurora, uwa¿am, ¿e to taki cz³owiek, 
„smacznego”, gdy¿ na py- zycznego w Szkole Podsta- Z³ote Koryto Publicznoœci który ma uszy szeroko otwar-
tanie zadane kelnerowi – wowej i Gimnazjum w Lu- oraz Melodyjna Nagroda im. te i obserwuje rzeczywistoœæ, 
„To, w takim razie, a¿ siê blinie. Jak podkreœla „zdo- Artura na XV Rybnickiej a nastêpnie wybiera z niej „te 
bojê zapytaæ, co wy robicie byty zawód pomaga mi Jesieni Kabaretowej Ryjek interesuj¹ce tematy”… kuli-
z kota”. Uzyskamy odpo- w obecnej pracy”. Marcin (Rybnik 2010 oraz Rybnik narne – dopowiada Micha³ 
wiedŸ – „A z kota, to kisiel jest autorem wiêkszoœci 2013). Wójcik.
i ciastka”. Kabaret Ani skeczów i tekstów kabare- D.K. - Artysta kabaretowy? D.K. - Ile poœwiêcacie czasu 
Mru Mru, dobrze wie jak tu. Micha³ Wójcik – jakby M.W. -  To cz³owiek, który na próby?
poradziæ sobie na przes³u- od zawsze zwi¹zany ze potrafi rozbawiæ publicz- M.W. - Szczerze mówi¹c ra-
chaniu, kiedy bêd¹ nas py- scen¹. By³ pracownikiem noœæ, który potrafi nawi¹zaæ czej nie wiele. Staramy siê 
taæ o „nasze ciemne intere- Teatru Patnomimy Kla- kontakt z publicznoœci¹. My manewrowaæ, improwizo-
sy”, jak wygl¹da dzieñ bez sycznej „Scena Ruch” nie bierzmy siê z nik¹d. Jako waæ. Liczy siê pomys³ przed-
facebooka. Nikt lepiej nie w Lublinie. Artysta kabare- Ani Mru Mru wspó³pra- stawienia skeczu. Oczy-
opowie nam bajki o „Czer- towy i mim w jednej osobie. cujemy z innymi kabaretami. wiœcie wa¿ny jest jego odbiór 
wonym Kapturku”. Mamy Waldemar Wi³ko³ek – ab- D.K. - Kabaret ma na kon- przez publicznoœæ.
wtedy gwarantowany „spo- solwent Wydzia³u Prawa cie spory dorobek artysty- D.K. - Czy macie takie mo-
kojny sen”. Gdy bêdziemy i Administracji UMCS czny oraz nagrody. Która menty na scenie, w których 
mieli natomiast w¹tpliwo- w Lublinie. Jak mówi¹ z nich jest dla was szcze- sami nie potraficie pow-
œci, co do swojego przysz³e- o nim koledzy z kabaretu gólna? strzymaæ siê od œmiechu?
go losu, zawsze mo¿emy „dŸwiêkowiec, osoba do M.W. - Nagroda publiczno- M.W. - Staramy siê unikn¹æ 
o swoj¹ przysz³oœæ zapytaæ wszystkiego i podpora mo- œci, która by³a podkreœleniem takich sytuacji, to by œwiad-
Czes³awa Ciemnos³ucha. ralna grupy”. O wielkiej naszej pracy. Otrzymanie jej czy³o o braku profesjonaliz-
Niech nie zaskoczy nas od- popularnoœci kabaretu by³o dla nas wszystkich wiel- mu, ale jeœli ju¿ takie „mo-
powiedŸ, ¿e „A, tak! Oczy- œwiadczy iloœæ otrzyma- kim impulsem i potwierdze- menty” maj¹ miejsce, to 
wiœcie, tak. Przysz³oœæ – nych nagród, wyró¿nieñ, niem faktu, ¿e to, co robimy pozostaje nam nic innego, jak 
tak, z tym, ¿e do pi¹tku”. a tak¿e zwyciêstwo w  ple- podoba siê innym, ¿e do tej obróciæ to w dobry ¿art.
Ani Mru Mru  zapozna nas biscycie Telekamery 2007. pory na nasze wystêpy przy- D.K. - Dobry ¿art, to 
z „¿yciem ma³¿eñskim”, Przypomnijmy, ¿e na Ani chodzi spore grono osób. wed³ug kabaretu?
a mo¿e inaczej, „jak przetr- Mru Mru, g³osowa³o 189. W skrócie mówi¹c, ¿e ludzie M.W. - Pracujemy nad tym 
waæ w ma³¿eñstwie”, wcze- 932 czytelników „Tele chc¹ nas jeszcze ogl¹daæ. od dzieciñstwa.
œniej „jakie skutki mo¿e Tygodnia”. O wielkiej po- Przepraszam teraz siê wzru- D.K. - Czy czêsto siê sprze-
przynieœæ wieczór kawa- pularnoœci œwiadczy³a wy- szy³em… czacie?
lerski”. Te ostatnie „¿ycio- pe³niona sala kameralna D.K.  - Mo¿e chusteczkê? Micha³ W. - Do zale¿y od mo-
we rozterki” by³y g³ównym JOK, która podczas wy- M.W. - Nie wystarczy, wolê jego apetytu. Aby nie wypaœæ 
tematem wyst¹pienia lubel- stêpu kabaretu (4 grudnia obrus (œmiech) z normy to raz na tydzieñ. 
skiego kabaretu dnia 4 br.,) pêka³a w szwach. D.K. - Sk¹d wzi¹³ siê po- D.K. - Czy zawód – artysta 
grudnia 2014 roku w Ja- Bilety na „koncert”, sprze- mys³ na kabaret i sk¹d kabaretowy, kabareciarz, 
nowskim Oœrodku Kultury. da³y siê w b³yskawicznym w³aœnie taka nazwa Ani mo¿na nazwaæ prac¹?
Zanim na deskach JOK tempie. Patrz¹c na prezen- Mru Mru? M.W. - Tak.
wys³uchaliœmy „koncertu” towane przez artystów M.W. - Mo¿e zacznê od tego, D.K. - Gdybym mia³ dzieliæ 
Ani Mru Mru, zanim mo- kabaretowych skecze z gru- ¿e do za³o¿enia kabaretu dwa zawody, kim Panie 
gliœmy siê dowiedzieæ, jakie py Ani Mru Mru, nie mamy zainspirowa³o mnie „¿ycie”. Marcinie chcia³by Pan byæ?
w¹tpliwoœci mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, by z pe³nym Od zawsze by³em fanem M.W. - Artyst¹ kabaretowym 
ka¿da osoba wychodz¹ca przekonaniem stwierdziæ, sceny kabaretowej i œledzi- i ¿u¿lowcem.
za m¹¿ i czy warto, wpro- ¿e „potrafi¹ rozbawiæ pu- ³em polskie kabarety. Pocz¹t- D.K. - Jakie s¹ zaintere-
wadzaæ je w ¿ycie, o swojej blicznoœæ do ³ez”. Pomimo kowo wspólnie z Micha³em sowania Panów. Pan Mi-
pracy, o swoich zaintereso- faktu, ¿e stacje telewizyjne Wójcikiem, wystêpowa- cha³?
waniach, a tak¿e o tym, emituj¹ programy kabare- liœmy dla znajomych, potem Micha³ W. - Golf, deska 
sk¹d kabaret czerpie pomy- towe co rusz, to jednak sze- dla coraz wiêkszego grona. snowboardowa, motocykle. 
s³y na nowe skecze, oraz jak rokie grono osób przycho- Zauwa¿yliœmy, ¿e to, co robi- Tyle wystarczy. 
wygl¹da³ pierwszy wystêp dzi na spektakle. Wyre¿y- my sprawia przyjemnoœæ D.K. - Pan Marcin?
Ani Mru Mru, opowiedz¹ serowane skecze „wziête i nam samym. W zwi¹zku Marcin W. - Hobbistycznie 
nam cz³onkowie kabaretu. z ¿ycia”, rozbawiaj¹ ka¿- z tym, ¿e chcieliœmy siê wy- uprawiam sport, golf, pi³ka 
Pochodz¹ z Lublina. Zbie¿- dego. Przesz³o godzinny g³upiaæ przed wiêksz¹ pu- no¿na, siatkówka, kolarstwo.
noœæ nazwisk - Marcin wystêp Ani Mru Mru mija, blicznoœci¹ i dawaæ im „tro- D. K. - Gdyby Panowie zna-
Wójcik, Micha³ Wójcik to pozostaje du¿a dawka do- chê” radoœci, stwierdziliœmy, leŸli siê na bezludnej wys-
tylko przypadek. A mo¿e brego humoru, który towa- ¿e najlepsz¹ form¹ bêdzie pie. Co wziêlibyœcie ze 
w³aœnie to „przypadek” rzyszy nam przez d³ugi za³o¿enie kabaretu. Nazwa sob¹?

„Jeœli siê nie da, a bardzo siê chce, to mo¿na” – czyli kabaret Ani Mru Mru

Zdjêcia z wystêpu w Janowskim Oœrodku Kultury
Foto: Dorota Kozdra
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Z wyrazami szacunku 

Wicestarosta Janowski

Bartosz Piech

Szanowni Pañstwo !
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za ka¿dy oddany na mnie g³os 

w wyborach do Rady Powiatu w Janowie Lubelskim. Dziêkujê 
równie¿ wszystkim osobom, które by³y zaanga¿owane w moj¹ 
kampaniê wyborcz¹. 

Niezmiernie cieszy mnie fakt, ¿e obdarzyli mnie Pañstwo tak 
du¿ym zaufaniem. To dla mnie dodatkowa, ogromna motywacja do 
dalszych dzia³añ.

Dzisiaj ogromnie za to dziêkujê. Mam u Pañstwa d³ug 
wdziêcznoœci, który obiecujê sp³acaæ, codzienn¹ prac¹ na rzecz 
mieszkañców Janowa Lubelskiego oraz Powiatu Janowskiego.

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, sk³adam serdeczne ¿yczenia, niech 

radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez ca³y Nowy Rok. ¯yczê, 

aby by³ to Rok szczêœliwy spe³ni³y siê w nim zamierzenia zawodowe i spo³eczne oraz, 

aby przyniós³ wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

Drodzy Pañstwo!
Szanowni Wyborcy Janowa Lubelskiego

Chcia³bym serdecznie wszystkim podziêkowaæ za oddane na mnie 
g³osy. Ka¿dy jeden g³os jest dla mnie tak samo wa¿ny. Dziêkujê za 
wsparcie moim bliskim przyjacio³om, rodzinie, znajomym, jak 
i wszystkim tym, których osobiœcie nie znam. Wiem, ¿e  wymaga³o to 
od Was, Drodzy Pañstwo du¿o pracy i wysi³ku. Niemniej jednak 
DZIÊKUJÊ BARDZO za wszystko. 

Zapewniam, ¿e nie zawiodê Pañstwa zaufania i do³o¿ê wszelkich starañ, aby moja praca 
w Sejmiku Województwa Lubelskiego znacz¹co wp³ynê³a na rzecz rozwoju zarówno miasta 
Janowa Lubelskiego, jak ca³ego Powiatu Janowskiego.

Z okazji zbli¿aj¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragnê przekazaæ Pañstwu najserdeczniejsze 
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, pogody ducha, a tak¿e radoœci w gronie najbli¿szych. Niech 
nadchodz¹cy Nowy Rok 2015 przyniesie spokój, zdrowie, spe³nienie marzeñ oraz realizacjê 
planów  zawodowych i osobistych. Z powa¿aniem

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
 Przewodnicz¹cy komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Piotr Rzetelski
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Dnia 11 listopada br., kategoriach wiekowych 
w Stalowej Woli, dzieki tre- uplasowali sie na czolo-
nerowi Stali Stalowa Wola - wych pozycjach. Po raz ko-
Stanislawowi Aniolowi od- le jny  udowodni l i ,  ze  
byly sie kolejne Ogólno- w szkolach powinny istniec 
polskie zawody w biegach klasy sportowe. W biegu w 
ulicznych z okazji Swieta roczniku 2003 uczen kl. V B 
Niepodleglosci. Z Janowa Kapron Michal na starcie 
jak co roku wyjechal auto- 800 m zgubil buta i caly 
kar 38 dzieci z klas sporto- dystans biegl po asfalcie 
wych Szkoly Podstawowej. w skarpecie - to sie nazywa 
Pomimo w tym roku licznej Hart Ducha.   Gratulujemy!
obsady uczniowie osiagneli Tekst i foto: Zbigniew 
kolejny sukces. W róznych Czajkowski

Ma³e, b³agaj¹ce oczka, litoœciwy wyraz 
pyszczka, który a¿ wrêcz chcia³by powie-
dzieæ „Nie wyrzucaj mnie, proszê”. Gdyby 
niejeden piesek mówi³ có¿ by nam powie-
dzia³… Ma³y, czy du¿y, york, haski, 
myœliwy, jamnik. Czy wa¿na jest rasa, 
wygl¹d? Tu chodzi o ¿ycie zwierzêcia. Mo¿e 
ogonek nie taki, nie taki kolor, widocznie ju¿ 
siê znudzi³. Wyrzucony, opuszczony, b³¹ka 
siê po okolicy, chodzi ulicami, szukaj¹c 
bezpiecznego miejsca, jakieœ „przek¹ski”. 
Jeœli nie trafi na dobrych ludzi, mo¿e ten 
„jednodniowy spacer” zamieni siê w praw-
dziw¹ tu³aczkê w poszukiwaniu domu. 
Zmarzniêty, skulony, idzie taki piesek ulic¹. 
Pojawia siê pytanie, czy takiego psa mo¿na 
ju¿ nazwaæ bezdomnym? Czy jedynie ten 
przymiotnik wystarczy, aby okreœliæ sytu-
acjê tego zwierzêcia. 
Czy próbowaliœmy siê postawiæ w roli 
porzuconego psa, który z ró¿nych powodów 
pewnego dnia zostaje pozostawiony na 
pastwê losu. Dlaczego to robisz „mój 
przyjacielu?”. 

Dorota Kozdra

Dlaczego to robisz, 
„mój przyjacielu”?

W dniach 13-14 listopada 2014 roku 
w Rzeszowskim Domu Kultury odby³ siê XI 
Podkarpacki Festiwal Piosenki Dzieciêcej 
i M³odzie¿owej ,,Na skrzyd³ach muzyki”. 
W drugim dniu festiwalu w kategorii 
gimnazja, wokaliœci oceniani byli przez 
znanych artystów z telewizyjnego programu 
,,The Voice of Poland”: Arka K³usowskiego, 
Beatê Dobosz, Daniela Lipca. Z radoœci¹ 
informujemy, ¿e pierwsze miejsce – z³ot¹ 
nutê w tej kategorii wyœpiewa³a uczennica 
naszej szko³y Aleksandra Hulak. Ola 
zdoby³a równie¿ wyró¿nienie w Wojewódz-
kim Konkursie Piosenki Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej ,,Jesienne nutki” w Lublinie oraz 
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
,,Debiuty 2014” w Siedlcach.
Gratulujemy naszej m³odej wokalistce 
i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Publiczne Gimnazjum w Janowie 

Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Domu 
Pomocy Spo³ecznej „NASZ DOM” w Ja-
nowie Lubelskim zwraca siê z  gor¹c¹ 
proœb¹ do Ludzi Wielkiego Serca o prze-
kazanie 1% podatku na rzecz naszego 
Stowarzyszenia. Liczy siê ka¿da z³otów-
ka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przeka-
zywane przez wiele osób, stworz¹ mo¿li-
woœæ pe³niejszej realizacji naszych zadañ 
statutowych. Wystarczy tylko w odpowie-
dni¹ rubrykê zeznania podatkowego 
wpisaæ nr KRS 0000210756 i podaæ 
nazwê Stowarzyszenie „NASZ DOM”. 
Serdecznie dziêkujemy Wszystkim 
Darczyñcom, którzy dotychczas 
przekazali 1% swojego podatku na 
rzecz Stowarzyszenia „NASZ DOM”.
Jednoczeœnie prosimy o dalsze wsparcie 
w postaci 1 % podatku.

Zarz¹d Stowarzyszenia „NASZ DOM”

Wigilia Bo¿ego Narodzenia to najpiê-
kniejsze wspomnienia z dzieciñstwa, rado-
sne spotkania w gronie rodzinnym, to czas 
³amania siê op³atkami, choinka. 
Potem w okresie dorastania wracamy ze 
szkó³, czasem odleg³ych miejsc do rodziców 
do domu rodzinnego. Mija czas, jesteœmy 
doroœli, to my czynimy teraz przygotowania 
do tego wieczoru , oczekujemy na przyjazd 
dzieci zapraszamy rodziców do swojego 
domu. Cieszymy siê ¿e bêdziemy razem 
stajemy siê bardziej ¿yczliwi dla bliŸniego. 
Wolontariusze prowadz¹ najró¿niejsze 
zbiórki na rzecz  potrzebuj¹cych ludzi, dla 
samotnych. Los zrz¹dzi³ ¿e nie wszystkim 
dane jest byæ w gronie rodzinnym. Przyjdzie 
ten dzieñ i wieczór wigilijny  tak¿e w Domu 
Pomocy Spo³ecznej „BARKA” w Janowie 
Lubelskim. Mo¿e niejednemu zakrêci siê ³za 
na wspomnienie m³odoœci, wspólnych lat 
spêdzonych z rodzin¹. Bêdzie op³atek bêdzie 
dobre s³owo od opiekunki, pielêgniarki, 
kolegi czy kole¿anki. Œwi¹teczny stó³ 
wzbogacony bêdzie  karpiem - prezentem 
otrzymanym z Banku Gospodarki ¯ywno-
œciowe Odzia³ w Janowie Lubelskim. To ju¿ 
kolejny raz Bank zakupi³ karpie w³aœnie dla 
mieszkañców „BARKI. 
W imieniu miesz-
kañców za-
mieszczamy 
podziê-
kowania 
dla 
B G ̄ .

W imieniu Mies-
zkañców „BARKA” 
Domu Pomocy Spo-
³ecznej im. Jana 
Paw³a II w Janowie 
Lubelskim sk³adam 
serdeczne podziêkowania za przekazane 
karpie na stó³ wigilijny Panu Robertowi 
Stêpakowi Dyrektorowi Oddzia³u Banku 
BG¯ w Janowie Lubelskim. Jednoczeœnie 
serdecznie dziêkujê za dotychczasow¹ 
wspó³pracê i wielokrotne wspieranie dzia-
³alnoœci naszego Domu.
¯yczê weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2015 
Roku.

Mariola Surtel - Dyrektor „BARKI”

Na swojej drodze ¿ycio- Uczniowskiego paniom: 
wej ka¿dy z nas spotyka Ewie Wiechnik i Zofii Zezu-
wielu ludzi. Najpierw, gdy liñskiej, panu Krzysztofowi 
jesteœmy jeszcze mali s¹ to Bi¿kowi, rodzicom ucz-
nasi najbli¿si. PóŸniej, gdy niów: pani Halinie Drelich 
rozpoczynamy naukê szkol- i pani Urszuli Golec.

Szczególne podziêkowania n¹, kr¹g osób poszerza siê 
kierujemy do osób, które o kolegów z klasy, szko³y, 
swoj¹ postaw¹ pomagaj¹ nauczycieli. Wreszcie  nad-
wychowywaæ m³odych ludzi chodzi czas, kiedy w ¿yciu 
zgodnie z zasadami savoir-doros³ym podejmujemy pra-
vivre` u i  zaszczyci³y nas cê. Tu spotykamy siê ze 

otoczeniem: rówieœnikami, swoj¹ obecnoœci¹. Dziêkuje-wspó³pracownikami, prze³o-
rodzin¹, nauczycielami, my równie¿ œw. Miko³ajowi - ¿onymi lub te¿, je¿eli pe³ni-
w miejscach publicznych: Bart³omiejowi £ukasikowi, my kierownicze stanowisko 
teatrze, kinie, muzeum, który wrêczy³ uczestnikom równie¿ podw³adnymi. Aby 
zwrócenie uwagi na dba³oœæ konkursu INDEKSY AKA-wspó³praca ludzi by³a przy-
o kulturê jêzyka oraz szacu- DEMII UŒMIECHU. Nasza jazna i harmonijna konieczne 
nek wzglêdem siebie i in- szko³a nawi¹za³a wspó³pracê jest stosowanie siê do ogól-
nych. Kilka lat temu, dok³a- z Pani¹ dr Barbar¹ Smoczyñ-nie przyjêtych norm zacho-
dnie w 2008 roku narodzi³ siê sk¹, pracownikiem UMCS wania, nawet wówczas, jeœli 
pomys³ przeprowadzenia w Lublinie, która przepro-czasem wymaga to rezygna-
konkursu. Jego historia jest wadzi cykl zajêæ z savoir-cji z w³asnej wygody. Wa¿ne 
bardzo bogata. Zapraszamy vivre’u. Warto nadmieniæ, i¿ jest, aby ka¿dy przestrzega³ 
do zapoznania siê z ni¹ na zajêcia takie sta³y siê obo-zasad kulturalnego zacho-
internetowych stronach na- wi¹zkowe dla studentów lu-wania: by³ ¿yczliwy wobec 
szego gimnazjum. Mia³o to belskiej uczelni. Dziêkujemy osób z którymi siê spotyka, 
byæ wydarzenie jednora- uczestnikom wszystkich szanowa³ godnoœæ w³asn¹ 
zowe, jednak tak bardzo edycji Szkolnego Konkursu i innych, mia³ odpowiednie 
przypad³o do gustu uczniom „Mistrz savoirvivre’u”, gra-podejœcie do pracy oraz d¹¿y³ 
naszego gimnazjum, ¿e tulujemy posiadanej wiedzy do stworzenia dobrej atmo-
4 grudnia 2014 roku spotka- oraz ¿yczymy wielu sytuacji, sfery tam, gdzie przebywa.
liœmy siê ju¿ po raz siódmy Ide¹ konkursu jest kszta³to- w których znajomoœæ zasad 
na jego finale. By³o to wanie postaw odpowiednie- dobrego wychowania oka¿e 
mo¿liwe dziêki pracy wielu go zachowania wœród m³o- siê cenna. Organizatorzy 
osób. Dziêkujemy Dyrekcji dzie¿y, przekazanie podsta- konkursu: Zofia Bartoszek, 
Szko³y Publicznego Gimna-wowych zasad w³aœciwego Wioletta Ma³ysz, Katarzyna 
zjum, nauczycielom: pani zachowania na co dzieñ, Podkañska, El¿bieta Sobót-
Urszuli Wiechnik, opiekun-w relacjach z najbli¿szym ka, Monika WoŸnica.
kom Szkolnego Samorz¹du Publiczne Gimnazjum 

VII edycja konkursu mistrz savoir-vivre`u w gimnazjum

Przekaz 1% Podatku
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Tysi¹ce wolontariuszy na siê Gala Wolontariatu pod ha- pracê na rzecz dzieci, m³odzie¿y wszystkim wolontariuszom, ani-
ca³ym œwiecie pi¹tego grudnia s³em: „Wdziêcznoœæ jest pamiê- oraz innych osób potrzebu- matorom, organizacjom poza-
obchodz¹ swoje œwiêto – ustano- ci¹ serca”. Organizatorem tego- j¹cych pomocy prezesi organi- rz¹dowym, instytucjom, a tak¿e 
wione przez ONZ jako Miêdzy- rocznego œwiêta wolontariuszy zacji pozarz¹dowych otrzymali firmom przyjaznym spo³eczno-
narodowy Dzieñ Wolontariusza. by³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej podziêkowania m.in. od bur- œci lokalnej za ich wielkie czyny. 
Wolontariusz to osoba, która bez w Janowie Lubelskim. W uro- mistrza Janowa Lubelskiego, Ca³a Gala przebiega³a w bardzo 
wynagrodzenia anga¿uje siê czystej Gali wziêli udzia³ przed- ksiêdza kanonika Jacka Beksiñ- ciep³ej i przyjaznej atmosferze. 
w pracê na rzecz osób, organi- stawiciele w³adz miasta i gminy skiego. Wyró¿nienia wrêczali Klimatu Gali nadawa³y równie¿ 
zacji pozarz¹dowych, a tak¿e Janów Lubelski, Starostwa Po- Burmistrz Janowa Lubelskiego prezentacje zdjêæ z dzia³añ 
rozmaitych instytucji dzia³aj¹- wiatowego, dyrektorzy szkó³, Krzysztof Ko³tyœ, Wicestarosta wolontariuszy zaœ w czêœci 
cych w ró¿nych obszarach spo- koordynatorzy szkolnego wo- Janowski Bartosz Piech, ks. inf. artystycznej Gali Wolontariatu 
³ecznych. Wynagrodzeniem dla lontariatu oraz najbardziej zaan- Edmund Markiewicz, ks. kan. wyst¹pili m³odzi artyœci z ja-
niego jest satysfakcja, spe³nienie ga¿owani w swoj¹ pracê wolon- Jacek Boles³aw Staszak, ks. kan. nowskich szkó³.
w³asnych motywacji, poczucie tariusze. Tegoroczna Gala by³a Jacek Zdzis³aw Beksiñski. Wolontariuszom dziêkujemy za 
sensu oraz uznanie innych. podsumowaniem ich dzia³añ. Za Klimat Gali nadawa³y równie¿ dotychczasow¹ prace i ¿yczymy 
W dniu 5 grudnia 2014 roku wspieranie idei wolontariatu, prezentacje zdjêæ z dzia³añ dalszej owocnej dzia³alnoœci!
w Sali Widowiskowej Janow- trud i zaanga¿owanie w kszta³- wolontariuszy. Wydarzenie to Tekst: Andrzej Czerwonka, 
skiego Oœrodka Kultury, odby³a towanie postaw promuj¹cych jest wyrazem podziêkowania foto: Jan Machulak

„Wdz i ê cz n o œæ je st  p am i ê ci ¹ se rca”
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oraz gier rekreacyjnych. Na-
st¹pi³o te¿ wzbudzenie zain-
teresowania uczestników 
rehabilitacj¹, rekreacj¹ ru-
chow¹ i turystyk¹ - jako al-
ternatywy dla niew³aœciwych 
zachowañ i zajêæ. Informacje 
medialne o realizacji zadania 
spowodowa³y popularyzacjê 
idei zdrowego stylu ¿ycia 
wœród spo³eczeñstwa Gminy 
Janów lubelski. Uroczyste 
zakoñczenie zadania nast¹-
pi³o w czasie listopadowego 
Œwiêta Seniorów w Restau-

Gdy w maju 2014 r. roz- i zdrowym stylu ¿ycia. racji „Myœliwska”. Uczestni-
poczynano realizacjê cyklu Wczesnym latem by³a wy- kom ca³oœci dyscyplin wrê-
zajêæ pod nazw¹ „Rekreacja cieczka rowerowa i gry rek- czono certyfikaty. Ponadto 
ruchowa seniorów w zdro- reacyjne. W czasie wakacji wyró¿niaj¹cym siê w szkole-
wym stylu ¿ycia – 2014” - by³y zajêcia bezpieczeñstwa niu wrêczono dyplomy za 
wielu uczestników mia³o na wodzie, wios³owania i na- wysokie wyniki i za wytrwa-
doœæ mgliste wyobra¿enie uki wêz³ów. Po wakacjach, ³oœæ. Organizatorzy w imie-
o tej propozycji dla chêtnych ale przy letniej jeszcze pogo- niu w³asnym i beneficjentów 
i wytrwa³ych. Ca³oœæ by³a dzie, by³y æwiczenia na przy- dziêkuj¹ Gminie Janów Lu-
realizacj¹ zadania publiczne- rz¹dach Si³owni Terenowej belski za dotacjê na przepro-
go na rzecz Gminy Janów i nauka korzystania z kijków wadzenie zajêæ. Dziêkuj¹ te¿ 
Lubelski z tematu „Dofinan- do marszu Nordic Walking. za wspomaganie organizacji 
sowanie organizowanych Ju¿ jesieni¹ uczestniczyliœ- kursu i ¿yczliwoœæ organi-
przez instytucje, stowarzy- my w zajêciach rehabilitacji zacjom oraz instytucjom: 
szenia imprez o charakterze – kinezyterapii i masa¿u Powiatowemu Centrum Po-
kulturalnym, turystycznym, klasycznego. Ca³y cykl za- mocy Rodzinie, Samodziel-
które maja na celu propago- koñczy³y zajêcia aquaaero- nemu Publicznemu Zespo-
wanie idei trzeŸwoœci oraz bicu i masa¿u wirowego na ³owi Zak³adów Opieki Zdro-
zdrowego stylu ¿ycia w spo- P³ywalni „OTYLIA” a tak¿e wotnej, Parkowi Krajobrazo-
³ecznoœci lokalnej”. W za- gimnastyka dla seniorów ze wemu „Lasy Janowskie”, 
jêciach uczestniczy³y grupy wstêpem do gimnastyki PI- Klubowi ¯eglarskimu „ZE-
Seniorów z Oddzia³u Rejo- LATES w Ma³ej Sali Lust- FIR”, Zalew Sp. z o.o.,  Nie-
nowego Polskiego Zwi¹zku rzanej przy Sali Sportowej. publicznemu Specjalistycz-
Emerytów, Rencistów i In- Poprzez organizacjê cyklu nemu Zak³adowi Opieki 
walidów w Janowie Lubels- imprez i prowadzenie zajêæ Zdrowotnej „FIZJOMAX”, 
kim. Dziêki otrzymanemu od osi¹gniêto cel zadania, to jest Miejskiemu Oœrodkowi Spo-
Gminy Janów Lubelski dofi- promowanie postaw spo³ecz- rtu i Rekreacji oraz Publicz-
nansowaniu, a tak¿e dziêki nie wa¿nych dla profilaktyki nej Szkole Podstawowej.
zaanga¿owaniu kadry wo- uzale¿nieñ i promocji zdro-

Antoni Sydor - Koordynator lontariuszy i ¿yczliwoœci wego stylu ¿ycia. Uzyska-
zadaniawielu instytucji, zrealizowa- nym rezultatem by³o zdoby-

no wszystkie zaplanowane cie wiedzy oraz umiejêtnoœci Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du 
zajêcia. Najpierw by³y to po- starannego i poprawnego OR PZERiI w Janowie 
gadanki i æwiczenia o bezpie- wykonywania æwiczeñ gim- Lubelskim
czeñstwie na zajêciach, a tak- nastyki seniorów z wstêpem 

Foto: Alina Boœ, Joanna Sydor      ¿e o szkodliwoœci u¿ywek do gimnastyki PILATES 

„Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu ¿ycia - 2014”
Dotychczasowy dorobek 

artystyczny zespo³u to kilka-
naœcie widowisk obrzêdo-
wych i teatralnych opraco-
wanych i prezentowanych na 
licznych festiwalach, prze-
gl¹dach, konkursach o zasiê-
gu lokalnym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim, To liczne 
spotkania zorganizowane dla 
dzieci i m³odzie¿y janows-
kich  szkó³ w ramach warsz-
tatów folklorystycznych. To 
utrwalenie kultury ludowej 
za pomoc¹ tekstów piosenek, 
a przede wszystkim pielê-
gnowanie tej rodzimej trady- Tryka – instruktor ds. folklo- carza Jadamka”. Nale¿y tu 
cji na licznych przegl¹dach ru Janowskiego Oœrodka przypomnieæ, ¿e z udzia³em 
kapel i œpiewaków ludo- Kultury. W tym roku zespó³ cz³onków zespo³u nagrane 
wych. To zespó³ „Janowia- obchodzi 30. lecie pracy zosta³y dwa filmy etnografi-
cy”. Przypomnijmy, ¿e zes- artystycznej. D³uga jest lista czne z obszern¹ dokumen-
pó³ œpiewaczo – obrzêdowy nagród, wyró¿nieñ, dyplo- tacj¹ zdjêciow¹: „Rózgo-
„Janowiacy” powsta³ w 1984 mów, czego pok³osiem jest winy” i „Na œw. Jêdrzeja”. 
roku z inicjatywy Aliny Du- tak¿e udzia³ zespo³u na Zespó³ „Janowiacy” wspó³-
dzic przy Domu Kultury Ogólnopolskim Sejmiku pracuje œciœle z grup¹ œpie-
w Janowie Lubelskim. Od Teatrów Wsi Polskiej w Tar- wacz¹ „Janowianki”, z kape-
1991 roku (do chwili obec- nogrodzie w 2004 roku, pre- lami, muzykami i twórcami 
nej) zespo³em kieruje Lidia zentuj¹c widowisko „U garn- ludowymi, szko³ami, pla-

cówkami kultury, Klubem 
Pracy Twórczej przy JOK, 
Muzeum Regionalnym w Ja-
nowie Lubelskim, a tak¿e 
M u z e u m  O k r ê g o w y m  
w Sandomierzu. Nie sposób 
zliczyæ spotkañ o charak-
terze warsztatów kultywu-
j¹cych kulturê i tradycjê 
ludow¹, które kierowane s¹ 
dla dzieci, m³odzie¿y, czy 
osób starszych. Zespó³ „Ja-
nowiacy” podejmuje wiele 
inicjatyw promuj¹cych 
i podtrzymuj¹cym rodzim¹ 
tradycjê i kulturê ludow¹. 
Tekst: Dorota Kozdra, foto: JOK

Wykorzystanie zasobów 
ludzkich, obiektów sportowo 
– rekreacyjnych, placówek 
kultury, walorów turystycz-
nych Ziemi Janowskiej, 
a w skrócie mówi¹c promo-
cja zdrowego stylu ¿ycia to 
zagadnienia wchodz¹ce w te-
matykê projektu realizowa-
nego od wrzeœnia 2014 roku 
przez Stowarzyszenie Kobiet 
Powiatu Janowskiego, po-
wierzonego przez Urz¹d 
Miejski w Janowie Lubels-
kim. W ramach projektu zo-
sta³y zrealizowane dzia³ania 

JOK. Jak podkreœla Lidia ¿y tu podkreœliæ, ¿e zwyczaje o charakterze edukacyjnym 
Tryka – instruktor ds. folklo- andrzejkowe poznawali i rekreacyjno – wypoczynko-
ru JOK, a tak¿e szefowa równie¿ uczniowie kl. II a ze wym oraz warsztaty rêko-
Stowarzyszenia Kobiet Po- Szko³y Podstawowej z Od-dzie³a ludowego i artysty-
wiatu Janowskiego „spotka- dzia³ami Integracyjnymi cznego. Mówimy to o zajêcia 
nie mia³o charakter imprezy w Janowie Lubelskim (dnia Aquaareobic wodny, o jed-
podsumowuj¹cej realizacjê 25 listopada w œwiêto Kata-nodniowej wyprawie do 
wszystkich dzia³añ projektu, rzyny).Leœnego Skarbca, wycieczce 
osnute atmosfer¹ wieczoru rowerowej szlakiem „Czar- Zaznaczmy, ¿e ogó³em 
andrzejkowego, na którym nej Per³y”, rajdzie rowero- w projekcie we wszystkich 
nie zabrak³o tradycyjnych wym na Porytowe Wzgórze. dzia³aniach uczestniczy³o 
wró¿b: lania wosku, wró¿by Druga czêœæ projektu doty- oko³o 120 osób. Nadmieñ-
z kubkami, z karteczkami, czy³a warsztatów rêkodzie³a my, ¿e realizacja niniejszego 
dobrej zabawy z udzia³em ludowego i artystycznego projektu mia³a nie tylko 
zespo³u „Janowiacy”.z udzia³em dzieci, m³odzie¿y charakter integracyjny, miê-

i doros³ych. Ostatnim dzia³a- Wa¿nym elementem impre- dzypokoleniowy. G³ównym 
nie projektu „Nasze Janows- zy by³a wystawa prac pow- celem projektu by³a pro-
kie – promocja zdrowego sta³ych podczas warsztatów mocja zdrowego stylu ¿ycia, 
stylu ¿ycia poprzez edukacjê rêkodzie³a ludowego i arty- poprzez aktywne formy 
i rekreacjê” by³o „Spotkanie stycznego „Anio³y” wykona- wypoczynku, a tak¿e po-
z tradycj¹ andrzejkow¹” nych przez uczestniczki przez pog³êbienie wiedzy na 
zrealizowane przez Stowa- projektu”. Podkreœlmy, ¿e temat kultury i tradycji 
rzyszenie Kobiet Powiatu wystawê mo¿na ogl¹daæ do naszego regionu.
Janowskiego w partnerstwie 22 grudnia 2014 w Janows- Tekst: Dorota Kozdra, 
z Klubem Pracy Twórczej kim Oœrodku Kultury. Nale-

P o dtrz y m uj¹c trady cjê  l udo w¹

J ak i e  je st  „Nasz e  J an o wsk i e ”?

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim wydawca „Janowskich Korzeni” zamieszcza 
poni¿ej sprostowanie dotycz¹ce pracy opublikowanej w „Janowskich Korzeniach” nr 23 
zg³oszonej do konkursu „Ocaliæ od zapomnienia”:

Sprostowanie
Informujemy, ¿e zamieszczon¹ w nr 23 „Janowskich Korzeni” pracê konkursow¹ pt. 
„Wojenna mi³oœæ” zilustrowano zdjêciami osób postronnych, które nie mia³y ¿adnego 
zwi¹zku z opisanymi w niej wydarzeniami. Bardzo przepraszamy wszystkich, którzy 
mogli poczuæ siê ura¿eni.
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Stworzona z myœl¹ o wsparciu MANUS”, Oœrodek Szkolenia 
w procesie wychowawczym dzieci Kierowców „AUTO KOLOR”, „AU-
i m³odzie¿y wychowuj¹cej siê TO – KOMPLEKS”, Lubrum – Biuro 
w rodzinach wielodzietnych oraz Ksiêgowe, „MAXBUT”, Artyku³y 
zwiêkszeniu dostêpnoœci do zajêæ Przemys³owe Marianna Grzegórska, 
sportowych i kulturalnych –  Janow- „AKRO-WOD”, a tak¿e w ramach 
ska Karta Du¿ej Rodziny. Karta kategorii Sport i Rekreacja - Zalew 
dostêpna jest dla wszystkich rodzin, Sp. z o.o. i Miejski Oœrodek Sportu 
nie zale¿nie od dochodów, którzy i Rrekreacji, oferuj¹cy 50% zni¿ki na 

rodzinny dom dziecka, lub sprawuj¹ utrzymuj¹, co najmniej troje dzieci. wszystkie atrakcje firmy, oraz 
opiek¹ zastêpcz¹.Przypominamy, i¿ dzieci powinny Janowski Oœrodek Kultury, oraz 
Zaznaczmy, ¿e Janowska Karta  byæ w wieku do 18 roku ¿ycia, lub 24 Micha³ Grzywacz – Certyfikowany 
Du¿ej Rodziny daje m.in. ulgi roku w przypadku, gdy dziecko Specjalista Terapii Uzale¿nieñ „Mój 
w nastêpuj¹cych kategoriach, jak: studiuje lub uczy siê, czy te¿ posiada Terapeuta”. Jak zauwa¿ymy, s¹ to nie 
zakupy, us³ugi, rozrywka, sport orzeczenie o znacznym stopniu tylko przedsiêbiorcy, ale te¿  insty-
i rekreacja, kultura i turystyka, niepe³nosprawnoœci. Karta obejmuje tucje,  sklepy i prywatne osoby, które 
zdrowie. Wœród firm i instytucji, tak¿e cz³onków rodzin zastêpczych. oferuj¹c zni¿ki na swoje us³ugi 
które zg³osi³y siê do udzia³u w Jak otrzymaæ kartê, a tak¿e, jaki w³¹czy³y siê w promocjê Janowskiej 
realizacjê janowskiej karty odnaleŸæ wniosek nale¿y z³o¿yæ i gdzie? – takie Karty Du¿ej Rodziny. Zaznaczmy, ¿e 
mo¿emy: Przedsiêbiorstwo Handlo-informacje mo¿emy znaleŸæ na stro- partnerem Karty, mo¿e zostaæ ka¿da 
wo – Us³ugowe FLORCZAK, nie gminy Janów Lubelski: instytucja, jednostka, firma, która 
„MINI-MAX” Sklep Spo¿ywczy,  zechce przygotowaæ ofertê dla 
Salon Fryzjerski Anna Wójcik, P.P. i Oœrodka Pomocy Spo³ecznej: du¿ych rodzin. Dlatego zapraszamy 
H.U. „ODEN”, „SKRZAT” Sklep do udzia³u organizacje pozarz¹dowe, 
Odzie¿owy, „SZYK” Handel Us³ugi, Zaznaczmy, ¿e janowska karta nie jest partnerów biznesowych, przedsiê-
Sklep „Chiñski”, „Kajtek”, Ksiêgar-uzale¿niona od wysokoœci dochodów biorców prywatnych prowadz¹cych 
nia „KAMENA”, P.H.U. „MAG-rodziny. Warto tu podkreœliæ, ¿e swoje firmy. Przystêpuj¹c do progra-
MA”, „WAL-DOM” Naprawa miejski program wsparcia rodzin 3+, mu zyskuj¹ oni prawo pos³ugiwania 
i sprzeda¿ sprzêtu AGD, Firma zak³ada szereg ulg, zni¿ek i upra- siê znakiem „Tu honorujemy Ogólno-
Handlowa „ROMA”, „PARMA”, wnieñ dla niniejszych rodzin, w tym polsk¹ Kartê Du¿ej Rodziny”.
Apteka ul. Bialska 28, JSNP „HU-tak¿e dla osób, które prowadz¹ Dorota Kozdra

www.janowlubelski.pl,

www.opsjl.pl

Z  m y œl ¹ o  ro dz i n ach  wi e l o dz i e tn y ch

st¹pi³a tak¿e dr Katarzyna B³asz-
czuk, przybli¿aj¹c tematykê „Ro-
dziny wielodzietnej w œrodowisku 
lokalnym na przyk³adzie miasta 
Rzeszowa” oraz mgr Miros³aw 
PrzewoŸnik, omawiaj¹c „Organi-
zacja wsparcia rodzin wielodziet-
nych w Mieœcie i Gminie Nowa Sa-
rzyna ze szczególnym uwzglêdnie-
niem tworzenia programów os³ono-
wych”. „Sytuacja rodzin wielo-
dzietnych na terenie gminy Dzwo-

„Rodzina wielodzietna – koszt zapozna³a zebranych z „Polityk¹ la”, to tematyka wyst¹pienia mgr 
czy ¿yciowa inwestycja?” - to temat prorodzinn¹ na szczeblu pañstwo- Stanis³awa Bia³ka. Magdalena dotycz¹cych roli i znaczenia rodzin odpowiedzi na pytanie postawione 
ogólnopolskiej konferencji nauko- wym, regionalnym i lokalnym”. Kolasa – Kierownik janowskiego wielodzietnych we wspó³czesnym w tytule konferencji. W drugiej 
wej w ramach Pierwszych Janows- Zagadnienie „Rodziny wielodziet- Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy- œwiecie. Jerzy Bielecki – Starosta czêœci spotkania mia³o miejsce 
kich Dni Rodziny, jaka mia³a ne w Polsce. Analiza socjologicz- pomnia³a, ¿e 13 listopada br., Janowski otwieraj¹c niniejsz¹ przedstawienia efektów realizacji 
miejsce w drugi dzieñ obchodów na” to tematyka referatu dr Anny odby³y siê warsztaty dla rodzin spotkanie postawi³ znacz¹ce pyta- programu dla rodzin wielodziet-
dnia 14 listopada br. w Janowskim Witkowskiej – Paleñ. Dr El¿bieta wielodzietnych, podczas których nie – „czy Karta Du¿ej Rodziny to nych w powiecie janowskim mowa 
Oœrodku Kultury. Debata porusza- Napora omówi³a „Problemy poszukiwano odpowiedzi – jak promocja, czy pomoc rodzinom o projekcie „Schematom STOP! 
j¹ca tak wa¿ny temat  zgromadzi³a i zagro¿enia dla rodzin wielodziet- radziæ sobie z trudnoœciami dnia wielodzietnym?”. Odpowiadaj¹c Wspólne dzia³ania instytucji pomo-
wiele osób nie tylko ze œrodowiska nych”, zaœ Ewa Miszczak przesta- codziennego, a tak¿e spotkania, na to pytanie Pan Bielecki zwróci³ cy spo³ecznej i instytucji rynku 
naukowego, ale tak¿e samorz¹du wi³a zagadnienie „Rodzina wielo- podczas których rodziny mog³y uwagê, ¿e w obecnych czasach pracy – pilota¿”. Og³oszenie wyni-
lokalnego i instytucji spo³ecznych.  dzietna i wielopokoleniowa – skorzystaæ z darmowych porad funkcjonuje stereotyp kojarz¹cy ków i wrêczenie nagród w konkur-
Bogatoœæ tematów referatów wœród specyfika, zadania, mo¿liwoœci, prawnika, logopedy, pracownika rodzinê wielodzietn¹ z problemami sie plastycznym „Moja rodzina” 
prelegentów œwiadczy³a o szerokim problemy”. Z interesuj¹cym refera- socjalnego i doradcy zawodowego. patologicznymi, alkoholizmem, by³o podsumowaniem konferencji.   
zainteresowaniu niniejsz¹ proble- tem podczas konferencji wyst¹pi³a Zaznaczmy, ¿e konferencja, jaka ubóstwem, „jak dobrze wiemy – Spotkanie zosta³o zorganizowane 
matyk¹ w obecnym czasie. El¿bieta Koœciñska, która przedsta- mia³a miejsce w drugi dzieñ obcho- kontynuowa³ Starosta Janowski – przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

dów Pierwszych Janowskich Dni O wartoœciach w rodzinie mówi³ wi³a problematykê „Rodziny wie- „jest to opinia doœæ mylna”. Spot- w Janowie Lubelskim, JSNP „Hu-
Rodziny, sk³oni³a zebranych do prof. dr hab. W³odzimierz D³ubacz, lopokoleniowej w œwietle opinii se- kanie zakoñczy³ panel dyskusyjny, manus” oraz Gminê Janów Lu-
wypracowania dodatkowych pytañ natomiast dr Marta Komorska niorów”. Wœród prelegentów wy- którego celem by³o wypracowanie belski.

Nie dzieliæ, a ³¹czyæ… jak funkcjonuje rodzina

dzieñ i ka¿dy punkt programu, na mog¹ m³ode pokolenia. Nie bez obdarowani s³odyczami przez 
który sk³ada³y siê wystêpy artysty- powodu program obfitowa³ w wy- Krzysztofa Ko³tysia – Burmistrza 
czne uczniów z Publicznej Szko³y darzenia o pod³o¿u artystycznym. Janowa Lubelskiego, Jerzego 

To ju¿ kolejna bogata inicjaty- w takim dniu jak ten nie mog³o Podstawowej z Oddzia³ami Inte- Uczniowie z janowskiej podsta- Bieleckiego – Starostê Janow-
wa Janowskiego Stowarzyszenia zabrakn¹æ przyjació³, znajomych, gracyjnymi w Janowie Lubelskim. wówki, za pomoc¹ wyœpiewanych skiego i Paw³a Wiœniewskiego – 
Niesienia Pomocy „Humanus” i wszystkich tych, którzy wspieraj¹ Spotkanie zosta³o otwarte przez piosenek, przypomnieli seniorom, Prezes „Humanus”. Natomiast 
i Oœrodka Pomocy Spo³ecznej tak dzia³alnoœæ Janowskiego Uni- Paw³a Wiœniewskiego – Prezes o latach m³odzieñczych, natomiast m³odzie¿ obdarzy³a zebranych 
zorganizowana dla osób starszych. wersytetu Trzeciego Wieku, jak JSNP „Humanus”. Pan Prezes zespó³ œpiewaczy „Pogodna je- seniorów i zaproszonych goœci nie 
Mowa o Miêdzynarodowym Dniu i wszelkie wydarzenia, które zro- wprowadzaj¹c zebranych w niniej- sieñ”, oznajmi³ wszystkim, ¿e tylko promykiem radoœci, ale te¿ 
Seniora, jaki mia³ miejsce dnia 5 dzi³y siê z myœl¹ o osobach star- sze œwiêto, zaznaczy³, ¿e ka¿dy czasem warto „nie liczyæ godzin bukietem s³odkoœci. 
listopada br., w Janowskim Oœrod- szych. To w³aœnie im – babciom, obecny na sali, jest Ÿród³em ¿ycio- i lat, bo ¿ycie mija, nie ja”. Tekst: Dorota Kozdra, 
ku Kultury. Trzeba przyznaæ, ¿e dziadkom, zosta³ poœwiêcony ten wej m¹droœci, z którego czerpaæ Na zakoñczenie mali artyœci zostali foto: Jan Machulak

T o  ¿ y ci e  m i ja,  n i e  ja…

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Foto: Edyta So³tys

http://www.janowlubelski.pl,
http://www.opsjl.pl


de³ka, które nigdy nie prze- Tadeuszy to nie tylko historia 
staje czerpaæ wody. W przy- w wymiarze lokalnym, ale 
padku zainteresowañ Pani te¿ ogólnopolskim. Wiele 
Dziadosz mówimy o wenie miejsca w swych przemy-
twórczej, która jak podkreœla œleniach poœwiêca ¿yciu 
autorka „nie opuszcza mnie cz³owieka, gdy pisze „Kiedy 
nawet podczas podró¿y po- rozmyœlam nad losem cz³o-
ci¹giem, spaceru w parku, wieka. Zdajê sobie sprawê, 
czy w rozmowach ze znajo- ¿e ¿ycie jest gr¹. Sama nie 
mymi”. Wiersze Tadeuszy wiem, co ludzkoœæ jeszcze 
Dziadosz (z domu Biegas), czeka. Przecie¿ sami ludzie 
zdoby³y uznanie na licznych ku zag³adzie brn¹!” (wiersz – 
konkursach, przegl¹dach Nad Przepaœci¹). Zawsze 
poezji w Kostrznie, jak i tych bliskie Jej sercu s¹ lata 

„Cyprianie Kamilu Nor- ogólnopolskich. Te wszy- dziecinne i miejsce, w któ-
widzie, Tchnij we mnie stkie nagrody s¹ dowodem rym siê wychowa³a. To tu 
„DUCHA POEZJI” (…) Pro- talentu, wra¿liwoœci i lekkie- w Janowie Lubelskim, 
szê o wsparcie w moich d¹¿e- go pióra poetki. W jednym spêdzi³a swoje dzieciñstwo, 
niach, ¿eby wszystkim z wierszy czytamy o naszej dziœ jak podkreœla poetka 
ludziom radoœæ przynosiæ. lokalnej historii – Pory- w wierszu „Pamiêtam” – 
Realizowaæ swoje marzenia” towym Wzgórzu „Jêzory „Widzê w pamiêci œcie¿ki 
– fragment jednego z wierszy wybuchaj¹cych pocisków dziecinne, Teraz s¹ inne ni¿ 
Tadeuszy Dziadosz zatytu- wzbijaj¹ siê do nieba. A po- kiedyœ by³y – Choæ by³o 
³owanego „Proœba do C. œród nich biegn¹ partyzanci”, wiele chwil bardzo trudnych 
Kamila Norwida”. Pani w innym przeczytamy „Tru- – Szczêœliwe w mej pamiêci 
Tadeusza, po œmierci swej dno jest walczyæ z przewag¹ utkwi³y (…) Burzliwe wich-
mamy, maj¹c 13 lat wyje- wroga. Dla partyzantów ry losu rzuci³y, Na przecu-
cha³a z Janowa Lubelskiego. wolnoœæ zbyt droga. I nie down¹ Lubusk¹ Ziemiê, 
Obecnie mieszka w Kostrzy- ulegli Niemców nawale, swe œcie¿ki, obraz z mego dzie-
nie nad Odr¹. Jej zami³o- m³ode ¿ycie oddali w chwa- ciñstwa, Têsknota powrotu 
wanie do poezji mo¿na le” (wiersz - Ho³d Poleg³ym). w sercu drzemie”.

Tekst: Dorota Kozdra, porównaæ do bij¹cego Ÿró- Tematyka wierszy Pani 
foto: Internet
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„¯yczê ci odwagi wscho- znaczenie. Jedna jest o wytr-
dz¹cego s³oñca, które mimo wa³oœci, druga o szczêœciu, 
nêdzy i ogromu z³a tego o przeciwnoœciach ¿ycia, 
œwiata, dzieñ po dniu wscho- o samotnoœci, o mi³oœci, 
dzi o obdarza nas blaskiem o Nas. Z optymistycznymi 
i ciep³em swych promieni” s³owami, daj¹cymi do myœle-
(Phil Bosmans). Otwieram nia, do zastanowienia siê, czy 
kolejn¹, tym razem zatytu- nasze ¿ycie nie jest czasem 
³owan¹ „Nie kuœtykaj na tak¹ ma³¹ ksi¹¿eczk¹ – Na pierwszej stronie wid-
drodze Mi³oœci”, tym razem pere³k¹? Dziœ, byæ mo¿e s¹ to niej¹ s³owa nastêpuj¹cej 
myœl Jana Paw³a II „¯eby siê jeszcze niezapisane kartki treœci „Prawdziwie szczêœcie 
spotkaæ, trzeba siê sobie papieru, byæ mo¿e mo¿emy jest rzecz¹ wysi³ku, odwagi 
przypatrzeæ. Wiêcej trzeba umieœciæ ju¿ jakieœ fotogra-i pracy” – autor Honore de 
siê sobie napatrzeæ. Jak siê fie z naszego ¿ycia, ale cza-Balzac, na drugiej stronie 
cz³owiek nie napatrzy, to siê sem brakuje s³ów. Na s³owa, fotografia rozkwitaj¹cej 
nie spotka”. zatem trzeba poczekaæ. Gdy¿ ró¿y, obok zdjêcia inna 
Zebrane, uporz¹dkowane, „wszystko ma swój czas i jest „z³ota myœl” – „B¹dŸ dla 
z odpowiednio „dobranymi” wyznaczona godzina na innych s³onecznym zegarem 
fotografiami ma³e ksi¹¿ecz- wszystkie sprawy pod nie-– odmierzaj dla nich tylko 
ki. Ka¿da z nich ma swój bem…”.s³oneczne godziny”. Na 
tytu³, ka¿da ma swoje prze- Tekst i foto: Dorota Kozdrakartkach innej przeczytamy 

Wsz y stk o  m a swó j  cz as

Szelest papieru i szelest ¿ycia

dkowane, opracowane, przez w tym okresie. „Kto chocia¿ 
30 lat… Tyle rodzi³y siê ma- raz odwiedzi³ Kry³ów, ten 
rzenia o wydaniu publikacji ujêty urokiem tego miejsca 
dotycz¹cej „Kry³owa i oko- bêdzie zastanawia³ siê nad 
licy”. To interesuj¹cy album jego przesz³oœci¹. Do takich 
autorstwa Henryka ¯uraw- refleksji zachêcaj¹ nas 
skiego, autora ksi¹¿ek o hi- nieliczne ju¿ œlady material-
storii parafii rzymsko- ne w postaci ruin zamku, 
katolickiej w Kry³owie. Pan bramy dworskiej, fragmen-
¯urawski jest mieszkañcem tów budynków dworskich, 
Janowa Lubelskiego, pra- pozosta³oœci po klasztorze, 
cuje w firmie Fortaco, epitafiów w koœciele para-
z zami³owania jest… rzec fialnym czy zachowanych 
mo¿na „kolekcjonerem cmentarzy” – czytamy we 
przesz³oœci”. We wstêpie s³owie wstêpu. Zaczytuj¹c 
jednej z publikacji autor- siê w dalszych stronicach 
stwa Pana Henryka „Cmen- publikacji, zdajemy sobie 
tarze Kry³owa i okolic” - sprawê z dwóch rzeczy. Po 
czytamy „Opracowanie pierwsze, z ogromnej pracy 
niniejsze to tak¿e wynik autora, któr¹ dostrzec mo¿na 
szczegó³owych badañ tere- na ka¿dym kroku (opracowa-
nowych. Ka¿dy cmentarz, nie powsta³o w oparciu 
ka¿da mogi³a pojedyncza o bogaty materia³ Ÿród³owy, 
w terenie zosta³y dok³adnie zilustrowane skanami doku-
przebadane, sfotografowane, mentów archiwalnych oraz 
opisane i skatalogowane”. zdjêciami obiektów zwi¹za-
Bogato ilustrowany album nych z tematem), po drugie 
poparty interesuj¹c¹ szat¹ z mnogoœci przekazanych 
graficzn¹, szczegó³owymi informacji, które zosta³y 
i dok³adnymi opisami prze- przekazane z wielkim wy-

S¹ takie s³owa, które 
badanych miejsc, opisanych czuciem wspó³czesnemu 

zapisane na kartce papieru 
w przystêpny sposób dla czytelnikowi.

pozostan¹ na zawsze pami¹-
czytelnika, jest dla wszyst- Ksi¹¿ki autorstwa Henryka 

tk¹ dla potomnych. S¹ tacy 
kich zainteresowanych t¹ ¯urawskiego (za³o¿yciel 

ludzie, którzy w te „kartki 
tematyk¹ prawdziw¹ skarb- Towarzystwa Przyjació³ 

papieru” tchn¹ ¿ycie. Ich 
nic¹ wiedzy historycznej, Kry³owa i Okolic) s¹ nie 

serce trzyma „w tym miej-
socjologicznej, antropolo- tylko publikacjami „o cza-

scu”, w którym wyroœli, 
gicznej. W listopadzie 2014 sach i ludziach, którzy 

„tam” pozostawili fragment 
roku, ukaza³a siê kolejna odeszli bezpowrotnie”, ale 

siebie. Gdy „¿ycie” zapro-
ksi¹¿ka Henryka ¯uraw- tak¿e ogniwem ³¹cz¹cym 

wadzi³o ich w odleg³e strony, 
skiego dotycz¹ca regionu przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹, 

staraj¹ siê przypomnieæ i za-
kry³owskiego, tym razem w ten sposób, ¿e przekazane 

chowaæ dzieje… „Kry³owa 
pod tytu³em „Dobra Kry³ów w niej informacje stanowi¹ 

i okolic”. Przypomnieæ… 
w XIX i XX wieku”. swego rodzaju „duchem cza-

historiê, kulturê, zapisan¹ 
Niniejsza publikacja dotyczy su”, które zyska³o zaintere-

w licznych fotografiach, od-
historii rodzin Chrzanows- sowanie i miejsce w sercu 

notowan¹ przez archiwalne 
kich i Horodyskich, które niejednego czytelnika.

dokumenty, skrzêtnie porz¹-
by³y w³aœcicielami maj¹tku Dorota Kozdra

O  cz asach  i  l udz i ach ,  
k tó rz y  o de sz l i  be z p o wro tn i e  

Stanis³awy Leœniewska³ 
„Wrzesieñ 1939 r. w Jano-
wie Lubelskim”, Jana Pola-
czek „Wspomnienia Oficera 
bior¹cego udzia³ w walce 
o Janów”, Aleksandry S³up-
czyñskiej „Wspomnienia 
o Janowie”, Jeremiasza So-
wiakowskiego „Okupacyjne 
wspomnienia z Janowa 
Lubelskiego”, kpt. Leona 
B³a¿ej Zwoliñskiego „Pa-
miêtnik spod Strzechy”, 
Stanis³awy Skakuj „Byæ 

Czy wa¿ne s¹ wyda- Lubelskiego „wydawnic-
poza wojn¹” oraz liczne 

rzenia, a przy „nich” daty, two, które oddajemy Pañ-
zdjêcia archiwalne ukazuj¹-

czy wa¿ne s¹ s³owa, obok stwu do r¹k - œwiadectwo 
ce nasze miasto we wrzeœniu 

„nich” czyny? Dziœ szukaj¹c tamtych dni - jest wyrazem 
1939 roku. 

odpowiedzi na pytanie – dla- naszego ho³du, który sk³ada- Wrzesieñ 1939 roku pozo-
czego tyle cierpienia, jak to my tym wszystkim, którzy stanie w naszej pamiêci, jako 
mog³o siê staæ, a maj¹c na w obronie wartoœci, jakimi czas, kiedy walka i odwaga, 
uwadze okres drugiej wojny s¹ naród i jednostka, we „zmiesza³y” siê z uczuciem 
œwiatowej, poszukujemy wrzeœniu 1939 roku, stanêli strachu i niepewnoœci.
jednoczeœnie œladów pamiê- do walki o wolnoœæ naszej Oddaj¹c w Pañstwa rêce 
ci, „odbitych” na kartkach Ojczyzny”. niniejsz¹ publikacjê, przy-

Wœród artyku³ów, które zdo-papieru. Tak powsta³a ksi¹¿- wracamy fragment historii, 
by³y miejsce na kartach tej ka „Wrzesieñ 1939 Janów postrzêpionej, przykurzo-
ksi¹¿ki odnajdziemy wybra-Lubelski”, która sta³a siê po- nej, historii, dla której nie 
ne fragmenty wspomnieñ, k³osiem obchodów Janow- wa¿ne by³y tylko s³owa, ale 
spisanych np. przez ks. skiego Wrzeœnia, maj¹cych przede wszystkim czyny. 
Czes³awa Dmochowskiego miejsce w  miesi¹cu wrze- Publikacja dostêpna jest 
„Wrzesieñ 1939 r. w Jano-œniu 2014 roku. Jak czytamy w Muzeum Regionalnym 
wie”, ks. Leona Kuœmier-we wstêpie publikacji, któ- w Janowie Lubelskim. 
czyka „Doœæ d³ugie ¿ycie rego autorem jest Krzysztof 

Tekst i foto: Dorota Kozdraujête krótko z pamiêci”, Ko³tyœ – Burmistrz Janowa 

Œ wi ade ctwo  tam t y ch  dn i

Pani Marii Kulpie
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia

z powodu œmierci Mê¿a 
sk³adaj¹ stra¿acy i emeryci  Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

w Janowie Lubelskim

„Nie umiera Ten, kto pozostaje w sercach bliskich...”
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Sol¹ Ziemi Janowskiej s¹ ludzie. Janowskiego, Powiatowego Banku Spó³- Na kartach tej ksi¹¿ki poznaæ bêdzie mo¿na 
Pracowici, m¹drzy, goœcinni, umiej¹cy ze dzielczego w Janowie Lubelskim, Urzêdu kilku z nich. Wœród nich znalezli siê, m.in.: 
sob¹ wspó³dzia³aæ dla dobra swojej ma³ej Miejskiego w Janowie Lubelskim, Jano- Mateusz Startek, garncarz z £¹¿ka Garn-
ojczyzny. Myœl¹cy zarówno o przesz³oœci, wskiego Oœrodka Kultury i Muzeum carskiego, Piotr Dziadosz, instrumentalista, 
jak i o przysz³oœci. Otwarci na rzeczy nowe, Regionalnego w Janowie Lubelskim zosta- skrzypek z Bilska, Kapela Ludowa Dudków 
ale te¿ pamiêtaj¹cy o swoich korzeniach nie wydana ksi¹¿ka pt. „Laureaci nagród im. ze Zdzi³owic, Stefan Placha, ludowy tancerz 
i kultywuj¹cy tradycjê. Mo¿e dlatego wielu Oskara Kolberga Ziemi Janowskiej“. Na z Janowa Lubelskiego czy Stanis³aw G³az, 
z nich zosta³o obdarzonych dodatkowymi kartach tej ksi¹¿ki zawarto wiele informacji instrumentalista, skrzypek z Dzwoli. Obfi-
talentami. Czêsto ich dorobek bywa³ o ¿yciu i twórczoœci twórców ludowych z toœæ fotografii dope³nia wartoœci publikacji. 
zapomniany. Na szczêœcie zachowa³o siê terenu Ziemi Janowskiej i w ten sposób Prawie 100-stronicowa ksi¹¿ka bêdzie 
trochê fotografii i dorobku artystycznego ocalono od zapomnienia to, co najistot- wydana w ramach œrodków pozyskanych 
tych twórców m.in.. dziêki ludziom, którym niejsze a zwi¹zane jest z tradycj¹ i folklorem z otwartego konkursu ofert w Powiecie folkloru. Bêdzie to ksi¹¿ka dla wszystkich 
sprawy kultury ludowej nie s¹ obojêtne. polskiej wsi. W ci¹gu ostatnich dwóch Janowskim. Publikacja ta ma przyczyniæ siê mi³oœników historii, tradycji i kultury 
Staraniem Stowarzyszenia Kobiet Powiatu wieków urodzi³o siê tu, pracowa³o i two- m.in. do rozpowszechnienia kultury ludowej ludowej Ziemi Janowskiej.
Janowskiego przy wspó³udziale Powiatu rzy³o wielu wspania³ych artystów. wœród m³odych ludzi, a tak¿e pasjonatów ac
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Orkiestry dête to domena ma³ych autorskie aran¿acje „Olek Orkiestry“), 
miejscowoœci i wsi. Tam gdzie dzia³aj¹ zespó³ ³amie stereotypy orkiestry dêtej 
trudno sobie wyobraziæ uroczystoœci graj¹cej tylko muzykê marszow¹. Wyrazem 
pañstwowe, koœcielne czy kulturalne bez profesjonalizacji janowskich muzyków jest 
oprawy muzycznej przygotowanej w³aœnie bez w¹tpienia wydanie w roku 2010 p³yty. 
przez taki zespó³. O wartoœci i poziomie Obecnie muzycy „Olek Orkiestry“ pracuj¹ 
muzycznym Orkiestry Dêtej „Olek Orkie- nad now¹ p³yt¹, nagrywajac j¹ w stwo-
stra“, któr¹ tworz¹ muzycy z ró¿nych rzonym na swoje potrzeby studiu nagrañ 
miejscowoœci powiatu janowskiego, nie znajduj¹cym siê w janowskim Domu 
trzeba nikogo przekonywaæ. Zró¿nicowany Nauczyciela. Wydanie jej planuj¹ w po³owie 
repertuar, wysoki poziom artystyczny wyko- 2015 roku. Na p³ycie tej znajdzie siê 14 
nywanych utworów sprawia, ¿e „Olek Or- aran¿acji utworów muzyki rozrywkowej. 
kiestra“ jest czêsto zapraszana przez orga- Ju¿ teraz mo¿na pos³uchaæ jej (tzn. dwóch 
nizatorów wielu wydarzeñ kulturalnych nie utworów) na stronie internetowej JOK. Nad 
tylko na terenie powiatu janowskiego, ale ca³oœci¹ nagrania pod k¹tem muzycznym 
ca³ego kraju. Koncertuje równie¿ i za czuwa Aleksander Krzos, a nad samym 
granic¹. Zna j¹ ka¿dy mieszkaniec miasta, wydaniem p³yty i wprowadzeniem jej do 
który choæ w minimalnym stopniu uczestni- obiegu czuwaæ bêdzie Janowski Oœrodek 
czy w ¿yciu naszej spo³ecznoœci. Trudno Kultury. 
sobie wyobraziæ jak¹kolwiek imprezê 
okolicznoœciow¹ bez orkiestry dêtej. Kiedy 
staj¹ przed publicznoœci¹ odleg³oœci, które 
ich dziel¹, przestaj¹ mieæ znaczenie. 
Chcemy graæ jak czujemy, pozostawiæ 
miejsce na w³asn¹ interpretacjê i emocje – 
mówi Aleksander Krzos, kapelmistrz 
orkiestry. Obecnie orkiestra liczy oko³o 30 
osób, s¹ wœród nich i doœwiadczeni muzycy 
i spora grupa ludzi m³odych, którzy pod 
okiem starszych kolegów i batut¹ kapelmist-
rza Olka ucz¹ siê gry na instrumentach. To Dziœ trudno nam wyobraziæ sobie oprawê 
w wiêkszoœci osoby, które nie maj¹ muzyczn¹ wiêkszoœci imprez bez „Olek 
ukoñczonych szkó³ muzycznych, ale Orkiestry“ i jej bogatego i jak¿e ró¿no-
zdarzaj¹ siê i profesjonaliœci. W repertuarze rodnego repertuaru muzycznego. Zawsze po 
„Olek Orkiestry“ mo¿na znaleŸæ muzykê mistrzowsku wykonany, wzrusza nas, zach-
rozrywkow¹ z najwiêkszymi przebojami wyca i pozostawia w pamiêci niezapom-
gwiazd, takich jak Frank Sinatra, Louis niane wra¿enia. Z niecierpliwoœci¹ czekamy 
Armstrong czy Stevie Wonder. Orkiestra na dalsze p³yty i wystêpy orkiestry, jedno-
chêtnie wykonuje równie¿ muzykê filmow¹ czeœnie ¿ycz¹c wielu muzycznych sukce-
i jazzow¹. Dziêki ciekawym i nowatorskim sów. 
opracowaniom utworów (ok. 90% z nich to ac

„Olek Orkiestra“ gra i… nagrywa

w akademiach szkolnych, dla drugich 
w przegl¹dach pieœni patriotycznych, 
a jeszcze dla innych, nie koñczy, a zaczyna 
siê dok³adnie 11 listopada. Tego dnia 
zgromadzeni przed obeliskiem Józefa 
Pi³sudskiego patrzymy na flagê, która 
zostaje wci¹gniêt¹ na maszt. To „ona” mówi 
nam dziœ, ¿e „zwyciêstwo jedno jest”. Lecz 
zanim „przysz³a” wolnoœæ, by³ strach 
i niepewnoœæ. „Ja to mam szczêœcie, ¿e w 
tym momencie ¿yæ mi przysz³o, w kraju nad 
Wis³¹” – œpiewali uczniowie szko³y 
podstawowej na tegorocznych uroczystoœ-
ciach w janowskim Sanktuarium. Chór 
uzupe³nia³ myœl s³owami innej pieœni 
„Polska od morza do gór”. Ws³uchuj¹c siê 
w treœæ wyœpiewanych piosenek, w s³owa 
homilii wyg³oszonej podczas uroczystej 
Mszy œw., patrzyliœmy na zgromadzone 

„Jedna jest Polska, jak Bóg jeden na niebie. poczty sztandarowe, delegacje, na miesz-
Wszystkie me si³y w ofierze jej sk³adam. kañców naszego miasta – tych starszych, 
Ca³y do ciebie nale¿ê”- pisa³ Jan Lechoñ. i tych m³odszych. Zastanawialiœmy siê, ile 
Nie trudno jest dziœ odpowiedzieæ na w naszym ¿yciu by³o „takich dróg do 
pytanie, jakie myœli i uczucia towarzyszy³y niepodleg³oœci”? Patrzê jak kolejna delegac-
Polakom, w dniu odzyskania przez Polskê ja sk³ada ho³d. Pod obeliskiem Józefa 
Niepodleg³oœci. Natomiast o wiele trudniej Pi³sudskiego przybywa kwiatów w barwach 
jest znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie – jak narodowych. Przybywa te¿ pytañ – dotycz¹-
wykorzystaliœmy te 123 lata wolnoœci. Czy cych naszej obecnoœci tutaj. Jeszcze nie tak 
nasz udzia³ „w tych obchodach” ogranicza dawno „niespokojne dni odmierza³ czas”, 
siê tylko do wywieszenia flagi pañstwowej, jakby wczoraj „bezdro¿ami szli przez œpi¹cy 
obecnoœci na Mszy Œw. odprawionej las, równym rytmem m³odych serc”. Jest, 
w inten-cji Ojczyzny? W domu, w szkole od zatem dziœ, jest ten „obecny œwiat”, jest w 
najm³odszych lat wpajane zostaje nam „polu bia³y krzy¿”, tylko, dlaczego ju¿ nie 
znaczenie i sens tych uroczystoœci. Dla pamiêtamy, „kto pod nim œpi…”.
jednych „to œwiêto” koñczy siê na udziale Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ona na imiê mia³a wolnoœæ, 
On zwyciêstwo… Niepodleg³oœæ
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Kondolencje
„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych”

Kole¿ance Mariannie Kulpa
serdeczne wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci mê¿a sk³adaj¹
Burmistrzowie, Kierownictwo  i Pracownicy Urzêdu Miejskiego 

w Janowie Lubelskim oraz Radni Rady Miejskiej

mailto:spolczielnia7@onet.pl
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Najnowoczeœniejsza Stacja Kontroli Pojazdów
Wyposa¿ona w najnowszej generacji innowacyjny sprzêt zaprasza do swoich us³ug 
w Janowie Lubelskim przy ulicy Wa³owej 40 b. Wjazd od ulicy Wa³owej lub Ko³³¹taja.

Pe³en zakres badañ:
1. Samochody osobowe, dostawcze i ciê¿arowe wszystkich marek do 3.5 tony,
2. Samochody z napêdem 4x4,
3. Samochody zasilane gazem,
4. Motocykle i motorowery,
5. Quady,
6. Ci¹gniki rolnicze,
7. Pojazdy przystosowane do ci¹gniêcia przyczep – „HAK”,
8. Pojazdy sprowadzone zza granicy,
9. Pojazdy powypadkowe,
10. Pojazdy z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym.

Godziny pracy Stacji:     pon. -  pt.   7:00 – 18:00             sob.   7:00 - 15:00

Stacja jest jedyn¹ w okolicy objêt¹ patronatem Instytutu Transportu 
Samochodowego w Warszawie.

Oprócz badañ technicznych oferujemy jednoczeœnie naprawy bie¿¹ce w zakresie:
- uk³adów hamulcowych, kierowniczych, - geometrii kó³,
- instalacji gazowych, - klimatyzacji,
- wymiany filtrów i olejów, - serwisu ogumienia,

Prowadzimy ponadto sprzeda¿ czêœci zamiennych, akcesoriów, opon, dêtek itp..
Nasz Zak³ad posiada wieloletnie doœwiadczenie w obs³udze i naprawie pojazdów. 
Dziêki temu gwarantujemy wysok¹ jakoœæ œwiadczonych przez nas us³ug.

Po³¹czenie serwisu naprawczego ze stacj¹ kontroli pojazdów daje pewnoœæ, ¿e samochód 
jest w dobrych rêkach, a ewentualne usterki s¹ sprawdzane wysoko wyspecjalizowanym 
sprzêtem i przez w³aœciwych fachowców, tak przed jak i po naprawie.  

Godziny pracy Auto-Serwisu: pon. - pt. 8:00 - 16:00
sob.  8:00 - 12:00

Dane kontaktowe:

Zak³ad Us³ugowo – Handlowy „Auto-Wulkanizacja”
Jan Swacha

Stacja Kontroli Pojazdów  oraz Auto- Serwis
23-300 Janów Lubelski

ul. Wa³owa 40 B
tel. 15/ 872 32 70

My dbamy o Twoje bezpieczeñstwo !
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