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Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 

zapachu choinki nios¹cej nadziejê i mi³oœæ. 

Rodzinnego ciep³a przy wigilijnym stole oraz 

wytrwa³oœci i wiary w spe³niaj¹ce siê marzenia

w nadchodz¹cym 

Nowym Roku 2017.

Niech radosna atmosfera Œwi¹t przepe³nionych 

mi³oœci¹, dobroci¹ zagoœci w naszych sercach 

na zawsze

„Ja przyszed³em na œwiat jako œwiat³o, 

aby kto we mnie wierzy nie pozostawa³ w ciemnoœci”

J 12.46

Ewa Janus

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Krzysztof Ko³tyœ

Burmistrz Janowa Lubelskiego

¿ycz¹

Nowe inwestycje s³u¿¹ce poprawie infrastruktury nad 
Zalewem Janowskim, to kolejny krok janowskiego 
samorz¹du w kierunku rozwoju i ochrony turystycznych 
walorów dziedzictwa natury, a tak¿e poprawy atrakcyjnoœci 
miejsc o szczególnych walorach naturalnych. Mowa 
o projekcie pn. „ZOOM NATURY i KULTURY”, na który 
Gmina Janów Lubelski zdoby³a dofinansowanie. Wniosek 
o przyznanie dofinansowania zosta³ z³o¿ony w dniu 29 
stycznia 2016 r. Og³oszenie wyników konkursu mia³o miejs-
ce 2 grudnia br. Projekt „ZOOM NATURY i KULTURY” 
w konkursie z wnioskami innych beneficjentów z terenu 
województwa lubelskiego zaj¹³ drugie miejsce. Ca³kowita 
wartoœæ projektu to suma rzêdu 2 489 458, 50 z³, w tym 
kwota dofinansowania – 2 113 361, 37 z³.

Nowe inwestycje nad      
 Zalewem Janowskim 

i nie tylko

Wielkie i ca³kiem malutkie, jod³y, œwierki, sosny – zielone 
drzewko jako jeden z symboli Œwi¹t Bo¿ego Narodzenie. 
Na Rynku Starego Miasta w Janowie Lubelskim znajduj¹ siê 
choinki przystrojone ozdobami. Ozdoby zosta³y wykonane 
przez dzieci z przedszkoli i szkó³ podstawowych. Mówimy 
o Przedszkolu Nr 1 przy ul. Ogrodowej, Nr 3 przy ul. Wiejskiej, 
Punkcie Przedszkolnym i Œwietlicy przy Publicznej Szkole 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubels-
kim. Dekoracje zosta³y wykonane przez przedszkolaków pod 
kierunkiem Pañ. Dnia 16 grudnia 2016 roku, przy pomocy 
i udziale stra¿aków z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Janowie Lubelskim, oraz stra¿aków ochotników 
z Bia³ej i Zofianki, przedszkolaki przystroi³y miejsk¹ choinkê. 
Przy zapachu zielonej choinki, p³yn¹cych kolêd, ¿yczeñ, dnia 
18 grudnia 2016 roku, na Rynku Starego Miasta w Janowie 
Lubelskim ju¿ po raz czwarty spotkaliœmy siê na wspólnej 
Wigilii. Zabrzmia³y kolêdy, us³yszeliœmy œwi¹teczne ¿yczenia, 
po³amaliœmy siê op³atkiem, a tak¿e zasmakowaliœmy 
wigilijnych potraw.

cd. na stronie 16

Wspólna Wigilia na Janowskim Rynku

Uzdolnienie muzycznie, utalentowani plastycznie, czy 
wokalnie. Dla jednych ulubionymi przedmiotami s¹ nauki 
humanistyczne, dla innych œcis³e. To uczniowie, którzy 
uzyskuj¹ bardzo dobre wyniki w nauce. Ide¹ Funduszu jest 
wyró¿nienia w³aœnie tych uczniów. Przypomnijmy, ¿e 
Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha Kaczyñskich zosta³ 
powo³any z inspiracji miejscowych samorz¹dowców, 
przedstawicieli organizacji spo³ecznych wywodz¹cych siê 
ze œrodowisk prawicowych. Jak podkreœla Artur Pizoñ – 
„Pomys³ zrodzi³ siê, aby uczciæ pamiêæ tragicznie zmar³ej 
w Katastrofie Smoleñskiej Pary Prezydenckiej Œp. Marii 
i Lecha Kaczyñskich”. 
W tym roku tak, jak w poprzednim, Komisja Stypendialna 
przyzna³a 25 stypendiów edukacyjnych. Uczniowie Ci 
zostali zg³oszenie przez proboszczów parafii z dekanatu 
modliborskiego i janowskiego, w porozumieniu z Dyrek- Janowa Lubelskiego, Grzegorza Pyrzyny – Starosty 
torami Szkó³. Uroczyste wrêczenie stypendiów laureatom Janowskiego oraz ks. kan. dr Jacka Staszaka - proboszcza 
odby³o siê 20 grudnia br. Janowskim Oœrodku Kultury. parafii p.w. Œw. Jana Chrzciciela, wrêczono laureatom 
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ stypendia. Nim zosta³y wrêczone stypendia, zosta³ 
Technicznych. wyœwietlony film przypominaj¹cy sylwetki Marii i Lecha 
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ Grzegorz Czelej – Wice- Kaczyñskich, w dalszej kolejnoœci us³yszeliœmy o idei 
marsza³ek Senatu, który w towarzystwie Jerzego Bielec- powo³ania funduszu.
kiego – Pos³a na Sejm RP, Krzysztofa Ko³tysia  - Burmistrza cd. na str. 13

Stypendyœci Funduszu Stypendialnego 
im. Marii i Lecha Kaczyñskich
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ZINKPOWER z 37 cynkowniami ogniowymi w 10 pañstwach 
w Europie, Ameryce i Azji, Jesteœmy równie¿ znani 
z wszechstronnoœci naszych cynkowni, ich dobrej jakoœci 
i elastycznoœci. W grupie mo¿emy ocynkowaæ od 
najmniejszej œrubki a¿ do du¿ych i ciê¿kich dŸwigarów, 
gdziekolwiek nasi klienci tego potrzebuj¹. Ochrona 
œrodowiska zawsze by³a jednym z podstawowych elementów 
w naszym biznesie. Jakoœæ i ochrona œrodowiska by³y 
kluczowymi aspektami naszej filozofii od najwczeœniejszych 
etapów - na d³ugo, zanim  sta³a siê s³owem wytrychowym”.
W janowskiej ocynkowni bêdzie mo¿na cynkowaæ elementy 
o d³ugoœci do 7 mb i wadze 2-3 ton, bezpoœrednio 
zatrudnienie znajdzie 40- 60 pracowników. Firma bêdzie 
korzystaæ z us³ug miejscowych firm utrzymuj¹cych zieleñ, 

przedstawi³ obecn¹ sytuacjê finansow¹ Szpitala w Janowie W Janowskim Oœrodku Kultury 02.12.2016 roku odby³a czystoœæ itd. Na podstawie doœwiadczeñ mo¿na oczekiwaæ 
Lubelskim. Zad³u¿enie Szpitala wynosi ponad 23 miliony siê XXVI Sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. ¿e powstanie ocynkowni przyci¹gnie kolejne firmy, które 
z³otych. Uda³o siê uzyskaæ kredyt w wysokoœci 11 milionów Z posiedzenia obrad zdjêto zagadnienia dotycz¹ce stawek zechc¹ inwestowaæ w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej 
z³otych, który pozwoli na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „Borownica”. 
kredytów. Obecna sytuacja w Szpitalu jest trudna i bêdzie Przesuniêto na pocz¹tek obrad wyst¹pienie Prezesa Firmy Ze strony Prezesa Zbigniewa Miodowskiego pop³ynê³y 
wymagaæ samodyscypliny wœród personelu. Nie przewiduje ZINKPOWER, pana Zbigniewa Miodowskiego. wyrazy uznania dla pracowników Referatu Promocji 
siê zwolnieñ, zmniejszenie zatrudnienia nastêpowaæ bêdzie Wyst¹pienie dotyczy³o budowy nowoczesnej ocynkowni na i Rozwoju w Urzêdzie Miejskim za profesjonalizm 
poprzez odejœcia pracowników na emerytury. Nie planuje siê terenie Podstrefy Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej w obs³udze inwestorów. Firma ZINKPOWER niemal 
zamykania któregokolwiek oddzia³u.Strefy Ekonomicznej EURO-Park WIS£OSAN. równolegle budowaæ bêdzie kolejn¹ ocynkowniê w Dêbicy. 
Kolejnym punktem obrad by³y informacje z dzia³alnoœci ZINKPOWER Wschód Sp. z o. o. bêdzie obiektem Po zakoñczeniu prezentacji realizowano za³o¿ony porz¹dek 
Urzêdu Miejskiego z dzia³alnoœci pomiêdzy sesjami. Wœród bliŸniaczym do ZINKPOWER Buk, zlokalizowanym obrad. Podjêto uchwa³ê zmiany organizacyjnej dotycz¹cej 
przekazanych informacji przez Burmistrza Krzysztofa w Nieporuszowie, Gmina Buk ko³o Poznania oraz podobnym wspólnej obs³ugi finansowej, administracyjnej i organizacji 
Ko³tysia szczególn¹ uwagê zwróci³a  informacja do ZINKPOWER Wielkopolska w Kr¹goli Gmina Stare jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminê 
o uzyskaniu œrodków finansowych na  projekt ZOOM Miasto ko³o Konina. Obiekty powsta³y w 2010 i 2012 roku. Janów Lubelski. Podczas Sesji podjêto tak¿e uchwa³y 
NATURY I KULTURY. Kolejn¹ wa¿n¹ informacj¹ jest Firma planuje wybudowanie ocynkowni w dziewiêæ dotycz¹ce zamiany nieruchomoœci gruntowych, wyra¿ono 
decyzja z Zarz¹du Dróg Krajowych i Autostrad, miesiêcy po uzyskaniu pozwolenia na budowê, przewiduje równie¿ zgodê na przed³u¿enie dzier¿awy dzia³ek 
wybudowana zostanie œcie¿ka pieszo-rowerowa po prawej siê ¿e rozpoczêcie budowy nast¹pi wiosn¹ 2017 roku. Koszt z punktami us³ugowymi. Na wniosek Moniki Machulak,  
stronie drogi krajowej z Janowa Lubelskiego do Zofianki inwestycji wyniesie 35 – 40 milionów z³otych. Prezes Skarbnika  Gminy, dokonano zmian w bud¿ecie.  Uchwa³a 
Górnej. Radni zostali tak¿e poinformowani o zawansowaniu zaznaczy³, ¿e w Janowie Lub. przewiduje siê rozbudowê w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
inwestycji drogowych, o których piszemy w oddzielnych zak³adu w drugim etapie do ³¹cznej wartoœci inwestycji 60 Janowskiemu znalaz³a pe³n¹ akceptacjê wœród radnych. 
materia³ach. Po zapytaniach i wolnych wnioskach milionów z³otych. Przy budowie bêd¹ mog³y uczestniczyæ Pomoc w wysokoœci ponad 30 tysiêcy z³otych ma byæ  
Przewodnicz¹ca Ewa Janus zamknê³a obrady XXVI Sesji miejscowe firmy budowlane szczególnie przy pracach przeznaczona na zakup sprzêtu medycznego na Oddziale 
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.ziemnych. Prezes mówi³ tak¿e: „Jesteœmy jedn¹ z wiod¹cych Po³o¿niczo - Ginekologicznym. Obecny podczas obrad 

Tekst i foto: Jan Machulakw œwiecie grup cynkowniczych. Reprezentujemy pod mark¹ Wicestarosta Powiatu Janowskiego Antoni Kulpa 

Sesja z dobr¹ perspektyw¹ na 2017 rok

Dodajmy, ¿e w ramach projektu zrealizowane bêd¹ urz¹dzeñ monitoringu). Wyposa¿enie infrastruktury in- zadania Nadleœnictwa Janów Lubelski. W ramach których 
zadania dotycz¹ce: uzupe³nienia i powi¹zania uk³adu formatycznej w nowe urz¹dzenia u³atwiaj¹ce dostêp do zostan¹ oznakowane atrakcyjne miejsca, a tak¿e dojœcia do 
komunikacyjnego maj¹cego za cel u³atwienie dostêpu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, zabezpie- nich na terenie kompleksu leœnego, w tym Baza Kusza 
miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie w rejonie czenie i udostêpnieni walorów dziedzictwa przyrodniczego ”Garbatego” na Tu³owych Górach, „Stary” Pomnik Bitwy 
Zalewu Janowskiego (doszczelnienie grobli zbiornika zabytkowego Parku Miejskiego (wykonanie œcie¿ki nad Branwi¹ i tzw. Dwugajówkê na terenie rezerwatu „Lasy 
wodnego, wykonanie œcie¿ki pieszo-rowerowej wokó³ dendrologicznej w Parku Miejskim z planem, wykonanie Janowskie” oraz Cmentarzysko cia³opalne kultury 
zalewu (grobla) z kostki brukowej, remont mostków, aktualizacji i uzupe³nienia aplikacji elektronicznej na przeworskiej Pikule.
wykonanie pomostu rekreacyjnego dla niepe³nosprawnych, urz¹dzenia mobilne z przewodnikiem multimedialnym 
wykonanie promenady nad pla¿¹ z drewna i kostki i pozycjonowaniem GPS, w tym dla œcie¿ki dendrologicznej 
brukowej). Roboty budowlane w zakresie infrastruktury w Parku Miejskim, oraz przewodnika wirtualnego po 
technicznej, sanitarnej i zagospodarowania terenu, w tym atrakcyjnych turystycznie miejscach dziedzictwa natural- Projekt dofinansowany w ramach Dzia³ania 7.1 Dziedzictwo 
z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych (monta¿ nego i kulturowego). Udostêpnienie nowych miejsc kulturowe i naturalne Regionalnego Programu 
lamp LED hybrydowych solarno -wiatrowych przy grobli, w zakresie dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
uzupe³nienie urz¹dzeñ sanitarnych w rejonie Zalewu, i historycznego atrakcyjnych turystycznie na terenie 2020. Liderem jest Gmina Janów Lubelski, w partnerstwie 
uzupe³nienie drobnej infrastruktury (³awki, kosze, kosze kompleksu Lasów Janowskich w nawi¹zaniu do istniej¹cych z Nadleœnictwem Janów Lubelski.
z segregacj¹ odpadów, stojaki rowerowe), zakup i monta¿ szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych) to Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowe inwestycje nad Zalewem Janowskim i nie tylko, 
czyli projekt „ZOOM NATURY i KULTURY”

cd. ze str.1
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Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to licz¹ca 1980 argumentów przemawia jednak za mo¿liwoœci¹ stworzenia gmin oœciennych w celu rozszerzenia bazy szlaków 
km trasa przebiegaj¹ca przez województwa: warmiñsko- szlaków ³¹cznikowych w stronê Stalowej Woli, Pysznicy rowerowych na inne gminy. Przypomnijmy, ¿e w bie¿¹cym 
mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i œwiêto- i ich po³¹czenia z Green Velo. Obecni na spotkaniu roku Gmina Janów Lubelski wykona³a nowe oznakowanie 
krzyskie. Na odcinku lubelskim liczy dok³adnie 359 km specjaliœci ds. turystyki rowerowej zaproponowali, czterech szlaków rowerowych: niebieski „Wyprawa do 
i przebiega przez powiaty: bialski, w³odawski, che³mski, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie na pocz¹tku Leœnego Skarbca” (d³ugoœæ 52 km), zielony „Glinianych 
krasnostawski, zamojski, bi³gorajski i tomaszowski. opracowanie koncepcji rozwoju œcie¿ek rowerowych na Garnków” (d³ugoœæ 15 km), ¿ó³ty „Pêtla do W³adys³awowa" 
Wyj¹tkowoœæ i ró¿norodnoœæ regionów, przez które prowa- terenie Janowa Lubelskiego, kolejno zapoznanie siê ze (d³ugoœæ 14 km) oraz szlak rowerowy czerwony o przebiegu 
dzi szlak podkreœlaj¹ atrakcje turystyczne, przyrodnicze szlakami rowerowymi znajduj¹cymi siê na terenie gminy - parking przy drodze Janów Lubelski – Szklarnia do 
i kulturowe. i powiatu. Rozmawiano tak¿e o mo¿liwoœci zainstalowania Gier³achów i dalej w kierunku szlaku niebieskiego (d³ugoœæ 
Gmina Janów Lubelski planuje po³¹czyæ siê z tras¹ Green w telefonach aplikacji mobilnej bez internetowego 11 km).
Velo. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z opracowaniem po³¹czenia. Przewidziano równie¿ spotkania z w³adzami Tekst i foto: Dorota Kozdra
strategii okreœlaj¹cej kierunek tej trasy rowerowej. Na 
ostatnim spotkaniu, maj¹cym miejsce 30 listopada br. 
w Urzêdzie Miejskim goœciliœmy przedstawicieli z Urzêdu 
Miasta z Lublina: Macieja Lubasia WSP ds. Mobilnoœci 
Aktywnej, Aleksandra Wi¹cka – Asystenta Prezydenta 
ds. Polityki Rowerowej oraz Paw³a Cala z Towarzystwa dla 
Natury i Cz³owieka.
Podczas spotkania rozmawiano na temat propozycji 
przy³¹czenia szlaków rowerowych do trasy Green Velo. 
Pad³y dwie propozycje. Jedna z nich mówi¹ca o tym, aby 
wyprowadziæ trasê z Janowa Lubelskiego w kierunku 
Jastkowic, druga w kierunku Zwierzyñca. Najwiêcej 

To ju¿ kolejna nagroda otrzymana dla Gminy Janów Wœród nich znalaz³y siê inwestycje budowlane z obszaru architektonicznych, jakoœæ wykonania, oraz aspekt wartoœci 
Lubelski dotycz¹ca Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Tym Polski Wschodniej, Ukrainy i Bia³orusi. spo³ecznych i kulturowych. 
razem w konkursie „DOM 2016” organizowanym przez Niniejszy konkurs, jak podkreœlaj¹ organizatorzy „jest W tym roku mia³a miejsce XVI edycja. Uroczysta Gala 
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. najwiêkszym przegl¹dem dokonañ architektonicznych, odby³a siê 9 grudnia 2016 roku w Filharmonii Lubelskiej. 
Niezwykle mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasza Gmina zajê³a in¿ynierskich i konserwatorskich w Europie Wschodniej”. Nagrodê odebra³ Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof 
I miejsce za najlepsz¹ inwestycjê budowlan¹ po obu stronach Warto tu zwróciæ uwagê, i¿ inwestycje zosta³y ocenione Ko³tyœ.
wschodniej granicy UE w kategorii Przestrzenie Publiczne. przez miêdzynarodow¹ Kapitu³ê, która przy ocenie wziê³a 

Tekst : Dorota Kozdra
Dodajmy, ¿e w tym roku jury oceni³o 40 obiektów. pod uwagê nie tylko walory i oryginalnoœæ rozwi¹zañ 

Otwarcie nowej siedziby Banku Spó³dzielczego w Janowie Lubelskim 

Gmina Janów Lubelski planuje powiêkszyæ swoje szlaki rowerowe 
poprzez przy³¹czenie do trasy Green Velo

„Kryszta³owa Ceg³a” dla Gminy Janów Lubelski

Dnia 2 grudnia 2016 r. w obecnoœci pracowników Banku, 
zaproszonych goœci, w³adz samorz¹dowych mia³o miejsce 
uroczyste przeciêcie wstêgi, a tym samym otwarcie nowej 
siedziby Banku Spó³dzielczego w Janowie Lubelskim przy 
ul. Zamoyskiego 53A.  Nowe miejsce pracy poœwiêci³ Ks. 
Kan dr Jacek Beksiñski – Proboszcz Parafii pw. Œw. Jadwigi 
Królowej w Janowie Lubelskim. Podczas uroczystego 
otwarcia Marian Zamoyski – Prezes Zarz¹du, wspomnia³, ¿e 
Bank jest nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem z mi³¹ 
aran¿acj¹. Atutem nowej siedziby Banku s¹ funkcjonalne ch³odzone. Na parterze budynku znajduje siê obs³uga 
przestrzenne pomieszczenia biurowe, nowoczesna klienta, na pierwszym piêtrze stanowiska pracy biurowej 
architektura z przeszkleniami. Nie tylko wygl¹d, równie¿ i pomieszczenia dla Zarz¹du, zaœ na poddaszu 
ró¿norodnoœæ oferowanych us³ug sprawiaj¹, ¿e Bank jest pomieszczenia archiwalne. Bank dostosowany jest dla osób 
wizytówk¹ nale¿¹c¹ do tego typu instytucji. Nale¿y w tym niepe³nosprawnych, w budynku znajduj¹ siê windy, przed 
miejscu odnotowaæ, ¿e 28 kwietnia 2016 roku nast¹pi³a bankiem – bankomat. Obok budynku od strony ulicy Jana 
zmiana nazwy Powiatowego Banku Spó³dzielczego na Bank Paw³a II znajduje siê parking dla klientów, natomiast 
Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim. Terenem swojego w podziemiach budynku dla pracowników Banku. Nale¿y 
dzia³ania Bank obejmuje województwo lubelskie oraz przypomnieæ, ¿e Bank Spó³dzielczy jest najstarszym 
terenu powiatu stalowolskiego i ni¿añskiego. Bankiem w Janowie Lubelskim. Zosta³ za³o¿ony w 1926 
Przypomnijmy, ¿e „pierwsze wkopanie ³opaty” mia³o roku (czyli funkcjonuje od 100 lat). Podczas uroczystego 
miejsce 23 czerwca 2014 roku, zaœ ju¿ 25 sierpnia 2014 roku otwarcia Banku dnia 2 grudnia 2016 roku, Starosta Janowski 
mia³a miejsce uroczystoœæ podpisania oraz wmurowania Grzegorz Pyrzyna w imieniu w³asnym, jak i samorz¹dow-
Aktu Erekcyjnego. Przypomnijmy, ¿e nowa siedziba Banku ców z Powiatu Janowskiego pogratulowa³ Prezesom, 

uznania wraz ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci oraz funkcjonuje ju¿ od 10 paŸdziernika br. Wczeœniej Bank pracownikom Banku tej piêknej inwestycji, dedykuj¹c 
dalszego prê¿nego rozwoju firmy na kolejne lata. Dodajmy, mieœci³ siê przy ul. Wiejskiej 3. Warto tu zaznaczyæ, ¿e Bank wszystkim Pracownikom s³owa utworu znanego zespo³u 
i¿ Prezesem Zarz¹du Banku jest Marian Zamojski, Spó³dzielczy zaopatrzony jest w nowoczesne instalacje Golec Orkiestra. Podczas dalszej czêœci uroczystoœci zosta³y 
Wiceprezesem ds. handlowych – Andrzej Blacha, i systemy techniczne. Budynek jest ogrzewany i ch³odzony przyznane wyró¿nienia d³ugoletnim pracownikom banku. 
Wiceprezesem ds. ekonomicznych – Dariusz Dziewa. Bank ze Ÿród³a ciep³a znajduj¹cego siê g³êboko pod ziemi¹. Pop³ynê³y tak¿e ¿yczenia i gratulacje. Burmistrz Janowa 
Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim czynny jest od Pompa ciep³a, która zamienia energiê na ciep³o i przekazuje Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ w towarzystwie Ewy Janus 
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00 – 17:00.do pomieszczeñ. Ka¿de pomieszczenie ma swój Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej, gratulowa³ nowoczesnej, 

Tekst i foto: Dorota Kozdraindywidualny system sterowania. Latem z kolei jest przyjaznej klientom inwestycji oraz przekaza³ wyrazy 
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Ponad 200 uczniów ze szkó³ gimnazjalnych (z Zespo³u profilaktycznego pn. „Wolnoœci oddaæ nie umiem”. którego jeŸdzi po Polsce i opowiada  zgubnych skutkach 
Szkó³ w Bia³ej i Publicznego Gimnazjum w Janowie Przypomnijmy, ¿e artysta znany jest z piosenki „Kropl¹ uzale¿nieñ. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania, 
Lubelskim) z Dyrektorami: Jolant¹ Nieœcior i Andrzejem deszczu”. W latach 90.tych zdobywa³a jedno z najwy¿szych Gabriel Fleszar opowiedzia³ o swojej artystycznej drodze, 
Tomczykiem wziê³o udzia³ dnia 9 listopada br., w spotkaniu miejsc w tzw. Top Liœcie. Gabriel zagra³ tak¿e g³ówn¹ rolê pocz¹wszy od grania na ulicy (maj¹c 15 lat) po kontrakt 
z muzykiem Gabrielem Fleszarem. Spotkanie odby³o siê w filmie Bogus³awa Lindy „Sezon na leszcza”. Obecnie (od z firm¹ fonograficzn¹, a tak¿e o swoim uzale¿nieniu od  
w Janowskim Oœrodku Kultury, mia³o charakter koncertu 5 lat) bierze udzia³ w projekcie profilaktycznym, w ramach nikotyny. Muzyk przestrzega³ przed podejmowaniem 

niew³aœciwych decyzji za namow¹ znajomych, uczula³ na 
pewne sytuacje ¿yciowe, podkreœlaj¹c, ¿e jeden wybór mo¿e 
zmieniæ ca³kowicie ¿ycie cz³owieka. Opieraj¹c siê na 
konkretnie dobranych utworach muzycznych (znanych 
wokalistów i zespo³ów: D¿emu, Grzegorza Ciechowskiego), 
uzupe³nionych opowieœciami ze swojego ¿ycia, czy ¿ycia 
swoich znajomych (artystów), skupi³ siê na ukazaniu ca³ego 
procesu z perspektywy osoby uzale¿nionej. Czêsto 
podkreœla³, ¿e ³atwo w nie popaœæ, zaczynaj¹c od b³ahych 
sytuacji, niepozornych u¿ywek. Wspomnia³ równie¿, i¿ 
trzeba mieæ œwiadomoœæ konsekwencji podejmowanych 
przez nas decyzji oraz doceniæ ka¿d¹ chwilê, gdy¿ tak 
naprawdê nie mamy œwiadomoœci, jak d³ugo bêdzie nam 
dane ¿yæ. Spotkanie z gimnazjalistami zakoñczy³ piosenk¹ 
Ch³opców z Placu Broni „Kocham wolnoœæ”, dedykuj¹c j¹  
jako przes³anie dla m³odzie¿y uczestnicz¹cej w tym 
wyj¹tkowym koncercie. Dodajmy, ¿e spotkanie zosta³o 
zorganizowane przez Gminê Janów Lubelski, sfinansowane 
ze œrodków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania 
Narkomanii na 2016 rok.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janów Lubelski jako miasto sportu, ruchu i rekreacji 
- Tak mo¿na podpisaæ spotkanie bran¿y turystycznej 
i oko³oturystycznej, które odby³o siê 15 listopada br. 
w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim. Przedstawi-
ciele instytucji zwi¹zanych z turystyk¹ oraz szeroko 
rozumianej bran¿y turystycznej przyjêli zaproszenie 
Burmistrza Janowa Lubelskiego i przybyli na spotkanie 
z przedstawicielami miasta. Wœród tematów wiod¹cych 
zosta³y omówione takie zagadnienia jak podsumowanie 
sezonu turystycznego 2016, przedstawienie kalendarza 
i zarysu najwiêkszych imprez promocyjnych na 2017 rok, 
nowe wydarzenia promuj¹ce aktywny wypoczynek, w tym cz³onków Grupy Bike Club, wspó³organizatorów maratonu. Katarzyna podkreœli³a, i¿ bêdzie kino dla dzieci, dla 
plany turystyczno – rekreacyjne zwi¹zane z terenem Parku Marcin Kasprzak, Rados³aw Szymañski, Marcin Pawusiak, doros³ych, spotkanie z aktorem, mo¿e dodatkowe atrakcje 
Rekreacji ZOOM NATURY. Pytaj¹c o miniony sezon Ryszard Majkowski. Marcin Kasprzak i Rados³aw jak pokazy cyrkowe. Jeœli chodzi o film, planujemy wpisaæ 
turystyczny – Andrzej Wediuk z Oœrodka Edukacji Szymañski wskazali, i¿ dobr¹ tras¹ na „tak¹” imprezê w program FART-u maratony nocne z interesuj¹cym 
Ekologicznej Lasy Janowskie podkreœli³, i¿ „bardzo dobrym sportowo – rekreacyjn¹ jest trasa ¿ó³ta prowadzona od repertuarem”.
pomys³em by³oby stworzenie pola biwakowego. Coraz Porytowego Wzgórza, przez Janów Lubelski, Wierzcho- Wœród planów promocyjnym, interesuj¹cym pomys³em 
wiêcej osób przyje¿dzaj¹cych do Janowa Lubelskiego – wiska. Przemawia za tym ukszta³towanie terenu i przebieg wed³ug uczestników spotkania by³oby wznowienie 
zaznaczy³ Pan Andrzej –  pyta o t¹ formê wypoczynku. samej trasy. maratonu p³ywackiego nad zalewem, zorganizowanie rajdu 
Warto tu zaznaczyæ, kontynuowa³ Andrzej Wediuk – i¿, Miasto rekreacji rowerowego w Kruczku zimow¹ por¹, zorganizowanie Gry 
nastêpuje zró¿nicowanie wœród osób odwiedzaj¹cych nasze Interesuj¹cym punktem spotkania by³ kalendarz Terenowej. Ciekaw¹ form¹ promocji jest udzia³ w Targach 
miasto, czy gminê. Jest to albo klient indywidualny, albo s¹ przewidzianych imprez na 2017 rok, który przedstawia³a Turystycznych, Konkurs z Paszportem Turystycznym po 
to towarzyskie grupy zorganizowane”. Miniony sezon i omówi³a zebranych Katarzyna Dzadz – Kierownik Ziemi Janowskiej, Konkurs Fotograficzny, czy konkurs na 
pozytywnie wspomina Lucjan Bukryj w³aœciciel Oœrodka Referatu Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego w Janowie Pami¹tki z Ziemi Janowskiej. Swoj¹ wartoœæ jako miejsce 
Wypoczynkowego ALMATUR. Dla Pana Lucjana mi³ym Lubelskim. Oprócz wspomnianego maratonu, gmina Janów sportu, ruchu i rekreacji posiada Park Rekreacji ZOOM 
zaskoczeniem by³ fakt, i¿ w minione lato coraz wiêcej osób Lubelski planuje zmieniæ formê Festiwalu Kaszy Gryczaki NATURY. W przysz³oœci planowana jest jego rozbudowa. 
pyta³o o noclegi. By³y to zielone szko³y, obozy (12- 13 sierpieñ 2017 rok, zespo³y: Piêkni i M³odzi, MIG). Wœród dodatkowych form o¿ywienia Parku s¹ pomys³y na 
m³odzie¿owe. Jak wskaza³a Pani Katarzyna – „kolejna edycja Festiwalu zorganizowanie w ka¿dy weekend spotkañ o charakterze 

Miasto sportu i ruchu Kaszy bêdzie Jubileuszowa, w 2017 roku, spotkamy siê ju¿ dyskotekowym, w niedzielê koncerty, a tak¿e uruchomiæ 
Podczas spotkania wiele uwagi poœwiêcono nowym po raz piêtnasty. Ca³y czas pracujemy nad form¹ naszej punkty sprzeda¿y produktów lokalnych. Zaznaczmy, ¿e 
wydarzeniom promuj¹cym aktywny wypoczynek. imprezy promocyjnej i czekamy tak¿e na Pañstwa goœciliœmy Jadwigê Tatarê – specjalistê w zakresie tworzenia 
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ podkreœli³, i¿ Gmina Janów propozycje. Myœlimy, aby po³¹czyæ kuchniê z muzyk¹, czyli wiosek tematycznych, która wspomnia³a zebranym 
Lubelski w przysz³oœci planuje powiêkszyæ trasê rowerow¹, stawiamy na kulturê i regionalne smaki. W pierwszy dzieñ o pracach zwi¹zanych z powstaniem Wioski Miodowej 
poprzez po³¹czenie z tras¹ Green Velo. Temat turystyki planujemy, aby by³a to kuchnia krakowska, w drugi dzieñ w Wierzchowiskach w Gminie Modliborzyce. Niniejsze 
rowerowej dominowa³ przez ca³e spotkanie, a to za góralska”. Oprócz cyklicznym imprez jak: Ogólnopolskie spotkanie by³o kolejnym dotycz¹cym rewitalizacji. Pani 
przyczyn¹ faktu, i¿ w 2017 roku, a dok³adnie 17 czerwca Spotkania Garncarskie, Krajoznawczy Rajd Rowerowy Joanna Bi³yk – ekspert z firmy EKO–GEO odpowiedzialna 
podczas Dni Janowa (sobotê) w Janowie Lubelskim „Szlakiem Leœnego Skarbca”, w roku 2017, zmieni siê tak¿e za Lokalny Program Rewitalizacji Janowa Lubelskiego, 
odbêdzie siê Mazovia MTB Maraton, pod kierunkiem formu³a FART-u. Zrezygnowano z kina plenerowego, ze przedstawi³a stopieñ zaawansowania prac nad 
Cezarego Zamany – pomys³odawcy, organizatora i twórcy wzglêdu na faktu, i¿ dystrybutorzy nie zgadzaj¹ siê na opracowaniem Lokalnego  Programu Rewitalizacji Janowa 
cyklu Mazovia MTB Maraton oraz wielu innych wyœwietlanie nowoœci w plenerze. Wszystkie filmy bêd¹ Lubelskiego na lata 2016 -2022.
rowerowych imprez. Dodajmy, ¿e na spotkaniu goœciliœmy wyœwietlane w Janowskim Oœrodku Kultury. Pani Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janów Lubelski jako miasto sportu, ruchu i rekreacji

Koncert profilaktyczny z udzia³em Gabriela Fleszara
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Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 
2014 – 2020”. Dodajmy, ¿e umowa 
pomiêdzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, 
a Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o zosta³a 
podpisana 1 wrzeœnia br. Planowany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
ca³kowity koszt realizacji projektu to suma i budowa przy³¹czy kanalizacji sanitarnej 
rzêdu 5 176 095, 14 z³ brutto, w tym kwota w miejscowoœci Bia³a Pierwsza” – to projekt 
dofinansowania 3 576 976, 31 z³. W prze-obejmuj¹cy budowê ponad 3 km kanalizacji 
prowadzonym postêpowaniu wybrano do i przy³¹czy. Zadania realizowane bêd¹ 
realizacji zamówienia najkorzystniejsz¹ w ramach dzia³ania „2.3. Gospodarka 
ofertê z³o¿on¹ przez wykonawcê: WOD-wodno-œciekowa w aglomeracjach oœ 
BUD Sp. z o.o. z Kraœnika. priorytetowa II Ochrona Œrodowiska, w tym 

Dorota Kozdraadaptacja do zmian klimatu Programu 

Ju¿ po raz drugi w tym roku 
spotkali siê przedsiêbiorcy 
z Gminy Janów Lubelski na 
konferencji zorganizowanej wyposa¿enia stanowisk pracy oraz dotacje na utworzenie 
przez Burmistrza Janowa stanowiska pracy oraz po¿yczki na podjêcie dzia³alnoœci 
Lubelskiego Krzysztofa Ko³- gospodarczej. Wœród dodatkowych instrumentów 
tysia. Wœród tematów wiod¹- adresowanych do bezrobotnych do 30 roku ¿ycia, 
cych znalaz³y siê takie zagad- szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê bony 
nienia, jak: „Rozwój przed- szkoleniowe, bony sta¿owe, bony na zasiedlenie, bony 
siêbiorczoœci – turystyka o zatrudnienie. W 2017 roku œrodki, jakimi bêdzie 
medyczna jako faktor roz- dysponowa³ PUP to kwota 6 mln z³otych. Pan Dyrektor 
woju regionu”, omówiony wspomnia³ tak¿e, ¿e wiele osób w tym roku skorzysta³o 
przez Prezes Stowarzyszenia z dofinansowania kursów, szkoleñ ze œrodków Krajowego 
Lubelskiego Klubu Biznesu Funduszu Szkoleniowego. W przysz³ym roku, kwota, jaka 
Agnieszkê G¹sior – Mazur. zostanie przeznaczona na szkolenia bêdzie to suma rzêdu 

Z jakich funduszy europejskich mog¹ w najbli¿szym czasie 300 tys. z³otych. Dla zainteresowanych odwo³ujemy do 
skorzystaæ przedsiêbiorcy? To pytanie, na które strony www.janow.pup.gov.pl/widok/kid/36/0
odpowiedzi¹ s³u¿y³a Karolina Matras – Kierownik Oddzia³u Podczas spotkania Katarzyna Dzadz – Kierownik Referatu 
Funduszy Europejskich w Urzêdzie Marsza³kowskim Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego w Janowie 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zapraszaj¹c Lubelskim, zapozna³a zebranych z planowanym Janowskim 
wszystkim do zapoznania siê z aktualnymi konkursami na Kongresie Przedsiêbiorczoœci, który odbêdzie siê w Janowie 
stronie www.rpo.lubelski.pl oraz www.lawp.eu Lubelskim w przysz³ym 2017 roku. Jak podkreœli³a 
i www.parp.gov.pl Pani Matras zwróci³a szczególn¹ uwagê Katarzyna Dzadz: „chcielibyœmy zaprosiæ firmy, instytucje, 
na œrodki dla przedsiêbiorców na rozwój istniej¹cej firmy. organizacje, aby podzieli³y siê z nami nie tylko dobrymi 
Natomiast Tomasz Kaproñ – Dyrektor Powiatowego Urzêdu praktykami, ale równie¿ swoimi doœwiadczeniami na 
Pracy zapozna³ zebranych z „Funduszami i programami naszym szczeblu lokalnym. Wœród zaproszonych goœci 
rynku pracy na 2017 rok”. Na spotkaniu goœciliœmy tak¿e bêdzie to m.in.. Park Naukowo Technologiczny z Lublina, 
Prezes Lokalnej Grupy Dzia³ania „Leœny Kr¹g” Janinê jak i Inkubatory Przedsiêbiorczoœci”. Dodajmy, ¿e wiosn¹ 
Skubik,  która przekaza³a zaproszonym przedsiêbiorcom przysz³ego roku Referat Promocji planuje we wspó³pracy 
informacje dotycz¹ce „Œrodków finansowych dostêpnych z M³odzie¿owym Centrum Kultury zorganizowaæ Targi 
dla przedsiêbiorców za poœrednictwem LGD „Leœny Kr¹g”. Pracy. Udzia³ w Targach wezm¹ przedsiêbiorcy, szko³y 
Podczas spotkania zosta³a równie¿ przedstawiona oferta ponadgimnazjalne, jak równie¿ przedstawiciele firm. Pani 
dotycz¹ca Mikropo¿yczki – Fundacji Wspomagania Wsi Katarzyna dodaje „czekamy na propozycje tematów, które 
przez Tomasza Iwankiewicza. Tomasz Kaproñ – Dyrektor mog³yby zainteresowaæ uczestników spotkania. Podaje 
PUP w Janowie Lubelskim omówi³ instrumenty pracy, które maila promocja@janowlubelski.pl”. 
oferuje Powiatowy Urz¹d Pracy. Mowa o sta¿ach, robotach Dodajmy, ¿e konferencja odby³a siê w ramach konsultacji 
publicznych, pracach interwencyjnych, pracach spo³ecznie spo³ecznych poprzedzaj¹cych opracowanie Lokalnego 
u¿ytecznych, grantach na utworzenie stanowiska pracy Programu Rewitalizacji przez Gminê Janów Lubelski na lata 
w formie telepracy, refundacjach ko sztów zatrudnienia osób 2016 - 2022.
do 30 roku ¿ycia, refundacja kosztów doposa¿enia / Tekst i foto: Dorota Kozdra

Szanse i wyzwania, czyli konferencja dla przedsiêbiorców

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 roku

o trzecim wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – 

„ZAOLSZYNIE/RUDA”
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam 
o trzecim wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „ZAOLSZYNIE / 
RUDA” sporz¹dzanego na podstawie uchwa³y nr XVII/97/12 Rady Miejskiej w Janowie 
Lubelskim z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – 
„Zaolszynie/Ruda”.

Wy³o¿enie projektu planu do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na 
œrodowisko odbêdzie siê w dniach od 02.01.2017r. do 31.01.2017r., w siedzibie  Urzêdu 
Miejskiego w Janowie Lubelskim, pok. nr 26, przy ul. Jana Zamoyskiego 59, od 
poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 31.01.2017 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 w sali nr 1, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 
3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale 
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zwanej dalej ustaw¹, wymieniony wy¿ej projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na 
œrodowisko, w tym  z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa – w okresie 
wy³o¿enia do publicznego wgl¹du. Uwagi i wnioski w postêpowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko  -  stosownie do przepisu art. 54 ust. 
3 ustawy - nale¿y wnosiæ na zasadach okreœlonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywo³anej na 
wstêpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uwagi i wnioski nale¿y sk³adaæ do Burmistrza Janowa Lubelskiego z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2017 r. 

Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w formie pisemnej w sekretariacie Urzêdu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim, pok. nr 23, poczt¹ na adres: ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów 
Lubelski, ustnie do protoko³u; jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ uwagi wniesione 
za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Janowa 
Lubelskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Znamy wykonawcê na budowê sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci 

Bia³a Pierwsza

Prace trwaj¹ równie¿ na ulicy Wa³owej, Remont drogi gminnej 
a mowa o przebudowie linii komunikacyjnej w miejscowoœci Ujœcie
ze s³upów na ziemne, w celu wykonania 

Dnia 5 grudnia 2016 roku mia³o miejsce w przysz³oœci ci¹gu pieszo – rowerowgo. 
odebranie zadania, które dotyczy³o prac Rozpoczê³y siê prace dotycz¹ce przebu-
remontowych drogi gminnej w miejsco- dowy ulicy Bukowej w zakresie dolnej 
woœci Ujœcie. Wykonawc¹ by³a firma warstwy. 
Zak³adu Us³ug Leœnych Jan Flis z Ujœcia. W obecnym czasie trwaj¹ prace projektowe 
Koszt przeprowadzonych prac to suma dotycz¹ce ulicy Fio³kowej prowadzone 
rzêdu 9 840, 00 z³ brutto (œrodki Funduszu przez Ryszarda Sirko, oraz dotycz¹ce 
So³eckiego). Roboty budowlane dotyczy³y przebudowy ulicy Reymonta w zakresie 
wykonania miejscowego utwardzenia drogi chodnika (wykonawca InBest Biuro). 
leœnej kruszywem oraz oczyszczenia Planowane jest tak¿e wykonanie dokumen-
rowów, karczowana zakrzywieñ wzd³u¿ tacji projektowej dotycz¹cej ci¹gu komuni-
rowu wraz z ich utylizacj¹. kacyjnego (alejki), mostki, schody w Parku 
Ponadto wykonano remonty dróg o na- Misztalec. Remontowi bêdzie poddany 
wierzchni t³uczniowej: ul. Spokojna, tak¿e ci¹g pieszo – rowerowy oraz prze-
ul. Ochotników Wêgierskich, ul. Leœna, budowa doprowadzenia wody do zalewu 
ul. S³owackiego, ul. Bêbowa, ul. Jarzêbino- w ci¹gu drogi gminnej ul. Œwierdzowej nad 
wa, ul. Jaworowa, ul.. Akacjowa. janowskim zalewem. Ponadto wykonywany 

Remonty trwaj¹ce jest projekt (dokumentacja w ramach 
W obecnym czasie s¹ prowadzone prace na Funduszu So³eckiego) na modernizacjê 
ulicy Targowej dotycz¹ce chodnika, remont i przebudowê dróg gminnych: Bia³a I Laski 
skarpy rowu przydro¿nego w ci¹gu dro- i Borownica Laski. 
gi gminnej Janów Lubelski – Laski. Dorota Kozdra

Prace remontowo - budowlane
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Tego dnia Antek planowa³ odpocz¹æ i tylko odpocz¹æ. zasiad³ do sto³u do wspólnego posi³ku. Na stole znajdujê siê z rodzicami. Zasn¹³. Gdy siê obudzi³, by³ 2016 rok. Spojrza³ 
Niespodziewanie rano zadzwoni³a ciocia z informacj¹, ¿e tylko jedna ogromna miska, któr¹ nawet nie mo¿na nazwaæ i dostrzeg³ swojego dziadka, po chwili us³ysza³ s³owa: 
bêdzie goœciæ na obiedzie. Plany siê pokrzy¿owa³y. talerzem i czworo dzieciaków. „I tak mam jeœæ?” – myœli „spa³eœ ca³e popo³udnie. Czeka³em jak siê obudzisz, 
„Przecie¿ dzisiaj umówi³em siê z kolegami, aby pograæ Antek. £zy same sp³ywa³y z oczu. Nie by³o rodziców, poniewa¿ zapomnia³em Ci powiedzieæ, ¿e kupi³em bilety do 
w gry komputerowe” – pomyœla³ Antek – „jeszcze spokojnego domu, swojego pokoju, wygodnych ubrañ, nie kina na Twój ulubiony film”. Antek spojrza³ dooko³a, nie 
przyjedzie dziadek i znów bêdzie mówi³ tylko o tej wojnie by³o wolnoœci. Tylko ten ci¹g³y strach o jutro. Przymusowa by³a to wiejska chata, nie s³ysza³ dziwnych odg³osów, nie 
i wojnie. Przecie¿ to 11 listopada, dzieñ wolny od szko³y”. nauka jêzyka rosyjskiego, modlitwa w ukryciu, ta ci¹g³a widzia³ p³aczu. Po chwili powiedzia³ do swojego dziadka: 
Oprócz cioci i wujka, przyjecha³ tak¿e dziadek z… niepewnoœæ, i powracaj¹ce pytanie - co przyniesie nowy „ju¿ wiem, co to jest niepodleg³oœæ?”. Dziadek Antka 
rodzinnym albumem. Album sta³ siê g³ównym tematem dzieñ. A kolejny dzieñ Antkowi przyniós³ nie zabawê, milcza³, swój wzrok skierowa³ w stronê okna przez które 
rozmów przy obiedzie, a dok³adnie historie ¿ycia osób a pracê. S³ysza³ jak domownicy rozmawiaj¹ o œmiertelnych przebija³y siê promyki s³oñca, uœmiechn¹³ siê i powiedzia³ 
widniej¹cych na niektórych zdjêciach. Nie ukrywajmy, wypadkach.  Na s³owa Antka „przecie¿ ja mieszkam „wiem Antoœ”. Dnia 11 listopada 2016 roku, 
Antkowi bardzo siê nudzi³o. „Co mnie obchodzi historia w Polsce”, jeden z domowników pokazuje mu mapê i mówi œwiêtowaliœmy 98 rocznicê odzyskania przez Polskê 
mojej rodziny” – stwierdzi³ ch³opiec. Nie zaciekawi³y go „popatrz ch³opcze, czy widzisz gdzieœ tu, ¿e pisze Polska”. Niepodleg³oœci, œwiêtowaliœmy wolnoœæ, równoœæ, ¿ycie… 
historie jego przodków. Dziadek Antka stara³ siê pokazaæ Antek przypomnia³ sobie, ¿e na lekcji historii uczy³ siê Tego dnia uczestniczyliœmy w uroczystej Mszy Œwiêtej 
intersuj¹ce fotografie ch³opcu – „Popatrz Antoœ to mój o tym, przypomnia³ sobie jak Pani w szkole zada³a  jako w Janowskiej Kolegiacie w intencji Ojczyzny. Nastêpnie 
ojciec, czyli twój pradziadek”. Antek spojrza³ na zdjêcie, po pracê domow¹ napisanie o znaczeniu dnia 11 listopada poczty sztandarowe, przedstawiciele w³adz, szkó³, 
chwili powiedzia³ „co za dziwny strój ma ten ch³opiec na i œwiêta niepodleg³oœci. Przypomnia³ sobie, ¿e nie zwraca³ instytucji, jednostek, mieszkañcy miasta, przeszli pod 
fotografii”. Album rodziny Antka zawiera³ wiele fotografii uwagê na sens tych s³ów. Widzia³ jak g³ówn¹ ulic¹ miasta pomnik Józefa Pi³sudskiego. Wci¹gniêciu flagi pañstwowej 
wykonanych przed 1918 rokiem, jedna z nich upad³a na w którym mieszka³ ka¿dego roku 11 listopada szed³ pochód, na maszt towarzyszy³o odegranie Hymnu Pañstwowego 
pod³ogê. Antek podnosz¹c zdjêcie, potkn¹³ siê i przewróci³. s³ysza³ w koœciele o tym, jak ksi¹dz podczas homilii mówi³ przez Olek Orkiestrê. Okolicznoœciowe przemówienie 
Mia³ silny ból g³owy, po³o¿y³ siê i zasn¹³. W pewnym „modlimy siê za wszystkich tych, którzy zginêli walcz¹c wyg³osi³ Starosta Janowski Grzegorz Pyrzyna. Uroczystoœæ 
momencie poczu³ ch³ód, s³yszy krzyk i tupot koni. Ktoœ o woln¹ Polskê” i spojrza³ na dom, w którym siê znajdowa³. zakoñczy³a siê z³o¿eniem kwiatów przed pomnikiem 
ci¹gnie go za rêkê i mówi: „uciekajmy”. Antek patrzy i nie Starszy Pan zawsze milcz¹cy, zawsze maj¹cy ³zy w oczach i oddaniem ho³du poleg³ym o woln¹ Polskê. Podczas 
wierzy co ujrza³. Kolumny ludzi uciekaj¹ w pop³ochu. i nerwowo reaguj¹cy na imiê W³adek, wydawa³ siê Antkowi uroczystej Mszy Œwiêtej w Rocznicê Odzyskania 
„Gdzie jestem, co to za ludzie, co to za miejsce?” – pyta sam podejrzany. Z opowieœci jakie us³ysza³ Antek, W³adek by³ Niepodleg³oœci wys³uchaliœmy wystêpu laureatów Prze-
siebie ch³opiec. Bardziej przera¿aj¹cy by³ fakt, ¿e osoba, bratem tego starszego Pana, wywiezionego na Sybir. gl¹du Pieœni Patriotycznej i Religijnej, który odby³ siê 10 
która trzyma go za d³oñ, to ten sam Pan z rodzinnych „Sybir?” – Antek przypomnia³ sobie, ¿e dziadek opowiada³ listopada br. By³a to Hania Ma³ek, Hania Habit oraz Dawid 
fotografii - „czy¿by to pradziadek Henryk?”. Tak ten o tym, ale dla 12 letniego Antka wydawa³o siê to zbyt nudne. Maksim. Treœæ wyœpiewanych piosenek stanowi³a moment 
m³odzieniec, który trzyma³ Antka za rêkê by³ jego Pewnej nocy g³oœne krzyki obudzi³y domowników. By³a refleksji nad czasami trudnymi, pe³nymi niepokoju, a z 
pradziadkiem. Jest 1864 rok. W domu, w którym przebywa dok³adnie godzina 2 nad ranem. Jesienna pora. Pada³ deszcz. drugiej strony wnios³a wiele nadziei w ten wyj¹tkowy dzieñ 
Antek s¹ dwie izby. S³yszy rozmowê domowników, z której Wyproszono domowników z domów (cha³up), aby ustawili dla ka¿dego Polaka – 11 listopada. Zaznaczmy, ¿e kwiaty 
wnioskuje, ¿e nie nale¿y mówiæ w polskim jêzyku. S³yszy siê w rzêdzie na podwórku. Ma³y Antek wraz z rodzin¹ sta³ przed pomnikiem Józefa Pi³sudskiego z ramienia Gminy 
rosyjski akcent. Starsza Pani uczy ma³ego ch³opca pacierza. na zimnie. Jacyœ ludzie przeszukiwali dom. PóŸniej zabrali Janów Lubelski sk³ada³ Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz 
Po czym szybko chowa modlitewnik do wielkiej skrzyni. pradziadka Henryka. Starsza Pani powiedzia³a Antkowi, ¿e Janowa Lubelskiego, Czes³aw Krzysztoñ – Zastêpca 
Antek patrzy na domowników, na ich ubrania, na swoje wróci. Antek wraz z rodzin¹ wszed³ do domu. Ch³opiec Burmistrza w towarzystwie Ewy Janus – Przewodnicz¹cej 
ubranie. Patrzy, ¿e ma na sobie podart¹ czapkê, zniszczone d³ugo nie móg³ zasn¹æ. P³aka³. Przypomnia³ sobie Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Dodajmy, ¿e obchody 
buty i przydu¿¹ kurtkê. Po raz kolejny powraca pytanie Pradziadka i jego d³oñ, która tamtej „pewnej nocy” trzyma³a zosta³y zorganizowane przez Starostwo Powiatowe 
„Gdzie jestem?”. Uspokaja go jeden z domowników, który go za rêkê. To ta d³oñ uratowa³a Antkowi ¿ycie. Ch³opiec w Janowie Lubelskim.
mówi¹c do niego po imieniu podaje mu ³y¿kê i prosi, aby popatrzy³ na izbê, spojrza³ na stó³ i wyobrazi³ sobie, ¿e jest Tekst i foto: Dorota Kozdra

Czy to tylko „moment” refleksji? Dzieñ 11 listopada
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Wiêzienie carskie mieszcz¹ce siê przy ulicy Z inn¹ propozycj¹ wyszed³ Andrzej Majkowski – 
Ogrodowej w Janowie Lubelskim zosta³o zbudowane Wiceprezes Spó³ki Zalew Sp. z.o.o, który zaproponowa³, 
w latach 1825-1827. W Guberni Lubelskiej podczas aby budynek posiada³ funkcjê spo³eczno-kulturaln¹, 
zaborów, by³o to drugie co do wielkoœci wiêzienie, gdzie chocia¿by poprzez po³¹czenie budynku wiêzienia 
przetrzymywano wiêŸniów politycznych. Pomimo z Janowskim Oœrodkiem Kultury. Natomiast Jaros³aw 
starañ i wykonywanych remontów, od wielu lat budynek Lalik zauwa¿y³, i¿ myœl¹c o zagospodarowaniu budynku 
stoi prawie opustosza³y, od niedawna niewielk¹ czêœæ na nale¿y postawiæ pytanie – czego nam jako mieszkañcom 
parterze jednego skrzyd³a od strony ul. Ogrodowej brakuje w Janowie Lubelskim? Odpowiadaj¹c na to 
zajmuje Muzeum Regionalne. pytanie Pan Lalik podkreœli³, i¿ interesuj¹cym miejscem 

by³aby herbaciarnia, modelarnia dla m³odzie¿y, czy Dnia 23 listopada 2016 roku, w Janowskim Oœrodku 
mediateka. Z innego punktu na funkcjê budynku Kultury odby³o siê spotkanie w ramach sporz¹dzanego 
popatrzy³a Zofia Widz – Bary³a szefowa janowskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji Janowa Lubelskiego 
PZERiI, która zauwa¿y³a, i¿ wa¿n¹ rolê odgrywa dotycz¹ce omówienia zagadnieñ zwi¹zanych z adaptacj¹ 
czynnik spo³eczny. Pani Zofia przypomnia³a, i¿ PZERiI Muzeum (budynku dawnego wiêzienia) na cele 
w Janowie Lubelskim liczy 265 osób, cz³onkowie kulturalne, us³ugi spo³eczne i us³ugi komercyjne. 
zwi¹zku nale¿¹ do Grupy Teatralnej. Seniorzy s¹ bardzo Spotkanie mia³o charakter warsztatów, które odby³y siê 
aktywni w naszej gminie – podkreœli³a Pani Widz – przy udziale ekspertów: Zbigniewa Kowalskiego i Anny 
Bary³a, wysuwaj¹c sugestiê, jeœli by³aby taka mo¿liwoœæ Skrzypczak z Polskiej Akademii Goœcinnoœci z Krakowa 
odst¹pienia pomieszczenia dla janowskiego zwi¹zku oraz Joanny Bi³yk z firmy EKO – GEO Consulting 
w celu spotkañ, czy prób.z Lublina. Przypomnijmy, ¿e projekt bêdzie z³o¿ony 
Jak wiemy, budynek wiêzienia znajdujê siê przy ulicy w ramach konkursów RPO WL dzia³anie 13.3 
Ogrodowej 3, w centrum miasta, co œwiadczy o bardzo „Rewitalizacja obszarów miejskich (rynek, muzeum, 
dobrym po³o¿eniu, w tym po³¹czeniu z drog¹ krajow¹ inne)".
(kwestia urz¹dzenia parkingu dla autokaru wyciecz-Celem spotkania by³o poszukiwanie optymalnych 
kowego). Ogromny potencja³ stwarza sama wielkoœæ funkcji dla budynku Muzeum, bior¹c pod uwagê takie 
powierzchni u¿ytkowej budynku: ³¹czna (z komu-kwestie jak: inwestycja powinna w minimalnym stopniu 
nikacj¹) 1483m2, parter – sale 230m2, korytarz – 167 w przysz³oœci obci¹¿aæ bud¿et gminy, po drugie zak³ada 
m2, I piêtro – sale 383 m2, korytarz – 161 m2, II piêtro – siê, ¿e obiekt powinien s³u¿yæ w du¿ej mierze naszym 
324 m2, korytarz – 148m2. Rezerwa powierzchni mieszkañcom jako centrum integracji spo³ecznej, ale 
u¿ytkowej w poddaszu ok. 350m2. Dziedziniec równie¿ móg³by mieæ ofertê dla grup (autokar) dzieci, 
„spacerowy” o pow. 300 m2 – propozycja: mo¿liwoœæ m³odzie¿y szkolnej oraz rodzin odwiedzaj¹cych nasz¹ 
urz¹dzenia ogródka kawiarnianego, imprez kame-

okolicê. Wed³ug wypracowanych dotychczasowych 
ralnych, koncertów, wystaw plenerowych.

propozycji w budynku wiêzienia mog³yby znaleŸæ siê 
Obecny na spotkaniu Zbigniew Kowalski podkreœli³ 

takie funkcje jak: kuchnia regionalna z warsztatami 
funkcjê integracyjn¹ z podkreœleniem m³odych ludzi. 

kulinarnymi (produkt regionalny - kasza gryczana, 
Zwracaj¹c uwagê, i¿ „przesz³oœæ jest ju¿ zapisana, 

jaglana, sery, miody, ¿urawina itd. pieczenie chleba), 
a nasze dzia³ania w oparciu o historiê mog¹ stworzyæ 

warsztaty regionalne zwi¹zane z garncarstwem, 
szansê dla przysz³oœci”. Odnosz¹c siê do komercyjnych 

rêkodzie³em itd, Muzeum Regionalne (w czêœci sal 
elementów s³u¿¹cych obni¿eniu kosztów utrzymania 

o funkcji ³¹czonej) tematyka historia Janowa, m.in. 
obiektu, podkreœli³ potrzeby innowacyjnoœci „kalen-

partyzancka - podziemie niepodleg³oœciowe, wiêzienni-
darza eventów” oraz du¿ego  wyzwania zwi¹zanego 

ctwo, wystawy czasowe, lekcje muzealne i inne, z zarz¹dzaniem ca³oœci¹ obiektu (budynku). Pan 
komercyjne funkcje – „strefa mê¿czyzn” z si³owni¹,  Kowalski zasugerowa³ i¿, w pewnej czêœci budynek 
„fikoland” dla dzieci, mediateka - przeniesienie móg³by pe³niæ funkcjê hotelow¹, z wykorzystaniem 
i modernizacja biblioteki, multimedia, pomieszczenia do wartoœci miejsca, unikatowe wyposa¿enie sal (pokoi), 
wynajêcia - szko³y jêzykowe, artystyczne, muzeum ciekawa kawiarnia. Miejsce, w którym odbywa³yby siê 
fotografii, rodzaj „inkubatora” - centrum kreatywnoœci, koncerty, czy te¿ spotkania dla ludzi kultury. Mowa by³a 
obserwatorium astronomiczne. tak¿e o nowoczesnej bibliotece z czytelni¹, multi-
Podczas obecnego spotkania, zaproszeni goœcie mediami.
reprezentuj¹cy instytucje kultury, oœwiaty, stowa- Podkreœlmy, ¿e by³y to propozycje, nad którymi pracuje 
rzyszenia, jednostki organizacyjne zg³aszali swoje zespó³ ds. rewitalizacji budynku wiêzienia. Dodajmy, ¿e 
sugestie. Bior¹c pod uwagê, ¿e samo miejsce posiada poszukiwanie optymalnych funkcji dla zagospo-
wartoœæ historyczn¹, w tym naukow¹ Andrzej Wediuk darowania budynku dawnego wiêzienia wi¹¿e siê 
z Oœrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskiej z wypracowaniem konkretnych rozwi¹zañ, które 
zaproponowa³, aby w g³ównej mierze budynek zachowa³ wpisywa³yby siê w opracowanie Lokalnego Programu 
funkcje historyczno – edukacyjne z wykorzystaniem Rewitalizacji Janowa Lubelskiego.
pomieszczeñ na interesuj¹ce wystawy dotycz¹ce historii Dodajmy, ¿e na ostatniej konferencji dla przedsiê-
regionalnej, a tak¿e zwi¹zane z tematyk¹ ogólnopolsk¹. biorców tj. 29 listopada 2016 roku, zorganizowanej 
Jak zaznaczy³ Pan Wediuk warto by³oby stworzyæ sale przez Urz¹d Miejski, Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ 
edukacyjne, z interesuj¹cymi zagadnienia regionalnymi. zaprosi³ wszystkich przedsiêbiorców do sk³adania 
Uwzglêdniaj¹c tematykê II wojny Œwiatowej, w tym swoich propozycji dotycz¹cych zagospodarowania 
najwiêkszej bitwy partyzanckiej rozegranej na Pory- „pomieszczeñ” budynku dawnego wiêzienia. 
towym Wzgórzu. Tekst i foto: Dorota Kozdra

Trwaj¹ prace dotycz¹ce rewitalizacji 
budynku dawnego wiêzienia
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To ludzkie serce œwiadczy o cz³owieku, o tym, belskim, za ca³okszta³t dzia³añ i bezinteresownej i opieki”. Uroczystoœæ odby³a siê w przededniu 
¿e ka¿dego dnia ktoœ nie pozostaje sam bez naszej pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. To osoby, Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza, który 
pomocy i opieki. S³owo „wdziêcznoœæ” ma swoje które anga¿uj¹ siê w pracê na rzecz poprawy ¿ycia obchodzimy ka¿dego roku 5 grudnia.  Statuetka 
odbicie w ludzkiej dobroci. Przychodzi taki czas, drugiego cz³owieka, za przywracanie im wiary zosta³a wrêczona na rêce Natalii Kiszka – 
kiedy uczynki zostaj¹ nazwane po imieniu, jest to i nadziei na lepsze jutro. Jak wspomina Natalia Koordynator Centrum Wolontariatu, Magdaleny 
Dzieñ Wolontariusza.  Dnia 4 grudnia 2016 Kiszka – koordynator Centrum Wolontariatu „na Kolasa – Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Lublinie w Chatce ¯aka odby³a siê uroczysta pocz¹tku by³a to pomoc osobom starszym tym w Janowie Lubelskim i Beaty Ko³tyœ – wolon-
Gala Wolontariatu, podczas której zosta³ przy- mieszkaj¹cym samotnie, jak i w Domu Pomocy tariusza, pracownika OPS.  
znany tytu³ Wolontariusza Roku Lubelszczyzny. Spo³ecznej. Jak wiemy oprócz osób starszych s¹ to Tekst: Dorota Kozdra,
Statuetkê przyznano Centrum Wolontariatu przy tak¿e osoby  niepe³nosprawne, samotne, chore. To 

 foto: archiwum OPS w Janowie LubelskimOœrodku Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lu- w³aœnie one potrzebuj¹ naszego wsparcia 

Wolontariusz Roku Lubelszczyzny dla Centrum 
Wolontariatu w Janowie Lubelskim

Od 2007 roku Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej we wspó³pracy ze szkolnymi 
ko³ami, klubami wolontariatu oraz 
organizacjami pozarz¹dowymi orga-
nizujê uroczyst¹ Galê Wolontariatu, 
podczas której wrêczane s¹ statuetki, 
drobne upominki i podziêkowania dla 
tych wolontariuszy, którzy poœwiêcaj¹ 
swój czas dla drugiego cz³owieka. W tym 
roku dnia 5 grudnia w Janowskim 
Oœrodku Kultur,  takie podziêkowania 
odebra³o ponad 115 wolontariuszy. 
Koordynatorem Centrum Wolontariatu  
w Janowie Lubelskim jest Natalia 
Kiszka. Przypomnijmy, ¿e w 2007 roku 
zosta³o utworzone Centrum Wolon-
tariatu przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 
w Janowie Lubelskim. Dzia³alnoœæ 
wolontarystyczna prowadzona jest 
w partnerstwie ze wszystkimi szko³ami 
na ternie gminy Janów Lubelski, 
organizacjami pozarz¹dowymi, w któ-
rych powo³ano koordynatorów. Orga-
nizowane s¹ nastêpuj¹ce akcjê: akcje 
œwi¹teczne Wielkanoc, akcja „Bo¿e 
Narodzenie”, Dzieñ Dziecka. Wolon-
tariusze odwiedzaj¹ DPS i Dom Dziecka, 
bior¹ udzia³ w ogólnopolskich akcjach, 
jak: Podziel siê posi³kiem, „Pomó¿ 
dzieciom przetrwaæ zimê”, czy w ogól-
nopolskim projekcie „Szlachetna Pacz-
ka”. Jak zaznacza Dyrektor Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lu-
belskim Magdalena Kolasa: „Nie ma 
problemu z pozyskiwaniem wolon- i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Wa- ¿yciu”, VII Gala (2013) – „W czynieniu 
tariuszy chêtnych do pracy. Chcia³abym wrzynek” w Janowie Lubelskim, Kato- dobra nie ustawajcie”, VIII Gala (2014) – 
tu podkreœliæ, ¿e anga¿uj¹ siê nie tylko lickie Stowarzyszeniem Osób Nie- Wdziêcznoœæ jest pamiêci¹ serca”, IX 
instytucje, szko³y, ale tak¿e osoby pe³nosprawnych ich Rodzin i Przyjació³ Gala (2015) – „Miejcie odwagê ¿yæ dla 
prywatne. Ka¿de ko³o w szkole to „EFFATHA”, „Barka” Domem Pomocy mi³oœci”, X Gala (2016) „Trzeba 
kilkudziesiêciu uczniów. W Klubach, Spo³ecznej  im. Jana Paw³a II w Janowie spojrzenia mi³oœci, by dostrzec obok 
czy Stowarzyszeniach s¹ równie¿ osoby Lubelskim, Stowarzyszenie Kobiet siebie brata”. Dodajmy, ¿e podczas Gali 
starsze. Wolontariusz nie ma okreœ- Powiatu Janowskiego, Zwi¹zek Eme- mogliœmy wys³uchaæ interesuj¹cego 
lonego wieku” – dodaje Magdalena rytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie wystêpu artystycznego w wykonaniu 
Kolasa. W tym roku do tej grupy Lubelskim. I Gala odby³a siê w 2007 uczniów szkó³ podstawowych, gimnaz-
do³¹czyli Wolontariusze Œwiatowych roku, II Gala (2008) – „Jesteœ znakiem jum i ponadgimnazjalnych, wystêpu 
Dni M³odzie¿y. nadziei dla naszych czasów”, III Gala przedszkolaków, zespo³u „Janowiacy”, 
Oprócz szkó³ nale¿y wymieniæ tu takie (2009) „Nie lêkajcie siê mi³oœci, która zespo³u tanecznego „JUMP”, zespo³u 
stowarzyszenia jak: Klub Rehabilitacji stawia cz³owiekowi wymagania”, „Promyki Maryi”. Zaznaczmy, ¿e 
Osób Niepe³nosprawnych „KRON” IV Gala (2010) „Wymagajcie od siebie, uroczyst¹ Galê poprowadzili uczniowie 
w Janowie Lubelskim, Janowskie choæby inni od was nie wymagali”, Zespo³u Szkó³ Technicznych – Natalia 
Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy V Gala (2011) „Europejski Rok Rycerz i Pawe³ Ciupak. 
„HUMANUS,  Stowarzyszeniem Ro- Wolontariatu”, VI Gala (2012)„Tylko 

Tekst i foto: Dorota Kozdradziców, Opiekunów  i Przyjació³ Dzieci czynienie dobra nadaje sens naszemu 

Jubileuszowa Gala Wolontariatu
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Rafa³ sa³atkê z dyni, cukinii i bak³a¿anu, Beata postawi³a 
na placki z dyni z parmezanu z sarnin¹ w kawie zbo¿owej. 
Beaty danie okaza³o siê najlepsze. Do fina³u do³¹czy³ Rafa³ 
Maserak. 
Fina³ programu odby³ siê w œrodê, tj. 9 listopada. Beata 
Oleszek przed wielkim fina³em nie kry³a, ¿e jest to dla niej 
wielkie wyzwanie. Przyzna³a, ¿e œpiew i gotowanie to dwie 
jej wielkie pasje. W programie „Top Chef”, jak mogliœmy 
dostrzec wykaza³a siê nie tylko kulinarn¹ fantazj¹, 
poczuciem humoru, ale precyzj¹ w doborze ³¹czenia 
smaków. Podczas przygotowania potraw, Pani Beata nie 
raz „siêgnê³a” po regionalne smaki Ziemi Janowskiej. Jak 
sama twierdzi: „moim celem by³o pokazanie ludziom 
tradycyjnych potraw. Niektóre z nich, które przy-
gotowywa³am s¹ przypisane do œwi¹t w regionie, z którego Jest œroda 9 paŸdziernika 2016 roku, w³aœnie „leci” 
pochodzê. Wœród nich wymieniê: barszcz grzybowy 7 odcinek programu „Top Chef. Gwiazdy od kuchni”, 
z jajkiem, chlebem, kie³bas¹ i bia³ym serem. Kapusta obserwujemy, jak radz¹ sobie uczestnicy programu w tym 
z grochem, grzybami i olejem lnianym – w Top Chef by³a kulinarnym show. Obserwujemy i dostrzegamy, ¿e jedn¹ 
dodatkiem zblendowanej renety i soku z jarzêbiny. z uczestniczek jest Beata Oleszek z zespo³u „Jarzêbina” 
Go³¹bki z kasz¹ jêczmienn¹, prawdziwkami i sosem z Kocudzy.  Ci, co znaj¹ Beatê Oleszek wiedz¹, ¿e ta 
grzybowym. Jaglak (sernik z kaszy jaglanej na s³odko)”. kobieta ma w sobie si³ê, dynamicznoœæ, odwagê i… 
Na œwi¹teczny stó³ Beata Oleszek poleca: kapustê poczucie humoru. A co najwa¿niejsze jest mistrzyni¹ 
z grochem, grzybami, olejem lnianym, do tego ziemniaki kuchni. Dziœ mo¿emy ju¿ powiedzieæ, ¿e w 10 odcinku, 
w mundurlach, pierogi z kapust¹ i grzybami, Barszcz którego emisja mia³a miejsce 9 listopada br., Beata 
czerwony (zakwaszany powid³ami z wiœni), Podp³omyki Oleszek zmierzy³a siê z Piotrem Vienio Wiêc³awskim– 
(placuszki na bazie zsiad³ego mleka, m¹ki i sody), a na to raperem, oraz Rafa³em Maserakiem – tancerzem. 
sorbet z malin i oczywiœcie karpia. Dodajmy by³ to fina³ programu! Przypomnijmy… 
W ci¹gu tych wszystkich odcinków programu, jak pierwszej konkurencji uczestnicy zmierzyli siê ze sztuka 
zaznacza z uœmiechem „nauczy³am siê gotowaæ przygotowania sushi. W drugiej konkurencji, uczestnicy 
w okreœlonym czasie”. Ka¿dy nowy odcinek przynosi³ przygotowali piknikowe potrawy. W dogrywce Anita 
nowe emocje i nowe wyzwania. Beata Oleszek wytrwa³a Soko³owska i Beata Oleszek zmierzy³y siê z pierogami 
w tych kulinarnych zmaganiach do koñca. W fina³owym z rydzami. Najlepsza okaza³a siê Beata. Dnia 26 
odcinku by³a jedyn¹ kobiet¹ w gronie dwóch mê¿czyzn: paŸdziernika w æwieræfina³owym odcinku programu swoje 
tancerza i muzyka. Ka¿dy z uczestników musia³ kulinarne smaki przygotowa³: Andrzej Bachleda – Curuœ, 
przygotowaæ menu degustacyjne, które sk³ada³o siê Tomasz Oœwiêciñski, Piotr Venio Wiêc³awski, Rafa³ 
z piêciu dañ. Uczestników ocenia³a Ewa Wachowicz, Maserak, Edyta Pazura oraz Beata Oleszek. Po raz kolejny 
Wojciech Modest Amaro i Maciej Nowak. Fina³ wygra³ powróci³o pytanie – czym uczestnicy urzekn¹ jurorów? 
Rafa³ Maserak. Dojœcie do fina³u programu to dla W tym odcinku, jak pamiêtamy sk³adniki dla uczestników 
Beaty Oleszek ogromny sukces. Patrz¹c na osi¹gniêcia zosta³y wybrane przez prowadz¹cego program Macieja 
Pani Beaty, jak i zespo³u „Jarzêbina”, w którym Rocka. Rafa³ Maserak za zadanie mia³ przygotowaæ udziec 
œpiewa, z pe³nym przekonaniem mo¿emy stwierdziæ, ¿e z dzika, Ozór wo³owy Tomasz Oœwiêciñski, Andrzej 
ta kobieta nie boi wyzwañ. Oprócz œpiewu i gotowania, Bachleda – Curuœ skrzyd³o wo³owe, Venio serce 
inne pasjê Beaty Oleszek to podró¿e, ksi¹¿ki i taniec. wieprzowe, Edyta Pazura miêso z królika, Beata Oleszek 
Jak sama twierdzi „mam wiele pasji i talentów, przygotowa³a policzki wieprzowe. Najlepszy byl Piotr 
o których sama nie wiem i mam taki zamiar, na bie¿¹co Venio Wiêc³awski, Edyta Pazura i Beata Oleszek. To oni 
je odkrywaæ”. Pytania o plany zwi¹zane z gotowaniem zmierzyli siê w zadaniu dodatkowym. W 50 minut musieli 
odpowiada: „Na razie zostawiê to w tajemnicy, ¿eby nie przygotowaæ dania na bazie czekolady. W dogrywce 
zapeszyæ.  Ale tak w ogóle, to gotujê ca³y czas dla siebie spotka³ siê Tomasz, Rafa³ i Andrzej. Panowie w 40 minut 
i bliskich”. W nowym nadchodz¹cym roku ¿yczymy mieli przygotowaæ orzech kokosowy. Najlepiej poradzi³ 
Beacie Oleszek spe³nienia marzeñ. Dziœ przypominamy sobie Rafa³ Maserak. Do dalszego etapu, dodajmy do 
udzia³ Pani Beaty w programie „Top Chef”, a tak¿e ze pó³fina³u przeszed³ Rafa³ Maserak, Piotr Venio 
s³owami staropolskiej kolêdy œpiewanej przez zespó³ Wiêc³awski, Edyta Pazura i Beata Oleszek. W odcinku 
„Jarzêbina” zasiadamy przy wigilijnym stole, ¿ycz¹c pó³fina³owym Edyta przygotowa³a pomarañczowy 
Pañstwu radoœci i jak najlepszych ¿ycia smaków…pudding ry¿owy z cynamonem i wanili¹, Rafa³ pudding 
Pani Beata Oleszek „¯yczy Wszystkim Czytelnikom ry¿owy z migda³ami i cynamonem, Beata pudding ry¿owy 
Powiatu Janowskiego, Weso³ych Œwi¹t, du¿o zdrowia z fasol¹ szparagow¹, miodem i malinami, Vienio pudding 
i pe³nych brzuchów!I niech ta gwiozdka Betlejemsko fturo ry¿owy z wanili¹, migda³ami i miodem. Piotr Venio jako 
œwici num ³o zmroku, Niechoj wszystkiem szczesciem pierwszy móg³ cieszyæ siê z fina³u. W drugiej konkurencji 
bêdzie w natchodzucem Nowem Roku. A Jarzêbina œpiewa. swoje kulinarne popisy prezentowa³a Edyta, Rafa³ i Beata. 
Hejze ino dyny dyna narodzi³ siê Bóg Dziecina w Betlejem, Tematem dañ by³a dynia. Edyta przygotowa³a pierœ 
w Betlejem. I równie¿ do³¹cza siê do ¿yczeñ”.z kurczaka z puree z dyni, kurkami i chipsem z parmezanu. 

Dorota Kozdra

W pi¹tek, 9 grudnia 2016, m³odzie¿ Lubelszczyzny 
prezentowa³a siê w blasku fleszy na wielkiej scenie Centrum 
Spotkania Kultury w Lublinie, gdzie odbywa³a siê gala 
wrêczenia stypendiów Zarz¹du Województwa Lubelskiego. 
To spektakularne wydarzenie zgromadzi³o ponad tysi¹c 
goœci - wyró¿nionych uczniów, rodziców oraz przed-
stawicieli szkó³. Nie zabrak³o oczywiœcie siedem-
nastoosobowej reprezentacji z Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, którzy spe³nili 
wymagane regulaminem kryteria i uzyskali bardzo wysok¹ 
punktacjê w postêpowaniu kwalifikacyjnym.
Uczniowie gimnazjum: Miko³aj Kiszka, Weronika 
Ho³ownia, Maciej Malinowski, Micha³ Flis, Weronika 
Jarosz, Katarzyna Bielak, Szymon Flis, Natalia Walas, 
Aleksandra Liwak, Karolina Graboœ, Anna Podkañska, 
Jakub Moskal, Izabela Str¹k, Julia Drwal, Adrianna 
Machulak, Micha³ Ma³ek, Hanna Aleksandra Kalita 
znaleŸli siê w gronie najlepszych uczniów w województwie szkolnym rozpoczynaj¹ lub kontynuuj¹ naukê w szko³ach nie by³o koñca. Dyplom uznania Zarz¹du Województwa 
bior¹cych udzia³ w programie stypendialnym „Lubelskie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Certyfikaty Lubelskiego otrzyma³a równie¿ Dyrekcja i Grono 
wspiera uzdolnionych 2016-2017” w zakresie przedmiotów stypendialne wrêczy³ wicemarsza³ek Krzysztof Grabczuk Pedagogiczne Janowskiego Gimnazjum.
przyrodniczych, informatycznych, jêzyków obcych, oraz dyrektorzy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu. Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II 
matematyki lub przedsiêbiorczoœci, którzy w bie¿¹cym roku Gratulacjom, podziêkowaniom, uœmiechom nagrodzonych w Janowie Lubelskim

Siedemnastu stypendystów Janowskiego Gimnazjum

Beata Oleszek 
w „Top Chef. Gwiazdy od kuchni”

Najpiêkniejszych Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia, przepe³nionych 

dobroci¹, radoœci¹ i rodzinnym 

ciep³em. W nowym nadchodz¹cym 

Roku 2017 wszelkiej pomyœlnoœci 

i spe³nienia marzeñ

¿yczy

Jerzy Bielecki

 Pose³ na Sejm RP

¯yczymy 
Œwi¹t pachn¹cych choink¹, spêdzonych 

i mi³ej i rodzinnej atmosferze przy 
dŸwiêkach najpiêkniejszych kolêd. 

W nowym nadchodz¹cym Roku 
wszelkiej pomyœlnoœci i ludzkiej dobroci¹

Kierownictwo wraz Pracownikami 
Biura Powiatowego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Janowie Lubelskim 

„Czym prêdzej siê wybierajcie do Betlejem poœpieszajcie”
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Czy piêkne s¹ tylko chwile? – stawiam postawy obserwatora otaczaj¹cej nas rze-
pytanie, gdy patrzê na fotografie zg³oszone czywistoœci, jej dokumentowanie. Jury 

w sk³adzie: Dorota Kozdra, Andrzej Wediuk, do konkursu fotograficznego „Nasza Obec-
Katarzyna Dzadz, Waldemar Futa, przy noœæ” organizowanego przez Gazetê Ja-
ocenie prac wziê³o pod uwagê pomy-nowsk¹. Interpretacja tych dwóch s³ów 
s³owoœæ, kreatywnoœæ, wyraz artystyczny, zosta³a bardzo ró¿nie odebrana przez 
unikatowoœæ, technikê wykonania. Pod-uczestników konkursu. To opowieœæ o ¿yciu, 
kreœlmy, ¿e og³oszenie wyników konkursu które nam tak szybko umyka, a zapisane 
mia³o miejsce podczas Gali Wolontariatu tj. zosta³o barw¹ wczorajszego dnia. Jest 
5 grudnia 2016 roku. Nagrody laureatom Oliwia Serwatka i jej fotograficzne obrazy 
wrêcza³ Czes³aw Krzysztoñ – Zastêpca ukazuj¹ce fragmenty naszej historii i tradycji 
Burmistrza Janowa Lubelskiego w towa-ukrytej w dwóch s³owach, a jak¿e inte-
rzystwie Ewy Janus  - Przewodnicz¹cej resuj¹co nam przekazanej. Ludzkie d³onie 
Rady Miejskiej. Nagrody zosta³y ufun-i obecnoœæ cz³owieka przy pracy. Kadr 
dowane przez Gminê Janów Lubelski. zatrzymany, uchwycony ten moment, gdy 
Konkurs odby³ siê pod patronatem Bur-widzimy garncarza. Gdy dostrzegamy jak 
mistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa ludzkie d³onie tworz¹, a zarazem kontynuuj¹ 
Ko³tysia.nasze dziedzictwo. Oliwia Serwatka w kon-
Ja, ze swej strony chcia³abym podziê-kursie zajê³a I miejsce (dodajmy, zesz³o-
kowaæ wszystkim uczestnikom. Po roczna laureatka). W swych fotografiach 
pierwsze za wziêcie udzia³u w konkursie Oliwia stawia pytanie – jak¹ wartoœæ ma 
fotograficznym, za czas, który poœwiêci-cz³owiek wspó³czesny wtopiony w prze-
liœcie, za pomys³, za odwagê, za chêci. sz³oœæ? Wtórowa³a jej Klaudia Skubik 
Wszystkie prace s¹ szczególne, poniewa¿ 

(tak¿e zesz³oroczna laureatka). Na pod-
wnosz¹ do naszego ¿ycia fragment tej 

stawie przedstawionych prac, Jury posta-
umykaj¹cej chwili, która ju¿ dzisiaj jest 

nowi³o przyznaæ Klaudii równie¿ I miejsce. 
zapisana jako wspomnienie. Laureatkom 

Klaudia w swych pracach zwróci³a uwagê na 
konkursu gratulujê. 

obecnoœæ cz³owieka przy… drugim „Zatrzymane w kadrze” – tak zatytu³owa³a wyrwan¹ z zgie³ku dnia. Prace Katarzyny Dodam, ¿e Oliwia Serwatka jest uczen-
cz³owieku. Tytu³ pracy „Czasem wystarczy swoje prace Katarzyna Szymañska. O ile Szymañskiej zajê³y II miejsce. Stworzone nic¹ Zespo³u Szkó³ Technicznych, a Klau-
tak niewiele, by pomóc tak wielu”. Te s³owa w przypadku poprzednich uczestniczek fotografie w formie reporta¿u „Fontanny dia Skubik uczennic¹ Liceum Ogólno-
zapisa³ czas. Wystarczy podaæ d³oñ w tych zdjêcia stanowi³y cykl tematyczny, o tyle noc¹” to tematyka prac Natalii Pieniak, kszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego 
zwyk³ych, aczkolwiek szczególnych mo- tutaj ka¿da fotografia zawiera inny kadr. która w konkursie zajê³a III miejsce. Natalia Wzgórza. Pozostaje mi tak¿e pogratu-
mentach czyjegoœ ¿ycia. Wystarczy po Interesuj¹ce przes³anie zawiera zdjêcie uchwyci³a w barwach nocy obraz cz³owieka lowaæ Dyrektorom wy¿ej wymienionych 
prostu byæ. W pracach Klaudii zawarte jest ukazuj¹ce obraz instrumentów muzycznych na tle fontann. Przypomnijmy, ¿e g³ównym szkó³, ¿e maj¹ tak utalentowanych 
znacz¹ce pytanie do wczorajszego i obec- na tle natury, gdzie w oddali dostrzegamy celem konkursu by³o kszta³towanie wra- uczniów. 
nego dnia – ile jest w „tym wszystkim” nas? ludzkie sylwetki. Fotografia jest jakby cisz¹ ¿liwoœci artystycznej, a tak¿e aktywnej Dorota Kozdra

Oliwia Serwatka i Klaudia Skubik 
laureatki konkursu fotograficznego „Nasza Obecnoœæ”

Oliwia Serwatka

Oliwia SerwatkaOliwia Serwatka

Natailia Pieniak Klaudia Skubik

Klaudia SkubikKatarzyna SzymañskaKatarzyna Szymañska
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Potrafi wcieliæ siê w ka¿d¹ postaæ: Obecnie jest uczniem II klasy Technikum 
w ma³e dziecko, pani¹ sprz¹taczkê, Budowlanego Zespo³u Szkó³ Technicznych 
w historyczn¹ postaæ, ksiêdza, byæ kobiet¹, w Janowie Lubelskim. Dziœ moim i Pañ-
osob¹ starsz¹, czy… sob¹. Potrafi roz- stwach goœciem jest nie, kto inny jak sam 
bawiæ do ³ez. Ma w sobie t¹ odwagê, Karol Powózek.
œmia³oœæ, zrêcznoœæ wypowiadania kaba- D.K. Karolu, Twój pierwszy wystêp?
retowych skeczy. Gdy patrzymy na K.P. Mojego pierwszego wystêpu dok³adnie 
wystêpy z udzia³em Karola, mamy nie pamiêtam. By³o to na pewno w szkole 
wra¿enie, ¿e scena nale¿y do niego. podstawowej. Bra³em udzia³ w apelach 
Zobrazowane sytuacje ¿yciowe nabieraj¹ okolicznoœciowych np. 11 listopada, 3 maja, 
innego kszta³tu. Nawet nauka nie jest œwi¹teczne (Bo¿e Narodzenie), czy w przed-
nudna, przecie¿ zawsze mo¿na zrobiæ tak, stawieniach o charakterze kabaretu np. na 
aby lekcja trwa³a 10 minut, a przerwa 45 Dzieñ Kobiet, czy Pierwszy Dzieñ Wiosny. 
minut. Có¿ innego, gdy zobaczymy go w D.K. Czy masz ulubion¹ tematykê? 
tañcu z kolegami ze szko³y. Odpowiednie K. P. Myœlê, ¿e s¹ to raczej skecze ka-

w ka¿d¹ postaæ. Mogê graæ rolê szalonego mnie pewien wp³yw. Lubiê ksi¹¿ki, które s³owa piosenek dobrane do wystêpu baretowe. Chocia¿ dla mnie, przyznaje nie 
naukowca, mogê graæ prostego cz³owieka, maj¹ „w sobie pewn¹ tajemnicê” zmuszaj¹ do tanecznego. Czy jest ktoœ na sali, kto ma wiêkszej ró¿nicy, jaki charakter maj¹ 
sprz¹taczkê, jak równie¿ ma³e dziecko. Mogê myœlenia. Z dzieciñstwa pamiêtam jeszcze patrz¹c na „ten” wystêp nie bêdzie siê przedstawienia, w których móg³bym wzi¹æ 
zagraæ tak¿e bardzo powa¿nego cz³owieka. tak¹ ksi¹¿kê jak „Charlie i fabryka œmia³? Patrzê na wystêp artystyczny udzia³. Dodam, ¿e jako uczeñ Zespo³u Szkó³ 
D.K. Znajomi znaj¹ Ciê jako osobê czekolady”. To tak poza marginesem dodam. z okazji 70. lecia Zespo³u Szkó³ w Godziszowie, a tym samym dziêki chêci 
dowcipn¹, czy raczej powa¿n¹? D.K. Karolu, myœla³eœ mo¿e o za³o¿eniu Technicznych, przypominam sobie moich nauczycieli mog³em uczestniczyæ 
K.P. Dowcipn¹. Chyba raczej nie wyobra¿aj¹ kabaretu, a mo¿e w Twojej szkole „przedstawienie” z okazji Powiatowego w ró¿nych apelach w szkole. Nie ukrywam, 
mnie sobie jako osobê bardzo powa¿n¹. funkcjonuje ju¿ jakiœ kabaret?Dnia Edukacji Narodowej, który w tym ¿e nie trzeba by³o mnie d³ugo namawiaæ, 
D.K. Karolu, d³ugo przygotowujesz siê do K.P. W mojej szkole nie ma kabaretu. roku odby³ siê w ZST w Janowie abym wyst¹pi³ publicznie. 
wystêpów? Myœla³em, aby za³o¿yæ. Powiem nawet, ¿e Lubelskim, i stwierdzam Karol Powrózek D.K. Patrz¹c na wystêpy z Twoim udzia-

nie raz przechodzi³a mi ta myœl przez g³owê, K.P. Do wystêpów nie przygotowuje siê ma talent i poczucie humoru. Swoj¹ osob¹ ³em, mo¿na powiedzieæ, ¿e urodzi³eœ siê 
ale nie mam takiej grupy, jak na razie… raczej jakoœ specjalnie. Czasami uda mi siê wprowadza zawsze „coœ nowego” do kabareciarzem. Jak Ty czujesz siê wcie-

poæwiczyæ pewne kwestie. Najczêœciej na D.K. Co jest dla Ciebie najwa¿niejsze odgrywanej przez siebie postaci. Patrz¹c laj¹c w ró¿ne postacie?
próbach, które maj¹ miejsce w mojej szkole. w „tym, co robisz”? Czy to jest w³aœnie na skecze z udzia³em Karola, przy- K.P. Mogê powiedzieæ, ¿e jest to mój ¿ywio³. 
Oczywiœcie czasem na próbach mogê uœmiech na twarzy drugiego cz³owieka, czy pominam sobie s³owa piosenki „Och Karol Wystêpuj¹c, staram siê wnieœæ te¿ coœ 
pope³niæ jakiœ b³¹d, ale Panie, z którymi mo¿e i poczucie, ¿e robisz to, co lubisz?2” œpiewanej przez Nataliê Kukulsk¹ „Nie charakterystycznego do osoby, któr¹ odgry-
wspó³pracuje s¹ bardzo wyrozumia³e. K.P. Nie ukrywam, ¿e lubiê to co robiê. mów nic, znam tê minê. Mo¿esz iœæ, dobrze wam, aby publicznoœæ zapamiêta³a dan¹ 
D.K. Salwy œmiechu wywo³uje zawsze Natomiast odpowiadaj¹c Pani na pytanie – co wiem, ¿e nie zginiesz.(…)Tylko nie mów, ¿e postaæ. Gesty, ruchy s¹ bardzo charak-
taniec z udzia³em twoich kolegów? Kto by³ jest dla mnie najwa¿niejsze w tym co robiê? siê zmienisz. Chyba sam w to ju¿ nie terystyczne dla danej tematyki, dlatego 
jego pomys³odawc¹/pomys³odawczyni¹? Powiem tak, ma³y gest, ma³e s³owo, jakiœ wierzysz…”. staram siê niekoniecznie iœæ w stu procentach 

ruch mo¿e spowodowaæ, ¿e ca³a sala mo¿e siê K.P. Pomys³odawczyni¹ by³a Pani Beata z tekstem, tylko dodajê pewne elementy od Karol od najm³odszych lat bra³ aktywny 
zaœmiaæ, ¿e ktoœ mo¿e poprawiæ sobie humor. £ukasik. Dwa, trzy tygodnie przez 70.leciem siebie. Zaczynam improwizowaæ, ¿eby dana udzia³ w ró¿nych wystêpach arty-
Po drugie, ¿e my odgrywaj¹c ró¿ne skecze, mojej szko³y zaczê³y siê przygotowania. Na postaæ nie by³a tzw. suchym odtworzeniem stycznych. Przypomnijmy, ¿e jako uczeñ 
mo¿emy sterowaæ ludzkimi emocjami. pocz¹tku by³a grupa oko³o dwudziestu osób, przedstawionych wydarzeñ. Zespo³u Szkó³ w Godziszowie wystêpowa³ 
W pewnym momencie mo¿emy tak¿e zdaæ z której zosta³ wybrany ostateczny sk³ad, jaki D.K. Czy lubisz wystêpowaæ solo, czy nie tylko w przedstawieniach szkolnych, 
sobie sprawê, ¿e klika s³ów wypowie-wyst¹pi³ na obchodach szko³y 23 wrzeœnia w duecie?równie¿ inscenizacjach historycznych 
dzianych przez nas, czy grana postaæ mo¿e 2016 roku. K.P. Dla mnie nie ma ¿adnego problemu. i religijnych. Bra³ (i to nie raz) tak¿e udzia³ 
byæ znienawidzona przez ca³¹ publicznoœæ, D.K. Czy mo¿esz wymieniæ nazwiska W duecie jest o tyle dobrze wystêpowaæ, ¿e ze swoim tat¹ w Ogólnopolskim 
ale te¿ w tych drobnych s³owach mo¿na to kolegów tañcz¹cych razem z Tob¹?jak ja zgubie tekst, to druga osoba mo¿e Przegl¹dzie Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 
naprawiæ i mo¿na staæ siê ulubieñcem K.P. Oczywiœcie. Mariusz Jargie³o, Kuba kontynuowaæ. Ja wtedy ju¿ zaczynam siê w Tarnogrodzie zajmuj¹c jedno z naj-
publicznoœci. Kuœmierz, Karol Startek,  Arek Kufel, Karol orientowaæ, jak dalej poci¹gn¹æ dialog i mogê wy¿szych miejsc. Jego ulubionym 
Gdy s³ucham wypowiedzi Karola, przy-Luman, Grzegorz Góreczny, i Ja.wprowadziæ na dalsz¹ kwestiê ogrywan¹ przedmiotem, jak zaznacza jest „historia, 
pominam sobie wystêpy ró¿nych kaba-D.K. Czy masz swój ulubiony skecz, przeze mnie postaæ. Solo te¿ nie ma dla mnie historia i…wos”. Ciekawi¹ go wydarzenia 
retów, w tym skecze kabaretu Paranienor-kabaret? Na kim siê wzorujesz? ¿adnego problemu. Tylko z tym, ¿e jak historyczne, ich przebieg, przyczyny, kto 
mlani. A gdyby tak Mariolka zadzwoni³a K.P. Nie mam bardzo wyszczególnionego. „zgubiê siê” mogê mieæ chwilê zawahania, by³ przed nami, kto tworzy³. Jak podkreœla 
do swojej psiapsió³y (przyjació³ki) Jeœli mówimy tu, na kim siê wzorujê to na chwile przerwy. Mo¿e wtedy zapaœæ „bardzo czêsto bra³em udzia³ w przed-
Gabryœki i powiedzia³a: „Gabrycha wiesz, pewno Kabaret Moralnego Niepokoju, niezrêczna cisza na scenie. stawieniach patriotycznych, jestem 
coœ chcia³abym Ci powiedzieæ, nie uwie-Kabaret Skeczów Mêcz¹cych, kabaret Ani patriot¹”. Karolowi zawsze towarzyszy³o D.K. Nie sprawia Ci problemu przebranie 
rzysz, jak wierzysz to wstañ, albo usiaæ, Mru Mru. poczucie humoru i œwiadomoœæ, ¿e „piêkne siê za kobietê, o czym mo¿emy siê 
albo pos³uchaj, nie lepiej przyjdŸ do D.K. Twoje ulubione filmy, domyœlam siê, s¹ wszystkie chwile”, a ¿ycie… zawsze przekonaæ podczas twoich wystêpów. 
Zespo³u Szkó³ Technicznych na kolejny ¿e komedie?mo¿na tak sprawiæ, aby by³o zabawne. To Jakie s¹ Twoje ulubione role? 
wystêp z udzia³em Karola. Gabrycha K.P. Oczywiœcie i to raczej polskie komedie. poczucie towarzyszy mu w dalszym ci¹gu. K.P. Mogê byæ wszystkim, mogê wcieliæ siê 
obecnoœæ obowi¹zkowa. No to pa krej-Takie jak: „Dzieñ Œwira”, „Poranek Kojota, 
zolka”. Mariolka faktycznie zadzwoni³a do „Kariera Nikodema Dyzmy”, oraz filmy 
swojej psiapsió³ki Gabryœki. Gabrycha, zagraniczne np. z Jimim Carrey. 
zaraz po telefonie swojej kumpeli, wsia-D.K. Czy Karol Powrózek czyta ksi¹¿ki…, 
da³a w pierwszy poci¹g do Lublina, masz jakieœ ulubione pozycjê?
w pierwszy autobus do Janowa Lubels-K.P. Nie mogê powiedzieæ, ¿e bardzo du¿o, 
kiego, i tak oto tym sposobem niczym ale przeczyta³em kilka ksi¹¿ek w swoim 
z prêdkoœci¹ b³yskawicy zjawi³a siê ¿yciu. Przeczyta³em ca³¹ powieœæ Hobitta, 
w szkole… Co by³o dalej? By³ ju¿ odcinek która tak mnie „wci¹gnê³a”, ¿e nie mog³em 
Mariolka w SPA, Mariolka 30 lat póŸniej, siê od niej oderwaæ i bardzo ¿a³owa³em, ¿e 
Mariolka i jej wakacje, teraz Mariolka ju¿ j¹ skoñczy³em czytaæ. Wœród moich 
w Zespole Szkó³ Technicznych. W rolê ulubionych ksi¹¿ek mogê zaliczyæ „Szatana 
Mariolki wcieli³ siê Karol Powrózek.z siódmej klasy” Kornela Makuszyñskiego. 

Choæ by³a to lektura w szkole podstawowej, Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê powodzenia.
ale wspominam j¹ dlatego, ¿e wywar³a na Dorota Kozdra

Uwaga wchodzê,  czyli… Karol Powrózek w akcji

W tym roku Teatr Sakralno – Dramatycz- miejscowoœciach Polski,  w tym w Janowie nika 2016 roku, w niedzielny wieczór, miesz- Wnukowskiego oraz Zespo³u Teatru Sakral-
ny im. Œw. Jana Paw³a II z Janowa Lu- Lubelskim. Teatr wystêpuje nie tylko w koœ- kañcy naszego miasta mieli przyjemnoœæ no – Dramatycznego sp³ynê³y gratulacjê 
belskiego obchodzi³ Jubileusz 35-lecia pow- ciele, ale tak¿e w szko³ach, domach para- obejrzeæ kolejny spektakl przygotowany i ¿yczenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
stania. Twórc¹ i Dyrektorem Teatru jest ks. fialnych, oœrodkach kultury, przedszkolach, przez ks. kan. Zygmunta Wnukowskiego pisz¹c: „Jest godne uznania, jak wiele trudu i 
Zygmunt Wnukowski, który zainspirowany uczelniach, domach opieki spo³ecznej. Warto „Jak Pan Jezus doJanowa na odpust piel- inwencji wk³adaj¹ Pañstwo w przygotowanie 
osob¹, ¿yciem i twórczoœci¹ Karola Wojty³y, tu dodaæ, ¿e zosta³o zrealizowanych oko³o grzymowa³” , zaœ w sobotni wieczór, dnia 11 ka¿dego spektaklu. Winszujê Zespo³owi 
pielgrzymuje po tak wielu scenach, ³¹cz¹c 200 sztuk, w tym wiele powsta³o w Janowie listopada 2016 roku, „Bóg, Koœció³, Ojczy- pasji. Na wielu scenach realizuj¹ Pañstwo 
misje artystyczn¹ z inspiracj¹ do duchowej Lubelskim. Wœród przedstawieñ nale¿y zna i dusza narodu polskiego” wed³ug teks- najszlachetniejsze cele sztuki dramatycznej, 
przemiany. Jednym z g³ównych celów Teatru wymieniæ „Fatima”, „Amen Hioba”, „Pokut- tów Œw. Jana Paw³a II, Prymasa Tysi¹clecia docieraj¹c do miejsc odleg³ych i wyj¹tko-
jest przedstawienie spraw najwa¿niejszych w nik”, „Rodacy”, „Konrad”, „Tryptyk Janow- Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Stanis³a- wych. Tê troskê o widza, a nie o poklask wy-
¿yciu ka¿dego cz³owieka, odpowiadaj¹c przy ski”, „Laboratorium Mi³oœci”, „Imperium”, wa Wyspiañskiego. Spektakl zosta³ zaprezen- soko ceniê”. Do³¹czamy siê do gratulacji. 
tym na pytanie o drogê, któr¹ chcielibyœmy „Dyrektorzy”, „Sceny Biblijne”, „Jestem”, towany w kaplicy Parafii Œw. Jadwigi ¯ycz¹c pomys³u, zdrowia i wszelkiej 
iœæ? Teatr Sakralno – Dramatyczny wystawi³ „Godot”, „Profesor”, „Samograjki”, „Orato- Królowej w Janowie Lubelskim. Dodajmy, i¿ pomyœlnoœci. 

Tekst: Dorota Kozdraoko³o dwa tysi¹ce spektakli w ró¿nych rium”. W ostatnim czasie, dnia 16 paŸdzier- z okazji Jubileuszu na rêce Ks. Zygmunta 

Na œcie¿kach ¿ycia… Spektakle Teatru Sakralno –Dramatycznego 
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Minê³o 35 lat od tragicznego 13 grudnia, kiedy Wojciech Andrzeja Dudê Krzy¿em Wolnoœci i Solidarnoœci. Kolejnym 
Jaruzelski wprowadzi³ Stan Wojenny na terenie ca³ego kraju. wyk³adowc¹ by³ Henryk Suchora dzia³acz z Osinek, Gmina 
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Bohaterów Porytowego Potok Wielki. Dzia³a³ wœród rolników jak i wœród 
Wzgórza odby³a siê niecodzienna lekcja historii. Lekcja pracowników HSW. Wywo³any do odpowiedzi przez 
zosta³a zorganizowana przez nauczyciela historii Józefa m³odzie¿ opowiada³ na czym polega³a pomoc dla 
Wielebê, dawnego dzia³acza solidarnoœciowego i cz³onka strajkuj¹cych w HSW. Zbiórka ¿ywnoœci i dostarczanie do 
Konfederacji Polski Niepodleg³ej w Fabryce Maszyn. zak³adu pracy, spotkania, zebrania kolporta¿ prasy, nie 
Na pocz¹tku lekcji Dyrektor szko³y Wies³awa Dyjach czekaliœmy z za³o¿onymi rêkami. Nie czuliœmy siê 
powita³a uczniów z trzech klas oraz wyk³adowców. Na bohaterami robiliœmy, to co do nas nale¿a³o. Nale¿y dodaæ ¿e 
zaproszenie przybyli dzia³acze opozycji lat siedem- na pocz¹tku Stanu Wojennego w jednej z restauracji 
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych lekarz medycyny Andrzej janowskich stacjonowa³ oddzia³ ZOMO z³o¿ony ze dziesiêæ lat. Mamy wolnoœæ, straciliœmy przemys³, który 
Berezowski, Henryk Suchora - rolnik i jednoczeœnie zmobilizowanych obywateli mieszkañców Powiatu zosta³ roztrwoniony. Mam na myœli stocznie, Hutê Stalowa 
pracownik Huty Stalowa Wola, oraz Józef Ponczek dzia³acz Janowskiego, a dowodzony przez funkcjonariusza Milicji Wola, która zatrudnia³a ponad 20 tysiêcy ludzi, czy 
i wspó³za³o¿yciel Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku z Janowa Lubelskiego. chocia¿by Fabrykê Maszyn w Janowie Lubelskim. Teraz 
Zawodowego „Solidarnoœci“ w Fabryce Maszyn. M³odzie¿ Józef Poñczek stwierdzi³, ¿e uda³o siê obaliæ komunê, ale jesteœmy si³¹ najemn¹ dla obcego kapita³u” – mówi³ Józef 
Licealna mog³a wys³uchaæ jak wygl¹da³ stan wojenny pope³niono wiele b³êdów zaczynaj¹c od Okr¹g³ego Sto³u. Ponczek. Roztrwoniono gospodarkê, jak i jednoœæ 
w oczach opozycjonistów. O swoich prze¿yciach opowiada³ Nie trzeba by³o wchodziæ w uk³ady z komunistami. „Ja nie w narodzie. W Polsce do NSZZ "Solidarnoœæ" nale¿a³o 
Andrzej Berezowski, który by³ aresztowany i internowany. mówiê, ¿e nale¿a³o post¹piæ jak post¹pili Rumuni ponad 12 miliony pracowników, faktem jest, ¿e do naszych 
Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi przez Prezydenta RP z Ceausescu. Nale¿a³o post¹piæ tak jak zrobili to Czesi, szeregów przenik³o wielu szpiclów i ubeków. Czy zryw 
Andrzeja Kaczorowskiego oraz przez Prezydenta RP odsun¹æ  wszelkich dzia³aczy komunistycznych od w³adz na Narodu poszed³ na marne? Myœlê ¿e nie. Mamy wolnoœæ, 

powinniœmy dogadywaæ siê, co prawda budzi siê duch z³ej 
przesz³oœci.
Lekcja historii trwa³a ponad pó³torej godziny, czy wnios³a 
wiele w ¿ycie tych m³odych ludzi, to Oni zdecyduj¹. Takie 
lekcje nie pozwol¹ zapomnieæ o 160 tysi¹cach osób 
os¹dzonych przez kolegia i s¹dy, o wyrzuconych z pracy 
oko³o 60 tysi¹cach, o ofiarach œmiertelnych, ponad stu ludzi 
z r¹k ZOMO, o górnikach z kopalni Wujek, ksiê¿ach 
pomordowanych. Jeszcze po latach by³y zomowiec 
opowiada³ z satysfakcj¹, jak pa³owa³ ksiêdza. Wtedy nie 
znalaz³o to aprobaty, a czêœæ tamtych s³uchaczy nie podaje 
mu rêki. Czy jest s³usznym twierdzenie, ¿e obecnie ginie 
demokracja?

Tekst i foto: Jan Machulak

Gratulacje, gratulacje i jeszcze raz twa szkó³ prowadzon¹ przez Lubelski Woje- PSPzOI w Janowie Lubelskiego, II PSP - PSP Kocudza, VII – PSP Krzemieñ, VIII – 
gratulacje… nale¿y przyznaæ Publicznej wódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Jak Dzwola, III – PSP Potok Wielki, IV – PSP PSP Chrzanów, IX – PSP Momoty Górne, X 
Szkole Podstawowej z Oddzia³ami In- podkreœli Henryk Pêk – wiceprezes Szkol- Batorz, V – PSP Zdzi³owice, VI – Chrzanów, – PSP Wierzchowiska, XI – PSP 
tegracyjnymi i Publicznemu Gimnazjum nego Zwi¹zku Sportowego z ramienia szkó³ VII – Momoty Górne, VIII – PSP Modliborzyce, XII – PSP Pi³atka, XIII – PSP 
w Janowie Lubelskim, gdy mówimy o wy- podstawowych i gimnazjalnych: „W tym Wierzchowiska, IX – PSP Modliborzyce, Zdzi³owice, XIV – PSP Godziszów II, XV – 
nikach wspó³zawodnictwa sportowego roku szkolnym przyjêliœmy troszeczkê inne X – PSP Otrocz, XI – PSP Stojeszyn, XII – PSP Stojeszyn. Powiatowa Gimnazjada: 
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych zasady wspó³zawodnictwa sportowego, PSP B³a¿ek, XIII – PSP Godziszów I. I miejsce – PG w Janowie Lubelskim, II – PG 
z terenu Powiatu Janowskiego. Podsumowa- które opracowaliœmy wspólnie i ró¿ni¹ siê Powiatowa Gimnazjada: I miejsce – PG Dzwola, III – PG Potok Wielki, IV – PG 
nie, a w zwi¹zku z tym wrêczenie dyplomów one tym, ¿e bierzemy pod uwagê g³ównie w Janowie Lubelskim, II PG Zdzi³owice, III Kocudza, V – PG Potok Wielki, VI – PG 
i pucharów mia³o miejsce 14 grudnia 2016 zawody powiatowe”. Na pierwszym miejscu – PG Dzwola, IV – PG Potoczek, V – PG Zdzi³owice, VII – PG Stojeszyn, VIII – PG 
roku w Zespole Szkó³ w Dzwoli. Spotkanie uplasowa³y siê szko³y z Janowa Lubelskie- Potok Wielki, VI – PG Godziszów, VII – PG B³a¿ek, IX – PG Batorz, X – PG Godziszów.
zosta³o przygotowane przez W³adys³awa go. Puchary w imieniu PSPzOI w Janowie Kocudza, VIII PG Krzemieñ, IX – PG Potok Puchary zosta³y wrêczone przez Zbigniewa 
Matwieja – nauczyciela wychowania fizy- Lubelskim odebra³a Ewa Widomska – Stany, X- PG Bia³a, XI – PG Stojeszyn. Czajkowskiego – Prezesa Szkolnego Zwi¹z-
cznego w Zespole Szkó³ w Dzwoli, a tak¿e Zastêpca Dyrektora, z ramienia Publicznego Podajemy wyniki wspó³zawodnictwa ku Sportowego „Ziemia Janowska”, Anto-
cz³onka Prezydium Zarz¹du Lubelskiego Gimnazjum w Janowie Luelskim – Andrzej szkolnego 2015/2016 – Igrzyska Powiato- niego Kulpê – Wicestarostê Powiatu 
Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Spor- Tomczyk – Dyrektor. we: I miejsce PSPzOI w Janowie Lubelskim, Janowskiego, Stanis³awa Ro¿ka – Wójta 
towego. Wyniki zosta³y opracowane na Powiatowe wspó³zawodnictwo sportowe II – PSP Potok Wielki, III – PSP Dzwola, IV Gminy Dzwola, Kazimierza Ma³ka – 
podstawie wojewódzkiego wspó³zawodnic- 2014/2015. Powiatowe Igrzyska: I Miejsce – PSP Godziszów I, V – PSP Batorz, VI – Przewodnicz¹cego Rady Gminy Dzwola, 

Stanis³awa Rawskiego – Dyrektora Zespo³u 
Szkó³ w Dzwoli, Henryka Pêka – Wice-
prezesa Szkolnego Zwi¹zku Sportowego 
(z ramienia szkó³ podstawowych i gimna-
zjum).
Zaznaczmy, ¿e podczas spotkania zosta³y 
wrêczone nagrody za tenis sto³owy dla 
nauczycieli i Klubów, które bior¹ czynny 
udzia³ w rozgrywkach. Nagrody przyzna³ 
Lubelski Okrêg Zwi¹zek Tenisa Sto³owego. 
I miejsce otrzyma³ UKS Spartakus Dzwola.
Nadmieñmy, ¿e podczas spotkania Stani-
s³aw Ro¿ek – Wójt Gminy Dzwola 
serdecznie podziêkowa³ W³adys³awowi 
Matwiej za dzia³ania sportowe prowadzone 
na rzecz Gminy Dzwola. Jak podkreœli³ Pan 
Ro¿ek „ Pana praca i zaanga¿owanie 
prze³o¿y³o siê na sukcesy UKS Spartakus 
Dzwola. Jest to I miejsce w klasyfikacji 
generalnej za sezon 2015/2016 i klasyfikacji 
generalnej za sezon 2013/2016 Lubelskiego 
Okrêgu Tenisa Sportowego” – dodaj¹c – 
„Pana poœwiecenie przyczyni³o siê do 
szlachetnych postaw wœród m³odych 
zawodników”.
Nale¿y tu odnotowaæ, i¿ po uroczystym 
wrêczeniu nagród i pucharów, cz³onkowie 
Zwi¹zku, jak i zaproszeni goœcie prze³amali 
siê op³atkiem, ¿ycz¹c w Nowym Roku 
wszelkiej pomyœlnoœci… i sukcesów.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Talent poparty prac¹…” – podsumowano 
wyniki sportowe szkó³ podstawowych i gimnazjalnych

Przyszli noc¹ 13 grudnia
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Maj¹c na uwadze, ¿e reforma oœwiaty wzbudza wiele W Gminie Janów Lubelski funkcjonuj¹ dwa gimnazja: Pub-
emocji wœród rodziców, nauczycieli, jak i w œrodowisku liczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim 
samorz¹du, dnia 24 listopada 2016 roku zosta³o zorganizo- i Gimnazjum wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. 
wane w Janowskim Oœrodku Kultury  spotkanie z Teres¹ Mówi¹c tu o szko³ach podstawowych mamy na myœli: 
Misiuk – Lubelskim Kurator Oœwiaty. Spotkanie dotyczy³o Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi  
planowanych zmian w oœwiacie, w tym zmian sieci szkó³ w Janowie Lubelskim, Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ 
i struktury szkolnictwa i kszta³cenia. Uczestniczyli w nim wchodz¹c¹ w sk³ad Zespo³u Szkó³ w Bia³ej, Publiczn¹ 
dyrektorzy, kadra pedagogiczna, samorz¹dowcy. Spotkanie Szko³ê Podstawow¹ w Momotach Górnych, Szko³ê 
w Janowskim Oœrodku Kultury zgromadzi³o kilkadziesi¹t Podstawow¹ Fundacji „Elementarz” w £¹¿ku Ordynackim. 
osób. Otworzy³ je Zastêpca Burmistrza Janowa Lubelskiego Jeœli chodzi o statystki dotycz¹ce iloœci uczniów w szko³ach 
Czes³aw Krzysztoñ. Kolejno wszystkich zaproszonych podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Janów 
goœci powita³ Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ. Udzia³ w spot- Lubelski, sytuacja jest nastêpuj¹ca (przedstawia tabela): 
kaniu wzi¹³ tak¿e Wojewoda Lubelski Przemys³aw Czarnek, 
który mówi³ o za³o¿eniach przygotowywanej przez rz¹d 
reformy oœwiaty. W ramach przyjêtego planu odwiedzana 
jest wiêkszoœæ powiatów na terenie województwa. Pani 
Kurator swoje wyst¹pienie podzieli³a na dwie czêœci. 
W pierwszej przybli¿y³a dane statystyczne zwi¹zane oœwiat¹ 
na LubelszczyŸnie, w drugiej mówi³a o za³o¿eniach reformy 
oœwiaty, która ma wejœæ w ¿ycie w 2017 roku. Docelowa 
struktura szkolnictwa po zmianach ma wygl¹daæ 
nastêpuj¹co: 6-letnie szko³y podstawowe stan¹ siê szko³ami 
8-letnimi, 3-letnie licea bêd¹ 4-letnimi, a 4-letnie technika 
znów bêd¹ 5-letnimi. Utworzone zostan¹ tak¿e szko³y 
bran¿owe I i II stopnia (3+2). Zmiany maj¹ zostaæ 
wprowadzone od 1 wrzeœnia 2017 roku. *zosta³y uwzglêdnione tak¿e szeœciolatki 

Janowski samorz¹d bêdzie szuka³ jak najlepszego 
rozwi¹zania z tej sytuacji. W Gminie Janów Lubelski zosta³ 
powo³any zespó³ ds. reformy oœwiaty. W sk³ad zespo³u 
wchodz¹ przedstawiciele zwi¹zków, rodzice, dyrektorzy 
szkó³, przedstawiciele samorz¹du. Odbywaj¹ siê cykliczne 
spotkania, podczas których cz³onkowie zespo³u poszukuj¹ 
jak najlepszych rozwi¹zañ. Na razie dokonywane s¹ analizy 
w oparciu o projekty. Dodajmy, ¿e na jednostkach 
samorz¹du terytorialnego spocznie opracowanie projektu 
uchwa³y w sprawie dostosowania sieci szkó³ do nowego 
ustroju szkolnego. Projekty tych uchwa³ opiniowaæ bêd¹ 
Kurator Oœwiaty oraz zwi¹zki zawodowe. Organ stanowi¹cy 
jednostki samorz¹du terytorialnego po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oœwiaty oraz zwi¹zków 
zawodowych podejmie stosown¹ uchwa³ê w terminie do 31 
marca 2017 roku. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Planowane zmiany w oœwiacie. 
Teresa Misiuk z wizyt¹ w Janowie Lubelskim 

Rok szkolny
Szko³y podstawowe

(liczba uczniów)
Gimnazjum

(liczba uczniów)
2008/2009 1096 715

2009/2010 1031 684

2010/2011 979 662

2011/2012 964 606

2012/2013 925 549

2013/2014 883 541

2014/2015 951 500

2015/2016 1049* 499

2016/2017 931 469

Stypendyœci Funduszu Stypendialnego 
im. Marii i Lecha Kaczyñskich

Prowadz¹cy spotkanie: Krystyna Æwiek i Artur Pizoñ, Szkó³ w Bia³ej, Magdalenê Startek z Publicznej Szko³y Klaudia Dobrzyñska z Publicznej Szko³y Podstawowej 
zwrócili szczególn¹ uwagê, i¿ zebrane Podstawowej z Momotach Górnych, Agatê Tyra z Publicznej w Pi³atce, Micha³ Moskal z Publicznej Szkole Podstawowej 
œrodki finansowe pomog¹ wyró¿nionym uczniom w dalszej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Andrzejowie, £ukasz Jarosz z Zespo³u Szkó³ 
realizacji pasji i zainteresowañ. W sk³ad Komitetu w Janowie Lubelskim, Aleksandrê Ma³ek z Publicznego w Godziszowie, Weronika Zarzeczna z Zespo³u Szkó³ 
Organizacyjnego weszli mieszkañcy Powiatu Janowskiego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, w Zdzi³owicach. Z gminy Modliborzyce: Krystian Jan 
z Burmistrzem Krzysztofem Ko³tysiem i Wiceburmistrzem Monikê Sylwiê Karkut z Zespo³u Szkó³ im. Wincentego Pawlos  z Zespo³u Szkó³ im. Jana Kochanowskiego 
Janowa Lubelskiego Czes³awem Krzysztoniem, z Prze- Witosa w Janowie Lubelskim, Cezarego Œwiercz – z Zespo³u w Wierzchowiskach, Magdalena Martyna z Zespo³u Szkó³ 
wodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Ew¹ Janus, Dyrektorami Szkó³ Szkó³ Technicznych w Janowie Lubelskim, Mateusza Blachê w Modliborzycach, Gabriela Nosal z Zespo³u Placówek 
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych – Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Oœwiatowych w Stojeszynie. Z gminy Potok Wieki: Sylwia 
z terenu Powiatu Janowskiego, a tak¿e cz³onków Zarz¹du Wzgórza w Janowie Lubelskim. Z gminy Batorz: Kinga Lewandowska z Zespo³u Szkó³ im. Ofiar Katynia w Potoku 
Powiatowego PiS w Janowie Lubeskim. Du¿ym zaanga- Panek – Zespó³ Szkó³ w B³a¿ku, Natalia Rojek z Zespo³u Wielkim, Aleksandra Kubik z Zespo³u Szkó³ im. Romualda 
¿owaniem wykaza³ siê Pose³ Rzeczypospolitej Polskiej – Szkó³ w Batorzu. Z gminy Chrzanów: Monika Sulowska – Traugutta w Potoku Stanach. 
Jerzy Bielecki. Zespó³ Szkó³ w Chrzanowie, Micha³ Ciupak – Zespó³ Szkó³ Niech puent¹ dla obecnych i przysz³ych stypendystów bêd¹ 
Przypomnijmy, ¿e ju¿ po raz trzeci zosta³y wrêczone w Chrzanowie. Z gminy Dzwola: Sylwia Dubiel z Zespo³u s³owa piosenki Szymona Wydry „¯ycie jak poemat”: „Nie 
stypendia dla uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Szkó³ w Krzemieniu, Kinga Ro¿ek – z Publicznej Szko³y rezygnujmy ze swych marzeñ, Kto to wie co jeszcze czas 
Janowskiego. Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha Podstawowej w Branwi, Agata Kot z Zespo³u Szkó³ poka¿e, Kto to mo¿e widzieæ co siê stanie, Choæby dziœ, 
Kaczyñskich otrzyma³o 25 uczniów. Z terenu gminy Janów w Dzwoli im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 roku, Natalia Nasze ¿ycie bêdzie jak poemat, Trzeba tylko znaleŸæ dobry 
Lubelski wyró¿niono: Wiktoriê Lewczyk z Publicznej Osiewicz z Zespo³u Szkó³ w Kocudzy. Z gminy Godziszów: temat, Trzeba siê odnaleŸæ w nim, Aby byæ…”
Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Koœciuszki z Zespo³u Dominika Moskal z Zespo³u Szkó³ w Wólce Ratajskiej, Tekst i foto: Dorota Kozdra

w ramach funduszu 
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Tylko w Klubie Rehabilitacji Osób twarzach zebranych goœci i  radoœæ z  ¿ycia 
Niepe³nosprawnych mo¿na zobaczyæ tak¹ w oczach tych ludzi, których doœwiadczy³ 
zabawê. 19 listopada, w sobotni wieczór,  los. Tañcz¹ca mama z synem na wózku 
w Restauracji "Myœliwska" odby³ siê bal, cieszy³a siê, ¿e syn cieszy siê ka¿d¹ chwil¹. 
prawdziwy bal. Przybyli zaproszeni goœcie, ¯yczliwoœci do drugiego cz³owieka i tego 
miêdzy innymi: Wicestarosta Janowski niepe³nosprawnego i tego zdrowego, mo¿na 
Antoni Kulpa, Burmistrz Janowa Lubels- uczyæ siê patrz¹c na ich ¿ycie, na ich 
kiego Krzysztof Ko³tyœ wraz z ma³¿onk¹ podejœcie do drugiego cz³owieka i akcep-
Mariol¹, Zastêpca Burmistrza Janowa tacjê. Józek na wózku jeszcze kilka lat temu 
Lubelskiego Czes³aw Krzysztoñ, Prze- biegaj¹cy, teraz tak¿e uœmiechnie siê do 
wodnicz¹ca Rady Miejskiej, dyrektorzy znajomego. Ci ludzie nie maj¹ wygóro-
instytucji zajmuj¹cych siê osobami niepe³- wanych ambicji i pragnieñ, oni chc¹ ¿yæ 
nosprawnymi. Przyby³a tak¿e Ma³gorzata w miarê mo¿liwoœci jak ka¿dy z nas, a przy 
Ko³odyñska z TVP Lublin. W zabawie tym ciesz¹ siê ka¿d¹ chwila, doceniaj¹ 
uczestniczyli cz³onkowie KRON wraz ka¿dy, nawet najdrobniejszy gest ze strony 
z opiekunami, do zabawy do³¹czyli drugiego cz³owieka. Zabawa trwa³a a ucze-
pracownicy Zak³adu Aktywnoœci Zawo- stnicy tañczyli i  bawili siê. Do nastêpnego 
dowej pracuj¹cy przy janowskim szpitalu. razu, mo¿e do Karnawa³u, s¹ ludzie 
W andrzejkowy wieczór nie zabrak³o tak¿e wyci¹gaj¹cy pomocn¹ rêkê,  s¹ sprzyjaj¹ce 
przyjació³ KRON z Bi³goraja, Kraœnika w³adze samorz¹dowe, które wspieraj¹ 
i Stalowej Woli.  Zabawê rozpocz¹³ krótkim niepe³nosprawnych. Praca i pomoc tym 
powitaniem Prezes KRON Andrzej £ukasik, ludziom to wyzwanie dla ca³ego spo-
który przyj¹³ ¿yczenia w imieniu w³asnym ³eczeñstwa.
i wszystkich Andrzejów, a tak¿e w imieniu Tekst i foto: Jan Machulak
cz³onków Klubu.  Zabawa "rozkrêca³a siê " , Andrzej £ukasik - Prezes Klubu Re-
przybyli kolejni goœcie z Markiem Szam- habilitacji Osób Niepe³nosprawnych, 
belanem na czele. w imieniu wszystkich uczestników imprezy, 
Obserwuj¹c t¹ zabawê, cz³owiek z zewn¹trz pragnie serdecznie podziêkowaæ zespo³owi 
mo¿e nauczyæ siê wiele, nie s³ysza³em muzycznemu Exodus, za bezinteresowny 
narzekañ, widzia³em za to uœmiech na udzia³.

¯ycie w samotnoœci, na znaczeniu traci. zabawy z butami, oddzielnie mêskimi 
Ka¿demu cz³owiekowi potrzebny przyjaciel. i kobiecymi, które „d¹¿y³y” do mety tworz¹c 
Seniorzy z Klubu Seniora „Janowiacy” nie pary taneczne. Panowie na kolanach 
s¹ samotni. Maj¹ wœród siebie wielu z humorem zak³adali pantofelki swoim 
przyjació³, na których mog¹ liczyæ w potrze- wylosowanym partnerkom, prosz¹c je do 
bie. W dniu 23 listopada zorganizowali tañca. W przerwach miêdzy zabawami, 
ciekawe spotkanie andrzejkowe. Wspólnie seniorzy posilali siê w³asnorêcznie przygo-
bawili siê do póŸnych godzin wieczornych, towanymi potrawami. To dobrze przygoto-
wspominaj¹c dawne tradycje, zwyczaje i za- wane spotkanie, na pewno przynios³o wiele 
bawy, gdy nie by³o telewizorów, kompute- zadowolenia ich uczestnikom. Da³o radoœæ 
rów i innych wynalazków obecnego wieku. i odskoczniê od trudów i k³opotów dnia 
Ludzie nie zamykali siê w czterech œcianach codziennego. Imprezy w skromniejszych 
swojego domu, a wychodzili do innych, warunkach ale w³asnorêcznie przygoto-
razem spêdzali wolny czas. Tegoroczny wane, s¹ bardziej cenne i daj¹ wiêcej 
wieczór andrzejkowy obfitowa³ w wiele satysfakcji, ni¿ w piêknych lokalach. 
atrakcji. By³ taniec kotylionowy, wró¿by Na d³u¿ej pozostaj¹ w naszej pamiêci.
i horoskopy andrzejkowe. Nie zabrak³o te¿ H.J. £ukasz

Zabawa andrzejkowa zorganizowana 
przez Dom Pomocy Spo³ecznej „BARKA” 
im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim to 
wyj¹tkowe spotkanie, które jest czasem 
szczególnym w ¿yciu ka¿dego mieszkañca 
Domu. Wnosi nie tylko wiele dobroci, ale 
i ciep³a. Jeszcze chwilê przed zabaw¹ 
Dyrektor DPS Mariola Surtel przywita³a 
zaproszonych goœci i zaprosi³a wszystkich 
do wspólnej integracji. Wszystkich miesz-
kañców DPS przywita³a tak¿e Anna Œmit – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Janowie Lubelskim. Zapro-
szenie Pani Dyrektor przyj¹³ tak¿e by³y 
Starosta Janowski Boles³aw Gzik, Kazi-
mierz Komacki - g³ówny specjalista ds. 
kontroli Janowskiego Starostwa, Bo¿ena 
Szczepanik - Rukasz Dyrektor Medycznego 
Studium Zawodowego im. Stefanii Wo³ynki 
w Janowie Lubelskim, s³uchacze II roku 
terapii zajêciowej wraz z opiekunkami  
Barbar¹ Dubielis i Adel¹ Szabat.
Panie ze Studium Medycznego w Janowie 
Lubelskim przygotowa³y dekoracje i wy-
strój Sali pod Œwierkami. Natomiast podczas 
andrzejkowego spotkania Adela Szabat 
i Barbara Dubielis wcieli³y siê w rolê 

kañców. Uczennice z Zespo³u Szkó³ Tech- przeplatanych zabaw¹ i tañcami by³ czas na siê s³owa piosenki „Jak na deszczu ³za, ca³y wró¿ek. Wró¿by z lania wosku sprawi³y, ¿e 
nicznych w Janowie Lubelskim pod rozmowy, na zwyk³e, aczkolwiek niezwyk³e ten œwiat nie znaczy nic, a nic…Chwila, w oczach mieszkañców pojawia³a siê 
kierunkiem Pani Nauczyciel Ma³gorzaty gesty, tak jak czyjaœ obecnoœæ obok i… która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z Twoich iskierka szczêœcia i radoœci. Dodajmy, ¿e 
Bia³ek i Agnieszki Orze³  wykona³y podanie d³oni. Gdy patrzê na t¹ nieopisan¹ chwil…”. Dodajmy, ¿e spotkanie odby³o siê wró¿by zdoby³y du¿e uznanie wœród 
mieszkankom DPS-u fryzury. Oprócz radoœæ rysowan¹ na twarzy mieszkañców, 23 listopada 2016 roku.uczestników spotkania. Nie by³y to jedyne 
wró¿b, tañców, poczêstunku, s³odkoœci gdy widzê, t¹ serdecznoœæ przypominaj¹ mi Tekst i foto: Dorota Kozdraniespodzianki przygotowane dla miesz-

Zabawa andrzejkowa w DPS

Jak Andrzejki to ANDRZEJKI

Andrzejki 2016 w Klubie Seniora „Janowiacy”
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Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Domu Pomocy Spo³ecznej „NASZ DOM” 
w Janowie Lubelskim zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do Ludzi Wielkiego Serca 
o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia . Liczy siê ka¿da 
z³otówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele osób, stworz¹ 
mo¿liwoœæ pe³niejszej realizacji naszych zadañ statutowych. Wystarczy tylko 
w odpowiedni¹ rubrykê zeznania podatkowego wpisaæ nr KRS 0000210756 i podaæ 
nazwê Stowarzyszenie „NASZ DOM”. 

Serdecznie dziêkujemy Wszystkim Darczyñcom, którzy dotychczas przekazali 1% 
swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „NASZ DOM”.

Jednoczeœnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.

Zarz¹d Stowarzyszenia „NASZ DOM”

8 grudnia, w Domu Pomocy Spo³ecznej 
„BARKA” obchodzono podwójne œwiêto, W dniu 
Œwiêta Maryjnego Pani Marianna Miros³aw 
mieszkanka obchodzi³a wspania³y jubileusz, 100 
urodziny.  W „BARCE” mieszka ju¿ od 44 lat, to 
miejsce sta³o siê jej domem. Z tej okazji Dyrektor 
Mariola Surtel wraz ze Stowarzyszeniem Przyjació³ 
Domu Pomocy Spo³ecznej „Nasz Dom” z Prezesem 
Mart¹ Startek, zorganizowa³y uroczystoœæ, na któr¹ 
zaproszono Starostê Powiatu Janowskiego Grze-
gorza Pyrzynê, Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, 
Sekretarz Gminy Bo¿enê Czajkowsk¹, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Annê Œmit, 
Magdalenê  Kolasa Dyrektor Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej oraz Kierownika KRUS Artura Pizonia. 
Szczególnym goœciem uroczystoœci by³a doktor 
Izabela Anasiewicz Kostrzewa, pod której opiek¹ 
medyczn¹ znajduj¹ siê mieszkañcy DPS. Po Mszy 
Œwiêtej odprawionej przez ks. Jacka Beksiñskiego, 
mieszkañcy, zaproszeni goœcie i personel, zgro-
madzili siê w na oddziale, gdzie mieszka Pani 
Marianna Miros³aw. Dyrektor DPS Mariola Surtel 
powita³a zebranych, nastêpnie pop³ynê³y ¿yczenia 
i gratulacje dla dostojnej Jubilatki. Starosta Grzegorz 
Pyrzyna z³o¿y³ ¿yczenia, wrêczy³ upominek - wielk¹ 
butelkê kropli zio³owych, s³oik miodu i przekaza³ 
ofiarê na Mszê Œwiêt¹ w intencji Jubilatki.  Burmistrz 
Krzysztof Ko³tyœ odczyta³ i wrêczy³ list gratulacyjny 
od Pani Premier Beaty Szyd³o wraz z listem gra-
tulacyjnym od Samorz¹du Janowskiego. Sekretarz 
wrêczy³a wielki bukiet kwiatów. List okaza³ siê 
wa¿nym upominkiem, bo Jubilatka natychmiast 
zaczê³a go czytaæ (bez okularów). Nastêpnie wszyscy 
goœcie obdarowali upominkami i kwiatami Pani¹ 
Mariannê. Starosta Janowski dziêkowa³ i gratulowa³ 
pracownikom „BARKI”. „To dziêki Waszej pracy, 
empatii i poœwiêceniu mo¿liwe staje siê to, ¿e 
LUDZIE, którzy potrzebuj¹ pomocy i domu znajduj¹ 
go tu, razem z wami”.  Obecny na tej gali Dyrektor 
Artur Pizoñ wrêczy kwiaty i decyzjê o podwy¿szeniu 
emerytury, która wzrasta ustawowo dla ludzi 
powy¿ej stu lat. Kulminacj¹ uroczystoœci by³o 
odœpiewanie ¿yczeñ Dwieœcie lat niech ¿yje nam…. 
Nastêpnie wwieziono na salê wielki tort dla 
wszystkich, zrobiono pami¹tkowe zdjêcie. Goœcie 
zaproszeni udali siê na ciastko i herbatê, ale to by³y 
ciastka - mistrzostwo œwiata wypieku Pañ 
pracuj¹cych w kuchni. Wychodz¹c  z DPS jako goœæ 
ka¿dy mo¿e coœ wnieœæ w swoje ¿ycie – szacunek dla 
empatii, pokorê, uznanie dla innych, nadziejê i wiarê 
w Boga oraz drugiego cz³owieka. Do nastêpnych 
obchodów setnej rocznicy urodzin!

Tekst i foto: Jan Machulak

To ju¿ 27 numer „Janowskich 
Korzeni”, który ukaza³ siê w listo-
padzie bie¿¹cego roku. Numer 
rozpoczyna wiersz Zenona Cyplika 
– Olejniczak pt. „Kiedy umiera 
poeta”. O swoich wspomnieniach 
z paŸdziernika 1918 roku piszê 
W³adys³aw Jab³oñski. Na dalszych 
stronach przeczytamy wiersz Ma-
riana Janowskiego „Usque ad 
finem!”. „Sytuacja militarna w rejo-
nie Janowa Lubelskiego we wrzeœ-
niu 1939 roku” to tekst Jaros³awa 
Szl¹zaka. O wydarzeniach z okresu 
wojny piszê tak¿e Piotr Jan Nasio³-
kowski w artykule „W kleszczach 
najeŸdŸców”, Bogumi³ Bryndza „Wypadki janowskie z 1939 roku” 
oraz Jerzy Kêdra w tekœcie „Próba zatrzymania czasu” i Anna 
Mazur w artykule poœwiêconym „Nielegalnym polskim 
i ¿ydowskim organizacjom charytatywnym w okresie okupacji 
niemieckiej”. Na ³amach bie¿¹cego wydania „Janowskich 
Korzeni” przeczytamy równie¿ o „Historii szpitalnictwa 
w Janowie Lubelskim (cz.I) autorstwa Moniki Koguc. Natomiast 
w tekœcie Jadwigi Chmiel zapoznamy siê z „Rysem historycznym 
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Janowie Lubelskim”. w tematykê 
archeologiczn¹ wprowadza ans Agnieszka Fac pisz¹c o „Pra-
dziejach powiatu janowskiego w œwietle badañ wykopa-
liskowych”. Dla mi³oœników muzyki ludowej interesuj¹cym 
artyku³em bêdzie tekst Beaty Wójcik o „Piotrze Dziadosz (1904-
1990) skrzypku ludowym z Bilska”. Listopadowy numer zamyka 
tekst Ewy Katarzyny Misztal na temat „Dzia³alnoœci Muzeum 
Regionalnego w Janowie Lubelskim do 2008 roku ze szczególnym 
uwzglêdnieniem funkcji oœwiatowo – wychowawczych (Cz.II). 
Dodajmy, ¿e numer redaguje zespó³ w sk³adzie: Barbara 
Nazarewicz – Redaktor Naczelny, £ukasz Pasztaleniec, Dominik 
Szulc. Zapraszamy do literatury.

Dorota Kozdra

W imieniu Mieszkañców „BARKA” 
Domu Pomocy Spo³ecznej im. Jana 
Paw³a II w Janowie Lubelskim 
sk³adam serdeczne podziêkowania za 
przekazane karpie na stó³ wigilijny 
Panu Robertowi Stêpakowi Dyrekto-
rowi Oddzia³u Banku BG¯ BNP 
Paribas S. A.  w Janowie Lubelskim. 
Jednoczeœnie serdecznie dziêkujê za dotychczasow¹ wspó³pracê 
i wielokrotne wspieranie dzia³alnoœci naszego Domu. ¯yczê 
weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym 2017 Roku. 

Mariola Surtel - Dyrektor „BARKI”

Dwieœcie lat niech ¿yje nam… Listopadowy numer 
„Janowskich Korzeni”

Podziêkowanie dla Banku 
BG¯ BNP Paribas S.A. 



16.

Listopad - Grudzieñ  2016

Wszystkich zaproszonych goœci powita³ gra³a Olek Orkiestra, z repertuarem wy-
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof konanym przez m³odzie¿. To oni dla 
Ko³tyœ, po czym wys³uchaliœmy Ewangelii Pañstwa zaœpiewali najpiêkniejsze kolêdy 
Œw. £ukasza mówi¹cej o Narodzeniu Jezusa, i pastora³ki. Nie zapomnijmy, ¿e tego 
któr¹ przeczyta³ Ks. Kan. dr Jacek Staszak. wyj¹tkowego dnia towarzyszy³ nam  tak¿e 
Wyj¹tkowym elementem by³o przekazanie Œwiêty Miko³aj. Wspólna Wigilia to tak¿e 
Œwiat³a Betlejemskiego przez harcerzy: dzielenie siê posi³kiem. Wszyscy uczest-
Dru¿yna Harcerska „Wrzosy” z Potoka nicz¹cy w tym wyj¹tkowym spotkaniu mogli 
Wielkiego, Œrodowiskowa Dru¿yna Starszo zasmakowaæ wigilijnych potraw.
Harcerska i 1 Dru¿yna Harcerska „Atlan- Sponsorami tegorocznej Wigilii by³: Urz¹d 
tyda” z Janowa Lubelskiego. By³ to nowy Miejski w Janowie Lubelskim, Starostwo 
punkt spotkania wprowadzony do obecnej Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski 
Wigilii. Œwiat³o pokoju w imieniu gminy Oœrodek Kultury, „BARKA” Dom Pomocy 
odebra³ Burmistrz Janowa Lubelskiego Spo³ecznej im. Jana Paw³a II, Zak³ad 
Krzysztof Ko³tyœ, w imieniu Powiatu Instalatorstwa Elektrycznego - Czes³aw 
Janowskiego Grzegorz Pyrzyna – Starosta Wieleba, Piekarnia Marian Ma³ek, Piekarnia 
Janowski. Nastêpnie œwiat³o zosta³o prze- „Framkog” Franciszek i Mariusz Jarosz, 
kazane na rêce ksiê¿y Proboszczów: Ks. Kan „U Górola” Ciastkarnia i Piekarnia Stani-
dr Jacka Staszaka i Ks. Kan. dr Jacka s³aw Mrowca, Cukiernia Tradycyjna Bo¿ena 
Beksiñskiego. ¯yczenia dla mieszkañców £ata, „Dzwolanka” Sklep Piekarniczo – 
gminy zosta³y z³o¿one przez w³adze Gastronomiczny, Piekarnia Józef Jakuba-
samorz¹dowe, Ksiê¿y, oraz Jerzego szek z Batorza, Nadleœnictwo Janów Lu-
Bieleckiego – Pos³a na Sejm RP, Ewê Janus – belski, Restauracja Hetmañska Czes³awa 
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej. Po wspól- Sulowska, Restauracja Myœliwska Stani-
nym podzieleniu siê op³atkiem na scenie s³aw Mazur. Organizatorzy: Urz¹d Miejski 
wyst¹pi³y zespo³y: Klub Seniora Janowiacy, w Janowie Lubelskim, Starostwo Powiato-
„Promyki s³oñca” – chór dzieciêcy przy we w Janowie Lubelskim, Parafia œw. Jana 
Parafii Œw. Jana Chrzciciela, oraz pracow- Chrzciciela, Parafia œw. Jadwigi Królowej, 
nicy samorz¹dowi Gminy Janów Lubelski Janowski Oœrodek Kultury, Powiatowe 
pod kierunkiem Jolanty Zezuliñskiej Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie 
z repertuarem „ W Betlejem”, „Mario, czy Lubelskim Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, 
Ty wiesz”, pracownicy samorz¹dowi Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, 
Powiatu Janowskiego pod kierunkiem Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie 
Aleksandra Krzosa. Dodajmy, ¿e chwilê Lubelskim, Warsztaty Terapii Zajêciowej 
przed rozpoczêciem Wigilii, dla Pañstwa ,,Caritas”, ,,Barka” Dom Pomocy Spo³ecz-

nej, Stowarzyszenie Przyjació³ „Promyka”, 
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, 
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomo-
cy ,,Humanus”, Stowarzyszenie Kobiet 
Powiatu Janowskiego, Klub Seniora Jano-
wiacy, Oœrodek Interwencji Kryzysowej, 
Akcja Katolicka, Polski Zwi¹zek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie 
Klubu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych „KRON”, Katolickie Stowarzyszenie 
Osób Niepe³nosprawnych, ich Rodzin 
i Przyjació³ ,,EFATA”, Wolontariat Pu-
blicznego Gimnazjum w Janowie Lubels-
kiego, Lokalna Grupa Dzia³ania ,,Leœny 
Kr¹g”, Oœrodek Rewalidacyjno - Wycho-
wawczy, Publiczne Przedszkole nr.3, 
Publiczne Przedszkole nr.1,  Publiczna 
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi w Janowie Lubelskim, Publicz-
ne Gimnazjum w Janowie Lubelskim, 
Zespó³ Szkó³ w Bia³ej, Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna w Janowie Lubelskim, Bia³ej 
i Zofiance Górnej, Œrodowiskowa Dru¿yna 
Starszo Harcerska oraz 1 Dru¿yna Harcerska 
,,Atlantyda”, ZOOM  NATURY Sp. z o.o, 
Komenda Powiatowa Policji w Janowie 
Lubelskim. Komenda Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie 
Lubelskim.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wspólna Wigilia na
cd. ze str. 1
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Stowarzyszenie przyjació³ Promyka dzia³aj¹ce przy Placówce 
Opiekuñczo-Wychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim informuje, ¿e 
w listopadzie zakoñczy³a siê realizacja projektu „Droga na Mundial”. Projekt 
realizowany by³ w okresie 1.09.2016r – 30.11.2016r w ramach zadania 
publicznego maj¹cego na celu propagowanie idei trzeŸwoœci oraz zdrowego 
stylu ¿ycia w spo³ecznoœci lokalnej, dofinansowanego przez Gminê Janów 
Lubelski. Celem projektu by³a promocja aktywnoœci, oraz zdrowego trybu 
¿ycia i rozwój zainteresowañ wychowanków placówki w wieku od 9-19 r.¿. 
przebywaj¹cych w Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej w Janowie 
Lubelskim. Nasi wychowankowie bardzo chêtnie i z du¿ym zaanga¿owaniem 
brali udzia³ w tym projekcie. Z niecierpliwoœci¹ czekali na ka¿de umówione 
spotkanie z trenerem p. Tomaszem Pachuta. Podczas spotkañ uczyli siê 
i doskonalili techniki gry w pi³kê na ró¿ne sposoby. Mieli tak¿e okazjê 
obserwowaæ grê profesjonalnych zawodników pi³ki no¿nej, zarówno na 
miejscowym stadionie „Janowianki”, jak i na stadionie Arena Lublin, gdzie 
Górnik £êczna podejmowa³ na swoim boisku dru¿ynê Œl¹sk Wroc³aw.
Z pieniêdzy przeznaczonych na realizacjê projektu zakupiliœmy tak¿e odzie¿ 
sportow¹, akcesoria do gry w pi³kê no¿n¹, oraz karnety na basen.

Po ostatnim treningu od-
by³o siê ognisko z po-
czêstunkiem, które by³o 
mi³ym akcentem na zakoñ-
czenie projektu.
Organizacj¹ ogniska i przy-
gotowaniem poczêstunku 
dla nas zajêli siê p. Micha³ 
Ku³a¿yñski oraz p. Stefan 
Kaproñ, za co serdecznie 
dziêkujemy.

Barbara Bia³ek

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie 
Lubelskim informuje, ¿e od dnia 1 listopada 2016 r. obni¿y³o op³aty za dostarczane ciep³o 
dla wszystkich odbiorców o 9,8%.
Tak znacz¹ca obni¿ka ceny jest efektem du¿ego zmniejszenia przez Gminê Janów Lubelski 
op³aty za dzier¿awê kot³owni jak równie¿ istotnej redukcji kosztów utrzymania kot³owni.

Pod koniec paŸdziernika 2016 roku na rezerwatów przyrody), tj. 2786 ha.  Zliczone 
terenie Nadleœnictwa Janów Lubelski zosta³y dziki, jak równie¿ inne gatunki 
przeprowadzono akcjê liczenia dzików zwierzyny. Po przeprowadzonej inwen-
w ramach Ogólnopolskiej Inwentaryzacji taryzacji (liczono metod¹ pêdzeñ), uzyskano 
Dzików. Piêæ grup zorganizowanych nastêpuj¹cy wynik: dziki - 6 szt., ³osie - 
w pracowników nadleœnictwa, myœliwych 11 szt., jelenie - 57 szt., sarny - 62 szt., lisy - 
z kó³ ³owieckich, pracownicy Zak³adów 6 szt., wilk - 1 szt., wydra - 1 szt., g³uszec - 
Us³ug Leœnych, równie¿ przedstawicieli 1 szt. £¹cznie 145 sztuk zwierzyny.
lokalnych urzêdów  oraz sympatyków Dodajmy, ¿e inwentaryzacja zwierzyny 
leœnictwa przyst¹pi³o do liczenia zwierzyny zosta³a przeprowadzona zgodnie z Decyzj¹ 
na terenie ca³ego nadleœnictwa (w sumie nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów 
oko³o 400 osób). Obszar na którym mia³a Pañstwowych. 
miejsce inwentaryzacja, stanowi³ 10% Dorota Kozdra
powierzchni jednostki (z wy³¹czeniem 

Tañsze ciep³o w PGKiM Sp. z o.o.

Tropem leœnej zwierzyny

Naszemu koledze
Adamowi Krzosowi

So³tysowi Zofianki Górnej
wyrazy szczerego wspó³czucia i s³owa wsparcia 

z powodu œmierci 
Ojca 

sk³adaj¹ 
kole¿anki i koledzy ze Stowarzyszenia 

Porozumienie Inicjatyw Samorz¹dowych

"¯ycie przemija, jednak pamiêæ 
o kochanej osobie pozostaje 

w sercach na zawsze”

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci  
W³adys³awa Rekiela

wspania³ego cz³owieka, d³ugoletniego pracownika 
PGKiM

³¹cz¹c siê w ¿alu sk³adamy 
Wojciechowi Rekielowi i jego rodzinie 

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia oraz wsparcia 
i otuchy w trudnych chwilach.

Zarz¹d i Pracownicy PGKiM Sp. z o. o. 
w Janowie Lubelskim

„Pomiêdzy cisz¹, 
a oczekiwaniem 

s¹ s³owa milczeniem zapisane”

„Umar³ych wiecznoœæ 
dot¹d trwa,

 dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci”

 Rodzinie zmar³ego 

Krzysztofa Kotu³y

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i s³owa 

otuchy

sk³ada

Zarz¹d,Trenerzy, Zawodnicy 

„MKS” Janowianka

„Cz³owiek odchodzi, 

pamiêæ pozostaje”

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla 

Adama Krzosa 

So³tysa Zofianki Górnej 

z powodu œmierci Ojca 

sk³adaj¹

So³tysi z Gminy Janów Lubelski

Droga na Mundial

Andrzejkowe spotkania z tradycj¹ 
w Muzeum Regionalnym w Janowie 
Lubelskim ciesz¹ siê szczególnym 
zainteresowaniem wœród najm³odszych 
uczniów. Pracownicy Muzeum: Justyna 
Flis, Kinga Pianowska - Siluk, Agnie-
szka Fac, Piotr Widz, zapoznaj¹ uczest-
ników zabawy z takimi wró¿bami, jak: 
lanie wosku, wró¿enie z butów.
Wprowadzeniem do wspólnej zabawy 
by³a gawêda o tradycji wró¿b andrzej-
kowych i katarzynkowych. Uczniowie 
i przedszkolaki z niecierpliwoœci¹ 
s³ucha³y tych opowieœci, szczególne 
zainteresowanie wywo³a³o lanie wosku 
i… przepowiednie przysz³ych wyda-
rzeñ. Spotkanie w Muzeum Regio-
nalnym by³o dla wszystkich nie tylko 
dobr¹ zabaw¹, ale te¿ lekcj¹ o tradycji 
regionalnej.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Muzeum Regionalne

Gdy tradycja przeplata siê ze 
wspó³czesnoœci¹
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Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Podsumowuj¹c ten wyj¹tkowy dzieñ, dru¿yna œw. Miko³aja 
zgodnie stwierdzi³a, ¿e uœmiechy na twarzach wszystkich Porytowego Wzgórza kolejny raz spisali siê na medal! 
obdarowanych oraz okazywana radoœæ na widok ulubionego Akcja miko³ajkowa, jak¹ przeprowadzi³ 6 grudnia Samorz¹d 
przez wszystkich Œwiêtego, by³y z kolei dla nich najlepszym Uczniowski pokaza³a, ¿e licealiœci to m³odzie¿ o wielkich 
prezentem w tym dniu. sercach, która z wielkim zaanga¿owaniem w³¹cza siê 
Samorz¹d Uczniowski wyra¿a podziêkowanie za otwartoœæ w ró¿nego rodzaju akcje dobroczynne. Dziêki swej hojnoœci 
i okazane serce ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej. ekipa œw. Miko³aja z³o¿ona z cz³onków Samorz¹du 
Pamiêtajmy przy okazji, ¿e darowane dobro zawsze wraca  Uczniowskiego zebra³a ca³e mnóstwo s³odyczy, z których 
i tak jak powiedzia³ œw. Jan Pawe³ II: 

przygotowane zosta³y paczki miko³ajkowe dla pacjentów 
„Nigdy nie jest tak, ¿eby cz³owiek, czyni¹c dobrze 

z oddzia³u dzieciêcego w naszym mieœcie, oraz podo-
drugiemu, tylko sam by³ dobroczyñc¹. Jest równoczeœnie 

piecznych Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego. obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje 
Czêœæ zgromadzonych s³odkoœci przekazana zosta³a tak¿e z mi³oœci¹”.
na rzecz rodziny, dla której nasza szko³a przygotowuje Samorz¹d Uczniowski
w³aœnie  „ Szlachetn¹ Paczkê”. LO im. Boh. Poryt. Wzg. w Janowie Lubelskim

„B¹dŸ cierpliwy i wytrwa³y w d¹¿eniu do celu, a cel podczas której udzieli³ wywiadu w ramach akcji Polska Iwony Kamiñskiej zatytu³owany „O cz³owieku, któremu 
bêdzie w zasiêgu reki” to motto dzia³ania Andrzeja £ukasika Pomaga. W listopadzie mogliœmy g³osowaæ przez Internet k³aniaj¹ siê góry” - piêkne s³owa o Andrzeju £ukasiku 
prezesa KRON w Janowie lubelskim. Andrzej nie ogranicza na Andrzeja £ukasika w og³oszonym Konkursie z Bia³ej ko³o Janowa Lubelskiego, który w rozmowie 
siê do wspomagania potrzebuj¹cych na naszym terenie. Ogólnopolskim „Cz³owiek bez Barier 2016 „nasz z autork¹ tak mówi³ o sobie: „ Ja jestem zwyczajnym 
Podczas wakacji uczestniczy³ w pielgrzymce rowerowej, przedstawiciel zakwalifikowa³ siê do pó³fina³u. 5.12.2016 ch³opakiem ze wsi.  Zawsze stara³em siê braæ przyk³ad 
jechali ci m³odzi ludzie modl¹c siê duchem i cia³em roku wraz z dwudziestoma niepe³nosprawnymi uczest- z m¹drzejszych ode mnie i pomaga³em s³abszym ode mnie. 
w zbo¿nym celu. Wspierali m³od¹ dziewczynê z pora¿eniem nikami konkursu zosta³ zaproszony przez Pierwsz¹ Damê Nikomu niczego nie zazdroœci³em i jakoœ tak mi siê w ¿yciu 
mózgowym. Uzyskane pieni¹dze zosta³y przekazane na jej RP Agatê Duda. Po gali Andrzej wrêczy³ Pani Prezydentowej uk³ada, ¿e czego zapragnê to prêdzej czy póŸniej 
dalsze leczenie. Z pielgrzymki pozosta³y wspomnienia przywiezion¹ z pielgrzymki, statuetkê przedstawiaj¹c¹ przychodzi.”  
i zakupione drobne upominki dla znajomych i bliskich Matkê Bo¿¹ z Lurd. To piêkne prze¿ycie dla tego cz³owieka, Andrzej zosta³ wyró¿niony statuetk¹ podczas tegorocznej 
Andrzeja.  jednoczeœnie wspania³e œwiadectwo Pani Prezydentowej Gali Wolontariatu w Janowie Lubelskim. Ma³y Wielki 
W okresie jesiennym przygotowanie do balu andrzejkowego i Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z którym spotka³ siê nasz Cz³owiek, tak niektórzy nazywaj¹ Andrzeja. Jest tak¿e 
i praca charytatywna, a ju¿ pi¹tego grudnia Andrzej Andrzej po wyborach prezydenckich w Janowie Lubelskim doskona³ym promotorem Janowa Lubelskiego w kraju i za 
uczestniczy³ w akcji Caritas Wigilijne Dzie³o Pomocy œwiadczy o zainteresowaniu ludŸmi niepe³nosprawnymi. granic¹. 
Rodzinie pod patronatem TVP-1 i TVP Info i TVP 3 Lublin, Nawet bliscy koledzy nie wiedzieli, ¿e ukaza³a siê ksi¹¿ka Tekst: Jan Machulak, 
na zaproszenie redaktor Anny D¹browskiej z TVP 3 Lublin, pt. „Akademia Or³ów”, a w niej jeden rozdzia³ autorstwa foto: Archiwum Andrzeja £ukasika

Podsumowanie tegorocznej akcji „Pomó¿ dzieciom Jakubiec, Julii Kierepka, Izabeli Krzysztoñ. Wolontariu- Spo³ecznej w Janowie Lubelskim i Akcji Katolickiej przy 
przetrwaæ zimê” odby³o siê 6 grudnia br. w dzieñ Œwiêtego szom bior¹cym udzia³ w akcji serdecznie podziêkowa³ Parafii pw. Œw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. 
Miko³aja na Rynku naszego miasta. O godz.16.30 rozb³ys³a Burmistrz Janowa Lubelskiego wraz z Proboszczem Parafii Dodajmy, ¿e akcjê „Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê” 
miejska choinka zapalona przez Burmistrza Janowa pw. Œw. Jana Chrzciciela ks. kan. dr Jackiem Staszakiem. koordynowa³a Bo¿ena Czapla (Pe³nomocnik Akcji) 
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia. Chwilê wczeœniej przed Mówimy o wolontariuszach z Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Magdalena Kolasa.
wyruszeniem w drogê Œw. Miko³ajów wraz z pomocnikami, im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Zespo³u Szkó³ Tekst i foto: 
us³yszeliœmy przepiêkne kolêdy w wykonaniu El¿biety im. Wincentego Witosa, Miejskiego Oœrodka Pomocy Dorota Kozdra

Rozb³ys³a miejska choinka, czyli podsumowano akcjê 
„Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê”

Iœæ jak pielgrzym przez ¿ycie

Dajemy radoœæ w dniu œw. Miko³aja
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego pamiêtaj¹ o chorych i potrzebuj¹cych
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Niniejsze rozgrywki s¹ pocz¹tkiem drogi z Momot Górnych, Modliborzyc, oraz 
do Wielkiego Fina³u rozgrywanego na dru¿yna Klubu Sportowego „Janowski 
Stadionie PGE Narodowym. Ju¿ po raz Orlik”. Tego dnia zostali wy³onieni kolejni 
trzeci rozgrywki odby³y siê a¿ w trzech zwyciêscy swoich kategorii wiekowych. 
kategoriach wiekowych: U-8, U-10 i U-12. I miejsce w kat. U-10 - dziewcz¹t zajê³a 
Warto tu podkreœliæ, ¿e ka¿dego roku dru¿yna PSP Modliborzyce opiekun Tomasz 
znaczn¹ czêœci¹ uczestników Turnieju s¹ Nalepa. I miejsce w kat. U-8 - ch³opcy zajê³a 
dziewczynki. W obecnej edycji stanowi¹ one dru¿yna AWiR Janów Lubelski opiekun 
a¿ 33 % zg³oszonych zawodników, czyli Micha³ Golec. U-8 - dziewcz¹t zajê³a 
prawie 1/3 wszystkich uczestników. dru¿yna PSP w Momotach - opiekun 
Najwiêcej, bo a¿ 42 % wszystkich dru¿yn Krzysztof Rosiñski. Niniejsze dru¿yny bêd¹ 
zosta³o zg³oszonych do najstarszej kategorii reprezentowaæ Powiat Janowski na za-
wiekowej, czyli U-12. Dzieci do lat 10 wodach wojewódzkich, które odbêd¹ siê 
stanowi¹ 34 proc. uczestników. Imponuj¹ca w kwietniu 2017 roku w Zamoœciu. Patrz¹c 
jest tak¿e frekwencja w najm³odszej na sportowe zmagania najm³odszych 
kategorii wiekowej. Mali pi³karze i pi³karki mieszkañców naszego Powiatu w pi³kê 
do lat 8  to 24 proc. uczestników. Pytamy jak no¿n¹, warto przetoczyæ tu s³owa Krzysztofa 
wygl¹da³a sytuacja w Powiecie Janowskim. Pawiñskiego: „ka¿da kolejna edycja 
Otó¿ jak zaznacza Andrzej Jakubiec – pokazuje, ¿e w Polsce nie brakuje uzdol-
Koordynator Powiatowy Turnieju: „do nionych pi³karsko dzieci. Udzia³ w roz-
tegorocznych rozgrywek z naszego powiatu Pierwsze mecze odby³y siê w 28 paŸ- Andrzej Jakubiec. Natomiast ze wzglêdu na grywkach jest dla nich szans¹ na odkrycie 
zg³osi³o siê 21 dru¿yn dziewcz¹t i ch³opców dziernika 2016 roku na boisku Orlik przy warunki atmosferyczne dnia 25 listopada br. talentu oraz zagranie na Stadionie PGE 
ze szkó³ w Zdzi³owicach, Modliborzycach, Zespole Szkó³ Technicznych w Janowie na hali sportowej Publicznej Szko³y Narodowym, a w przysz³oœci pójœcie w œlady 
Momotach, Wólce Ratajskiej, Wierzchowis- Lubelskim. Podajemy wyniki: I miejsce Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi Ambasadora Turnieju - Arkadiusza Milika. 
kach i Janowie Lubelskim. Swoje dru¿yny w kat. U-12  - ch³opców  zajê³a dru¿yna PSP w Janowie Lubelskim odby³y siê eliminacjê Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e dla setek 
wystawi³a równie¿ Agencja Wspó³pracy Janów Lubelskim opiekun W³odzimierz powiatowe XVII edycji Turnieju „Z Pod- tysiêcy dzieci Turniej mo¿e byæ pocz¹tkiem 
i Rozwoju Aktywizacji Spo³ecznej SAS  Kulpa, U-12- dziewcz¹t zajê³a dru¿yna PSP wórka na Stadion o Puchar Tymbarku” przygody ze sportem, która zostaje na ca³e 
w sumie 180 dzieci”. Przypomnijmy, ¿e Modliborzyce opiekun Tomasz Nalepa. w kategorii U -8 ch³opcy, U-8 dziewczêta ¿ycie”. Gratulujemy wszystkim zawod-
Turniej jest rozgrywany w trzech I miejsce w kat. U-10 - ch³opców zajê³a i U-10 ch³opcy. W rozgrywkach udzia³ nikom i ¿yczymy powodzenia w Zamoœciu.
kategoriach wiekowych U-8, U-10, U-12. dru¿yna Trójka Janów Lubelski opiekun wziê³a dru¿yna z nastêpuj¹cych szkó³: Tekst i foto: Dorota Kozdra

"Tymbarkowe" zmagania w Janowie Lubelskim

Po raz trzeci Publiczne Gimnazjum im. 5. Mi³osz Dêbiec
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim 6. Mateusz Siatka
organizowa³o Powiatowy „Andrzejkowy 7. Micha³ Jednac
Turniej Szachowy”. 8. Rafa³ Czajka 
Pomys³odawc¹ i inicjatorem turnieju oraz Nad przebiegiem turnieju czuwa³ pan 
fundatorem wspania³ych nagród by³ Jaros³aw Kañkowski  -  nauczyciel  
dyrektor szko³y p. Andrzej Tomczyk. wychowania fizycznego. Sêdzi¹ g³ównym 
2 grudnia 2016 r. mi³oœnicy gier logicznych by³ pan Feliks Kuna.
uczestniczyli w rywalizacji o tytu³ Pragniemy dodaæ, ¿e coroczny konkurs ma 
najlepszego szachisty oraz o medale, charakter otwarty i adresowany jest do 
puchary i dyplomy. wszystkich uczniów powiatu janowskiego. 
W tegorocznych zawodach wœród 34 Celem turnieju jest popularyzacja gry 
uczestników najlepszymi okazali siê: w szachy, propagowanie zasad fair – play, 
1. Mateusz Powêska - I miejsce rozwijanie uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y oraz 
2. Micha³  Flis - II miejsce stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji 
3. Krystian Dêbczak - III miejsce i wspó³zawodnictwa. 
4. Aleksandra Liwak Organizatorzy turnieju

Andrzejkowy 
Turniej Szachowy 

w Janowskim Gimnazjum
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„Kochany Panie Miko³aju, My tak „Wszystkie dzieci nasze s¹”, „Na raz na 
czekamy ka¿dej zimy, Dlaczego zawsze Pan dwa”, „A ja wolê moj¹ mamê”, „Marzenia 
przychodzi do nas Gdy œpimy ? Czy to ju¿ siê spe³niaj¹”. W latach 80. tych wspó³-
musi tak pozostaæ? Czy to jest w ksiêgach pracowa³a z Jackiem Cyganem. Z udzia³em 
zapisane? Majki Je¿owskiej wypromowane zosta³y 
Ja od prezentu bym wola³a Spotkanie takie osoby jak: Kasia Fronczewska, Magda 
z Panem” - œpiewa³a Majka Je¿owska Fronczewska, Krzysztof Antkowiak, Anna 
(piosenkarka, kompozytorka) 9 grudnia Jurksztowicz oraz Papa Dance. Podczas 
2016 roku na koncercie w Publicznej Szkole pi¹tkowego spotkania w Publicznej Szkole 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi 
w Janowie Lubelskim. Otó¿ tego dnia ca³a w Janowie Lubelskim, najm³odsi otrzymali 
sala sportowa wype³ni³a siê uczniami szkó³ upominki. Mi³¹ niespodziank¹ by³a wizyta 
podstawowych z gmin oœciennych zapro- Œw. Miko³aja, który obdarowa³ dzieciaki 
szonych na ten wyj¹tkowy koncert. Wszyscy s³odyczami. W towarzystwie Œw. Miko³aja 
tañczyli w rytm piosenek œpiewanych przez przyby³ równie¿ Burmistrz Janowa Lu-
Majkê. Repertuar wokalistki jest nam dobrze belskiego Krzysztof Ko³tyœ.
znany, chocia¿by z takich piosenek: Tekst i foto: Dorota Kozdra

Tym razem Œw. Miko³aj wybra³ siê do „œwiadomoœæ, ¿e zwyk³a wizyta mo¿e 
mieszkañców £¹¿ka Garncarskiego. Wraz wywo³aæ a¿ tyle radoœci”. Bia³y puch pokry³ 
ze swymi pomocnikami pewnego grudnio- ³¹¿kowsk¹ ziemiê. Za chwilê na niebie 
wego dnia odwiedzi³ tych najm³odszych zab³yœnie „ta pierwsza gwiazda”, w oknach 
i tych najstarszych mieszkañców. Dla domów dostrze¿emy zielone drzewko. 
jednych nie tylko prezenty by³y mi³¹ A dziœ przypominamy t¹ radoœæ wypisan¹ na 
niespodziank¹, ale sama wizyta Œwiêtego. twarzy obdarowanych... trudno opisaæ 
Wszak¿e Jego obecnoœæ pozostawi³a mi³e w jednym zdaniu. 
wspomnienia. Miko³aj wêdruje w dalszym 

Tekst: Dorota Kozdra, 
ci¹gu, a towarzysz¹ mu nie tyko jego 

foto: archiwum J. Jarmuziewicza
pomocnicy, a tak¿e jak sam stwierdzi³  

W zbli¿aj¹cy siê wielkimi krokami przysz³oœæ. Jako trzeci przyszed³ Miko³aj ze 
nastrój œwi¹teczny wprowadza nas nie tylko swoimi pomocnikami z Internatu Zespo³u 
przepiêkna zima za oknami, ale równie¿ Szkó³ Technicznych przy ul. Ogrodowej. 
ludzie o dobrym i szczerym sercu. Dnia Najm³odsze dzieci mog³y zaprezentowaæ 
szóstego grudnia, Ci ludzie przybrali postaæ swoje umiejêtnoœci wokalne i recytatorskie, 
Œw. Miko³aja oraz jego pomocników co wywo³ywa³o na ich twarzach uœmiech, 
i odwiedzili wychowanków Placówki Opie- a czasem urocze zak³opotanie. Wychowan-
kuñczo – Wychowawczej „Promyk” w Ja- kowie do koñca dnia, byli pe³ni pozyty-
nowie Lubelskim. Dzieci i m³odzie¿ zostali wnych emocji i s³odyczy, którymi chêtnie 
obdarowani s³odyczami, zabawkami, dzielili siê wokó³. Przy tej okazji nie mo¿na 
kosmetykami, owocami i mnóstwem ciep³a nie wspomnieæ o licznie odwiedzaj¹cych 
i radoœci. Olbrzymi¹ radoœæ sprawi³o nasz¹ placówkê nauczycielach i uczniach 
dzieciom spotkanie z tak mi³ymi goœæmi, szkó³ z naszego powiatu, którzy przywieŸli 
tym bardziej, ¿e czekaj¹ na nie ca³y rok. Jako mnóstwo s³odyczy, artyku³ów spo¿ywczych 
pierwszy, przyby³ Miko³aj z przemi³ymi i zabawek, zebranych w swoich szko³ach. 
wolontariuszami, z janowskiego Liceum £akocie te umil¹ chwile wychowankom nie 
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Poryto- tylko w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
wego Wzgórza. Nastêpnie prê¿nym krokiem ale przez ca³y rok. Bardzo dziêkujemy 
wkroczyli Miko³aje z Narodowego Odro- wszystkim Miko³ajom, szko³om bior¹cym 
dzenia Polski. Panowie wywo³ali wielkie udzia³ w zbiórce s³odyczy dla nas oraz 
poruszenie, nie tylko z powodu wniesionych osobom prywatnym.  Dziêki Wam nasi 
ogromnych paczek, ale równie¿ entuzjazmo- wychowankowie, choæ trochê, os³odz¹ sobie 
wi towarzysz¹cemu rozdawaniu prezentów. têsknotê za najbli¿szymi i domem ro-
Mê¿czyŸni rozmawiali z wychowankami dzinnym.
o szkole, zainteresowaniach i planach na Joanna Jaworska - Gumienik

Majka Je¿owska i jej show w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim

Coraz bli¿ej œwiêta… w Placówce 
Opiekuñczo – Wychowawczej „Promyk”

Œwiêty Miko³aj z wizyt¹ w.... 
£¹¿ku Garncarskim
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Wznieœæ siê pod chmury i ogl¹daæ œwiat z perspektywy 
ptaka. Widoczny z du¿ej wysokoœci krajobraz leœny: stawy, 
rzeki, las, „pociêty” sznurami dróg, dró¿ek, a przy tym 
poz³acany przez jesienne liœcie, które w po³¹czeniu 
z kolorystyk¹ œwierków tworz¹ niezapomniany widok. 
Widok, który mo¿na by³oby podpisaæ s³owami „Tak daleko, 
jak skrzyd³a ponios¹”. Mówimy o Lasach Janowskich 
widzianych oczami Jaros³awa Wawerskiego – pasjonata 
fotografii z Lublina, którego w zainteresowaniach pozostaje 
fotograficzna perspektywa ukazania krajobrazu leœnego. 
Z pracami autorstwa Pana Jaros³awa mo¿emy zapoznaæ siê 
na wystawie prezentowanej w Oœrodku Edukacji 
Ekologicznej Lasy Janowskie. Mamy niecodzienn¹ 
mo¿liwoœæ ujrzeæ rozleg³e panoramy Lasów Janowskich, 
pocz¹wszy od Szklarni, Momot, Kruczka, Imielty £ug, 
a tak¿e W³adys³awów. Nasz¹ wêdrówkê rozpoczynamy od 
Oœrodka Edukacji Ekologicznej…, w którym kierunku 
pod¹¿ymy? Byæ mo¿e zatrzymamy siê nad rzek¹ Branew, 
byæ mo¿e odwiedzimy szkó³kê leœn¹ Gier³achy,  czy te¿ 
wyruszymy do Imielty £ugu? Na to pytanie odpowiedz¹ 
nam fotografie Jaros³awa Wawerskiego.
Zapraszamy na podró¿ podniebn¹ po naszej okolicy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Podró¿niccy to blog o podró¿y, technologii Tutaj po raz pierwszy tak wyraŸnie zmieni³em swój punkt 
i kulturze. Dla nas to przenikaj¹ce siê œwiaty, które widzenia na las. Zacz¹³em traktowaæ go nie tylko jak 
³¹czymy ze sob¹” – taka informacja widnieje na stronie skupisko drzew, ale zacz¹³em zwracaæ uwagê na po³¹czenia 
interetowej, poœwiêconej podró¿y do ró¿nych zak¹tków miêdzy ludŸmi. Ekosystem albo naturê. Jeœli ktoœ wpada na 
œwiata. Autorem bloga jest Anna i Jakub Górniccy. chwilê do lasu, by siê odci¹æ, pobiegaæ jest bardzo skupiony 
W lutym 2012 r. wyruszyli w pierwsz¹ podró¿ tematyczn¹ na sobie. Rzadko patrzy na zewn¹trz”. Dodajmy, ¿e blog 
„Szukaj¹c Witkacego” na Sri Lankê, do Australii, potem do Podró¿nicy narodzi³ siê w 2011 roku, dzisiaj to tysi¹ce 
Petersburga. W kwietniu 2013 r. dotarli na Kubê, do przebytych kilometrów, tysi¹ce fotografii i tyle samo 
Andaluzji i Argentyny, w miêdzyczasie przejechali 13 tys. wspomnieñ, piêknych wspomnieñ, jedne z nich s¹ to 
km przez Argentynê, pokonuj¹c jedn¹ z najd³u¿szych dróg wspomnienia jakie autorzy bloga wi¹¿¹ z pobytem 
œwiata, Rutê 40. Sfilmowali prawie ca³¹ Polskê z lotu drona w Janowie Lubelskim. Ta wielka pasja do podró¿owania 
i zamierzaj¹ odkryæ ka¿dy las w Polsce w ramach „Ksiêgi i chêæ dzielenia siê wra¿eniami. Patrz¹c na niniejsze 
Lasów”. W 2016 roku zostali nominowani do nagrody fotografii odnosimy wra¿enie, ¿e te pejza¿e i krajobrazy s¹ 
National Geographic Traveler 2016 w kategorii „Podró¿nik tak daleko, jednak¿e nic mylnego, s¹ w³aœnie na 
on-line”. Na swoim blogu zamieszczaj¹ interesuj¹ce wyci¹gniêcie rêki. 
fotografie, opisy i informacje po przebytych podró¿ach. Zapraszamy do Pañstwa do obejrzenia interesuj¹cej 
Jak¿e mi³o nam poinformowaæ o wpisie, który pojawi³ siê prezentacji. 
na temat naszych Lasów Janowskich i okolic. Pozwolê Pod linkiem:
sobie przetoczyæ niniejsze s³owa: „Jesteœmy w  Lasach 
Janowskich na po³udniowym wschodzie Polski. Obok 
Janowa Lubelskiego, pomiêdzy Lublinem a Rzeszowem. Dorota Kozdra

http://podrozniccy.com/pl/ksiegalasow/26871/lasy-
janowskie.htm

Ju¿ po raz 20, w Janowskim Oœrodku Kultury odby³ siê 
Jesienny Konkurs Recytatorski. A¿ 27 uczestników ze szkó³ 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dnia 27 paŸdziernika 
br., w iœcie jesiennej scenerii zaprezentowa³o wybrane 
utwory literatury. Ws³uchani w recytowane fragmenty poezji 
i prozy, mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w wyj¹tkowym 
„spotkaniu ze sztuk¹ s³owa”. Jury w sk³adzie: Bo¿ena 
Kapica – nauczyciel jêzyka polskiego z Publicznej Szko³y 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim, Joanna Jargi³o – Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelskim, Matylda Micha³ek – instruktor 
Janowskiego Oœrodka Kultury, postanowi³o nagrodziæ 
nastêpuj¹ce osoby: Kategoria Gimnazjum: I miejsce Karol 
Lenart z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim 
(nominacja do konkursu wojewódzkiego), II miejsce – 
Kinga Tylus, Karolina Góra, III miejsce przyznano Natalii 
Pieniak i Ró¿y Sowa. Natomiast w kategorii szkó³ 
ponadgimnazjalnych: I miejsce otrzyma³a Milena Breœ 
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubelskim (nominacja do konkursu 
wojewódzkiego), II miejsce – Kasia Mêdrek, III miejsce- gratulujemy. Dodajmy, ¿e organizatorem konkursu by³ w Janowie Lubelskim.
Urszula Lewandowska. Wszystkim uczestnikom Janowski Oœrodek Kultury i Starostwo Powiatowe Tekst: Dorota Kozdra, foto: Janowski Oœrodek Kultury

Z myœli i westchnienia powsta³ ten „kruchy œwiat”, œwiat 
obrazów, a ka¿dy z nich prowadzi nas œcie¿k¹ barw. 
Franciszek Ryszard Mazurek to malarz, podró¿nik dla 
którego pêdzel jest nieod³¹cznym towarzyszem ¿ycia. 
„Z plenerów w magicznych zak¹tkach œwiata” - to temat 
wystawy, której wernisa¿ odby³ siê 25 listopada br. 
w Janowskim Oœrodku Kultury. Pan Mazurek to che³mski 
pejza¿ysta, do Janowa Lubelskiego przyjecha³ na 
zaproszenie Leszka Waberskiego – instruktora JOK.
Magiczne zak¹tki œwiata to Wietnam, Jordania, Francja, 
Niemcy, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mo³dawia, 
Izrael, Rosja, Ukraina, Puerto Rico, Wêgry. Jak zauwa¿ymy, 
artysta w swoich pracach podkreœla piêkno natury poprzez 
odpowiedni¹ dobran¹ kolorystykê. Gdy wpatrujê siê 
w niniejsze obrazy stawiam sobie pytanie -  czy ktoœ powie 
mi ile ten œwiat ma barw?
W podró¿ dooko³a œwiata za pomoc¹ malarskich obrazów do 
Janowskiego Oœrodka Kultury zapraszamy do 25 lutego 
2017 roku.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W podró¿y do piêkna Lasów Janowskich

Popatrz okiem ptaka na
Lasy Janowskie

„Pomiêdzy spojrzeniem, a zamyœleniem”. 
Jesienny konkurs recytatorski ju¿ po raz 20

Z myœli 
i westchnienia...

Wszystkim, którzy byli z nami w tak 
trudnych i bolesnych dla nas 

chwilach, dzielili z nami smutek, 
okazali wsparcie, ¿yczliwoœæ oraz 

uczestniczyli we Mszy Œw. 
i ceremonii pogrzebowej 
Œp. Boles³awa Jarosza. 

Za okazan¹ pomoc, intencje mszalne, 
modlitwê, wieñce i kwiaty.

Serdeczne podziêkowania sk³ada
 

Henryk Jarosz z Rodzin¹
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Dnia 11 listopada br. w œwiêto Niepodleg³oœci Wœród reprezentantów Lubelszczyzny nominowanych za 
w Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim odby³o siê wybitne osi¹gniêcia sportowe podczas Œwiatowego 
Seminarium Wojewódzkie Karate Tradycyjnego oraz Festiwalu Karate-Do- Kraków' 2016 przez Prezesa 
podsumowanie startów zawodników z Lubelszczyzny Lubelskiego Zwi¹zku Karate Tradycyjnego Sensei Andrzeja 
podczas Œwiatowego Festiwalu Karate-Do-Pucharu Œwiata Maciejewskiego, znalaz³a siê Julia Drozd, Pawe³ Drozd, 
Dzieci Karate 2016. Podczas spotkania zosta³y wrêczone Kuba Jargi³o, Anna Flis.
statuetki wszystkim laureatom, którzy zajêli wysokie Przypomnijmy, ¿e Julia Drozd zdoby³a Puchar Œwiata, 
miejsce podczas Œwiatowego Festiwalu Karate, jaki odby³ a tym samym z³oty medal w kata indywidualnym dziewcz¹t 
siê 14 – 15 paŸdziernika br. w Krakowie. Statuetki zosta³y 9-8 kyu do lat 7, Pawe³ Drozd zdoby³ srebrny medal w kata 
wrêczone przez Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, Zastêpcê indywidualnym ch³opców  3-1 kyu do lat 13, Kuba Jargi³o 
Burmistrza – Czes³awa Krzysztonia, Ryszarda Majkow- wywalczy³ czwarte miejsce w kata indywidualnym 
skiego – Prezesa Janowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. ch³opców 9-8 kyu do lat 13, Anna Flis znalaz³a siê tu¿ zaraz 
Dodajmy, ¿e wczeœniej mia³ miejsce trening specjalistyczny za podium zajmuj¹c 5 miejsce w kata indywidualnym 
dla wszystkich uczestników. Spotkanie poprowadzi³ dziewcz¹t 6 kyu do lat 9.
Andrzej Maciejewski – prekursor karate tradycyjnego na Dodajmy, ¿e organizatorem seminarium by³ Lubelski 
LubelszczyŸnie, Prezes Lubelskiego Zwi¹zku Karate Zwi¹zek Karate Tradycyjnego, a gospodarzem Janowski 
Tradycyjnego, Trener kadry narodowej kadetów i juniorów, Klub Karate Tradycyjnego.
wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Œwiata Tekst i foto: Dorota Kozdra
i Europy. 

Najlepsi z najlepszych, czyli podsumowanie startu 
zawodników z Lubelszczyzny 

podczas Œwiatowego Festiwalu Karate

Zawodnicy Olimpu Janów Lubelski wywalczyli dwa 
medale na Mistrzostwach Polski M³odzików w zapasach styl 
klasyczny. Lewandowski Piotr zdoby³ z³oty medal i tytu³ 
Mistrza Polski w kategorii wagowej 42kg. £ukasik Damian 
zdoby³ br¹zowy medal w kategorii 100kg. Mistrzostwa 
odby³y siê w dniach 11-13.11.2016r. na Kaszubach 
w ¯ukowie. Ponadto Kamiñski Szymon wywalczy³ V miejsce 
w kategorii 85kg. natomiast Pyæ Jakub VII miejsce 
w kategorii 47kg. W Mistrzostwach startowa³o 220 
zawodników z 47 klubów ca³ego kraju. W punktacji klubowej 
JLKS OLIMP zdoby³ V miejsce co jest bardzo du¿ym 
osi¹gniêciem naszego klubu, do podium zabrak³o 3 pkt. 
Piotrek jest kolejnym Mistrzem Polski w Olimpie i znakomit¹ 
promocj¹ naszego miasta. Wyjazd na Mistrzostwa 
dofinansowany by³ ze œrodków Gminy Janów Lubelski.

Tekst i foto: JLKS OLIMP

W dn. 18-19 listopada 2016 roku, zawodnicy JLKS OLIMP Janów 
Lubelski bardzo udanie wystartowali w Miêdzynarodowym Memoriale 
im. W³. Bajorka w zapasach styl klasyczny m³odzików i dzieci 
w Krakowie zdobywaj¹c 7 medali!!!
- Lewandowski Piotr - I m. z³oty medal kat.wag. 42kg
- Nosal Micha³ - II m. srebrny medal kat.wag. 35kg
- Kamiñski Szymon - II m. srebrny medal kat.wag. 85kg
- £ukasik Damian - II m. srebrny medal kat.wag. 100kg
- Wach Jakub - III m. br¹zowy medal kat.wag. 30kg
- £ukasik Kacper - III m. br¹zowy medal kat.wag. 35kg
- Pyæ Jakub - III m. br¹zowy medal kat.wag. 47kg
W zawodach startowa³o 200 zawodników. Wyjazd na w/w zawody 
dofinansowany zosta³ z gminy Janów Lubelski w ramach projektu 
"Popularyzacja i rozwój sportu zapaœniczego".

Tekst i foto: Tadeusz Kuœmierczyk

7 Medali Zapaœników Olimpu na Bajorku w Krakowie

Lewandowski Piotr Mistrzem Polski M³odzików 
w zapasach styl klasyczny. 

£ukasik Damian br¹zowym medalist¹
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24 listopada 2016 r. w Pysznicy odby³a siê uroczystoœæ 
wrêczenia nagród  laureatom konkursów: plastycznego 
i literackiego w ramach XVI Miêdzywojewódzkiego 
Przegl¹du Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y. Prace plastyczne 
i literackie zaprezentowali uczniowie z 41 szkó³ 
i 2 przedszkoli z terenu województw: podkarpackiego, 
lubelskiego, œwiêtokrzyskiego i ³ódzkiego. Na konkurs 
nap³ynê³o 265 prac plastycznych i 45 utworów poetyckich. 
Jury przyzna³o 30 nagród oraz 54 wyró¿nienia. Wyzwaniem 
artystycznym dla uczestników Przegl¹du by³o has³o „Matka 
Ziemia”. Do udzia³u zostali zaproszeni m³odzi twórcy, 
którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plas-
tycznych – przenoœni¹ oraz barw¹ wyrazili osobiste 
prze¿ycia na temat: piêkna Matki Ziemi, wyj¹tkowoœci 
wybranych miejsc ma³ej Ojczyzny i jej niepowtarzalnego 

I miejsce w kategorii plastycznej otrzyma³a Aleksandra Coroczne Przegl¹dy Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y uroku, wp³ywu szkodliwej dzia³alnoœci cz³owieka na 
Sawa uczennica klasy II „c” a wyró¿nienie otrzyma³a w Pysznicy to piêkny przyk³ad dzia³añ maj¹cych na celu Planetê Ziemiê. 
Aleksandra Liwak uczennica klasy III „c”, opiekun rozwijanie m³odych talentów. Organizatorzy zwracaj¹ Uroczystoœæ jak co roku rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta 
artystyczny Krzysztof Bi¿ek. W kategorii literackiej III uwagê m³odzie¿y na piêkno natury polskiego kraj-i piêkna czêœæ artystyczna.  W budynku szko³y otwarta 
miejsce zdoby³ Miko³aj Dyjach uczeñ klasy II „b”, obrazu, potrzebê ochrony œrodowiska naturalnego, zosta³a wystawa najlepszych prac plastycznych. Orga-
opiekun artystyczny El¿bieta Orze³. patriotyzm, tradycje narodowe i religijne. Kszta³towanie nizatorzy podarowali wszystkim uczestnikom i zapro-
W odbiorze nagród naszej m³odzie¿y towarzyszyli: wysokiej wra¿liwoœci m³odzie¿y na piêkno natury,  szonym goœciom kolorow¹ antologiê prac plastycznych 
dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II sztukê i kulturê cz³owieka to wa¿ne zadanie edukacyjne i literackich nagrodzonych w przegl¹dzie.
w Janowie Lubelskim Andrzej Tomczyk oraz nauczyciel w kszta³towaniu nowego pokolenia.Wœród laureatów znaleŸli siê uczniowie Publicznego 

Tekst i foto: Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskimplastyki Krzysztof Bi¿ek.Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim -  

19.11.2016r. w Cieszanowie odby³ siê Flis Micha³ - III miejsce KUMITE (grupa 
III Puchar Kraju Karate Tradycyjnego 12,13 lat, 6kyu i starsze stopnie)
FUDOKAN. W zawodach wziê³o udzia³ Grzegrzuliñski Igor -  II miejsce KATA 
ponad 100 uczestników. Uczniowski Klub (grupa 7 lat i m³odsi, 8-7 kyu)
Karate Fudokan z Janowa Lubelskiego 

Grzegrzuliñska Zuzanna - I miejsce 
reprezentowa³o 12 zawodników, którzy 

KATA, I miejsce KIHON, I miejsce 
wywalczyli 19 medali - co jest radoœci¹ nie 

KUMITE (grupa 8,9 lat,   8-7 kyu)
tylko dla rodziców, ale i naszego sensei 

Król Przemys³aw - II miejsce KATA, Piotra Wojtkowskiego. Nasi zawodnicy to: 
II miejsce KUMITE (grupa 14,15 lat, 6kyu Drozd Julia, Drozd Pawe³, Flis Anna, Flis 
i starsze stopnie)Micha³, Grzegrzuliñski Igor, Grzegrzuliñska 

Zuzanna, Król Przemys³aw, Kwiatek Borys, Kwiatek Borys - III miejsce KATA (grupa 
Todys Jakub, Widz Wiktor, Wojtan Rafa³, 10,11 lat, 6kyu i starsze stopnie)
Wolski Szymon. Zawodnicy startowali Todys Jakub - II miejsce KATA, III miejsce 
w 3 konkurencjach, z podzia³em na wiek KIHON (grupa 8,9 lat, 8-7 kyu)
i stopieñ zaawansowania.

Widz Wiktor - II miejsce KATA (grupa Oto wyniki naszych zawodników:                                                                                       
10,11 lat, lat, 8-7 kyu)Drozd Julia - I miejsce KATA, I miejsce 
Wolski Szymon - II miejsce KIHON (grupa KIHON (grupa 7 lat i m³odsi, 8-7 kyu)
10,11 lat, 6kyu i starsze stopnie)            Drozd Pawe³ - I miejsce KATA, I miejsce 

KUMITE (grupa 12,13 lat, 6kyu i starsze 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy stopnie)

i ¿yczymy dalszych sukcesów!Flis Anna -  I miejsce KATA, II miejsce 
Dziêkujemy sensei KUMITE, II miejsce KIHON (grupa 8,9 lat 

Piotrowi Wojtkowskiemu za zaanga¿owaniei m³odsi, 6 kyu   i starsze stopnie)

Zgodnie z decyzj¹ Mini- opanowanych chwytów i obezw³adnieñ 
stra Obrony Narodowej z zakresu samoobrony.
zostanie zorganizowana Ka¿da grupa kobiet weŸmie udzia³ w sumie 
I edycja ogólnopolskich w oœmiu spotkaniach (organizowanych od 
bezp³atnych cykli szkoleñ listopada 2016 do czerwca 2017, z regu³y 
dla kobiet – ochotniczek w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca) w wyty-
w zakresie walki wrêcz – powanym obiekcie wojskowym. Na terenie 

samoobrony. Celem projektu Samoobrona województwa lubelskiego s¹ to obiekty 
Kobiet jest popularyzacja sytemu szkolenio- jednostek wojskowych w Hrubieszowie 
wego z walki wrêcz Si³ Zbrojnych RP i Zamoœciu.
w œrodowisku cywilnym, zapoznanie kobiet Szczegó³owe informacje dotycz¹ce szkoleñ 
ze sposobem realizacji zajêæ z walki wrêcz s¹ zawarte na stronie internetowej Mini-
w bliskim kontakcie, nauka podstawowych sterstwa Obrony Narodowej:
technik samoobrony oraz doskonalenie http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

11 paŸdziernika w Adamowie odby³ siê 25 paŸdziernika w Tomaszowie Lubelskim 
Fina³ Wojewódzki w indywidualnych odby³ siê Fina³ Wojewódzki w sztafetowych 
biegach prze³ajowych w których uczest- biegach prze³ajowych. Bardzo dobrze 
niczy³a reprezentacja Publicznej Szko³y spisa³a siê sztafeta ch³opców z PSPzOI 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim zajmuj¹c III miejsce. 
z Janowa Lubelskiego. W biegu na 800 m.. Sk³ad sztafety: BLACHA £UKASZ, 
w roczniku 2005 Mistrzyni¹ Województwa DÊBSKI PRZEMYS£AW, KA£U¯A BAR-
zosta³a AGATA TYRA. Dos³ownie krok od TOSZ, KRAS HUBERT, KRZOS JAKUB, 
br¹zowego medalu dzieli³ KLAUDIÊ £UKASZ MARCIN, MADEJ DAWID, 
ZARAÑSK¥ z rocznika 2004, która MYSZAK ADRIAN, STEFANEK KAMIL. 
ostatecznie zajê³a IV miejsce. O jedno GRATULACJE dla wszystkich startu-
miejsce ni-¿ej, a wiêc pi¹te zaj¹³ ADRIAN j¹cych. W bardzo trudnych warunkach 
MYSZAK. Bior¹c pod uwagê iloœæ atmosferycznych pokazali co to znaczy byæ 
startuj¹cych (ponad 150 uczestniczek prawdziwym sportowcem.
i uczestników  w jednym biegu), czwarte Opiekunowie: 
miejsce Klaudii i pi¹te Adriana to du¿y dziewcz¹t – Ryszard Boryñski, 
sukces. ch³opców – Andrzej Jakubiec.

Sukcesy janowskich gimnazjalistów w XVI Miêdzywojewódzkim  
Przegl¹dzie Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y w Pysznicy

III Puchar Kraju w Karate 
Tradycyjnym Fudokan

Z³ota Agata i Br¹zowa Sztafeta

Projekt Ministerstwa Obrony 
Narodowej – Samoobrona Kobiet
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6 grudnia 2016r. w Janowskim Oœrodku tuacjê, w której jednostka bêd¹ca cz³onkiem 
Kultury odby³a siê kolejna, zorganizowana spo³eczeñstwa nie mo¿e normalnie 
przez Klub Integracji Spo³ecznej, prowa- uczestniczyæ w dzia³aniach obywateli tego 
dzony Janowskie Stowarzyszenie Niesienia spo³eczeñstwa. Jest zjawiskiem wielowy-
Pomocy „HUMANUS”, Ogólnopolska miarowym i w praktyce oznacza utrudnienia 
Konferencja Naukowa, tym razem pod lub uniemo¿liwienie uczestnictwa w ¿yciu 
has³em: „Nowy wymiar aktywnej integracji gospodarczym, politycznym jak i kulturo-
w lokalnym œrodowisku. W³¹czenie wym, w wyniku braku dostêpu do zasobów, 
spo³eczne 2016”. dóbr i instytucji, ograniczenia praw 
Konferencja by³a dzia³aniem podsumowu- spo³ecznych oraz deprywacji potrzeb. 
j¹cym dwa projekty realizowane przez Celem Konferencji by³o przede wszystkim 
Stowarzyszanie, w ramach Programu spotkanie œrodowisk naukowych oraz 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo- praktyków (z oœrodków pomocy spo³ecznej, 
³ecznej Aktywne Formy Przeciwdzia³ania podmiotów reintegracyjnych, w szczególno-
Wykluczeniu Spo³ecznemu - nowy wymiar œci klubów i centrów integracji spo³ecznej 
2020. Dlatego te¿ goœciem honorowym by³ zrzeszonych w Konwencie KIS i CIS 
cz³onek gabinetu politycznego Pani Minister Lubelszczyzny), a tak¿e okazj¹ do dyskusji 
El¿biety Rafalskiej dr. hab. Mieczys³aw i rozwa¿añ zarówno o trudnoœciach 
Guzewicz, który odczyta³ list od Pani i potrzebach osób zagro¿onych i dotkniêtych 
Minister. Ponadto za³o¿enia programu oraz wykluczeniem, jak i o koniecznych rozwa-
dotychczasowe efekty jego realizacji na ¿aniach w obszarze zapobiegania i ograni-

drobne upominki wszystkim uczestnikom, spo³ecznoœci. Tego typu dzia³ania pokazuj¹ terenie ca³ego kraju zaprezentowa³a Pani czania zjawiska skali lokalnej. Co zosta³o 
co sprawi³o mi³y akcent i podkreœli³o jak wa¿ne miejsce w spo³ecznoœci lokalnej Aneta Kowalska Naczelnik Wydzia³u Do zobrazowane podczas wyst¹pieñ zaproszo-
wyj¹tkowy charakter tego dnia. odgrywaj¹ podmioty, które „towarzysz¹” Spraw W³¹czania Spo³ecznego w Departa- nych prelegentów z wielu oœrodków 
Konferencja to jedna z form realizacji misji osobom zagro¿onym wykluczeniem mencie Pomocy i Integracji Spo³ecznej naukowych z ca³ej Polski, w tym Byd-
Stowarzyszenia HUMANUS, któr¹ jest spo³ecznym w pokonywaniu swojej trudnej MRPiPS. goszczy, Warszawa, Lublina, Rzeszowa oraz 
wspieranie osób i rodzin w przezwyciê¿aniu sytuacji ¿yciowej.  Wykluczenie spo³eczne jest zjawiskiem, praktyków bezpoœrednio podejmuj¹cych 
trudnych sytuacji ¿yciowych oraz stwarza- Tekst: Janowskie Stowarzyszenie które coraz czêœciej wykorzystywane jest do dzia³ania z zakresu w³¹czania spo³ecznego.
nie im warunków umo¿liwiaj¹cych pra- Niesienia Pomocy „HUMANUS”, opisywania i wyjaœniania pewnej czêœci Dostojn¹ atmosferê obrad konferencyjnych 
wid³owe funkcjonowanie w lokalnej foto: Jan Machulakrzeczywistoœci. Termin ten oznacza sy- uœwietni³a wizyta Miko³aja, który rozda³ 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Placówka 
Terenowa w Janowie Lubelskim informuje, ¿e podstaw¹ 
ubiegania siê o rehabilitacjê lecznicz¹ w centrach 
rehabilitacji rolników jest wniosek lekarza kieruj¹cego. Do 
wniosku nale¿y do³¹czyæ niezbêdne badania, zlecone przez 
lekarza. Wype³niony wniosek, który sw¹ wa¿noœæ 
zachowuje 6 miesiêcy, nale¿y z³o¿yæ (osobiœcie lub wys³aæ 
poczt¹) w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie lub 
w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim. 
Z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez KRUS mog¹ 
korzystaæ osoby zagro¿one ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do 
pracy w gospodarstwie rolnym albo uznane za okresowo 
ca³kowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym ale 
rokuj¹ce odzyskanie tej zdolnoœci w wyniku leczenia 
i rehabilitacji. Poza tym osoby te musz¹ spe³niaæ jeden 
z nastêpuj¹cych warunków:
1) podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy Osoby uprawnione kierowane s¹ na rehabilitacjê do Centrów 
ustawy w pe³nym zakresie Rehabilitacji Rolników KRUS w: Ko³obrzegu, Œwinoujœciu, 
2) podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu Jedlcu, Szklarskiej Porêbie,  Iwoniczu Zdroju, Horyñcu 
i macierzyñskiemu na wniosek w pe³nym zakresie Zdroju.
nieprzerwanie co najmniej 18 miesiêcy przed z³o¿eniem Wniosek o skierowanie na rehabilitacjê lecznicz¹ mo¿na 
wniosku o rehabilitacjê lecznicz¹ (termin ten nie dotyczy pobraæ na stronie internetowej:
osób zagro¿onych ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do pracy 
wskutek wypadku przy pracy rolniczej),
3) ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu³u Wszystkich zainteresowanych szczegó³ami dotycz¹cymi 
niezdolnoœci do pracy i zachowana zdolnoœæ do rehabilitacji leczniczej zapraszamy do bezpoœredniego 
samodzielnej egzystencji. kontaktu z pracownikami Placówki Terenowej Kasy 
Rehabilitacja realizowana przez KRUS  obejmuje dwie Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w Janowie 
grupy chorób:  uk³adu ruchu,  uk³adu kr¹¿enia. Podstawowy Lubelskim, ul. Lubelska 1 lub pod numerami telefonów 15 
okres trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni. 8722-320 oraz 15 8722-321 od poniedzia³ku do pi¹tku 
Kasa ponosi ca³kowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby w godz. 7:15 – 15:15 a we wtorek w godz. 7:15 – 16:15.
skierowanej, ³¹cznie z kosztami zakwaterowania Artur Pizoñ
i wy¿ywienia. Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów Kierownik PT KRUS 
dojazdu do zak³adu rehabilitacji.  w Janowie Lubelskim

http://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-
wnioski/rehabilitacja/

Kolejna du¿a, organizowana przez Stowarzyszenie Humanus, 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Janowie Lubelskim

Z KRUS-em po zdrowie Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
to czas pokoju, pojednania i radoœci.

Niech bêd¹ dla Pañstwa czasem odpoczynku
i wzajemnej ¿yczliwoœci.

Niech je rozjaœnia blask Betlejemskiej Nocy.

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
optymizmu, bezpiecznej i owocnej pracy,

pomyœlnoœci i ciep³a rodzinnego,
a w Nowym Roku b³ogos³awieñstwa 

od Dzieci¹tka Jezus
¿ycz¹

Pracownicy Placówki Terenowej KRUS
w Janowie Lubelskim
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Warto pamiêtaæ, ¿e pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jak¹ 
ma kieruj¹cy czy pasa¿er samochodu. Nie chroni¹ go pasy 
bezpieczeñstwa czy poduszki powietrzne. Dlatego tak wa¿na staje siê 
jego widocznoœæ na drodze. Jak wynika z analiz, po zmroku, pieszy 
ubrany w ciemny strój jest zauwa¿any przez kieruj¹cego pojazdem 
w ostatniej chwili, kiedy nie ma praktycznie czasu na reakcjê. 
Natomiast osoba piesza, maj¹ca na sobie elementy odblaskowe staje 
siê widoczna nawet z odleg³oœci 150 metrów! Kieruj¹cy pojazdem 
zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: mo¿e 
zwolniæ, wyhamowaæ i bezpiecznie omin¹æ pieszego. Policjanci po 
raz kolejny przypominaj¹ o zmianie przepisów, dotycz¹cych 
obowi¹zku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poza 
terenem zabudowanym. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e rowerzyœci 
korzystaj¹cy z dróg publicznych od zmierzchu do œwitu powinni 
mieæ wyposa¿one rowery w sprawne oœwietlenie i elementy 
odblaskowe. Pamiêtajmy nasze bezpieczeñstwo zale¿y od nas 
samych a odblaski czêsto ratuj¹ ¿ycie.

Faustyna £azur – KPP w Janowie Lubelskim

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005r. 
Nr 236, poz. 2008 z póŸn. zm), jednym z podstawowych obowi¹zków 
w³aœcicieli nieruchomoœci jest uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu oraz 
innych zanieczyszczeñ z po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci 
chodników.
Niewykonanie obowi¹zku zwi¹zanego z odœnie¿eniem chodnika 
stanowi wykroczenie zagro¿one kar¹ grzywny, o czym stanowi art. 
10 ust. 2 ww. ustawy.
Odgarniêty œnieg musi byæ sk³adowany w miejscu, w którym nie 
bêdzie powodowa³ zak³óceñ w ruchu pieszych i samochodów.  
Œniegu nie mo¿na usuwaæ z chodnika na drogê.
Œnieg usuniêty z chodnika nale¿y pryzmowaæ na chodniku 
bezpoœrednio przy krawêdzi jezdni wzd³u¿ krawê¿ników w taki 
sposób aby odœnie¿anie chodników nie stwarza³o zagro¿enia w ruchu 
drogowym. Wyrzucanie œniegu spod posesji na jezdniê jest bardzo 
niebezpieczne dla ruchu pojazdów. W³aœciciela posesji, który usuwa 
œnieg spod posesji na jezdniê, mo¿na ukaraæ mandatem karnym za 
stwarzanie niebezpieczeñstwa dla uczestników ruchu drogowego.
W zwi¹zku ze zwiêkszeniem bezpieczeñstwa i dobra wspólnego 
apelujemy do mieszkañców, by nie zostawiali samochodów na 
chodnikach, ulicach itp. utrudniaj¹c; jednoczeœnie s³u¿bom 
porz¹dkowym odœnie¿anie. W³aœciciele samochodów notorycznie 
utrudniaj¹cych odœnie¿anie bêd¹ poddani dzia³aniom Stra¿y 
Miejskiej. Odpowiednia wspó³praca umo¿liwi utrzymanie ulic 
w nale¿ytym porz¹dku i polepszenie bezpieczeñstwa dla 
mieszkañców w nadchodz¹cej zimie.

Ref. Ochrony Œrodowiska i Logistyki UM w Janowie Lubelskim

„Stra¿ak który ujarzmi³ ogieñ”, tak media 
okrzyknê³y pana Krzysztofa. Na co dzieñ jest 
zawodowym stra¿akiem w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Pszczynie. Gasi po¿ary, ratuje ludzi z opresji. Nikogo 
nie trzeba przekonywaæ jak trudna i wyczerpuj¹ca jest 
to praca. Dlatego istotne jest posiadanie jakiejœ 
alternatywy, „odskoczni” do regeneracji si³. Pan 
Krzysztof, cz³owiek o wra¿liwej, artystycznej duszy 
(pamiêtam, ¿e kiedyœ projektowa³ ogrody umieszczaj¹c 
w nich kompozycje z roœlin, kamieni i starych konarów 
drzew) swoj¹ ¿yciow¹ pasj¹ uczyni³ wydobywanie 
piêkna ze zwyk³ego kawa³ka drewna za pomoc¹ ognia. 
Jak? Tworzy obrazy metod¹ pirografii. Jest to znana od 
zarania dziejów metoda zdobienia wyrobów 
drewnianych. Kiedyœ robiono to za pomoc¹ 
rozgrzanego kawa³ka metalu, pod koniec XX wieku 
lutownicy. Teraz tworzy siê za pomoc¹ pirografu.
Obecnie ju¿ jako sztuka pirografia wchodzi na salony 
sportowców, aktorów, celebrytów. To spoœród nich 
wywodz¹ siê g³ównie zleceniodawcy pana Krzysztofa. 
Piêkno tych prac docenili ju¿ min.: Kuba 
B³aszczykowski, £ukasz Piszczek, Radek Kawecki, 
Majka Je¿owska, Piotr Cugowski, Agnieszka 
Wiechnik, Robert Moskwa, Monika Mazur czy 
Grzegorz Halama. Imieniny, urodziny, rocznica œlubu, 
podziêkowanie, aukcja charytatywna, jubileusz – ka¿da 
okazja jest dobra i stosowna aby zamówiæ taki obraz. 
Ale to nie wszystko, zamówienia sp³ywaj¹ równie¿ od 
restauratorów czy dekoratorów wnêtrz poniewa¿ pan 
Krzysztof zdobi³ ju¿ deski do krojenia, blaty sto³ów, 
krzes³a, drewniane stopnie schodów, zegary a nawet 
gitarê. Pracy jest mnóstwo, dlatego z jeszcze wiêksza 
wdziêcznoœci¹ kierujemy s³owa podziêkowania za to, 
¿e pan Krzysztof Skubik znalaz³ czas i ochotê aby swoj¹ 
pasj¹ podzieliæ siê z wychowankami Oœrodka 
Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie 
Lubelskim.
21 listopada w ramach spotkañ z ciekawymi ludŸmi pod 
has³em „Oblicza sztuki - pirografia” odby³y siê zajêcia 
w których wziêli udzia³ nasi wychowankowie 
niezale¿nie od stopnia swojej niepe³nosprawnoœci. Nie 
wszyscy s¹ w stanie utrzymaæ w d³oni pirograf, nie 
wszyscy mog¹ wizualnie oceniæ efekt swojej pracy, ale 
pirografia daje mo¿liwoœæ wielozmys³owego odbioru 
dzie³a sztuki. Oddzia³uje na wêch, bo wypalane drewno 
w zale¿noœci od gatunku inaczej pachnie. Dotyk, bo 
mo¿e pozostawiaæ delikatne ¿³obienia wyczuwalne 
palcami. Naturalnie cieszy te¿ wzrok. Prace takie maj¹ 
jeszcze jeden waloristotny dla naszych wychowanków. 
Na d³ugo pozostawiaj¹ poczucie sprawczoœci – coœ 
czego przeciêtny cz³owiek nie docenia, a co jest tak 
trudne do osi¹gniêcia dla tych osób. Pami¹tk¹ po tym 
spotkaniu s¹ prace wykonane wspólnie z panem 
Krzysiem i obietnica kolejnego spotkania, na które Tekst: I.B.
zgodzi³ siê ten cz³owiek o nieprzeciêtnych Foto: OR-W w Janowie Lubelskim
umiejêtnoœciach. Autor prac: Krzysztof Skubik

Przypominamy 
o obowi¹zku odœnie¿ania 

chodników

Pamiêtajmy o odblaskach 
– ratuj¹ ¿ycie!

„Stra¿ak, który ujarzmi³ ogieñ”

Zobowi¹zany, który nie 
uiszcza w terminie podatku 
otrzymuje upomnienie 
sk³adaj¹ce siê z nale¿noœci 
g³ównej, odsetek i kosztów 
upomnienia. Zap³acie pod-
legaj¹ wszystkie sk³adowe 
upomnienia. 
Wysokoœæ kosztów upom-
nienia wynika z Rozpo-
rz¹dzenia Ministra Finan-
sów z dnia 11 wrzeœnia 
2016 roku / Dz.U. Nr 2015 
poz.1526/. Koszty upom-
nienia stanowi¹ czterokrot-
n¹ wartoœæ op³aty dodat-
kowej pobieranej przez 
Pocztê Polsk¹ za polecenie 
przesy³ki pocztowej. Obe-
cnie wynosi ona 2,90 z³, 
zatem jej czterokrotnoœæ to 
kwota 11,60 z³. Koszty 
upomnenia podlegaj¹ rów-
nie¿ egzekucji admini-
stracyjnej ustawy o po-
stêpowaniu w administra-
cji z dnia 17 czerwca 1966 
roku /Dz.U.1966 Nr 24 
poz.151 z póŸ. zm.- art. 15/

Terminy p³atnoœci i koszty upomnienia
Rodzaj podatku/op³aty Termin p³atnoœci

Up³yn¹³ termin p³atnoœci

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

15 stycznia

Podatku od nieruchomoœci od osób 
prawnych

31 styczeñ/tylko/

Podatku od œrodków transportowych 15 lutego
Podatku od nieruchomoœci, rolnego 
i leœnego od osób fizycznych

15 marca

Wieczystego  u¿ytkowania 31 marca
Podatku od nieruchomoœci, rolnego 
i leœnego od osób fizycznych

15 maja

Podatku od nieruchomoœci, rolnego 
i leœnego od osób fizycznych

15 wrzeœnia

Podatku od nieruchomoœci, rolnego 
i leœnego od osób fizycznych

15 listopada

Podatku od nieruchomoœci, rolnego 
i leœnego od osób prawnych

do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca

Op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca

Op³ata za korzystanie z dworca 
i przystanków

do 14 dnia ka¿dego miesi¹ca

Zbli¿a siê termin p³atnoœci

Op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

31 grudnia

Przypominamy o terminach p³atnoœci podatków i op³at lokalnych
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Szanowni Pañstwo,
d¹¿¹c do zdobycia dodatkowych œrodków 
finansowych na dzia³alnoœæ statutow¹ szko³y, 
Rada Rodziców apeluje o przekazanie 1% 
podatku na dzia³alnoœæ LO im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. 
Akcja umo¿liwi pozyskiwanie przez radê 
rodziców  - za poœrednictwem Stowarzyszenia 
Aktywizacji Spo³ecznej „SAS” nr KRS: 
0000184074  – kwot wartoœci 1% od Pañstwa 
podatku dochodowego.
Polecaj¹c tê formê gromadzenia funduszy, 
przeznaczanych na poprawê warunków 
nauczania m³odzie¿y naszej Szko³y, prosimy 
tak¿e o zainteresowanie ni¹ Pañstwa przyjació³         
i znajomych oraz poinformowanie ich, ¿e 
mog¹ t¹ drog¹ wspomóc szko³ê i jej uczniów.
Celem dokonania ww. operacji ka¿dy 
z darczyñców wype³niaj¹c zeznanie 
podatkowe za rok 2016 (PIT 28, PIT - 36, PIT – 
37) w czêœci zatytu³owanej „Wniosek 
o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz 
Organizacji Po¿ytku Publicznego (OPP)”, 
znajduj¹cej siê na koñcu zeznania nale¿y 
wpisaæ:

Agencja Wspó³pracy i Rozwoju 
Stowarzyszenia Aktywizacji Spo³ecznej 

„SAS” – Rada Rodziców LO, numer KRS 
0000184074 wraz z podaniem kwoty 

obliczonego 1% podatku.
Zarz¹d Rady Rodziców Liceum 

Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Ju¿ od 2002 roku na terenie Janowa 
Lubelskiego spo³ecznoœæ naszego miasta 
organizuje siê, aby przyczyniæ siê do 
wsparcia dzieci, które tego potrzebuj¹.
W tym roku Wolontariusze z Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im.Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubels-
kim, Zespo³u Szkó³ im. W.Witosa 
w Janowie Lubelskim,  Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, Akcji 

Mamy nadziejê, ¿e zebrane dary sprawi¹, szczodroœæ i chêæ pomocy innym co dali Katolickiej w Janowie Lubelskim brali 
¿e zagoœci radoœæ na twarzach dzieci w tym wyraz darami, które tak szybko wy-udzia³ w zbiórce ulicznej w Biedronce, 
szczególnym okresie. pe³nia³y kosze. Wszystkim nauczy-ul. Zamoyskiego; Biedronce, ul. Ks. 
W imieniu swoim i wszystkich wolon- cielom, wolontariuszom, pracownikom 

Skorupki oraz Delikatesach Centrum, 
tariuszy akcji „Pomó¿ dzieciom prze- instytucji dziêkujê za zaanga¿owanie 

ul. Liliowa. W dzia³ania zmierzaj¹ce 
trwaæ zimê” pragnê gor¹co podziêkowaæ i gotowoœæ, z któr¹ jak co roku przy-

w kierunku spe³niania dzieciêcych marzeñ mieszkañcom Janowa Lubelskiego stêpuj¹ do akcji.
zaanga¿owali siê ludzie w ró¿nym wieku i okolic robi¹cych zakupy w tym dniu Tekst: Bo¿ena Czapla/pe³nomocnik akcji 
i z ró¿nych instytucji. w sklepach za Ich Wielkie serca, na terenie Janowa Lubelskiego

Oto troje ma³ych bohaterów, przed którymi los postawi³ niezwyk³e wyzwanie- 
oswoiæ autyzm. Zadanie trudne, wymagaj¹ce wielu wyrzeczeñ i poœwiêcenia. 
Zbyt wielkie by stawiæ mu czo³a w pojedynkê. Rehabilitacja wymaga 
zaanga¿owania ca³ej rodziny i codziennej mozolnej pracy, a tak¿e wielu wizyt 
u specjalistów. Nasi mali bohaterowie dzielnie radz¹ sobie z tym zadaniem. 
Jednak nawet najwiêkszy bohater czasem potrzebuje pomocy...

Je¿eli Ty chcia³byœ im pomóc w codziennym zmaganiu ze œwiatem, którego nie 
rozumiej¹, wesprzeæ w nie³atwej walce ze s³aboœciami... to nie ma niczego 
prostszego. Wystarczy, ¿e podczas corocznego rozliczania podatku przeka¿esz 
swój 1% na podane ni¿ej subkonto, któregoœ z ma³ych bohaterów. Ty przeka¿esz 
1% podatku, one otrzymaj¹ pomoc, rehabilitacjê oraz szansê na oswojenie 
autyzmu. Serdecznie dziêkujemy za wsparcie jakiego udzieliliœcie naszym 
bohaterom w ubieg³ym roku i prosimy nie zapominajcie o nich i tym razem.

APEL - Troje ma³ych bohaterów, przed 
którymi los postawi³ niezwyk³e 

wyzwanie - oswoiæ autyzm

KRS 0000186434
Cel szczegó³owy: Szymon Ko³tyœ 897/K

KRS 0000037904
Cel szczegó³owy: 28068 Liliana Mucha

KRS 0000037904
Cel szczegó³owy: 25099 Aleksander Widz

Przeka¿ 1% podatku na 
dzia³alnoœæ LO im. 

Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie 

Lubelskim
Rodzice, Nauczyciele, 

Przyjaciele Szko³y!

„Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê” zbiórka 
w Janowie Lubelskim – 26.11.2016
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Jak co roku w sezonie jesiennym rusza * Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych.
inicjatywa „Nie dla czadu”. To kampania * Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z roz³¹cza-
profilaktyczno-edukacyjna informuj¹ca niem i przy³¹czaniem urz¹dzeñ grzewczych 
o zagro¿eniach zwi¹zanych z zatruciami i innych  spalinowych, kontrol¹ i czyszcze-
wywo³anymi tlenkiem wêgla. Akcja niem przewodów kominowych  oraz ich 
prowadzona jest wspólnie przez stra¿aków naprawê mog¹ wykonywaæ tylko specjaliœci 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ratowników z odpowiednimi uprawnieniami.
medycznych oraz pozosta³e s³u¿by podleg³e * Ka¿de urz¹dzenie grzewcze opalane 
Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych. paliwem ciek³ym, gazowym czy sta³ym 
Kampania spo³eczna „Czad i ogieñ – obudŸ zu¿ywa powietrze do spalania paliwa 
czujnoœæ” ma na celu  wzmocnienie i wydziela spaliny zawieraj¹ce substancje 
œwiadomoœci o przyczynach i skutkach szkodliwe dla zdrowia cz³owieka. W czasie 
powstania po¿arów oraz zatruæ tlenkiem pracy urz¹dzenia zapewnij swobodny 
wêgla.’ dop³yw odpowiedniej iloœci powietrza 

PAMIÊTAJ !!! – ABY UNIKN¥Æ i odp³yw spalin.
ZATRUCIA TLENKIEM WÊGLA * Ka¿de pomieszczenie, w którym jest 

* Dbaj o stan techniczny urz¹dzeñ  zainstalowane urz¹dzenie opalane paliwem 
spalinowych, grzewczych, przewodów musi byæ przewietrzane i posiadaæ otwory do 
kominowych (dymowych, spalinowych dop³ywu œwie¿ego powietrza (np. otwory 
i wentylacyjnych) i instalacji gazowych. w drzwiach ³azienkowych) oraz otwór do 
* Poddawaj je okresowej kontroli co przewodu wywiewnego (z kratk¹) s³u¿¹cy 
najmniej raz w roku, polegaj¹cej na do odprowadzania zu¿ytego powietrza.
sprawdzeniu stanu technicznego. * Urz¹dzenia spalinowe powinny byæ 
* Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów obs³ugiwane wy³¹cznie przez osoby doros³e, 
dymowych i spalinowych: nie pozwalaj dzieciom na zabawê i mani-
- od palenisk opalanych paliwem p³ynnym pulowanie przy piecu, kuchni, ogrzewaczu 
i gazowym co najmniej dwa razy w roku, przep³ywowym wody i innym urz¹dzeniu, 
- od palenisk opalanych paliwem sta³ym a unikniesz nieszczêœcia.
(drewno, wêgiel, koks, itp..) co najmniej * Zabronione jest u¿ytkowanie uszkodzo-
cztery razy  w roku. nych urz¹dzeñ spalinowych, przewodów 
* Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów kominowych i instalacji gazowej.
wentylacyjnych co najmniej raz w roku. * Nie dopuszczaj by spaliny wyp³ywa³y do 
* Zlecaj przeprowadzenie próby szczelnoœci wnêtrza pomieszczenia. Spaliny te zawieraj¹ 
instalacji gazowej co najmniej raz w roku. tlenek wêgla, który powoduje zatrucie 
* Nie ogrzewaj pomieszczeñ  kuchni¹ organizmu.
gazow¹.

„CZAD I OGIEÑ - OBUDZ CZUJNOŒÆ”

Przed rozpoczêciem æwiczeñ kierownik zak³adu omówi³ 
proces technologiczny  oraz wystêpuj¹ce zagro¿enia ze 
strony amoniaku. G³ównym celem æwiczeñ by³o rozpoz-
nanie operacyjne zak³adu w którym magazynowane jest 
6000 kg amoniaku, sprawdzenie stanu wyposa¿enia jedno-
stek OSP w sprzêt i œrodki ochrony osobistej, doskonalenie 
dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym 
podczas akcji ratowniczo - gaœniczych, sprawdzenie 
poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowoœci 
operacyjno – technicznej si³ i œrodków z podmiotów 
KSRG z terenu powiatu janowskiego. Scenariusz æwiczeñ 
zak³ada³ rozszczelnienie instalacji amoniakalnej w wy-

W dniu 4 listopada 2016 r. na terenie zak³adu niku, którego poszkodowanych zosta³o dwóch pracowni-
przetwórstwa owoców i warzyw VF - Concept odby³y siê ków zak³adu. Dzia³ania ratownicze polega³y na ogra-
æwiczenia zgrywaj¹ce s³u¿b ratowniczych z terenu niczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz 
powiatu janowskiego pod kryptonimem ”BOROWNICA udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym. 
2016” . W æwiczeniach udzia³ wziê³y 4 zastêpy Równoczeœnie prowadzone by³y dzia³ania gaœnicze  
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, 12 zastêpów jednostek zwi¹zane z gaszeniem po¿aru w magazynie opakowañ. Po 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do KSRG, zakoñczonych æwiczeniach Komendant Powiatowy PSP 
dwa radiowozy Policji, karetki pogotowia Szpitalnego w Janowie Lubelski st. bryg. Grzegorz  Pazdrak dokona³ 
Oddzia³u Ratunkowego  oraz przedstawiciele Wydzia³u oceny wykonania na³o¿onych zadañ, podziêkowa³ za 
Spraw Spo³ecznych, Obywatelskich i Zarz¹dzania zaanga¿owanie oraz w³aœciwe utrzymanie stanu 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie powiatu.
Lubelskim, Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Logistyki Tekst i foto: Krzysztof Kurasiewicz 
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim. - PSP w Janowie Lubelskim

Dnia 18 listopada br. podczas IX Zjazdu Oddzia³u Powiatowe-
go Zwi¹zku OSP na Bia³ej dokonano wyboru nowego 25 – 
osobowego Zarz¹du. Prezesem zosta³ Witold Kowalik – Bur-
mistrz Modliborzyc, wczeœniej t¹ funkcjê pe³ni³ od 1998 roku 
Henryk Dyguœ. Wiceprezesami zostali: Jerzego Bieleckiego – 
Pose³ na Sejm RP oraz Henryk Micha³ek – Wójt Gminy Batorz, 
Sekretarzem – Tomasz Taradyœ, Skarbnikiem Tadeusz Pikula. 
Natomiast Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz Janowa Lubelskiego, 
Czes³aw Jaworski – Wójt Gminy Chrzanów, Stanis³aw Ro¿ek – 
Wójt Gminy Dzwola, Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godzi-
szów, Jerzy Pietrzyk – Wójt Gminy Potok Wielki zostali Cz³on-
kami Prezydium Zarz¹du. Dodajmy, ¿e Cz³onkami Zarz¹du 
zostali: Grzegorz Pazdrak – Komendant KP PSP w Janowie 
Lubelskim, Henryk Dyguœ, Grzegorz Kwiecieñ, Jan Kozik, Zbi-
gniew PaŸdzierz, Jan Blacha, Stanis³aw Dyjach, S³awomir Mróz, 
ks. Józef Krawczyk, Tadeusz Zegan, Tomasz Kliza, Janusz 
Lewandowski, Leszek Nosal, Marek Piech, i Bogdan Welman.

Dorota Kozdra

Nowy Zarz¹d Powiatowego 
Zwi¹zku OSP

Dnia 29 paŸdziernika 2016 roku, w Centrum 
Tworzenia Marki Turystycznej (Remiza OSP) w Bia³ej 
Drugiej, odby³o siê szkolenie i egzamin recertyfikacyjny 
uprawnieñ Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). 
W szkoleniu wziê³o udzia³ 74. stra¿aków ratowników 
z jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z ca³ego Powiatu 
Janowskiego. Komisja Ratownictwa Medycznego z Opola 
Lubelskiego zaliczy³a kurs wszystkim stra¿akom – 
pozytywnie. Wytyczne Ratownictwa Medycznego 
wymagaj¹, aby standard wyszkolenia medycznego dla 
ka¿dej jednostki z Krajowego Systemu Gaœniczego 
wynosi³ 8 ratowników.
Dodajmy, organem prowadz¹cym szkolenie by³a 
Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Janowie Lubelskim.

OSP w Bia³ej Drugiej

Szkolenie i egzamin recertyfikacyjny dla 
stra¿aków ratowników z jednostek 

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

Æwiczenia zgrywaj¹ce S³u¿b 
Ratowniczych „Borownica 2016”

KP PSP w Janowie Lubelskim 
bryg. Krzysztof Kurasiewicz

Gmina Janów Lubelski z³o¿y³a wniosek na zadania pn. 
„Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej 
w gminie Janów Lubelski”. W którym uwzglêdniono 
7 obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminie, czyli jest to 
Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II, Szko³a Podstawowa 
Elementarz w £¹¿ku Ordynackim, Zespó³ Szkó³ w Bia³ej, Dom 
Nauczyciela przy ulicy Ogrodowej, Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej oraz Publiczna Szko³a w Momotach Górnych. 
Zadania dotycz¹: wymianê oœwietlenia, instalacjê centralnego 
ogrzewania (piece), ocieplenie œcian, wymianê okien wraz 
z umieszczeniem instalacji solarnych na wszystkich obiektach.

Dorota Kozdra

Podmiot podszywaj¹cy siê pod Ministerstwo Rozwoju wys³a³ 
na adresy przedsiêbiorców polecenia zap³aty za wpisy 
dokonane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci 
Gospodarczej, pod rygorem  usuniêcia danych z bazy CEIDG. 
W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi wyjaœnienia.
Ministerstwo Rozwoju informuje, ¿e wszelkie czynnoœci 
zwi¹zane z wpisem do CEIDG prowadzonej przez Ministra 
Rozwoju s¹ BEZP£ATNE. Do wszystkich przypadków 
oferowania wpisu do rejestru przedsiêbiorców za op³at¹ nale¿y 
podchodziæ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹.

Inspektor ds. kadrowych i dzia³alnoœci gospodarczej
Mariola Ko³tyœ

Termomodernizacja 7 obiektów 
u¿ytecznoœci publicznej 

w gminie Janów Lubelski

K O M U N I K A T.  UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!
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W zwi¹zku ze systematycznym rozwojem sprzeda¿y, Fortaco JL Sp. z o.o 
z siedzib¹ w Janowie Lubelskim, poszukuje osób chêtnych do pracy na stanowisku 
spawacz (MAG 135). Nasza oferta skierowana jest zarówno do pracowników 
pocz¹tkuj¹cych, jak równie¿ do osób posiadaj¹cych doœwiadczenie w zawodzie 
spawacza. 

Jak wygl¹da proces rekrutacyjny spawaczy? Osoby zainteresowane mog¹ osobiœcie 
lub elektronicznie z³o¿yæ swoj¹ aplikacjê. Po wstêpnej weryfikacji otrzymanych aplikacji 
organizujemy spotkania z wybranymi kandydatami, podczas których przeprowadzane s¹ 
rozmowy kwalifikacyjne, oraz wykonywane s¹ próbki spawalnicze. Po 
przeprowadzonych rozmowach oraz testach spawalniczych, kandydaci informowani s¹ 
o naszej decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji osoby z doœwiadczeniem zawodowym 
mog¹ byæ zatrudnione bezpoœrednio przez Fortaco JL Sp. z o.o., natomiast osoby bez 
doœwiadczenia zawodowego zatrudniane s¹ zazwyczaj przez firmê zewnêtrzn¹. 
Wszystko jest kwesti¹ ustaleñ indywidualnych z kandydatem. 

Co oferujemy? Z naszej strony oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracê 
bezpoœrednio z Fortaco JL lub przez firmê zewnêtrzn¹. Wynagrodzenie, jakie oferujemy 
spawaczom, sk³ada siê z godzinowej stawki podstawowej (1), premii (2) oraz bonusu (3), 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w zasadami w Spó³ce. Pracownicy otrzymuj¹ równie¿ 
dodatek z tytu³u pracy na 2-giej zmianie (4) oraz na 3-ciej zmianie (5), podczas gdy 
Kodeks Pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek wyp³aty dodatku tylko do pracy na 3-
ciej zmianie. Ponadto, zgodnie z naszym Regulaminem Pracy, ka¿demu pracownikowi 
przys³uguje 45 minut przerwy w czasie 8 godzinnej zmiany roboczej, w ca³oœci p³atnej 
przez pracodawcê, podczas gdy Kodeks Pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek 
udzielenia tylko 15 minutowej przerwy. Pracownicy mieszkaj¹cy powy¿ej 30 km od 
siedziby Fortaco JL otrzymuj¹ dofinansowanie dojazdów w kwocie 300 z³ brutto 
miesiêcznie. W ramach zatrudnienia oferujemy równie¿ œwiadczenia pozap³acowe 
w postaci: 
1. bezp³atnego transportu pracowników do pracy z terenu Janowa Lubelskiego
2. dofinansowania obiadów pracowniczych (pracownik p³aci tylko 3,00 z³ za gor¹cy 
obiad) 
3. karnetów na basen oraz do groty solnej do wykorzystania na P³ywalni „Otylia” 
w Janowie Lubelskim,
4. paczek œwi¹tecznych dla dzieci pracowników 
5. dodatków œwi¹tecznych na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz Wielkanoc
6. dop³aty do wypoczynku, imprez dla pracowników oraz ich rodzin  

Wszyscy pracownicy otrzymuj¹ odzie¿ robocz¹ oraz niezbêdne narzêdzia pracy, 
adekwatne do powierzonego  zakresu obowi¹zków. Maj¹c œwiadomoœæ, i¿ najwiêksz¹ 
wartoœci¹ w firmie s¹ kompetentni pracownicy, przyk³adamy du¿¹ uwagê do rozwoju 
naszego zespo³u poprzez organizowanie ro¿nego rodzaju szkoleñ zewnêtrznych jak 
i wewnêtrznych, co jest dodatkowym benefitem oferty pracy.

Jak jest forma zatrudnienia? Z uwagi na dynamicznie zmieniaj¹ce siê wymagania 
naszych klientów jak równie¿ napotkane trudnoœci w pozyskiwaniu doœwiadczonych 
pracowników, od 3 kwarta³u 2015 wspó³pracujemy z firm¹ zewnêtrzn¹ rekrutuj¹c¹ 
i zatrudniaj¹c¹ pracowników (ale nie w ka¿dym przypadku). Pracownicy zatrudnieni 
bezpoœrednio w Fortaco JL (90% pracowników), jak i ci posiadaj¹cy umowy zawarte 
poprzez firmê zewnêtrzn¹ (10% pracowników), wynagradzani s¹ na to¿samych zasadach 
i podlegaj¹ tym samym regulacjom wewnêtrznym obowi¹zuj¹cym w Fortaco JL. Formê 
zatrudniania pracowników przez firmê zewnêtrzn¹ traktujemy jako koniecznoœæ 
podyktowan¹ oczekiwaniami rynku, jednak¿e nie jest to rozwi¹zanie bezterminowe. 
Przyk³adem jest podjêta przez nas decyzja o przeniesieniu z firmy zewnêtrznej do Fortaco 
JL grupy najbardziej wyró¿niaj¹cych siê pracowników (14 osób).

Osoby zainteresowane podjêciem pracy w Fortaco JL Sp. z o.o. na stanowisku spawacz, 
jak równie¿ na innych stanowiskach, na które prowadzimy rekrutacjê,  proszone s¹ 
o z³o¿enie aplikacji osobiœcie lub przes³anie na adres:

 rekrutacja.janow@fortacogroup.com 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

 (tel.: 15 8720470 wew. 391)

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz nadchodz¹cego Nowego Roku 2017, 

w imieniu Zarz¹du Spó³ki Fortaco JL oraz 

wszystkich wspó³pracowników, ¿yczymy 

Pañstwu, aby przy œwi¹tecznym stole nie 

zabrak³o œwiat³a i ciep³a rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok niós³ ze sob¹ szczêœcie 

i pomyœlnoœæ.

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja 
Fortaco JL Sp. z o.o.
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