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Wybory parlamentarne (do Sejmu i Senatu) 
odbywaj¹ siê raz na cztery lata. O ich terminie 
decyduje prezydent. Najbli¿sze wybory 
parlamentarne odbêd¹ siê 25 paŸdziernika 
2015 roku. Wybieramy przedstawicieli Sejmu 
(460 pos³ów) i Senatu (100 senatorów). Sejm, 
który obraduje obecnie (w latach 2011 - 2015) 
to sejm VII kadencji. Jego kadencja rozpoczê³a 
siê z dniem pierwszego posiedzenia (tj. 
8 listopada 2011 roku). Zakoñczy siê ona 
w przeddzieñ pierwszego posiedzenia VIII 
kadencji Sejmu RP. W Senacie trwa natomiast 
VIII kadencja. W obecnych wyborach do 
Sejmu wystartuje 8 tys. kandydatów. Sena-
torem chce zostaæ 425 osób. Przypomnijmy, ¿e 
bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu 
przys³uguje obywatelom, którzy ukoñczyli 21 
lat, zaœ do Senatu tym, którzy ukoñczyli lat 30. 
Czynne prawo wyborcze (do g³osowania 
w wyborach parlamentarnych) przys³uguje 
wszystkim obywatelom Polski, którzy 
ukoñczyli 18 rok ¿ycia.

Przed nami kolejne 
wybory parlamentarne 

do Sejmu i Senatu 

narodowej, w oczach zagranicznych eks-
pertów. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e ta 
wspaniale zaprojektowana architektura jest  
wyró¿nikiem nie tylko Janowa Lubel-
skiego, ale… i Europy.
Gdy jeszcze ¿yliœmy nagrod¹ otrzyman¹ od 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
mowa o tym, ¿e ZOOM NATURY zosta³ 
jednym z siedmiu cudów funduszy Euro-
pejskich 2015, na horyzoncie rysowa³o siê 
kolejne wyró¿nienie. W przypadku wy¿ej 
wspomnianej nagrody w jury zasiedli 
eksperci z Polski, w przypadku nagrody, 
jak¹ dnia 22 wrzeœnia 2015 roku otrzyma³ 
Miros³aw Nizio - g³ówny projektant z firmy 
Nizio Design International, janowski Park 
Rekreacji ocenia³o miêdzynarodowe jury 

To, co wyró¿nia ZOOM NATURY to innowacyjnoœæ, to nie tylko multimedialne z³o¿one z 70 przedstawicieli bran¿y archi-
nie tylko umiejscowienie parku w oto- laboratoria, to tak¿e architektura. To w³aœ- tektonicznej z ca³ego œwiata.
czeniu zieleni i wody. To, co podkreœla jego nie ona zyska³a uznanie na arenie miêdzy- cd. na str. 2
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Budowanie p³aszczyzny wspó³pracy - 4 x Janów
Uroczyste podpisanie Karty pobyt w pa³acowych komna-

Wspó³pracy Partnerów Ogólno- tach Z³otego Potoku, gdzie za-
polskiego Porozumienia Gmin proszeni goœcie wys³uchali kon-
o nazwie Janów „4x Janów”, certu Kwartetu Smyczkowego, 
mia³o miejsce 17 czerwca 2005 chóru  im. Zygmunta Krasiñ-
roku. Przypomnijmy, ¿e poro- skiego, a tak¿e uczestniczyli 
zumienie zosta³o zainicjowane w Turnieju Jednego Wiersza. 
przez znajduj¹c¹ siê w woje- Szczególnym zainteresowa-
wództwie œl¹skim gminê Janów niem cieszy³o siê czytanie wier-
(powiat czêstochowski), a zo- szy o Z³otym Potoku. Zaznacz-
sta³o podpisane przez Gminê my, ¿e edycja XV Jurajskiej 
Janów Lubelski, Janów Pod- Jesieni, ma na celu spotkania z 
laski (powiat bialski), gminê przyjació³mi i podzielenie siê 
Janów z województwa podlas- doœwiadczeniami niwie poetyc-
kiego (powiat sokólski) oraz kiej, jak równie¿ pobyt w krai-
wspomnian¹ gminê Janów Czê- nie z³otopotockiej, gdzie „poe-
stochowski. Celem porozumie- zja przechadza siê na co dzieñ 
nia jest budowanie p³aszczyzny poœród lasów, ³¹k i stawów in-
wspó³pracy, której g³ównym spiruj¹c do nowych wyzwañ”. 
zdaniem jest podniesienie Wspania³a atmosfera, która pa-
efektywnoœci dzia³añ na rzecz nowa³a przez ca³e to spotkanie 
rozwoju gospodarczego i spo- zapisa³a siê wœród jego uczest-
³ecznego danych regionów ników niezapomnianym wspo-
poprzez min. rozwój turystyki, mnieniem. Zaznaczmy, ¿e mi-
wzrost i rozpowszechnianie ³ym akcentem uroczystoœci by-
œwiadomoœci kulturowej oraz ³o zaproszenie przez Wójta 
promocjê. W tym roku z okazji Gminy Janów - Joanny Œcigaj 
dziesiêciolecia podpisania po- do odwiedzenia okolic czêsto-
rozumienia 4xJanów, delegacja chowskiego Janowa, w tym 
w sk³adzie Ewa Janus  - Prze- wyjazd na Jasn¹ Górê. Spot-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej, nie Joanny Œcigaj - Wójta Gmi- towarzyszy³a XV Jurajska Je- kanie zakoñczy³o siê poczê-
oraz pracownicy Urzêdu Miej- ny Janów oraz Stefana Zatoñ- sieñ Poetycka i XV - lecie stunkiem i po¿egnaniem przez 
skiego - El¿bieta Iwankiewicz, skiego - Przewodnicz¹cego Janowskiego Klubu Literatów. w³adze samorz¹dowe uczestni-
Ma³gorzata Dobosz, Wojciech Rady Gminy Janów i Adama Janowska delegacja zosta³a bar- ków „Porozumienia 4 x Janów” 
Peret, goœci³a w dniach 17 - 18 Markowskiego - Przewodni- dzo mi³o przyjêta przez w³adze i XV Jurajskiej Jesieni Poetyc-
paŸdziernika br. w Janowie cz¹cego Zwi¹zku Gmin Juraj- samorz¹dowe z Janowa Czêsto- kiej.
Czêstochowskim na zaprosze- skich. Niniejszemu spotkaniu chowskiego. Spotkanie umili³ 

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Ma³gorzata Dobosz

Ju¿ po raz drugi zostan¹ 
przyznane Stypendia im. 
Marii i Lecha Kaczyñskich
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„Pod¹¿aæ za ogólnymi trendami 
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Jesieñ w Gminie Janów Lubelski
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Od 13 paŸdziernika br., Czytelnicy 
Kuriera Lubelskiego mog¹ g³osowaæ na 
najlepszego mened¿era na Lubel-
szczyŸnie. To siódma edycja plebiscytu. 
Startuj¹ w nim przedstawiciele biznesu, 
kultury, nauki. Niezmiernie mi³o nam 
poinformowaæ, ¿e jednym z nich jest 
Pani Beata Staszewska - Prezes spó³ki 
zarz¹dzaj¹cej Parkiem Rekreacji 
ZOOM NATURY.

Jak czytamy na stronie Kuriera Lu-
belskiego to osoby, które "Codziennie 
d¹¿¹ do osi¹gniêcia mistrzostwa w swo-
jej dziedzinie. Teraz stanêli do rywali-
zacji o g³osy naszych Czytelników 
w plebiscycie na najlepszego mened¿era 
na LubelszczyŸnie". Tym razem na 
udzia³ w konkursie zdecydowa³o siê 
dziesiêcioro przedstawicieli firm z bran-
¿y motoryzacyjnej, informatycznej, 
spo¿ywczej i szeroko pojêtej rozrywki. 
Nie zabrak³o szefów instytucji kultury, 
otoczenia biznesu i stowarzyszenia 
zrzeszaj¹cego pracodawców. Ich syl-
wetki bêd¹ publikowane ³amach Kuriera 
Lubelskiego w ci¹gu najbli¿szych 
dwóch tygodni. Ka¿demu z kandydatów 
zosta³ przyporz¹dkowany numer, pod 
który nale¿y wysy³aæ SMS-y. Jeden 
SMS to jeden g³os na wskazanego 
kandydata. G³osowanie odbywa siê 
równie¿ za pomoc¹ kuponów druko-
wanych w Kurierze Lubelskim od 13 do 
27 paŸdziernika (jeden prawid³owo 
wype³niony i dostarczony w terminie 
kupon oznacza oddanie dwóch g³osów 
na wskazan¹ osobê). Przypomnijmy, ¿e 
g³osowanie trwa do 27 paŸdziernika 
2015 roku do godziny 17.00.

Zapraszamy do g³osowania na Pani¹ 
Beatê Staszewsk¹ za pomoc¹ kuponów 
lub wysy³aj¹c SMS o treœci TOP.7 
na numer 72355 (koszt wys³ania SMS-a 
wynosi 2,46 z³ z VAT).

Beata Staszewska
TOP MENED¯ER 

2015
Zapraszamy do g³osowania

Cztery lata temu Gmina Ja- wokó³ zalewu nie spe³nia norm sadniaj¹c, ¿e zarówno g³êbo- spuszczaæ wodê ze zbiornika 
nów Lubelski zosta³a zobo- zagêszczenia, wobec czego koœæ zbiornika, iloœæ wody znaj- jesieni¹ tego roku i w przeci¹gu 
wi¹zana przez Wojewódzkiego Wojewódzki Inspektor Nad- duj¹cej siê w niej, szerokoœæ zimy i z pocz¹tkiem wiosny 
Inspektora Nadzoru Budowla- zoru Budowlanego na³o¿y³ na grobli, nie wskazuje na jakieœ uszczelniæ ca³¹ groble poprzez 
nego do przeprowadzenia bada- gminê obowi¹zek uszczelnienia zagro¿enie, które dotyczy³oby jej rozkopywanie i ponowne 
nia dotycz¹cego stanu technicz- grobli. O odpowiedŸ na pytanie przerwania grobli i spowodo- zagêszczanie. G³ówny powód 
nego grobli. Badania dotyczy³y dotycz¹cego celu przeprowa- wania katastrofy. Jednak przeprowadzonych prac tkwi 
stopnia zagêszczenia. Woje- dzonych prac poprosiliœmy Wojewódzki Inspektor Nadzoru w tym, i¿ kilka lat temu dosz³o 
wódzki Inspektor Nadzoru Bu- Burmistrza Janowa Lubel- Budowlanego potrzyma³ de- do przerwania grobli w zbior-
dowlanego zarz¹dzi³ „t¹ akcjê” skiego. Krzysztof Ko³tyœ pod- cyzje i nakaza³ wykonaæ nikach wody w Zaklikowie, czy 
wszystkim zbiornikom. Oka- kreœla „Gmina próbowa³a siê uszczelnienie grobli. W wyniku w innych zalewach”            

Dorota Kozdraza³o siê, ¿e janowska grobla odwo³ywaæ od tej decyzji, uza- tej decyzji gmina jest zmuszona 

Zalew Janowski  - bêd¹ przeprowadzone 
prace dotycz¹ce zabezpieczenia stanu grobli

Park Rekreacji Zoom Natury ¿¹cym roku Kapitu³a konkursu 
zdoby³ wyró¿nienie w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny 
„Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 
Województwa Lubelskiego 2015 2015” przyzna³a I Miejsce 
roku”, który zosta³ zorganizo- obszarowi Zamoœæ - Twierdza 
wany przez Lubelsk¹ Regionaln¹ Otwarta. Cieszymy siê, ¿e Park 
Organizacjê Turystyczn¹ ju¿ po Rekreacji Zoom Natury uznany 
raz XIII. Konkurs mia³ na celu zosta³ za jeden z najlepszych 
wy³onienie najbardziej atrakcyj- Produktów Turystycznych Woje-
nych, nowatorskich i przyjaz- wództwa Lubelskiego, pomimo 
nych dla turystów produktów i¿ Laboratoria Wiedzy zosta³y 
turystycznych, ich promocjê, otwarte dopiero w po³owie czer-
a tak¿e wspieranie inicjatyw na wca tego roku. Nadal pracujemy 
rzecz rozwoju turystyki regio- nad rozwojem marki turystycznej 
nalnej. Produkty dotyczy³y piê- równie¿ Kapitu³y, w sk³ad, której nowie Podlaskim, Park Rekre- „Zoom Natury”, kieruj¹c swoj¹ 
ciu kategorii: wydarzenie, impre- wchodzili eksperci z zakresu acji Zoom Natury, Park miniatur ofertê szczególnie do zielonych 
za, obiekt, obszar i szlak. promocji i turystyki. Spoœród architektury drewnianej trójk¹ta szkó³. Zapraszamy do nas przez 
Koordynatorem regionalnego eta- wszystkich nades³anych zg³o- Kazimierz Dolny - Na³êczów - ca³y rok.
pu konkursu by³ LROT. Zg³o- Tekst: Monika Michna, szeñ wyró¿niono 5 produktów: Pu³awy, Wioska Gotów w Mas³o-

Dorota Nizio³, szone w I etapie produkty zosta³y Dni Konia Arabskiego, organizo- mêczu oraz Nocne zwiedzanie 
Foto: Archiwum UM w Lubliniepoddane ocenie Internautów jak wane przez Stadninê Koni w Ja- Kazimierza Dolnego. W bie-

„Najlepszy Produkt Turystyczny 
Województwa Lubelskiego 2015 roku”

Fina³ konkursu i wrêczenie kiwaniami zleceniodawcy, ale 
nagród odby³o siê 22 wrzeœnia tak¿e odpowiednim zagospoda-
w Londynie podczas gali Euro- rowaniem przestrzeni, zastoso-
pean Property Award (europej- waniem w³aœciwych materia³ów 
skiej edycji miêdzynarodowego i technologii oraz proekologicz-
konkursu). Pracownia Nizio De- nymi rozwi¹zaniami u¿ytymi 
sign International zosta³a uho- w projekcie i konstrukcji. Wy¿ej 
norowana dwoma nagrodami za wymienione elementy zosta³y 
projekty architektoniczne. Laur wziête pod uwagê przez miêdzy-
Highly Commended w kategorii narodowe jury.

Przypomnijmy, ¿e od oficjalnego Public Service Architecture przy-
otwarcia Parku Rekreacji ZOOM znano zrewitalizowanej Starej 
NATURY up³ynê³o niespe³na Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki 
cztery miesi¹ce (otwarcie 13 w Wa³brzychu, która dzia³a 
czerwca). Patrz¹c na zdobyte w dawnej Kopalni Wêgla Ka-
dotychczas nagrody, nie trudno miennego „Julia”.

Natomiast najwy¿sze wyró¿nie- bêdzie nam przypuszczaæ, ¿e „na 
nie - 5 gwiazdek dla najlepszego tych” wyró¿nieniach nie „zatrzy-

acji pretenduje tym samym do Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e Park w Europie obiektu typu Leisure ma siê” janowski Park Rekreacji, 
nagrody miêdzynarodowej In- Rekreacji ZOOM NATURY, cha-Architecture, przyznano Zoomo- maj¹c na uwadze, ¿e w przy-
ternational PropertyAward, któ- rakteryzuje siê nie tylko funkcjo-wi Natury. Dla gminy Janów sz³oœci planowane jest jego roz-
rej laureat zostanie wy³oniony nalnoœci¹ opracowanej konce-Lubelski jest to szczególne wy- budowanie.
w grudniu 2015. pcji, zgodnoœci¹ projektu z ocze- Tekst i foto: Dorota Kozdraró¿nienie, poniewa¿ Park Rekre-
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Ulica Przyborowie Zakres zadania obejmuje: roboty Remont drogi gminnej obejmuje w szczególnoœci: roboty Remont dwóch ci¹gów pieszych 
przygotowawcze: pomiarowe i roz-Do 24 wrzeœnia br. przyjmowane dojazdowej do gruntów rolnych pomiarowe, wyrównanie istnie- w lokalizacji od ul. Poprzecznej 

by³y oferty o dopuszczenie do biórkowe, nawierzchnie chodni- w £¹¿ku Garncarskim j¹cej podbudowy t³uczniem ka- do ul. Bialskiej oraz wykonanie 
udzia³u firm na zadanie dotycz¹- ków i zjazdów: chodnik z kostki Oko³o 750 m drogi zosta³o wy- miennym, wykonanie podbudowy progu zwalniaj¹cego z wynie-
ce przebudowy drogi gminnej uli- brukowej betonowej o gruboœci remontowane w £¹¿ku Garncar- z kruszywa ³amanego, wykonanie sionym przejœciem dla pieszych 

6 cm, zjazdy z kostki brukowej beto-cy Przyborowie w zakresie chod- skim. Dnia 5 paŸdziernika zosta³a nawierzchni z mieszanek mineral-
na ulicy Ogrodowej - to temat nowej o gruboœci 8 cm, krawê¿niki, nika od km 0+472 do km 0+322. podpisana umowa z wykonawc¹ no-bitumicznych, mechaniczne 
prac jakie w ostatnim czasie obrze¿a i cieki przykrawê¿nikowe, Kolejny etap prac zwi¹zanych inwestycji, którym zosta³o Konsor- czyszczenie nawierzchni drogo-
wykona³a firma F. B. S. Z. S³a-roboty wykoñczeniowe, kanaliza-z tym odcinkiem drogi, zosta³ wy- cjum Firm Lider Konsorcjum: PBI wej, skropienie nawierzchni dro-

remontowany przez firmê W.K.B. cja deszczowa. Wartoœæ inwestycji womira Zdunek z Tereszopla. Infrastruktura S.A. z Kraœnika, gowej emulsj¹ asfaltow¹, umoc-
to suma rzêdu 59 040, 00 z³ brutto.  Wojciech Kaziród z Ksiê¿pola. Koszt inwestycji to suma rzêdu Partner Konsorcjum: PBI WMB nienie poboczy kruszywem ³ama-
Planowany termin zakoñczenia Umowa z wykonawc¹ zosta³ pod- Sp. z o.o. z Sandomierza. Nad- nym. Wartoœæ inwestycji to suma 32 595, 00 z³. ‚
prac up³ywa 30 paŸdziernika br.pisana 5 paŸdziernika br.  mieñmy, ¿e zakres zamówienia rzêdu 86 407,93 z³ brutto. Dorota Kozdra

Przegl¹d prac remontowo - budowalnych

cd. ze str.1
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Powsta³ z inspiracji miejscowych 
samorz¹dowców, przedstawicieli 
organizacji spo³ecznych - Komitet 
Organizacji Funduszu Stypendial-
nego im. Marii i Lecha Kaczyñskich 
w Janowie Lubelskim. Dok³adnie 
wiosn¹ ubieg³ego roku. Ide¹ Fundu-
szu Stypendialnego jest wyró¿nienie 
dzieci i m³odzie¿y z terenu Powiatu 
Janowskiego, którzy uzyskuj¹ bardzo 
dobre wyniki w nauce. Laureaci 
konkursów artystycznych, sporto-
wych, humanistycznych, czy nauk 
œcis³ych - to oni otrzymaj¹ stypendia. 
Zebrane œrodki w tym roku to kwota 
w wysokoœci 25 tys. z³., pomog¹, czy 
te¿ umo¿liwi¹ uczniom dalszy rozwój 
realizacji ich zainteresowañ i pasji. 
Stypendia im. Marii i Lecha Ka-
czyñskich zostan¹ wrêczone dla 25 
uczniów z Powiatu Janowskiego 
w grudniu podczas uroczystej gali. 
O szczegó³ach bêdziemy Pañstwa 
informowaæ w najbli¿szym wydaniu 
Gazety Janowskiej. 

Dorota Kozdra

Kto dziœ nie pamiêta, kiedy po z Publicznego Gimnazjum w Ja-
raz pierwszy przekracza³ mury nowie Lubelskim: Andrzej Tom-
szko³y. Nowe miejsce, nowe zna- czyk (Dyrektor), Krzysztof Bi-
jomoœci. Pierwsza lekcja, i… os- ¿ek, Marek Flis, Jaros³aw Kañ-
tatnie po¿egnanie. „Szczêœliwej kowski, Zofia Zezuliñska, Gra-
drogi ju¿ czas, mapê ¿ycia w rêku ¿yna Kras, Tadeusz Lachawiec. 
masz…”- jeszcze dziœ s³yszymy Z Publicznej Szko³y Podstawo-
s³owa piosenki œpiewanej na wej z Oddzia³ami Integracyjnymi 
zakoñczenie ósmej klasy. Dzisiaj w Janowie Lubelskim: Krystyna 
przegl¹damy klasowe zdjêcia, Æwiek, Monika Leœniak - Skakuj 
patrzymy na kole¿anki, kole- (Dyrektor), Joanna Kulpa, Iwona 
gów… i swoich wychowawców. Kokoszka, Ryszard Boryñski, 
Podczas spotkañ po latach wspo- Iwona Walas, Aneta Sydor - Bur-
minamy „pamiêtasz sprawdzian da, Marzena Sadecka. 

Z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej - Jolan-z matematyki”, a „wycieczkê w ¿yciu. „Bo nauczyciel jest ka- podziêkowania za niezwykle 
ta Nieœcior (Dyrektor), z Publicz-klasow¹”. Patrzymy na zdjêcia, pitanem, co na okrêcie dooko³a trudn¹ prace, a tak¿e za wskaza-
nej Szko³y Podstawowej w Mo-a obok nas stoj¹ Nasi Nauczy- œwiata. P³ynie wraz z nami przez nie w³aœciwej drogi do osi¹gniê-
motach Górnych - Barbara Hali-ciele. Dzisiaj byæ mo¿e mijamy szkolne lata (…) A kiedy stanie- cia najcenniejszego i najtrwalsze-
niak - Dyrektor, z Publicznego ich na ulicy, byæ mo¿e wœród nas my u rozstajnych dróg. I ciê¿ko go celu, jakim jest wykszta³ce-
Samorz¹dowego Przedszkola Nr wielu ju¿ ich nie ma, byæ mo¿e nam bêdzie w niejednej chwili, nie us³yszeli nauczyciele tej¿e 
1 z Oddzia³ami Integracyjnymi ju¿ nie mieszkamy w swoich Zrozumiemy, ¿e sp³aciæ trzeba placówki. Obok s³ów podziê-
w Janowie Lubelskim - El¿bieta rodzinnych stronach, jednak¿e to wielki d³ug. I wytrwamy - jak co kowania, bliskie sercu by³y ¿y-
Gil - Dyrektor, z Publicznego Sa-Oni - nauczyciele w dalszym kiedyœ nas uczyli…” - œpiewa³ czenia, wœród nich s³owa na-
morz¹dowego Przedszkola Nr 3 ci¹gu s¹ obecni w naszym ¿yciu. zespó³ Kleszcze podczas Dnia stêpuj¹cej treœci „B¹dŸcie dla 
w Janowie Lubelskim - Halina Dzieñ Edukacji Narodowej ob- Edukacji w Publicznej Szkole innych s³onecznym zegarem, 
Drelich - Dyrektor, z Zak³adu chodzony 14 paŸdziernika przy- Podstawowej z Oddzia³ami Inte- odmierzajcie tylko s³oneczne go-
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Ja-pomina nam nie tylko o pracy gracyjnymi w Janowie Lubel- dziny”. W tym roku, tak jak w mi-
nowie Lubelskim - Zbigniew Flis nauczycieli, o ich trudzie w wy- skim dnia 13 paŸdziernika br. nionym, z okazji Dnia Edukacji 

Dzieñ wczeœniej w Publicznym (Dyrektor), Barbara Abramek.chowaniu, nauczaniu, przy- Nauczyciela, Burmistrz Janowa 
Tekst: Dorota Kozdra, Gimnazjum w Janowie Lubel-pomina nam, ¿e to w³aœnie Oni Lubelskiego przyzna³ nagrody 

Foto: Jan Machulakskim tj. 12 paŸdziernika s³owa przez kilka lat towarzyszyli nam nastêpuj¹cym nauczycielom: 

To dobry moment, aby podziêkowaæ…

Jest wrzeœniowe popo³udnie, œci³y siê powiatowe urzêdy, cz¹ce, rzeczy niewa¿ne. Niewa¿- a mo¿e nawet samego Ociepki! 
ulica Zamoyskiego w Janowie w mniejszych mieszkali loka- ne w perspektywie logiki, logiki Prawda, jakie to rzeczy nie-
Lubelskim têtni ¿yciem. Idziemy torzy. Literatura odnotowuje, i¿ pragmatycznej; ale jest kraj, wa¿ne? Ale jakie urocze”.

Przypomnijmy, i¿ przy ulicy obok Parku Miejskiego, ¿ó³to parter obejmowa³ cztery lub gdzie maj¹ one swoje znaczenie, 
Zamoyskiego 48, znajdowa³ siê barwne liœcie nie pozwalaj¹ nam szeœæ obszernych pokoi. Domy kraj ze snu albo z czarodziejskiej 
Dom Naczelnika Powiatu, przy oderwaæ wzroku od pejza¿u by³y wrêcz idealnie zapro- baœni. Idê g³ówn¹ ulic¹, mijam 
ulicy Zamoyskiego 50 - Dom drzew. Promyki s³oñca przebijaj¹ jektowane. Jeszcze dzisiaj, gdy ma³e ciemne wnêtrza sklepików, 
Komisarza Powiatu, przy ulicy siê przez konary, ³¹cz¹c siê zatrzymamy wzrok przy jednym zamglone szyby mizernych okie-
Zamoyskiego 52 - Kancelaria w paletê barw z budynkami po z nich mo¿emy wyobraziæ sobie, nek. Nad tymi groteskowymi 
Obwodu Zamojskiego (w okre-drugiej stronie ulicy. Przystaje jak¹ wartoœæ pe³ni³y w XVIII sklepikami chwiej¹ siê ciemne 
sie miêdzywojennym znajdowa³a i patrzê na parterowe domy po- wieku. By³y po³¹czeniem u¿y- szyldy blaszane, trzês¹ siê i trze-
siê tutaj policja, po wojnie pocz-roœniête latoroœl¹. Te domy maj¹ tecznoœci funkcjonowania z har- poc¹ na wietrze; na jednym unosi 
ta), przy ulicy Zamoyskiego 55 - swoj¹ duszê. Zerkam na okien- moni¹ estetyczn¹. Od podwórka, siê w nieokreœlonej przestrzeni 
Szpital Ordynacki, przy ulicy nice, dzisiaj w nich tylko wiatr ka¿dy dom posiada³ piêkny d³ugi br¹zowo-czarny samowar. Dalej 
Zamoyskiego 56 - Kasa Obwodu, goœci, kiedyœ tam têtni³o ¿ycie. ogród, który siêga³ a¿ do pob- jest zapewne rymarz lub siodlarz, 
przy ulicy Zamoyskiego 60 - Dom Jest jeszcze cisza, w tym zgie³ku liskich ³¹k. Jeszcze raz przystajê o czym informuje szyld z niesa-
Sukiennika Franciszka Wiœniew-dnia XXI wieku, jest w³aœnie i wyobra¿am sobie klomby kwia- mowitym chom¹tem. Nieco dalej 
skiego (mieszka³ tu przez kilka tutaj… jakby podró¿¹ w prze- tów, sznur krzewów, gdzieœ gru- mijamy chyba sklepik z pieczy-
lat p³k W³adys³aw Belina - sz³oœæ, z której czytamy historiê sza daj¹c cieñ przyby³ym goœ- wem, skoro nad nim chwieje siê 
Pra¿mowski), przy ulicy Zamoy-miasta. ciom. Zygmunt Mys³akowski wspania³y blaszany rogal, w nas-

Przypomnijmy, ¿e w 1820 roku, skiego 62-64-66 - Kasyno w ksi¹¿ce „Miasteczko jedenastu têpnej sieni odczytujemy napis 
Ordynacja Zamoyskich pobudo- Oficerskie. Dziœ przy ulicy Za-wiatraków” pisa³ „Gdy powra- jakby z Brunona Schulza: „Fryz-
wa³a wzd³u¿ g³ównej ulicy Ja- moyskiego w Janowie Lubelskim cam pamiêci¹ do obrazu Janowa yerka. Wejœcie przez Krawca”. 
nowa Lubelskiego kilkadziesi¹t znajduje siê - uœpiona historia…z tamtych lat, z jej obszaru, z dna I tak dalej wci¹¿ dalej t¹ uliczk¹ 
domów. Ich architektura by³a pamiêci, wyp³ywaj¹ jak liœcie ze snu, malowan¹ jakby w guœcie 

Tekst i foto: Dorota Kozdra
podobna, ró¿ni³y siê wielkoœci¹. rzeczy b³ahe, rzeczy nic niezna- Henri Rousseau, a mo¿e Picassa, 
By³y solidnie murowane - jeszcze 
dzisiaj przechodz¹c ulic¹ Za-
moyskiego mo¿na zauwa¿yæ ich 
niezwyk³e budownictwo o wyso-
kich dachach pokrytych dachów-
k¹, dzisiaj ju¿ poczernia³¹, jed-
nak¿e posiadaj¹c¹ jeszcze kolor 
„tamtych dni”. 
Dzisiaj mo¿emy jedynie wyobra-
ziæ sobie jak wytworne mog³y 
byæ wnêtrze tych domów. W wiê-
kszych, piêtrowych domach mie-

 „Janów w barwach jesieni”

Regulamin konkursu:

- konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkó³  podstawowych gminy 
Janów Lubelski
- format A3
- technika: farby akwarelowe lub 
plakatowe
- prace nale¿y opisaæ: imiê, nazwisko,
klasa ,szko³a

Prace konkursowe przyjmujemy do 
30.10.2015 r.

Og³oszenie wyników konkursu 
5.11.2015 r.

Zapraszamy

Janowskie domy i ulice – nasze obecne i przesz³e ¿ycie

Ju¿ po raz drugi 
zostan¹ przyznane 
stypendia im. Marii 
i Lecha Kaczyñskich

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 
w Janowie Lubelskim 
zaprasza do udzia³u 

w konkursie 
plastycznym

Muzeum Regionalne 
w Janowie Lubelskim 
zaprasza na otwarcie wystawy 

przygotowanej przez
Zak³ad Historii Ruchu Ludowego 

i Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego.

W JEDNOŒCI SI£A
120 LAT POLSKIEGO
RUCHU LUDOWEGO

21 PaŸdziernika godz. 17:00

Muzeum Regionalne 
w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa 3a (Stare Wiêzienie)
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Rok 2013  by³ dla janowskiego za³o¿ycielem i cz³onkiem Stowa- skim szpitalu pomimo starañ  Dyre- cza mo¿liwoœci leczenia. Jest to lania wewnêtrznego, zabiegi w za-
szpitala rokiem zmian, dotycz¹cych rzyszenia Aktywizacji Spo³ecznej kcji od wielu lat  nie udaje siê po- szczególny  problem  dla oddzia- kresie uk³adu oddechowego i klatki 
m.in. zmian na stanowiskach kie- /SAS/ jak równie¿ cz³onkiem zyskaæ  m³odych lekarzy chc¹cych  ³ów chirurgicznych w powiatowych piersiowej(w trybie ostro-dy¿uro-
rowniczych szpitala. Od 1 lipca Lokalnej Grupy Dzia³ania „Leœny specjalizowaæ siê w chirurgii. Chi- szpitalach, które najczêœciej nie wym), zabiegi na uk³adzie naczy-
2013 roku na czele kadry oddzia³u Kr¹g”. Uczestniczy³ i uczestniczy rurg w Szpitalu Powiatowym  ratuje posiadaj¹ dodatkowych Ÿróde³ fi- niowym, operacje œledziony, opera-
chirurgicznego stan¹³ lek. W³odzi- w wielu kongresach, sympozjach, ofiary wypadków z mnogimi obra- nansowych, pozwalaj¹cych na cje na uk³adzie trawiennym, zabiegi 
mierz Kostrzewa - specjalista konferencjach zarówno w Polsce ¿eniami cia³a, operuje  stopy cuk- zakup aparatury i modernizacjê proktologiczne, wykonujemy mano-
w dziedzinie chirurgii ogólnej. jak i zagranic¹ dotycz¹cych m.in. rzycowe, zapalenia otrzewnej, tak- oddzia³ów. Pomimo tych licznych metriê anorektaln¹ przed zabie-
W kilku zdaniach przybli¿ymy zagadnieñ z dziedziny chirurgii ¿e powik³ania zwi¹zane z niektóry- problemów chirurgia w Janowie gami, operacje w zakresie dróg ¿ó³-
Czytelnikom osobê W³odzimierza ogólnej. Obecnie pracuje w janow- mi chorobami jak ostre krwawienia  Lubelskim obchodzi dziœ 80-lat ciowych, zabiegi naprawcze prze-
Kostrzewy. Urodzony w Bychawie, skim szpitalu kieruj¹c zespo³em z przewodu pokarmowego, zajmuje istnienia przede wszystkim dziêki puklin, operacje nastêpstw urazów 
zamieszka³y w Janowie Lubelskim, z³o¿onym z 6 lekarzy i 14 pielêgnia- siê trudnymi przypadkami w stanie zaanga¿owaniu i pasji pracowni- narz¹dów wewnêtrznych, operacje 
¿ona - Izabela jest specjalist¹ rek. Jak z perspektywy czasu i swo- zagro¿enia ¿ycia. Sporo s¹dowych ków oddzia³u: lekarzy, pielêgnia- w zakresie uk³adu moczowo-
chorób wewnêtrznych i medycyny ich doœwiadczeñ zawodowych wy- procesów dotyczy w³aœnie chirur- rek, w tym instrumentariuszek, p³ciowego oraz inne zabiegi. 
rodzinnej NZOZ „ZDROWIE”, syn gl¹da obecnie praca chirurga zapy- gów wykonuj¹cych zabiegi w sta- salowych udaje nam siê pod¹¿aæ za Chirurgia merytorycznie i prakty-
Artur (lat 19) jest studentem medy- taliœmy o to Pana Doktora. nie zagro¿enia ¿ycia. Spo³eczeñ- ogólnymi trendami w chirurgii. cznie nadzoruje od roku dzia³alnoœæ 
cyny. Dyplom lekarza W³odzimierz stwo jest tak nastawione, ¿e chce A teraz trochê statystyk: oddzia³ W³odzimierz Kostrzewa: Chirurgia pracowni endoskopowej, w wyniku 
Kostrzewa otrzyma³ w roku 1993 mieæ same sukcesy. Ludzie nie chirurgii ogólnej dysponuje 30 jest jedn¹ z najstarszych dziedzin zmian organizacyjnych, przepro-
na Akademii Medycznej, w roku akceptuj¹ powik³añ, œmierci z po- ³ó¿kami chorych w tym jedn¹ sal¹ 3-medycyny, która obok wiedzy me- wadzonym przez Dyrekcjê. Pozwo-
1997 posiada³ ju¿ pierwszy stopieñ wodu wypadku czy nag³ego zacho- osobow¹ z ³azienk¹, jedn¹ sal¹ dycznej, wymaga jeszcze umiejêt- li³o to otworzyæ nowy rozdzia³ 
specjalizacji z zakresu medycyny rowania. Wszyscy chc¹, ¿eby wszy- pooperacyjn¹ 4-³ó¿kow¹ z mo¿li-noœci zwi¹zanych z wykonywaniem w wykorzystaniu jej mo¿liwoœci. 
ogólnej. Rok 2001 w karierze stkim lekarzom siê wszystko uda- woœci¹ monitorowania chorych, zabiegów operacyjnych. Te wyma- W trosce o dobro naszych pacjen-
medycznej doktora W³odzimierza wa³o. Drugim problemem z jakim dwoma salami opatrunkowymi. gania powoduj¹ odrêbnoœæ chirur- tów lekarze wykonuj¹cy badania 
Kostrzewy to rok uzyskania drugie- styka siê wspó³czesna chirurgia Wykonaliœmy 720 zabiegów opera-gii od medycyny zachowawczej i zabiegi endoskopowe podlegaj¹ 
go stopnia specjalizacji z zakresu ogólna jest odchodzenie specjalis- cyjnych w 2014 roku a w pierw-i rzutuj¹ na ca³¹ jej dzia³alnoœæ. ci¹g³ym szkoleniom. Lekarze 
medycyny ogólnej, zaœ na 2006 rok tów z dziedziny chirurgii ogólnej szym pó³roczu 2015 o 40 wiêcej Chirurg ogólny musi byæ w pe³ni wykonuj¹cy badania w pracowni 
przypada ukoñczenie studiów po- w³aœnie do w¹skich specjalnoœci w stosunku do roku poprzedniego dyspozycyjny  przez 24 godziny na posiadaj¹ certyfikaty uprawniaj¹ce 
dyplomowych o kierunku „Admini- szczegó³owych  bardziej atrakcyj- (2012 r.- 428 zabiegów, 2013 r.- 645 dobê i wykonywaæ poch³aniaj¹ce do wykonywania wszelkich proce-
stracja i Zarz¹dzanie dla kadry nych ze wzglêdu na mniejsze obci¹- zabiegów, 2014 r.- 717 zabiegów czas zabiegi operacyjne. Obok dur endoskopowych wydane przez 
kierowniczej w s³u¿bie zdrowia” na ¿enie stresem oraz wy¿sze zarobki. operacyjnych). WskaŸnik operacyj-wysi³ku umys³owego konieczny jest Towarzystwo Chirurgów Polskich 
UMCS w Lublinie. W roku 2014 W Janowie Lubelskim dotyczy³o to ny/iloœæ przyjêtych do zoperowa-wysi³ek fizyczny, a stres towa- oraz Towarzystwo Gastroenterolo-
doktor Kostrzewa otrzyma³ certyfi- trzech chirurgów. Polska jest na nych to 71%, œredni czas hospitali-zysz¹cy operacji jest daleko wiêk- giczne. W pracowni wykonywane s¹ 
kat uprawniaj¹cy do samodzielnego przedostatnim miejscu je¿eli chodzi zacji - 4,1 dnia œmiertelnoœæ w od-szy ni¿ podczas innych metod le- badania zarówno w ramach 
wykonywania procedur endosko- o liczbê chirurgów w Europie. Brak dzilae -1% (z czego 80 % to pacjen-czenia zachowawczego. Tylko pa- œwiadczeñ ambulatoryjnych finan-
powych, diagnostycznych i opera- dofinansowania procedur chirur- ci w skrajnym wyniszczeniu nowo-sjonaci wybieraj¹ tê specjalizacjê . sowanych przez NFZ jak równie¿ 
cyjnych Polskiego Towarzystwa gicznych skutkuje zad³u¿eniem tworowym). Sk³ad osobowy oddzia-To ciê¿ki kawa³ek chleba. To godzi- w ramach hospitalizacji. Na koniec 
Chirurgii. Jest cz³onkiem Towa- oddzia³ów chirurgicznych oraz ³u i poradni to szeœciu specjalistów ny stania  przy stole operacyjnym, chcia³bym  gor¹co podziêkowaæ za 
rzystwa Chirurgów Polskich i Pols- powoduje ,¿e zarobki chirurgów s¹ z chirurgii ogólnej w tym jeden o ró¿nej porze dnia i nocy w pe³nej olbrzymi wk³ad pracy i poœwiêce-
kiego Towarzystwa Medycyny nieadekwatne do wk³adu pracy, posiada specjalizacjê z chirurgii koncentracji i w wielkim stresie. nie wszystkim,  którzy  nie bacz¹c 
Sportowej, bieg³ym s¹dowym (S¹d dodatkowo nie motywuj¹ m³odych onkologicznej oraz jeden z chirurgii Z tego te¿ powodu coraz mniej na trudne warunki  robi¹  tak wiele, 
Okrêgowy w Zamoœciu) z zakresu lekarzy do podejmowania specjali- naczyniowej - niepe³ne etaty daj¹ m³odych lekarzy wybiera chirurgiê aby zarówno chirurgia, jak i szpital 
chirurgii od 1998  oraz Delegatem zacji w dziedzinie chirurgii ogólnej. w sumie 4,2 etatu. W zakres  wyko-maj¹c w œwiadomoœci liczne obci¹- umacnia³y swoj¹  pozycjê na rynku 
IV, V, VII Kadencji Izby Lekarskiej Zad³u¿enie oddzia³ów chirurgicz- nywanych zabiegów chirurgicz-¿enia towarzysz¹ce temu zawodowi us³ug  ochrony zdrowia”.
w Lublinie, Z-c¹ Okrêgowego Rze- nych, powoduje tak¿e ograniczenie nych na oddziale chirurgii ogólnej Jan Machulak:Dziêkujê za wypowiedŸi powoduj¹ce nadumieralnoœæ chi-

Foto: archiwum prywatne doktora cznika Odpowiedzialnoœci Zawo- zakupów nowego wyposa¿enia janowskiego szpitala wchodz¹: rurgów w stosunku do innych grup 
W³odzimierza Kostrzewydowej Izby Lekarskiej w Lublinie, i aparatury, co dodatkowo ograni- operacje w zakresie uk³adu wydzie-zawodowych lekarzy. W janow-

„Pod¹¿aæ za ogólnymi trendami w chirurgii”
- wypowiedŸ lek. W³odzimierza Kostrzewy

Janowski szpital otrzyma³ cer- nym s¹ szpitale uniwersyteckie, 
tyfikat akredytacyjny Ministers- wojskowe, kliniczne. Nale¿y tu od-
twa Zdrowia. Uroczystoœci po³¹- notowaæ, ¿e uzyskanie akredytacji 
czono z jubileuszem 80-lecia dzia- jest drog¹ doœæ skomplikowan¹. 
³alnoœci Oddzia³u Chirurgii. Certy- Przy ocenie szpitala zosta³y wziête 
fikat akredytacyjny dla szpitala pod uwagê nie tylko sposób zarz¹-
zosta³ wrêczony przez Dyrektora dzania, sprawy sanitarno - epide-
Centrum Monitorowania Jakoœci miologiczne, administracyjne, dzia-

³alnoœæ medyczna, a w szczególno-w Ochronie Zdrowia w Krakowie  
œci chodzi o poprawê jakoœci le-- Jerzego Henninga. Przypomnij-
czenia i opieki nad pacjentami. my, ¿e niniejszy certyfikat jest 
Uzyskany certyfikat zosta³ przyz-przed³u¿eniem o 2 lata tj. do 
nany w ramach projektu „Bezpie-3 grudnia 2017 roku, wczeœniejsze-
czny Szpital - Bezpieczny Pac-go certyfikatu akredytacyjnego 

uznania. Warto tu podkreœliæ, ¿e Aby uzyskaæ taki certyfikat, ja- cyjny posiada oko³o 216 publicz- jent”, który wspó³finansowany jest otrzymanego jesieni¹ 2013 roku. 
certyfikat wydany przez Ministers- nowski szpital musia³ wdro¿yæ nych szpitali w Polsce (stan na 8 przez Uniê Europejsk¹ w ramach Tego samego dnia tj. 24 wrzeœnia 
two Zdrowia potwierdza, ¿e pla- wymagane standardy, oceniane paŸdziernika 2015 roku). Jak zau- Europejskiego Funduszu Spo³ecz-br. Wojciech Wilk - Wojewoda Lu-
cówka spe³nia standardy akredyta- w skali punktowej (minimum 85 wa¿ymy na liœcie organizacji z ak- nego. belski z³o¿y³ na rêce Andrzeja Wiœ-
cyjne dla lecznictwa szpitalnego. %). Obecnie, certyfikat akredyta- tualnym certyfikatem akredytacyj-niewskiego - Dyrektora dyplom 

Janowski szpital z akredytacj¹

Tekst: Dorota Kozdra, 
Foto: archiwum UW w Lublinie
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Zespó³ Lubelskich Par-
ków Krajobrazowych Oœ-
rodek Zamiejscowy w Ja-
nowie Lubelskim, od mie-
si¹ca czerwca zarz¹dzany 
jest przez Kierownika Mar-
ka Piecha. W Oœrodku pra-
cuje tak¿e - ju¿ od piêciu lat - 
Jolanta Kiszka, Starszy Spe-
cjalista ds. ochrony przyro-
dy, krajobrazu, wartoœci hi-
storycznych i kulturowych, 
ochrony œrodowiska, eduka-
cji oraz turystyki i rekreacji. 
Oferta edukacyjna oœrodka 
jest bardzo bogata. Ponad 
dwadzieœcia tematów przy- Krajobrazowy, Krzczonow- i biologicznej oczyszczalni 
stosowano dla odbiorcy ski Park Krajobrazowy, œcieków. 
w ka¿dym wieku - przed- Kraœnicki Obszar Chronio- W ramach œrodków europej-
szkolnym, szkolnym, jak nego Krajobrazu oraz Roz- skich planowane jest rów-
i dla osób doros³ych. Prze- toczañski Obszar Chronio- nie¿ utworzenie œcie¿ki edu-
widziane s¹ prelekcje, poga- nego Krajobrazu. kacyjnej promuj¹cej konia 
danki i wycieczki w terenie. Bud¿et ZLPK budowany bi³gorajskiego. - Chcia³bym 
Dziêki dobrej wspó³pracy jest i finansowany przez - mówi Marek Piech - aby 
z Nadleœnictwem Janów Urz¹d Marsza³kowski - odwiedzaj¹cy mogli poru-
Lubelski, zajêcia edukacyj- œrodki inwestycyjne roz- szaæ siê t¹ œcie¿k¹ równie¿ 
ne odbywaj¹ siê w œwietnie dzielane s¹ na poszczególne bryczk¹ zaprzê¿on¹ w konie 
wyposa¿onej sali wystawo- oœrodki. Poza realizacj¹ bi³gorajskie. Nasze plany s¹ 
wej w Oœrodku Edukacji zadañ statutowych, Marek ambitne, a w ich realizacji 
Ekologicznej. Piech chcia³by rozszerzyæ pomaga Dyrektor Zespo³u 
W Szklarni ostoj¹ konika ofertê turystyczn¹ poprzez Lubelskich Parków Kraj-
bi³gorajskiego zajmuje siê rozwój hodowli konia bi³go- obrazowych Justyna Jêd-
Zbigniew Butryn, który jest rajskiego i uatrakcyjnienie ruch. Wszystko zale¿y od 
znanym muzykiem i odtwór- pobytu goœci w jego ostoi. mo¿liwoœci pozyskania œrod-
c¹ zapomnianych instru- Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ osi¹g- ków w funduszy unijnych, 
mentów muzycznych, miê- niêcia zamierzonego celu a potrzeba ich bêdzie oko³o 
dzy innymi suki bi³go- jest pozyskanie funduszy eu- 1 miliona z³otych - mówi 
rajskiej. Do 1.06.2015 roku ropejskich na modernizacjê Piech.
Oœrodek Zamiejscowy w Ja- stodó³, stajni, budynku ma- Piêkne lasy, rezerwaty, uro-
nowie obs³ugiwa³ jedynie gazynowego oraz wyremon- czyska to nasze dziedzictwo, 
Park Krajobrazowy „Lasy towanie pomieszczeñ na salê które zostawili nam nasi 
Janowskie”. Teraz s¹ to po- edukacyjn¹. Wa¿n¹ kwesti¹ przodkowie.
nadto Wrzelowiecki Park jest tak¿e budowa toalet Tekst i Foto: Jan Machulak

Marek Piech w Parku 
Krajobrazowym „Lasy Janowskie” £amanie przepisów do-

tycz¹cych miejsc parkingo-
wych dla osób niepe³no-
sprawnych (zajmowanie ich 
przez osoby do tego nie-
uprawnione) powoduje wie-
le interwencji w mediach. 
O to, w jaki sposób reaguje 
policja na nieprzestrzeganie 
tych¿e przepisów zapyta³em 
Naczelnika Prewencji i Ru-
chu Drogowego podinspek-
tora Rados³awa Czubê 
w KPP w Janowie Lubelskim.
Rados³aw Czuba: Policja kart¹ parkingow¹ wysta- gach, brak jest w³aœciwie 
reagowa³a, reaguje i bêdzie wion¹ dla osoby niepe³no- oznakowanych miejsc przy 
reagowaæ na ³amanie przepi- sprawnej, mo¿e dostaæ man- sklepach wielko powierzch-
sów w szczególnoœci jeœli dat w wysokoœci do 1000 z³. niowych, brak w³aœciwego 
pokrzywdzonymi osobami Za samo pos³ugiwanie siê oznakowanie przed p³ywal-
s¹ ludzie niepe³nosprawni. w nieuprawniony sposób ni¹ i szko³¹ podstawow¹, 
Te wykroczenia s¹ naganne tak¹ kart¹ grozi 300 z³ man- interweniowaliœmy u w³aœ-
i szkodliwe, wywo³uj¹ nie- datu, za parkowanie na cicieli sklepów - na razie 
chêæ spo³eczn¹, powiado- "kopercie" lub miejscu zas- bezskutecznie. Znajduj¹ce 
miona Policja oczywiœcie trze¿onym - 800 z³. Trzeba siê tam jakieœ naklejki nie s¹ 
interweniuje, mamy jednak pamiêtaæ, ¿e wydane wczeœ- znakami drogowymi. To 
œwiadomoœæ, ¿e wszystkich niej karty parkingowe (przed powinno byæ w niedalekiej 
takich przypadków nie je- 1 lipcem 2014 r.) straci³y przysz³oœci zmienione.
steœmy w stanie wychwy- wa¿noœæ. Nowe karty s¹ Zwracam siê jednoczeœnie 
ciæ. W sytuacjach zajmowa- imienne i wydawane na z proœb¹ do osób, które bêd¹ 
nia miejsca parkingowego okres wa¿noœci orzeczenia czyta³y moj¹ wypowiedŸ, 
przez osobê do tego nie- o niepe³nosprawnoœci, jed- o interwencje obywatelskie, 
uprawnion¹  dopuszczalne nak nie d³u¿ej ni¿ na 5 lat. bo tylko wraz ze spo³ecznym 
jest nawet zablokowanie in- Placówki obs³uguj¹ce osoby zaanga¿owaniem policja jest 
nym samochodem nieupra- niepe³nosprawne otrzymuj¹ w stanie zareagowaæ na 
wniony pojazd – istnieje karty parkingowe na 3 lata. wszystkie wykroczenia 
instytucja tzw. zatrzymania Spotykamy siê z sygna³ami i przypadki ³amania prawa. 
obywatelskiego - i powiado- które dotycz¹ takich sytua- Proszê równie¿ o telefo-
mienie nas. Nowe przepisy cji, ludzie dzwoni¹ i infor- niczne reagowanie na po-
s¹ rygorystyczne i pozwalaj¹ muj¹ nas o bezprawnym dobne przypadki ³amania 
nak³adaæ mandaty. zajêciu miejsca parkingo- przepisów (telefon do ofi-
Przyk³adowo kierowca, wego dla osoby niepe³no- cera dy¿urnego KPP – 997).
który zaparkuje na "koper- sprawnej i w takiej sytuacji Dziêkujê serdecznie za 
cie" dla osób niepe³no- policja, oczywiœcie, reaguje.  wypowiedŸ.
sprawnych i bêdzie siê przy Jest kilka spraw które nale¿y 

Tekst i Foto: Jan Machulaktym bezprawnie pos³ugiwaæ uporz¹dkowaæ na parkin-

Ktoœ ³amie prawo - interweniujmy

Stefaniak - starszy asystent II pe³ni³ tê funkcjê do 1994 r.,) 
Kliniki Chirurgicznej AM w Lub- zastêpc¹ lek. Krzysztof Kalita. 
linie. Oddzia³ prowadzi³a do 1959r. W sk³ad personelu wchodzili: lek. 
W 1956 roku reaktywowano powiat Mieczys³aw Dybiec, lek. Piotr 
janowski, szpital przemianowano Rz¹ca, lek. Piotr Wilkos, lek. 
na Szpital Powiatowy im. Ignacego Danuta Piotrowska, lek. Marian 
Baranowskiego. W ci¹gu 5 lat Urban, lek. Roman Bañkowski, lek. 
pracy, dr Wanda Stefaniak rozpo- Andrzej Kowalik, lek. Jacek Sam-
czê³a modernizacjê szpitala. Prze- por, dr n. med. Tadeusz Oleksy, pie-
prowadzi³a wiele remontów, zwiêk- lêgniarka oddzia³owa Janina Iwan 
szy³a kadrê lekarsk¹, pielêgniarsk¹ WoŸnica. W owym czasie rozsze-
i personelu pomocniczego. Czynnie rzono zakres operacji, pod wzglê-
uczestniczy³a w organizowaniu dem jakoœciowym i iloœciowym. 
placówek s³u¿by zdrowia na wsi. Wykonywano przeciêtnie ponad 
W 1959 roku na okres 1 roku 700 operacji rocznie. Kontynuacjê 
obowi¹zki ordynatora i dyrektora rozwoju Oddzia³u Chirurgii od 
szpitala pe³ni³ dr Kazimierz Ryziñ- 1994 r. przej¹³ nowo powo³any 
ski z Zakopanego. We wrzeœniu ordynator lek. Mieczys³aw Dybiec - Janowski szpital ma „swoj¹” hi- pawilon szpitalny, w którym znaj- skryæ. Oddzia³ chirurgiczny kie-
1960 roku ordynaturê oddzia³u chi- specjalista w dziedzinie chirurgii storiê. Dzisiaj trudno nam wyobra- dowa³a siê sala operacyjna z za- rowany przez dr Sowiakowskiego 
rurgicznego i stanowisko Dyrektora ogólnej. W zespole pracowali: lek. ziæ sobie jak wygl¹da³ w latach tu¿ pleczem, sale zabiegowe, porodów- by³ dominuj¹cym oddzia³em w szpi-
Szpitala Powiatowego obj¹³ W³a- Dorota Gontarz, lek. Piotr Ha³abis, powojennych, nie tylko budynek, ka i sale ³ó¿kowe mieszcz¹ce oko³o talu. Dr Sowiakowski wraz z ma³-
dys³aw Anasiewicz - starszy asys- lek. W³odzimierz Kostrzewa, lek. ale teren otaczaj¹cy palcówkê. Inne 40 ³ó¿ek. W tym czasie stworzono ¿onk¹ wyjecha³ z Janowa po woj-
tent II Kliniki Chirurgicznej w Lub- Piotr Roczniak, lek. Anna Soliñska, pytanie przywozi na myœl strój oddzia³ chirurgiczny prowadzony nie. Zmar³ 19 sierpnia 1985 roku. 
linie. W tym czasie przeprowadza- lek.  Marian Urban, lek. Piotr Wil-personelu medycznego, lekarzy, przez dyrektora szpitala i ordynato- W 1972 roku zosta³a nadana mu 
no remonty wszystkich obiektów kos oraz pielêgniarka oddzia³owa czy pielêgniarek. Od wmurowania ra oddzia³u J. Sowiakowskiego. godnoœæ Honorowego Obywatela 
starego szpitala. Uzyskano wzrost Genowefa Wojtan. Od 01 lipca kamienia wêgielnego tj. od 1934 Wa¿nym wydarzeniem w historii miasta Janowa Lubelskiego. Po 
³ó¿ek szpitalnych do 149 w tym 2013 r. na czele kadry lekarskiej roku do 2015 minê³o sporo czasu, to chirurgii szpitala by³o wykonanie odejœciu dr J. Sowiakowskiego, dy-
oddzia³u chirurgicznego - 34. oddzia³u chirurgii stan¹³ lek. dok³adnie 79 lat. Rok póŸniej, czyli skomplikowanego zabiegu - otwar- rekcjê szpitala i ordynaturê oddzia-

W³odzimierz Kostrzewa - specja-w 1935 roku powstaje odzia³ cia worka osierdziowego i usuniê- ³u chirurgicznego, ginekologiczne- Szczególn¹ dat¹ w historii janow-
lista w dziedzinie chirurgii ogólnej. chirurgii, to w³aœnie ten oddzia³ cia pocisku z miêœnia sercowego, go i po³o¿niczego, obj¹³ dr Stefan skiego szpitala jest czerwiec 1982 
Obecnie w oddziale pracuje zespó³ staje siê ogniwem szpitala. Dnia 24 któr¹ przeprowadzi³ dr Sowiakow- Szymczyk. Zwiêkszy³o siê zatrud- roku. Dok³adnie 12 czerwca o go-
doœwiadczonych chirurgów w sk³a-wrzeœnia br. oddzia³ chirurgii ski. Szpital posiada³ osobny oddzia³ nienie lekarzy, pielêgniarek, po³o¿- dzinie 14.00, dokonano uroczyste-
dzie: lek. Mieczys³aw Dybiec, lek. janowskiego szpitala obchodzi³ 80- zakaŸny i oddzia³ chorób wewnêt- nych oraz personelu pomocnicze- go otwarcia nowego szpitala w Ja-

nowie Lubelskim. Otwarcia dokona³ Piotr Ha³abis, lek. Jan £ukasik, lek. lecie powstania. Przypomnijmy, ¿e rznych. W czasie okupacji wojennej go. Szpital by³ ju¿ wtedy jednostk¹ 
nowy dyrektor ZOZ-u lek. Krzysz- Marian Urban, lek. Piotr Wilkos, w 1933 roku, szpital nosi³ imiê kontynuowano leczenie wielu cho- bud¿etow¹ pañstwa. Wykonywano 
tof Jakub Kalita. Wczeœniej dnia 10 lek. Grzegorz Borek. W oddziale Marii Pi³sudskiej, wchodzi³ w ob- rych i rannych, jak równie¿ œwiad- du¿o zabiegów operacyjnych o sze-
kwietnia 1982 r. Oddzia³ Chirur- pracuje 13 pielêgniarek pod kie-rêb powiatu kraœnickiego. Jego czono pomoc dla ludnoœci. Przyk³a- rokim zakresie. Zespó³ chirurgów 
giczny przeniesiony zosta³ do rownictwem pielêgniarki oddzia-znaczny rozwój w owym czasie dem jest tutaj fakt, i¿ podczas z ordynatorem na czele bra³ czynny 
budynku nowego szpitala. Pacjenci ³owej mgr Wioletty Wojtan.zawdziêczamy dr Jeremiaszowi wkroczenia wojsk radzieckich do udzia³ w dzia³alnoœci Polskiego 
zostali przeniesieni w przeddzieñ Tekst: Dorota Kozdra, Sowiakowskiemu - asystentowi Janowa, dr Sowiakowski w  przy- Towarzystwa Chirurgicznego.
uroczystego otwarcia szpitala 11 VI Opracowano na podstawie Lwowskiej Kliniki Chirurgicznej. szpitalnym schronie umieszcza³  W 1954 r. ordynaturê oddzia³u 

materia³u Ÿród³owego SPZZOZ 1982 r. Ordynatorem by³ wówczas We wspominanym 1935 roku, zo- pacjentów. Wielu mieszkañców chirurgicznego i jednoczeœnie dy-
w Janowie Lubelskimlek. W³adys³aw Anasiewicz, (który staje wybudowany nowoczesny z miasta przychodzi³o siê tutaj tak¿e rekcjê szpitala objê³a dr Wanda 

Od Sowiakowskiego do Kostrzewy

Blok operacyjny Pracownia endoskopowa
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nienie. Polski dokument w obozie i zorganizowanie 
fabularyzowany w re¿yserii w nim ruchu oporu. Wraz 
Krzyszkowskiego przedsta- z Janem Redzejem i Edwar-
wia postaæ rotmistrza Witol- dem Ciesielskim zdo³a³ 
da Pileckiego.  uciec z Auschwitz w nocy 

z 26 na 27 kwietnia 1943 ro-By³ bohaterem wojny z bol-
ku. To dziêki niemu Zachód szewikami, uczestnikiem 
móg³ dowiedzieæ siê o skali wojny obronnej w 1939 r., 
ludobójstwa dokonanego oficerem Armii Krajowej, 
w Auschwitz. W filmie dobrowolnym wiêŸniem 
wyst¹pi³ syn rotmistrza - w Auschwitz, twórc¹ organi-
Andrzej Pilecki, który opo-zacji ruchu oporu w obozie 
wiada o ojcu, którego zapa-i autorem pierwszych rapor-
miêta³ z dzieciñstwa. Ma³o tów o niemieckich zbrod-
znane nam aspekty ¿ycia niach w obozie. Uciek³ 
jego ojca wzbogacaj¹ fabu³ê z Auschwitz po trzech latach 
filmu. Ciekawostk¹ jest tutaj ¿ycia w strasznych warun-
fakt, i¿ podczas wizyty And-kach. Walczy³ w powstaniu „Codziennie w komo-
rzeja Pilickiego w dawnym warszawskim. By³ ¿o³nie-rach gazowych zagazo-
maj¹tku ojca w Sukurczach, rzem II Korpusu we W³o-wywano ludzi. Ludzie bez 
domu ani gospodarstwa ju¿ szech. Zosta³ zamordowany ewidencjonowania przera-
nie ma. Jednak¿e w okolicy przez komunistów po poka-biano na dym i popió³. Tran-
¿yj¹ ludzie, którzy pamiêtaj¹ zowym procesie w 1948 r. sporty sz³y i sz³y…Tutaj 
Witolda Pileckiego. Dla nich z zarzutem pracy dla obcego zabijali nawet nadziejê..”. 

wywiadu. Wyrok w warszaw- Pilecki to po prostu dobry O cz³owieku, którego uk-
skim wiêzieniu przy ul. s¹siad, nie wiedz¹ natomiast szta³towa³y wartoœci, któ-
Rakowieckiej wykonano 25 nic o dzia³alnoœci rotmistrza rym pozosta³ wierny, który 
maja 1948 roku. Zrehabilito- podczas II wojny œwiatowej. aby zebraæ informacje 
wano go w 1991 r. Prezydent Witold Pilecki by³ cz³owie-o Auschwitz, dobrowolnie 
Lech Kaczyñski odznaczy³ kiem wszechstronnie uzdol-da³ siê uwiêziæ. „Pilecki” to 
go poœmiertnie Orderem Or- nionym: doskona³ym orga-film w re¿yserii Miros³awa 
³a Bia³ego. Do dziœ niewia- nizatorem, jeŸdŸcem, dzia³a-Krzyszkowskiego, wszed³ 
domo gdzie jest jego grób. czem spo³ecznym, zarz¹dc¹ na ekrany kin 25 wrzeœnia br. 
Do obozu Auschwitz dosta³ maj¹tku, ¿o³nierzem, poet¹, Po raz kolejny polskie kino 
siê we wrzeœniu 1940 roku. a nawet malarzem. By³ bo-postawi³o znak zapytania 
Jego zadaniem by³o zebranie haterem. Takich ludzi dzisiaj wspó³czesnoœci, na temat hi-
informacji wywiadowczych ju¿ nie ma...storii prawdziwych bohate-
na temat tego, co dzieje siê Tekst: Dorota Kozdrarów, które czekaj¹ na ujaw-

drzewnym. Na targach bê- wany Dzieñ M³odego Leœ-
dziemy mogli spotkaæ pro- nika, w którym udzia³ 
ducentów i sprzedawców  wezm¹ szko³y. Odbêdzie siê 
maszyn, nawi¹zaæ kontakty wiele pokazów maszyn 
biznesowe, wzi¹æ udzia³ i urz¹dzeñ w naturalnych 
w licznych leœnych warszta- warunkach pracy na poligo-
tach i prelekcjach”. Podczas nie leœnym. Targi EKO-LAS 
janowskich targów leœnych to najwiêksze spotkanie Po raz kolejny tysi¹ce 
przewidziano zapoznanie siê bran¿y leœnej w Europie profesjonalistów z bran¿y 
z najnowszymi technolo- Œrodkowo - Wschodniej, leœnej spotka siê na naj-
giami stosowanymi w leœ- które odbêdzie siê w Jano-wiêkszym wydarzeniu po-
nictwie, przemyœle drzew- wie Lubelskim. Bêdzie to œwiêconym tej dziedzinie. 
nym i ochronie œrodowiska, okazja do wprowadzenia Tym razem w Janowie Lu-
które zosta³y wyproduko- produktów regionalnych, belskim. W bie¿¹cym roku 
wane w ci¹gu ostatnich a przede wszystkich promo-Targi Gospodarki Leœnej, 
dwóch lat. Odbêd¹ siê pre- cja Lasów Janowskich. Za-Przemys³u Drzewnego i Och-
lekcje, warsztaty i dyskusje znaczmy, ¿e organizatorem rony Œrodowiska - EKO - 
bran¿owe. Ju¿ dziœ mo¿emy wydarzenia s¹ Miêdzyna-LAS odby³y siê w Mostkach 
powiedzieæ, i¿ w trzeci dzieñ rodowe Targi Poznañskie.ko³o Œwiebodzina, w przy-
targów zostanie zorganizo- Tekst i foto: Dorota Kozdrasz³ym, w dniach 1 - 3 wrze-

œnia 2016 roku, decyzj¹ 
Lasów Pañstwowych, naj-
wiêksze targi sektora leœ-
nego w Polsce i jedne z naj-
wiêkszych w Europie, odbê-
d¹ siê w Szklarni ko³o 
Janowa Lubelskiego. Takie 
spotkanie jak t³umaczy 
Jakub Patelka - Dyrektor 
Projektu „to okazja do pre-
zentacji aktualnych trendów, 
nowoczesnych technologii, 
nowoœci produktowych oraz 
ekologicznych rozwi¹zañ 
zarówno w gospodarce leœ-
nej, jak i w przemyœle 

Oko³o 200 wystawców z Europy 
przybêdzie do Janowa Lubelskiego

Zmiana warty

„Stojê dziœ u kresu moich dróg. ny ostatnim dniom grupy p³k towa³ Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz 
Ka¿¹ nam wysiadaæ, to ju¿ tu, ten Zieleniewskiego. Monta¿ zosta³ Janowa Lubelskiego, Bo¿ena Czaj-
brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze przygotowany przez m³odzie¿ kowska - Sekretarz Gminy i Ewa 
tylko westchnê jeden raz, jeszcze z Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa Janus - Przewodnicz¹ca Rady 
myœl ostatnia… ” - s³yszymy s³owa w Janowie Lubelskim pod kierun- Miejskiej. Podkreœlmy, ¿e tegorocz-
piosenki Lecha Makowieckiego, kiem Ma³gorzaty Pelczar, Agnieszki ne obchody odby³y siê pod hono-
a wraz z tymi s³owami, koñczy siê Widz, Rados³awa Szymañskiego.  rowym patronatem Prezydenta RP 
pewien etap w naszym ¿yciu. To ju¿ „W czasie II wojny œwiatowej Andrzeja Dudy.
kolejny rok, kiedy przybywamy na w okolicy Janowa Lubelskiego, Dnia 27 wrzeœnia 1939 roku, p³k 
uroczyste obchody zakoñczenia Niemcy spacyfikowali kilkanaœcie Tadeusz Zieleniewski, na odprawie 
dzia³añ obronnych p³k. Zieleniew- wsi, w tym cztery razy Momoty pu³kowników w Woli Sobieskiej, skiego do Momot Górnych. Tego Górne” - podkreœli³ Jerzy Bielecki - obj¹³ dowództwo nad resztkami 33. roku, wiatr ju¿ inne myœli uk³ada Starosta Janowski - dodaj¹c „nie 

Rezerwowej Dywizji Piechoty, Im, inne d³onie tul¹ Ich do snu. Na bójmy siê walczyæ o œwiat wartoœci, 
z których utworzy³ grupê w³asnego tej momockiej ziemi… Dziœ po raz w który wierzymy…”. Podczas uro-
imienia. Liczy³a ona kilkanaœcie ty-kolejny mówisz mi - „przecie¿ czystoœci g³os zabrali zaproszeni 
siêcy ¿o³nierzy. Dnia 29 i 30 wrzeœ-inaczej mog³o byæ, kiedy uklêkn¹- goœcie, wœród nich Janina Sagatow-
nia, grupa p³k Zieleniewskiego ³eœ, zanim ziemiê prze¿egna³eœ rêk¹, ska - Senator RP, Jan £opata - Pose³ 
walczy³a z Niemcami pod Polichn¹, gdy ci serce pêk³o…”. na Sejm RP, Marian Starownik - 
Janowem Lubelskim i Dzwol¹. To ju¿ 76 lat, dzieli nas od „tego Wicewojewoda Lubelski. 
1 paŸdziernika 1939 roku, zosta³a wydarzenia”, a z ka¿dym rokiem Rangê uroczystoœci podkreœli³a 
osaczona przez nieprzyjacielskie przybywa pytañ. Dnia 27 wrzeœnia obecnoœæ wojskowej asysty honoro-
oddzia³y i zmuszona siê poddaæ. br., 76 rocznicê zakoñczenia walk wej, wystawionej przez Wielonaro-
W pobli¿u koœcielnej kaplicy w Mo-przez grupê p³k Tadeusza Ziele- dow¹ Brygadê z Lublina pod do-
motach Górnych odby³a siê ostatnia niewskiego, pad³o kolejne pytanie. wództwem kapitana Piotra Kossa-
odprawa z udzia³em czterech pu³ko-„Co tych ludzi prowadzi³o do tak ka. Asyœcie towarzyszy³a Orkiestra wników, oficerów sztabowych, ka-heroicznego czynu, jakim by³a 

Wojskowa z Lublina pod dowódz- pelana wojskowego, ¿o³nierzy, rz¹-walka w obronie Ojczyzny, a nawet 
twem Tamburmajora M³odszego dy maj¹tku w Momotach, M. Mizer-oddanie w³asnego ¿ycia? Odpo-
Chor¹¿ego Dominika Pytka. Wy- skiego i okolicznej ludnoœci. W Mo-wiedŸ wydaje siê prosta - Bóg, Ho-
mieniæ nale¿y tu tak¿e obecny nor, Ojczyzna - pyta³ retorycznie motach broñ z³o¿y³y oddzia³y pie-
Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w wyg³oszonej homilii ks. Krystian choty grup: „Kowel”, „Brzeœæ”, 
z Niska, a tak¿e Dionizego Garbacz Musia³ z parafii Œw. Jadwigi Królo- „Niemen”, a w Bukowej oddzia³y 
i Stanis³awa Szymula ze Stalowej ku, oficerowie zostali wymordowa- chocia¿ wiem nie dojd¹ nigdy znów, wej w Janowie Lubelskim.  Uzupe³- kawalerii grup: „Che³m” i „Kraœ-
Woli, oraz Mariusza Kowalika i Ta- piszê st¹d do Ciebie ten ostatni raz. ni w Katyniu, ¿o³nierzy zaœ rozes³a-nieniem wy¿ej przywo³anych s³ów, nik”. Polscy ¿o³nierze mieli zostaæ 
deusza Wojcieszyna z Ni¿añskiego ¯egnaj ju¿ kochanie na mnie no do sowieckich ³agrów. by³ monta¿ s³owno - muzyczny wypuszczeni do domów. Niestety 

czas…”. Towarzystwa Numizmatycznego. z elementami rekonstrukcji histo- To ju¿ „ostatni list”, a nim „Skre-zostali oszukani przez sowietów, 
Tekst i foto: Dorota Kozdrarycznej pt.”Pamiêtamy”, poœwiêco- Gminê Janów Lubelski  reprezen- œlam dziœ do Ciebie kilka s³ów, poszli do niewoli. Wiosn¹ 1940 ro-

Ostatni list…

Foto: Jan Machulak
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W dniu 02.10.2015r., na obiek- talia Florek. Dziewczêtom z ZS 
cie Orlika w Janowie Lubelskim w Bia³ej gratulujemy udanego 
odby³ siê VI Turniej Orlika o Pu- wystêpu oraz ¿yczymy dalszych 
char Premiera RP w kategorii sukcesów. Wyniki Turnieju: Dwój-
„dziewcz¹t starszych”. By³ to ka Tomaszów Lubelski - Zarzecze 
pó³fina³ wojewódzki. W turnieju 1-0, Gimnazjum nr 1 w Lublinie - 
wystartowa³y dru¿yny z Lublina, ZS w Bia³ej 2-1, ZS w Bia³ej - 
Tomaszowa Lubelskiego, Zarze- Dwójka Tomaszów Lubelski 0 - 0, 
cza i Bia³ej. Zawody zosta³y Gimnazjum nr 1 w Lublinie - 
rozegrane systemem „ka¿dy z ka¿- Zarzecze 3-0, Dwójka Tomaszów 
dym”. Po zaciêtych spotkaniach Lubelski - Gimnazjum nr 1 w Lu-
dru¿yna Zespo³u Szkó³ z Bia³ej, blinie 0-1, Zarzecze - ZS w Bia³ej 
która reprezentowa³a powiat 1-2. 

Do Fina³u wojewódzkiego awan-janowski, zajê³a wysokie, drugie 
sowa³a dru¿yna z Lublina, odno-miejsce. Podopieczne Piotra G¹bki 
sz¹c komplet zwyciêstw.w turnieju wyst¹pi³y w sk³adzie: 

Tekst: Klub Sportowy (od lewej) Katarzyna Flis, Martyna 
"Janowianka”Pud³o, Jagoda Widz, Ma³gorzata 

Foto: Dorota KozdraWieleba, Kinga Dziadosz oraz Na-

Udany wystêp dziewcz¹t z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej

gaæ 4 lata temu dla zdrowia, ¿eby 42 km wykonuje siê ten sam ruch 
siê odstresowaæ. Kupi³em lepsze przez kilka godzin i s³yszê, ¿e to ta-

kie nudne i monotonne. Jestem przy-buty i chc¹c doœwiadczyæ czegoœ 
zwyczajony, ¿e w trakcie biegu wiêcej, zdecydowa³em, aby 
s³ucham ulubionej muzyki i g³ów-pobiec te magiczne 42,195 km”. 

D. K - Co Pana sk³oni³o, czy te¿ nie na tym siê skupiam. Co do 
zmotywowa³o do wziêcia udzia³u samych jednostek treningowych to 
w biegach maratoñskich? wykonuje ich 3-4 w tygodniu. Raz 
M. S. - W czerwcu 2011 roku, wzi¹- biegam kilkanaœcie km szybkim 
³em udzia³ w Biegu Partyzantów tempem, 2 razy tzw. swoim tem-
(12 km), w którym mimo du¿ego pem, po którym jestem zmêczony 
upa³u posz³o mi ca³kiem nieŸle, w 70%, a ostatni trening w tygo-
nawet specjalnie siê nie zmêczy- dniu przypada na niedzielê. Wtedy 

Pocz¹tek nie mo¿e byæ zbyt P. Kraœko, M. Rostoñ. Medale ³em. Przyznaje mia³em za sob¹ te¿ biegnê wolno, ale kilometra¿ 
szybki. Pierwsze kilometry wrêczali mi R. Mauer - Ró¿añska kilka miesiêcy wybiegania ponie- szacujê pomiêdzy 20 a 30 km. 
spokojnym tempem. Si³y nale¿y i W. Panfil.wa¿ biega³em ze znajomymi po D.K. - Wytrwa³oœæ, taktyka - co 
roz³o¿yæ na ca³y dystans. Ju¿ D. K. - Czy zgodzi siê Pan ze okolicznych Lasach Janowskich. jest wa¿ne u maratoñczyka?
tylko 15 km i meta. Teraz zaczy- stwierdzeniem, i¿ pierwszy, czy Jaros³aw, Gdañsk, Szczecin oraz M.S. - Jedno i drugie. Po to trenujê Przy okazji wspomnianych biegów 
na siê walka. Z samym sob¹ kolejny maraton w ¿yciu biega-1 Ultramaraton. W Szczecinie na tyle razy, ¿eby w dniu startu i po namowie kolegi Paw³a, który 
i z w³asnymi s³aboœciami. Psychi- cza to zawsze przygoda i nowe ponad 1000 uczestników by³em na wiedzieæ, na jaki czas siê nasta-przebieg³ ju¿ ten dystans, da³em siê 
ka ma tu kluczowe znaczenie. doœwiadczenie?47 miejscu, z wynikiem 3:19:43. wiaæ, aby potem niepotrzebnie siê przekonaæ i zacz¹³em trenowaæ 
Kolejne kilometry pokonuje siê M.S. - Jak najbardziej. Czy jesteœ D. K. - Warunki, w jaki przysz³o rozczarowaæ. Pierwsze 10 km za-pod maraton.
w cieniu drzew. Nie jest ³atwo. weteranem, czy amatorem maraton Panu biegaæ?D. K. - Pierwszy maraton, w któ- czynam wolniej, potem staram siê 
Ból nóg sprawia, ze musimy M.S. - Na treningach mo¿na sobie to nie przelewki. Mam kilkanaœcie rym wzi¹³ Pan udzia³? utrzymaæ tempo, czyli trzymaæ siê 
przejœæ do marszu. Mija 30 se- wybraæ nawierzchniê po której maratonów w nogach, ka¿dy M.S. - Jesieni¹ 2012 roku w War- ustalonego planu i jeœli pogoda 
kund i wracamy do biegu. biegniemy. Mo¿e to byæ leœna dro- w innym mieœcie i wszystkie by³y szawie. Dok³adnie 30 wrzeœnia. pozwala, przyœpieszam na kilku 
Œwiadomoœæ, ¿e zosta³o jeszcze ga, droga szutrowa, ale najczê- i bêd¹ inne. Nie ukrywam, ¿e „Wszystko” dla mnie by³o wtedy ostatnich kilometrach. Warto byæ 
800 metrów, dodaje nam si³. œciej biegamy po asfalcie, jak ma to zawsze wystêpuje u mnie przed-nowe. W maratonie udzia³ wziê³o wytrwa³ym, bo to, co siê czuje po 
Przyspieszamy. Mijamy t³um miejsce w maratonach. S¹ równie¿ startowy, ale pozytywny stres mnóstwo biegaczy. Pamiêtam ok- przebiegniêciu linii mety jest 
kibiców przy barierkach. Skrê- biegi górskie, na których trzeba i chyba on pomaga mi, ¿e biegnê rzyki kibiców na trasie, kapele fantastyczne.
camy w lewo i widzimy metê. uwa¿aæ na du¿e, œliskie kamienie, ten dystans z szacunkiem.graj¹ce - to wszystko dodawa³o D.K. - Kiedy ju¿ Pan wyruszy 

Dnia 11 paŸdziernika br. Maciej Bieganie zdobywa coraz wiêksz¹ wyrastaj¹ce konary drzew, podbie-otuchy biegaczom. I oczywiœcie w drogê, na trasie maratonu…
Staszewski wyruszy³ po raz kolej-popularnoœæ. Z roku na rok gi i zbiegi, których jest zazwyczaj M.. S. - Maraton to œwiêto niezapomniany finisz na Stadionie 
ny „w drogê”. Tym razem wzi¹³ roœnie liczba biegaczy. Biegamy o wiele wiêcej ni¿ na biegach ulicz- biegania, a na trasie spotkaæ mo¿na Narodowym.
udzia³ w III Ultramaratonie Bie-dla swojej przyjemnoœci, popra- nych. Do tego dochodzi zmienna D. K. - Domyœlam siê, ¿e nie by³ to ca³e rodziny z dzieæmi, którzy 
szczadzkim po górach. To „tyl-wy sylwetki, stanu zdrowia. pogoda, za ch³odno - Ÿle, za gor¹co pierwszy i ostatni Pana udzia³ przyszli specjalnie zobaczyæ jak 
ko” 52 km. Zawodowcy i ama-Wœród nas s¹ uczestnicy mara- - jeszcze gorzej dla organizmu. w maratonie. Po warszawskim biegniemy. W cieplejsze dni 
torzy. W ultramaratonie Biesz-tonów i pó³maratonów. Jednym Aura mo¿e nam zepsuæ ca³e przysz³y kolejne… ustawione s¹ kurtyny wodne, pod 
czadzkim wystartowa³o 642 za-z nich jest Maciej Staszewski. wielomiesiêczne przygotowania. M.. S. - Wspomniany wczeœniej którymi mo¿na siê sch³odziæ. Obok 

D.K. - W jaki sposób przygoto- wodników, do mety nie dobieg³o Zawodowo pracuje jako infor- Bieg Partyzantów, kolejno zaliczy- nas biegn¹ znani nam g³ównie z TV 
wuje siê Pan do maratonu? 140. Ka¿dy, kto dobieg³ jest zwy-matyk w SPZZPOZ w Janowie ³em 11 Maratonów - zdoby³em Ko- ludzie sportu. Np.: Renata Mauer - 
M.S. - Zaczynam kilka miesiêcy ciêzc¹. Jednym z nich by³ nasz Lubelskim. Wytrwa³oœæ, cierpli- ronê Maratonów Polskich tzn. Ró¿añska, Wanda Panfil, Adam 
wczeœniej od zaplanowanego rozmówca - Maciej Staszewski. woœæ towarzyszy ka¿demu ma- Warszawa, Poznañ, Dêbno, Kra- Korol, Robert Korzeniowski, 
terminu biegu. Trzeba byæ do niego Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê ratoñczykowi, „taktyka, i… cel, ków, Wroc³aw oraz pozosta³e 6 I. Guzowska, J. Shegumo, ludzie 
optymalnie przygotowanym fizycz- sukcesów.aby dobiec” - dopowiada Pan w innych miejscowoœciach: Lub- polityki - D. Joñski, G. Ko³odko, 
nie i psychicznie, bo biegn¹c ponad Maciej - dodaj¹c „zacz¹³em bie- lin, Rzeszów, £ódŸ, Przemyœl - dziennikarze -  P.  Babiasz,  

Z dystansem przez ¿ycie

Nie ma jak spotkanie po latach!
Wspólna zabawa co piêæ lat to dlatego, ¿e osoba, która pamiêta muzyka kusi³a. Wreszcie ruszy-

ju¿ tradycja dla nas, maturzystów i zadaje sobie trud organizacji liœmy do tañca i poczuliœmy siê 
rocznika 1985. Równie¿ tym ca³ego przedsiêwziêcia, wy- jak œwie¿o upieczeni maturzyœci, 
razem zebra³a siê spora grupa wodzi siê w³aœnie z „B”, jest to szaleliœmy na parkiecie nie zwa-
uczestników. Wielu z nich spot- nasza nieoceniona Marzena Tom- ¿aj¹c na niebezpieczne trzaski 
ka³o siê ju¿ piêæ lat temu na po- czyk, obecnie Szostek. starych koœci. Na szczêœcie oby³o 

Zabawa rozpoczê³a siê chwil¹ re-przedniej imprezie, ale by³y i nie- siê bez uszczerbków na zdrowiu, 
fleksji i zadumy, pos³uchaliœmy spodzianki, czyli osoby, których a teraz czekamy z niecier-
rozwa¿añ naszego kolegi  ks. od matury nie widzia³ prak- pliwoœci¹ na nastêpny raz!
Lucjana Widza. Potem by³y nie- Tekst: El¿bieta Iwankiewicz,tycznie nikt.

Foto: archiwum maturzystów Jak zwykle najliczniejsz¹ grupê koñcz¹ce siê rozmowy, których 
rocznika 1985stanowi³a klasa B, byæ mo¿e nie da³o siê przerwaæ, chocia¿ 

Dorota Kozdra
foto: arch. M. Staszewski
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Jak zmieni³a siê nasza gmina dziêki

Ostatnie lata dla Janowa struktury technicznej i spo- Wyniki rankingów miast, Miejskiego oraz Ewê Janus Gospodarka, Kapita³ Ludzki, Nale¿y podkreœliæ, ¿e Ja-
Lubelskiego to czas dyna- ³ecznej. Od wielu lat nie- gmin, powiatów i wo- - Przewodnicz¹c¹ Rady Rozwój Polski Wschodniej nów Lubelski ju¿ po raz ko-
micznych zmian. Intensyw- zmiennie wysoka pozycja jewództw przygotowanych Miejskiej. oraz Europejska Wspó³praca lejny znalaz³ siê na pierw-
ny rozwój naszej gminy mo- Janowa Lubelskiego w ran- przez czasopismo samo- Niniejszy ranking przygo- Terytorialna. W rankingu nie szym miejscu w Rankingu 
¿liwy by³ min. dziêki wspar- kingach wykorzystania fun- rz¹dowe „Wspólnota" za- towywany jest na podstawie zosta³y jedynie uwzglêd- wykorzystania œrodków 
ciu finansowemu Unii Euro- duszy europejskich jest œwia- prezentowane zosta³y pod- danych dotycz¹cych wszy- nione projekty w ramach unijnych, tj. za lata 2004-
pejskiej. Dziêki œrodkom dectwem konsekwencji i sku- czas XIII Samorz¹dowego stkich projektów samorz¹- Programu Rozwoju Obsza- 2009, 2007-2011 oraz 2009-
zewnêtrznym zosta³y zreali- tecznoœci w d¹¿eniu do ci¹- Forum Kapita³u i Fi- dowych, które otrzyma³y rów Wiejskich. Przy two- 2012. Wysoka pozycja Ja-
zowane inwestycje, które g³ego polepszenia komfortu nansów, które odby³o siê dofinansowanie ze œrodków rzeniu rankingu brane by³y nowa Lubelskiego wœród 
dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ ¿ycia mieszkañców. W tym w Katowicach w dniach 1-2 unijnych w okresie progra- pod uwagê zarówno projekty polskich miast powiatowych 
wizytówk¹ gminy i s³u¿¹ jej roku Janów Lubelski zaj¹³ I paŸdziernika br. Dyplom mowania lat 2004 - 2014. ukoñczone, jak i te bêd¹ce presti¿owym rankingu cza-
mieszkañcom. Minione dzie- miejsce w Polsce w rankingu zosta³ odebrany przez Mo- Baza danych obejmowa³a jeszcze w realizacji, a osta- sopisma „Wspólnota", to 
siêciolecie zapisa³o siê wie- podsumowuj¹cym wydatki nikê Machulak - Skarbnik projekty finansowane m.in.: tecznym wskaŸnikiem stos- potwierdzenie priorytetów 
loma przedsiêwziêciami, samorz¹dów ze œrodków Gminy, Ma³gorzatê Ja- z Regionalnych Programów owanym w prezentowanej naszego samorz¹du, który od 
które podnios³y presti¿ Ja- unijnych w latach 2004 - siñsk¹ - Kierownik Re- Operacyjnych, Programów klasyfikacji by³a wielkoœæ lat, nastawiony jest na po-
nowa Lubelskiego i przy- 2014 w kategorii miasta feratu Planowania i Rea- Operacyjnych: Infrastruktura uzyskanej dotacji w przeli- zyskiwanie œrodków zew-
czyni³y siê do rozwoju infra- powiatowe. lizacji Inwestycji Urzêdu i Œrodowisko, Innowacyjna czeniu na 1 mieszkañca. nêtrznych.

Centrum Certyfikacji Wyrobów 
Regionalnych w Momotach Dolnych

Budynek Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 
w Janowie Lubelskim

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” Rynek Starego Miasta - ul.Kiliñskiego  Rynek Starego Miasta

Termomodernizacja bloków spó³dzielczych

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji

Janowski Oœrodek Kultury

Park Rekreacji ZOOM NATURY
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finansowemu wsparciu Unii Europejskiej 

Wœród wa¿niejszych inwe- (etap III i etap IV), w  Zo- boiska sportowego, wielo- nizacja zbiornika zalew, re- inwestycyjnych w Gminie ró¿nego rodzaju przed-
stycji zrelizowanych w 2004 fiance Górnej (etap II) oraz funkcyjnego w miejsco- witalizacja przestrzeni wo- Janów Lubelski. Kolejnym siêwziêæ i inwestycji w za-
- 2014 roku, nale¿y wymie- kontynuacja kompleksowej woœci Bia³a II i Momotach kó³ Gimnazjum w Janowie projektem by³a budowa kresie szeroko rozumianej 
niæ: rewitalizacjê historycz- gospodarki wodno œcieko- Górnych (wraz z placem Lubelskim. Parku Rekreacji ZOOM gospodarki komunalnej, 
nego centrum Janowa Lubel- wej w Janowie Lubelskim - zabaw), budowa przydo- W wy¿ej wspomniane przed- NATURY nad Zalewem edukacji, kultury, turystyki, 
skiego pod k¹tem wprowa- osiedle Przyborowie (etap I), mowych oczyszczalni œcie- siêwziêcia wpisuje siê tak¿e  Janowskim. Realizacja tego sportu. 
dzenia nowych funkcji kul- utworzenie Centrum Certyfi- ków w Momotach Dolnych, wa¿ny projekt „Eco - energe- innowacyjnego przedsiê- „To szczególne wyró¿nienie 
turalnych wraz z rewitaliza- kacji Wyrobów Regional- Momotach Górnych, Kisz- tyczny Janów Lubelski” zak- wziêcia umo¿liwia dalszy przyznane przez pismo 
cj¹ przestrzeni i budynków nych w Momotach Dolnych, kach, Szewcach, Jonakach, ³adaj¹cy monta¿ instalacji rozwój turystyki, utrzy- „Wspólnota" sta³o siê mo¿-
osiedla wielorodzinnego, adaptacja poddasza u¿ytko- Pikulach, rozbudowa i mo- solarnych w 1037 gospodar- manie istniej¹cych i tworze- liwe, dziêki wk³adowi pracy 
oraz rewitalizacjê Parku wego z przeznaczeniem na dernizacjia infrastruktury stwach domowych 3 obiek- nie nowych miejsc pracy. wielu osób - Radnych Rady 
Miejskiego, modernizacjê Centrum Tworzenia Marki informatycznej w Janowie tach u¿ytecznoœci publicznej Znamiennym jest fakt, ¿e Miejskiej, pracowników 
Urzêdu Miejskiego wraz Turystycznej w Bia³ej II, re- Lubelskim, infrastruktura oraz instalacjê pieców na Park Rekreacji zosta³ jed- urzêdu, pracowników na-
z otoczeniem, termomoder- mont po³¹czony z moderni- drogowa osiedla Wschód biomasê w 173 domach. nym z siedmiu cudów fundu- szych jednostek, osób i firm 
nizacjê przedszkoli i bloków zacj¹ œwietlicy wiejskiej w Janowie Lubelskim, bu- Oprócz typowych projektów szy europejskich, zdobywa- wspó³pracuj¹cych, które s¹ 
spó³dzielczych, budowê w £¹¿ku Ordynackim, bu- dowa zak³adu unieszko- z zakresu infrastruktury spo- j¹c tytu³ laureata w kategorii anga¿owane w realizacjê 
krytej p³ywalni, moderni- dowa ciagu spacerowo - pie- dliwienia odpadów komu- ³ecznej i technicznej, zreali- Edukacja. Zrealizowane ka¿dego z projektów. Im 
zacjê uk³adu transportowego szego pod potrzeby miesz- nalnych wraz z organizacj¹ zowaliœmy równie¿ projekty projekty poprawia³y nie tyl- wszystkim chcia³bym ser-
Janowa Lubelskiego, moder- kañców i turystów w Mo- selektywnej ich zbiórki z te- o charakterze rozwojowym. ko standard ¿ycia mieszkañ- decznie podziêkowaæ" - 
nizacjê i rozbudowê Janow- motach Górnych, w Bia³ej II, renu gminy Janów Lubelski Jednym z nich by³ projekt ców, ale przyczyni³y siê do podkreœla Krzysztof Ko³tyœ - 
skiego Oœrodka Kultury, rozbudowa budynku OSP w miejscowoœci Borownica, dotycz¹cy podniesienia atrak- podniesienia komfortu, este- Burmistrz Janowa Lubel-

cyjnoœci inwestycyjnej wo-kontynuacjê kompleksowej w celu utworzenia Centrum budowa kanalizacji desz- tyki i piêkna naszej gminy. skiego. 
jewództwa lubelskiego po-gospodarki wodno - œcieko- Kulturalno - Rekreacyjnego czowej i sanitarnej w rejonie Pozyskane dotacje zosta³y Tekst: Dorota Kozdra
przez uzbrojenie terenów wej w Janowie Lubelskim w Zofiance Górnej, budowa zbiornika Zalew oraz moder- przeznaczone na realizacjê foto: archiwum UM

„Stworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Bia³a II”

Rozbudowa budynku OSP w celu utworzenia Centrum 
Kulturalno - Rekreacyjnego w Zofiance Górnej

Boisko sportowe w Bia³ej IIŒcie¿ki rowerowe w Lasach Janowskich Park Rekreacji ZOOM NATURY

Projekt „Eco-Energetyczny Janów Lubelski”
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Z wystaw¹ kilkudziesiêciu fo- nie - czy wstrz¹saj¹ce zdjêcia po- znaczy³, ¿e „wystawa „Cum tacent, 
tografii wykonanych na tak zwanej mog³y wydobyæ pamiêæ o zapom- clamant” (³ac. Milcz¹c wo³aj¹) jest 
kwaterze „£” (£¹czce) Cmentarza nianych bohaterach, bestialsko po- nie tylko zapisem prac poszuki-
Pow¹zkowskiego, podczas prac mordowanych przez komunistów? wawczych szcz¹tków ofiar syste-
ekshumacyjnych prowadzonych Zaznaczmy, ¿e znaczna czêœæ cia³ mu komunistycznego prowadzo-
w latach 2012 i 2013 przez Instytut ofiar nigdy nie zosta³a odnaleziona. nych w kwaterze „£” na warszaw-
Pamiêci Narodowej, mamy przy- Jednym z miejsc kaŸni by³ areszt skich Pow¹zkach, jest przede 
jemnoœæ zapoznaæ siê w Muzeum przy ul. Rakowieckiej na warszaw- wszystkim pytaniem do wspó³czes-
Regionalnym w Janowie Lubel- skim Mokotowie, z którego wy- noœci o pamiêæ tamtych wydarzeñ”.
skim. Prezentacje wystawy po- wo¿one cia³a ofiar sk³adano w bez- G³ówn¹ oœ kompozycji stanowi 
przedzi³a lekcja muzealna dla ucz- imiennych grobach na Cmentarzu zdjêcie drzwi - jednego z miejsc 
niów szkó³ œrednich (dnia 28 wrze- Wojskowym na Pow¹zkach w tzw. mordu w wiêzieniu mokotowskim. 
œnia br.) poprowadzona przez kwaterze „£”. Ich groby zosta³y Patrz¹c na ten „fragment” wystawy 
Micha³a Durakiewicza z Lubel- przykryte alejkami i innymi po- zastanawiamy siê - ile ludzkich 
skiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci chówkami osób, czêsto zwi¹za- œladów pozosta³o odciœniêtych 
Narodowej. Spotkanie zosta³o nych z ówczesnym aparatem spra- w tym morzu krwi? Pytanie 
wzbogacone projekcj¹ filmu pt. wiedliwoœci re¿imu komunistycz- w dalszym ci¹gu pozostaje bez 
,,Dzieci Kwatery £”. Ogl¹daj¹c nego. Podczas spotkania Micha³ odpowiedzi.
prezentowany film, rodzi siê pyta- Durakiewicz z lubelskiego IPN za- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gdy upadasz dotykaj¹c ziemiê
Gdy Twoje d³onie pokaleczy strza³
Tam ludzkie losy ³¹cz¹ siê na piaszczystej drodze
W ten szczególny krzy¿a znak
Dla jednych z Nich domem jest
Dla innych spokojem niespokojnych serc

I tylko wiatr do snu najpiêkniejsz¹ pieœñ Im gra
Tutaj chwila zamyœlenia koñczy siê u schy³ku dnia
Tutaj na dêbowej ³awce rzeŸbi swoj¹ obecnoœæ czas
Byæ mo¿e do nieba niedane siêgn¹æ by³o im
Byæ mo¿e w modlitwie odnajdziesz œlady Ich
Dziœ nie pamiêtasz, a to ju¿ tyle lat
Gdy schronienia bêd¹ szukaæ obok drzew
Pomyœl, ¿e to nie jesienne liœcie szeleszcz¹, 
a w³aœnie tak upadaj¹ ³zy

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Zanim nas w ramiona cznie wy¿sze 30-50 cm, 
weŸmie wczesna jesieñ, Za- o wzniesionych pêdach. Ko-
nim czas na brzeg spokojny loryt wrzosów obejmuje ca³¹ 
nas wyniesie, Zanim zmie- gamê barw i odcieni: od bieli, 
rzch prêdki zmierzch przy- szaroœci przez fiolet i ró¿ do 
s³oni œwiat, Zanim nas ro- ciemnej czerwieni. Obok 
mantyk wiatr poprowadzi wrzosów na wrzosowisku 
w stronê wspomnieñ, Zanim rosn¹ m.in. azalie pontyjskie 
wiêc w ramiona weŸmie (Rhododendron luteum),   
i odmieni, O czym chcesz mi- brzoza kar³owa (Betula nana) 
³a lecz nie o jesieni" - œpiewa i brodawkowata (Betula 
Zbigniew Wodecki. My tym pendula Lacinata), macie-
razem powiemy w³aœnie o bar- rzanka cytrynowa (Thymus x 
wach jesieni. W Oœrodku citrodorus), modrzewnica 
Edukacji Ekologicznej „Lasy pospolita (Andromeda poli-
Janowskie” odnajdziemy ko- fonia) i sosna górska (Pinus 
lekcjê 53 odmian wrzosów. mugo Montana). Zapraszamy 
S¹ krzewinki niskie, œciel¹ce do wêdrówki po Lasach 
siê po ziemi, dorastaj¹ce Janowskich.
zaledwie do 5 cm oraz zna- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Co widzimy, gdy patrzymy na ¿e to rzeka przed moim rodzinnym inna. Z twórczoœci¹ Paw³a Krzy-
rozko³ysane fale morza, czy nie domem” - zaznacza uczestniczka wickiego (absolwent Pañstwo-
odnajdziemy tam fragmentu spotkania. Wernisa¿ prac malar- wego Liceum Sztuk Plastycznych) 
swoich wspomnieñ? Co chcemy skich Paw³a Krzywickiego odby³ oraz Aliny H³adyniuk (absolwent-
zobaczyæ, gdy zerkamy na zachód siê 25 wrzeœnia br. Towarzyszy³a ka Pañstwowego Liceum Sztuk 
s³oñca, czy tylko barwy koñcz¹ce- mu Alina H³adyniuk wraz ze Plastycznych im. C.K. Norwida 
go siê dnia? Na wy¿ej postawione swoimi „dzie³ami sztuki”. Gdy w Lublinie, historii sztuki na KUL 
pytania próbowaliœmy odpowie- u Pani Aliny dostrze¿emy obrazy oraz studiów podyplomowych 
dzieæ patrz¹c na obrazy Paw³a otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, jak wydzia³u politologii UMCS), ma-
Krzywickiego, prezentowane w Sa- obiekty sakralne, pejza¿e, u Pana my przyjemnoœæ zapoznaæ siê do 
li Kameralnej Janowskiego Oœrod- Paw³a "zatrzymaj¹" nas wra¿enia koñca paŸdziernika br.
ka Kultury. I odpowiedzieliœmy… towarzysz¹ce danemu wydarze- Zapraszamy na chwilê zamy-
to nasze marzenia. niu. Odnotowane pêdzlem malar- œlenia.
„Patrzê na obraz w barwach skim skupiaj¹ uwagê widza. Tutaj 

Tekst i foto: Dorota Kozdrab³êkitu próbuje wyobraziæ sobie, nie tylko barwa, ale kreska jest 
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Gdy upadasz dotykaj¹c ziemiê
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Sierpniowe zmagania z pi³k¹ Zapytany o wspomnienia z meczu 
no¿n¹ na stadionie miejskim Krzysztof Waldemar Ko³tyœ 
inauguruj¹cy nowy sezon, pi³ka- opowiada „ten mecz by³ niezwykle 
rze IV - ligowej „Janowianki” mi³¹ niespodziank¹ dla naszej 
rozpoczêli od remisu 1-1 z „Kry- dru¿yny. Zawodnicy dali z siebie 
szta³em” Werbkowice.  Pierwsze wszystko. Gdy po 28 minucie 
minuty spotkania wskazywa³y na spotkania, lewym skrzyd³em prze-
przewagê goœci. Po utracie bramki dar³ siê Grzegorz Sobótka i ideal-
Janowianka wziê³a siê za odrabia- nym podaniem obs³u¿y³ dobrze 
nie strat i po trafieniu gola przez ustawionego w polu karnym Piotra 
£ukasza Piecyka wyrówna³a rezul- G¹bkê, a ten jak przysta³o na 
tat spotkania. kapitana dru¿yny, mocnym strza-
Natomiast dnia 16 sierpnia br. wy- ³em otworzy³ wynik niedzielnej 
nikiem 4-0 zakoñczy³ siê mecz potyczki, byliœmy wrêcz pewni, ¿e 
„Janowianki” z „Lutni¹” Pisz- z Kocka wywieziemy 3pkt.. I tak siê 
czac. Warto tu odnotowaæ, ¿e te¿ sta³o”. Czyli i tym razem „Ja-
w drugim meczu przed w³asn¹ nowianka” nie da³a za wygran¹! 
publicznoœci¹ pi³karze Janowianki Kierownik MKS Janowianki pod-
odnieœli pierwsze zwyciêstwo. kreœla „Na drugie 45 minut dru¿y-
Dnia 23 sierpnia 2015 roku, Ja- na gospodarzy wysz³a z „mocnym 
nowianka pokona³a Orion Nie- postanowieniem poprawy”, i po 
drzwica Du¿a 1-0 (0-0). Szczêœcie jednej ze sk³adnych akcji wywal-
do gospodarzy uœmiechnê³o siê czy³a rzut karny, jednak napastnik 
w doliczonym czasie gry, do bram- miejscowych nie potrafi³ zamieniæ 
ki goœci trafi³ £ukasz Piecyk. Do tej œwietnej okazji na bramkê. Po emocji. Strza³ g³ow¹ Roberta Wi- mecz „Motoru” Lublin z „Jano- niu podbramkowym, strza³em 
koñca spotkania wynik nie uleg³ faulu w polu karnym na Grzegorzu dza i pi³ka wyl¹dowa³a na poprze- wiank¹”, rozegrano 23 wrzeœnia. z 9 metrów Krystian Brudz ustali³ 
ju¿ zmianie, chocia¿ MKS móg³ Sobótce arbiter wskaza³ na 11 metr. czce. Po przerwie goœcie ruszyli do „Niniejsze spotkanie mia³o byæ wynik spotkania. Pytany o wynik 
podwy¿szyæ wynik spotkania, gdy Karnego na bramkê, pewnym odrabiania strat i po jednej z akcji dla przyjezdnych spacerkiem” - meczy Kierownik Dru¿yny  „Jano-
pi³ka uderzona przez Roberta uderzeniem, zamieni³ £ukasz Pie-futbolówka uderzy³a w s³upek. zaznaczy³ Krzysztof Waldemar wianki” podkreœla „Z postawy 
Widza trafi³a w poprzeczkê. Po cyk”. Do koñca spotkania wynik Przyjezdni nie dawali za wygran¹ Ko³tyœ - Kierownik Dru¿yny. Pi³- MKS-u mo¿na byæ zadowolonym, 
tym zwyciêstwie dru¿yna zajê³a ju¿ nie uleg³ zmianie. Mecz w Koc-i w 82 minucie kontaktow¹ bramkê karze z Lublina zdo³ali pokonaæ co dobrze wró¿y przed ligowymi 
w tabeli IV Ligi 9 pozycjê. ku MKS „Janowianka” rozegra³a zdoby³ M. Miksza. W 88 minucie niebiesko-bia³ych dopiero po do- potyczkami. Martwi jedynie 
W sobotnie popo³udnie dnia 30 w nastêpuj¹cym sk³adzie: K. £ukasz Piecyk pozbawi³ z³udzeñ grywce 2-1. Ten mecz do koñca mi- kontuzja £ukasza Mierzwy (naj-
sierpnia br. dru¿yna „Janowian- Pisarski - K. Ma³ek, B. Wojtan, T. pi³karzy „Granicy”, ustalaj¹c wy- nut trzyma³ w niepewnoœci. Podsu- prawdopodobniej zerwane wiêza-
ki” rozegra³a mecz w ¯ó³kiewce Sadowski, K. Fiedorek, R. Widz, nik meczu na 3-1. Po tym zwyciê- mowuj¹c mecz „Motoru” z „Jano- d³a krzy¿owe w kolanie). 
z miejscowym „Hetmanem”. £. Kaproñ ( 83´ M. Golec), G. stwie MKS zaj¹³ w tabeli 7 pozycjê. wiank¹” - Kierownik MKS „Jano- Nie uda³ siê pi³karzom „Jano-
Mecz zakoñczy³ siê remisem. Sobótka (83´ P. Wieleba), P. G¹bka Piêknego s³onecznego popo³udnia wianki” - Krzysztof Waldemar wianki” wyjazd na mecz do Hru-
Spotkanie rozpoczê³o siê wyœmie- (90´ M. Krzysztoñ),P. Chmiel 13 wrzeœnia remisem 2-2 (1-0), Ko³tyœ zaznacza „Co prawda bieszowa dni 27 wrzeœnia. Po 
nicie dla gospodarzy. Po up³ywie (88´M. KuŸnicki),£. Piecyk.zakoñczy³o siê niedzielne spotka- pi³karze trzecioligowca czêœciej zaciêtym spotkaniu, MKS przegra³ 
15 minut „Hetman” prowadzi³ 2-0. nie „Janowianki” z „W³oda- utrzymywali siê przy pi³ce, jednak z tamtejsz¹ „Uni¹” 1-0 (0-0). Po 
Po przerwie MKS zdo³a³ wyrów- wiank¹” W³odawa. Ten mecz to nie przek³ada³o siê na okazje 8 kolejkach „Janowianka” zajê³a 
naæ. Gole dla „Janowianki” strzeli³ tak¿e przyniós³ mi³¹ niespodziankê bramkowe. Takie natomiast mieli w tabeli 6 miejsce z dorobkiem 
P. G¹bka i T. Sadowski. w koñcowej fazie gry. W 50 minu- nasi zawodnicy. Lob R. Widza 12 punktów. 
Wrzeœniowe zmagania Klubu cie by³o 2-0. Jednak i tym razem min¹³ minimalnie s³upek bramki W niedzielne popo³udnie dnia 
Sportowego „Janowianka” roz- „Janowianka” nie da³a za wygran¹. strze¿onej przez Macieja Zagór- 4 paŸdziernika 2015 roku, dru¿yna 
poczê³y siê meczem II rundy Pu- Po trafieniach £. Piecyka i P. G¹b- skiego, natomiast strza³ £ukasz „Janowianki” goœci³a na w³as-
charu Polski pomiêdzy dru¿ynami ki, MKS wyrówna³ wynik, który Piecyka trafi³ w boczn¹ siatkê. Po nym obiekcie zespó³ Podlasia 
„Iskry” Krzemieñ i MKS „Jano- do koñca spotkania nie uleg³ regulaminowym czasie gry by³ Bia³ej Podlaskiej. Z tej rywalizacji 
wianka”. Na goœcinnym boisku zmianie. „Janowianka” zajmowa³a remis 0-0 i o losach spotkania zwyciêsko wysz³a dru¿yna goœci, 
w Krzemieniu dominowa³a „Jano- w tabeli 6 miejsce z dorobkiem mia³a zadecydowaæ dogrywka. Tê wygrywaj¹c 2-0. Spotkanie roz-
wianka”, która mecz zakoñczy³a 9 punktów. lepiej rozpoczêli przyjezdni. W 92´ poczê³o siê fatalnie dla gospo-
wynikiem 4-1. Bramki dla jano- Na tym proszê Pañstwa siê nie koñ-Wielkim sukcesem zakoñczy³o siê Paluch strza³em w d³ugi róg darzy. W 15 minucie spotkania na 
wskiej dru¿yny zdobyli: Piotr cz¹ sportowe rozgrywki MKS „Ja-sobotnie spotkanie dnia 19 wrzeœ- pokona³ dobrze dysponowanego listê strzelców wpisa³ siê Siergiej 
Chmiel, Piotr G¹bka 2, Robert nowianki”. Miejski Klub Sporto-nia br. z Górnikiem II £êczna - Kryka. W 45 minucie na 2-0 pod-w tym dniu Konrada W¹sika.. 
Widz. wy z przesz³o 90 letnim sta¿em, jak wyniki (3-0). Pierwsz¹ bramkê wy¿szy³ D. Leœniak. W drugiej Wydawa³o siê, ¿e ju¿ jest po meczu. 
Swój sukces „Janowianka” umoc- zaznacza Krzysztof Waldemar strzeli³ £. Piecyk. W 12 minucie po³owie spotkania wynik ju¿ nie W 97´ po akcji Roberta Widza na 
ni³a dnia 6 wrzeœnia. MKS rozgry- Ko³tyœ - „ma jeszcze wiele do roze-spotkania P. Chmiel podwy¿szy³ na uleg³ zmianie. Po dziewiêciu kolej-strza³ zdecydowa³ siê Piotr G¹bka. 
wa³ spotkanie IV ligi z „Granic¹” grania. Kolejny mecz janowska 2-0, zaœ 20 minut póŸniej by³o ju¿ kach „Janowianka” zajmowa³a Z tym poradzi³ sobie jeszcze 
Dorohusk. Z tej rywalizacji dru- dru¿yna rozegra przed w³asn¹ pub-3-0, po trafieniu R. Widza. Po tej w tabeli 9 pozycjê z dorobkiem 12 bramkarz Motoru, ale przy dobitce 
¿yna wysz³a zwyciêsko, pokonuj¹c licznoœci¹ 25 paŸdziernika 2015 wygranej janowska dru¿yna plaso- punktów. g³ow¹ kapitana naszej dru¿yny by³ 
rywala 3-1 (1-0). Pierwszego gola roku o godz. 14.00, z STELL¥ wa³a siê w tabeli na 6 pozycji ju¿ bezradny. Goœcie decyduj¹c¹ Sukcesem, zakoñczy³ siê wyjazd 
strzeli³ Piotr Chmiel. Dalsze minu- Kraœnik. Serdecznie zapraszamy.z dorobkiem 12 punktów. o losach spotkania akcjê przepro- MKS-u do Kocka dnia 11 paŸ-
ty spotkania dostarczy³y nam wiele Tekst i foto: Dorota KozdraKolejne spotkanie, tym razem wadzili w 110´, kiedy w zamiesza- dziernika z wynikiem 2-0 (1-0). 

Dnia 18 paŸdziernika 2015 r. podo-
pieczni Marka Krzysztonia roze-
grali na w³asnym boisku spotkanie 
z £KS „Orlêta” £uków. W tej kon-
frontacji Janowianka uwa¿ana by³a 
za faworyta i nie zawiod³a swoich 
sympatyków, chocia¿ mecz koñ-
czy³a w 9-tkê (wykluczenia dla T. 
Sadowskiego i K. Ma³ka). Po tra-
fieniach £ukasza Piecyka, Piotra 
Chmiela, Grzegorza Sobótki, MKS 
zwyciê¿y³ 3:1

„Janowianka” kontra inni…
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Uczniowie klas m³od- ramu jest propagowanie edukacyjno - kulinarnych. nie zachêci³y je do spo¿ywa-
szych Szko³y Podstawowej zdrowego od¿ywiania oraz Podczas warsztatów ucznio- nia wiêkszej iloœci tych pro-
w Bia³ej uczestnicz¹ w Prog- zmiana nawyków ¿ywienio- wie mieli mo¿liwoœæ samo- duktów na co dzieñ. Na za-
ramie „Owoce i warzywa wych u dzieci. dzielnie przygotowaæ sa³at- koñczenie warsztatów p. Jus-

Aby skutecznie i trwale uk- tyna Marciniak z ARR OT w szkole”. Dzieci otrzymuj¹ kê, kolorowe kanapki, deser 
szta³towaæ nawyki ¿ywie- w Lublinie wrêczy³a ka¿de-systematycznie œwie¿e owo- oraz sok warzywno - owoco-
niowe, 16.09.2015 r. ucznio- mu uczestnikowi materia³y ce i warzywa, które przygo- wy. Samodzielne dzia³anie 
wie klasy II i III dodatkowo promocyjne oraz upominki.                 towane s¹ do bezpoœred- i degustacja da³y dzieciom 
wziêli udzia³ w warsztatach Barbara Olechniego spo¿ycia. Celem prog- ogromn¹ frajdê, jednoczeœ-

Program „Owoce i warzywa w szkole” 
z udzia³em uczniów z Publicznej Szko³y 

Podstawowej w Bia³ej

W dniu 6.10.2015 r. z karmelizowan¹ cebulk¹, gotowan¹ metod¹ sous - regionu nauczyli siê przygo-
w Zespole Szkó³ im. Win- ziemniakami puree ze œwie- vide, sok brzoskwiniowo - towywaæ tradycyjne potra-
centego Witosa w Janowie ¿ym czosnkiem i rozmary- jab³kowy, œliwki pod kru- wy i serwowaæ je w nowo-
Lubelskim odby³y siê warsz- nem, sakiewk¹ wieprzow¹ szonk¹, surówki z kie³ków czesny sposób.
taty kulinarne pt. „Smaki z ogórkiem i boczkiem, rzodkiewki, surówka z mar- mgr in¿. Jadwiga Pietras- 
dzieciñstwa” dla uczniów kl. puree z selera, rêcznie ro- chewki z pomarañcz¹. Ucz- nauczyciel przedmiotów 
I, II i IV Technikum ¯y- biony makaron z warzy- niowie korzystaj¹c z pol- gastronomicznych ZS

Foto: Dorota Kozdrawienia i Us³ug Gastrono- wami i piersi¹ z kurczaka skich produktów z naszego 
micznych. Nasza Szko³a 
zosta³a wybrana do udzia³u 
w zajêciach przez Agencjê 
Rynku Rolnego Oddzia³ 
Terenowy w Lublinie, repre-
zentowanej przez Pani¹ mgr 
in¿. Justynê Marciniak. 
Celem warsztatów jest pro-
mocja kuchni Lubelszczy-
zny, produktów regional-
nych oraz prezentacja tech-
nik nowoczesnej dekoracji 
wykonanych potraw. 
Uczniowie pod kierunkiem 
szefa kuchni Pana Artura 
Wawra z Warszawy wraz 
z nauczycielem Pani¹ mgr 
in¿. Jadwig¹ Pietras przy-
gotowali nastêpuj¹ce potr-
awy: krem z czerwonego 
buraka z kozim serkiem, 
krem marchewkowo dynio-
wy, polêdwiczki wieprzowe 

Warsztaty kulinarne „Smaki dzieciñstwa”

Dnia 24 wrzeœnia br. bi- rektor Jadwiga Olech i Pani 
blioteka goœci³a podopiecz- bibliotekarka z Oddzia³u dla 
nych Oœrodka Rewalida- Dzieci Justyna Jakubiec. 
cyjno - Wychowawczego Dzieci grzecznie s³ucha³y 
w Janowie Lubelskim. Dzie- czytanych bajek, a Panie 
ci zapozna³y siê z ksiê- Wychowawczynie zapowie-
gozbiorem bibliotecznym. dzia³y nastêpn¹ wizytê w bi-
Ksi¹¿ki czyta³a Pani Dy- bliotece.                Biblioteka

Czytaj¹ i rozmyœlaj¹

W s³oneczne niedzielne Na piknik przybyli zapro-
popo³udnie mieszkañcy Ru- szeni goœcie: Pan Jerzy Bie-
dy spotkali siê na miejsco- lecki Starosta Powiatu Ja-
wym boisku, aby wspólnie nowskiego oraz Krzysztof 
bawiæ siê i integrowaæ. Spot- Ko³tyœ Burmistrz Janowa 
kanie rozpoczê³o siê od me- Lubelskiego, którzy przy-
czu towarzyskiego rozegra- nieœli ze sob¹ s³odycze dla 
nego pomiêdzy mieszkañca- dzieci i podkreœlili jak wa¿-
mi. Rozgrywka wzbudza³a na jest integracja rodzin 
wielkie zainteresowanie i s¹siadów bo to oni stano-
wœród publicznoœci tym bar- wi¹ spo³ecznoœæ janowsk¹.
dziej, ¿e sk³ad dru¿yn stano- W organizacjê pikniku w³¹-
wili czêsto ojcowie dzieci czyli siê tak¿e mieszkañcy 
i ich dziadkowie. Kolejnym Rudy, którzy przygotowali 
etapem pikniku by³y liczne bigos, kie³baski z grilla oraz 
zabawy i konkurencje spraw- wypieki w postaci ciast.
noœciowe dla dzieci, ich ro- Wspólne œpiewy i zabawa 
dziców oraz babæ i dziad- przy dŸwiêkach muzyki to-
ków. Gromkimi brawami warzyszy³a spo³ecznoœci 
publicznoœæ dodawa³a otu- Rudy, a¿ do godzin wieczor-
chy uczestnikom konku- nych. Na buziach dzieci ma-
rencji, a g³ównie babciom. lowa³ siê szczery uœmiech 
Udzia³ w konkursach by³ i radoœæ, ¿e mog³y siê razem 
nagradzany licznymi s³o- bawiæ ze swoimi rodzinami.
dyczami. Organizatorzy

Piknik Rodzinny 
„Ruda bawi siê i integruje!”

Nadszed³ czas, aby naj- wisku tanecznym sêdziowie 
lepsze pary z zespo³u JUMP i trenerzy. Pary prezento-
rozpoczê³y swoj¹ przygodê wa³y siê w kombinacji 
ze sportowym tañcem towa- 6 tañców: tañce standardo-
rzyskim, gdzie obowi¹zuj¹ we: walc angielski, walc 
œciœle okreœlone zasady, co wiedeñski oraz quickstep 
do tañczonych figur, strojów i tañce latynoamerykañskie: 
i prezentacji. samba, cha cha, jive.
W minion¹ niedzielê tj. Decyzj¹ sêdziów Kuba i Iza 
20.09.2015 roku podczas zajêli miejsce 1, a Miko³aj 
Opolskiej Gali Tañca w Opo- i Pola miejsce 2! Sukces ten 
lu Lubelskim zadebiutowa³y jest wynikiem ciê¿kiej pracy 
dwie pary w kategorii ta- tancerzy i wielogodzinnych 
necznej 12 - 13 lat klasa F: treningów na parkiecie pod 
Miko³aj Kiszka i Pola Pituch okiem trenerów £ukasz 
oraz Jakub Wo³oszyn i Iza- i Kasi Kurzyna.
bela £ukasik. Turniej mia³ Serdecznie gratulujemy tak 
charakter Ogólnopolski, udanego debiutu i ¿yczymy 
a w sk³ad jury wchodzili kolejnych sukcesów!
znani i szanowani w œrodo- JOK

Sukcesów tanecznych 
ci¹g dalszy...

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA

Oddzia³ w Kraœniku ul. Lubelska 51

Poszukuje kandydatów na

AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

z terenu powiatu janowskiego

Wymagane minimum œrednie 

Wykszta³cenie

Oferujemy szkolenie oraz ciekaw¹ pracê

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
MO¯NA UZYSKAÆ W BIURZE ODDZIA£U PZU 

SA W KRAŒNIKU

LUB POD NR TEL. (81) 308 22 75,

Lub kom. 666 889 535

CV mo¿na przesy³aæ na maila 

rrynkowski@pzu.pl

W bie¿¹cym numerze Gazety Janowskiej z powodu braku 
miejsca nie zosta³y opublikowane nastêpuj¹ce materia³y. 
„II Janowskie Dni Rodziny”, „Co nowego w budownictwie 
- wywiad z Andrzejem Paleniem - Naczelnikiem Wydzia³u 
Budownictwa, Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa”, 
„Wspó³czesna rodzina. Problemy i perspektywy pomocy. 
25 lat pomocy rodzinie”. Przepraszamy. Materia³y zostan¹ 
zamieszczone w kolejnym wydaniu Gazety Janowskiej.

Od Redakcji 
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karpackiego. Bardzo udanie powal-
czyli zawodnicy Olimpu Janów 
Lubelski, z których: Moskal Grze-
gorz wywalczy³ z³oty medal w kate-
gorii 85 kg. £ukasik Damian srebrny 
medal w kategorii 100 kg. Lewan-
dowski Piotr br¹zowy medal w kate-
gorii 35kg. Pozostali zawodnicy 
zdobyli punktowane miejsce. JLKS 
"OLIMP" zdoby³ III miejsce w pun-
ktacji klubowej. Zawody wliczane s¹ 
do wspó³zawodnictwa dzieci i m³o-
dzie¿y na 2015r. W Sitañcu ko³o 
Zamoœcia rywalizowali zawodnicy 
w mistrzostwach województwa lu-
belskiego dzieci w zapasach styl kla-
syczny. Z³ote medale zdobyli: Wach 
Jakub kat. 25kg. Nosal Micha³ kat. 
30kg. Pyæ Jakub kat.38kg. Kupiec 
Eryk kat. 53kg. Srebrny medal: 
Lewandowski Piotr kat. 35kg. W dniu 19 wrzeœnia 2015 r. 
Br¹zowe medale: Wach Piotr kat. w Kraœniku odby³y siê Miêdzywoje-
25kg. Jargi³o Maksymilian kat. 30kg.wódzkie mistrzostwa m³odzików 
W punktacji klubowej JLKS "OLIMP" w zapasach styl wolny Region "C". 
Janów Lubelski sklasyfikowany zos-Startowa³o 114 zawodników z 20 
ta³ na II miejscu.klubów województw: lubelskiego, 

JLKS "OLIMP”³ódzkiego, œwiêtokrzyskiego, pod-

W poniedzia³ek 21.09.br Lu- zycznego i zajêciach pozalekcyj- ch³opców - br¹zowy medal mist-
belski Wojewódzki Szkolny nych. Uczniowie startowali w za- rzostw województwa (K. Chmiel, 
Zwi¹zek Sportowy og³osi³ na wodach sportowych zaczynaj¹c K. Powrózek, P. Hulak, J. Lewan-
swojej stronie oficjalne wyniki we wrzeœniu od biegów prze- dowski, P. Brodowski), sztafeta 
corocznej rywalizacji sportowej ³ajowych indywidualnych i szta- szwedzka dziewcz¹t - v-ce 
szkó³ za rok szkolny 2014/2015. fetowych. Indywidualnie Piotrek mistrzostwo województwa (A. 
Janowska Podstawówka zajê³a Hulak zosta³ Mistrzem woje- Szmidt, K. Siczek, W. Stolarek, 
zaszczytne II miejsce w Woje- wództwa, zaœ sztafety zajê³y IV A. Stanicka, K. Peret)i awans do 
wództwie Lubelskim na 318 i V miejsce w województwie na Mistrzostw polski - XI m-ce (A. 
szkó³ rywalizuj¹cych o punkty, XII startuj¹cych ekip. Nastêpnie Szmidt, K. Siczek, A. Stanicka, 
plasuj¹c siê tu¿ za SP7 Œwidnik, okres jesienno - zimowy to czas K. Peret). Wielkie gratulacje dla 
a wyprzedzaj¹c wiele utytu³owa- tenisa sto³owego IV miejsce Jac- wszystkich, którzy przyczynili 
nych szkó³ Lubelszczyzny. ka Szczeckiego i VI miejsce dru- siê do tego sukcesu. ¯yczymy 
Ten historyczny sukces nie jest ¿yny, badmintona - VII miejsce nastêpcom podtrzymania dobrej 
przypadkowy, bowiem ma miej- w województwie, oraz gier zes- passy i w przysz³oœci wygranej 
sce w momencie ukoñczenia nau- po³owych gdzie w pi³ce rêcznej w Rankingu Sportowym Szkó³. 
ki przez klasê 6 B, która by³a ch³opcy zajêli V miejsce, p³ywa- Ze sportowym pozdrowieniem- 
pierwsz¹ w naszej szkole klas¹ nia - sztafeta i A. Szmidt indywi- nauczyciele wychowania fizycz-
sportow¹ i to jej starty w g³ównej dualnie IX m-ce. Wiosna to pow- nego PSP z O.I. w Janowie Lubel-
mierze przyczyni³y siê do odnie- rót do lekkiej atletyki i starty skim - Marzena Sadecka, W³o-
sienia tego wielkiego sukcesu. w czwórboju LA - IV miejsce dzimierz Kulpa, Ryszard Boryñ-
Jest on potwierdzeniem i jedno- dziewcz¹t w mistrzostwach wo- ski, Robert Bratkowski, Zbigniew 
czeœnie nagrod¹ za wysi³ek w³o- jewództwa. Ukoronowaniem Czajkowski, Andrzej Jakubiec.

Tekst: W. Kulpa, Foto: M. Sadecka¿ony na lekcjach wychowania fi- sukcesów by³y sztafety4x100 

Pokazowe lekcje z karate,  Ze wzglêdu na tak du¿e zainte- tak¿e inicjatorem zbudowane- æwiczenie kata (walka z wy-
resowanie i wczeœniejsz¹ re- go w Starej Wsi (w gminie imaginowanym przeciwni-które odby³y siê  29 wrzeœnia  
zerwacjê hali sportowej zajê- Przedbórz) DOJO STARA kiem) oraz kumite (walka w Zespole Szkó³ w Bia³ej 
cia zosta³y przeniesione do WIEŒ - Centrum Japoñskich z przeciwnikiem) ucz¹ wytr-i w Publicznej Szkole Podsta-
sali gimnastycznej przy Pub- Sztuk Walki, najwiêkszego wa³oœci w d¹¿eniu do celu wowej z Oddzia³ami Integra-
licznym Gimnazjum w Jano- takiego oœrodka w Europie. Na i pewnoœci siebie.cyjnymi w Janowie Lubelskim 
wie Lubelskim. Tak du¿e kilku hektarach  znajduje siê Karate jako sport jest dyscy-z akademickim mistrzem 
zainteresowanie japoñskimi 17 komfortowo wyposa¿o- plin¹, bardzo dobrze wp³ywa-Japonii Tajga Hori, 3 dan, zgro-
sportami walki mo¿e dziwiæ, nych domków, których wy- j¹c¹ na ogóln¹ kondycjê, kory-madzi³y blisko 1000 widzów 
ale tak naprawdê karate w Ja- strój i umeblowanie,  a tak¿e guje wady postawy u dzieci, i zaowocowa³y du¿ym zainte-
nowie Lubelskim obecne jest otoczenie nawi¹zuje do trady- wychowuje, uczy wspó³pracy resowaniem uczniów z tych 
od 2001 roku. Jednym ze cji japoñskiej. Na szczycie w grupie oraz technik samo-szkó³ programem SPORTO-
wspó³za³o¿ycieli i pierwszym wzgórza znajduje siê  wielkie obrony i … odrywa dzieci od WY TALENT. Patronat nad 
prezesem klubu karate trady- dojo, czyli sala treningowa. komputera i innych mediów.  realizacj¹ programu obj¹³ Bur-
cyjnego by³ Ryszard Majkow- Ca³y obiekt w ekologiczny A trenowaæ mo¿na równie¿ mistrz Janowa Lubelskiego, 
ski. Przez te wszystkie lata ja- sposób zaopatrywany jest w domu - ka¿dy mo¿e mieæ pan Krzysztof Ko³tyœ. Janów 
nowscy karatecy prowadzeni w energiê - geotermia plus w³asne dojo! Karate uprawia-

jest jednym z 50 miast w Pol-
przez senseja Piotra Wojtkow- panele s³oneczne.  Codziennie ne jest przez ludzi w ró¿nym 

sce, w których realizowany 
skiego, 3 dan zajmowali czo- dziesi¹tki m³odszych i star- wieku. Na treningach, obo-

bêdzie przez 3 miesi¹ce dar-
³owe miejsca na zawodach szych karateków  doskonal¹ tu zach czy zawodach spotkaæ 

mowy, finansowany przez krajowych i zagranicznych.  pod okiem doœwiadczonych mo¿na ca³e rodziny uprawia-
Ministerstwo Sportu i Turysty- SPORTOWY TALENT mo¿e instruktorów swoje umiejêt- j¹ce karate. Obok wspomnia-
ki program SPORTOWY zmobilizowaæ nowe pokolenie noœci, zdaj¹ egzaminy na wy¿- nej ju¿ Starej Wsi istniej¹ inne 
TALENT. Sta³o siê to mo¿liwe mistrzów. sze stopnie, poznaj¹ kulturê mo¿liwoœci intensywnego 
za spraw¹ prezesa Lubelskie- Karate wywodzi siê z Japonii Japonii, wypoczywaj¹. Rów- treningu jak chocia¿by Letnia 
go Zwi¹zku Karate Tradycyj- i jest sztuk¹ walki go³ymi rê- nie¿ dla 2 najlepszych uczest- Akademia Karate w Zwie-
nego i Trenera Kadry Narodo- kami i stopami, które po wielu ników programu SPORTO- rzyñcu, obóz na Helu czy  Zi-
wej Juniorów, senseja Andrze- latach treningu staj¹ siê sku- WY TALENT przewidziany mowa Akademia w Zakopa-
ja Maciejewskiego, 4 dan. teczn¹ broni¹. Techniki obro- jest bezp³atny pobyt w Dojo nym. Trenuj¹cy mog¹ porów-
Zajêcia z dzieæmi prowadzi ny i ataku doskonalone by³y Stara Wieœ. naæ swoje umiejêtnoœci pod-
wicemistrz œwiata z 2014 ro- przez ró¿nych mistrzów i  tak Ka¿dy trening karate odbywa czas zawodów regionalnych, 
ku, sensei Cezary Osie³, 1 dan, powsta³y ró¿ne style. Ojcem siê w dojo, niezale¿nie od tego ogólnopolskich i œwiatowych. 
a pomaga mu pani Karolina karate jest Gichin Funakoshi. czy jest to sala, boisko, park Uprawianie karate nie jest dro-
Kufel, 1 kyu. Jego uczniem by³ Hidetaka czy pla¿a i obowi¹zuje w nim gie - potrzebne s¹ kimono, pas, 
Treningi karate rozpoczê³y siê Nishiyama (1928-2008), u któ- etykieta, tj. zasady zachowa- bose nogi i... du¿o chêci.
w pi¹tek, 02 paŸdziernika rego nauki pobiera³ sensei nia po³¹czone z dyscyplin¹, Wszystkim, którzy rozpoczy-
2015 r. Zg³osi³o siê ok. 100 W³odzimierz Kwieciñski, których z³amanie poci¹ga za naj¹ przygodê z karate trady-

8 dan, obecny prezes Œwiato- sob¹ kary, np. 20 „pompek”. cyjnym ¿yczymy wielu sukce-uczniów, którzy zostali po-
wego i Polskiego Zwi¹zku Etykieta w po³¹czeniu z tre- sów.dzieleni na 2 grupy treningo-
Karate Tradycyjnego. Jest on ningiem ogólnorozwojowym, we (klasy 1-3 oraz klasy 4-6). 

Janowska podstawówka potêg¹ 
sportow¹ na LubelszczyŸnie

Sportowy Talent wystartowa³!

Z³ote Medale zapaœników 

Tekst i foto: Marek Flis 
i Ryszard Majkowski
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„Trzeba tak patrzeæ na œwiat, jako wartoœæ”, a tak¿e zapozna- szczególne przes³anie - zwrócenie Babæ i Super Dziadków”. G³ówn¹ Wszystko z myœl¹ aktywizacji 
aby stale go odkrywaæ na nowo i na liœmy siê z prezentacj¹ bajki uwagi na rolê rodziny we wspó³- pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ osób starszych we wspó³czesnym 
nowo” - wy¿ej przywo³ana myœl w wykonaniu Grupy Teatralnej czesnym œwiecie z uwzglêdnie- jest Zofia Widz - Bary³a, która ¿yciu spo³eczeñstw. Czy szko³a 
by³a puent¹ spotkania inaugu- funkcjonuj¹cej przy ZERiI w Ja- niem g³ównego celu - jak nale¿y w porozumieniu z Lubelsk¹ Szko³¹ przyniesie zamierzone rezultaty? 
racyjnego Polskiego Zwi¹zku nowie Lubelskim. kszta³towaæ spo³eczne postrze- Super Babæ i Super Dziadków, Patrz¹c na dotychczasowe osi¹g-
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Spotkanie, które odby³o siê w ra- ganie osób starszych oraz jakie postanowi³a w Janowie Lubelskim niêcia Polskiego Zwi¹zku Emery-
o/Rejonowy w Janowie Lubel- mach programu „Aktywny Dzia- dzia³ania nale¿y podejmowaæ, aby otworzyæ szko³ê, której g³ównym tów, Rencistów i Inwalidów 
skim, które odby³o siê 25 wrzeœnia dek, Aktywna Babcia” (przy zapewniæ tym osobom godne celem jest nie tylko utworzenie o/Rejonowy w Janowie Lubel-
br. Podczas spotkania us³yszeliœmy wsparciu finansowym janowskie- ¿ycie. Warto tu zaznaczyæ, ¿e grupy teatralnej, ale zajêcia kom- skim, mo¿na z pewnoœci¹ po-
interesuj¹cego wyk³adu dr Zofii go Starostwa oraz Lokalnej Grupy niniejsze spotkanie by³o inaugu- puterowe, zajêcia z podstaw psy- wiedzieæ, ¿e… tak.
Zaorskiej na temat „D³ugie ¿ycie Dzia³ania „Leœny Kr¹g) mia³o racj¹ janowskiej szko³y „Super chologii, pedagogiki. Test i foto: Dorota Kozdra

Jaki wk³ad wnosz¹ osoby starsze w ¿ycie spo³eczeñstw?

W dniu 30 wrzeœnia wiersza Brzechwy. Zwie- wodzie”, budynki letniej oko³o 200 - metrowym 
2015 roku, w piêkny, s³o- dziliœmy tu synagogê, piê- rezydencji Zamoyskich odcinku rzeki powsta³o 20 
neczny, jesienny dzieñ, knie odnowion¹ cerkiew, i browar. Nad  Jeziorem niewielkich wodospadów. 
cz³onkowie Klubu Seniora zabytkowe koœcio³y i pom- Echo wypiliœmy aromaty- Wycieczkê zakoñczyliœmy 
„Janowiacy” wyruszyli na nik  s³ynnego chrz¹szcza. czn¹ kawê z dro¿d¿ów- w miejscu ogniskowym 

Nastêpnie udaliœmy siê do zwiedzanie Roztocza Œrod- kami. St¹d udaliœmy siê  do Nadleœnictwa Józefów. 
Zwierzyñca, który pe³ni³ kowego. Rozpoczêliœmy od Józefowa, gdzie z wie¿y PóŸnym wieczorem, roz-
funkcjê letniej rezydencji mszy w Bazylice Œw. Anto- widokowej podziwialiœmy œpiewanym autobusem  
Zamoyskich. Przebywa³a tu niego w Radecznicy i zwie- kamienio³omy i panoramê wróciliœmy do domu. To by³ 
Marysieñka Sobieska, by³a dzeniu Ÿróde³ka Œw. An- Roztocza. Docelowym kie- dzieñ pe³en wra¿eñ, wspól-
¿ona ordynata Sobiepana toniego. Drugim etapem runkiem by³ Susiec ze nie spêdzonego czasu 
Zamoyskiego. Ciekawym by³ Szczebrzeszyn, gdzie s³ynnymi szumami na Tan- wœród znajomych i przy-
zabytkiem Zwierzyñca jest „chrz¹szcz brzmi w trzci- wi. To niezwykle malow- jació³.
barokowy koœció³ek „Na H.J. £ukasznie” wed³ug fragmentu nicze miejsce, gdzie na 

Seniorzy na wycieczce po Roztoczu

Warsztaty Terapii Zajêciowej Caritas w Janowie 
Lubelskim posiadaj¹ w sprzeda¿y kwiaty, wi¹zanki 
i ozdoby nagrobne. Zapraszamy do naszej placówki 
przy ul. Zamoyskiego 77 (budynek starego szpitala 
za hospicjum) od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach 8.00 - 14.00. Gwarantujemy du¿y 
wybór i bardzo atrakcyjne ceny!

Regina Ma³ek - WTZ w Janowie Lubelskim

Warsztaty Terapii Zajêciowej 
Caritas w Janowie Lubelskim 

posiadaj¹ w sprzeda¿y kwiaty

Z dniem 1 paŸdziernika 2015 r. nastêpuje zmiana godzin 
pracy Urzêdu Skarbowego w Janowie Lubelskim:

>  poniedzia³ek od godz. 7:30  do godz. 18:00
>   wtorek od godz. 7:30  do godz. 15:30

œroda od godz. 7:30  do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30  do godz. 15:30
pi¹tek od godz. 7:30  do godz. 15:30

Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie 2. Osoba nie uczestnicz¹ca w kszta³ceniu 
Lubelskim informuje o naborze wniosków formalnym w trybie stacjonarnym,
o przyznanie bezrobotnemu œrodków na 3. Osoba nie uczestnicz¹ca w szkoleniu 
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej finansowanym ze œrodków publicznych 
w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób w ci¹gu ostatnich 4 tygodni.
m³odych pozostaj¹cych bez pracy w powie- Wysokoœæ dotacji wynosi 20 000z³./os. 
cie janowskim (I)" wspó³finansowanego Wnioski przyjmowane bêd¹ a¿ do wyczer-
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego- pania œrodków.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Wniosek wraz z formularzem informacji 
Rozwój. przy ubieganiu siê o pomoc de minimis 
W ramach naboru przewidziane s¹ dotacje dostêpne s¹ na stronie internetowej PUP 
dla 18 mê¿czyzn, spe³niaj¹cych poni¿sze w Janowie Lubelskim: 
za³o¿enia:
1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed w zak³adce wzory dokumentów - pliki do 
ukoñczeniem 30 roku ¿ycia), pozostaj¹ca pobrania.
bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ 
Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim jako w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy lub 
osoba bezrobotna, pod nr tel. 15 8720 240, wew. 15.

www. janow.pup.gov.pl 

ŒRODKI NA ROZPOCZÊCIE 
DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ

„Uroki ziemi ojczystej,
Poznajemy przez wycieczki”

Naczelnik Urzêdu Skarbowego 
w Janowie Lubelskim informuje
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