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Zapewne pamiêtamy wy- przyby³ Jego Ekscelencja 
g³oszone przez ksiêdza Bis- Ksi¹dz Biskup Edward Ma-
kupa Edwarda Frankow- rian Frankowski. W wizycie 
skiego kazania i homilie. towarzyszy³ mu ksi¹dz Da-
W jednej chwili przypomi- niel Koryciñski - Dyrektor 
namy sobie wszystkie spot- Wydzia³u ds. Misji  w Kurii 
kania. Jedni pamiêtaj¹ swoje Diecezjalnej w Sandomie-
bierzmowanie, inni Msze rzu, oraz ks. kan dr Jacek 
Œwiête, których przewodni- Staszak - kustosz janowskie-
czy³. Jego serdeczny uœ- go Sanktuarium. Zanim bp 
miech, uœcisk d³oni i dobre Frankowski przekroczy³ 
s³owo, by³o i jest nadziej¹ próg budynku, w którym 
dla wielu z nas na lepsze jut- mieœci siê Urz¹d Miejski 
ro. Jego obecnoœæ… W dru- i Starostwo Powiatowe, uro-

dniczy Rady Powiatu, Krzy- mistrza oraz Ewa Janus - g¹ rocznicê wyboru papie¿a czystego powitania Jego Ek-
sztof Ko³tyœ - Burmistrz Ja- Przewodnicz¹ca Rady Miej-Franciszka, czyli dnia 13 scelencji dokona³ Jerzy Bie-
nowa Lubelskiego, Czes³aw skiej w Janowie Lubelskim.        marca 2015 roku, z wizyta- lecki - Starosta Janowski, 

cd. na str. 12Krzysztoñ - Zastêpca Bur-cj¹ do Urzêdu Miejskiego W³adys³aw Sowa - Przewo-

Znamy ich jako gospo- konsultacji z mieszkañcami 
darzy miast, gmin. Widzimy gminy, spotkañ z wizytuj¹-
ich podczas imprez patrio- cymi goœæmi. Podpisuj¹ 
tycznych, religijnych, kultu- wa¿ne dokumenty, umowy, 
ralnych. S¹ obecni na rozpo- nadzoruj¹ projekty inwesty-
czêciu szko³y. Wrêczony dy- cyjne. Ich praca nie koñczy 
plom, nagroda, wyró¿nienie siê o 15.30. Z terminarza 
z ich r¹k motywuj¹ do dal- wynika, ¿e na Burmistrza 
szej nauki i pracy. Dbaj¹ czekaj¹ jeszcze wa¿ne spot-
o rozwój spo³eczny, gospo- kania s³u¿bowe. Krzysztof 
darczy gminy, czy miasta. S¹ Adam Ko³tyœ ma za sob¹ 16 
wszêdzie tam, gdzie repre- lat pracy w samorz¹dzie na 
zentuj¹ swoj¹ gminê: sesje, stanowisku gospodarza mia-
konwenty, konferencje, wy- sta. Zaznaczmy, ¿e gdy 
jazdy s³u¿bowe. Widzimy obejmowa³ stanowisko Bur-
ich w trakcie narad z kadr¹ mistrza Janowa Lubelskiego 
kierownicz¹, spotkañ z pra- mia³ dos³ownie trzydzieœci 
cownikami urzêdu, czy dy- trzy lata. By³o to w paŸdzier-
rektorami jednostek podle- niku 1998 roku. 
g³ych. S¹ obecni podczas cd na str. 4

O wykorzystanych szansach 
i nadziejach na przysz³oœæ

Wywiad z Krzysztofem Ko³tysiem – 
Burmistrzem Janowa Lubelskiego

W dniu 23 marca 2015 r. w Teatrze nach: muzyka, plastyka, film, teatr, z naszych szkó³: Aleksandra Hulak -  
im. Juliusza Osterwy w Lublinie, odby- literatura, fotografia, opieka nad uczennica klasy II  Publicznego Gim-
³a siê piêkna uroczystoœæ wrêczenia zabytkami. Wœród 141 osób nagrodzo- nazjum im Jana Paw³a II w Janowie 
stypendiów dla osób zajmuj¹cych siê nych przez Zarz¹d Województwa Lubelskim, Aleksandra Ma³ek - 
twórczoœci¹ artystyczn¹ w dziedzi- Lubelskiego znalaz³y siê uczennice uczennica lasy VI Publicznej Szko³y 

Podstawowej z Oddzia³ami Integracyj-
nymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie 
Lubelskim i El¿bieta Jakubiec uczen-
nica klasy V  Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. 
Ocena wniosków mia³a charakter 
konkursu. Jednym z najwa¿niejszych 
kryteriów w dziedzinie muzyki by³y 
osi¹gniêcia kandydatów w konkur-
sach, festiwalach i przegl¹dach na 
szczeblu wojewódzkim, ogólnopol-
skim i miêdzynarodowym.
Uroczystego wrêczenia dyplomów 
stypendialnych dokonali: Pan S³awo-
mir Sosnowski Marsza³ek Wojewódz-
twa Lubelskiego oraz Pan Krzysztof 
Grabczuk Wicemarsza³ek Wojewódz-
twa Lubelskiego. Naszym stypendyst-
kom, rodzicom oraz nauczycielom 
i opiekunom  gratulujemy i ¿yczymy 
dalszych sukcesów.

Dyrektorzy szkó³ : Krystyna Æwiek, 
Andrzej Tomczyk, Jolanta Nieœcior

Stypendystki Marsza³ka Województwa Lubelskiego

W podmuchu wiosennego wiatru, pod ga³¹zk¹ wierzby, 
w s³owach wypowiedzianych o poranku, szukamy Œwi¹t 
Wielkanocnych, jak opowieœci o paschalnym baranku. 

Mo¿e w modlitwie, w ciszy, zamyœleniu, 
w poœpiechu dnia, gdy nad rozstajem 

dróg przystaniemy. Mo¿e w promy-
ku s³oñca, w Twoim uœmiechu, 

w koszyku pe³nym kolorowych 
pisanek, w radoœci dnia. W lu-
dzkich d³oniach skrywaj¹cych 

troski i zmartwienia. Gdy 
œpiewaæ bêdziemy „Alleluja”, 
gdy uklêkniemy. Poszukajmy 
œwi¹t Wielkanocnych w „swo-
im ¿yciu”, tak jakbyœmy 

szukali s³ów w milczeniu. W mroku 
nocy, ostatnich chwilach naszej obecnoœci przy grobie 
Jezusa, gdy us³yszymy g³os ukrzy¿owanego, gdy 
popatrzymy na Jego postaæ, wtedy spojrzymy „na skrawek 
nieba chmurnego. Tyle w ¿yciu cierpienia, lecz nie œmiem 
pytaæ dlaczego”.                          Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gdzie szukaæ Œwi¹t 
Wielkanocnych?

Z pasterskim b³ogos³awieñstwem

Œwiêta Wielkiej Nocy 
opromienia poranek Zmartwychwstania, 

w którym ¿ycie odnosi triumf nad œmierci¹. 
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus 

stanie siê dla nas œwiat³em i drogowskazem. 
Niech pomo¿e nam dostrzec radoœæ p³yn¹c¹ z ¿ycia, 

a w trudnych chwilach 
bêdzie dla nas Ÿród³em wytchnienia 

i tchnie w nasze serca nadziejê.

Z najlepszymi ¿yczeniami w imieniu 
Radnych Rady Miejskiej i Pracowników Urzêdu Miejskiego

Ewa Janus 
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Krzysztof Ko³tyœ 
Burmistrz JanowaLubelskiego

25-lecie samorz¹dnoœci gminnej - 
wywiad z Antonim Kulp¹
D³ugo wyczekiwany, upragniony czas nadziei nast¹pi³. Jedni 
mówili o „zach³yœniêciu siê wolnoœci¹”, inni ten okres 
okreœlili, jako „kolejna droga do niepodleg³oœci”...

Mieszkañcy Janowa oddali ho³d synom 
naszej ziemi
Dzieñ pierwszego marca ustanowiony zosta³ dniem 
¯o³nierzy Wyklêtych, nazwany tak¿e dniem ¯o³nierzy 
Niez³omnych...

Ponad siedem milionów z³otych z Powia-
towego Urzêdu Pracy dla bezrobotnych
Przybywa miejsc pracy czy bezrobotnych? Zapyta³em 
Tomasza Kapronia Dyrektora Powiatowego Urzêdu 
Pracy...
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pektom atrakcyjnoœci z grupy 656 przebada-
inwestycyjnej polskich nych gmin, 59 uzyska³o 
gmin oraz jakoœci komu- wyró¿nienie „Gmina na 
nikacji miêdzy nimi a po- 5”. Warunkiem jego 
tencjalnymi inwestora- otrzymania by³o zdoby-
mi. Sposób prowadzenia cie ponad po³owy punk-
badania by³ w tym roku tów mo¿liwych do zdo-
analogiczny do tego zas- bycia (tj. powy¿ej 22,5). 
tosowanego w roku ubie- W województwie lubels-
g³ym. Ocenie podlega³y kich zosta³o przebada-
witryny internetowe ba- nych 27 gmin, w tym 
danych gmin oraz jakoœæ Gmina Janów Lubelski, 
korespondencji w jêzyku która otrzyma³a tytu³ Janów Lubelski uzys- biorstwa Kolegium Nauk 
polskim i angielskim „Gmina na 5!”. Uroczy-ka³ tytu³ „Gmina na 5!” o  Przedsiêbiors twie 
z poszczególnymi urzê- ste wrêczenie dyplomów w rankingu przygoto- Szko³y G³ównej Handlo-
dowymi. Raport by³ pod- mia³o miejsce 27 lutego wanym przez Studenckie wej w Warszawie.
staw¹ przy wyborze loka- 2015 roku w siedzibie Ko³o Naukowe Przedsiê- Podobnie jak w edycjach 
lizacji inwestycji w kon- Szko³y G³ównej Handlo-biorczoœci i Analiz Re- wczeœniejszych, tego-
kretnych gminach. W te- wej w Warszawie.gionalnych, dzia³aj¹cym roczne badanie poœwiê-
gorocznym rankingu Dorota Kozdraprzy Instytucie Przedsiê- cono praktycznym as-

Janów Lubelski uzyska³ tytu³ "Gmina na 5!"

Produkt lokalny to najczêœciej edycji Certyfikacji Produktów Lo-
wyrób lub us³uga, z któr¹ uto¿- kalnych Ziemi Janowskiej: Pro-
samiaj¹ siê mieszkañcy regionu. dukt turystyczny: Miros³aw Powê-
Jest on produkowany w sposób zka (Gospodarstwo Agroturysty-
nieprzemys³owy, niemasowy, z su- czne „Agro - Rekreo”), Danuta Flis 
rowców lokalnych, przy u¿yciu (Sma¿alnia ryb). Rêkodzie³o: 
lokalnych metod wytwarzania. Czes³awa Kurzyna (ceramika 
Coraz czêœciej chcemy kupowaæ £¹¿kowska), Henryka Drzazga 
zdrow¹ ¿ywnoœæ, bezpoœrednio od (wyroby szyde³kowe), Barbara 
rolnika lub producenta. Wycho- Kapusta (wyroby z wikliny papie-
dz¹c naprzeciw oczekiwaniom rowej). Smaki: Ciastkarnia - 
mieszkañców stworzone zosta³y Piekarnia „U Górala” Stanis³awa 
2 edycje certyfikacji produktów Mrowca (Placek reczczany na 
lokalnych. Podczas drugiej edycji kruchym spodzie, kruche babeczki 
certyfikacji o przyznanie certyfika- z kasz¹ i ¿urawin¹), Barbara 
tu „Produkt Lokalny Ziemi Ja- Kapusta (kaszowe kule, Nalewka 
nowskiej” w kategoriach: smaki, z Pigwy), P.P. U. H. „EMES” Sta-
rêkodzie³o, twórcy, produkt tury- nis³aw Mazur ( Myœliwski Jaglak 
styczny, wydarzenie. Ubiega³o siê z ¿urawin¹), Wies³awa Sajewska 
a¿ 100 produktów z terenu Powiatu (Nalewka z aronii „Aroniowy 
Janowskiego. Spoœród nich certy- zawrót g³owy”), Jan Portka (Na-
fikat ten uzyska³o 76 produktów lewka z kaliny janowskiej), Maria 
lokalnych. Z Gminy Janów Lubel- Portka (nalewka „Grykówka Ja-
ski certyfikaty zosta³y przyznane nowska”), Teresa i Kazimierz 
17 produktom. Wrêczenie certyfi- Ciosmak (miód wielokwiatowy, 
katów II edycji Certyfikacji Pro- miód rzepakowy), Feliksa Flis 
duktów Lokalnych Ziemi Janow- (kapusta kiszona tradycyjnie). 
skiej odby³o siê 12 marca 2015 r. Kategoria wydarzenie: Klub ¯e-
w Domu Nauczyciela w Janowie glarski „Zefir w Janowie Lubels-
Lubelskim. Wszystkim nagro- kim (wstepne szkolenia ¿eglarskie 
dzonym gratulujemy i ¿yczymy „Wiatr i woda – pierwsze spot-
dalszych sukcesów. Produkty z te- kanie”).
renu Gminy Janów Lubelski, które Tekst: Anna Flis, 
otrzyma³y certyfikaty w ramach II foto: Jan Machulak

Przyznano certyfikaty 
produktu lokalnego 

Ziemi Janowskiejjak gryka, miód, ryby, których 
przetwarzanie mog³oby byæ dosko-
na³ym punktem wyjœcia dla 
lokalnego biznesu i stanowi³oby 

W dniu 04.03.2015 w sali kon- kcjonowania przedsiêwziêcia wartoœæ dodan¹. Pan Burmistrz 
ferencyjnej Starostwa Powiato- przedstawiaj¹c jego g³ówne cele Krzysztof Ko³tyœ zauwa¿y³ potrze-
wego odby³o siê spotkanie z przed- i za³o¿enia. Janowski Inkubator ma bê dostosowania wielkoœci przy-
stawicielami warszawskiej funda- za zadanie wspieraæ przedsiêbior- sz³ej hali produkcyjnej do realnych 
cji Europejskie Centrum Przedsiê- czoœæ poprzez pomoc prawn¹, potrzeb aby, unikn¹æ niepotrzeb-
biorczoœci poœwiêcone projektowi ksiêgow¹ oraz lokalow¹. Du¿y nych obci¹¿eñ dla bud¿etu. Dyrek-
stworzenia Inkubatora Przedsiê- nacisk po³o¿ono równie¿ na pod- tor Powiatowego Urzêdu Pracy 
biorczoœci w Janowie Lubelskim. niesienie kompetencji przysz³ych Pan Tomasz Kaproñ podkreœli³, ¿e 
Poza przedstawicielami fundacji przedsiêbiorców i pracowników osoby uzyskuj¹ce fundusze na za-
w spotkaniu udzia³ wziêli: w³adze planuj¹c kszta³cenie zawodowe ³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej 
i pracownicy Starostwa Powiato- dostosowane do potrzeb lokalnego bêd¹ z ca³¹ pewnoœci¹ potencjal-
wego, Urzêdu Miejskiego, jedno- rynku pracy. nymi u¿ytkownikami Inkubatora 
stek podleg³ych Starostwu i Gmi- Po przeprowadzonej prezentacji Przedsiêbiorczoœci. Wszystkie 
nie oraz przedstawiciele przedsiê- s³uchacze przedstawili swe uwagi wnioski zosta³y uwzglêdnione 
biorców z terenu Powiatu. Pan i wnioski. Pan Starosta Jerzy Bie- i zostan¹ wziête pod rozwagê.
Jerzy Kwieciñski prezes fundacji, lecki wnioskowa³ o zwrócenie Tekst: El¿bieta Iwankiewicz, 
przedstawi³ wstêpny projekt fun- uwagi na produkty lokalne takie foto; Edyta So³tys

Inkubator Przedsiêbiorczoœci 
szans¹ dla lokalnego rozwoju

O mo¿liwoœciach inwestycyj- s³ugi Inwestora Urzêdu Miejskiego Uczestnicz¹cy w konferencji mieli 
nych w regionach Polski oraz Janowa Lubelskiego. mo¿liwoœæ przedstawienia walo-
Specjalnych Strefach Ekonomicz- Konferencjê otworzy³a Fiona Hys- rów inwestycyjnych swoich regio-
nych rozmawiano dnia 26 lutego lop Minister ds. Kultury i Sto- nów. Niniejsze spotkanie niew¹t-
br., w Edynburgu na miêdzy- sunków Zewnêtrznych Szkocji. pliwie stanowi kolejny punkt zmie-
narodowej konferencji „Pole Po- W dalszej kolejnoœci o mo¿li- rzaj¹cy do promowania potencja³u 
sition”. woœciach wspó³pracy polsko - gospodarczego naszego regionu.
Spotkanie zosta³o zorganizowane szkockiej mówili: Ambasador RP Czy przedstawione oferty inwesty-
przez Polsk¹ Izbê Biznesu w Szko- w Zjednoczonym Królestwie cyjne zachêc¹ do inwestowania 
cji oraz Wydzia³ Promocji Handlu Witold Sobków i Ambasador Wiel- zagranicznych przedsiêbiorców 
i Inwestycji Ambasady RP w Lon- kiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej w naszym województwie? Odpo-
dynie. Nadmieñmy, ¿e stronê pols- w Polsce Robert Barnett. wiadaj¹c na niniejsze pytanie 
k¹ reprezentowali przedstawiciele G³ównym celem spotkania by³o nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e 
trzech województw oraz piêciu zaprezentowanie brytyjskim podczas konferencji cennymi 
Stref Ekonomicznych. przedsiêbiorcom mo¿liwoœci in- i inspiruj¹cymi doœwiadczeniami 
Jeœli mówimy tu o województwie westycyjnych w Polsce Wschod- podzieli³y siê te¿ szkockie firmy, Inwestorów i Ekspertów, oraz Zamoœæ - Tomasza Kossowskiego, 
lubelskim, zaznaczyæ nale¿y, ¿e niej i wspó³pracy z polskimi które ju¿ zainwestowa³y w Polsce.przez Prezydenta Miasta Bia³ej Kierownik Referatu ds. Umiêdzy-
nasze województwo by³o repre- przedsiêbiorcami w ramach nowej Na zakoñczenie odby³y siê indy-Podlaskiej - Dariusza Stefaniuka, narodowienia i Relacji z Biznesem 
zentowane przez delegacjê Urzêdu perspektywy finansowej 2014- widualne rozmowy pomiêdzy Zastêpcê Skarbnika Miasta Bia³ej Urzêdu Miasta Lublin – Marcina 
Marsza³kowskiego - Martê Smul- 2020. Ze strony szkockiej udzia³ przedstawicielami polskich regio-Podlaskiej - Macieja Buczyñskie- Kêæko, przedstawiciela Wschod-
kowsk¹ - Kierownik Oddzia³u w spotkaniu wziêli przedstawiciele nów i Stref Ekonomicznych go, Zastêpcê Burmistrza Hrubie- niego Klastra Inwestora – Grze-
Promocji Handlu i Inwestycji oraz przedsiêbiorstw zainteresowanych z firmami szkockimi zaintereso-szowa - Martê Majewsk¹, Dyrektor gorza ¯ukowskiego. Nasz¹ gminê 
Aleksandra Czechowskiego i Mag- inwestowaniem w Europie Œrod- wanymi inwestowaniem w Polsce.Wydzia³u Rozwoju Miasta oraz reprezentowa³a El¿bieta Iwankie-
dê Osiak z Centrum Obs³ugi kowo - Wschodniej. RedakcjaFunduszy Zewnêtrznych Miasta wicz - przedstawiciel Punktu Ob-

O mo¿liwoœciach inwestycyjnych naszego 
regionu rozmawiano w Edynburgu
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Trwaj¹ prace dotycz¹ce o d³. 0, 37 km, odtworzenia 
budowy sieci kanalizacji sa- nawierzchni drogowej w ilo-
nitarnej w ul. Podlipie. Za- œci 1751 m2, oraz budowê 
danie polega na wybudo- sieci kanalizacyjnej sani-
waniu sieci kanalizacyjnej tarnej w ulicy Podlipie o d³. 
sanitarnej wraz z przy³¹- 0,94 km, odtworzenia na-
czeniami. Wykonawc¹ in- wierzchni drogowej, mon-
westycji jest firma WOD- ta¿ krawê¿ników.
BUD Sp. z  o. o. z Kraœnika. Liczba planowanych pod-

Koszt to suma rzêdu: ³¹czeñ posesji do sieci 44 
2 311 170, 00 brutto. sztuk. Przypomnijmy, ¿e 

Podkreœlmy, ¿e kwota doty- dofinansowanie, które zdo-
czy projektu, który obejmuje by³a gmina na realizacje pro-
trzy zdania. Budowê kanali- jektu „Kontynuacja komp-
zacji sanitarnej i wodoci¹- leksowej gospodarki wod-
gowej w ulicy Zak¹tnej, no-œciekowej w Gminie Ja-
w tym sieæ wodoci¹gowa nów Lubelski - etap IV” 
0,28 km, 16 przy³¹czy oraz realizowanego w ramach 
11 przepiêæ istniej¹cych Programu Operacyjnego In-
przy³¹czy; sieæ kanalizacji frastruktura i Œrodowisko 
sanitarnej 0,64 km, obej- 2007 - 2013, wynosi 85% 
muje 24 nowych przy³¹czy wartoœci zadania. Mówimy 
kanalizacyjnych; odtwo- tu o kwocie oko³o 1, 96 mln 
rzenie nawierzchni. Przebu- z³. Pozosta³a kwota pocho-
dowê sieci kanalizacyjnej dzi z bud¿etu Gminy.
sanitarnej w ulicy Polnej Tekst i foto: Dorota Kozdra

Kolejne ulice z kanalizacj¹ 
ul. Podlipie

Na ka¿dej sesji uchwa- c¹cym w Janowie Lubel-
laj¹ istotne sprawy doty- skim, Roman Kaproñ - z za-
cz¹ce ¿ycia spo³ecznoœci wodu jest lekarzem pra-
lokalnej. Spotykaj¹ siê na co cuj¹cym w janowskim szpi-
miesiêcznych, czy dwumie- talu, Lech Wronka - emeryt, 
siêcznych obradach, repre- by³y Dyrektor Powiatowego 
zentuj¹c sprawy i troski Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Pla-
mieszkañców. cówek Oœwiatowych w Ja-
Komisje w których uczestni- nowie Lubelskim, Ryszard 
cz¹: Rewizyjna, Finansów Wasilewski - pracownik Za-
i Rozwoju Gospodarczego, k³adu Gospodarki Ko-
Gospodarki Komunalnej, munalnej w Janowie Lu-
Przestrzennej Gruntami, belskim, Marek Tomczyk - 
Rolnictwa i Leœnictwa, oraz emeryt, geodeta, Bogdan 
Komisji Oœwiaty, Kultury, Startek - Pracownik PKS 
Sportu, Spraw Spo³ecznych w Stalowej Woli, £ukasz 
i Bezpieczeñstwa Publicz- Piecyk - nauczyciel wycho-
nego, pe³ni¹ organ pomoc- wania fizycznego, Ryszard 
niczy zadañ Rady Miejskiej. Majkowski - Kierownik Hali 
Komisje obraduj¹ na po- Sportowej w PSPzOI w Ja-
siedzeniach zwo³ywanych nowie Lubelskim, Grzegorz 
przez przewodnicz¹cych ko- Flis - prowadzi dzia³alnoœæ 
misji, zgodnie z zatwier- rolnicz¹, Zenon Bielak - 
dzonym rocznym planem prywatny przedsiêbiorca bu-
pracy oraz w miarê potrzeb. dowlany, Andrzej £ukasik - 
W obecnej kadencji Rady ksiêgowy w Miejskim Oœ-
Miejskiej s¹ dwie Panie rodku Sportu i Rekreacji 
i trzynastu Panów. Radni w Janowie Lubelskim, Krzy-
reprezentuj¹ ró¿ne okrêgi, sztof Kurasiewicz - m³. bryg. 
na co dzieñ pracuj¹ jako w Komendzie G³ównej 
nauczyciele, lekarze, przed- Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
siêbiorcy, czy prowadz¹ w Janowie Lubelskim, Hen-
w³asn¹ dzia³alnoœæ. ryk Jarosz - kontroler jakoœci 
Pani Ewa Janus jest g³ów- w firmie Fortaco, Marian 
nym specjalist¹ w Jano- Grzegórski - pracownik 
wskim Biurze Powiatowej Przedsiêbiorstwa Gospo-
Agencji Restrukturyzacji darki Komunalnej i Miesz-
i Modernizacji Rolnictwa, kaniowej w Janowie Lu-
Iwona Zezuliñska - Sowa belskim.
jest nauczycielem religii Dorota Kozdra
w Liceum Ogólnokszta³-

Nasi Radni

ziemne, towarzysz¹ce, robo-
ty rozbiórkowe i odtwarza-
nie nawierzchni, roboty in-

„Poprawa warunków ¿y- stalacyjne oraz roboty zwi¹-
cia mieszkañców gminy Ja- zane z budow¹ przepom-
nów Lubelski poprzez budo- powni œcieków. Ponadto pra-
wê sieci kanalizacji sani- ce dotycz¹ wykonania 39 
tarnej wraz z przy³¹czami przy³¹czy, które obejmuj¹ 
w czêœci ulicy Ulanowskiej” kana³y grawitacyjne i ciœnie-
- to temat inwestycji, której niowe. Koszt inwestycji to 
prace rozpoczê³y siê pod suma rzêdu 1 511 323, 34 z³ 
koniec lutego br. Wykonaw- brutto. Przewidziany termin 
c¹ robót jest firma Skanska zakoñczenia prac - koniec 
S.A. z Warszawy. maja 2015 roku.
Przypomnijmy, ¿e umowa Zaznaczmy, ¿e inwestycja 
z wykonawc¹ zosta³a podpi- wspó³finansowana jest ze 
sana 20 stycznia 2015 roku. œrodków Unii Europejskiej 
Zakres zadania - sieæ kana- w ramach Europejskiego 
lizacji sanitarnej, która obej- Funduszu Rolnego na rzecz 
muje wykonanie kana³ów Rozwoju Obszarów Wiejs-
grawitacyjnych i ciœnienio- kich - Program Rozwoju 
wych, studni kanalizacyj- Obszarów Wiejskich na lata 
nych, sieciowej przepom- 2007 – 2013, Dzia³anie 321 
powniê œcieków. Natomiast Podstawowe us³ugi dla gos-
w zakres robót wchodz¹ podarki i ludnoœci wiejskiej.
roboty przygotowawcze, Tekst i foto: Dorota Kozdra

Kanalizacja ulicy 
Ulanowskiej

Informujemy, ¿e od 26 Zg³oszenia awarii kot³a pro-
simy kierowaæ do VCS - lutego 2015 roku, zosta³ 
BOK za pomoc¹ formularza wznowiony monta¿ instalacji 
na stronie: www.klimosz.pl  solarnych. Prace trwaj¹ w in-
lub www.klimosz.pl/zglos-tensywnym tempie. Monto-
awariewane s¹ ju¿ instalacje z listy 

Przyjmowanie zg³oszeñ rezerwowej. Nadmieñmy, ¿e 
awarii oraz konsultacji tele-monta¿ kot³ów odbywa siê na 
fonicznej udziela VCS-BOK 

bie¿¹co. Podkreœlmy, ¿e mie-
Adam Œwie¿y tel. 32 475 

szkañcy, którzy nie dokonali 
2284 lub tel. Firmowy ogólny 

wp³aty zostali wykreœleni z li- 32 474 39 00 lub mailowo:  
sty uczestników w projekcie, serwis@klimosz.pl
a na ich miejsce bêd¹ wpro- W terenie dzia³a serwisant 
wadzeni kolejni mieszkañcy Przemys³aw We³niak i jest 
z listy rezerwowej. Plano- dostêpny pod nr tel.:
wane zakoñczenie monta¿u 506 763 154
wszystkich instalacji maj Referat Planowania 
2015 r. i Realizacji Inwestycji

Wznowiono monta¿ 
instalacji solarnych 

i pieców na biomasê

Utrudnienia w ruchu, ja- Przypomnijmy, ¿e zakres 
kie nam towarzysz¹ na ulicy niniejszej inwestycji obej-
Wojska Polskiego zwi¹zane muje: wzmocnienie kon-
s¹ z pracami remontowymi. strukcji istniej¹cej nawierz-
Mówimy tu o przebudowie chni bitumicznej jezdni 
drogi powiatowej ul. Wojska 

ulicy Wojska Polskiego oraz Polskiego o d³ugoœci 960 m - 
w³¹czeñ ulic podporz¹dko-etap I. Wykonawc¹ inwe-
wanych w niezbêdnym za-stycji jest firma WOD - BUD 
kresie, wymiany istniej¹-Sp. z o.o z Kraœnika. 
cych krawê¿ników na kra-Inwestycja zosta³a dofinan-

sowana w ramach Narodo- wê¿niki betonowe, wymia-
wego Programu Przebu- ny konstrukcji nawierzchni 
dowy Dróg Lokalnych Etap chodników z p³yt betono-
II Bezpieczeñstwo - Do- wych oraz asfaltowych, 
stêpnoœæ - Rozwój. Wniosek 

przebudowê nawierzchni 
na tzw. schetynówkê, zosta³ 

oraz budowê nowych zatok z³o¿ony przez Gminê Janów 
parkingowych, wymianê Lubelski i Powiat Janowski. 
wpustów deszczowych i od-Uzyskane dofinansowanie 

to kwota 780 tys. z³, która tworzenie trawników.
stanowi 50% ca³kowitych Tekst i foto: Dorota Kozdra
kosztów inwestycji.

Remontuj¹ ulicê 
Wojska Polskiego

Zarz¹d Dróg Powiatowych trzeba by³o przeznaczyæ 
w Janowie Lubelskim, zad- posiadane œrodki.
ba³ o w³asne otoczenie i bu- Koszt materia³ów wyniesie 
duje chodnik z zatok¹ na oko³o 25 tysiêcy z³otych, 
parkowanie samochodów prace wykona w³asna firma. 
przed w³asn¹ siedzib¹ przy Gdyby naj¹æ firmê z zew-
ulicy Bohaterów Porytowe- n¹trz nale¿a³oby wy³o¿yæ 
go Wzgórza. Dyrektor ZDP oko³o 70 tysiêcy z³otych na 
Witold KuŸnicki, nie ukry- sam¹ robociznê. Od bramy 
wa zadowolenia, ¿e uda³o siê wjazdowej ZDP do ulicy 
doprowadziæ do tej  inwe- Objazdowej, po³o¿ona zo-
stycji. Potrzeba wykonania stanie kostka i krawê¿niki 
tych prac istnia³a od kilku o powierzchni oko³o 500 
lat, jednak zawsze by³y metrów kwadratowych.
pilniejsze zadania, gdzie Tekst i foto: Jan Machulak

Wizytówka Zarz¹du 
Dróg Powiatowych



4.

D.K. Panie Burmistrzu, gdy Pomimo du¿ej aktywnoœci na- D. K. Co aktualnie „dzieje siê” 
patrzymy na tak d³ugi okres szych ma³ych i œrednich przed- z Zoom-em Natury i kiedy bê-
czasu, pierwsze pytanie, które siêbiorców nie uda³o siê wykreo- dzie oficjalne otwarcie parku? 

K. K. Obecnie zaczyna siê mon-siê w tym miejscu nasuwa waæ takiego rozwoju miejsco-
ta¿ ekspozycji w pawilonach dotyczy najwiêkszych osi¹g- wych firm, który zwiêksza³by 
edukacyjnych. Gminna spó³ka niêæ gminy w tym okresie? zatrudnienie a zarazem likwido-
Zalew, która zarz¹dza parkiem, K.K. Najwiêkszym osi¹gniêciem wa³ bezrobocie. Naszym firmom 
przygotowuje siê do sezonu. naszej gminy, by³o bez w¹tpienia potrzeba kapita³u i pomys³ów na 
Wielkim wyzwaniem logistycz-utrzymywanie na przestrzeni rozwój. Potrzebujemy te¿ kapi-
nym  dla spó³ki bêdzie sprawne wielu lat, pierwszego miejsca ta³u i inwestorów z zewn¹trz. 
uruchomienie obs³ugi turystycz-w Polsce wœród miast powia- Konsekwentnie o to zabiegamy, 
nej powstaj¹cych atrakcji. Ofi-towych w zakresie pozyskiwania jednak trudno nam wygrywaæ 
cjalne otwarcie parku planowane funduszy unijnych. To pozwoli³o rywalizacjê z wiêkszymi miasta-
jest w ramach Dni Janowa, które nam zrealizowaæ inwestycje, na mi i wieloma atrakcyjnymi loka-
odbêd¹ siê w dniach 13-14 które musielibyœmy zbieraæ lizacjami po³o¿onymi przy auto-
czerwca.  gminne œrodki finansowe do stradach i drogach ekspreso-
D. K. W ka¿dy wtorek w godzi-2040 roku. Uwa¿am, ¿e fun- wych. W obecnych czasach ka-
nach od 9 do 16 jest Pan do damentami naszych sukcesów pita³ koncentruje siê przede 
dyspozycji mieszkañców. Z ja-by³o i jest budowanie miejsco- wszystkim w du¿ych miastach 
kimi problemami borykaj¹ siê wego kapita³u spo³ecznego lub na ich obrze¿ach. Mam 
wszyscy ci, którzy przychodz¹ wokó³ najwa¿niejszych celów nadziejê, ¿e wraz z rozpoczêciem 
po pomoc, czy radê do Pana i zadañ. Osi¹ganie konsensusu budowy drogi ekspresowej S19 
Burmistrza?wœród radnych kolejnych kaden- lokalizacja Janowa  oka¿e siê dla 
K.K. Zdecydowana wiêkszoœæ cji, zbudowanie zespo³u zaanga- inwestorów znacznie bardziej 
interesantów przychodzi w spra-¿owanych wspó³pracowników, atrakcyjna.  
wach zwi¹zanych z poszuki-

cenne opinie cz³onków Konwen- D. K. Patrz¹c przez pryzmat waniem jakiejkolwiek pracy - 
tu Rozwoju Gminy i ws³uchi- tylu lat, z jakimi trudnoœciami / choæby tymczasowej. Gminy ra-
wanie siê w g³osy naszych miesz- problemami gmina boryka siê czej nie organizuj¹ na szerok¹ 
kañców podczas licznych spot- w dalszym ci¹gu? skalê prac interwencyjnych, czy 
kañ konsultacyjnych to dla mnie K.K. Rozwi¹zaliœmy praktycznie te¿ robót publicznych. Ze wzglê-
wielka wartoœæ i motywacja do wszystkie typowe problemy, ja- du na trudn¹ sytuacjê spo³eczn¹ 
skutecznego dzia³ania ponad kimi zajmuj¹ siê gminy. Boryka- nasza gmina od lat organizuje te 
wszelkimi podzia³ami.  my siê natomiast z niewystarcza- prace uwzglêdniaj¹c wszelkie 
D. K. Jakie uczucie towa- j¹cym  rozwojem gospodarczym, mo¿liwe formy wsparcia œrodka-
rzyszy³o Panu na pocz¹tku na który mamy bardzo ogra- mi z Urzêdu Pracy. Jako gmina 
kadencji w 1998 roku? nie jesteœmy jednak w stanie niczony wp³yw. Problem braku 
K.K. Obejmowa³em stanowisko pomóc zbyt du¿ej grupie osób, pracy, jak równie¿ problem nis-
burmistrza w doœæ trudnej dla gdy¿ nie pozwala nam na to ani kich p³ac powoduje wiele nega-
gminy sytuacji, ale mia³em bud¿et Powiatowego Urzêdu tywnych dla nas skutków spo-

Pracy ani nasz niewystarczaj¹cy wewnêtrzne przekonanie, ¿e ³ecznych i gospodarczych. St¹d 
bud¿et. Du¿o osób przychodzi podo³am tym wyzwaniom a nie- moja determinacja, by poszu-
równie¿ w sprawach zwi¹zanych siony m³odzieñczym entuzjaz- kiwaæ wszelkich szans na zmianê 
z szeroko rozumian¹ opiek¹ mem krok po kroku podejmowa- tego stanu rzeczy. Jedn¹ z szans 
spo³eczn¹. ³em siê zadañ, które wówczas na o¿ywienie gospodarcze naszej 

wydawa³y siê niemo¿liwe do wy- D. K. W ty roku bêdziemy mieli gminy jest Zoom Natury. Ju¿ 
konania. Mam tu na myœli choæby przyjemnoœæ œwiêtowaæ 25- w tym roku w naszej spó³ce 
kanalizacjê deszczow¹ w cent- lecie polskiej samorz¹dnoœci. Zalew pracowaæ bêdzie na sta³e 
rum miasta, która umo¿liwi³a Czy z tej okazji Gmina Janów oko³o 20 osób i kolejnych 

Lubelski przygotowuje jakiœ póŸniejsz¹ rewitalizacjê Janowa, kilkadziesi¹t sezonowo. M¹drze 
program?czy budowê krytej p³ywalni. prowadzony i rozwijany w kolej-
K. K. Reforma sprzed 25 lat, nych latach Zoom, mo¿e staæ siê D. K. Jeœli chodzi o jej rozwój 
która przywróci³a Polsce samo-generatorem tworz¹cym bezpo-gospodarczy, spo³eczny i kultu-
rz¹d gminny jest uznawana za œrednio i poœrednio wiele miejsc ralny wiele siê zmieni³o.  Czego 
jedn¹ z najwa¿niejszych i najlep-pracy. Oczywiœcie w tê szansê dziœ, Pana zdaniem, potrzebuje 
szych reform, jakie siê dokona³y musz¹ uwierzyæ i zainwestowaæ nasza gmina?
w tym okresie. Powodów do K.K. W zakresie infrastruktury nasi obecni i przyszli przed-
œwiêtowania znalaz³oby siê wie-sportowej, rekreacyjnej i kultu- siêbiorcy. Bez aktywnoœci firm 
le, ale nie planujemy ¿adnych ralnej mo¿na powiedzieæ, ¿e prywatnych ¿adna gmina nie jest 
hucznych obchodów. Mamy mamy wszystko, co powinno w stanie siê rozwijaæ. To przed-
zamiar przypomnieæ najwa¿-

posiadaæ niewielkie, powiatowe siêbiorcy, a nie gminy tworz¹ 
niejsze wydarzenia z ostatnich 25 

miasto. Potrzebujemy natomiast nowe miejsca pracy. Dlatego 
lat naszego samorz¹du gminne-

wiêcej miejsc pracy w zak³adach bardzo siê cieszê z nowych 
go, pokazaæ zmiany, które siê 

produkcyjnych i us³ugowych. inwestycji, które aktualnie reali-
dokona³y. Chcemy te¿ przypom-

W okresie 25 lat polskiej trans- zuj¹ takie firmy jak: EMES 
nieæ ludzi, którzy na przestrzeni 

formacji gospodarczej w naszym (Hotel Janów), DUO (nowy tych lat tworzyli nasz samorz¹d. 
mieœcie straciliœmy bardzo du¿o - oœrodek nad zalewem), VF Planujemy oczywiœcie uroczyst¹ 
na nasz¹ skalê - miejsc pracy. CONCEPT (du¿a rozbudowa sesjê Rady Miejskiej z udzia³em 
Upad³y lub zosta³y w wyniku zak³adu). Do rozbudowy zak³adu obecnych i by³ych samorz¹dow-
polityki pañstwa zlikwidowane przygotowuje siê te¿ firma Janex. ców.
wa¿ne zak³ady pracy. Inne Du¿e inwestycje w nowoczesny D. K. W 2004 roku wst¹pi³ Pan 
musia³y dostosowaæ swoj¹ struk- park maszynowy realizowane s¹ do Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
turê zatrudnienia do nowych w naszych najwiêkszych fir- nej. Co motywowa³o Pana do 
warunków i zredukowa³y setki mach: CATERPILLAR i FOR- podjêcia takiej decyzji?
miejsc pracy. Sam szpital musia³ TACO. To wszystko cieszy, choæ K.K. Przede wszystkim argu-
przeprowadziæ redukcjê zatrud- oczywiœcie nasze potrzeby s¹ du- mentacja stra¿aków ochotników, 
nienia o 500 osób! Setki miejsc ¿o wiêksze. Miejmy jednak na- którzy chcieli bym jeszcze bar-
pracy utraciliœmy te¿ w bran¿y dziejê, ¿e po kilku latach "chu- dziej zaanga¿owa³ siê w tê szla-
budowlanej, która prze¿ywa dych" nadchodz¹ lata bardziej chetn¹, piêkn¹ i niezwykle po¿y-
wielkie k³opoty w ca³ym kraju. t³uste.  teczn¹ dzia³alnoœæ.

O wykorzystanych szansach i nadziejach na przysz³oœæ
Wywiad z Krzysztofem Ko³tysiem - Burmistrzem Janowa Lubelskiego

cd. ze str. 1.



Na zapowiedzian¹ wizytê kandydata na 
Prezydenta RP Andrzeja Dudê, która mia³a 
miejsce 30 marca 2015 roku, oczekiwali 
mieszkañcy z terenu Powiatu Janowskiego 
w Janowskim Oœrodku Kultury. Zebranych 
powita³ Jerzy Bielecki Przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Janowskiego Okrêgu Prawa i Spra-
wiedliwoœci. Czas oczekiwania wype³ni³ 
wystêpem wokalnym nasz rodzimy artysta 
Micha³ Kulpa. Kilka minut po godzinie 
siedemnastej przyby³ znamienity goœæ, 
którego witano na stoj¹co z brawami i kwia-
tami. Nie zabrak³o tak¿e „Jarzêbiny”, która 
wita³a „ œpiewaj¹co” kandydata.
Andrzej Duda zapozna³ zebranych ze swoim 
programem wyborczym przedstawiaj¹c 10 
zobowi¹zañ, jakie bêdzie wype³nia³ w ramach 
swoich obowi¹zków. Wyst¹pienie przery-
wane by³o kilkakrotnie brawami, szczególnie, 
kiedy pada³y s³owa miêdzy innymi o skróce-
niu wieku emerytalnego, zapobie¿eniu pry-
watyzacji lasów i polskiej ziemi dla Polaków.
Wizyta po godzinie dobieg³a koñca, jeszcze 
tylko rozdanie autografów. Tu zaskoczenie, 
wokó³ kandydata œcisk by³ ogromny o auto-
graf prosili i m³odzi i starsi. Po¿egnanie i od-
jazd wyborczym autokarem, któremu towa-
rzyszy³y ekipy telewizyjne zakoñczy³ wizytê.

Tekst i foto: Jan Machulak 

5.

D. K. Znamy Pana Burmistrza artysty, maj¹c na uwadze, ¿e wojaka Szwejka”.  Jeœli chodzi 
jako gospodarza miasta. Nie- gra Pan tak¿e na gitarze? o filmy, to przed laty poszukiwa-
wiele osób wie, ¿e jest Pan tak¿e K.K. Splot ró¿nych okolicznoœci ³em kina ambitnego. W ostatnich 
mi³oœnikiem pi³ki no¿nej. Kie- zdecydowa³, ¿e wybra³em inn¹ latach rzadko ogl¹dam filmy, 
dy zaczê³a siê Pana przygoda drogê ¿yciow¹. Mam nadziejê, ¿e a jeœli ju¿, to lubiê siê odprê¿yæ 
„z pi³k¹”? z korzyœci¹ dla spo³eczeñstwa ogl¹daj¹c zazwyczaj komedie 
K.K. Moja mi³oœæ do pi³ki no¿nej i bez du¿ej straty dla œwiata i filmy przygodowe. 
zaczê³a siê w wieku dzieciêcym rozrywki. Co do gry na gitarze to D. K. Czy myœla³ Pan o napi-
i do tej pory nie rdzewieje. niestety raczej na niej pogrywam saniu ksi¹¿ki. Jeœli tak jakiemu 
Mia³em w ¿yciu krótkie epizody ni¿ gram. tematowi by³aby ona poœwiê-
pi³karskie w "Metalowcu" (obec- D. K. Jakiej muzyki s³ucha Pan cona?
nie Janowianka) i w Rudzie, Burmistrz? K.K. Myœla³em i tych myœli ca³-

K.K. Lubiê ró¿ne gatunki mu- kowicie nie porzuci³em. Proszê gdzie mia³em zaszczyt uczyæ siê 
zyki, ale moja najbardziej ulubio- mi wybaczyæ, ale dopóki nie  po-gry w pi³kê od lepszych i star-
na muzyka to klasyka muzyki dejmê decyzji o pisaniu, to nie szych ode mnie pi³karzy. Obecnie 
rockowej. Mam tu na myœli bêdê mówi³ o hipotetycznej staram siê z kolegami "poharataæ 
twórczoœæ takich legend rocka tematyce.  w ga³ê". Niestety ostatnio coraz 
jak: Led Zeppelin, Pink Floyd, D. K. Pana zainteresowania to czêœciej to ja wracam poharatany. 
Deep Purple, Queen. Czêsto nie tylko sport, kabaret, muzy-Jeszcze  nie zawieszam butów 
s³ucham te¿ takich wykonawców ka, to tak¿e?pi³karskich "na ko³ku", ale powo-
jak: Scorpions, Guns"n Roses, K.K. Literatura, nie tylko piêkna, li przestawiam siê na bieganie. D. K. O czym Pan marzy³ jako K.K. Bêdê nieco monotonny, ale 

ale te¿ zwi¹zana z szeroko rozu-D. K. Oprócz pi³ki no¿nej jest Dire Straits, Sting. Z polskich dziecko? mam nadziejê na nowe miejsca 
mianym rozwojem osobistym. Pan tak¿e mi³oœnikiem „dobre- wykonawców najbardziej lubiê K.K. O tym, by zostaæ s³ynnym pracy. Oczywiœcie nie mamy na 
Interesujê siê tak¿e ekonomi¹ - go kabaretu”. Opowiadane s³uchaæ Budki Suflera, Perfectu, sportowcem lub artyst¹. to bezpoœredniego wp³ywu. Ro-
zw³aszcza w zakresie rozwoju przez Pana dowcipy, rozwese- D¿emu, Maanamu, Czerwonych D. K. Cechy charakteru, które bimy wszystko to, co jest mo¿li-
regionalnego i lokalnego.laj¹ niejednego s³uchacza. Czy Gitar, Czes³awa Niemena. Bar- Pan ceni w ludziach? we, ale ostatecznie to inwestorzy 
D. K. Jakie jest ulubione miej-myœla³ Pan Burmistrz kiedyœ dzo lubiê równie¿ poezjê œpiewa- K.K. M¹droœæ, uczciwoœæ, krea- decyduj¹, która lokalizacja ich 
sce Pana Burmistrza w Polsce, o za³o¿eniu kabaretu? n¹ i piosenki z dobrym tekstem tywnoœæ, konsekwencjê,  wytrwa- biznesu w Polsce jest dla nich 
czy te¿ za granic¹?K.K. Nie tylko myœla³em, ale te¿ w wykonaniu takich artystów jak ³oœæ i odwagê, ale bez brawury. najbardziej korzystna.
K.K. W Polsce lubiê klimat i at-dwukrotnie zak³ada³em i prowa- chocia¿by: Marek Grechuta, Sta- D.K. Najwiêkszy cel, który Realny wp³yw mamy natomiast 
mosferê panuj¹c¹ w górskich dzi³em kabaret. Najpierw w cza- re Dobre Ma³¿eñstwo. Czêsto uda³o siê Panu dotychczas na to, aby nasza gmina dokony-
miejscowoœciach po³o¿onych po-sach studenckich, a póŸniej s³ucham niedocenianych a piêk- zrealizowaæ w ¿yciu? wa³a sta³ych postêpów, umiejêt-
œród cudownej przyrody i zach-w trakcie s³u¿by wojskowej. Jako nych i pe³nych refleksji piosenek K. K. Myœlê, ¿e wespó³ z wielo- nie wykorzystuj¹c fundusze ze-
wycaj¹cych widoków. Za granic¹ ciekawostkê mogê przytoczyæ grupy Pod Bud¹. ma wspó³pracownikami, wpro- wnêtrzne. Na tym siê aktualnie 
dobrze czujê siê na Wêgrzech, fakt, i¿ mia³em przyjemnoœæ D. K. Ulubiony film, ksi¹¿ka?  wadzenie naszej gminy do samo- mocno skupiamy, przygotowuj¹c 

K. K. Lista ulubionych filmów w Chorwacji i ...w Turcji.wystêpowania w kabaretonach rz¹dowej ekstraklasy. odpowiednie strategie, programy 
D. K. Ulubione miejsce w Ja-i ksi¹¿ek jest d³uga. Jeœli mam obok takich tuzów polskiej sceny D. K. Jakie nadzieje wi¹¿e Pan  i projekty. 
nowie Lubelskim?wskazaæ moje najbardziej ulu-kabaretowej jak Stanis³aw Tym Burmistrz w zwi¹zku z rozwo- Dziêkujê za rozmowê.
K.K. Oczywiœcie zalew i Lasy bione ksi¹¿ki, to nalez¹ do nich: czy kabaret Otto. jem gminy w nowym 2015 Dorota Kozdra
Janowskie.D. K. Czy wybra³by Pan drogê „Trylogia” i „Przygody dobrego roku?

Przysz³oœæ ma na imiê Polska - Andrzej Duda

Jakie zni¿ki i ulgi oferuje Janowska Karta Du¿ej Rodziny?
Sklep Second Hand EUFORIA sprzêtu AGD, Firma Handlowa Grzywacz – Certyfikowany Spec- tak¿e cz³onków rodzin zastêp- Wszyscy, którzy przyst¹pi¹ do 

ul. Pi³sudskiego 9, Gabinet Wete- „ROMA”, „PARMA”, Apteka ul. jalista Terapii Uzale¿nieñ „Mój czych. Zaznaczmy, ¿e janowska programu zyskuj¹ prawo pos³ugi-
rynaryjny „Cztery £apy” ul. Bialska 28, JSNP „HUMANUS”, Terapeuta”- to firmy i instytucje, karta nie jest uzale¿niona od wy- wania siê znakiem „Tu hono-
Dêbowa, Zak³ad Us³ugowo - Oœrodek Szkolenia Kierowców które zg³osi³y siê do udzia³u sokoœci dochodów rodziny. Miej- rujemy Ogólnopolsk¹ Kartê Du¿ej 
Handlowy AUTO - WULKANI- „AUTO KOLOR”, „AUTO - w realizacjê Janowskiej Karty ski program wsparcia rodzin 3+, Rodziny”.
ZACJA Jan Swacha, Przedsiê- KOMPLEKS”, Lubrum - Biuro Du¿ej Rodziny. Przypomnijmy, ¿e zak³ada szereg ulg, zni¿ek i upraw- Lista miejsc i wysokoœæ zni¿ek 
biorstwo Handlowo - Us³ugowe Ksiêgowe, „MAXBUT”, Artyku³y karta dostêpna jest dla wszystkich nieñ dla niniejszych rodzin, w tym publikowana jest na stronie Urzêdu 
FLORCZAK, „MINI-MAX” Przemys³owe Marianna Grzegór- rodzin, nie zale¿nie od dochodów, tak¿e dla osób, które prowadz¹ Miejskiego w Janowie Lubelskim, 
Sklep Spo¿ywczy, Salon Fryz- ska, „AKRO - WOD”, a tak¿e którzy utrzymuj¹, co najmniej troje rodzinny dom dziecka, czy którzy oraz Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 
jerski Anna Wójcik, P..P. H.U. w ramach kategorii Sport i Rekre- dzieci. Dzieci powinny byæ w wie- sprawuj¹ opiek¹ zastêpcz¹. Ja- Jest ona aktualizowana na bie¿¹co, 
„ODEN”, „SKRZAT” Sklep acja - Zalew Sp. z o.o. i Miejski ku do 18 roku ¿ycia, lub 24 roku nowska Karta Rodziny Du¿ej daje w ten sposób posiadacze Karty 
Odzie¿owy, „SZYK” Handel Oœrodek Sportu i Rekreacji, ofe- w przypadku, gdy dziecko studiuje m.in. ulgi w nastêpuj¹cych kate- mog¹ uzyskaæ informacjê o no-
Us³ugi, Sklep „Kajtek”, Ksiêgarnia ruj¹cy 50% zni¿ki na wszystkie lub uczy siê, czy te¿ posiada orze- goriach, jak: zakupy, us³ugi, wych i aktualnych miejscach, które 
„KAMENA”, P.H.U. „MAGMA”, atrakcje firmy, oraz Janowski czenie o znacznym stopniu nie- rozrywka, sport i rekreacja, kultura przyst¹pi³y do programu. 
„WAL-DOM” Naprawa i sprzeda¿ Oœrodek Kultury, oraz Micha³ pe³nosprawnoœci. Karta obejmuje i turystyka, zdrowie. Red.
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D³ugo wyczekiwany, uprag-
niony czas nadziei nast¹pi³. 
Jedni mówili o „zach³yœniêciu” 
siê wolnoœci¹”, inni ten okres 
okreœlili, jako „kolejna droga do 
niepodleg³oœci”. By³y to pierwsze 
„wolne dni” od… od komunizmu 
- dopowiada Antoni Kulpa - 
historyk, by³y Dyrektor Publicz-
nej Szko³y Podstawowej w Bia-
³ej, obecnie Wiceprzewodnicz¹cy 
Rady Powiatu, a w 1990 roku 
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Mia-
sta i Gminy Janów Lubelski. 
Dwadzieœcia piêæ lat to piêkny 
czas na podsumowanie, na przy-
pomnienie… Zanim o tym po-
wiemy zatrzymajmy siê na mo-

w 1990 roku, tu¿ po roku przemian D. K. Czy praca Radnego by³a Szko³y Podstawowej w Bia³ej, przez obni¿enie, czy zwolnienie od 
ment we wspó³czesnoœci. Jest 27 

dosz³o do tych pierwszych wy- ³atwiejsza ni¿ obecnie? któr¹ oddano do u¿ytku w 1997 podatków, ale nie jest odpowie-
marca 2015 roku. W sali numer 

borów”. A. K. Podejmowano wtedy najtru- roku, ju¿ za kadencji Burmistrza dzialny za stan bezrobocia.
1 Urzêdu Miejskiego za chwilê 

D. K. Ustawa o samorz¹dzie dniejsze decyzje, dotycz¹ce likwi- Janusza Basiaka. Bardzo wa¿nym D. K. Rada Miasta i Gminy 
rozpocznie siê V Sesja Rady 

gminnym, da³a podstawy spo³e- dacji zak³adów pracy, to by³o wydarzeniem ju¿ na starcie I ka- w latach 1994 - 1998 Burmist-
Miejskiej VII kadencji. Krzysz- cznoœciom lokalnym do zarz¹- bardzo trudne, by³ bardzo du¿y na- dencji by³o zorganizowanie 350. rzem Janowa Lubelskiego zosta³ 
tof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa dzenia czêœci¹ spraw publicz- cisk spo³eczny. Kolejn¹ trudnoœci¹ rocznicy powstania Janowa. 21 lip- Janusz Basiak…
Lubelskiego i Czes³aw Krzysztoñ nych… z jak¹ boryka³a siê Rada by³y ca 1990 roku, odby³a siê podnios³a A. K. W trakcie trwania tej drugiej 
- Zastêpca Burmistrza. Radni A. K. Z prawnego punktu widzenia kwestie finansowe. Przyk³adowo uroczystoœæ z udzia³em wielu kadencji zmieni³y siê przepisy pra-
w sk³adzie piêtnastoosobowym gminy otrzyma³y w³asne Ÿród³a o ma³y w³os nie dosz³o do takiej zaproszonych goœci, z których wa, które zabrania³y sprawowaæ 
ju¿ zajêli swoje miejsca.  Bo¿ena dochodów i mo¿liwoœæ decydowa- sytuacji, w której odciêty zosta³by wspomnieæ nale¿y przede wszyst- funkcjê radnego np. kierownikom 
Czajkowska - Sekretarz Gminy nia o wydatkach, tylko pamiêtaæ pr¹d do urzêdu. Podkreœlê, ¿e kim ostatniego Ordynata - Jana jednostek, które by³y podleg³e pod 
i Monika Machulak – Skarbnik. trzeba, ¿e w „ten nowy okres” w pierwszej kadencji wszyscy Zamoyskiego, ojca prezydenta samorz¹d. Szko³y podlega³y pod 
Ewa Janus - Przewodnicz¹ca samorz¹dy wchodzi³y zad³u¿one. Radni pracowali spo³ecznie, za Zamoœcia - Marcina Zamoyskiego. Gminê. Od 1991 roku by³em dyre-
Rady Miejskiej przedstawia Czasy by³y bardzo trudne. Na przy- darmo, nie by³o diet. Sama Rada, D. K. Gdy dzisiaj patrzy Pan na ktorem szko³y w Bia³ej, a ¿e prawo 
porz¹dek obrad. W pewnym k³adzie Janowa trzeba by³o podej- Miasta i Gminy liczy³a wtedy 27 tamte lata z perspektywy takiego nie dzia³a wstecz wiêc mog³em 
momencie g³osy milkn¹, koloro- mowaæ niezbyt korzystne decyzje. Radnych. Przyk³adowo z Bia³ej du¿ego okresu czasu, czy wyo- pozostaæ. Natomiast w 1998 roku 
wa fotografia nabiera odcieni D. K. Mówimy tu o likwidacji bra¿a³ Pan sobie taki „przebieg” by³o 3 Radnych. Bardzo du¿¹ rolê startowa³em do Rady Powiatu.
czarno - bia³ych. Patrzymy na zak³adów pracy? historii?w organizacji pierwszych demo- D.K. W tym samym roku, w paŸ-

A. K. Tak o tym mowa. Zlikwido-zdjêcie, a tam dostrze¿emy Ry- A. K. Powiem otwarcie, ¿e nie. kratycznych wyborów samorz¹do- dzierniku odby³y siê kolejne wy-wano kilka przedsiêbiorstw, szarda Karwatowskiego Burmi- Spo³eczeñstwo pragnê³o tej wolno-wych odegra³ Józef £ukasiewicz, bory do samorz¹du gminnego…a g³ównym tego powodem by³o ich strza Janowa Lubelskiego, przy œci, jednak¿e zmiany spowodo-który do dnia dzisiejszego jest A. K. W wyniku, których Radnym, zad³u¿enie. Gmina nie dyspono-stole prezydialnym Józef Kryste- wa³y, ¿e ludzie znaleŸli siê w trud-wielkim spo³ecznikiem, o¿ywi³ a potem Burmistrzem Janowa Lu-wa³a iloœci¹ takich œrodków, aby li - Przewodnicz¹cy Rady Miasta nej sytuacji, na bruku. Nast¹pi³o lokaln¹ historiê. belskiego zosta³ Krzysztof Ko³tyœ. utrzymaæ przedsiêbiorstwa. Same i Gminy Janów Lubelski, Ewa swego rodzaju „przejedzenie de-D. K. Z jakimi nadziejami wcho- Radni Rady Miasta i Gminy sesje Rady Miasta i Gminy by³y Drzazga - Wiceprzewodnicz¹ca, mokracji”, nast¹pi³ „g³ód tej wol-dzi³ samorz¹d w lata wolnoœci? kadencji 1990 - 1994.raczej burzliwe. Mieszkañcy doœæ Antoni Kulpa - Wiceprzewod- noœci”. Przyznajê, chyba nie tego A. K. Na pewno z ogromnymi, Jan Breœ, Janina Dziewa, Jadwiga czêsto zabierali g³os w wa¿nych nicz¹cy, oraz sk³ad ówczesnej oczekiwano wraz ze zmianami po które nie do koñca zosta³y wyko- Drzazga, Teresa Duda, Zbigniew kwestiach dotycz¹cych ¿ycia spo-Rady. Jest 5 czerwiec 1990 roku, 1990 roku. rzystane. By³ bardzo sztywny bud- Flis, Tadeusz Gajewski, Ryszard ³ecznego, czy zatrudnienia. Nie w³aœnie rozpoczê³a siê I sesja D. K. Problemy z którymi Rada ¿et. Sesje bud¿etowe nie mia³y Karwatowski, Tadeusz Komie-zawsze by³y to pozytywne g³osy 
I kadencji Rady Miasta i Gminy. boryka siê do dziœ?spokojnego charakteru. Ka¿dy rzyñski, Józef Krysteli, Jan Krzy-dla Burmistrza i Radnych. 
„By³a to moja pierwsza kadencja A. K. W dalszym ci¹gu poruszane Radny stara³ siê jak najwiêcej D. K. Czyli mo¿emy mówiæ, ¿e sztoñ, Antoni Kulpa, Jan Lewczyk, 
jako radnego” - opowiada Anto- s¹ tematy dotycz¹ce bezrobocia, wyci¹gn¹æ do swojego okrêgu. ówczeœni radni musieli zmierzyæ Leszek £acek, Robert Mêdrek, 
ni Kulpa dodaj¹c „odrodzenie tak podczas sesji pierwszych Wszyscy myœleli, ¿e samorz¹d bê-siê z powa¿nym problemem, ja- Eugeniusz Nalepa, Aleksandra 
samorz¹du terytorialnego w Pol- kadencji, tak i obecnie. Najgorsze dzie móg³ samodzielnie rozwi¹zy-kim jest bezrobocie? Pachuta, Stanis³aw Pachuta, Hen-
sce, po ponad 50 latach przerwy jest to, ¿e bezrobocie  w Janowie waæ wszystkie problemy, oczeki-A. K. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e ryk Paw³owski, Jerzy Pianowski, 
by³o mo¿liwe dziêki uchwaleniu by³o i jest. Nie mniej jednak, jest to waliœmy niezale¿noœci. Jednak¿e waga problemów poruszanych na Jan Portka, W³adys³aw Serafin, 
przez sejm „kontraktowy” 8 marca bol¹czka samorz¹du, ¿e ma on pewne funkcje samorz¹du gminne-sesji by³a spora, skoro obrady trwa- Zbigniew Siedlaczek, Tadeusz 
1990 roku, ustawy o samorz¹dzie niewielki wp³yw na kwestie bezro-go przejê³y samorz¹dy wojewódz-³y czêsto do godziny 18. Dodam, ¿e Sowa, Marian Urban, Ryszard 
gminnym. Samorz¹dnoœæ by³ to bocia, które zale¿y od sytuacji gos-kie. Obowi¹zków by³o sporo, nato-by³o i tak, ¿e jeœli nie wyczerpano Wasilewski, Zenobia Zbi¿ek i Bo-
bardzo wa¿ny krok w kierunku podarczej kraju. Samorz¹d gminny miast niewiele œrodków finan-porz¹dku obrad, kontynuowano les³aw ̄ ytko.
spo³eczeñstwa demokratycznego mo¿e poczyniæ pewne kroki poma-sesjê w dniu nastêpnym. Czêsto sowych. Równie¿ w I kadencji, Dziêkujê za rozmowê. 
i to jest niezmiernie istotne, ¿e sesje trwa³y 8 - 10 godzin. gaj¹ce, jak ulgi inwestycyjne, po-uda³o siê rozpocz¹æ budowê Dorota Kozdra

25 lecie Samorz¹dnoœci Gminnej - Wywiad z Antonim Kulp¹ 

Od lewej: Ewa Drzazga, Józef Krysteli, Antoni Kulpa

Podczas V sesji Rady Miejskiej  zanych z funkcjonowaniem Parku sowanego z Unii Europejskiej. 
VII kadencji podjêto 12 uchwa³.  Rekreacji Zoom Natury. Przewi- Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie 
Miedzy innymi uchwa³¹ przyjêto duje siê wprowadzenie op³at ustalenia ustalania zasad otrzy-
szczegó³owy program opieki nad w okresie wakacyjnym w ka¿dy mywania diet przez radnych Rady 
zwierzêtami bezdomnymi, w bud- dzieñ oraz w weekendy w miesi¹cu Miejskiej. Diety wzros³y w sto-
¿ecie na ten cel zarezerwowano 40 czerwcu i wrzeœniu. Szczegó³y sunku do ubieg³ego roku  o 100 z³. 
tysiêcy z³otych. Uchwalono Gmin- i zasady pobierania op³at opraco- G³osowanie nie by³o jednomyœlne, 
ny Program Profilaktyki i Rozwi¹- wane zostan¹ w najbli¿szym czterech radnych by³o przeciwko 
zywania Programów Alkoholo- czasie. podnoszeniu diet.
wych oraz Przeciwdzia³aniu Nar- Udzielono pomocy  finansowej Zatwierdzono plan pracy Komisji 
komanii, na 2015 rok przewiduje Powiatowi Janowskiemu w kwocie Rewizyjnej. Sprawozdanie z dzia-
siê przeznaczenie na ten cel 5000 z³otych na zakup samochodu ³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
300 000 z³. Kolejna uchwa³a doty- przystosowanego do przewozu nej przedstawi³a Magda Kolasa 
czy³a utworzenia odrêbnych obwo- osób niepe³nosprawnych. 50 000 Dyrektor OPS. Na pomoc spo³ecz-
dów g³osowania w wyborach Pre- z³otych przeznaczono na przebu- n¹ w naszej gminie przeznaczono 
zydenta RP. Jeden zostanie utwo- dowê przepustu zlokalizowanego ponad 8 milionów z³otych.
rzony w Niepublicznym Zak³adzie ci¹gu drogi powiatowej na ulicy Sprawozdanie w ca³oœci opubliko-
Pielêgnacyjno - Opiekuñczym Wojska Polskiego. wano na stronie internetowej 
w Janowie Lubelskim przy ul. Rada Miejska przyjê³a proponowa- Urzêdu Miejskiego.
Zamoyskiego 77, drugi  odrêbny ne zmiany w bud¿ecie oraz w Wie- Pod koniec sesji grupa mieszkañ-
okrêg wyborczy  utworzono loletnim Programie Finansowym. ców z £¹¿ka Garncarskiego, poin-
w Samodzielnym Publicznym Gmina zwiêksza kapita³ zak³ado- formowa³a Radê ¿e po konsul-
Zespole Zak³adów Opieki Zdro- wy Spó³ki Zalew na kwotê 80 000 tacjach spo³ecznych, mieszkañcy 
wotnej w Janowie Lubelskim przy z³, z przeznaczeniem na rozbu- wioski wyst¹pi¹ z propozycj¹ 
ulicy Zamoyskiego 149. Podjêto dowê sieci gastronomicznej, która utworzenia odrêbnego so³ectwa 
uchwa³ê umo¿liwiaj¹ca wprowa- nie mog³a byæ realizowana z Pro- w £¹¿ku Garncarskim.
dzenie op³at parkingowych zwi¹- jektu ZOOM Natury wspó³finan- Tekst i foto: Jan Machulak

Œwi¹teczna Sesja Rady Miejskiej
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W 2011 roku odebra³ z r¹k nego, po której odby³a siê nies³aw-
Burmistrza Janowa Lubelskiego nej pamiêci weryfikacja dzienni-
Krzysztofa Ko³tysia statuetkê karzy, dla mnie zakoñczona wy-
Antek Roku w kategorii Promo- rzuceniem z pracy i zakazem 
tor, za promowanie na ³amach wykonywania zawodu w okrêgu 
gazety walorów turystycznych, rzeszowskim, RSW. Wiêc wspó³-
rekreacyjnych, kulturalnych pracowa³em z pras¹ krakowsk¹ 
i spo³eczno - gospodarczych, i ogólnopolsk¹. Jakoœ zlecia³o...
a tak¿e wszystkich wa¿niejszych D. K. - Minusy i plusy zawodu 
wydarzeñ z ¿ycia gminy. O lat dziennikarza, to…
zwi¹zany z Janowem Lubelskim. J.R. - Patrz¹c na to u¿ytecznie: 
W „pamiêtnym” 1981 roku nienormowany czas pracy, który 
zaczyna pracê w powstaj¹cym jest i plusem i minusem. Koniecz-
w³aœnie Tygodniku Nadwiœlañ- noœæ nieustannego uczenia siê, co 
skim. „PóŸniej by³a trwaj¹ca, od i raz nowych rzeczy. Czêsto - i telewizji oraz Internecie. A warto zawracali. Nie brzmi to mo¿e D. K. - W zesz³ym roku odebra³ 
pocz¹tku stanu wojennego prze- dostêp do miejsc i informacji, nie- wiedzieæ, ¿e czêsto za najpraw- najlepiej, ale takie jest ¿ycie.  Ju¿ Pan nagrodê „Ga³¹zki sosny” 
rwa a¿ do 1995 roku - zaznacza dostêpnych dla zwyk³ego zjadacza dziwsz¹ opinia publiczna uznaje tê choæby z rachunku prawdopo- z r¹k prezydenta Stalowej Woli 
Jerzy Reszczyñski - dodaj¹c chleba (w czasie, kiedy zaczyna- informacjê, która dociera do niej dobieñstwa wynika, ¿e tak jak za ksi¹¿kê „Dzie³o ludzi o Stalo-
„kiedy powróci³em do zespo³u ³em tê pracê, by³y to np. tzw. czer- najwczeœniej. Podkreœlam: pinia zdarzaj¹ siê one wœród polityków, wej Woli”. Sk¹d pomys³ na taki 
TN i znów zacz¹³em „obs³ugi- wone biuletyny PAP z materia³ami publiczna, bo w rzeczywistoœci ksiê¿y, nauczycieli czy lekarzy, tak temat?
waæ” dziennikarsko m.in.. re- zastrze¿onymi, przedrukami za- bywa ró¿nie. Drug¹ stron¹ medalu czarne owce zdarzaj¹ siê i wœród J. R. - To bardzo d³uga historia... Po 
gion janowski”. I tak jest do dzi- chodnich publikacji itp.). Mo¿li- jest to, ¿e dziœ za ³atwo jest byæ dziennikarzy, którym stawia siê banicji w stanie wojennym i przy-
siaj. woœæ poznawania ludzi, których „panem dziennikarzem”. Portal z jednej strony wysokie wymaga- krym okresie spêdzonym poza za-
D. K. - Kiedy zaczê³a siê pana inaczej nie by³oby mo¿na poznaæ. internetowy za³o¿yæ mo¿e ka¿dy, nia etyczne, a z drugiej - têpi siê ich wodem wyl¹dowa³em w redakcji 
„przygoda” z dziennikarstwem? Pierwszeñstwo z pozyskiwaniu nie jest ¿adn¹ sztuk¹ zacz¹æ rzeczywist¹ niezale¿noœæ. Przykro odradzaj¹cej siê po okresie zawie-
J. R. - To akurat jeszcze pamiêtam: wiedzy i o tym, co nast¹pi³o i czê- emitowaæ w Internecie programy to mówiæ, ale tak¿e instrumentami szenia w stanie wojennym gazety 
1972 rok. By³em wtedy w II klasie sto - o tym, co nast¹pi. Minus ewi- radiowe, wydawaæ jak¹œ gazetkê, stanowionego przez polityków zak³adowej Huty STALOWA WO-
szko³y œredniej, jednoczeœnie in- dentny - brak czasu wolnego, czêsto darmow¹, ¿yj¹c¹ z reklam prawa. Wielu moich kolegów po LA o dumnym tytule „Socjali-
tensywnie uprawia³em koszyków- prywatnego w takim sensie, jakim „podbieranych” gazetom profesjo- fachu nawet nie mo¿e marzyæ o za- styczne tempo”. Tak, tak, to nie 
kê. Zorganizowaliœmy mecz „ucz- jest on dla wielu pracowników, nalnym. Wielu czytelników i s³u- robkach na poziomie zbli¿onym do ¿art, w 1983 roku takie rzeczy jesz-
niowie kontra nauczyciele”, co którzy o 15.00 ubieraj¹ przys³o- chaczy totalnie siê w tym gubi, nie œredniej krajowej, wielu pracuje na cze mia³y miejsce. Wraz z grup¹ 
wówczas by³o wydarzeniem niety- wiow¹ kapotê i id¹ do domu, po rozumie tego, co siê dzieje, nie czêœci etapu ze stawk¹ równ¹ wspania³ych kolegów, którzy 
powym, jako ¿e te dwa œwiaty czym zapominaj¹ o pracy. Towa- potrafi odró¿niæ dobrej publikacji najni¿szej p³acy krajowej. To nie w tym samym czasie przyszli do tej 
musia³ dzieliæ odpowiedni dystans, rzyszy temu, niestety, ci¹g³e napiê- od dennej, robi¹cej odbiorcy wodê jest kwestia tylko dobrego samo- redakcji, kompletnie zmieniliœmy 
w którym musia³ siê zmieœciæ cie i stres bêd¹cy te¿ form¹ dopin- z mózgu. Pogoñ za nak³adem poczucia i bezpieczeñstwa ¿ycio- nêdzne, wy³¹cznie zak³adowe 
wielki autorytet zawodu nauczy- gu, ale i wyniszczaj¹cy. G³ównie i wskaŸnikami „s³uchalnoœci” czy wego. To jest te¿ kwestia oceny pisemko, robi¹c z niego w parê lat 
cielskiego. Mecz, pamiêtam, za- psychicznie. Podobnie jak czasami „ogl¹dalnoœci” zmienia rolê tego zawodu przez spo³eczeñstwo, nowoczesny tygodnik regionalny 
koñczy³ siê remisem, uczciwym. wyniszczaj¹ce potrafi¹ byæ kon- dziennikarstwa w spo³eczeñstwie czegoœ w rodzaju spo³ecznego z szerokim dzia³em og³oszeñ po-
Dogrywki, dyplomatycznie, nie takty z pewnymi œrodowiskami, i prawdy w dziennikarstwie. Przy- presti¿u zawodu. zwalaj¹cych gazecie funkcjono-
zorganizowaliœmy. Ale sprawa z którymi dziennikarz, chc¹c nie kre, ale prawdziwe. Nie wolno zapominaæ, i¿ od po- waæ. By³o to te¿ czas, kiedy z lekka 
sta³a siê g³oœna. Mój nauczyciel chc¹c, musi utrzymywaæ kontakty. D. K. - Czego brakuje w polskich cz¹tku transformacji wiele wysi³ku rozluŸnia³y siê sztywne dot¹d ramy 
jêzyka ojczystego, pan Stanis³aw D. K. - Jak regionalne dzienni- mediach? w dziedzinie przebudowy œwiado- pañstwowym i wojskowych tajem-
Elmer, namówi³ mnie, abym karstwo zmieni³o siê na prze- J. R. - Tego, aby faktycznie mog³y moœci spo³ecznej w³o¿ono w to, nic dotycz¹cych wojskowej pro-
„skrobn¹³” informacjê o tym do strzeni lat? one pe³niæ rolê instrumentu spo- aby przeciêtnemu Kowalskiemu dukcji HSW, w której nota bene 
tygodnika „Podkarpacie”, z któ- J. R. - Wszystko siê zmieni³o! ³ecznej kontroli nad w³adz¹. uœwiadomiæ, i¿ w³aœciw¹ i jedynie pracowa³y tysi¹ce mieszkañców 
rym on wówczas wspó³pracowa³. Zmieni³a siê rola mediów, które siê Czasami mo¿na to okreœliæ mia- s³uszn¹ miar¹ sukcesu obywatela regionu janowskiego. Wolno by³o 
Informacja ukaza³a siê, i to ze wyzwoli³y z pêt cenzury, uspo³ecz- nem niezale¿noœci. Wymyœli³em, naszego kraju jest sukces material- pisaæ coraz wiêcej, zdychaj¹ca 
zdjêciem mojego autorstwa. Ja ni³y siê, a potem sta³y siê benefi- niespecjalnie odkrywcz¹ zapewne, ny. Przykre, ale sami dziennikarze cenzura ju¿ nie we wszystko zdo-
chyba gdzieœ do dziœ mam kwit cjentem absolutnie bezpreceden- definicjê niezale¿noœci dziennika- do³o¿yli wysi³ków, aby tego ro- ³a³a ingerowaæ. W tym okresie 
przekazu pocztowego, na którym sowej rewolucji technologicznej rza. Z grubsza bior¹c: dziennika- dzaju spustoszenie w umys³ach mia³em sposobnoœæ poznaæ nie 
by³a tajemnicza piecz¹tka „wier- zmieniaj¹cej gruntownie system rzem niezale¿nym jest ten, który znacznej czêœci polskiego spo³e- tylko tajemnicz¹ produkcjê HSW, 
szówka”. Na kieszeñ ucznia by³a to wymiany informacji w spo³eczeñ- zarabia wiêcej od polityka, którego czeñstwa spowodowaæ. ale przede wszystkim znakomi-
wówczas imponuj¹ca kwota coœ stwie, o którym od pewnego czasu ma kontrolowaæ. Inne pojêcia D. K. - Wa¿niejsze wydarzenia, tych, wspania³ych ludzi, o których 
ponad 13 z³otych. Tyle samo mówi siê jako o „obywatelskim”. niezale¿noœci, obawiam siê, nie które utkwi³y Panu w pamiêci nigdy nikomu nie by³o wolno nic 
dostawaliœmy w klubie, w którym Wolne dziennikarstwo jest wa¿n¹ wytrzymuj¹ zderzenia z rzeczywi- dotycz¹ce Janowa Lubelskiego? napisaæ. W 1988 roku, na jubileusz 
gra³em w koszykówkê, jako dietê czêœci¹ tego systemu. Poza tym - stoœci¹. Piêknie brzmi¹ s³owa J. R. - Niekoñcz¹ce siê podchody, 50-lecia fabryki i miasta Stalowa 
za jeden mecz na swoim terenie... zredukowana zosta³a rola tradycyj- o misji, o pos³annictwie, o s³u¿bie rozgrywki i awantury personalne Wola, HSW postanowi³a wydaæ 
A potem by³a coraz intensywniej- nego dziennikarstwa „papierowe- spo³eczeñstwu. I co z tego? Poli- w samorz¹dach w okresie, kiedy obszernie ilustrowan¹ monografiê 
sza wspó³praca z kilkoma tytu³ami, go”, czyli prasy drukowanej. Raz, tycy te¿ o tym mówi¹ wko³o Ma- krzep³y mechanizmy samorz¹do- bêd¹c¹ czymœ w rodzaju kroniki 
w tym ze wspania³ym rzeszo- ¿e musia³o ono uznaæ wy¿szoœæ cieju, a nie ma tygodnia, aby me- we po transformacji systemowej. i albumu. Niestety, nie by³o wolno 
wskim „Prometejem”, tak¿e mie- pod pewnymi wzglêdami dzienni- dia, czêsto nêdznie wynagradzani By³o to przeciekawe zjawisko, pisaæ nic o produkcji wojskowej 
siêcznikiem naukowo - technicz- karstwa pos³uguj¹cego siê elektro- dziennikarze, nie wyci¹gali na kiedy zderza³y siê i mocowa³y na HSW, o ludziach, którzy j¹ 
nym „Konfrontacje”, lub Dzienni- nicznymi systemami przekazy- œwiat³o dzienne afer. Nie staram siê oczach spo³eczeñstwa tak zwane wykonywali. Wiêc jako wspó³-
karzy Studenckich, wspó³praca wania informacji. Takim wzglê- zgadywaæ, i le afer œwiat³a tradycyjne, typowe dla oœrodków autor tej obszernej i pionierskiej 
z pras¹ ogólnopolsk¹. W koñcu - dem jest szybkoœæ przekazywania dziennego nie ujrza³o, bo m.in.. tej wielkoœci zachowania i relacje publikacji odczuwa³em olbrzymi 
praca „na etacie w redakcji”, która informacji. Papierowa gazeta jest niektórych dziennikarzy „przeko- miêdzy ludŸmi, i mechanizmy nie- dyskomfort i niedosyt. Jednoczeœ-
trwa³a do 13 grudnia roku pamiêt- dziœ na czwartym miejscy, po radiu nano”, aby sobie nimi g³owy nie sione przez prawo samorz¹dowe, nie mia³em mo¿liwoœæ przygl¹daæ 

pewne standardy cywilizacyjne, siê, jak odchodz¹ ludzie pamiêtaj-
które wcale nie by³y takie jedno- ¹cy bardzo wa¿ne wydarzenia, 
znacznie identyczne dla ma³ych fakty, jak gdzieœ w czasie transfor-
miasteczek i wiosek oraz dla macji zostaj¹ rozproszone wa¿ne 
du¿ych oœrodków i zbiorowoœci. dokumenty, œwiadectwa czasów, 
Wiele osób w ogóle nie zdawa³o których nikt nigdy solidnie nie 
sobie sprawy, czego s¹ œwiadkami. móg³ opowiedzieæ, zostawiaj¹c 
Widzieli oni drzewa, nie widzieli jakiœ trwa³y œlad potomnym. Za-
lasu. Dziennikarz czasami jest tak¹ nim ówczesny prezes zarz¹du 
„odwrócon¹ lornetk¹”, pomaga HSW SA Krzysztof Trofiniak po-
spojrzeæ na coœ, co jest blisko dj¹æ decyzjê, aby tak¹ publikacj¹ 
w taki sposób, aby widzieæ to z nie- uczciæ 75-lecie HSW, odesz³o 
co innej perspektywy, z pewnego kilku kolejnych wspania³ych ludzi, 
oddalenia. Nieraz, czêsto, pomaga którzy tê historiê tworzyli. To by³ 
to ujrzeæ rzeczy w ca³ej ich z³o¿o- ostatni moment, aby tak¹ ksi¹¿kê 
noœci, lepiej zrozumieæ skompliko- napisaæ.
wane mechanizmy, które z bliska Dziêkujê za rozmowê.
mog¹ wygl¹daæ zupe³nie inaczej, Dorota Kozdra
ni¿ jest naprawdê... Foto: Archiwum J. Rzeszczyñski

Po drugiej stronie lustra…- Wywiad z Jerzym Reszczyñskim 

Zawody Konne w Janowie Lubelskim
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Któ¿ z nas w dzieciñstwie cho- kostiumami i piêkn¹ scenografi¹. Nr 1, Szko³y Podstawowej z Od- Kota Dziwaka, Tirliduma i Tirlida- rodku Kultury dnia 22 marca 2015 
cia¿ raz nie pragn¹³ odwiedziæ Kra- To inscenizacja przygotowana dzia³ami Integracyjnymi w Jano- ma, no i oczywiœcie Szalonego Ka- roku. Spektakl obejrza³o ³¹cznie 
iny Czarów? Krainy pe³nej niesa- z rozmachem, która prezentuje wie Lubelskim oraz Szko³y Pod- pelusznika. Jest im potrzebna, bo oko³o 2000 osób. Serdecznie dziê-
mowitych stworów, dziwnych wyj¹tkowe talenty aktorskie, wo- stawowej z Chrzanowa, uczestni- pe³ne terroru rz¹dy sprawuje tu kujemy wszystkim osobom, które 
zdarzeñ, w której odrobina magii kalne, taneczne i plastyczne na- cz¹ce w zajêciach baletowych przy bezwzglêdna Czerwona Królo- przyczyni³y siê do powstania tak 
sprawia, ¿e spe³niaj¹ siê wszystkie szych uczniów. Spektakl przy- Centrum Innowacji Jêzykowych. wa... Kto oka¿e siê przyjacielem piêknego widowiska, a przede 
marzenia? Taki w³aœnie œwiat gotowali: pan dyrektor Andrzej A fabu³ê ka¿dy zna… Chocia¿ tu- Alicji, a kto jej nie polubi, jak wszystkim - rodzicom uczniów 
wykreowali uczniowie janowskie- Tomczyk, pani Wioletta Ma³ysz, taj trochê w odmiennej ods³onie. zakoñczy siê rywalizacja miêdzy janowskiego gimnazjum za pomoc 
go gimnazjum, w spektaklu teatral- pani Ma³gorzata Lewczuk, pani Alicja ma ju¿ kilkanaœcie lat Bia³¹ i Czerwon¹ Królow¹ i czy w przygotowaniu strojów teatral-
nym „Alicja w Krainie Czarów” Anna Targoñska, pani El¿bieta i niespodziewanie powraca do tej D¿abersmok zostanie pokonany? nych, panu dyrektorowi £ukaszo-
przygotowanym z okazji Dnia Ko- Sobótka i pan Krzysztof Bi¿ek. niezwyk³ej krainy, by ponownie Odpowiedzi na te pytania mogliœ- wi Drewniakowi oraz panom aku-
biet. Premiera odby³a siê 3 marca W przedstawieniu goœcinnie wy- spotkaæ dawnych znajomych: my odnaleŸæ w treœci spektaklu stykom z Janowskiego Oœrodka 
2015 r. w Janowskim Oœrodku Kul- st¹pi³y tak¿e dzieci z Przedszkola Sus³a, G¹sienicê, Bia³ego Królika, wystawianym w Janowskim Oœ- Kultury.                Anna Targoñska
tury. Jest to opowieœæ o dziewczyn-
ce, która niespodziewanie znalaz³a 
siê w fantastycznym, dziwacznym 
œwiecie, gdzie ¿yj¹ mówi¹ce zwie-
rzêta i œpiewaj¹ce kwiaty. Jednak 
to przede wszystkim opowieœæ 
o poszukiwaniu przyjaŸni i pozna-
niu siebie. „Alicja w Krainie Cza-
rów” w wykonaniu uczniów Pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana 
Paw³a II w Janowie Lubelskim, jest 
spektaklem pe³nym przygód i fan-
tazji, humoru i nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, z pe³nymi emocji 
piosenkami, wspania³ymi uk³ada-
mi choreograficznymi, barwnymi 

Alicja w Krainie Czarów trochê w innej ods³onie

Ksi¹dz Biskup Edward Fran- Boga”. Dziêkuj¹c za przybycie, 
kowski przeprowadza³ Wizytacjê wspóln¹ modlitwê i b³ogos³a-
Kanoniczn¹ w Parafii p.w. Œwiêtej wieñstwo, mieszkañcy i pracow-
Jadwigi Królowej w Janowie Lu- nicy "BARKI" wrêczyli "s³odkie 
belskim. Wizytacja trwa³a trzy dni. kwiaty" Ks. Biskupowi.
Ks. Biskup odwiedzi³ miêdzy Kilkunastuminutowe spotkanie 
innymi janowski szpital, Niepub- z przedstawicielami Domu przy 
liczny Zak³ad Pielegnacyjno - ciastku, pozwoli³o pani Teresie 
Opiekuñczy w Janowie Lubel- Duda przestawiæ sprawozdanie 
skim, oraz Dom Pomocy Spo³ecz- z dzia³alnoœci duszpasterskiej 
nej „BARKA” im. Jana Paw³a II. w „BARCE”, a dostojny Goœæ do-
Dnia 7 marca 2015 roku Pani kona³ wpisu do ksiêgi pami¹tko-
Mariola Surtel Dyrektor „BARKI" wej. Nast¹pi³y najbardziej wzru-
przywita³a znamienitego Goœcia, szaj¹ce chwile. Ks. Biskup wraz 
który przyby³  z ks. dr Jackiem z kap³anami i pani¹ Dyrektor uda³ 
Beksiñskim i ks. Danielem Kory- siê z wizyt¹ i b³ogos³awieñstwem 
ciñskim - Dyrektorem Papieskiego do mieszkañców przebywaj¹cych 
Dzie³a Misyjnego. w poszczególnych budynkach 

„B¹dŸ pozdrowiony Goœciu mieszkalnych, równie¿ do tych, 
empatiê, za niesienie pomocy tym, sami te¿ starajcie siê pomagaæ pragnê podziêkowaæ wszystkim nasz…”. Tymi s³owami miesz- którzy le¿¹, nie wstaj¹ czasem od 
którzy tu mieszkaj¹". Zwracaj¹c sobie i wspó³mieszkañcom.” „furmanom”, którzy wo¿¹ mnie na kañcy i pracownicy Domu Pomocy kilku lat, wymagaj¹ opieki, ciep³a 
siê do mieszkañców mówi³: wózku do kaplicy na wszystkie Wspólna modlitwa - Koronka do Spo³ecznej „BARKA” witali Ks. 

i dobrego s³owa.nabo¿eñstwa. W poprzednim DPS „Dom” to jest wasze miejsce, tu Mi³osierdzia Bo¿ego - zakoñczy³a Biskupa Edwarda Frankowskiego 
Wzruszenie na twarzach tych mieszka³em na trzecim piêtrze i nie mieszkacie, tu otrzymujecie „Po- pierwsz¹ czêœæ spotkania. Ks. w swoim Domu. Serdeczne powi-
ludzi, czasem ³zy by³y chyba by³o mo¿liwoœci wo¿enia mnie do moc”, tu jest wasza „ma³a spo- Daniel wrêczy³ pami¹tkowe obraz-tanie zgotowane na przyjêcie zna-
najlepszym wyrazem wdziêczno-kaplicy. Modli³em siê, aby to siê ³ecznoœæ”  wspierana przez tych ki. W nastrój zamyœlenia wszyst-laz³o równie¿ serdeczn¹ odpo-
œci za b³ogos³awieñstwo i uœmiech zmieni³o i Pan Bóg mnie wys³u-wszystkich ludzi, którzy pragn¹ kich zebranych wprowadzi³o wiedŸ dostojnego Goœcia, który 
Ks. Biskupa. Wizyta dobieg³a cha³. Trafi³em tu do tego Domu, wam ul¿yæ w waszym cierpieniu, niezapowiedziane wyznanie wiary w pierwszych s³owach mówi³: 
koñca. Pozostan¹ wspomnienia, gdzie spotka³em tych wspania³ych pomóc w rozwi¹zywaniu pro- przez pana Aleksandra - miesz-„Serdecznie dziêkujê wszystkim 
modlitwa i wdziêcznoœæ dla Ks. ludzi, gdzie mogê byæ bli¿ej blemów. Pamiêtajcie tak¿e, ¿e kañca Domu: „Proszê ks. Biskupa pracownikom za ciê¿k¹ pracê, za 
Biskupa Edwarda Frankowskiego 
i Ks. dr Jacka Beksiñskiego 
proboszcza, którzy „nieba by 
przychylili”, aby ul¿yæ cierpi¹cym.
Redakcja Gazety Janowskiej ot-
rzyma³a podziêkowania za opiekê 
medialn¹, za wsparcie duchowe dla 
ludzi chorych szczególnie tych 
z ”BARKI”. Jest to tym milsze, ¿e 
to podziêkowanie inspirowane 
by³o przez Ks. dr Jacka Beksiñ-
skiego. W redakcji cieszymy siê 
i dziêkujemy za te piêkne s³owa.

Tekst i foto: Jan Machulak

„B¹dŸ pozdrowiony Goœciu nasz…”
Wpis do ksiêgi pami¹tkowej

Dom Pomocy Spo³ecznej „Barka” w Janowie Lubelskim
mog³em odwiedziæ podczas wizytacji Kanonicznej parafii œwiêtej 

Jadwigi Królowej
Z podziwem s³ucha³em o historii tego Domu i o wspania³ych 

inicjatywach podejmowanych dla ubogacenia ¿ycia duchowego 
i religijnego wszystkich mieszkañców. Dziêkujê Pani Dyrektor, S³u¿bie 

Zdrowia oraz Ksiê¿om i wszystkim mieszkañcom za familijn¹ atmosferê. 

¯yczê wszystkim zdrowia i mocy Bo¿ej i szczególnego b³ogos³awieñstwa
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W polskiej tradycji zako- spotka³o siê z du¿ym zainte-
rzeni³a siê piêkna tradycja resowaniem i entuzjazmem 
obdarowywania Pañ kwiata- ze strony kobiet. Obdarowa-
mi oraz drobnymi upomin- nie Pañ tulipanem by³o 
kami z okazji 8 marca. Jest to mi³ym podkreœleniem tego 
bardzo mi³y, szarmancki akcentu. Kwiaty zosta³y 
gest, a jeœli do³¹czyæ do tego wrêczane przez Jana Franiê- 
najserdeczniejsze ¿yczenia, Radnego Sejmiku Woje-
oraz upominek w formie wództwa Lubelskiego, Je-
filmu „Bogowie” (opowieœæ rzego Bieleckiego - Starostê 
o ¿yciu profesora Zbigniewa 

Janowskiego, Krzysztofa 
Religii, który dokonuje pier-

Ko³tysia - Burmistrza Jano-wszego udanego przeszcze-
wa Lubelskiego, Józefa pu serca), na który z okazji 
Zbytniewskiego - Wójta tego wyj¹tkowego œwiêta do 
Gminy Godziszów, Henryka Janowskiego Oœrodka Kul-
Jarosza - Radnego Rady tury dnia 8 marca 2015 roku, 
Miejskiej w Janowie Lubel-zaprosili wszystkie Panie, 
skim oraz Grzegorza Pyrzy-Panowie z Zarz¹du PiS w Ja-
nê - Radnego Rady Powiatu nowie Lubelskim.
Janowskiego. Niew¹tpliwie trzeba przy-

znaæ, ¿e niniejsze spotkanie Tekst i foto: Dorota Kozdra

Mieæ z pó³ kilo bi¿uterii, kapelusze takie 
du¿e… czyli jak to jest byæ kobiet¹

Prawie dwugodzinne spot- i Micha³a Kulpy, zespo³u przedstawi³ m³ody wykona- darowane tulipanem. Kwia-

kanie z okazji Dnia Kobiet tanecznego Euforia oraz wca  z modliborskiego GOK ty wrêcza³ Jan £opata - Pose³ 

zorganizowane przez Zarz¹d zespo³u janowskiego gimna- - Bart³omiej Rz¹d. Najser- na Sejm RP, Piotr Rzetelski - 

PSL w Janowie Lubelskim zjum, baletnic z Centrum deczniejsze ¿yczenia wszy- Radny Sejmiku Wojewódz-

zgromadzi³o 10 marca br. Innowacji Jêzykowej. stkim kobietom drog¹ ekra- twa Lubelskiego, Bartosz 

szerokie grono Pañ z Powia- now¹ z³o¿y³ tak¿e Krzysztof Piech - Wicestarosta Janow-W dalszej czêœci spotkania 
tu Janowskiego. Czas spê- Hetman - Pose³ do Parla- ski, Marek Grzyb - Radny wyst¹pi³a grupa kabaretowa 
dzony na uroczystoœci umi- mentu Europejskiego. Tu¿ Rady Powiatu Janowskiego, z Gminnego Oœrodka Kultu-
la³y wystêpy m.in.: m³odych po zakoñczeniu spotkania, oraz Marcin Brzozowski.  ry w Modliborzycach. Dzieñ 
solistów: Paw³a Sobótki wszystkie Panie zosta³y ob-Kobiet w klimacie poezji Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uœmiech na twarzach wszystkich Pañ

Czy¿by ju¿ wiosna? Niniejsze pytanie zadajemy sobie przemierzaj¹c alejki Parku Miejskiego, w którym od niedawna dostrzegamy krokusy. Kwiaty posadzone na rabatach 
wyró¿niaj¹ siê niew¹tpliwie na tle jeszcze uœpionej zieleni parku. Piêkna polana krokusów byæ mo¿e zatrzyma na chwilê niejednego przechodnia.

Wiosenny akcent w Parku Miejskim
Tekst i foto: Dorota Kozdra



¯o³nierze Leœni - Niez³omni a Wyklêci

Có¿ mo¿na dziœ powiedzieæ, 
o tysi¹cach Bohaterów z 1945 roku, i nastêpnych lat
w zielonych rogatywkach, z Orze³kiem w otoku,
twarzach ziemistych, zapad³ych i ...
szarych oczach p³on¹cych - 
gdzie tai³ siê ból i lêk -
z³¹czony z nadziej¹ gdzieœ za horyzontem, 
o wolnej OjczyŸnie i jej chwale -
w okopach i leœnych ostêpach.

Cywilizacja zniszczenia wiary, prawdy, i patriotyzmu  To o tych Niez³omnych, chocia¿ - 
wczoraj i dziœ - jedno ma imiêWyklêtych, bandytami nazywanych - ta pieœñ.
- demoniczna miara, 

Im pamiêæ odebrano, czeœæ, szacunek, na drodze do pe³nej - œwiêtej wolnoœci, 
 nadziejê wolnoœci jak œmieæ zdeptano, zmia¿d¿ono po brzegi - cierpieniem wype³niana.
 w NKW-dowskich i UB-ckich katowniach, Oni z ryngrafem Maryjnym na sercu, i broni¹ w rêku, 
w ty³ g³owy sowieckim sposobem - strzelano, o œwiêt¹ sprawê walczyli,
na szubienicach, godnoœæ wieszano - by has³o: „BÓG HONOR OJCZYZNA”,
któr¹ Polak w m³odym sercu, nowe pokolenia przejê³y.
ku chwale odzyskanej Ojczyzny - niós³. A dzisiaj? 
Na szerokich falach medialnych, Na frontonie  pa³acu premiera w Warszawie,
promowana jest cywilizacja zapomnienia o tych - brakuje ju¿ s³owa „BÓG”, a bez Boga, nie ma ani 
co wyrokami ¿ycia i œmierci Niez³omnych, szafowali. honoru, ani wolnej Ojczyzny
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„Ka¿dy tomik jest kolejnym lejny, drugi tomik poezji otwiera przed czytelnikiem 
etapem literackiej podró¿y. zatytu³owany „Szept Nie- wrota przysz³oœci. Miejmy 
Wierzê, ¿e bêdzie ich wiele. motylicy”. Czytaj¹c wiersze nadziejê, ¿e wyszeptane 
Dok¹d polecê na skrzyd³ach Pani Marty, trudno nie s³owa podczas autorskiego 
¿ycia, nie wiem…?” - tymi mówiæ tu literackim talen- spotkania, jeszcze nie raz 
oto s³owami Marta Œwiæ - cie, trudno nie powiedzieæ, wierszem powróc¹. Gdy 
m³oda, niepe³nosprawna ¿e to co skry³a autorka „po- czytamy wiersz  „Czeka na 
poetka pochodz¹ca z Sucho- miêdzy wersami”, to opty- nas œwiat”, a w nim „Po-
woli k/Radzynia Podlas- mizm i nadzieja na lepsze ranne promienie budz¹ 
kiego rozpoczyna swój ko- jutro. Ka¿da z kolejnych kart mnie, ju¿ nie zamykam oczu 

wstaæ chcê, czeka na mnie 
œwiat, chcê mu siebie daæ 
s³owo taniec œmiech, czasem 
¿al i ³zê…”
Nadmieñmy, ¿e wieczór 
autorski odby³ siê 27 lutego 
br. w Janowskim Oœrodku 
Kultury, a zosta³ zorgani-
zowany przez Klub Pracy 
Twórczej. 

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: archiwum JOK

Jaki jest „Szept Niemotylicy”?

W czasie kanonicznej wi- wszystkich wychowanków, na ofiarowaæ swoje serce 
zytacji Ksiêdza Biskupa Ed- ka¿dy mia³ okazjê powie- drugiemu cz³owiekowi.

Dzieci otrzyma³y od ksiêdza warda Frankowskiego w pa- dzieæ o sobie kilka s³ów. 
Biskupa pami¹tkowe obraz-rafii œw. Jadwigi Królowej Ksi¹dz Biskup rozmawia³ 
ki, mogliœmy te¿ zrobiæ w Janowie Lubelskim, z dzieæmi i m³odzie¿¹ o ma-
wspólne pami¹tkowe zdjê-w dniu 7 marca 2015 r. rzeniach, wyzwaniach i tra-
cie. Wychowankowie dziê-równie¿ Placówka Promyk pi¹cych ich troskach. Wyra-
kuj¹c za wspólnie spêdzon¹ mia³a zaszczyt goœciæ u sie- zi³ swoje uznanie dla po-
chwilê ofiarowali Ksiêdzu bie tak zacnego Goœcia. œwiêcenia i zaanga¿owania 
Biskupowi laurkê ze swoimi Wraz z ksiêdzem Biskupem pracowników w realizacjê 
podpisami. Na zakoñczenie do Placówki Promyk przy- procesu wychowawczego 
wizyty ksi¹dz Biskup pob³o-by³ proboszcz tutejszej pa- wychowanków. Podkreœli³, 
gos³awi³ wszystkie dzieci rafii ksi¹dz kanonik doktor ¿e jest to praca trudna bo 
i wychowawców.Jacek Beksiñski, oraz ksi¹dz wymagaj¹ca od cz³owieka 

Daniel Koryciñski. Ksi¹dz wiele cierpliwoœci i wytrwa- Tekst: Joanna Jaworska Gumienik,
foto; arch. „Promyka”Biskup pozna³ osobiœcie ³oœci ale i piêkna gdy¿ mo¿-

Wizyta Ksiêdza Biskupa Edwarda 
Frankowskiego w Placówce Promyk

Dzieñ pierwszego marca usta- nierzy Wyklêtych na janowskim 
nowiony zosta³ dniem ¯o³nierzy rynku. Przyby³y delegacje ze 
Wyklêtych, nazwany tak¿e dniem wszystkich gmin naszego powiatu. 
¯o³nierzy Niez³omnych. Starostwo Jan Frania - Radny Sejmiku Woje-
Powiatowe przygotowa³o t¹ uro- wódzkiego, zabra³ g³os, w kilku 
czystoœæ, która rozpoczê³a siê zdaniach przybli¿y³ i przypomnia³ 
Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele pod zebranym tamte tragiczne czasy. 
wezwaniem Œwiêtego Jana Chrzci- Po krótkim przemówieniu z³o¿ono 
ciela w Janowie Lubelskim. Po kwiaty.
mszy przedstawiciele w³adz samo- Teresa Duda przygotowa³a wiersz 
rz¹dowych, ró¿nych instytucji i or- odczytany w koœciele, którego 
ganizacji ze sztandarami udali siê fragmenty publikujemy. 
pod pomnik upamiêtniaj¹cy ¯o³- Tekst i foto: Jan Machulak

Mieszkañcy Janowa oddali ho³d synom naszej ziemi

Ju¿ na pocz¹tku II Wojny 
Œwiatowej z województwa 
poznañskiego, Niemcy  prze-
siedlali do Generalnego Gu-
bernatorstwa Polaków rów-
nie¿ do powiatu janow-
skiego. Jak siê przypuszcza, 
na naszym terenie zamiesz-
ka³o ponad sto rodzin? 
Barbara Nazarewicz dyrek-
tor Muzeum Regionalnego 
mówi, ¿e nie posiadamy 
szerszych materia³ów doty-
cz¹cych Polaków z nad 
Warty. W ostatnich dniach 
uda³o siê pozyskaæ do 
janowskiego Muzeum 76 
fotografii wykonanych w³a-
œnie przez „przesiedleñ-
ców”. Zdjêcia wykonano 
w latach 1939 - 1942 w Ja-
nowie Lubelskim, Szastarce, 
Polichnie, Modliborzycach 
i Janówku. Jak nale¿y do-
mniemywaæ autorem zdjêæ 
by³ pracownik tartaku.
W okresie wojennym w Ja-
nowie Lubelskim by³o dwa 
tartaki przy ulicy Przemy-
s³owej obecnie Porytowego 
Wzgórza, jad¹c w kierunku 

wane na wystawie planowa- skich z poznañskiego, dwoje Szklarni po lewej stronie 
nej na prze³omie 2015 i 2016 doros³ych i siedmioro dzie-obok kirkutu by³ tartak pana 
r. Nieustan¹ tak¿e muzealne ci, natomiast domowników Szlagowskiego, a po prawej 
poszukiwania informacji mieszka³o siedem osób, przed dawnym Zak³adem 
o osobach przedstawionych w dwupokoleniowej rodzi-Handlu pana Muchy, który 
na zakupionych fotogra- nie. Po wielu latach jeden funkcjonowa³ do lat siedem-
fiach. z potomków tamtej rodziny dziesi¹tych XX w. Jeden 
„Przesiedlñcy” ¿yli wœród przyjecha³ zobaczyæ gdzie z wiêkszych tartaków znaj-
naszej spo³ecznoœci, kiedy mieszkali jego dziadkowie. dowa³ siê w Janówku, po 
mogli wyjechaæ, czy wrócili ¯yj¹ jeszcze ludzie, którzy prawej stronie drogi krajo-
do swoich rodzinnych stron, pamiêtaj¹ poznaniaków wej 19 za kapliczk¹ Œwiê-
w³asnych domów? Uda³o mi z nad Warty , mo¿e m³odzie¿ tego Antoniego. Dyrektor 
siê dotrzeæ do rodziny Gar- w ramach konkursów o Ma-Barbara Nazarewicz infor-
baczów w Hucie Józefów, ³ej OjczyŸnie opisa³aby tam-muje, ¿e zakupione foto-
u której w jednym cztero- te zdarzenia?grafie zostan¹ opracowane: 
izbowym domu zamieszkali Tekst: Jan Machulak, opisane i zdigitalizowane. 
przybysze - rodzina Kowal- foto: Archiwum Muzeum Na pewno bêd¹ zaprezento-

„Przesiedleñcy” z poznañskiego

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

Pani Danucie Bia³y
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

Mamy
sk³adaj¹

Burmistrzowie, Radni Rady Miejskiej,

oraz kole¿anki i koledzy z Urzêdu Miejskiego

w Janowie Lubelskim

Teresa Duda



12.

skie dzwony. Czy dziœ „to 
jest” tylko pamiêæ? Obecny 
rok, jest Rokiem Jana Paw³a 
II. W tym roku przypada 
dziesi¹ta rocznica œmierci 
Karola Wojty³y. 
Tysi¹ce zapalonych lampio-
nów, póŸniej ju¿ tylko d³ugie 
rozmowy - o tym jak by³o 
i jak bêdzie. Stawiamy sobie 
kolejne pytanie - jak bardzo 
od tej kwietniowej daty 2005 
roku, zmieni³o siê nasze 
¿ycie? Jak wiele potrafi-
liœmy udŸwign¹æ na swych 
ramionach, ile trudu jeszcze 
przed nami? Nasze krzy¿e… 
Mijamy je na drodze, wto-
pione w krajobraz wiejski, 
czy miejski. Widzimy je 
w œwi¹tyni, ale tak¿e nosimy 
je w sercu. Gdy stolica 
apostolska og³osi³a œwiatu 
œmieræ Jana Paw³a II, 
spojrzeliœmy po raz kolejny Z sekundy na sekundê, 2005 roku godzina 21.37 - 
na krzy¿. Byæ mo¿e niejeden patrzymy jak koñczy siê stanêliœmy przez wielkim 
z nas pyta³ samego siebie - ostatni rozdzia³ w Jego znakiem zapytania doty-
czy tak powinno byæ? ¿yciu. Wspominamy, przy- cz¹cym ludzkiego losu. Os-

pominamy - œmieræ Jana tatnie tchnienie… cisza…, Tekst: Dorota Kozdra, 
Paw³a II. Dnia 2 kwietnia s³yszymy jak bij¹ watykañ- foto: Internet

Czas mierzony biciem 
ludzkiego serca

tywa powstania Janowskiej Stokach - �ródlisko. „Jano-
Kalwarii wokó³ Janowa Lu- wska kalwaria wokó³ miasta 

i w Kruczku oraz trasa ró¿añ-belskiego wysz³a od Tade-
cowa, wpisuj¹ siê w ³añcuch usza Sowy i Jerzego Zieliñ-
sanktuariów pielgrzymko-skiego. Pierwsza stacja zlo-
wych, ³¹cz¹cych w sobie kalizowana jest na Bia³ej 
obrzêdowoœæ religijn¹, ale Pierwszej, tak¿e druga, III 
tak¿e przejawy twórczoœci stacja na Kapkazie, IV - na 
architektonicznej i rzemios³a Bia³ej Drugiej, V - przy ulicy 
artystycznego. Przez to po-Skorupki / Sienkiewicza, VI 
twierdzaj¹ one miejsce Zie-stacja przy ulicy Ró¿anej, 
mi Janowskiej w chrzeœci-VII - na Przyborowiu, VIII 
jañskiej kulturze polskiej” - stacja przy Obrówce, IX - 
pisa³ Józef £ukasiewicz we przy janowskim zalewie 
wstêpie albumu „Pójdê z To-Janowsk¹ Kalwari¹, czy- w dzisiejszy czas i wczoraj- nowskim Sanktuarium. Za- porozmawiaæ z Nim”. Droga Parku Rekreacji ZOOM 
b¹ Maryjo! Janowskie szlaki li czternastoma stacjami sze miejsca, wyruszyliœmy braliœmy z sob¹ „fragmenty Krzy¿owa zakoñczy³a siê NATURY, X stacja - w po-
modlitewne”. Zaznaczmy, ¿e Drogi Krzy¿owej z³¹czo- dnia 20 marca. Oko³o 600 swojego ¿ycia”. Czy wróci- o 3 godz. nad ranem, czy bli¿u Hotelu Królewskiego 
album zosta³ wydany przez nym wêz³em wiary, sensu osób, a ka¿dy z nich niós³ liœmy silniejsi, m¹drzejsi, w tym samym czasie zakoñ- na ulicy Turystycznej, XI - 
Janowskie Stowarzyszenie ludzkiego ¿ycia, wskazu- z sob¹ odmienny los i inne wytrwalsi? Gdy patrzy³eœ na czy³o siê nasze rozwa¿anie? na koñcu ulicy Visa - Sowy, 
Regionalne w 2013 roku.j¹cymi œcie¿ki poszukiwania ³zy. Zanim wyruszyliœmy ukrzy¿owanego Jezusa, ten Czy mo¿e w dalszym ci¹gu XII stacja przy ulicy Okopo-

Tekst: Dorota Kozdra, kontaktu z Bogiem, opisu- w 22. km trasê, uczestni- krzy¿ podpowiada³ ci, ¿e idziemy drog¹ Golgoty? wej, XIII - Rondo Okopowej 
foto: Zygmunt Sowaj¹ce „nasze” ¿ycie wtopione czyliœmy we Mszy Œw. w Ja- „kiedy braknie ci si³, spróbuj Przypomnijmy, ¿e inicja- i XIV stacja koñczy siê przy 

Gdy zatrzymaliœmy siê przed jedn¹ z nich… 

Za³o¿ony w paŸdzierniku 2014 roku, Lud, który œpiewa³ Ci hosanna
przez Annê Szyszkowsk¹ - Butryn, Janowski Dziœ u Pi³ata na dziedziñcu
Klub Literatów przy Muzeum Regionalnym, Jeszcze donioœlej siê domaga³
zrzesza wszystkich tych, dla których s³owo WeŸ Go za miasto i ukrzy¿uj!!!
pisane jest nieod³¹czn¹ „towarzyszk¹ 

I umy³ rêce ten Rzymianin¿ycia”. Spotkania odbywaj¹ siê w pierwszy 
By zapisa³y kronik dziejeczwartek ka¿dego miesi¹ca o godzinie 

¯e nie przez niego ale przez nich16:45. W rozmowach uczestniczy Zdzis³aw 
Krew sprawiedliwa siê polejeSa³dan - lekarz medycyny, autor ksi¹¿ki 
Kupczyli ludzie strachem, si³¹„Zawróciæ”, Ryszard Martyna - emeryto-

wany nauczyciel, maj¹cy w swym dorobku Nad Tw¹ postaci¹ umêczon¹
kilka tomików poezji poœwiêconych drogo- A przecie¿ Ty przynios³eœ mi³oœæ
cennemu uczuciu, jakim jest mi³oœæ. Sta³eœ pokornie - ECCE HOMO
Jaros³aw Lalik - przewodnik turystyczny Czy mo¿na by³o znieœæ tu wiêcej
Zamoœæ - Roztocze, Zbigniew Zieliñski - Krzy¿ z grzechów naszych na ramionach
zastêpca prezesa PGKiM w Janowie DŸwiga³ wraz z Tob¹ Cyrenejczyk
Lubelskim, Anna Szalast - pedagog - Na górê gdzie Ci przysz³o skonaæ
terapeuta pracuj¹ca w Œrodowiskowym 

I jeszcze gwoŸdzie w stopy rêceDomu Samopomocy w Janowie Lubelskim  
I mêka straszna na obliczui Pan Marian Tyra - emeryt, kombatant, 
By dodaæ bólu Twej udrêcepoeta. Wiersza Pana Mariana prezentujemy 

Krzy¿ postawiony wœród z³oczyñcówna ³amach gazety. Zapraszamy do lektury.
A Tyœ powiedzia³ tylko PRAGNÊ
I nie poczytuj im tych grzechówPo krwawych mod³ach

Gdy ziemiê ciemnoœæ skry³a nagleTam o Ogrójcu
Nie by³o s³ychaæ szyderstw œmiechów..Po zdradzie pod³ej

Ukrzy¿owali Ciê za grzechyPe³en smutku
Choæ Twoje ¿ycie by³o œwiêteOpluty, zbity, wyszydzony
I szatan przesta³ siê uœmiechaæUbiczowany przez Pi³ata
Bo poczu³ na ³bie rajsk¹ piêtêI przez Sanhedryn os¹dzony

Marian TyraTak sta³eœ - Król ca³ego œwiata

Wielki Pi¹tek

Co s³ychaæ w Janowskim 
Klubie Literatów?

cd. ze str. 1 Ducha Œwiêtego na s³ugi 
Podczas wizytacji w Urzê- Twoje, rz¹dy kraju naszego 

sprawuj¹ce, by wedle woli dzie Miejskim, Burmistrz 
Twojej ludem sobie powie-Krzysztof Ko³tyœ zapozna³ 
rzonym m¹drze i sprawied-Ks. Biskupa z dzia³aniami 
liwie zdo³ali kierowaæ”. podejmowanymi przez gmi-
Z najserdeczniejszymi ¿y-nê, przedstawi³ zakres prac, 
czeniami Bo¿ej opatrznoœci, a tak¿e podkreœli³ o bardzo 
wytrwa³oœci i zdrowia po-dobrej wspó³pracy janow-
¿egnaliœmy Jego Eksce-skich parafii. W dalszej 
lencjê Ks. Bp Edwarda czêœci przedstawi³ Radnego 
Frankowskiego, œpiewaj¹c Rady Miejskiej Andrzeja 
„Niech mi³oœæ i pokój £ukasika - zwracaj¹c uwagê, 
w sercu Twoim goœci, niech i¿ pomimo swej niepe³no-
nigdy nie zabraknie ludzkiej sprawnoœci Andrzej odby³ 
¿yczliwoœci”.dwie rowerowe pielgrzymi 
Nadmieñmy, ¿e tego dnia do W³och.
wczeœniej ks. Bp Fran-Ks. Biskup Edward Fran-

kowski zawsze broni³ praw kowski odwiedzi³ Starostwo 
ludzi pracy. W swym wyst¹- Powiatowe w Janowie Lu-
pieniu zwróci³ szczególn¹ belskim, Zespó³ Szkó³ 
uwagê na pe³nione po- w Bia³ej, Liceum Ogólno-
s³annictwo ka¿dego z nas, kszta³c¹ce im. Bohaterów 
mówi¹c, aby „cz³owiek szu- Porytowego Wzgórza, Ze-
ka³ zawsze dobrych znaków, Sanktuarium, które dobro-wie jedynie kilka krótkich Pami¹tkowej bp Edward Maj¹c na uwadze obecn¹ spó³ Szkó³ im. Wincentego 
które bêd¹ prowadziæ go czynnie promieniuje na chwil, pozostanie dla nas Frankowski „Miasto Janów sytuacjê na wschodzie kraju, 

Witosa i Studium Medycz-
w chwilach zw¹tpienia, mieszkañców miasta i na wszystkich zaproszeniem do Lubelski ma to szczêœcie, ¿e w modlitwie ks. Piotra 

ne. ca³¹ ma³¹ janowsk¹ Oj-smutku i trudu”. Wizytacja tu bije mi³oœci¹ najmilsz¹ lepszego ¿ycia. Gdy¿ w³aœ- Skargi powierzono los na-
Tekst i foto: Dorota Kozdraczyznê”.Biskupia, choæ trwa³a zaled- serce Matki Bo¿ej w Jej nie tu jak wpisa³ w Ksiêdze szej Ojczyzny - „Zeœlij  

Z pasterskim b³ogos³awieñstwem
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Odœpiewaniem i odtañczeniem storiê m³odych ludzi, którzy wci¹g- w Lublinie, oraz liderka Paulina 
hymnu PaT (Profilaktyka a Ty) niêci przez dilera w œwiat narko- Prokopiuk, którzy przekazali zebra-
zakoñczy³o siê spotkanie inaugu- tyków, trac¹ swoje pasje, zainte- nym ideê programu PaT, a tak¿e 
racyjne w Liceum Ogólnokszta³- resowania, marzenia, kolejno si³ê na przedstawili dzia³ania grupy i za-
c¹cym im. Bohaterów Porytowego rzecz uzale¿nieñ. Spektakl zosta³ chêcili do w³¹czenia siê w program 
Wzgórza w Janowie Lubelskim, przygotowany pod opiek¹ Pani PaT kolejnych uczniów. 
które dotyczy³o zainicjowania jano- Pedagog Bo¿eny Czapli. Na niniejsze Nadmieñmy, ¿e „Profilaktyka a Ty” 
wskiego oddzia³u PaT. spotkanie przyby³ podinspektor to ogólnopolski program profilaktyki 
Janowska grupa PaT na oficjalnym Mariusz Rozwód - koordynator pro- rówieœniczej promuj¹cej ¿ycie m³o-
inauguracyjnym  spotkaniu  dnia gramu „Profilaktyka a Ty” na Lu- dzie¿y bez uzale¿nieñ, odpowie-
2 marca 2015 roku, przedstawia³a belszczyŸnie, przedstawiciel Ko- dzialnoœci za siebie i innych. 
spektakl „Sekret”, opowiadaj¹cy hi- mendanta Wojewódzkiego Policji Tekst i foto: Dorota Kozdra

jewództwie 13,2 % a w kraju W lutym otrzymaliœmy 188 Europejskiego Funduszu Jakie szkolenia planuje Plan szkoleñ mo¿e ulec mo-
dyfikacji przy wy³onieniu 12%. Na koniec stycznia za- tysiêcy z³otych na aktywiza- Spo³ecznego, na jeden prog- prowadziæ PUP w najbli¿-
siê innych potrzeb na rynku rejestrowane by³o 3410 cjê osób do 25 roku ¿ycia. ram jest oko³o 1, 759 mln szym okresie?
pracy lub ze wzglêdu na wy-osób, na koniec lutego 3401 Dnia 31 marca 2015 roku z³otych, a na drugi oko³o Koñczymy przyjmowanie 
sokoœæ otrzymanych œrod-osoby.  Nast¹pi³a nieznacz- koñczy siê pierwszy etap  1,858 mln z³otych. Na ko- 20 osób na kurs operatorów 
ków finansowych przezna-na tendencja spadkowa, programu Centrum Rozwoju niec marca mamy zapew- obrabiarek sterowanych nu-
czonych na szkolenia. Reali-która mam nadziejê bêdzie Zasobów Ludzkich „Sche- nione do zagospodarowania merycznie CNC. W najbli¿-
zujemy indywidualne szko-wzrastaæ. Niestety niepoko- matom Stop”, do którego za- 7,119 mln z³otych na rok szym czasie zorganizujemy 
lenia pod potrzeby praco-j¹cy jest stan d³ugotrwale kwalifikowa³o siê 20 Urzê- bie¿¹cy. kurs dla 20 osób kurs 
dawców z terenu Powiatu bezrobotnych tj. 2312 osób. dów Pracy z poœród 40 apli- Jak wygl¹da sytuacja w po- spawania w os³onie.
Janowskiego. Zabezpiecza-W Gminie Janów Lubelski kacji z ca³ego kraju, jest to ³owie marca, jeœli chodzi W II kwartale przeprowadzi-
my po 20  tysiêcy z³otych na o skierowania do pracy na zarejestrowano na koniec niew¹tpliwie du¿e osi¹gniê- my szkolenie konserwato-
stworzenie 15 stanowisk sta¿ach i pracach publicz-lutego ogó³em 1245 osób cie naszego urzêdu. Pozwoli rów terenów zielonych dla 8 
pracy, w ramach doposa¿e-

nych?w tym 520 kobiet. to na nawi¹zanie wspó³pracy osób oraz profesjonalnych nia oraz 15 bezrobotnych 
Prace spo³ecznie u¿yteczne Jakie dzia³ania podejmuje z 10 rodzinami wielodziet- sprzedawców dla 12 osób.  otrzyma bezzwrotn¹ dotacjê 
podjê³o 26 osób, roboty pub-PUP, aby bezrobotnych nymi oraz zacieœnienie dal- W III kwartale 16 osób po- na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
liczne 22 osoby, prace inter-wesprzeæ i pomóc w znale- szej wspó³pracy z siedmio- dejmie szkolenia techniki gospodarczej. Szczegó³owe 

Przybywa miejsc pracy czy wencyjne 11 osób,  sta¿e 43 zieniu pracy? ma oœrodkami, OPS i dwóch komputerowej w ksiêgowo- informacje mo¿na uzyskaæ 
bezrobotnych? osoby, szkolenia 3 osoby W miesi¹cu kwietniu koñ- GOPS, które przygotuj¹ œci. Na prze³omie III/IV na stronie internetowej:
Zapyta³em Tomasza Ka- w tym jeden bon sta¿owy, czymy realizacje Programu dzia³anie niezbêdne do kwarta³u, zorganizujemy www.janow.pup.gov.pl 
pronia Dyrektora Powiato- bon na zasiedlenie 1 osoba. Regionalnego o wartoœci podjêcia tego zadania. kurs operatorów koparko ³a- lub bezpoœrednio w Powia-
wego Urzêdu Pracy. Dane te dotycz¹ ca³ego po-1 160 400 z³., skierowanego Oczekujemy tak¿e procedur dowarek dla 16 osób. Prze- towym Urzêdzie Pracy w Ja-
Wed³ug statystyk stopa bez- wiatu, w Janowie Lubelskim do mieszkañców wsi. Prog- dzia³ania 2 programów prowadzimy szkolenia z za- nowie Lubelskim 
robocia w powiecie janow- znalaz³o zatrudnienie oko³o ram ten obejmuje osoby do z Wojewódzkiego Urzêdu kresu umiejêtnoœci poszuki- Dziêkujê za rozmowê. 
skim wynosi 13, 9 % w wo- 60 %.30 roku ¿ycia. Pracy w ramach Programu wania pracy dla 12 osób. Jan Machulak

Ponad siedem milionów z³otych z Powiatowego Urzêdu Pracy dla bezrobotnych

Turystyka z zagadkami d¹ poznawania dziedzictwa Warsztaty przeprowadzi³a stan¹: W  Parku Rekreacji 
czy odkrywanie dziedzic- miejsca. W dniach 24-25 pani Edyta Lenart - trene- ZOOM NATURY - 2 
twa kulturowego i przyro- luty bie¿¹cego roku, odby- rka i specjalistka ds. wizyt Questy, w  Oœrodku Eduka-
dniczego, to najczêœciej ³y siê warsztaty questin- studyjnych z zakresu quest- cji Ekologicznej ,,Lasy 
spotykane w Polsce okre- gowe, które zosta³y zorga- ingu i ekonomii spo³ecznej, Janowskie”- 1 Quest, 
œlenia na questing. Jeœli do- nizowane w ramach reali- wspó³autorka ponad 30 w £¹¿ku Garncarskim - 
damy, ¿e jest to zabawa zacji projektu pn. „Bogac- questów, która podczas 1 Quest, w Janowie Lubel-
³¹cz¹ca elementy harcers- two czerpane z natury - dwudniowych spotkañ skim - 1 Quest o legendach.
kich podchodów i gier wykorzystanie potencja- wprowadzi³a 20-osobow¹ W ramach zajêæ praktycz-
terenowych, której zwieñ- ³ów lokalnych i walorów grupê w œwiat questingu. nych uczestnicy warszta-
czeniem jest odnalezienie turystycznych Ziemi Jano- Uczestnikami szkolenia tów odwiedzili miejsca pla-
skarbu - mamy prawie wskiej w rozwoju przedsiê- by³y osoby, które zwi¹zane nowanych questów, gdzie 
kompletn¹ definicjê. Pra- biorczoœci”, wspó³finanso- s¹ z turystyk¹ i rekreacj¹  ustalili przebieg  poszcze-
wie. Bo questing to coœ wiê- wanego ze œrodków Euro- na Ziemi Janowskiej. gólnych tras.
cej. Jest zjawiskiem wielo- pejskiego Funduszu Roz- Podczas dwudniowych Warsztaty cieszy³y siê du-
aspektowym. I nie nale¿y woju Regionalnego w ra- spotkañ kursanci poznali ¿ym zainteresowaniem 
ujmowaæ go tylko w ramy mach Regionalnego Prog- ideê tworzenia i zasady uczestników, którzy aktyw-
nowego produktu na tury- ramu Operacyjnego Woje- funkcjonowania œcie¿ek nie w³¹czyli siê w przygo-
stycznej mapie Polski. Nie wództwa Lubelskiego na questingowych, przedsta- towanie i opracowanie 
jest tak¿e wy³¹cznie meto- lata 2007-2013”. wili swoje pomys³y na poszczególnych œcie¿ek 

lokalne questy, dyskuto- questingowych. Miejmy 
wali nad ich tematyk¹ nadziejê, i¿ warsztaty te 
i przebiegiem w terenie. zaowocuj¹ powstaniem no-
Efektem zajêæ teoretycz- wych oryginalnych ques-
nych, które odby³y siê w Ja- tów, które na nowo odkryj¹ 
nowskim Oœrodku Kultury, piêkno naszego regionu. 
by³ wybór piêciu œcie¿ek Referat Promocji 
questingowych, które pow- i Rozwoju

Dwudniowe warsztaty z questingu ju¿ za nami

M³odzie¿owe Centrum Ka- j¹cych pracy, zainteresowa-
riery w Janowie Lubelskim 18 nych prac¹ w Holandii. Podczas 
marca zorganizowa³o Gie³dê spotkania  m³odzie¿  zapozna³a 
Pracy z doradc¹ personalnym siê z ofertami pracy, warunkami 
Joann¹ Majewsk¹ z firmy AB zatrudnienia oraz proponowa-
Job Service Polska z oddzia³em nym wynagrodzeniem. Osoby, 
w Lublinie, zajmuj¹c¹ siê które by³y zainteresowane wy-
oferowaniem pracy tymczaso- jazdem wype³ni³y odpowiednie 
wej w Holandii w sektorach: dokumenty, a nastêpnie zosta³a 
rolnictwo, ogrodnictwo, prze- przeprowadzona z nimi wstêp-
mys, budownictwo, logistyka na rozmowa kwalifikacyjna 
oraz IT. w jêzyku angielskim. Spotka-
Spotkanie skierowane by³o do nie cieszy³o siê du¿ym zaintere-
osób bezrobotnych, poszuku- sowaniem. 

Gie³da Pracy w M³odzie¿owym 
Centrum Kariery OHP w Janowie 

Lubelskim

¯ycie bez uzale¿nieñ, czyli w Janowie powsta³a kolejna grupa PaT

Krystyna Sosnówka



Jeszcze pamiêtamy, jakie emocje 
towarzyszy³y turniejowi pi³ki no¿nej 
Dru¿yn Samorz¹dowców Powiatu 
Janowskiego w 2013 roku. Na boisku 
hali sportowej Zespo³u Szkó³ Cent-
rum Kszta³cenia Rolniczego w Po-
toczku do rozgrywek stanê³o piêæ 
dru¿yn, w tym dru¿yna reprezen-
tuj¹ca Urz¹d Miejski w Janowie 
Lubelskim. W tym roku uczestniczy-
liœmy ju¿ w trzeciej edycji (w 2013 
roku turniej zosta³ wznowiony po 
up³ywie piêciu lat), w której „wyst¹-
pi³y” cztery dru¿yny: Starostwo Po-
wiatowe, Urz¹d Miejski w Janowie 
Lubelskim, Urz¹d Miejski w Modli-
borzycach i Urz¹d Gminy w Dzwoli. 
Trzeba przyznaæ, ¿e ten mecz trzyma³ 
w napiêciu do ostatnich minut. 
Podobnie jak w latach poprzednich 
dru¿yny utrzyma³y te same pozycje 
w wynikach, które maj¹ siê nastê-
puj¹co: I miejsce - Dru¿yna Urzêdu 
Gminy w Dzwoli, II miejsce - Dru-
¿yna Urzêdu Miejskiego w Janowie 

reprezentuj¹cy sk³ad dru¿yny Urzêdu Zieliñski, Andrzej Wojtan, Zbigniew Lubelskim, III miejsce - Dru¿yna 
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Ro¿ek i S³awomir Dworak.Starostwa Powiatowego w Janowie 
Reprezentacja dru¿yny to: Micha³ Nadmieñmy, ¿e organizatorem me-Lubelskim, IV miejsce - Dru¿yna 
Drewniak, Tomasz Piecyk, Tomasz czu by³o Starostwo Powiatowe w Ja-Urzêdu Miejskiego w Modlibo-
Jaworski, Krzysztof Waldemar Ko³- nowie Lubelskim.rzycach. Podkreœlmy, ¿e najlepszym 
tyœ, Krzysztof Kurasiewicz, Pawe³ Tekst i foto: Dorota Kozdrastrzelcem zosta³ Micha³ Drewniak - 

14.

Rozpoczynamy nabór do we zachêcamy do wst¹pienia 
klasy czwartej sportowej na w szeregi nowej klasy spor-
rok szkolny 2015/2016. towej. Wzorem lat ubieg³ych 
Wszystkich uczniów klas trze- liczymy na du¿e zaintere-
cich pragn¹cych realizowaæ sowanie zarówno dzieci jak 
swoje zainteresowania sporto- i rodziców. Chêtni proszeni s¹ 

o pobranie formularza kandy-
data z sekretariatu szko³y.
Wszelkich informacji zwi¹-
zanych z naborem i funkcjo-
nowaniem klas sportowych 
udziel¹ nauczyciele wycho-
wania fizycznego.

Publiczna Szko³a 
Podstawowa z Oddzia³ami 
Integracyjnymi w Janowie 

Lubelskim

Nabór do klasy sportowej

W sali konferencyjnej ja-
nowskiego szpitala dnia 3 marca 
2015 roku odby³ siê integracyjny 
turniej tenisa sto³owego, zrze-
szaj¹cy mi³oœników sportu i do-
brej zabawy. W zmaganiach 
sportowych wziêli udzia³: cz³on-
kowie klubu KRON, wolon-
tariusze organizacji, m³odzie¿ 
z internatu Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych w Janowie Lubelskim 
oraz wychowankowie internatu 
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Po-
toczku. Po przeprowadzonych 
rozgrywkach I miejsce utrzymali 
cz³onkowie Stowarzyszenia 
KRON.
Nadmieñmy, ¿e organizatorem 
spotkania by³ Andrzej £ukasik - 
Prezes Stowarzyszenia Klubu Re-
habilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych. Patronat nad zawodami 
objê³a Ewa Janus - Przewod-
nicz¹ca Rady Miejskiej. Obecnoœæ 
Pani Ewy doda³a sportowym 
zmaganiom rangê zawodów pro-
fesjonalnych. Zwyciêzcy otrzy-
mali pami¹tkowe dyplomy i pu-
chary.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: archiwum KRON

Ten turniej dostarczy³ 
niezapomnianych emocji

Powtórka z przesz³oœci 

W œrodê 4 marca 2015 lina a trenerem by³ G¹bka 
roku na hali sportowej w Ba- Piotr. W turnieju bra³y udzia³ 
torzu rywalizowa³y ze sob¹ 4 dru¿yny: ZS Batorz, ZS 
siatkarki ze szkó³ gimna- Bia³a, ZS Zdzi³owice i ZS 
zjalnych. Zespó³ z Gimna- Wierzchowiska. Ka¿da dru-
zjum w Bia³ej wyst¹pi³ w na- ¿yna gra³a systemem ka¿dy 
stêpuj¹cym sk³adzie: Ku- z ka¿dym. Prezentujemy 
¿nicka Katarzyna, Michnik wyniki: I miejsce - ZS Bia³a, 
Magdalena, Muliñska Ewe- II miejsce - ZS Batorz, III 
lina, Torba Dominika, Miœ miejsce - ZS Zdzi³owice, IV 
Izabela, Janacz Patrycja, miejsce - ZS Wierzcho-
Krajewska Ma³gorzata, Wie- wiska.
leba Marta, Zarzycka Ewe- Tekst i foto: P. G¹bka

I miejsce w Powiatowym 
Turnieju Pi³ki Siatkowej 

Dziewcz¹t

Górny rz¹d od lewej: Krzysztof Adam Ko³tyœ, Tomasz Jaworski, Tomasz 
Piecyk, S³awomir Dworak, Micha³ Drewnika, Andrzej Wojtan.
Dolny rz¹d od lewej: Krzysztof Waldemar Ko³tyœ, Pawe³ Zieliñski, 
Krzysztof Kurasiewicz, Zbigniew Ro¿ek.
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 Nasi dziadkowie uczyli siê nie- liœci, grupy sk³adaj¹ siê z maksy-
mieckiego, rodzice rosyjskiego, a my malnie 8 osób.  Nasza dzia³alnoœæ jest  
- angielskiego. ¯yjemy w czasach, te¿ nieco wydawnicza. Czasem pu-
kiedy znajomoœæ obcego jêzyka jest blikujê artyku³y dotycz¹ce nauki 
niezbêdna - w szkole, czy w pracy. jêzyków w magazynach oraz wydajê 
Niektórzy ucz¹ siê jêzyków obcych, podrêczniki lub szablony.
aby móc chocia¿by czytaæ literaturê D. K. Na czym polegaj¹ warsztaty 
obcojêzyczn¹. Jak zmienia siê zain- coachingu jêzykowego? 
teresowanie tym jêzykiem, jak¹ A. Sz. - B. Maj¹ za zadanie sprawiæ, 
reformê przechodz¹ powstaj¹cego by uczestnik pozna³ swoje mocne 
szko³y jêzykowe odpowiada Anna strony i preferencje do nauki.  Ucze-
Szyszkowska - Butryn. stnik uzupe³nia testy, rozmawiamy 
D. K. Jakie metody stosuje Pani i potem tworzymy dla niego tzw. stra-
w swej pracy? tegiê idealn¹. Na pocz¹tek mo¿na 
A. Sz.-B. Stosujê ró¿ne metody: gra- okreœliæ kana³ percepcji ucz¹cego siê, 
matyczno - t³umaczeniow¹, komuni- dominuj¹cy typ inteligencji,  czyn-
katywn¹ czy audiolingualn¹. Ponad- niki motywuj¹ce, które utworz¹ mo-
to, w naszej szkole, Centrum Innowa- del motywacji, a wreszcie, wzi¹æ pod 
cji Jêzykowej, techniki dostosowu- uwagê typologiê stylów uczenia siê. 
jemy bior¹c pod uwagê preferencje Powy¿sze informacje pomog¹ nam 
(dominuj¹cy typ inteligencji) czy stworzyæ wyczerpuj¹cy profil stylu 

i w 2011 roku wys³a³am do trzech mo¿liwoœci ucznia / grupy. W gru- uczenia siê danego cz³owieka. Na 
wydawnictw. Wydawnictwo Edgard pach dzieci w wieku 6 - 11 lat wyko- podstawie tych szczegó³owych 
z Warszawy, by³o zainteresowane. rzystujemy te¿ sztukê i teatr jako informacji, dobieramy dla niego 
Teraz wiem, ¿e pisanie mo¿e byæ te¿ narzêdzie do nauki jêzyka. (spoœród oko³o 150) odpowiednie 
rzemios³em, po¿ytecznym i innowa-D. K. Jak dosz³o do powstania / na- techniki. 
cyjnym. Oczywiœcie, ksi¹¿ka jest pisania ksi¹¿ki „Jak szybko opano- Na wy¿ej postawione pytania od-
poradnikiem, jak uczyæ siê jêzyków waæ jêzyk obcy?” powiada³a Anna Szyszkowska-
szybciej i bardziej skutecznie. A. Sz. - B. Od dawna intrygowa³o Butryn - absolwentka filologii 
D. K. Od ilu lat zajmuje siê Pani mnie zagadnienie, jak usprawniæ pro- angielskiej i kulturoznawstwa, 
nauk¹ angielskiego?ces nauki jêzyków korzystaj¹c z ró¿- coach jêzykowy, lektorka jêz. 
A. Sz. - B. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nych, nowoczesnych technik. Meto- angielskiego, w³aœcicielka Cent-
nauk¹ angielskiego zajmujê siê co d¹ prób i b³êdów, wymyœla³am coraz rum Innowacji Jêzykowej, autorka 
najmniej 10 lat. Naucza³am dzieci, to nowe techniki (przerabia³am znane w³asnej innowacyjnej metody nau-
m³odzie¿ i doros³ych.lub wymyœla³am ca³kiem wydawa³o- ki jêzyków obcych, autorka ksi¹¿ki 
D. K. G³ówny cel powstania Cent-by siê absurdalne, a potem je testowa- pt. „Jak szybko opanowaæ jêzyk 
rum Innowacji Jêzykowej…³am). Z czasem, rzeczywistoœæ poka- obcy. Wybierz metodê najlepsz¹ 
A. Sz. - B. Centrum powsta³o w 2012 zywa³a, które z nich s¹ najbardziej dla siebie” wyd. Edgard, autorka 
roku i mia³o pierwotnie funkcjono-efektywne dla danego ucznia.W 2009 ksi¹¿ki pt. „Szablony do notowania 
waæ jako szko³a jêzykowa, miejsce roku wyda³am e-booka pt. „Inno- za pomoc¹ map myœli”, publiko-
prowadzenia warsztatów coachingu wacyjne techniki uczenia siê jêzy- wa³a m.in.. w „Charakterach”.
jêzykowego i szybkiej nauki. Pracuj¹ ków”, póŸniej jeszcze doszlifowa³am Dziêkujê za rozmowê.
tu pe³ni zapa³u lektorzy profesjona-koncepcjê, doda³am inne techniki Dorota Kozdra

Jaki jest „sposób na angielski”?

Kiedy bêdziemy czytaæ kamarków domowego ogni- Nasz wielkanocny stó³ zdo-
biony bêdzie bukietem wio-niniejsze s³owa, zapewne u ska bêdzie siê rozpoœciera³ 
sennych kwiatów, gdzieœ niejednego z nas wœród za- zapach wielkanocnej baby.
obok koszyczek, a w nim 
„nadzieja, radoœæ i nowe 
¿ycie”. Byæ mo¿e w takiej 
atmosferze przypomnimy 
sobie, o naszej regionalnej 
kuchni, a szczególnie o kier-
maszu produktów lokal-
nych, jaki mia³ miejsce 22 
marca br., na Rynku Starego 
Miasta w Janowie Lubel-
skim. Wœród wielu intersu-
j¹cych produktów mogliœmy 
odnaleŸæ wielkanocne pal-
my, jaja, zaj¹czki, koszycz-
ki, kartki œwi¹teczne, a tak¿e 
miody, sery, nalewki, gry-
czak, a tak¿e i te, które pro-
muj¹ nasz region nie tylko 
w skali województwa lu-
belskiego. Wszelkie „bo-
gactwa czerpane z natury” 
zawdziêczamy takim twór-
com jak: Henryce Drzazga, 
Aleksandrze Bielak, Maria-
nowi Bielak, Barbarze Ka-
pusta, Adamowi  ¯elazko, 
Anecie Kowalczyk, Lucynie 
Dycha, Janinie Oleszek, 
Irenie Krawiec, Danucie 
Bañka, Marii i Janowi 
Portka, Marii Boœ, Teresie 
i Kazimierzowi Ciosma-
kom, Ewie Dycha, Leokadii 
Liwak, Helenie Kaproñ. Pre-
zentowane produkty otrzy-
ma³y Certyfikaty Produktów 
Lokalnych Ziemi Janow-
skiej w II edycji. Pierwsza 
edycja mia³a miejsce w gru-
dniu 2014 roku, druga 
w marcu 2015 roku. 

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Jan Machulak

Smakujemy lokalne produkty 

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

Naczelnik Urzêdu Skarbowego 
w Janowie Lubelskim informuje, 

¿e z dniem 8 kwietnia 2015 r. 

>Poniedzia³ek od godz. 7:00 do godz. 18:00
>Wtorek od godz. 7:00  do godz. 15:00

Œroda od godz. 7:00 do godz. 15:00
Czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00

Pi¹tek od godz. 7:00 do godz. 15:00

nastêpuje zmiana godzin pracy Urzêdu 
Skarbowego w Janowie Lubelskim
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MAJ
Lp. Termin Nazwa Imprezy Krótki opis imprezy Organizator

1 3.V.2015 244 Rocznica 
Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Uroczyste obchody zwi¹zane z 244 Rocznic¹ Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

-Gmina Janów Lubelski

2 9.V.2015 VII Krajoznawczy 
Rajd Rowerowy – 
„Szlakami Leœnego 
Skarbca”

Wydarzenie maj¹ce na celu zapoznanie uczestników rajdu 
z piêknem, histori¹ i kultur¹ Ziemi Janowskiej. Impreza 
adresowana jest dla wszystkich amatorów „dwóch kó³ek” 
i turystyki rowerowej w ka¿dym wieku. Rajd prowadzi 
przez malownicze ostêpy Lasów Janowskich

-MOSiR w Janowie 
Lubelskim
-Nadleœnictwo Janów 
Lubelski - Oœrodek 
Edukacji Ekologicznej

3 24.V.2015 Festiwal Folkloru - 
Jarmark Janowski

Prezentacja dorobku artystycznego zespo³ów ludowych, 
kapel, œpiewaków, instrumentalistów i par tanecznych Ziemi 
Janowskiej. Podczas Festiwalu prowadzone s¹ pokazy 
gin¹cych zawodów

-Janowski Oœrodek Kultury

4 24.V.2015 Kiermasz Produktów 
Regionalnych

Wystawa i sprzeda¿ certyfikowanych produktów Ziemi 
Janowskiej, w tym: lokalnych potraw, napojów, wyrobów 
rêkodzielniczych i rzemieœlniczych, malarstwa itp. 

-Janowski Oœrodek Kultury
-Gmina Janów Lubelski
-Lokalna Grupa 

CZERWIEC
Lp. Termin Nazwa Imprezy Krótki opis imprezy Organizator

1 1.VI.2015 Dzieñ Dziecka Gry i zabawy na p³ywalni. Dla wszystkich dzieci (do 18. roku 
¿ycia) wstêp 50% taniej. Do dyspozycji wszystkie atrakcje 
p³ywalni

-MOSiR w Janowie 
Lubelskim

2 13-14

VI.2015

Zoom Natury - 
Dni Janowa

Dwudniowa impreza plenerowa w formie pikniku 
rodzinnego. W programie m.in.: dzia³ania prozdrowotne, 
wrêczenie wyró¿nieñ Antek Roku oraz wystêpy artystyczne. 
Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Kamil Bednarek i Grzegorz 
Halama

-Gmina Janów Lubelski
-Janowski Oœrodek Kultury

3 14.VI.2015 Kiermasz Produktów 
Regionalnych

Wystawa i sprzeda¿ certyfikowanych produktów Ziemi 
Janowskiej, w tym: lokalnych potraw, napojów, wyrobów 
rêkodzielniczych i rzemieœlniczych, malarstwa itp. 

-Janowski Oœrodek Kultury
-Gmina Janów Lubelski
-LGD „Leœny Kr¹g”

4 14.VI.2015 Piknik Prozdrowotny Dzia³ania zwi¹zane ze zdrowym stylem ¿ycia, w tym 
konkursy i zabawy dla dzieci

-Starostwo Powiatowe 

w Janowie Lubelskim

5 14.VI.2015 71. Rocznica Bitwy 
na Porytowym 
Wzgórzu

Uroczystoœæ religijno - patriotyczna, maj¹ca na celu oddanie 
czci Tym, którzy walczyli 14 czerwca 1944 roku na 
Porytowym Wzgórzu, gdzie zgrupowania partyzanckie 
stoczy³y jedn¹ z najwiêkszych bitew partyzanckich na 
Ziemiach Polskich podczas II Wojny Œwiatowej

-Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelskim

LIPIEC
Lp. Termin Nazwa Imprezy Krótki opis imprezy Organizator

1 2-4

VII.2015

Ogólnopolskie 
Spotkania 
Garncarskie

Warsztaty garncarskie w £¹¿ku Garncarskim, gdzie pod 
okiem mistrzów ka¿dy chêtny bêdzie móg³ wytoczyæ w³asny 
garnek oraz poznaæ motywy zdobnicze ceramiki ³¹¿kowskiej

-Muzeum Regionalne 
w Janowie Lubelskim
-Gmina Janów Lubelski

2 4.VII.2015 Jarmark Garncarski W programie przewidziano wystêpy kapel i œpiewaków 
ludowych, pokaz lepienia garnków po ³¹¿kowsku oraz 
zabawê w stylu folk

-Stowarzyszenie Rozwoju 
Turystycznego Wsi £¹¿ek 
Garncarski 

3 13-19
VII.2015

Festiwal Artystów 
Filmu i Telewizji 
FART

Ide¹ tygodniowej imprezy jest promocja  i upowszechnianie 
filmu polskiego oraz najciekawszych propozycji 
œwiatowego kina. FART adresowany jest do widzów 
w ró¿nym wieku i opiera siê na trzech filarach: kinie 
dzieciêcym, kinie artystycznym i kinie popularnym, których 
³¹cznikiem s¹ spotkania z ludŸmi filmu

-Janowski Oœrodek Kultury

4 17-18
VII.2015

Podwórkowy turniej 
w pi³ce no¿nej dru¿yn 
8-osobowych
18 lipca – klasy I-III
17 lipca – klasy IV-VI

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkó³ podstawowych 
z terenu gminy Janów Lubelski

-MOSiR w Janowie 
Lubelskim

5 Lipiec 2015 Festiwal Muzyki 
Tradycyjnej 
„Na Rozstajnych 
Drogach”

Edukacyjno - artystyczno - muzyczne wydarzenie, którego 
celem jest poznanie i kultywowanie zanikaj¹cych tradycji 
muzycznych oraz promocja dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego Ziemi Janowskiej

-Szko³a Suki Bi³gorajskiej
-Fundacja Ochrony 

i Rozwoju Twórczoœci 
Ludowej
-Fundacja Stara Droga

SIERPIEÑ
Lp. Termin Nazwa Imprezy Krótki opis imprezy Organizator

1 8-9
VIII.2015

Festiwal Kaszy 
„GRYCZAKI”

To dwudniowe œwiêto kaszy i liczne degustacje potraw 
regionalnych: gryczaków, jaglaków, pierogów z kasz¹, 
babeczek, serów podsuszanych, smalcu, miodów, karpia 
z kopciuchy oraz nalewek, z ¿urawinówk¹ na czele. 
Odbywaj¹ siê tak¿e liczne konkursy, m.in.: konkurs 
kaszowych mocarzy, ubijania mas³a na chrzanowym liœciu. 
Gwiazda wieczoru: Zespó³ Brathanki

-Janowski Oœrodek Kultury
-Gmina Janów Lubelski 
-Muzeum Regionalne 

w Janowie Lubelskim

2 30.VIII.2015 Do¿ynki Powiatowe Gospodarzem tegorocznych do¿ynek bêdzie gmina Janów 
Lubelski

-Starostwo Powiatowe
-Gmina Janów Lubelski

3 30.VIII.2015 Piknik Prozdrowotny Dzia³ania zwi¹zane ze zdrowym stylem ¿ycia, w tym 
konkursy i zabawy dla dzieci.

-Starostwo Powiatowe

WRZESIEÑ
Lp. Termin Nazwa Imprezy Krótki opis imprezy Organizator

1 8.IX.2015 30. Rocznica 
Obchodów Koronacji 
Obrazu Matki Bo¿ej

Uroczystoœci religijne zwi¹zane z 30 rocznic¹ koronacji 
obrazu Matki Bo¿ej

-Parafia p.w. œw. Jana 
Chrzciciela

2 27.IX.2015 76. Rocznica 
Zakoñczenia Dzia³añ 
Obronnych Grupy 
p³k Zieleniewskiego

Uroczystoœæ patriotyczno - religijna maj¹ca na celu 
kultywowanie pamiêci Polaków - ¿o³nierzy Grupy p³k 
Zieleniewskiego, walcz¹cych o wolnoœæ Ojczyzny. 
Uroczystoœæ po³¹czona z wystêpami m³odzie¿y

-Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelskim

KALENDARZ IMPREZ 2015
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Dnia 17 marca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, 
uczniowie kl. IV - VI mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia 
w warsztatach kulinarnych „Potêga smaku”. Warsztaty  
prowadzili uczniowie Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa 
w Janowie Lubelskim - kierunek Technik ¿ywienia i us³ug 
gastronomicznych, przygotowani przez Pani¹ Jadwigê 
Pietras. Zajêcia prowadzone by³y w ramach realizowanej 
w szkole edukacji prozdrowotnej, której celem jest 
zachêcenie dzieci do zdrowego od¿ywania, spo¿ywania 
codziennie porcji warzyw i owoców, rezygnacji z produktów 
zawieraj¹cych szkodliwe dodatki.
Na pocz¹tku zajêæ naszym uczniom zaprezentowano piêkne, 
dekoracyjne motywy wykonane w warzywach. Sztuka ta 
nazywa siê carving. Nastêpnie uczniowie pracowali 
z wielkim zapa³em i wykonali: koreczki, kolorowe kanapki, 
uk³adali równie¿ serwetki w wachlarzyk i sto¿ek. Szczególne 
podziêkowania kierujemy do Pani dyrektor T. Biernat, Pani 
wicedyrektor M. £ukasz, Pani J. Pietras i prowadz¹cych 
zajêcia uczniów z Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa w Janowie 
Lubelskim.

Warsztaty kulinarne 
„Potêga smaku”

W dniu 7 marca 2015 roku w Ra-
dzyniu Podlaskim odby³ siê III Woje-
wódzki Turniej Klasyfikacyjny M³o-
dzików w tenisie sto³owym. Bardzo 
dobrze na tych zawodach spisa³ siê za-
wodnik „Jawora” Jacek Szczecki, zdo-
bywaj¹c br¹zowy medal. Tydzieñ 
póŸniej, w dniu 14 marca 2015 roku ju¿ 
nie mia³ „sobie równych” staj¹c na naj-
wy¿szym stopniu podium w Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego 
LZS, które odby³y siê w Kocudzy.

Dwa razy 
podium Jacka 
Szczeckiego

W 2012 roku ukoñczy³a studia II 
stopnia na kierunku filologii angiel-
skiej na Uniwersytecie Marii Curie - 
Sk³odowskiej w Lublinie. Wczeœniej 
uzyska³a licencjat w Pañstwowej 
Wy¿szej Szkole Zawodowej im. Szy-
mona Szymonowica w Zamoœciu rów-
nie¿ z filologii angielskiej. Jako absol-
wentka szko³y wy¿szej bezskutecznie 
poszukiwa³a pracy w szko³ach w za-
wodzie nauczyciela jêzyka angielskie-
go na terenie powiatu janowskiego. 
„Jednak jak zauwa¿y³am szko³y nie 
zatrudniaj¹ nowych anglistów - zazna-
cza Pani Joanna Sydor w³aœcicielka 
nowo otwartej Akademii Jêzyka Angiel-
skiego w Janowie Lubelskim - dodaj¹c 
„Chcia³am wykorzystaæ wiedzê, w tym 
innowacyjne metody nauczania, które D. K. Zdecydowa³a siê Pani za³o¿yæ wiêkszym stopniu zachêca do nauki 
pozna³am podczas studiów. Co wiêcej, Akademiê. Jak dosz³o do jej powsta- ni¿ tradycyjne ksi¹¿ki…
nie chcia³am straciæ tej wiedzy przez nia? J. S. W sk³ad interaktywnej pracowni 
brak aktywnoœci zawodowej. Podczas J. S. W maju ubieg³ego roku natknê³am jêzykowej wchodz¹ s³uchawki wraz 
studiów po raz pierwszy zetknê³am siê siê na og³oszenie o naborze do projektu z mikrofonem dla ka¿dego kursanta, 
z laboratorium jêzykowym, które nie „Kapita³ na starcie” wspó³finansowa- sprzêt do nagrywania ustnych wypowie-
ukrywam jest bardzo dobrym rozwi¹za- nym ze œrodków Unii Europejskiej w ra- dzi wraz z mo¿liwoœci¹ odtworzenia 
niem dla nauki jêzyków obcych” - mach Europejskiego Funduszu Spo³e- nagrania oraz tablica interaktywna. 
kontynuuje pomys³odawczyni za³o¿e- cznego. Projekt  jest realizowany przy Pracownia daje mo¿liwoœæ indywidual-
nia Akademii Jêzyka Angielskiego w Ja- Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddzia³ nego komunikowania siê z osob¹ pro-
nowie Lubelskim. w Janowie Lubelskim. Jego celem by³o wadz¹c¹ zajêcia. Co wiêcej, umo¿liwia 

udzielenie dotacji na otworzenie w³as- swobodny, g³oœny trening przez dialogi, 
nej dzia³alnoœci gospodarczej 70 oso- æwiczenia doskonal¹ce mowê i prze³a-
bom zamieszka³ych na terenie powia- muj¹ce naturalny opór do rozmów 
tów: janowskiego, kraœnickiego, kras- w jêzyku obcym. Wszyscy kursanci 
nostawskiego, œwidnickiego, opolskie- wyposa¿eni w s³uchawki z mikrofonem 
go, radzyñskiego. æwicz¹ wymowê i rozmowy w jêzyku 

obcym jednoczeœnie. D. K. Wykorzysta³a Pani t¹ szansê?
D. K. Czy s¹ to jedyne metody wyko-J. S. Tak. Wiedzia³am, ¿e jest to dla mnie 
rzystywane przez Pani¹ w Akademii?szansa na podjêcie samozatrudnienia 

i spe³nienie marzeñ o nauczaniu jêzyka J. S. Chcia³abym tu tak¿e podkreœliæ, ¿e 
angielskiego w interaktywnej pracowni na zajêciach wykorzystywany jest 
jêzykowej. W ten sposób powsta³a równie¿ projektor. Kursanci (szczegól-
„Akademia Jêzyka Angielskiego”. Dnia nie najm³odsi) maj¹ mo¿liwoœæ œpiewa-
21-22 marca br. mia³y miejsce dni nia piosenek w programie karaoke. 
otwarte, podczas których zosta³ przed- Karaoke, tak popularne w Japonii umo-
stawiony program nauki, innowacyjne ¿liwia wykorzystanie rymowanek jêzy-
metody nauczania sympatyków jêzy- kowych do nauki oraz prze³amuje w for-
ków obcych. mie zabawy strach przed wypowie-

dziami ustnymi. D. K. Zajêcia s¹ oparte na nowoczes-
nym oprogramowaniu co w znacznie 

Nie tylko dla sympatyków jêzyków obcych

Nasze „Supe³ki”
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Zespó³ ds. promocji zdrowia

Niebezpieczny, ryzykowny, odpowiedzial-
ny. Gdy s³yszymy wy¿ej wymienione s³owa, 
zastanawiamy siê jaki zawód mamy na myœli. 
Przypomina mi siê tu scena z pewnego filmu, 
w którym pewien dziennikarz spêdza ca³¹ noc 
na dachu budynku, aby zrobiæ zdjêcia piosen-
karce, która przyjecha³a na koncert. Nastêpne-
go dnia okazujê siê, ¿e umkn¹³ mu jeden 
moment, jeden z najwa¿niejszych. Zatem cala 
praca „posz³a” do kosza. Byæ mo¿e nie taka 
rola dziennikarza interesuje cz³onków Radia 
Supe³ek, które powsta³o przy PSPzOI w Ja-
nowie Lubelskim. Jednak trzeba przyznaæ, ¿e 
na dzieñ dzisiejszy uczniowie maj¹ sprecyzo-
wane zainteresowania dotycz¹ce „tej pracy”.
Zanim o tym powiemy, przypomnijmy, ¿e 
Radio Supe³ek powsta³o w 2011 roku. Na 
pomys³ za³o¿enia radia „wpadli” nauczyciele 
i rodzice. Wœród nich nale¿y wymieniæ: 
Agnieszkê Banasiak - Wiœniewsk¹, Iwonê 
Bieleck¹, Grzegorza Boliñskiego, Justynê 
Ka³amajkê - Krzosek, Iwonê Krzos, Wiolettê opiekunami Radia jest Grzegorz Boliñski, ciekawy, poniewa¿ jak podkreœla w rozmowie 
So³tys. W sk³ad Radia Supe³ek wchodzi oko³o Justyna Ka³amajka - Krzosek, Iwona Krzos, „mo¿na pisaæ artyku³y i przygotowywaæ 
czterdziestu uczniów, wœród nich: Bartyzel Aneta Sydor - Burda. Powróæmy do pytania audycje radiowe”. Na temat obecnej pracy Ra-
Bartosz, Brodowska Katarzyna, Cedro Oli- postawionego wy¿ej - mowa o zawodzie dia Supe³ek,  Oliwia zaznacza „przygotowuje-
wia, Drewniak Emilia, Dziura Kinga, Flis dziennikarza. Na pytanie zadane uczniom - my codziennie audycje, tzw. kartki z kalen-
Julia, Konwa Filip, Kuœmierczyk Natalia, czy myœl¹ o wykonywaniu zawodu dziennika- darza. Poprzez audycje promujemy czytelnic-
Ma³ek Natalia, Maziarz Zuzanna, Pi³at Dawid, rza w przysz³oœci, przyk³adowo Dawid two oraz zdrowy tryb ¿ycia”. Dodaj¹c - „Zaj-
Pi³at Ewa, Skubik Natalia, Sowa Krystian, odpowiada, ¿e „w przysz³oœci chcia³bym byæ mujemy siê tak¿e audycjami okolicznoœcio-
Stelmach Natalia, Wojciechowska Amelia, dziennikarzem, poniewa¿ móg³bym przepro- wymi, np. wa¿ne rocznice, œwiêta”, oraz 
Czajka Kinga, Jargi³o Jêdrzej, Rosiñski wadzaæ wywiady ze s³awnymi osobami, oraz „przeprowadzamy wywiady, gromadzimy 
Antoni, KuŸnicka Julia, Moskal Wiktoria, bêdê podró¿owaæ po ca³ym œwiecie. Najbar- materia³y na temat wa¿nych wydarzeñ w szko-
Fija³kowska Julia, Tyra Agata, Stolarek Mate- dziej interesuj¹ mnie tematy zwi¹zane z pi³k¹ le” - dopowiada Natalka. A takich z pewnoœci¹ 
usz, Startek Mateusz, Maciej Jargi³o, Maciej no¿n¹. Chcia³abym mówiæ o aktualnych wy- w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddzia-
Wiœniewski, Micha³ Urbaniak, Jakub Krzos, darzeniach zwi¹zanych ze sportem”. Krystia- ³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim nie 
Kacper Momot, Mi³osz Ró¿y³o, Izabela Ciu- na interesujê natomiast zawód dziennikarza brakujê.
pak, Malwina Bielecka, Ma³gorzata Wereska, sportowego i mo¿liwoœæ spotykania s³awnych 
Maja Kowal, Wiktoria Szymoñczyk. Obecnie pi³karzy. Dla Emilki zawód dziennikarza jest 
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