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W naszej pamięci Żołnierze Wyklęci

Wywiad ze Starostą Janowskim - Jerzym Bieleckim
Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu
dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta nie
jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku, w mokotowskim więzieniu przy ul.
Rakowieckiej, komuniści strzałem w tył głowy zamordowali siedmiu członków
ostatniego, IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN):
prezesa Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama
Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę. Ostatni „leśny”
żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w zasadzce
w październiku 1963 roku.

Zanim zabrzmią rezurekcyjne dzwony

W Wielką Niedzielę, rezurekcyjne dzwony obwieszczą światu, że oto: „Wesoły
nam dzień dziś nastał…”. Procesja z zapalonymi świecami, paschałem, figurą
Zmartwychwstałego, sztandarami i śpiewem wielkanocnych pieśni, przy biciu
wszystkich dzwonów, jest uroczystym i publicznym obwieszczeniem światu tej
radosnej nowiny.
Wielkanoc jest symbolem triumfu dobra nad złem, życia nad śmiercią, a historycznie
rzecz ujmując, początkiem refleksji nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. O czym
myślimy, gdy patrzymy na ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, który został niewinnie
osądzony. Nie bał się wziąć krzyż na swoje ramiona. Sam krzyż to symbol cierpienia,
wszelkich trudów i problemów, jakie dotykają nas w życiu. Tak jak Jezus, tak i my nie
raz upadamy. Ciężko jest wstać, gdyż podobnie jak On, w tym cierpieniu jesteśmy
osamotnieni. Jezus wstał i my po każdym upadku podnosimy się, bierzemy swój krzyż
i idziemy dalej.
Gdy myślę o Świętach Wielkanocnych, przywołuję w pamięci pieśni wielkopostne,
tak charakterystyczne dla tego okresu. Jak wiemy pieśni są nie tylko formą modlitwy,
ale wprowadzają nas w czas refleksji i zadumy. Czy kiedykolwiek zastanawiamy się
nad sensem wyśpiewanych treści? Warto przypatrzeć się głębi ich przesłania. Kiedy
uświadomimy sobie miejsce pieśni pasyjnych w okresie Wielkiego Postu, to zdamy
sobie sprawę z tego, że pomagają nam wczuć się w krzyżowe doświadczenia także
naszego życia, a jednocześnie wprowadzają nas w inny, sakralny wymiar czasu. Takie
pieśni jak „Ach, mój Jezu”, „Golgoto”, „Ludu, mój ludu”, „Zbawienie przyszło przez
krzyż”, „W krzyżu cierpienie”, „Tak mnie skrusz”, „Ogrodzie Oliwny”, „To nie gwoździe
cię przybiły”, „Będę śpiewał tobie mocy moja”, „Ofiaruje Tobie Panie Mój”, „Ty tylko
mnie poprowadź” - to tylko nieliczne utwory, z ponad 150 pieśni wielkopostnych.
Wielki Tydzień. Liturgia tych dni jest bogata w śpiew, szczególnie, gdy milkną
organy. W skupieniu, w wyciszeniu, słucham tych pieśni, patrzę na ukrzyżowanego
Jezusa Chrystusa i przywołuję słowa Cypriana Kamila Norwida, który pisał -„I myślę,
że Zmartwychwstanie jest bolesnym trudem, pracą człowieka z Bożym dokonaniem
– cudem”.
Dorota Kozdra

Rada Miejska przyjęła „Uchwały śmieciowe”

W dniu 5 marca 2013 r. Radni Miejscy przyjęli tzw. „uchwały śmieciowe” regulujące
gospodarkę odpadami na terenie Gminy Janów Lubelski, są to:
1. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
3. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c.d. na str. 2

c.d. na str. 4

KONSULTACJE
SPOŁECZNE
W celu zapoznania mieszkańców z podejmowanymi i planowanymi działaniami na

rzecz środowiska lokalnego w 2013 r. oraz uzyskania opinii społeczeństwa w zakresie
tych działań, Burmistrz Janowa Lubelskiego w miesiącu kwietniu, zaplanował cykl
otwartych spotkań w poszczególnych miejscowościach gminy, których tematem
będzie: Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie; Kolektory słoneczne; Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Istotne inwestycje w 2013 r. – w tym w ramach funduszu sołeckiego; Podatki
(solidarna odpowiedzialność); Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczościnowe miejsca pracy.
Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Janów Lubelski
w miesiącu kwietniu 2013 r.
Miejscowość

Data spotkania

Godzina i miejsce spotkania

Biała Pierwsza, Biała Druga

04 kwietnia (czwartek)

godz. 17.30 - remiza OSP

Zofianka Górna

05 kwietnia(piątek)

godz. 17.30 - remiza OSP

Kiszki, Ujście, Szewce

07 kwietnia (niedziela)

godz. 11.15 - remiza OSP

Momoty Dolne, Momoty Górne 07 kwietnia (niedziela)

godz.13.30 - szkoła

Miasto Janów Lubelski
oraz sołectwa: Ruda, Pikule,
Borownica, Kopce, Laski

09 kwietnia (wtorek)

godz. 17.00
sala widowiskowa JOK

Janów Lubelski
Spotkanie z seniorami

10 kwietnia (środa)

godz. 13.00
sala widowiskowa JOK

Łążek Ordynacki, Łążek
Garncarski

10 kwietnia (środa)

godz. 17.00 - remiza OSP

14 kwietnia (niedziela)

godz. 11.30
Dom Pielgrzyma im. Jana
Pawła II

14 kwietnia (niedziela)

godz. 17.00
Kaplica Sw. Barbary

Janów Lubelski
Spotkanie z mieszkańcami
Parafii św. Jana Chrzciciela
Janów Lubelski
Spotkanie z mieszkańcami
Parafii św. Jadwigi

*Zastrzega się możliwość zmiany terminu i miejsca spotkań

Zakończono scalenie i podział terenów w miejscowości Ruda
W dniu 5 marca 2013 r., na sesji Rady Miejskiej
w Janowie Lubelskim, podjęto między innymi uchwałę
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości na obszarze
miejscowości Ruda. Teren objęty scaleniem położony
jest po północno-zachodniej stronie ulicy Sowy „Visa”.
Scaleniem objęty został obszar o powierzchni około
9 ha. W postępowaniu scaleniowo-podziałowym brało
udział 83 uczestników scalenia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania,
z nieruchomości, które samodzielnie nie nadawały się
pod zabudowę, powstało 71 działek przeznaczonych
pod budownictwo jednorodzinne.
Dwie działki stanowić będą własność Gminy, natomiast
pozostałe będą własnością dotychczasowych właścicieli
i użytkowników. Powierzchnia nowopowstałych działek
wynosi od ok. 7,7 ara do ok. 20 arów, z czego przeważają
działki o powierzchni ok. 10 arów.
Podjęta uchwała stanowić będzie podstawę do
ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach
wieczystych oraz w ewidencji gruntów, a także podstawę
do wprowadzenia uczestników postępowania na
nieruchomości przyznane w wyniku scalenia.
W wyniku podjętej uchwały, kolejnym etapem będzie
przeprowadzenie czynności związanych z rozliczeniami
pomiędzy uczestnikami scalenia, a Gminą tj.
dotyczących ustalenia opłat adiacenckich, odszkodowań
za grunty wydzielone pod drogi oraz ustalenie dopłat za
różnicę pomiędzy powierzchnią należną, a faktycznie
otrzymaną w wyniku scalenia.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

Rada Miejska przyjęła „Uchwały śmieciowe”
c.d. ze str. 1
Pierwsza uchwała zobowiązuje mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Deklaracje będą roznoszone przez
pracowników Urzędu Miejskiego. Każdy pracownik
roznoszący deklaracje będzie posiadał identyfikator
i upoważnienie Burmistrza, które na prośbę
właściciela muszą zostać okazane. Właściciele
nieruchomości będą mogli skorzystać z pomocy
pracowników w wypełnieniu deklaracji, w takim
przypadku wypełnioną deklarację należy zwrócić
pracownikowi. Właściciele nieruchomości, którzy
sami wypełnią deklarację, powinni ją dostarczyć
do Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni. Po tym
terminie właścicielom nieruchomości, którzy nie
złożyli deklaracji, Burmistrz Janowa Lubelskiego na
podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, może naliczyć opłatę za odbiór odpadów
komunalnych zgodnie z danymi meldunkowymi.
Opłaty za gospodarowanie odpadami zostaną naliczone
na podstawie drugiej z wyżej wymienionych uchwał.
Stawki za odbiór odpadów: 8,00 zł od osoby
zamieszkałej na nieruchomości za odbiór
segregowanych odpadów komunalnych, odbieranych
dwa razy w miesiącu w mieście. W przypadku braku
deklaracji o segregowaniu odpadów: 16,00 zł od
osoby zamieszkałej na nieruchomości, za odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych dwa

razy w miesiącu w mieście. Pozostałe stawki to 6,00
zł od osoby zamieszkałej na nieruchomości za odbiór
segregowanych odpadów komunalnych, odbieranych
raz w miesiącu na terenach wiejskich. W przypadku
braku deklaracji o segregowaniu odpadów: 12,00 zł
od osoby zamieszkałej na nieruchomości, za odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych, raz w miesiącu
na terenach wiejskich.
Trzecia uchwała określa dwumiesięczne terminy
wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
oraz wprowadza na terenie sołectw Gminy Janów
Lubelski, inkasentów w osobach sołtysów wsi.
Ostatnia z przyjętych uchwał określa zasady odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz dostarczania wysegregowanych
odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego
na terenie gminy.
Uchwała dotycząca Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie będzie podjęta na najbliższej sesji
Rady Miejskiej.
Powyższe uchwały zostaną ogłoszone na janowskiej
stronie internetowej po ich opublikowaniu
w Lubelskim Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, gmina będzie pokrywać koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmą koszty: a) odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania

Lubelski
Urząd
Marszałkowski
ogłosił
listę ocenionych merytorycznie wniosków
dotyczących dofinansowania do kolektorów
słonecznych i pieców na biomasę. Projekt „ECOENERGETYCZNY
JANÓW
LUBELSKI”
uplasował się na 9 miejscu, uzyskując 92,5%
możliwych do uzyskania punktów (74 punkty na
80 możliwych do zdobycia).
Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele projektów
uzyskało taką samą liczbę punktów, nasz wniosek
zajmuje wraz z kilkoma innymi miejsca 23-27.
Wartość projektu wynosi 10 815 850,60zł, z czego

wnioskowane przez gminę dofinansowanie to
9 193 473,01zł. Ocena merytoryczna za nami,
a przed nami jeszcze ocena strategiczna, w której
można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Dopiero po tej ocenie będzie wiadomo, które
gminy uzyskają dofinansowanie. Jesteśmy w grupie
gmin mających szansę uzyskania dotacji, ale ze
względu na wyrównany poziom wniosków nikt
nie może być pewny sukcesu. Pozostaje nam więc
cierpliwe czekanie na ogłoszenie ostatecznych
wyników.
Tekst: A.Jaremek

Dotacje na solary i piece na biomasę
po pierwszej ocenie punktowej

2.

odpadów komunalnych w ramach, których
bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbierane
będą: niesegregowane odpady komunalne, selektywnie
zbierane: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne,
metal, opakowania wielomateriałowe po napojach;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, do którego każdy
mieszkaniec będzie mógł przekazać odpady zielone,
odpady budowlano-rozbiórkowe, które powstają
na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia
drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia do odpowiednich organów
administracyjnych, ponadto chemikalia, odpady
wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
zużyte opony; c) obsługi administracyjnej systemu.
W naszej gminie oszczędności poczynione
w administracji (nie zwiększono liczby pracowników
zajmujących się gospodarką odpadami poprzez
zatrudnienie nowych osób) oraz tworzeniem Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wspólnie z Gminą Modliborzyce wpłynęły na to,
że nowy system gospodarowania odpadami będzie
generował koszty o wiele mniejsze niż przewidywały
analizy ekonomiczne opracowane dla gminy. Dzięki
temu, Radni Miejscy mogli uchwalić niższe stawki
odbioru odpadów komunalnych w wysokości
zapewniającej optymalne działanie systemu.
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

Wykonano w „BARKA” Dom Pomocy Społecznej

Rewaloryzacja Parku Miejskiego i pomnika Tadeusza Kościuszki rozpoczęta
Już niebawem ulubieniec janowskiej młodzieży
odświeży swój wizerunek i otrzyma formę godną
pamięci narodowego bohatera. Mowa o rewaloryzacji
centralnego obiektu parku miejskiego - historycznego
pomnika Tadeusza Kościuszki. Jego remont zostanie
dokonany w ramach inwestycji pn. Kontynuacja
rewitalizacji
historycznego
centrum
Janowa
Lubelskiego.
Wstępne badania podały, że stan techniczny całej
konstrukcji betonowej jest bardzo słaby. Dlatego też,
zgodnie z opiniami specjalistów zdecydowano, że
istniejąca konstrukcja nie nadaje się do wykorzystania,
w związku z tym została rozebrana. Nowa forma
obeliska będzie wiernym odtworzeniem pierwowzoru,
zarówno jego kształtu, wielkości i proporcji. Warto
pokusić się tu o pytanie – co stanie się z elementami
pomnika, w tym w szczególności z płytą memoratywną
i dokumentacją fotograficzną? Wszystko to zostanie
przechowane przez Muzeum Regionalne.
Jak podają źródła historyczne, pierwotny obelisk
był prawdopodobnie pierwszym na ziemiach polskich
memoriałem wystawionym ku czci przywódcy
insurekcji - naczelnika narodowych sił zbrojnych.
Pomnik został wystawiony z dobrowolnych składek
w centrum historycznego Nowego Rynku, na placu,
gdzie miał stać namiot obozowy Kościuszki, który

Jak to było z pomnikiem Kościuszki?
Poniżej przedstawiamy historię budowy pomnika
w oparciu o inne źródła historyczne.
Trwa renowacja, a właściwie przebudowa pomnika
Tadeusza Kościuszki w janowskim parku. Ostatnia
rewalidacja miała miejsce w 1959 r. Od tamtej pory
minęło ponad pół wieku i obelisk wykonany przez
Jana Dudę prezentował się mało okazale – popękały
lastrykowe płyty, rozsypywał się betonowy rdzeń, zatem
restauracja była konieczna.
Jego pierwowzór powstał… No właśnie, był to jeden
z najwcześniejszych, a być może pierwszy pomnik
na świecie honorujący bohatera Polski i Stanów
Zjednoczonych. Za datę jego powstania podaje się na
ogół rok 1818. Tymczasem w lubelskiej gazecie z 1916
r. napisano, że 11 sierpnia 1819 r. założono kamień
węgielny pod ten pomnik, a „ukończony został w r. 1820,
początkowo miał 39 stóp wysokości i wzniesiony został
nie w tem miejscu, gdzie obecnie się znajduje...”, lecz
„na obszernym rynku Janowskim, w pobliżu kościoła
i klasztoru ks. Dominikanów wśród pięknych drzew,
wówczas tam rosnących” (Ziemia Lubelska z dn. 2 X
1916 r.).

Mniejsza o datę, ale pierwotna lokalizacja i późniejsze
(kiedy?) przeniesienie pomnika, jest dla interesujących
się historią zaskoczeniem, bo dotąd ten fakt nie był znany.
Jest on jednak wysoce prawdopodobny, bo w roku
ukończenia pomnika, parku jeszcze nie było! Jak można
przeczytać choćby w Tygodniku Ilustrowanym 1880,
Nr 211, t. IX, „ogród (…) założony został zaraz po roku
1830”. Co prawda źródła podają także inne (zbliżone)
daty urządzania przez Józefa Sotowskiego parku, ale
żadna z nich nie jest wcześniejsza niż rok 1924. Czy
zatem pomnik postawiono w pustym terenie, a raczej:
w polu? Wątpliwe. To raczej Sotowski, urządzając – jak
gdzieś napisano – „najpiękniejszy ogród w Kongresówce”,
przewidział w jego centrum, godne miejsce na pomnik
naczelnika insurekcji.
Jeżeli więc istotnie pomnik T. Kościuszki stał
początkowo na rynku, to otwartym pozostaje pytanie
gdzie jest owo miejsce „w pobliżu kościoła i klasztoru ks.
Dominikanów wśród pięknych drzew”? Domyślam się
(wszelako nie mając na to żadnych dowodów), że mógł to
być skwer z figurą MB Jazłowieckiej naprzeciw mleczarni.
JŁ

dowodził częścią wojsk polskich cofających się spod
Dubienki. Monument został wzniesiony w 1818 r.
w formie obeliska z piaskowca o wysokości 33 stóp
6 cali (ok. 10m), na podstawie z czterech stopni
kamiennych. Pierwotna tablica marmurowa nosiła
inskrypcję: „Jaśnie wielmożnemu Tadeuszowi
Kościuszce, Dowódcy Naczelnemu Wojsk Polskich,
na pamiątkę wdzięczności Obywatele Obwodu
Zamojskiego”. Tablica lastrykowa na pomniku,
informuje o późniejszych losach monu-mentu.
Mianowicie o zniszczeniu go przez Niemców w 1942 r.,
a następnie odbudowaniu przez społeczeństwo
Janowa Lubelskiego w 1959 r., z okazji 1000-lecia
państwa polskiego. Obelisk obłożony płytami
lastrykowymi z poziomą artykulacją nosił cechy stylu
socrealistycznego, ta forma pomnika przechodzi do
historii.
Prowadzona w tej chwili rewaloryzacja zmierza do
przywrócenia pierwotnego wyglądu pomnika i całego
założenia parkowego. Po wykonaniu nowego pomnika,
firma przystąpi do wymiany nawierzchni placu i alejek
parkowych. Dlatego też, niezbędne będzie czasowe
wyłączenie parku z ruchu pieszego. O tych wszystkich
zamierzeniach informowaliśmy podczas konsultacji
społecznych, prowadzonych przez Urząd Miejski.
Architekt Miejski Jolanta Zezulińska

Spotkanie janowskiej
branży turystycznej

27 lutego 2013 roku, w Urzędzie Miejskim odbyło
się spotkanie osób oraz firm z branży turystycznej
Ziemi Janowskiej. Pani Bożena Czajkowska - Sekretarz
Gminy oraz pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju
zaprezentowali nowy system identyfikacji wizualnej
marki Janów Lubelski – Zoom Natury, zachęcali
do stosowania logotypu promocyjnego przez firmy
turystyczne oraz omówili dział „Dla turystów” na portalu
miejskim. Dyskutowano nad ofertą turystyczną lokalnych
firm, tworzeniem produktów sieciowych oraz wspólną
promocją, m.in. na targach i kiermaszach. Efektem

KALENDARZ IMPREZ 2013
Nazwa imprezy

Data

Miejsce

Jarmark Janowski

5 maja 2013

Janów Lubelski

V Krajoznawczy Rajd Rowerowy –
„Szlakami Leśnego Skarbca”

11 maja 2013 r.

Lasy Janowskie

II Ogólnopolski Zlot Motocyklowy „Janów Lubelski 2013”

10-12 maja 2013

Janów Lubelski

Rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu

16 czerwca 2013

Porytowe Wzgórze

Janów Nordic Walking

16 czerwca 2013

Janów Lubelski

ZOOM NATURY – Dni Janowa

23 czerwca 2013

Janów Lubelski

Festiwal Muzyki Tradycyjnej
„Na rozstajnych drogach”

3-7 lipca 2013

Janów Lubelski,
Momoty Górne,
Szklarnia, Kocudza

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie

4-6 lipca 2013

Łążek Garncarski

Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART

15-21 lipca 2013

Janów Lubelski

VII Ogólnopolski Maraton Pływacki nad Zalewem Janowskim 28 lipca 2013

Janów Lubelski

Festiwal Kaszy „GRYCZAKI”

10-11 sierpnia 2013

Janów Lubelski

VII Janowski Turniej w Bowlingu

19 października 2013

Janów Lubelski

Mokry Mikołaj

6 grudnia 2013

Janów Lubelski

Więcej: www.janowlubelski.pl, www.mosirjanow.pl

spotkania jest rozbudowanie kalendarza imprez o atrakcje
przygotowane przez firmy turystyczne, który już niebawem
ukaże się na portalu miejskim oraz zostanie rozesłany do
mediów. Planujemy także, podczas weekendu majowego,
zorganizować grę terenową dla turystów, aby pokazać jak
można aktywnie wypocząć na Ziemi Janowskiej.
K.D.
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W naszej pamięci Żołnierze Wyklęci
Wywiad ze Starostą Janowskim - Jerzym Bieleckim
c.d. ze str. 1
Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyły
się w całym kraju. Zaplanowano uroczystości połączone
z apelami pamięci i składaniem kwiatów, msze św., wystawy,
promocje publikacji, wykłady, pokazy filmów, gry miejskie
czy inscenizacje historyczne. Po raz kolejny uroczystości
miały miejsce w Janowie Lubelskim, a zostały zorganizowane
z inicjatywy Jerzego Bieleckiego – Starosty Janowskiego.
Panie Starosto, skąd wziął się pomysł zorganizowania
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czemu powinny
służyć te obchody?
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego
święta, podjął w 2010 roku śp. Prezydent RP Lech
Kaczyński. W 2011 r., Sejm RP święto to uchwalił, a kamień
poświęcony tym bohaterom, który stoi na rynku janowskim
od 1994 roku, został ufundowany przez Społeczeństwo
Ziemi Janowskiej. Można więc powiedzieć, że pamiętaliśmy
o Żołnierzach Wyklętych, tylko czekaliśmy na ustalenie
daty, kiedy należy pod tym obeliskiem złożyć kwiaty
i zapalić znicz. Cieszę się, że znalazł się taki człowiek, który
tą datę wyznaczył. Teraz cała Polska wie, którego dnia należy
oddać hołd niezłomnym bohaterom lat 1944-63.
Panie Starosto, czym dla Pana jest to święto?
Obchody tego święta, to przede wszystkim lekcja
prawdziwej historii i patriotyzmu. Dziesiątki lat nasze
społeczeństwo było oszukiwane przez władze PRL-u,
a ludzi marzących o niepodległej, suwerennej Polsce,
mordowano i prześladowano. Dzisiaj IPN odkrywa ich
nazwiska i imiona, miejsca ich kaźni i pochówku, próbując
przywrócić o nich pamięć.
Mówi się sporo o pamięci, ale czy tylko o pamięć chodzi?
Obowiązek pamięci nie wynika, tylko z potrzeby oddania
honoru poległym, ale wiąże się ściśle z ukazywaniem
młodemu pokoleniu wzorców godnych naśladowania,
postaci takich jak: generał August Emil Fieldorf czy
rotmistrz Witold Pilecki.
Zatem Ci niezłomni walczyli w obronie niepodległej
Polski, dla nich ważny był Bóg, Honor, Ojczyzna. Dziś
jak postrzegamy tą dewizę?
Są jeszcze ludzie w naszym kraju, którzy kierują się tą
dewizą, jest ona dla nich bardzo cenna. Chciałbym, aby
było ich jak najwięcej. Ubolewam nad tym, że w naszych
mediach, tak zwane „elity”, walczą z Bogiem, patriotyzmem
i promują brak honoru.
Kultywować wartości patriotyzmu, według Pana
w nawiązaniu do tych uroczystości to?
Zachowanie patriotyczne z tamtych i obecnych czasów
musi mieć jedną cechę wspólną: dbanie o interes narodowy.
W trakcie obchodów tych uroczystości powinniśmy
promować postawy pro-państwowe, promować ludzi,
którzy potrafili ponad swoje dobro postawić dobro narodu,
dobro Polski.

Żołnierzy wyklęci pozostali przez długie lata białą plamą
w świadomości Polaków, byli wyklęci z pamięci kilku
pokoleń niepodległej Polski. Panie Starosto, czy to dobre
określenie - „wyklęci”?
Na pewno jest to określenie bardzo realistyczne i prawdziwe.
„Dziś, po upływie przeszło pół wieku od tamtych
wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa
tych dowódców i żołnierzy AK, którzy mimo tak
beznadziejnego położenia, nie poddali się, nie uciekli ze
swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski
nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy
broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki. Już tylko
w imię obrony własnej żołnierskiej godności” - tak
napisał Jerzy Ślaski we wstępie swojej książki „Żołnierze
Wyklęci”, od której stało się powszechniej znane
określenie. Czy zgodzi się Pan z autorem tekstu?
Oczywiście zgadzam się w 100%. Pokolenie Polaków
walczących w czasie II wojny światowej, wychowane było na
wzorcach postaw z powstań listopadowego, styczniowego
i I wojny światowej. Żołnierze ci, zaczynając walkę, na pewno
nie zakładali przegranej. Walczyli, bo wierzyli w zwycięstwo
i podważanie dzisiaj sensu ich walki czy sensu np. Powstania
Warszawskiego, jest odbieraniem im honoru i godności.
Jak dzisiejsze pokolenie Polaków, zwłaszcza młodzież
powinno odebrać to wydarzenie?
Z moich obserwacji wynika, że młodzi mieszkańcy
naszego powiatu często pojawiają się na uroczystościach
patriotycznych. Pewnie jest to w dużej mierze zasługą
rodziców i nauczycieli, za co należy podziękować, ale
chyba na tym polega dobre wychowanie. Po wielu
latach przemilczania i przekłamywania historii, możemy
pokazywać prawdę o latach powojennych. Cieszy mnie fakt,
że coraz częściej w święta narodowe wywieszamy flagi na
naszych domach, że zaczynamy odbudowywać wspólnotę
narodową.
Ważnym elementem tychże uroczystości, jest nałożenie
się tegorocznych obchodów na okrągłą 150. rocznicę
Powstania Styczniowego – walki podjętej w podobnie
beznadziejnej sytuacji, jak ta po 1945 roku, budzącej
wśród współczesnych żywe kontrowersje, ale
jednocześnie wyznaczającej główny nurt narodowej
tradycji. Jak według Pana, należy opowiadać
o Żołnierzach Wyklętych, jak wzmocnić edukację
w tym kierunku, aby nigdy nie zapomnieć o tym, co się
wydarzyło?
W naszej historii podobnie jak w historii innych narodów,
były wzloty i upadki, jednak jak już mówiłem, powinniśmy
pamiętać o tych, którzy walczyli o niepodległość naszej
Ojczyzny. Chociaż nie wszystkim dane było zwyciężyć,
chciałbym abyśmy pamiętali zarówno o powstańcach
styczniowych, żołnierzach września 1939 r., ofiarach
z Katynia, Żołnierzach Wyklętych jak i o górnikach
z „Wujka”, czy bohaterach stanu wojennego. Młodym

Zaproszenie na gminne obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego w Potoku-Stanach
28 kwietnia 2013 roku, odbędą się gminne
obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego
w Potoku Stanach.
Organizatorami uroczystości są: Wójt Gminy Potok
Wielki, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Potoku Stanach, Społeczność Zespołu Szkół
im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach.
W miejscowości Potok Stany rozgrywała się
ważna karta historii naszej Ojczyzny związana
z Powstaniem Styczniowym. W 1863 roku, działały
tu oddziały powstańcze pod komendą Lelewela
Borelowskiego, Ćwieka Cieszkowskiego oraz
Jeziorańskiego. Jeden z oddziałów stoczył walkę
z Rosjanami, w której powstańcy ponieśli klęskę.
Na łące w centrum wsi Potok Stany był zbiorowy
grób powstańców, na którym postawiono potężny
dębowy krzyż – niemy świadek historii potockiej
ziemi. W 1963 roku miejscowe społeczeństwo
ufundowało pomnik w hołdzie bohaterom
Powstania Styczniowego, którzy w Potoku Stanach
oddali swoje życie z wolność Ojczyzny. Uroczystość
odsłonięcia pomnika odbyła się dnia 29 czerwca,
w dniu wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę szkoły podstawowej. W związku z tym, że
na terenie miejscowości Potok Stany rozgrywały się
ważne wydarzenia okresu Powstania Styczniowego,
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miejscowa szkoła otrzymała imię przywódcy –
Romualda Traugutta. Uroczystość nadania imienia
miała miejsce 16 stycznia 1965 roku, w dniu otwarcia
nowego budynku szkoły.
Staraniem władz gminy i pomocy finansowej
Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, odrestaurowano
pomnik, który nabrał nowego oblicza, podkreślając
nasze narodowe motto: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Uroczystość poświęcenia odbyła się 11 listopada
2002 roku. Pomnik – symbol, stał się miejscem
patriotycznych
manifestacji
i
uroczystości
narodowych, jednoczącym społeczność Gminy
Potok Wielki.
Program uroczystości: Okolicznościowa akademia
w Kościele Parafialnym w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku
Stanach; Msza Święta za Ojczyznę w Kościele
Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku
Stanach; Przemarsz pocztów sztandarowych
i uczestników uroczystości pod pomnik;
Okolicznościowe wystąpienia; Wręczenie Medalu
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Zespołowi
Szkól im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach;
Złożenie wieńców pod Pomnikiem Powstańców
Styczniowych w Potoku Stanach.
Organizatorzy

musimy przekazać prawdę o naszej historii. Przekaz
powinien być jasny, kto był ofiarą, kto bohaterem, kto
katem, a kto zdrajcą.
Na temat „Żołnierzy Wyklętych”, powstało wiele
publikacji naukowych, organizowane są konferencje,
spotkania, powstają wystawy. Realizowane są filmy,
które wskazują, że ten temat szuka swojego miejsca nie
tylko w historii, ale i w kulturze. Interesującym filmem
przywołującym historię z „tamtych czasów” jest: „Ja
jedna zginę. Inka 1946” (2007 reż.). Niespełna 18-letnia
dziewczyna, Danuta Sędzikówna, przyłącza się do
oddziału partyzantów. W czasie potyczek z UB, zgodnie
z kanonami służby medycznej, opatruje rannych z obu
walczących stron. Na skutek zdrady zostaje aresztowana
pod zarzutem mordowania jeńców - ludzi, którym
w rzeczywistości ratowała życie. Sędziowie oparli się na
fałszywych zeznaniach milicjantów, zresztą nie do końca
ją obciążających. Dziewczyna – sanitariuszka i łączniczka
AK, zostaje poddana brutalnemu śledztwu, torturowana,
następnie zastrzelona. W filmie padają słowa dotyczące
patriotyzmu, poświęcenia i odwagi. W pamięci utkwiła
mi jedna z ostatnich scen, która dotyczy egzekucji. Jest
28 sierpień 1946 roku, Danuta Sędzikówna „Inka”,
wchodzi do sali egzekucyjnej w gdańskim więzieniu
przy ul. Kurkowej. Godzina 6:15. Sala egzekucyjna
pełna ludzi. Odczytano wyrok. Padają strzały z pepesz,
lecz nie zabijają dziewczyny, jedynie ją drasnęły. Zraniły
natomiast towarzysza jej niedoli - oficera wileńskiej AK
- Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Zanim te strzały
padły, obydwoje zdążyli krzyknąć: „Niech żyje Polska!”.
Dowódca plutonu egzekucyjnego, oficer KBW, widząc,
że przeżyli, podchodzi i z bliskiej odległości, strzałami
z pistoletu w głowę, zabija obydwoje. W pożegnalnym
grypsie, przekazanym z więzienia tuż przed śmiercią,
„Inka” napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać.
Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba…”.
Panie Starosto, jak Pan myśli jaki byłby odbiór takiego
filmu wśród współczesnej młodzieży, a nawet i dorosłych?
Film ten oglądałem akurat ze swoimi dziećmi, oglądały
go z zainteresowaniem i wzruszeniem. Myślę, że młodym
ludziom musimy uświadamiać prawdę o życiu, które jest
często pełne trudnych wyborów. Może właśnie za pomocą
takich filmów, przedstawiających historię, nauczą się
podejmować decyzje pełne poświęcenia, służące większej
społeczności.
Dziś nie trzeba długo poszukiwać odpowiedzi na pytanie
– dlaczego „Żołnierze Wyklęci” nie mieli prawa istnieć
w narodowej pamięci przez tak długi okres czasu. Dziś
należy postawić pytanie: jak przywrócić Żołnierzom
Wyklętym należne miejsce w świadomości następnych
pokoleń.
Dziękuje za rozmowę. Dorota Kozdra

Z myślą o rozwoju i wzbogaceniu infrastruktury turystycznej Ziemi Janowskiej
„Pięć zalewów – morze atrakcji”, to projekt
łączący 8 gmin, wchodzących w skład trzech
powiatów: janowskiego, biłgorajskiego
i zamojskiego. Głównym koordynatorem
jest Gmina Frampol, która jest liderem
przedsięwzięcia. Projekt dotyczy wybudowania ścieżki rowerowej łączącej pięć
zalewów: zalew w Janowie Lubelskim, we
Frampolu, w Nieliszu oraz w Zwierzyńcu
(zalew Rudka oraz stawy „Echo”). Początek
ścieżki zaczyna się nad zalewem w Janowie
Lubelskim, następnie będzie prowadzić
przez Dzwolę, Frampol, Radecznicę, Sułów,
zalew w Nieliszu, Szczebrzeszyn, „Stawy
Echo” i zalew w Rudce w Zwierzyńcu. Powrót
przez Kawęczynek, Trzęsiny przy źródle
św. Antoniego, do Frampola, dalej przez
Dzwolę i ponownie nad Zalew Janowski.
W ten sposób powstanie pętla w kształcie
ósemki, z Frampolem w środku. Zauważmy,
że gminy, które zostały objęte realizacją
projektu, położone są w południowej
części Województwa Lubelskiego, a klamrą
spinającą ten obszar pod względem
geograficznym jest położenie całego obszaru
na Roztoczu, które jak wiemy jest jednym
z najpiękniejszych zakątków Lubelszczyzny.
Mając na uwadze najciekawsze cechy
krajobrazu naszego regionu, wyodrębniono
następujące szlaki: łącznikowy szlak
rowerowy „CZARNA PERŁA”, pierwszy
szlak konny „CWAŁ” i trasa narciarska
„BIIEGUŚ”. Łącznikowy szlak rowerowy
„CZARNA PERŁA”, jest uzupełnieniem tras
istniejących. Rozpoczyna się przy zalewie
w Janowie Lubelskim. Następnie pętlą
prowadzi przez fragment Lasów Janowskich i
łączy najciekawsze punkty: Zalew, Kapliczkę
w Kruczku, przez Szklarnię do Porytowego
Wzgórza, następnie przez Zofiankę do

Janowa. Od Zofianki przez Krzemień,
Konstantów i Morgi, szlak prowadzi do
Dzwoli. Następnie w Kocudzy I trasa odbija
na Zdzisławice i przez Kocudzę III wiedzie
do Frampola, mijając po drodze drugi zalew.
Poza szlakiem rowerowym przewidziane
zostały dwie linie szlaku konnego, oraz
szlak narciarski dla nart biegowych przez
Lasy Janowskie. Pierwszy szlak konny
„CWAŁ” – po Lasach Janowskich –
podzielony został na dwa warianty: trasę
jedno- i dwudniową. Pierwsza: wiedze od
Obrówki, przez Szklarnię, Momoty Górne,
Szklarnię i z powrotem do Obrówki. Druga:
od Obrówki, przez „Kiszczańską Drogę”,
Łysą Górę, Flisy, „Gościniec Biłgorajski”,
Władysławów, Szewce - dawną trasą kolejki
wąskotorowej, rezerwat „Lasy Janowskie”,
stawy w Momotach, Momoty Górne,
Momoty Dolne, gdzie rozdziela się na dwie
nitki, pierwsza wiedzie przez: „Gościniec
Krzeszowski”, Góry Lisie, Góry Jażycowe,
Jagodówkę, Szklarnię i z powrotem do
Obrówki a druga przez: Góry Lisie,
Sieczyska, Łążek Ordynacki, Trzebieński
Ług, Gierłachy, dalej biegnie wzdłuż trasy
pieszej przez Góry Majdańskie i z powrotem
do Obrówki. Na Trasie przewidziano
trzy postoje w postaci koniowiązów
i paśników z lokalizacją w: Droga Janów
Lubelski – Rzeszów, Gierłachy (zajazd „Pod
Kominkiem), Momoty Dolne oraz Parking
na Porytowym Wzgórzu. Natomiast trasa
narciarska „BIEGUŚ” – jest usytuowana
wokół Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Nadleśnictwa Janów Lubelski, przy
sprzyjających warunkach śnieżnych, będzie
łączona z trasami biegowymi wokół Parku
Rekreacji ZOOM Natury.
Jak podkreśla Małgorzata Jasińska –
koordynator projektu z ramienia Gminy
Janów Lubelski: „Mamy nadzieję, że

projekt przyczyni się do wydłużenia
sezonu turystycznego, co wiąże się ze
wzrostem liczby turystów, a tym samym
ze wzrostem dochodów z turystyki dla
regionu. Projekt ten, wspaniale koreluje
z obecnie realizowanymi, czy wcześniej
zrealizowanymi przedsięwzięciami. Mam tu
na myśli inwestycje związane z rozbudową
i modernizacją Zalewu Janowskiego,
rowerowymi szlakami turystycznymi
„Wyprawy do Leśnego Skarbca” i „Szlakiem
Glinianych Garnków, Parkiem Rekreacji
„ZOOM Natury”, czy z parkiem liniowym”.
Warto tu zaznaczyć, że wszystkie
projektowane obiekty zostały dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych
poprzez
zbudowanie
odpowiednich
konstrukcji ramp, czy dobre utwardzenie

nawierzchni. Ponadto, szlak zostanie
wyposażony w drewniane altany i wiaty,
ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne.
W ramach projektu zakupiony został sprzęt
rekreacyjny: sprzęt wodny sportowy, narty
biegowe wraz z kijami do Nordic Walking.
Całkowita wartość projektu wynosi
3.412.472,38 zł, w tym ze środków Unii
Europejskiej 2.367.205,66 zł (70%). Dla
Gminy Janów Lubelski całkowita wartość
projektu wynosi 399.660,53 zł w tym:
dofinansowanie z Unii Europejskiej
279.762,37 zł; środki własne 119.898,16
zł. Inwestycja dofinansowana jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
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KOBIETA W SAMORZĄDZIE

Rozmowa z Ewą Janus
- Przewodniczącą Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim.
Za rok czekają nas kolejne wybory do Rady
Miejskiej. Pani Ewa
pracuje w Radzie Miejskiej już drugą kadencję.
Dwukrotny wybór na
tak wysokie i szanowane stanowisko, świadczy
o ogromnym zaufaniu,
jakim społeczeństwo obdarowało Pani osobę.
Jestem (mile) zaszczycona, że przewodniczę Radzie
Miejskiej. Miasta, w którym prawie wszyscy się znają,
które jest bogate pod względem ukształtowania, atrakcji
turystycznych i walorów historycznych. Cieszy mnie fakt,
że mogę być jego mieszkanką i aktywnie uczestniczyć
w ciągłym jego rozwoju, a przede wszystkim pracować na
rzecz jego wzbogacania o kolejne osiągnięcia.
Jak już wspomnieliśmy, to jest Pani już druga kadencja.
Zatem zdobyte doświadczenia z poprzedniej,
z pewnością pomagają w kierowaniu Radą Miejską
obecnie?
Tak, chociaż warto tu podkreślić, że udział w poprzedniej
kadencji był z pewnością mniej absorbujący.
Z jakiego ugrupowania Pani startowała?
Z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość, z Okręgu
Południe.
Jak Pani ocenia „tamte czasy”?
Może na początku powiem, że byłam bardzo zaskoczona
wyborem, nie spodziewałam się aż tylu głosów. Nie
ukrywam, że było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie.
Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po
raz drugi w historii janowskiego samorządu funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej pełni kobieta. Jak się
Pani odnajduje w tej roli?
Nie widzę w tym najmniejszych problemów. Myślę, że
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, nie sprawuje
się „kobieco” lub „męsko”, tylko dobrze, albo źle. Staram
się wykonywać ją jak najlepiej. Ocenę mojej pracy
pozostawiam innym.
Jest Pani także członkiem Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego…
Tak, jest to Komisja, której zadania są bardzo
odpowiedzialne, jak sama nazwa wskazuje dotyczą

budżetu gminy.
Praca radnego, w tym również Przewodniczącego Rady
Miejskiej, to funkcja społeczna. Ile czasu zajmuje Pani
ta praca?
Jak większość radnych jestem człowiekiem czynnym
zawodowo. Mam swój zawód, swoją pracę. Niezależnie od
tego można powiedzieć, że mam drugi „społeczny etat”
w Urzędzie Miejskim. Przygotowanie i podpisywanie
dokumentów, organizacja pracy rady – to tylko cześć
moich zajęć. Do tego dochodzą liczne obowiązki
reprezentowania Rady Miejskiej na różnych spotkaniach,
czy uroczystościach.
No właśnie jak wiemy, bardzo często uczestniczy Pani
w różnych spotkaniach, uroczystościach, zebraniach.
Czy nie jest to meczące, biorąc pod uwagę, że pochłania
to wiele czasu, często wieczorami i w dni wolne od
pracy? Jak to wszystko godzi Pani z obowiązkami
domowymi?
Mam bardzo wyrozumiałego męża. Najmłodszy syn
jest w klasie maturalnej, dwóch starszych synów jest już
poza domem rodzinnym, uczą się, pracują. Nie są, więc
bezpośrednio uzależnieni od mojej bytności w domu. Ale
gdy tylko przyjeżdżają, staram się być z nimi.
Jest pani nietypowym politykiem. Nietypowym, gdyż
najpierw realizowała się pani zawodowo i rodzinnie,
a dopiero potem zaangażowała się politycznie.
Nie ukrywam, że doświadczenia życiowe, zarówno
zawodowe, jak i samorządowe sprawiły i sprawiają, że
czuje się dobrze przygotowana do pełnienia zaszczytnej
roli przewodniczenia Radzie Miejskiej. Przez 15 lat
prowadziłam działalność gospodarczą, a od 9 lat pracuję
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
najpierw w Kraśniku obecnie w Janowie Lubelskim.
Myślę, że zarówno jedna, jak i druga praca nauczyła mnie
nie tylko odpowiedzialności, ale i zorganizowania.
Jak Pani rozumie wykonywanie mandatu radnej?
To praca dla ludzi i z ludźmi. Wysłuchanie ich i działanie
na ich rzecz. Radni są reprezentantami mieszkańców. Rada
Miejska i władze powinny działać dla dobra mieszkańców
i wpływać na poprawę warunków ich życia. Radni
wszystkich opcji, niezależnie od politycznych różnic,
powinni ze sobą współpracować z pożytkiem dla miasta.
Jeśli mówimy tu o pożytku dla miasta, to chciałabym
zapytać, jakie wydarzenia należą do sukcesów, a jakie
do porażek Rady Miejskiej?
Może zacznę od tego, że nie da się powiedzieć o sukcesach
czy porażkach Rady Miejskiej w oderwaniu od całego
systemu jakim jest Gmina. Sukcesy takiej jednostki zależą

bowiem od pracy i zgodnej współpracy Burmistrza,
Rady Miejskiej i Mieszkańców. Sukcesem Rady jest
to, że działa ponad podziałami, bez populizmu, bez
powoływania komisji ds.etyki, co zdarza się w niektórych
samorządach gminnych. Dla mieszkańca ważne jest, aby
miał drogę, chodnik, oświetlenie, wodociąg, kanalizację,
czy przydomową oczyszczalnię ścieków, a w szerszym, niż
własne podwórko zasięgu, ważne, realizowane z myślą
o mieszkańcach są inwestycje samorządowe tj.: powstanie
uzbrojonych terenów inwestycyjnych, kontynuowana
Rewitalizacja Miasta, budowa Parku „Zoom Natury”,
Plany Zagospodarowania Przestrzennego, ale również
zakup działki dworca PKS, czy przeniesienie i utworzenie
„targowiska”. Jeśli chodzi o porażki – brak uwzględnienia
w decyzjach rządowych Stanowisk Rady Miejskiej
dotyczących m.in. likwidacji Sądu Rejonowego,
Rejonowego Zakładu Energetycznego.
Część społeczeństwa obciąża władze samorządowe za
pogarszający się stan gospodarki, brak pracy itd. Kto
Pani zdaniem jest odpowiedzialny w naszym kraju za
obecną sytuację?
Za stan gospodarki w kraju zawsze odpowiada rząd.
Samorząd Gminny jest najbliżej obywatela dlatego
też, obarczany jest właściwie za wszystko. Instrumenty
bezpośrednie do walki z bezrobociem będące w gestii
samorządu to: organizacja robót publicznych, szkoleń
zawodowych czy staży, ale to za mało, żeby wygrać
z bezrobociem, dlatego niektóre samorządy - w tym
nasz, podjęły działania pośrednie: zakładanie stref
ekonomicznych, inwestycje w infrastrukturę, czy
uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego.
Wszystko z myślą, aby utworzyć warunki dla
przedsiębiorców, którzy stwarzają miejsca pracy.
Zatem, co jest do „poprawienia” przez rząd?
Wielu expertów zastanawia się co „poprawić”
w obecnym pogarszającym się stanie gospodarki, nie
czuję się kompetentna aby udzielić tej odpowiedzi.
Jako samorządowiec, życzyłabym sobie mniej zadań
nakładanych przez rząd bez funduszy na ich realizację.
Jak widzimy przewodnictwo w Radzie Miejskiej to
satysfakcja, odpowiedzialność i ciężka praca…
Praca, ale nie ciężka, na pewno ogromna odpowiedzialność
przed mieszkańcami za podjęte decyzje. Chodzi
o świadomość odpowiedzialności. Ponadto bycie
Przewodniczącą Rady Miejskiej to wielki zaszczyt
a także satysfakcja. Zawsze staram się godnie Państwa
reprezentować.
Dziękuję za rozmowę. Dorota Kozdra

Stan bezrobocia w powiecie janowskim

O tym, że bezrobocie stanowi poważny problem
społeczny, który dotyczy coraz większej liczby
mieszkańców naszego kraju, nie trzeba nikomu mówić.
Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i dotyczy
zarówno sfery gospodarczej, ekonomicznej jak
i kulturowej. Dodatkowym czynnikiem różnicującym
występowanie zjawiska bezrobocia jest położenie
geograficzne. Z licznych analiz przeprowadzonych
na podstawie badań nad bezrobociem wynika, że
w najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy regionów
typowo rolniczych. Prezentowana tabela przedstawia
stan bezrobocia w naszym regionie, a także stan
bezrobocia sąsiednich powiatów. Najniższy stan
bezrobocia w powiecie janowskim odnotowany jest
w czerwcu i lipcu. Kolejno wzrasta we wrześniu, spada
w październiku i charakterystycznie wzrasta pod
koniec i na początku roku.
Czy zmiany zachodzące w sferze gospodarczej
i społecznej w kraju rzutują na województwo i na
powiaty? Od czego zależy stan bezrobocia w powiecie
janowskim. Tutaj należy zaznaczyć, że nie Urzędy
Pracy tworzą miejsca pracy, a przedsiębiorcy.
UP aplikuje o nowe środki na projekty, które
pozwolą dostosować kwalifikację bezrobotnego
do potrzeb rynku pracy. W tym celu tworzone są
różne kursy i szkolenia, które podnoszą kwalifikacje
bezrobotnego. ale mają one ograniczoną ilość miejsc
i nie wszyscy chętni na pewno z nich skorzystają
Dofinansowania unijne na działalność gospodarczą
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Tabela. Opracowano na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wg. miesięcy.

likwidują tylko tymczasowo bezrobocie, kwoty są
coraz mniejsze, a zainteresowanych coraz więcej.
Ponadto sporo osób wraca z zagranicy i rejestruje się
w urzędach pracy. Obniżenie kosztów prowadzonej
działalności, w tym zmniejszenie podatków oraz
składek ZUS, a także wprowadzenie większej ilości
ulg dla przedsiębiorców i inwestorów poprawiłoby
stan bezrobocia w skali kraju. W powiecie janowskim,
działają duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają
większą liczbę mieszkańców, ale w dalszym ciągu jest
ich za mało. Większość firm działających w regionie
to małe przedsiębiorstwa rodzinne. Ponadto duże
trudności ze znalezieniem pracy mają osoby młode
i wykształcone. Te trudności związane są nie tylko
z niewielką ilością potencjalnych pracodawców,
ale również z bardzo niskim poziomem rotacji na
stanowiskach w pracy (kwestia podwyższenia wieku

emerytalnego). Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w strukturach osób bezrobotnych, w których
dominują osoby młode.
Do najczęściej oferowanych stanowisk pracy
w powiecie należy: sprzedawca, spawacz, kucharz
małej gastronomii, operator wózka widłowego
i innych maszyn, barman, kelner, przedstawiciel
handlowy, technolog robót wykończeniowych.
Zauważymy, że oferty szkół ponadgimnazjalnych,
a mowa tu o Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa i o Zespole Szkół Zawodowych, wychodzą
w oczekiwanie rynku pracy. Co jest pozytywnie
odbierane przez młodzież ponadgimnazjalną.
Opracowano na podstawie Strategii Zarządzania Zmianą
Gospodarczą dla Powiatu Janowskiego na lata 2012 –
2016, Lubelska Akademia Rozwoju.

Stypendyści Zarządu Województwa Lubelskiego
W dniu 18 marca 2013 r., w Teatrze im. Juliusza Osterwy
w Lublinie, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla
osób zajmujących się twórczością artystyczną w dziedzinach:
muzyka, plastyka, film, teatr, literatura, fotografia i opieka
nad zabytkami. Wśród 93 osób nagrodzonych przez Zarząd
Województwa Lubelskiego, znaleźli się uczniowie naszych
szkół: Karol Lenart - uczeń klasy IV Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim i Elżbieta Jakubiec - uczennica kl. III Zespołu Szkół
w Białej. Ocena wniosków miała charakter konkursu. Jednym
z najważniejszych kryteriów były osiągnięcia kandydatów
w konkursach, festiwalach i przeglądach na szczeblu
ogólnopolskim i międzynarodowym. Uroczystego wręczenia
dyplomów stypendialnych dokonał Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego. Naszym stypendystom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Krystyna Ćwiek

PIĘCIOLATKI OBOWIĄZKOWO W PRZEDSZKOLU
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim informuje, że zgodnie
z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) dzieci urodzone w 2008 r. od 1 września 2013 r. mają
obowiązek realizacji rocznego wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego, a we wrześniu 2014 r. rozpoczną obowiązkowo naukę w klasie I
szkoły podstawowej.
Dyrektor ZOSiP
Zbigniew Flis
Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Nauczycielki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
mgr Heleny Rożek
W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli, Personelu Obsługi i Administracji
oraz Społeczności Uczniowskiej Liceum Ogólnokształcącego
im. Boh. Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
składamy rodzinie, współpracownikom, znajomym Zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia.

Tenis stołowy według samorzadowców
W dniu 23 marca 2013 r. w hali
sportowej przy Zespole Szkół w
Kocudzy, odbył się I Samorządowy
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Pana
Stanisława Rawskiego.
W sobotniej imprezie świetnie wypadli
przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Janowie Lubelskim. Mistrzynią
powiatu w grze indywidualnej została
Pani Bożena Czajkowska, III miejsce
wywalczyła Małgorzata Jasińska, na IV
pozycji uplasowała się Katarzyna Dzadz.
W turnieju męskim, II pozycje

wywalczył Krzysztof Waldemar Kołtyś,
który w finale po zaciętej walce przegrał
ze Stanisławem Rawskim.
W grach podwójnych kobiet pierwsze
miejsce zajęły Panie Bożena Czajkowska/
Małgorzata Jasińska, drugie miejsce
Karolina Małek/Katarzyna Dzadz.
Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny
okazał się duet Andrzej Łukasik/
Krzysztof Waldemar Kołtyś.
Podsumowując - z sobotniego turnieju
6-cio osobowa ekipa wróciła z 10-cioma
pucharami.
K.K.
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„Aktywność społeczna mostem dla pokoleń” w BARCE
Caritas Diecezji Sandomierskiej od
1 grudnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku,
realizuje projekt „Aktywność społeczna
mostem dla pokoleń”, przy wsparciu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt realizowany jest w Domu Pomocy
Społecznej „BARKA” w Janowie Lubelskim.
Zadanie
projektowe
polega
na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu
spotkań, których głównym celem jest
aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa
seniorów po 60 roku życia. Tematyka
ćwiczeń obejmuje różnorodne dziedziny,
od zajęć z profilaktyki zdrowotnej
i rekreacyjno-ruchowych, poprzez literaturę, muzykę, taniec i śpiew. Biorąc
udział w zajęciach, uczestnicy rozwijają
swoje umiejętności, zainteresowania oraz
aktywnie spędzają wolny czas.
Zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu
dla 20 osobowej grupy seniorów,
prowadzi Pani Małgorzata Twaróg wraz
Red.
z wolontariuszami.		

„Dzieła” z BARKI

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia, pogody ducha
oraz wielu Łask Bożych
Mieszkańcom Ziemi Janowskiej
składają
Dyrekcja, Mieszkańcy i Pracownicy „BARKA”
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim
Wysyłanie kartek z życzeniami do
rodzin, bliskich, znajomych wrosło w naszą
tradycję, zajmując jedno z głównych
miejsc. Pomimo, że obecnie w czasach
„nowoczesnych” dużo osób korzysta
z możliwości wysyłania wirtualnych kartek,
to jednak nie zastąpią one tej tradycyjnej,
którą wyciąga się przed świętami ze
skrzynki pocztowej. Najlepiej gdy zadamy
sobie trochę trudu i zrobimy ją sami, i nie
będzie one powielaniem tysiąca innych
krążących w sklepach.
Tradycją w „BARCE” jest wspólne
robienie kartek świątecznych. W tym roku,
Mieszkańcy pod kierunkiem Pani Joli

8.

Momot tworzą „dzieła”, które następnie
zostaną wysłane do rodzin, znajomych,
zaprzyjaźnionych firm i instytucji
z najlepszymi życzeniami świątecznymi.
Red.
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Być kobietą, być kobietą…

Kobiety coraz częściej odnoszą
sukcesy w życiu społecznym,
czy politycznym, coraz bardziej
angażują się w różne dziedziny życia
zawodowego. Ale są i kobiety, które
w dalszym ciągu szukają swego
miejsca i próbują sprawdzić się nie
tylko jako matki, żony, czy nawet
babcie, ale jako kobiety biznesu.
Wraz ze zmieniającymi się warunkami społeczno – politycznymi
zmienił
się
status
kobiety.
Czyżby stary stereotyp, kiedy
kobieta zajmowała się domem
i wychowaniem dzieci przeszedł już
dawno do lamusa? W tym miejscu
przypomniała mi się scena z filmu
„Kogel – Mogel”, kiedy główna
bohaterka Kasia oznajmia swojemu
mężowi, że jest za młoda, aby rodzić
dzieci i chce powrócić na studia.
Zauważmy, iż akcja filmu rozgrywa
się w latach 80.
Nie zmienia to faktu, iż w dalszym
ciągu ewoluuje portret kobiety. Już
nie chodzi tylko o to, aby „mieć
z pół kilo biżuterii, kapelusze
takie duże i od stałych wielbicieli
wciąż dostawać listy, róże” –
jak śpiewa Alicja Majewska, ale
chodzi o wartości, jakie prezentuje
swą osobą. Nie ma dziś w Polsce
dziedziny, w której kobiety nie
odgrywałyby ważnej roli. Współczesny portret to kolaż – miks
potrzeb i możliwości. Ich udział
w życiu społecznym i politycznym
nie budzi już wielkiego zaskoczenia,
jak kilkadziesiąt lat temu. Chodzi tu
np. o Marię Curie – Skłodowską, czy
Coco Chanel. Współczesne kobiety
mają coraz większą świadomość, że
uczestnicząc w życiu społecznym,
politycznym regionu, czy miasta,
w którym mieszkają są doceniane
i lubiane. Nie trzeba daleko szukać,

Wykonano w „BARKA” DPS

wystarczy rozejrzeć się po Janowie
Lubelskim. Przewodniczącą Rady
Miejskiej jest Ewa Janus, Sekretarzem
Gminy Janów Lubelski – Bożena
Czajkowska, Dyrektorem Zespołu
Szkół – Teresa Biernat, Dyrektorem
Liceum Ogólnokształcącego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza –
Alicja Gąbka, Dyrektorem Szkoły
Podstawowej – Krystyna Ćwiek,
Dyrektorem Muzeum Regionalnego
– Barbara Nazarewicz, Dyrektorem
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Jadwiga Olech, Dyrektorem DPS
– Mariola Surtel, Dyrektorem
PCPR – Anna Śmit, Zastępcą
Dyrektora PUP – Ewa Jaskmanicka
– Urban, Naczelniczką Poczty –
Urszula Lewandowska. W tym
miejscu rodzi się pytanie – czyżby
kobiety zdominowały miasto?
Niekoniecznie, podobnie długa lista
byłaby przypisana dla panów, którzy
angażują się w różne dziedziny
życia.
Dorota Kozdra

Korekta: Anna Jaremek
Wydawca: Urząd Miejski,
Druk: Echo Media w Tarnobrzegu,
Fot, Rys: Archiwum, Internet.
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Raport z działalności Gminy za 2012 r.
Szanowni Państwo!
„Raport z działalności Gminy za 2012 r.” jest dokumentem stanowiącym
podsumowanie działalności samorządu w minionym 2012 r., obejmującym
najważniejsze obszary funkcjonowania naszej gminy. Za nami trudny - dla nas
wszystkich - rok. W warunkach postępującego kryzysu gospodarczego i pogarszającej
się sytuacji finansowej samorządów, sukcesem jest z pewnością utrzymanie pozycji
lidera w sferze pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych, przeznaczonych na
realizację inwestycji, które podnoszą jakość życia naszych mieszkańców.
Cyklicznie wydawany Raport, podsumowuje kolejny rok rozwoju Gminy Janów
Lubelski. Odnotowuje kolejne inicjatywy, inwestycje, efekty działalności lokalnych
środowisk twórczych i gospodarczych. Pokazuje zmiany, jakie zachodzą w życiu
naszej społeczności. Zawarte w raporcie informacje, składają się na rzeczowy, solidnie

udokumentowany, wielowymiarowy portret Janowa Lubelskiego A. D. 2012.
Ufam, że będzie to – jak zawsze – miarodajne, pożyteczne źródło wiedzy o naszej
Gminie. Przed nami kolejne wyzwania, bowiem nowy rok, to dla nas nowe zadania
i cele, które będziemy wypełniać, by Gmina rozwijała swój potencjał w kierunku
aktywizacji gospodarczej i społecznej.
Krzysztof Kołtyś
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Zapraszam do zapoznania się z pełną wersją raportu, który jest podsumowaniem
naszych wspólnych działań zrealizowanych w 2012 r. Raport o stanie Gminy w wersji
rozszerzonej, dostępny będzie na oficjalnej internetowej stronie Urzędu Miejskiego
od kwietnia, pod adresem www.janowlubelski.pl.

RADA MIEJSKA
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Ewa Janus
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej: Ryszard Majkowski
Radni: Grzegórski Marian, Jarosz Henryk, Kaproń Roman, Kaproń Tomasz, Łukasik Andrzej, Miś Eugeniusz, Pawlos Roman, Startek Bogdan, Tomczyk Marek, Tryka Lidia,
Wasilewski Ryszard, Wronka Lech, Zezulińska – Sowa Iwona.
W roku 2012, Rada Miejska odbyła 12 posiedzeń sesji, podjęto 90 uchwał, w tym 14 uchwał z zakresu prawa miejscowego.

Najważniejsze inwestycje, przedsięwzięcia i działania Gminy Janów Lubelski zrealizowane w 2012 r.
BUDŻET GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2012 ROK

Dochody budżetu gminy za 2012 rok: 45 830 684,03 zł
Dochody gromadzone przez gminę samodzielnie:

INWESTYCJE
Jednym z głównych i najbardziej kluczowych
przedsięwzięć Gminy Janów Lubelski na lata 20112014, jest budowa Parku Rekreacji „Zoom Natury”
nad zalewem w Janowie Lubelskim.

Dochody, które gmina otrzymuje z budzetu państwa:
Subwencje:

Podatki i opłaty:

12 665 890,73 zł

7 277 238,07 zł

- część oświatowa - 10 114 147 zł,
- część wyrównawcza
i równoważąca - 2 405 867 zł,
- inne - 145 876,30 zł

- podatek rolny leśny,
- podatek od nieruchomości,
- itp.

Dotacje na zadania
własne gminy:

3 481 538,00 zł

Dochody z majątku gminy:

681 222,33 zł

- wpływy za zarząd,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych, wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych.

Udział w podatkach stanowiących
dochody z budżetu państwa:

7 237 914,71 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.
Dotacje na zadania zlecone gminie:

4 758 960,54 zł

Różne opłaty:

708 179,30 zł

Środki finansowe Unii Europejskiej:

9 019 740,35 zł

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok: 47 887 474,19 zł
z czego 20,4% to wydatki majątkowe: 9 780 647,98 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa:

344 817,70 zł

Wydatki na turystykę, kulturę
fizyczną i sport: 9 544 692,82 zł

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego:

1 046 217,32 zł

Gospodarka mieszkaniowa,
gosp. gruntami i nieruchomościami,
plany zagospodarowania przestrzennego:

435 352,44 zł

Wydatki na drogi:

1 368 026,49 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii,
przeciwdziałanie alkoholizmowi
w gminie: 243 696,10 zł
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska: 6 059 502,60 zł
- wydatki inwestycyjne - 3 495 693,12 zł,
- gospodarka wodno-ściekowa - 928 904,75 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi - 571 595,04 zł,
- utrzymanie zieleni - 179 951,24 zł,
- oświetlenie w gminie - 597 498,75 zł,
- pozostałe wydatki - 285 859,70 zł.
Administracja publiczna (w tym promocja projektu
z udziałem środków UE): 4 063 112,21 zł

Rozpoczęto realizację 5 nowych, wielofunkcyjnych
budynków tworzących Park Rekreacji:
• Brama Natury – budynek administracyjny,
• Zoom Natury – główny budynek z planowaną
ekspozycją edukacyjną i salą projekcyjną,
• pawilon edukacyjny nr 1 „Laboratorium Awifauny
i Troposfery”,
• pawilon edukacyjny nr 2 „Laboratorium Recyklingu
i Energii”,
• pawilon edukacyjny nr 3 „Runo leśne”, ponadto:
• edukacyjny punkt widokowy z planowanym
obserwatorium ptaków,
• przystań z pomieszczeniami dla Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego
Posterunku Policji.
Obiekty wykonane w stanie surowym zostaną wyposażone
w ekspozycje interaktywne o tematyce przyrodniczej,
multimedia, instalacje i urządzenia rekreacyjne.

Wydatki związane z obsługą długu:

390 475,02 zł

Wydatki na pomoc społeczną:

8 204 313,74 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz
opiekę edukacyjną i wychowawczą:

15 934 045,13 zł

- utrzymanie szkół i przedszkoli w gminie,
- utrzymanie świetlic, stołówek szkolnych.

Pozostałe wydatki:

253 222,62 zł

Ponadto zrealizowana została:
• rozbudowa kąpieliska o ok. 1,6 ha,
• poszerzenie plaży,
• rozbudowa infrastruktury podstawowej w zakresie
komunikacji (parkingi, aleja obwodowa, pieszo rowerowa wzdłuż plaży i wokół Parku Rekreacji, drogi
dojazdowe, pasaż na głównej osi Parku), rozbudowa
sieci elektrycznej i oświetlenia, sieć wodno-sanitarna
i deszczowa, sieć teleinformatyczna.
• park linowy z trzema trasami o różnym stopniu
trudności oraz Wieżą Mocy z atrakcjami specjalnymi,
takimi jak: skok pionowy w dół, wahadło i zjazd linowy
długości 220m,
• most nad kąpieliskiem.
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Raport z działalności Gminy za 2012 r.
Przygotowano realizację dalszych prac:
• mała architektura, urządzenie zieleni publicznej
Parku,
• hipodrom,
• plac energii z fontannami,
• produkty rekreacyjne wzbogaci strefa gier (siłownia
zewnętrzna, bulodrom, tor kapslowy, boiska do
piłki plażowej i wodnej),
• wdrożone
zostaną
systemy
monitoringu,
zabezpieczeń, elektronicznej obsługi klienta oraz
audio przewodników.

INWESTYCJE c.d. ze str. 9
• Termomodernizacja budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
parkingów, dróg osiedlowych i chodników oraz
oświetlenia;

Szacowana wartość projektu wynosi: 21 329 749,46 zł,
w tym udział środków: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego 13 985 600,30 zł, z budżetu gminy
przeznaczamy 7 344 149,16 zł.
Do końca 2012 roku, zrealizowano 61% ogółu zakresu
prac inwestycyjnych. Pod koniec roku, wyłoniono
nowego wykonawcę - firmę FLIS-BUD z Janowa
Lubelskiego. Planowany termin oddania inwestycji to
połowa 2014 roku.
W ubiegłym roku, rozpoczęliśmy dalszą rewitalizację
historycznego centrum Janowa Lubelskiego, pod
kątem wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych
wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla
wielorodzinnego. Całkowity koszt inwestycji wynosi
8 726 040,00 zł, w tym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 5 979 244,56 zł, środki własne
2 746 795,44 zł. Partnerami projektu są Parafia św.
Jana Chrzciciela w Janowie lubelskim oraz Janowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Janowie Lubelskim.
Zakres rzeczowy projektu przedstawia się następująco:
• Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Rynku Nowego
Miasta (rewaloryzacja Parku Miejskiego, pomnika
Tadeusza Kościuszki, remont fontanny);
• Przebudowa ulic Starego i Nowego Centrum:
Krzywa, Wesoła, Niecała, Sukiennicza, Kilińskiego,
Krótka, Konopnickiej;
• Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Miejskim:
przebudowa parkingu, budowa budynku garażowogospodarczego, budowa kanalizacji deszczowej przy
Urzędzie i w ulicy Jana Zamoyskiego;

• Termomodernizacja budynków przedszkolnych
i zagospodarowanie placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych na ul. Ogrodowej i ul. Jana
Pawła II;

• Rewaloryzacja pomieszczeń Klasztoru oraz
urządzenie wirydarza przy Sanktuarium Matki
Bożej;
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• Budowa 6 osiedlowych placów zabaw;
• Zainstalowanie 4 kamer do monitoringu;
W 2012r. zrealizowano n/w roboty budowlane:
• Termomodernizację dwóch budynków przedszkolnych tj. na ulicy Wiejskiej i Ogrodowej;
• Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Miejskim:
przebudowa parkingu, budowa budynku garażowogospodarczego, budowa kanalizacji deszczowej przy
Urzędzie i przy ulicy Jana Zamoyskiego;
• Termomodernizację budynków mieszkalnych
Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Blok nr 5
przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza, Blok nr
26 przy ul. Wiejskiej, Blok nr 15 przy ul. Jana Pawła
II, Blok nr 8-go Września 17.
Planowane zakończenie inwestycji: 2013 r.
Kolejnym zrealizowanym projektem była inwestycja
polegająca na przebudowie ulicy Kościuszki wraz
z modernizacją kanalizacji. Zakres projektu obejmował
wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami,
ścieżki rowerowej i zjazdów na posesje oraz oznakowanie
pionowe i poziome. Całkowite nakłady na remont

wyniosły 534 770,13 zł, z tego dotacja celowa z budżetu
Wojewody Lubelskiego 160 431,00 zł, środki własne
374 339,13 zł. Modernizację kanalizacji wykonało
na własny koszt Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
Koszt wykonanej kanalizacji wyniósł 332 064 zł.
Na terenach wiejskich realizowany był projekt
polegający na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków. Zadanie polegało na budowie 119 przydomowych oczyszczalni o przepustowości 892,5 m³/dobę
w n/w miejscowościach:
• Kiszki - 17 szt.
• Szewce -5 szt.
• Momoty Górne - 66 szt.
• Momoty Dolne - 24 szt.
• Pikule - 5 szt.
• Jonaki - 2 szt.
Wartość projektu na podstawie umowy wyniosła
907 780,10 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 553 524,00 zł, pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 339 855,66 zł, środki własne
14 400,44 zł.

Rokrocznie wykonywane są prace remontowe
pomieszczeń w budynku Muzeum Regionalnego
w Janowie Lubelskim. W 2012 roku, projekt polegał na
remoncie sali zabytkowej kaplicy więziennej w budynku
XIX – wiecznego więzienia carskiego – obecnie
siedziby Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim
tj. na wykonaniu nowych tynków cementowych,
nowej podłogi z płytek kamiennych oraz pomalowaniu
pomieszczeń. Ogólny koszt projektu wyniósł 27 187,32
zł, z czego 19 031,12 zł stanowiły środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju oraz środki własne 8 156,20 zł.
Oprócz kluczowych inwestycji, co roku wykonywane
są prace remontowe i modernizacyjne na terenie całej
gminy. W 2012 roku wykonano:
• Modernizację chodnika przy ul. Kamiennej, koszt:
40 922,10 zł;
• Remont nawierzchni bitumicznych w ul. Cichej, ul.
Korczaka i ul. Reja, koszt: 127 829,23 zł;
• Modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Zofianka Górna,
polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej
na odcinku długości 360 mb, koszt: 83 283,18 zł,
przy dofinansowaniu 59 000,00 zł przez Zarząd
Województwa Lubelskiego;
• Udrożnienie 300 mb rowu melioracyjnego oraz
oczyszczenie i posadowienie 7 szt. przepustów
w miejscowości Borownica: 11 070, 00 zł;
• Wzmocnienie i naprawę grobli zbiornika wodnego
zalew: 10 086, 00 zł;
• Zastawkę przy ul. Rybnej na doprowadzalniku do
zalewu: 15 924,45 zł.
Najważniejsze zadania inwestycyjne i remonty
obiektów oświatowych:
1. Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim remont sal lekcyjnych oraz klatki schodowej, koszt
remontu 20 000 zł.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim - wymiana
nawierzchni podłóg w salach lekcyjnych oraz okien,
koszt remontu 50 000 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach
Górnych - remont pomieszczeń w budynku
mieszkalnym - instalacji elektrycznej, hydraulicznej,
malowanie, koszt remontu 7 636 zł.
4. Publiczne Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Janowie Lubelskim:
rewitalizacja
(termomodernizacja,
zieleń, place zabaw), koszt inwestycji 324 105
zł; przeciwpożarowe zabezpieczenie klatek
schodowych, koszt modernizacji 47 450 zł,
5. Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 3 w Janowie
Lubelskim: rewitalizacja (termomodernizacja,
zieleń, plac zabaw), koszt inwestycji 319 800 zł,
przeciwpożarowe zabezpieczenie klatki schodowej,
koszt modernizacji 34 582 zł,

6. Zespół Szkół w Białej - budowa szkolnego placu
zabaw – „Radosna Szkoła”, koszt inwestycji 109 729
zł.
7. Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie
Lubelskim - remont kotłowni międzyszkolnej –
wymiana rusztu, koszt remontu 37 236 zł.

Raport z działalności Gminy za 2012 r.
WYKONANIE FUNDUSZU
Fundusz sołecki stanowią środki finansowe wyodrębnione przez Radę Miejską
z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących
poprawie życia mieszkańców terenów wiejskich. Potrzeby są formułowane przez
poszczególne społeczności wiejskie. W roku 2012, środki z funduszu sołeckiego
zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

SOŁECKIEGO W 2012 R.
W 2012r. Gmina Janów Lubelski w ramach Regionalnego Programu
realizowała projekt partnerski „Pięć Operacyjnego Województwa Lubelzalewów – morze atrakcji”. Projekt łączy skiego na lata 2007 – 2013.
8 gmin, wchodzących w skład trzech Wspólnie z powiatem janowskim
powiatów: janowskiego, biłgorajskiego zrealizowaliśmy kilka przedsięwzięć:
i zamojskiego. Liderem przedsięwzięcia
• Przebudowa drogi powiatowej
była Gmina Frampol.
Wykonanie na
Łążek Ordynacki-Momoty Dolne,
Nazwa sołectwa
Zrealizowane zadanie
31.12.2012r.
Projekt dotyczył wybudowania ścieżki
całkowity koszt zadania wyniósł
rowerowej łączącej pięć zalewów:
Remont dróg na Podlaskach i
7 343,40
150 500,00 zł, w tym środki
Borownica
zalew w Janowie Lubelskim, we
Borownicy
z budżetu gminy 30 000,00 zł,
Frampolu, w Nieliszu oraz dwa zalewy
• Przebudowa mostu przez rzekę
Budowa oświetlenia
16 083,00
w Zwierzyńcu. Początek ścieżki
Białka w ciągu drogi powiatowej
Utrzymanie Centrum Kulturalno5 000,00
zaczyna się nad zalewem w Janowie
Biała Pierwsza
ul. Okopowa wraz z przebudową
Rekreacyjnego/zakup oleju
Lubelskim, następnie prowadzi przez
podjazdów, całkowity koszt zadania
opałowego
Dzwolę, Frampol (zalew), Radecznicę,
wyniósł 1 250 399,52 zł, w tym
Sułów, Nielisz (zalew), Szczebrzeszyn,
Remont dróg polnych
5 000,00
środki z budżetu gminy 312 600,26
Zwierzyniec (Stawy Echo i zalew
zł,
Projekt i budowa oświetlenia przy
7 077,00
w
Rudce).
Powrót
przez
Kawęczynek,
moście w Białej
• Przebudowa drogi powiatowej
Trzęsiny przy źródle św. Antoniego,
Biała Druga
Utrzymanie Centrum Kulturalno5 000,00
Janów Lubelski-Harasiuki, całkodo Frampola, dalej przez Dzwolę
Rekreacyjnego/zakup oleju
wity koszt zadania wyniósł
i ponownie nad Zalew Janowski. W ten
opałowego
142 366,12 zł, w tym środki
sposób powstała pętla w kształcie
z budżetu gminy 13 660,45 zł,
ósemki z Frampolem w środku. Szlak
Zakup wyposażenia do remizy OSP
2 500,00
• Modernizacja przepustu w ciągu
został wyposażony w drewniane altany,
Zagospodarowanie placu szkolnego
Łążek
drogi powiatowej w miejscowości
wiaty, ławki, kosze na śmieci, tablice
Oznakowanie wsi
12 300,00
Łążek Ordynacki wraz z oprainformacyjne. W ramach projektu
cowaniem dokumentacji prozakupiony został sprzęt rekreacyjny tj.:
Obchody 50 lat istnienia OSP
7 424,80
jektowej, całkowity koszt zadania
sprzęt wodny sportowy, narty biegowe
Momoty Dolne
Zakup wyposażenia do remizy
wyniósł 68 295,00 zł, w tym środki
wraz z kijami do Nordic Walking i skuter
strażackiej
z budżetu gminy 19 180,00 zł,
śnieżny. Całkowita wartość projektu
Remont drogi dojazdowej do działek
12 488,24
wynosi 3 412 472,38 zł, w tym ze
• Opracowanie dokumentacji techleśnych
środków Unii Europejskiej 2 367 205,66
Momoty Górne
nicznej na przebudowę drogi
Utwardzenie zatoki przystankowej
zł (70%). Dla Gminy Janów Lubelski
powiatowej Jarocin-Momoty Górcałkowita
wartość
projektu
wynosiła
ne-Władysławów - koszt wyniósł
Budowa boiska sportowego
14 008,93
Ruda
399 660,53 zł, w tym: dofinansowanie
11 000,00 zł, przy wkładzie
Remont dróg dojazdowych do pól
10 701,00
z Unii Europejskiej 279 762,37 zł,
z budżetu gminy 5 500,00 zł,
Zofianka Górna Zakup oleju opałowego
środki własne 119 898,16 zł. Inwestycja
5 000,00
• Zakup emulsji na oznaczenie
dofinansowana jest z Europejskiego
nawierzchni 10 571,85 zł.
Razem:
109 926,37
Funduszu Rozwoju Regionalnego
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2012 r. przystąpiono do zmian Miejscowego Odpadów Komunalnych, zaistniała potrzeba zmiany
procesom chaotycznego zagospodarowania czy
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczenia tego terenu na nowe funkcje rozwojowe
degradacji terenu.
(MPZP) Gminy Janów Lubelski uchwalonego (np. farmy fotowoltaiczne, biogazownie, kompleks Miasto zostało podzielone na osiem obszarów
w 2004 r. Przez ostatnie lata, narastała potrzeba działek o mniejszych powierzchniach).
planistycznych, dla których wykonano analizy
dokonania zmian. W tym okresie złożono około W ciągu roku 2012, wykonano wstępne czynności urbanistyczne, zebrano wnioski od zainteresowanych
200 indywidualnych wniosków o zmianę obowiązującej procedury: sporządzono niezbędne właścicieli i instytucji i opracowano wstępne
MPZP Gminy, dotyczących około 500 działek analizy urbanistyczne i uzyskano wnioski od koncepcje:
ewidencyjnych. Wnioski dotyczyły przekształcenia właściwych instytucji.
• „STARE CENTRUM”,
terenu użytkowanego rolniczo, terenów leśnych
na działki budownictwa mieszkaniowego, a także W 2012r. zostały także podjęte uchwały o przystą• „NOWE CENTRUM”,
tereny usługowe, w tym na usługi turystyki i rekreacji, pieniu do opracowania planów miejscowych dla
• „ZAOLSZYNIE/RUDA”,
handlu i gastronomii, nieliczne wnioski dotyczyły całego miasta Janowa Lubelskiego, którego zaletą
ma
być:
zalesienia. W porozumieniu z Nadleśnictwem Janów
• „WSCHÓD”,
• Uproszczone przygotowanie projektowe
Lubelski, podjęto próbę stworzenia nowych terenów,
• „PRZYBOROWIE”,
i formalno-prawne inwestycji;
przeznaczonych docelowo na rozwój turystyki
• Harmonijne zagospodarowanie terenów;
i rekreacji w Szklarni. W 2012 r. przystąpiono także
• „POŁUDNIE-OGRODY”,
• Określenie w przestrzeni potencjalnych
do kolejnej zmiany planu, dla terenów rozwoju
• „OBRÓWKA/KOMPLEKS LEŚNY”
kierunków rozwojowych;
przedsiębiorczości w Borownicy, m.in. z powodu
• Plan zapobiega możliwym niekorzystnym
wygaszania obecnego Zakładu Unieszkodliwiania
• „ZALEW”.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „ZALEW”
W listopadzie 2012r. uchwalony został miejscowy Natury, który ma szansę stać się katalizatorem dla zaplanowanym w okolicy mostu na wyspę.
plan zagospodarowania przestrzennego terenów nowych przedsięwzięć.
Plan określa zasady zagospodarowania i zabudowy
turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Ja- Plan przesądza o kształcie obszarów rozwoju terenu, układ komunikacyjny, przebieg bulwaru
nowie Lubelskim.
turystyki w rejonie zbiornika wodnego, stanowi wokół zbiornika.
Pełny tekst uchwały oraz rysunek planu „Zalew”
dostępny jest pod adresem internetowym:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2012/4560/akt.pdf

podstawę prac nad podziałem części terenów
pozostających w zasobach gminy (ponad
50 ha), tak aby stały się atrakcyjnymi działkami
pod działalność turystyczną, w szczególności
pensjonatową.

Plan obejmuje obszar turystyczno-rekreacyjny
o powierzchni ok. 100 ha z Parkiem Rekreacji
Zoom Natury, ośrodkami wypoczynkowymi, Po podziałach, powinna pojawić się także oferta
hotelowymi, terenami sportowymi oraz z powie- pod ośrodki wypoczynkowe oraz obiekty hotelowe.
rzchnią akwenu zajmującą ok. 30 ha.
Dokument wyznacza także tereny inwestycyjne
Głównym celem uchwalenia planu było, ułatwienie dla obiektów usługowych, w szczególności
przygotowania inwestycji turystycznych w oto- gastronomicznych, m. in. na niewielkich działkach
czeniu powstającego parku tematycznego Zoom przy głównym bulwarze oraz przy skwerze

Plan uwzględnia kontynuację i rozwój powstającego
Parku Rekreacyjnego Zoom Natury.
Nie zapomniano o ogólnodostępnej infrastrukturze
rekreacyjnej wokół zalewu i plaż, wypożyczalni
sprzętu pływającego, trasach rowerowych, szlakach
narciarstwa biegowego i wszelkich formach
aktywnego wypoczynku w plenerze.
Plan przewiduje możliwość wprowadzenia strefy
ochrony uzdrowiskowej. Gdyby udało się uzyskać
taki status, możliwe będzie lokalizowanie usług
balneologicznych czy wodolecznictwa.
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Raport z działalności Gminy za 2012 r.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GRUNTAMI

JANOWSKA STREFA INWESTYCYJNA „BOROWNICA”

W 2012 roku, wydano łącznie 240 różnych
dokumentów dotyczących gospodarki przestrzennej,
w tym:
• 86 dokumentów (tj. decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz wypisów i wyrysów z istniejących
planów) w sprawach dotyczących planowanych do
realizacji na terenie miasta i gminy inwestycji.
Inwestycje te dotyczyły następujących funkcji:

Należy zauważyć, że w porównaniu do roku 2011 r.
nastąpił spadek inwestycji o funkcji mieszkaniowej
i usługowej, natomiast zauważa się ich wzrost w zakresie
infrastruktury technicznej, co przedstawia poniższy
wykres:
Janowska
Strefa
Inwestycyjna
„Borownica”
została utworzona w 2002 roku, w celu rozwoju
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy dla
naszych mieszkańców.
Utworzenie
Janowskiej
Strefy
Inwestycyjnej
„Borownica” na powierzchni ok. 200 ha, a potem
włączenie 18,5 ha gruntów do specjalnej strefy
ekonomicznej, było bardzo dużym krokiem w rozwoju
przedsiębiorczości w naszej gminie.

Miejskiego, który współpracuje z wieloma instytucjami
z naszego regionu po to, aby inwestor był obsłużony
kompleksowo.
Punkt Obsługi Inwestora, rozsyła oferty inwestycyjne
do przedsiębiorców z różnych branż, prowadzi wiele
spotkań, uczestniczy w konferencjach biznesowych.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji widać,
że Janów Lubelski jest punktem zainteresowania
szczególnie inwestorów z branży drzewnej oraz rolnoW 2010 roku, dzięki środkom unijnym, udało się uzbroić spożywczej, dlatego do nich przede wszystkim kierujemy
naszą ofertę. Otrzymane wyróżnienia potwierdzają, że  
ponad 50 ha terenów inwestycyjnych.
Utworzono Punkt Obsługi Inwestora, funkcjonujący   Janów Lubelski jest jedną z najlepiej przygotowanych do
w ramach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu obsługi inwestora gmin w Polsce Wschodniej.

Z zakresu Gospodarki Gruntami przeprowadzono
łącznie 211 postępowań w oparciu o złożone procedury
formalno-prawne.
• Obserwuje się duże zainteresowanie nieruchomościami gminnymi w celu dzierżawy, najmu
i użyczenia. Przeprowadzono w tym zakresie 89
postępowań w wyniku, których doszło do zawarcia
62 umów pomiędzy Gminą, a wnioskodawcami.  
• Dokonano kolejnych regulacji stanów prawnych
nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,8868 ha
(między innymi nieruchomości stanowiące drogi)
i ujawniono prawo własności na rzecz Gminy.
Przeprowadzono 37 postępowań dotyczących
podziału nieruchomości, w tym wydano 34
postanowienia oraz 24 decyzje zatwierdzające
podział nieruchomości na terenie Gminy.
• W 2012 roku przygotowano i przeprowadzono
ok. 20 postępowań przetargowych na sprzedaż
nieruchomości.
• Ponadto w 2012 r. zakończono kolejny etap
scalenia i podziału nieruchomości położonych
w obrębie ewidencyjnym RUDA, gdzie po długich
negocjacjach ostatecznie przyznano nieruchomości
uczestnikom scalenia i podziału. W wyniku scalenia
powstało ok. 71 działek budowlanych.
• W ubiegłym roku, na rzecz Gminy Janów Lubelski,
za kwotę 223 100,00 zł nabyto prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,1670
ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym
od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli S. A. z przeznaczeniem na lokale
socjalne.
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Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” - bilans działań w 2012 r.
Okres ostatnich kilku lat, jest okresem niestabilnej i niepewnej sytuacji gospodarczej, która nie sprzyja
podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców o budowie nowych zakładów pracy. Tym bardziej należy docenić
fakt uruchomienia w ubiegłym roku nowej firmy Vf-Concept z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego,
która stwarza perspektywy zbytu dla okolicznych plantatorów i rolników, stworzyła kilkadziesiąt
całorocznych miejsc pracy, a w pełni sezonu zatrudnia ponad 100 osób. Oczywiście nasze potrzeby w zakresie
miejsc pracy są wielokrotnie większe i czynimy starania w kierunku pozyskania nowych inwestorów, ale w obecnej
sytuacji gospodarczej jest to niezwykle trudne.
1 000 ofert inwestycyjnych wysłanych e-mailem do potencjalnych inwestorów z branż: spożywczej, drzewnej,
logistycznej oraz do producentów żaluzji i rolet z całej Polski
25

kart obsługi inwestora (nowych, potencjalnych inwestorów) założonych w 2012 r. (łącznie odbyło się
kilkadziesiąt spotkań bezpośrednich z potencjalnymi inwestorami);

1

firma VF- Concept Sp. z o.o. uruchomiła produkcję w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borownica”;

1

Konwent Rozwoju Gminy, poświęcony zmianom w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy
Janów Lubelski, tematyce planowanych konsultacji społecznych oraz lokalizacji sklepów o powierzchni
do 2 000 m2;

1

Konwent współorganizowany z Lubelskim Klubem Biznesu (dotyczący współpracy z przedsiębiorcami);

INWESTUJ Z ULGĄ - GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM
• 50 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych
przy drogach krajowych nr 19 i 74;
• specjalna strefa ekonomiczna – ulgi
i zwolnienia podatkowe dla inwestorów;
• cena działki: 25 zł/m2;
• aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego;
• niskie koszty pracy;
• pomoc i doradztwo na każdym etapie
inwestycji;

Raport z działalności Gminy za 2012 r.
PROMOCJA GMINY
W latach 2011-2012, Gmina Janów Lubelski
realizowała projekt pn. „ZOOM NATURY – promocja
zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu (po zakończeniu
realizacji): 923 415,59 zł.
Wartość wydatków kwalifikowanych (po zakończeniu
realizacji): 921 642,44 zł.
• przygotowano i wyemitowano reklamę w prasie
Kwota dofinansowania (po zakończeniu realizacji):
regionalnej;
783 396,07 zł (85%).
• zorganizowano dwudniowy pobyt 40 touroperatorów oraz 20 dziennikarzy (zwiedzanie,
W 2012 roku, w ramach projektu:
poznawanie kultury, tradycji oraz atrakcji Ziemi
• zorganizowano 2 imprezy promocyjne: Zoom
Janowskiej);
Natury – Dni Janowa (koncert zespołu „Oddział
Zamknięty”) i Festiwal Kaszy „Gryczaki”
(koncerty: Ino Ros i De Nuevo, gotował Grzegorz
Łapanowski);

• przygotowano film reklamowy i spot promocyjny
(z emisją w telewizji, Internecie oraz radiu);

W 2012 r. wydatki na oświatę ogółem wyniosły:
15 662 367 zł,
• w tym subwencja oświatowa z MEN:
9 978 627 zł,
• środki własne Gminy Janów Lubelski:
5 544 536 zł,
• Programy rządowe i projekty unijne:
139 204 zł.
W gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych w Gminie Janów Lubelski
zatrudnionych jest 200 nauczycieli, w tym w pełnym
wymiarze 151, w niepełnym 49.
W 2012r. Gmina Janów Lubelski realizowała projekt:
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci tzw. ”Wyprawka Szkolna”. Z projektu skorzystało 165
uczniów, wysokość dotacji wyniosła 38 292 zł.
Z kształcenia młodocianych pracowników skorzystało
18 uczniów, wysokość dotacji wyniosła 128 819 zł.
W roku szkolnym 2011/2012 w naszej Gminie
realizowany był projekt unijny „Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie
Janów Lubelski”.
Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 227 145,00 zł. Środki w znacznej
większości przeznaczone zostały na zakup pomocy
dydaktycznych dla uczniów oraz przeprowadzenie zajęć
w klasach I-III w szkołach podstawowych w Janowie
Lubelskim, Białej i w Momotach.

• wydrukowano materiały promocyjne (folder
promocyjny, informator turystyczny, mapę atrakcji
turystycznych) i wydawnictwo „Smaki Ziemi
Janowskiej”;
• postawiono 3 witacze (pylony wjazdowe) przy
drogach krajowych oraz tablicę informacyjną nad
Zalewem Janowskim (koło kawiarenki Zoom
Natury) promującą walory turystyczne Ziemi
Janowskiej;
• przebudowano portal miejski janowlubelski.pl
(w wersji dwujęzycznej PL/ENG) i uruchomiono
w lipcu 2012 roku;
• za pośrednictwem strony internetowej www.
janowlubelski.pl mieszkańcom przekazano ok. 600
aktualności;
• wykonano gadżety promocyjne, banery, zakupiono
balon reklamowy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W 2012 r. przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne w formie badań ankietowych na temat stanu
i rozwoju handlu w Janowie Lubelskim. Badanie odbyło
się w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.
W badaniu udział wzięło 975 mieszkańców.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie
opinii dotyczącej powstania super/hipermarketów
oraz centrów handlowych na terenie Gminy oraz
zdiagnozowanie stanu aktualnego dokonywania
zakupów przez mieszkańców gminy. Na podstawie
zebranych danych, należy stwierdzić, iż 58%
mieszkanców dokonuje zakupów art. spożywczych
oraz przemysłowych w super i hipermarketach.
Ze względu na brak w mieście dużych ośrodków
handlowych, respondenci wybierają duże sklepy
w innych, większych ośrodkach miejskich.
• Jako czynniki decydujące respondenci wskazali:
niska cenę oraz duży wybór towarów.
• 76% badanych opowiedziało się za powstaniem
supermarketów na terenie miasta, wskazując, że
przyniesie to korzyści dla mieszkańców oraz dla
całej gminy. 10% było zdania przeciwnego a 14%
osób ankietowanych było niezdecydowanych.
Ponadto w okresie od 19 kwietnia do 28 maja 2012 r.
przeprowadzonych zostało 7 spotkań konsultacyjnych
z mieszkańcami miasta i gminy Janów Lubelski.
Spotkania objęły wszystkie sołectwa. Zorganizowane
zostały otwarte spotkania z mieszkańcami miasta,
spotkanie z emerytami i rencistami oraz spotkanie
z młodzieżą.
Tematyka spotkań dotyczyła m.in.: powstania
supermarketów, przy czym zdecydowana większość
opowiedziała się za powstaniem w mieście takich
sklepów, ponadto konsultowano:
• Koncepcję lokalizacji dworca autobusowego,
• Propozycję wprowadzenia w mieście stref płatnych
parkingów,
• Plany zagospodarowania przestrzennego,
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
• Sposób opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości,
• ZOOM Natury-park linowy,
• i inne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Liczba uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2011/2012
Nazwa szkoły

Ogólna
liczba
uczniów

„0”

I

II

III

IV

V

VI

Liczba
oddziałów

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Janowie
Lubelskim

763

-

132

120

130

116

141

124

33

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Białej

125

27

11

13

16

13

24

21

7

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Momotach
Górnych

74

0

12

13

17

8

12

12

6

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Łążku
Ordynackim

29

0

0

4

0

9

7

9

3

Razem

991

27

155

150

163

146

184

166

49

Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim

544

-

154

185

205

-

-

-

21

Publiczne Gimnazjum
w Białej

62

-

15

24

23

-

-

-

3

Razem

606

-

169

209

228

-

-

-

24

Ogółem

1597

27
(245)*

-

-

-

-

-

-

73

(*)-wszystkie dzieci klas „0” z Janowa Lubelskiego roczne przygotowanie przedszkolne realizują w publicznych
przedszkolach oraz w przedszkolu niepublicznym w Janowie Lubelskim.
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Raport z działalności Gminy za 2012 r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE c.d. ze str. 13
Wyniki sprawdzianów w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Zamoyskiego
w Janowie Lubelskim:

Szkoła

Gmina
Powiat
Województwo

Czytanie

Standardy
Korzystanie
Rozumowanie
z informacji
Pkt
% pkt
Pkt
% pkt
4,3
54
2,9
72

Pisanie

Pkt
6,8

% pkt
68

Pkt
5,6

% pkt
56

6,6
6,0
6,3

66
60
63

5,5
5,3
5,9

55
53
59

4,2
3,9
4,1

53
49
51

2,8
2,7
2,8

71
66
70

Wykorzystywanie
Wynik
wiedzy w praktyce
Pkt
% pkt
Pkt % pkt
3,9
49
23,4 59
3,8
3,4
3,7

48
42
46

22,9
21,3
22,8

57
53
57

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim w roku szkolnym
2011/2012:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
JĘZYK POLSKI
Szkoła

HISTORIA i WIEDZA
WYNIK- PUNKTY

22,4

20,7

Gmina

22,1

20,4

Powiat

21,9

20,2

Województwo

21,3

20,1

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
MATEMATYKA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

14,0

13,3

Gmina

13,8

13,0

Powiat

13,7

12,8

Województwo

14,0

13,1

Szkoła

CZĘŚĆ JĘZYKOWA- JĘZYK ANGIELSKI
PODSTAWOWY

ROZSZERZONY

26,1

20,1

Gmina

25,3

19,2

Powiat

23,9

17,0

Województwo

24,8

17,6

Szkoła

Oprócz sukcesów w nauce, które są dostrzegalne w wynikach sprawdzianów końcowych uczniów , nauczyciele przygotowali
wielu laureatów ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, rejonowych olimpiad, konkursów. Sukcesy uczniów będą
zaprezentowane w wersji rozszerzonej raportu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Ze względu na bogactwo wydarzeń, uroczystości i konkursów w przedszkolach, informacja ta prezentowana będzie
w wersji rozszerzonej. Prezentujemy jedynie liczbę dzieci, które uczęszczają do naszych przedszkoli.
Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola:
w roku szkolnym 2011/2012 – 130 dzieci
• 6-latków - 44
• 5-latków - 32
• 4-latków - 31
• 3-latkow - 23
w roku szkolnym 2012/2013 – 138 dzieci
• 6-latków - 32
• 5-latków - 43
• 4-latków - 37
• 3-latków - 26
Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Janowie Lubelskim
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola:
w roku szkolnym 2011/2012 – 169 dzieci
• 6-latków - 43
• 5-latków - 47
• 4-latków - 46
• 3-latkow - 33
w roku szkolnym 2012/2013 – 160 dzieci
• 6-latków - 42
• 5-latków - 34
• 4-latków - 53
• 3-latków - 31
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POMOC SPOŁECZNA
W roku 2012 ze świadczeń pomocy społecznej
korzystało 642 rodzin.
Ogółem na pomoc społeczną wydano kwotę:
6 587 933,08 zł
w tym na:
• zadania własne: 2 916 646,78 zł
• zadania zlecone: 3 671 286,30 zł
W ramach zadań własnych OPS realizował :
• Dożywianie, na które wydano kwotę: 258 743
zł, w tym środki własne 51 749 zł, przy
dofinansowaniu zewnętrznym 206 994 zł;
• Usługami opiekuńczymi objęto 9 osób, koszt
usług wyniósł 79 443zł;
• Zasiłki okresowe, tą formą pomocy objęto 416
rodzin, na kwotę 1 277 672 zł;
• Zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 77
osób, koszt pomocy wyniósł łącznie 318 178
zł;
• Zasiłki celowe wypłacono na kwotę 135 756 zł,
obejmując pomocą 355 rodzin;
• W Domu Pomocy Społecznej przebywa
9 osób, do których gmina dopłaca 133 874 zł;
• Wypłacono 1329 dodatków mieszkaniowych, na kwotę 246 625 zł;
• W ramach prac społecznie użytecznych
do pracy w instytucjach i organizacjach
znajdujących się na terenie gminy Janów Lubelski
skierowano 60 osób;
Zadania zlecone realizowane przez OPS w 2012 roku:
• Usługami specjalistycznymi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób,
koszt usług wyniósł 56 000 zł;
• Świadczenia rodzinne:
• zasiłek rodzinny - w 2012 roku przyznano
15 717 świadczeń, na kwotę 2 107 854 zł;
• świadczenie pielęgnacyjne – przyznano 1460
świadczeń, na kwotę 745 370 zł;
• zasiłek pielęgnacyjny – przyznano 4 155
zasiłków, na kwotę 635 562 zł;
Inne działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2012 roku
• Projekt systemowy „Pierwszy krok do powrotu
- integracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym na
terenie Gminy Janów Lubelski”, finansowany
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Budżet projektu ogółem wyniósł 499 858 zł.
W ramach zadania zrealizowano 30 kontraktów
socjalnych.
• 25 osób uczestniczyło w Programie
Aktywności Lokalnej.
• Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, udzielił
pomocy 28 rodzinom w ramach Niebieskiej
Karty.
• Przy OPS funkcjonuje Centrum Wolontariatu,
które skupia wszystkie Koła i Kluby z terenu
Gminy. W 2012r. zorganizowano VI Galę
Wolontariatu, podczas której nagrodzono
125 wolontariuszy wraz z koordynatorami
Szkolnych Klubów Wolontariatu .
• Grupa wsparcia dla osób uzależnionych
- spotkania grupy edukacyjnej odbywały się
cyklicznie w pierwszy i trzeci wtorek każdego
miesiąca tj. od 06.03.2012 r. do 14.08.2012
r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
Lubelskim.
• W 2012 roku, Klub Seniora „Wrzos”
przekształcił się w Klub „Janowiacy”.  
Głównymi przedsięwzięciami z udziałem
Seniorów były „Gryczaki 2012” oraz Wigilia
dla ok. 100 seniorów.
• Przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
Parafii św. Jana Chrzciciela oraz Urzędu
Miejskiego, realizowany był programu PEAD
z Banku Żywności dla 1282 osób. Potrzebujący
obdarowani zostali m.in. 56 tonami żywności,
7,8 tys. l mleka, 1,1 tys. l oleju.

Raport z działalności Gminy za 2012 r.
KULTURA
Kultura jako całokształt duchowego i materialnego
dorobku społeczeństwa w naszej gminie rozwija się
poprzez działalność Janowskiego Ośrodka Kultury:
1. Zajęcia muzyczne realizowane przez zespoły
działające przy JOK- u: Go Machine, Konfitura,
Dziadek, Black Wey i Już jest jutro.
2. Zajęcia folklorystyczne prowadzone w ramach
działalności Zespołu Śpiewaczego „Janowianki”,
Zespołu Obrzędowego (teatralnego) „Janowiacy”,
Grupy Biesiadnej, Zespołu Śpiewaczego z Momot
Dolnych oraz Klubu Pracy Twórczej.
3. Zajęcia plastyczne. Wystawy plastyczne
organizowane przez JOK to wystawa haftu
krzyżykowego trzynastu autorek z terenu Powiatu
Janowskiego, wystawa fotografii „Zima w obiektywie”,
wystawa „Mistrz i uczniowie”, pokonkursowa wystawa
ozdób wielkanocnych, wystawa malarstwa Doroty
Gąsiorowskiej- Skrzypek, wystawa malarstwa Miloslava
Dvoraka ze Słowacji,wystawa staroci ze zbiorów Jerzego
Bosia, wystawa fotografii autorstwa Pani Ireny Gałuszki
i Marka Andrzeja Karewicza, wystawa rzeźby Romana
Gąski.
4. Zajęcia taneczne: kurs tańca towarzyskiego, Latino
Solo Dance – aerobik taneczny dla Pań.

MUZEUM REGIONALNE
W 2012r. Muzeum Regionalne realizowało swoje
zadania poprzez: prace naukowo badawcze,
działalność oświatową, edukacyjną i wystawienniczą,
w tym zwłaszcza:
Wystawy czasowe:
• „Lubelska wycinanka”, ze zbiorów prywatnych
twórcy ludowego,

• Wystawa „Polacy internowani na Litwie. Represje
we wrześniu 1939 r.”, IPN Warszawa,
• „Okruchy teatru lalek”. Wystawa lalek teatralnych
ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie
Lubelskim posiada Wypożyczalnię dla Dorosłych,
Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnię
czasopism i Czytelnię internetową. Biblioteka została
wyposażona w kącik malucha, w którym milusińscy
spędzają czas oglądając książeczki, układając puzzle
i bawiąc się pluszakami.

Biblioteka prowadzi 2 punkty biblioteczne
w Przedszkolu nr 1 i nr 3. Książki w punktach
wymieniane są raz w tygodniu. W 2012 r. wypożyczono
w punktach 1698 woluminów, przy 265 zarejestrowanych
czytelnikach. Na koniec 2012 r. łączny stan księgozbioru
biblioteki wynosił 34594 woluminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w Gminie
Janów Lubelski realizuje Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, który prowadzi swoją działalność w Janowie
Lubelskim od blisko 40 lat.
Ośrodek będący jednostką organizacyjną Gminy,
zajmuje się utrzymaniem i zarządza obiektami
sportowymi tj.: Stadion Miejski, Kryta Pływalnia
5. Turnieje szachowe:
„Otylia”, organizacją imprez sportowych, sportowo• Grand Prix Lubelszczyzny
rekreacyjnych i promocyjnych oraz upowszechnianiem
• „Memoriał Wiesława Surtela”
• „Błogosławiony Jan Paweł II w drodze do świętości”, kultury fizycznej i sportu.
• Turniej szachowy w ramach zajęć podczas ferii
wystawa plenerowa,
zimowych dla dzieci i młodzieży
• „PRL w komiksie, komiks w PRL”, wystawa W 2012 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zakupił obiekt Jaskini Solnej, a obecnie prowadzi
plenerowa,
• „Wasza Solidarność – nasza wolność. Reakcje usługi w zakresie jej działalności.
emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu MOSiR organizuje imprezy sportowe i sportowowojennego”.
rekreacyjne, dla mieszkańców, w których udział biorą
całe rodziny. Do imprez takich należą:
Wydawnictwa: Janowskie Korzenie;
• IV Pływackie Mistrzostwa Amatorów „Pobij
Rekord Otylii” o puchar Burmistrza Janowa
Lubelskiego, w których udział wzięło 119
zawodników.

6. Kultura słowa:
• Konkurs Jednego Wiersza
• Mały Konkurs Recytatorski
• Jesienny Konkurs Recytatorski
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
• Przegląd Teatrów Wiejskich
• Powiatowy Przegląd Teatrów
i Młodzieżowych

Dziecięcych

7. Imprezy plenerowe:
• Jarmark Janowski
• Leśny Skarbiec/Zoom Natury
• Festiwal Artystów Filmu i Telewizji „Fart”
• Festiwal Kaszy „Gryczaki 2012”

Organizacja, w ramach programu „Ginące zawody”,
warsztatów wycinankarskich, garncarskich i plecionkarskich, dla dzieci i młodzieży w ramach spotkań
z twórcami ludowymi i autorami wystaw organizowanych
w Janowskim Muzeum.
Organizacja, w ramach programu „Ginące zawody” VI
Ogólnopolskich Spotkań Garncarskich – warsztatów
garncarskich z udziałem garncarzy z terenu całej Polski.

• IV Krajoznawczy Rajd Rowerowy – „Szlakami
Leśnego Skarbca” z udziałem 136 osób.
• VI Ogólnopolski Maraton Pływacki nad Zalewem
Janowskim (29.07.2012r.). Udział wzięło 53
zawodników, w wieku od 9 do 58 lat.
Ogółem w imprezach organizowanych przez MOSiR
w 2012 roku, wzięło czynny udział 1 474 osób. Na
obiekcie Stadionu Miejskiego w 2012 roku, Ośrodek
zorganizował 58 spotkań piłki nożnej w różnych ligach
rozgrywkowych.
W 2012 roku, na obiekt krytej pływalni odnotowano
ogółem 116 233 wejść, w tym 20 169 uczniów
i przedszkolaków z Gminy Janów Lubelski.
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Raport z działalności Gminy za 2012 r.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie Gminy Janów Lubelski działa 8 Ochotniczych
Straży Pożarnych: Janów Lubelski, Biała, Łążek
Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Ujście,
Zofianka Górna, Zakładowa OSP przy Fortaco. Przy
OSP Biała i OSP Janów Lubelski, działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze w liczbie ogółem 29 osób.
Liczba członków OSP:
• czynnych- 400 w tym 5 kobiet
• wspierających - 5 w tym 1 kobieta
• honorowych - 36
Liczba wyjazdów do akcji ratowniczo- gaśniczych:
• 31 pożarów
• 15 miejscowych zagrożeń

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU
Lokalną wspólnotę samorządową tworzą wszyscy
mieszkańcy naszej gminy. W skali lokalnej, gdzie władza
samorządowa reprezentuje sektor publiczny, powstaje
naturalna potrzeba współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach
najefektywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy
społeczne mieszkańców naszego środowiska.
Organizacje te, działają na rzecz małych społeczności,
są bardzo cennym wyrazicielem opinii publicznej
i oczekiwań określonych grup społecznych.
W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w 2012 r. zrealizowano działania
w oparciu o Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi i
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. Przygotowano i ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych, w następujących zakresach:
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
podpisano 4 umowy na ogólną kwotę 260 000,00
zł.
• Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych – 1 umowa na kwotę 32 000,00
zł.
wypoczynku
połączonego
• Organizowanie
z programem profilaktycznym, dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych – podpisano 3 umowy na ogólną
kwotę 21 000,00 zł.
• Wspieranie działalności świetlic środowiskowo –
wychowawczych – podpisano 2 umowy na kwotę
10 000,00 zł.
• Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania
problemom alkoholowym, jako element programów
psychoprofilaktycznych, tj. zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży – podpisano 12 umów na ogólną
kwotę 60 000,00 zł.
• Dofinansowanie organizowanych przez instytucje
i stowarzyszenia imprez o charakterze kulturalnym,
turystycznym, które mają na celu propagowanie idei
trzeźwości i zdrowego stylu życia w społeczności
lokalnej – podpisano 5 umów na ogólna kwotę
10 000,00 zł.
programów
i
przedsięwzięć
• Wspieranie
profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup
rówieśniczych – podpisano 1 umowę na kwotę
5 000,00 zł.
• Na wniosek organizacji pozarządowych zlecono
realizację zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert – podpisano 2 umowy na
łączną kwotę 8 100,00 zł.
Ogółem w 2012 r. rozdysponowano 479 000,00
zł, a realizowane projekty objęły ponad 1000
uczestników: dzieci, młodzież i dorosłych z terenu
naszej gminy.
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NAGRODY I WYRÓŻENIENIA ZDOBYTE PRZEZ GMINĘ JANÓW LUBELSKI W 2012 ROKU
• IV miejsce w Polsce w rankingu inwestycyjnym
• I miejsce w Polsce w rankingu wykorzystania
samorządów – wydatki inwestycyjne na
środków z Unii Europejskiej, podsumowującego
infrastrukturę techniczną za lata 2009-2011,
wydatki samorządów ze środków unijnych
w kategorii miasta powiatowe (Pismo Samorządu
w kategorii miasta powiatowe w latach 2007Terytorialnego WSPÓLNOTA);
2011 (Pismo Samorządowe „Wspólnota”);
• II miejsce Pana Krzysztofa Kołtysia Burmistrza
• Laureat V Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt
Janowa Lubelskiego, w rankingu Samorządowy
na medal” 2012 na najlepiej przygotowane
Menedżer Regionu (Puls Biznesu i agencja badatereny inwestycyjne (Polska Agencja Informacji
wcza TNS);
i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
• Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa
Lubelskiego został Burmistrzem Roku 2012
• Laureat Programu Promocji Gmin BUSINESS
a Gmina Janów Lubelski otrzymała Certyfikat
EXCELLENCE 2011/2012, w kategorii gmin
EURO-GMINA w Plebiscycie „EURO-GMINA”
miejsko-wiejskich (Stowarzyszenie Lubelski Klub
(Fundacja Gospodarcza Euro Partner);
Biznesu);

„ANTEK ROKU 2011”
„Antek Roku” jest wyróżnieniem przyznawanym za 4. Wolontariusz Roku – Anna Szmidt, Paweł
szczególne osiągnięcia na rzecz środowiska lokalnego, Wiśniewski, Maria Jeremiejew, Joanna Kulpa i Joanna
jak również promujących Gminę Janów Lubelski. Lenart
W 2012r. kapituła przyznała wyróżnienie następującym
osobom oraz środowiskom twórczym:
1. Człowiek Roku – Andrzej Łukasik
2. Promotor Roku – Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy
„JANOWIACY”
3. Talent Roku – Wioletta Flis, Krzysztof Łukasz
i Karol Lenart

5. „Super Antek” w kategorii Promotor Roku dla
Zespołu JARZĘBINA z Kocudzy
Opracowanie: Anna Jaremek, Piotr Sawicki

Stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak
w poprzednich, Urząd Marszałkowski w Lublinie
przyznał naszym 7 szczególnie uzdolnionym
uczennicom stypendium naukowe. Warunkiem jego
otrzymania jest m.in. wysoka średnia ocen. Dzięki
comiesięcznemu stypendium będą one mogły
zakupić pomoce naukowe, by pogłębiać i rozwijać,
pod kierunkiem opiekuna dydaktycznego, swoje
indywidualne zainteresowania.
Stypendystkami Lubelskiego Programu Pomocy
Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w roku szkolnym 2012/2013 zostały: Estera Barańska
kl. I b, Beata Bartyzel kl. I b, Karolina Drwal kl. II a,
Katarzyna Madras kl. III d, Adrianna Momot kl. III g,
Katarzyna Moskal kl. I b, Aleksandra Żuraw kl. I b.
Estera, Beata i Kasia Moskal rozwijają
zainteresowania polonistyczne, Ola interesuje się
historią, Kasia Madras sportem, natomiast Karolina
jest stypendystką z matematyki i fizyki.
Wszystkie uczennice systematycznie pracują,
uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez
opiekunów, przystępują do konkursów wiedzy,
artystycznych i sportowych, by swój rozwój
poświadczyć sukcesami w wybranej dziedzinie.
Ewa Wiechnik

Zatrzymać zimę dłużej niż na sekundę
I miejsce - Aleksandra Kosidło

II miejsce - Piotr Pizoń

III miejsce - Adrianna Momot

Kolejny zapaśnik JLKS
„Olimp” Janów Lubelski
na podium Pucharu
Polski

Wyróżnienie - Kinga Nowak

Światło złamane w kryształach lodu,
drzewa pokryte śniegiem, krzewy
leśne zasypane białym puchem – to
wszystko utrwalone w fotografii jest
wnikliwą i wrażliwą obserwacją zimowej,
niekoniecznie „nieożywionej” przyrody
Ziemi Janowskiej. Dostrzeżone okiem
kadru, te zwykłe miejsca ukazują pod innym
kątem znany nam region. To, co do tej pory
wydawało się nam normalne, zabłysło.
Okazuje się, że wystarczy spojrzeć
na zimowy krajobraz z większą uwagą,
a dostrzeżemy nie tylko jego piękno,
ale i barwy. Nie bez powodu mówi
się, że fotografia to obrazy malowane
światłem. Jak zauważymy autorzy zdjęć
zwrócili szczególną uwagę na zimowe
niebo. To fotografie zachodzącego

Wyróżnienie - Iwona Pudło

słońca, w którego jasności widać np.
zamarznięte kropelki wody. Samo światło
zostało ujęte na wiele sposobów. Piękne
promienie słoneczne przebijające się
przez drzewa ośnieżone śniegiem to
fotografia autorstwa Adrianny Momot (III
miejsce), w zainteresowaniu Kingi Nowak
(wyróżnienie) znalazło się zamarznięte
lodowisko, od którego odbija się światło
słońca, natomiast Aleksandra Kosidło
(I miejsce) postanowiła uwiecznić drzewa
przy jednej z dróg Ziemi Janowskiej,
przez które także przebijają się promienie
słoneczne. Zaś Piotr Pizoń (II miejsce)
w klimatach wieczornej pory postanowił
utrwalić fragment Zalewu Janowskiego.
W konkursie wyróżniona została także
Iwona Pudło, która ukazała pień drzewa

na tle strumienia jako fragment obiektu
leśnego Ziemi Janowskiej.
Autorzy wyżej wymienionych prac
to laureaci konkursu fotograficznego
„Zima w obiektywie”. Konkurs został
zorganizowany przez Janowski Ośrodek
Kultury, dla dzieci i młodzieży, w ramach
programu na tegoroczne ferie zimowe.
Uwiecznieniem pracy zwycięzców były
nie tylko nagrody sfinansowane przez Pana
Antoniego Florczaka (główny sponsor
konkursu) i JOK, ale także pozakonkursowa
wystawa, jaką mamy przyjemność oglądać
od 22 lutego do końca marca br.
Patrząc na te wszystkie prace, możemy
z pewnością stwierdzić, że wprowadzają
nas poza swój sensualny obraz, w stronę
tego, co było, a już nie ma.		
D.K.

Zawodnik „Olimpu”, Pizoń Kamil
wywalczył III m. w kat. wag. 63 kg na
Pucharze Polski Kadetów w zapasach styl
klasyczny w dn. 1-3.03.2013 w Poznaniu.
Kat. 63kg była najbardziej obsadzona startowało 46 zawodników z całego kraju.
Kamil wywalczył awans do Finałów XIX
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
JLKS „Olimp”
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ROZGRYWKI II EDYCJI JANOWSKIEJ LIGI HALOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO KRZYSZTOFA KOŁTYSIA
Dnia 3 marca zakończyły się rozgrywki
drugiej edycji Janowskiej Ligi Halowej o puchar
Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa
Kołtysia. Obecne zmagania trwały 3 miesiące
i zgłosiło się do nich 18 drużyn. Mecze
rozgrywane były na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej. W każdą niedzielę w godzinach
popołudniowych, mogliśmy obserwować
zmagania blisko 200 zawodników z samego
Janowa oraz pobliskich miejscowości. Należy
tutaj wspomnieć, że do rozgrywek zgłosiły się
zespoły z Krzemienia, Potoka, Modliborzyc,
Kawęczyna, Andzejowa, Zdziłowic, Chrzanowa oraz Zaklikowa. Tak więc, w porównaniu
z ubiegłorocznymi rozgrywkami zwiększyła się
liczba uczestników Ligi Halowej (w pierwszej
edycji udział wzięło 14 drużyn – przyp. Red.).
Nie zabrakło najmocniejszych zespołów
z zeszłorocznym zmagań oraz kilka debiutantów
jak drużyny chociażby z Chrzanowa
i Zaklikowa.
Wszystkie zespoły toczyły rywalizację
w dwóch turach, najpierw w fazie grupowej
zostały podzielone na dwie grupy, w każdej
po dziewięć zespołów. Następnie według
uzyskanych wyników z rozgrywek grupowych
w systemie pucharowym (przegrywający
odpada).
W grupie A zwyciężyła drużyna BRACIA
DALTON z kilkoma doświadczonymi
zawodnikami w składzie, jak choćby Marek
Krzysztoń, Paweł Sobótka czy niezwykle
bramkostrzelny Piotr Chmiel, którzy to nadal
grają lub mają za sobą występy w drużynie
Janowianka Janów Lubelski. Skład zespołu
znakomicie uzupełniali młodsi zawodnicy
starający się dotrzymać kroku swoim bardziej
doświadczonym kolegom. Drugie miejsce zajął
zespół FUTSAL ZAKLIKÓW, z kapitanem
w osobie Krzysztofa Jabłońskiego. Drużyna
niezwykle wyrównana i prezentująca równy,
wysoki poziom. Trzecia lokata przypadła
drużynie SĄ GORSI, w której składzie znalazło
się wielu młodych, obiecujących zawodników
jak chociażby Konrad Maziarz czy Paweł Miś.
W grupie B bezkonkurencyjna okazała
się drużyna PKS JADWIGA, która nie
przegrała żadnego meczu i tylko zespołowi
GALACTICOS udało się urwać punkty
faworytowi całych rozgrywek. Drużyna
GALACTICOS była „czarnym koniem” tej
grupy i ostatecznie uplasowała się na drugim
miejscu, a wyróżniali się w jej szeregach
w bramce Kaproń Jakub oraz w polu Jaworski
Mateusz i Kaproń Łukasz. Na trzecim miejscu
zmagania grupowe zakończył ubiegłoroczny
zwycięzca, tym razem grający pod inną
nazwą LA FURIA ROJA. Skład tej drużyny
uległ kilka zmianom, lecz nadal pozostawała
jednym z kandydatów do końcowego sukcesu.
W tej grupie należy wspomnieć o zespole
BŁĘKITNI, w którym występowali policjanci
z naszej komendy i był to jedyny „zakładowy”
zespół w rozgrywkach oraz drużynie CAPRI –
EXPRESS, która mogła liczyć na najgłośniejszy
doping ze strony swoich kibiców.
Tak oto po rozegraniu 72 meczów fazy
grupowej rozpoczęła się faza pucharowa. Do
tej części Ligi Halowej zdołało zakwalifikować
się 16 najlepszych zespołów. Zostały one
rozstawione według miejsc jakie zajęły
w tabeli fazy grupowej. Mecze te obfitowały
w jeszcze większe emocje i jak to zwykle bywa

w takim systemie i tym razem też nie obyło
się bez niespodzianek. Pierwszą „ofiarą” fazy
pucharowej została bardzo dobrze do tej
pory prezentująca się drużyna SĄ GORSI,
która musiała pożegnać się z marzeniami
o zwycięstwie już po meczu pierwszej rundy
play-off. Prawdziwe emocje zaczęły się
jednak dopiero od ćwierćfinałów, kiedy to na
„placu boju” zostało osiem najmocniejszych
ekip. Mecze ćwierćfinałowe były niezwykle
wyrównane i kończyły się zwycięstwem,
jedną lub dwoma bramkami, co świadczyło
o niezwykle wyrównanym poziome na tym
szczeblu rozgrywek. Najbardziej wyrównanym
meczem tej fazy rozgrywek był pojedynek
między drużynami PKS JADWIGA –
CHŁOPAKI Z BARAKÓW. Wystarczy
wspomnieć, że na 3 min. przed końcem
meczu 1:0 prowadził zespół CHŁOPAKI Z
BARAKÓW słusznie uznawany za „czarnego
konia” turnieju i dopiero „rzutem na taśmę”
faworyt zapewnił sobie zwycięstwo. W ekipie
przegranych, przez całą Ligę Halową bardzo
dobrze prezentował się bramkarz Damian
Drelich. W najlepszej czwórce turnieju
znalazły się trzy drużyny, które w poprzedniej
edycji również dotarły do półfinału, czyli
zespoły BRACIA DALTON, PKS JADWIGA,
ŚNIEGOWCY oraz debiutant w Janowskiej
Lidze Halowej drużyna FUTSAL ZAKLIKÓW.
Cztery najlepsze drużyny spotkały się
ze sobą w dwóch meczach półfinałowych
PKS JADWIGA – FUTSAL ZAKLIKÓW
i w drugim spotkaniu BRACIA DALTON
– ŚNIEGOWCY. Pierwszy mecz zakończył
się zwycięstwem drużyny PKS JADWIGA
2:0, chociaż do przerwy na boisku lepiej
prezentowała się drużyna z Zaklikowa. Tego
dnia szczęście było jednak przy zespole PKS
JADWIGA, który w drugiej połowie po dwóch
bramkach Piotra Szczeckiego zapewnił sobie
miejsce w wielkim finale.
Drugi półfinał dostarczył jeszcze większych
emocji. Do przerwy błysnął instynktem
strzeleckim Piotr Chmiel i po jego trafieniach
na tablicy mieliśmy wynik 2:0 dla drużyny
BRACIA DALTON. To jednak wcale nie
oznaczało końcowego sukcesu, gdyż grę
od początku meczu prowadziła drużyna
ŚNIEGOWCY i to ona miała znacznie więcej
sytuacji do strzelenia gola. Taki sam scenariusz
miał miejsce w drugiej połowie spotkania i jak
się potem okazało zespół ŚNIEGOWCY strzelił
na 3 min. przed końcem meczu honorowego
gola autorstwa Michała Krzaka. Mimo ambitnej
postawy do końcowego gwizdka nie udało się
doprowadzić do remisu i ostatecznie to drużyna
BRACIA DALTON awansowała do finału po
zwycięstwie 2:1. Co ciekawe, takim samym
rezultatem zakończył się ubiegłoroczny mecz
o 3 miejsce, w którym spotkały się oba zespoły.
Jednak w piłce jak to już pewnie każdy z nas
wielokrotnie słyszał suma szczęścia równa się
zero, a dlaczego? O tym za chwilę. Nim doszło
do meczu finałowego w spotkaniu o 3 miejsce
wystąpiły drużyny FUTSAL ZAKLIKÓW –
ŚNIEGOWCY. Zwycięstwo 3:2 pozwoliło
sięgnąć drużynie z Zaklikowa po 3 miejsce
w turnieju.
Do meczu finałowego przystąpiły zespoły
PKS JADWIGA – BRACIA DALTON. Już
przed pierwszym gwizdkiem jedno było pewne,
nie zawiedli kibice i znów ciężko było znaleźć

jakiekolwiek miejsce do oglądania meczu
na trybunach. Mecz finałowy znakomicie
rozpoczął się dla drużyny BRACIA DALTON,
atomowym uderzeniem w swoim stylu popisał
się Piotr Chmiel, nie dając szans bramkarzowi
drużyny przeciwnej na skuteczną interwencję,
uzyskując 25 bramkę w Janowskiej Lidze
Halowej. Później to zespół PKS JADWIGA
uzyskał optyczną przewagę i to on kreował grę
jednak niewiele z tego wynikało i tak pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 1:0. Druga
połowa rozpoczęła się zupełnie odwrotnie jak
pierwsza i to zespół PKS JADWIGA zdobył
bramkę doprowadzając do remisu. Bramka ta
była składną akcją całej drużyny, którą zakończył

Lubelskiego Krzysztof Kołtyś oraz Pan
Ryszard Majkowski. Licznie zgromadzeni
kibice nagrodzili oklaskami przedstawicieli
poszczególnych drużyn. Najlepsze cztery
zespoły otrzymały okazałe puchary, a trzy
najlepsze medale.
Przyznano też nagrody indywidualne. I tak
najlepszym strzelcem turnieju został Piotr
Chmiel z drużyny BRACIA DALTON, który
strzelił 25 goli. Za najlepszego bramkarza
jury uznało Dawida Jargieło z zespołu PKS
JADWIGA, który okazał się nieznacznie lepszy
od Damiana Drelicha z drużyny CHŁOPAKI
Z BARAKÓW. Odkryciem Ligi Halowej został
Adrian Michałek z zespołu GALACTICOS,

Zwycięscy Halowej Ligi Piłki Nożnej – BRACIA DALTON
celnym strzałem Michał Szczecki. Obraz gry po
tej bramce nie uległ zmianie i to nadal zespół
PKS JADWIGA prowadził, a drużyna BRACIA
DALTON próbowała wyprowadzać groźne
kontrataki. Ostatnie 90 sekund zespół BRACIA
DALTON grał w osłabieniu, gdyż wyrzucony
z boiska został jeden z zawodników tej drużyny.
Wynik jednak się nie zmienił mimo jednej
znakomitej okazji dla drużyny PKS JADWIGA.
I tak oto doszło do serii rzutów karnych. Były to
pierwsze „jedenastki” w tym roku, jednak obie
drużyny doskonale pamiętały ubiegłoroczne
półfinały, w których trzeba było strzelać rzuty
karne. Wówczas to drużyna PKS JADWIGA
wygrała swój mecz po serii rzutów karnych
(3:2 z drużyną ŚNIEGOWCY – przyp. Red),
a zespół BRACIA DALTON przegrał swój
półfinał po serii rzutów karnych (1:2 z drużyną
WEŹ SIĘ TATO). Pierwsza seria i wynik
brzmiał 1:0 dla drużyny BRACIA DALTON
i kiedy w drugiej serii zawodnik drużyny
PKS JADWIGA nie wykorzystał drugiego
rzutu karnego dla swojego zespołu nadarzyła
się okazja do rozstrzygnięcia finału. Presja
zwycięstwa sparaliżowała jednak strzelca i po 2
seriach sprawa została otwarta. Kolejny karny
dał zawodnikom PKS JADWIGA remis 1:1 i do
decydującego karnego podszedł Piotr Chmiel.
Jak przystało na lidera zespołu nie zawiódł
pewnie wykorzystując karnego i zapewniając
drużynie zwycięstwo oraz końcowy triumf.
Po zakończeniu finału odbyła się ceremonia
wręczania nagród i wyróżnień. Wyróżnienia
i nagrody wręczali Burmistrz Janowa

wyprzedzając nieznacznie swojego kolegę
z drużyny Mateusza Jaworskiego. Nagrodę
fair play za wzorową postawę na boisku i poza
nim otrzymał jednogłośnie Andrzej Wojtan
z zespołu ŚNIEGOWCY.
Tak oto przyszedł czas na kilka końcowych
słów i podziękowań. Poziom Janowskiej Ligi
Halowej według zawodników i kibiców był
wyższy, niż w roku ubiegłym i liczba drużyn
przystępujących do rozgrywek była większa.
Nie zawiedli oczywiście kibice, którzy licznie
i regularnie zapełniali trybuny hali sportowej
dopingując „swoje” drużyny, za co należą im
się szczególne podziękowania, gdyż dzięki nim
rozgrywki nabierały odpowiedniego kolorytu,
a zawodnikom grało się o wiele przyjemniej.
Podziękowania należą się również Urzędowi
Miejskiemu Janów Lubelski z Burmistrzem
Panem Krzysztofem Kołtysiem, który był
strategicznym sponsorem Janowskiej Ligi
Halowej oraz sponsorowi firmie BHP System
Ryszard Majkowski, za wsparcie finansowe.
Z tego miejsca chcieliśmy jeszcze raz
podziękować Pani Krystynie Ćwiek - Dyrektor
Szkoły Podstawowej za udostępnienie hali
sportowej na czas rozgrywek oraz Pani Irenie
Pałka za opiekę nad halą w czasie rozgrywania
meczów.
Tegoroczne rozgrywki dobiegły końca, tak
więc zapraszamy za niespełna rok pod koniec
2013 r. na kolejną edycję zarówno zawodników,
kibiców, jak i wszystkich innych, którzy
chcieliby wesprzeć naszą Ligę Halową.
Organizatorzy

Co słychać w Miejskim Klubie Sportowym „Janowianka”?
Patrząc na niejedne rozgrywki
zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „Janowianka”, trudno nam czasem
przypuszczać, jak wygląda jego stan pod
względem finansowym. Jak wiemy jest to
Klub, który liczy przeszło 90 lat (1922 –
na bazie janowskiego gimnazjum powstał
jedyny wówczas klub sportowy w mieście).
Nasi rodzice, czy nawet dziadkowie
i pradziadkowie, do dziś pamiętają te
wszystkie mecze, a chlubna jego nazwa
była i jest promocją miasta. Do dziś nie
jeden wspomina – „ach, co to był za mecz”.
Powstanie klubu, oraz jego rozwój
i funkcjonowanie, do chwili obecnej jest
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rezultatem owocnej pracy wielu ludzi,
którzy swym zaangażowaniem, promują
sport w środowisku janowskiej młodzieży.
Nowy Zarząd Klubu, który funkcjonuje
od listopada 2012 roku, w składzie:
Zygmunt Wasilewski (od 2 lat prezes
„Janowianki”), Ryszard Ślusarz – V-ce
prezes, Jan Kowalczyk – sekretarz, Ryszard
Wasilewski – skarbnik i członkowie: Jan
Ciupak, Stanisław Mazur, Bolesław Gzik,
Czesław Florek – członek kierownik
drużyny oraz Lilia Myszak – księgowa,
stara się zapewnić jak najlepsze jego
funkcjonowanie.
W klubie pracuje czterech trenerów:

Andrzej Wachowicz (seniorzy), Józef
Skrzypek (juniorzy starsi), Grzegorz
Sowa (juniorzy młodsi), Cezary Nafalski
(trampkarze).
Na dzień dzisiejszy w Klubie
zarejestrowanych jest 124 zawodników,
z czego 90% to piłkarze z Janowa
Lubelskiego i okolic, zaś pozostałe 10%,
z gmin Powiatu Janowksiego. Warto
tu odnotować, że 3 piłkarzy jest z poza
Powiatu Janowskiego. Zygmunt Wasilewski
zaznacza, iż „sytuacja finansowa Klubu nie
jest najlepsza, z roku na rok przekładane
jest zadłużenie z poprzednich lat”. Oprócz
głównego sponsora, jakim jest Urząd

Miejski w Janowie Lubelskim, swój
wkład w jego funkcjonowanie ma także:
Ekomel, Flis – Bud, Janex, Scuba Industry
Azzini Sergio. Jak podkreśla Prezes MKS
„Janowianki”, serdeczne podziękowania
kieruję w stronę wyżej wymienionych
sponsorów, a szczególnie w stronę Pana
Burmistrza – Krzysztofa Kołtysia, któremu
dziękuję, nie tylko za wsparcie finansowe,
ale i duchowe Klubu. Potrzeby jednak
przerastają środki finansowe, dlatego też,
Zarząd Klubu zwraca się z uprzejmą prośbą
do wszystkich sympatyków „Janowianki”
o jego wsparcie.
Redakcja

V Pływackie Mistrzostwa Amatorów „Pobij Rekord Otylii” – 2 marca 2013

Pływackie Mistrzostwa Amatorów
„Pobij Rekord Otylii” stały się tradycją.
O tym marzyliśmy, my organizatorzy, od
chwili gdy mistrzyni Otylia Jędrzejczak
przecięła wstęgę, otwierając w 2008 roku
pływalnię w Janowie Lubelskim. Przed
oczami wyobraźni przesunęły mi się
wtedy roześmiane twarze, prężne ramiona,
umięśnione nogi nowego pokolenia,
które miało wzrastać, korzystając
z dobrodziejstw nowoczesnego obiektu.
No i proszę. Gwar, przyjazna atmosfera,
wiele twarzy, na których zagościł wyraz
radosnego oczekiwania. To już po raz piąty,
spotykamy się na pływalni. Niewiarygodne,
jak to szybko minęło. Teraz jesteśmy jak
rodzina, która z radością zjeżdża się raz
do roku, by spotkać się, zobaczyć kto
jest wyższy o kilka centymetrów, kto
zmężniał, a komu wręcz ubyło lat. Wbrew
pozorom, mistrzostwa to nie tylko radosne
spotkanie, to czas na wysiłek, rywalizację
fair play, dumę i radość ze zwycięstwa.
W tym roku, na listę startową wpisało
się 102 osoby. Każda z nich wg regulaminu

imprezy, miała prawo do maksymalnie
trzech startów. W sumie mogliśmy oglądać
163 osobostarty.
Było nam niezmiernie miło, że Pan
Burmistrz Krzysztof Kołtyś – fundator
głównego trofeum, mimo napiętego
grafiku, znalazł chwilę, by spędzić ten
niecodzienny czas z nami. Niezwykle
ciepło dokonał otwarcia zawodów, by
poprzez osobiste zaangażowanie w doping,
szczęśliwie doprowadzić nas do radosnego
momentu dekoracji.
Rozdano 62 medale, w różnych
kategoriach wiekowych oraz puchary dla
najlepszych zawodników na dystansie 25
i 50 m oraz za najbardziej wymagający
technicznie wyścig motylkiem. Niemalże
połowa trofeów trafiła w ręce młodych
adeptów sztuki pływackiej, z prężnie
działającego w Janowie, Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej „Eska”. Rośnie młode
pokolenie mistrzów? Kto wie?
W sztandarowym „Wyścigu Otylii”
niepodzielnie i można powiedzieć
niemalże, tradycyjnie już, królował pan

TARGI EDUKACJI
I PRACY 2013

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP i Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, zapraszają
osoby pracujące, poszukujące pracy, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich
zainteresowanych na Targi Edukacji i Pracy „Kariera-planuję, decyduję, działam”, które odbędą
się 11 kwietnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Restauracji Hetmańskiej, przy ul.Zamoyskiego 53
w Janowie Lubelskim, w godz. 10.00-13.00.
Organizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki projektowi unijnemu „OHP jako realizator usług
rynku pracy”, w ramach którego funkcjonuje Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. W swojej
codziennej działalności Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, świadczy usługi z zakresu
poradnictwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej. Jednostka oferuje pomoc
w zakresie określania predyspozycji zawodowych, planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
wyszukiwania ofert pracy, ofert szkoleniowych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski tel./fax. 15 872 04 78; e-mail: mck.janowlubelski@ohp.pl

Zbigniew Kaproń, który nawet zdołał
poprawić swój ubiegłoroczny wynik o 2
setne sekundy. Pan Zbyszek wysoko stawia
poprzeczkę, choć z roku na rok, śmiałków
do rywalizacji w wyścigu głównym
przybywa. Nawet nie przypuszczaliśmy,
że w piątych mistrzostwach, trudnym
motylkiem popłynie aż 24 osoby.
W pływaniu, my Janowiacy już nie
raczkujemy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Z głębokim smutkiem żegnamy
Naszą Drogą Koleżankę
mgr Helenę Rożek
zmarłą po ciężkiej chorobie

dnia 17 marca 2013 r.
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy
głębokiego współczucia
Koleżanki i Koledzy
z Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

pragnie gorąco podziękować Burmistrzowi
Janowa Lubelskiego, za objęcie patronatem
zawodów, pomoc w ich organizacji oraz
za obecność. Szczególne podziękowania
dyrektor MOSiR, kieruje do ratowników
WOPR z Drużyny Nr 10 w Janowie
Lubelskim wraz z jej kierownikiem
p. Tomaszem Pecko, na czele oraz
instruktorów nauki pływania, bez których
organizacja zawodów byłaby niemożliwa.
Tekst: Organizatorzy, Foto: A. Florczak
„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...”
ks. Jan Twardowski
Z głębokim żalem żegnamy
Ś.P. Andrzeja Jonaka
Nauczyciela, Wychowawcę, Kierownika
Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół
Zawodowych w Janowie Lubelskim
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy szczerego współczucia
w tych trudnych chwilach.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych
w Janowie Lubelskim
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ESKA zgarnęła połowę medali

Na dzień 2 marca 2013 r., czekali wszyscy nasi
zawodnicy: wreszcie zawody w rodzinnym Janowie
Lubelskim. Wspaniała okazja, żeby zaprezentować
się swoim rodzicom, dziadkom i znajomym ze szkoły.

To już V edycja Pływackich Mistrzostw Amatorów
„POBIJ REKORD OTYLII”, o Puchar Burmistrza
Janowa Lubelskiego. Nasi zawodnicy startowali
indywidualnie, ale wszyscy solidarnie założyli barwy

klubowe, czyli charakterystyczne niebieskie stroje
i pomarańczowe koszulki. Do zdobycia było aż 63
medale, w 21 wyścigach do podziału pomiędzy
102 startujących. Nasi podopieczni, zdobyli prawie
połowę z całej puli, bo aż 30 medali. Siedemnaścioro
spośród 30 naszych młodych sportowców zdobyło
medal, z czego znaczna większość w dwóch
konkurencjach. Radości i zdjęciom nie było końca.
Zwycięstwo smakuje tym bardziej, że na janowskich
zawodach, stawili się prywatnie zawodnicy
z najlepszych klubów Lublina i Biłgoraja. Dla nas to
naprawdę wielka radość i satysfakcja, że mogliśmy
pokazać rodzicom efekty ciężkiej pracy ich dzieci,
to dzięki nim większość medali nie opuściła Janowa.
Informacje o sukcesach naszych podopiecznych,
które przekazujemy Państwu za pośrednictwem
GJ zaczęły procentować, chociażby w ten sposób,
że od marca rodzice 20 pierwszoklasistów chętnie
zapisywali dzieci do naszej sekcji pływackiej:
w ten sposób mamy już prawie 50 podopiecznych.
Sukcesów i zawodników nam przybywa, obecnie
szukamy sponsorów, aby móc propagować ten
wspaniały sport pośród naszej młodzieży. Trzymajcie
za nas kciuki.
Trenerzy ESKA

Przedstawiciele władzy w Janowie Lubelskim
Już po raz kolejny, Janowskie Koło Platformy
Obywatelskiej zorganizowało otwarte spotkanie dla
sympatyków Platformy Obywatelskiej. Mówiąc tu: „po
raz kolejny”, warto przypomnieć o wizycie Włodzimierza
Karpińskiego. W ostatnim czasie, a dokładnie 4 marca br.
Janów Lubelski, odwiedziła Lena Kolarska – Babińska
posłanka do Parlamentu Europejskiego, poseł Stanisław
Żmijan oraz Tomasz Pękalski - Członek Zarządu
Województwa Lubelskiego
Na spotkanie do Janowskie Ośrodka Kultury, przybyli
wszyscy Wójtowie z terenu naszego powiatu wraz
z Burmistrzem Janowa Lubelskiego. Przybyła także
dziesięcioosobowa grupa sympatyków i członków
z Biłgoraja. Ogólnie w spotkaniu z powiatu janowskiego
uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób. Byli to nie tylko
sympatycy i członkowie PO, ale także przedstawiciele
biznesu. Przybyłych gości przywitał Łukasz Drewniak, po
czym głos zabrała Lena Kolarska – Bobińska.
Posłanka PE, zapoznała zebranych z planowanymi
reformami UE, oraz z perspektywami budżetowym
naszego kraju. Gorącą dyskusję wywołały plany
dotyczące środków unijnych na infrastrukturę.
Tematem przewodnim spotkania stała się droga krajowa
S19. Nie padły jednak konkretne terminy dotyczące
rozpoczęcia budowy dróg, czy ich zakończenia. Ponadto

poruszono sprawę problemów w szkolnictwie. Chodzi
o dofinansowanie oświaty ze środków własnych gmin.
Z wypowiedzi padających z sali, uzyskaliśmy informacje,
że jest to problem o wiele większy, niż skromne środki na
infrastrukturę.
Głos zabrał m.in. Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Wójt
Gminy Dzwola Marek Piech. Wójt upominał się o remont
drogi 74, pomiędzy Frampolem a Janowem, tłumacząc,
iż wybudowana obwodnica we Frampolu, nie rozwiązuje
w jakikolwiek sposób bezpieczeństwa podróżowania
wspomnianym odcinkiem drogi. Natomiast Jerzy
Bielecki – Starosta Janowski, kolejny raz zwrócił się do

To już osiem lat, jeździmy przez świat

Było to 27 lutego 2005 roku, kiedy to po raz pierwszy
odbyło się założycielskie zebranie Stowarzyszenia
Przewoźników Regionu Janowskiego. Jak to w życiu
bywa, zanim doszło do jego powstania, odbyły się liczne
rozmowy, ścierały się różnorodne opinie dotyczące
celu i funkcjonowania Stowarzyszenia. Pomocą służyło

Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Przewoźników
z Białej Podlaskiej, którego zaangażowanie jest
nieocenione. Nieoceniony jest także wkład licznych
przedsiębiorców i transportowców z powiatu
janowskiego. Stowarzyszenie nawiązało współprace
z firmami i instytucjami, mającymi wpływ na tę
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dziedzinę gospodarki narodowej, a rezultaty są
widoczne. Od kilku lat w ramach Stowarzyszenia
prowadzone są szkolenia okresowe dla kierowców,
pozwalające na spełnienie wymogu aktualizacji
zawodowych, czyli wymianę prawa jazdy na nowe
zawodowe. Choć obecny rok nie należy do łatwych, to
jednak członkowie Stowarzyszenia, są dobrej myśli, że
przetrzymają kryzys i regres gospodarczy. Nie napawają
nadzieją wysokie ceny paliw, czy opłaty drogowe oraz
niskie stawki przewozowe. Ponadto, zakres kontroli nad
kierowcami, zaczął się drastycznie powiększać. Radary,
zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości, czy
nieoznakowane radiowozy ITD., nie ułatwiają pracy
przewoźnikom. Jednak członkowie Stowarzyszenia
Przewoźników Regionu Janowskiego z Janem Swachą
– prezesem, mają nadzieję, że w dalszym ciągu są
ludzie, na których można zawsze liczyć. Przypomnijmy,
że Stowarzyszenie powstało z własnych dążeń, bez
zewnętrznych inspiracji, bez żadnych doświadczeń.
Główny cel Stowarzyszeni, to nawiązanie współpracy
z innymi stowarzyszeniami i firmami, czy instytucjami
mającymi wpływ na tę dziedzinę gospodarki, został
osiągnięty.
Dorota Kozdra

przedstawicieli władz o zmianę przepisów finansowania
szkolnictwa.
Tomasz Pękalski zgłosił chęć spotkania, którego
tematem byłyby sprawy szkolnictwa. Obecne spotkanie
zakończyło się w spokojnej atmosferze. Jak zapewniają
władze Koła PO w Janowie Lubelskim, planowane są
kolejne wizyty z przedstawicielami władz RP. Warto
tu zaznaczyć, że tego typu spotkania, dają naszym
mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się na tematy
najbardziej interesujące i ważne dla naszego środowiska,
a w związku z tym dla społeczności lokalnej.
Redakcja

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Krzysztofowi Derusiowi
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Ojca

w imieniu Rady Miejskiej i pracowników Urzędu
Miejskiego w Janowie Lubelskim
składa
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś
„Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją”
Barbarze Nazarewicz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Ojca

w imieniu Rady Miejskiej i pracowników Urzędu
Miejskiego w Janowie lubelskim
składa
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś

Nasze zabytki c.d.
Kontynuując temat zabytków na terenie Gminy
Janów Lubelski pragniemy przedstawić kolejne obiekty
wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Tym razem
udamy się spacerkiem po ulicach Janowa Lubelskiego.
W tym celu cofniemy się w czasie do początków XVIII
wieku.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego (1815 r.), Janów
należał do obwodu zamojskiego, którego centrum
oraz siedzibą władz administracyjnych i sądowych
był Zamość. W związku z przekształceniem Zamościa
w twierdzę, ordynacja zamojska zaproponowała Janów
na nowe centrum administracyjne. Już w 1816 roku,
Stanisław Kostka Zamoyski, na gruntach zakupionych
od janowskich mieszczan zlecił wzniesienie budynków
administracyjnych i mieszkalnych dla carskiej
administracji Zarządu Obwodu Zamojskiego. Dziesięć
lat (od 1817 do 1827 roku) trwała tzw. przeprowadzka
i zabudowa Nowego Miasta.
O skali rozwoju tzw. Nowego Miasta świadczy fakt,
iż w szybkim tempie, chciano temu miejscu nadać
swoją rangę i odpowiedni charakter. Teren ten został
zaprojektowany jako nowe założenie urbanistyczne
połączone ze Starym Miastem trzema równoległymi
ulicami – obecnie: Prostą, Zamoyskiego i 14 Czerwca.
W jego centrum znalazł się czworoboczny rynek, przy
którym rozmieszczono działki od południowegozachodu i południowego-wschodu. Od północnegowschodu zaplanowano ogrody, natomiast czwarty bok
– północno-zachodni opierał się o pozostałości wałów
miejskich (ul. Wałowa). Na terenie nowego rynku
wzniesiony został w 1818 roku, obelisk ku czci Tadeusza
Kościuszki. Niebawem, gdyż już w 1820 roku założono
park miejski – jeden z pierwszych w Królestwie Polskim.
W podobnie szybkim tempie szły pracę nad rozbudową
dalszego terenu. Pomimo faktu, iż początkowo zakładano
parcelację pod zabudowę tylko dwóch pierzei (ciąg
frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu
po jednej stronie ulicy lub placu), jednak już wkrótce w
płn. - wsch. pierzei wybudowano więzienie i Sąd Policji
Poprawczej, a nieco później w płn. części obecnego

parku (niezadrzewianej) cerkiew prawosławną.
Rozplanowanie Nowego Miasta w zakresie
szerokości i głębokości bloków zabudowy, nawiązywało
gabarytami do modułu użytego podczas lokacji Janowa,
jednak już dla działek, na których powstała zabudowa
mieszkaniowa zastosowano inny projekt, ale według
jednego wzorca.
Nowe Miasto, w swym zasadniczym kształcie
przetrwało do dnia dzisiejszego. Zachowały się gabaryty
działek wraz z historyczną zabudową (poza zabudową
gospodarczą, park - rozszerzony o działkę, na której
istniała cerkiew - rozebrana w 1929 r. po zniszczeniu
w trakcie pożaru 1922 r.) oraz więzienie i sąd.
Patrząc na archiwalne zdjęcia, obrazujące budynki
dawnego Janowa, można pokusić się o wiele pytań.
Każde z tych budynków kryje swoją historię, nie jeden
„duch czasu”, zamieszkał w tych murach. Dziś ulice
zdobią kolorowe domy, a miejsce przykładowo byłego
więzienia - jest zabytkiem. Dlatego też, dla jednych
te budynki to nic innego jak „kamienie historii”.
Przeglądając archiwalne zdjęcia, warto czasem wyjść
poza jego obręb i posiłkując się odpowiednią literaturą
przenieść się w tamte czasy, nakreślić życie codzienne
ich mieszkańców. Ile ludzi przeszło tymi ulicami, nie
jeden zachowany kamień, gdyby tylko umiał mówić
opowiedziałby ciekawą historię.
A teraz trochę faktów. W granicach Nowego Miasta,
do ewidencji zabytków wpisano, szereg samodzielnych
obiektów: przy ul. J. Zamoyskiego - DOM KOMISARZA
POWIATU ob. dom mieszkalny (nr 50), DOM
NACZELNIKA POWIATU ob. dom mieszkalny (nr
48), KANCELARIA OBWODU ZAMOJSKIEGO ob.
budynek administracyjny (nr 52), KASA OBWODU
ob. dom mieszkalny (nr 58), dom mieszkalny (nr domu
54 i 58), domy mieszkalne przy ul. Ogrodowej nr 2, 4
i 6 oraz Park Miejski z obeliskiem Tadeusza Kościuszki.
Opracowano na podstawie Kart Adresowych Gminnej
Ewidencji Zabytków, autorstwa J. Studzińskiego. Zdjęcia
i grafiki archiwum Urzędu Miejskiego.
W.F

„BARKA” DPS dawniej i dziś
„BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Janowie Lubelskim, funkcjonuje w naszym
mieście od ponad sześćdziesięciu lat. O tym, jak ważną
rolę pełnił i pełni dla swych mieszkańców, mogliśmy
się przekonać zarówno dawniej, jak i dziś.
W okresie II wojny światowej poszczególne
budynki, zostały zbudowane z przeznaczeniem, jako
mieszkania dla rodzin niemieckich. Nie zostały one
jednak wykończone, ani też zamieszkane. Wskutek
działań wojennych uległy natomiast poważnemu
zniszczeniu.
Po wojnie, ówczesne Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej, zainicjowało i przeprowadziło
remont poszczególnych budynków, przeznaczając je
na Dom Opieki Społecznej dla Przewlekle Chorych.
Wspomniany zakład rozpoczął swoją działalność
w 1950 roku…

W latach 1965 – 1970 w Domu Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim, został przeprowadzony remont,
w wyniku którego, strome dachy kryte dachówką
zamieniono na pokazanym na zdjęciu. Dobudowano
też piętra do poszczególnych pawilonów…

Wiosną 1994 roku, wokół pawilonów, rozpoczęto
prace mające na celu utwardzenie terenu i ułożeni
kostki nawierzchniowej, która znacznie poprawiła
wygląd dróżek wokół poszczególnych obiektów.

Obecnie „BARKA” Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, jest
jednostką budżetową Powiatu Janowskiego, ma
charakter ponadlokalny, posiada 180 miejsc i jest
przeznaczony dla: osób przewlekle somatycznie
chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle
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Fragment pierzei płd.-wsch. Rynku Nowego Miasta - lata 60-te

Fragment pierzei płd.-zach. Rynku Nowego Miasta - lata 80-te

psychicznie chorych, kobiet i mężczyzn.
Dom jest usytuowany w siedmiu jednopiętrowych
budynkach na powierzchni ponad 2 hektarów.
Mieszkańcy Domu, umieszczani są w poszczególnych
budynkach, w zależności od posiadanej dysfunkcji.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające na poziomie obowiązującego
standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Dom osiągnął obowiązujący standard, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
19.10.2005 r., w sprawie domów pomocy społecznej
i przez to uzyskał w grudniu 2006 roku, zezwolenie na
prowadzenie Domu na czas nieokreślony.
Placówka dysponuje 92 pokojami: 31 pokoi
jednoosobowych (w tym 13 z łazienkami), 33 pokoi
dwuosobowych, 28 pokoi trzyosobowych. Budynki
pozbawione są barier architektonicznych i otoczone
alejkami spacerowymi. Dom posiada plac z fontanną.
Na terenie DPS-u znajdują się: kaplica, świetlica,
gabinet psychologa, pomieszczenia do fizykoterapii,
kinezyterapii i terapii zajęciowej. W każdym budynku
mieszkalnym znajduje się: gabinet zabiegowy, jadalnia,
kuchnia podręczna i pokoje dziennego pobytu. Dom
posiada własną kuchnię, pralnię i kotłownię gazową.
O możliwości umieszczenia osób w Domu,
informacji udzielają pracownicy socjalni „BARKA”
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wiejska
12, 23-300 Janów Lubelski, tel/fax (015) 8720-824.
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WIELKI TURNIEJ W KRON-ie
Turniej integracyjno-sportowy w tenisa stołowego odbył
się dnia 14 marca br. w sali konferencyjnej janowskiego
szpitala. Organizatorem był Klub Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim. W zawodach

uczestniczyli członkowie, wolontariusze organizacji,
a także młodzież z internatu Zespołu Szkół Zawodowych
w Janowie Lubelskim oraz z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Potoczku.
Celem zawodów była integracja kilku środowisk poprzez
zabawę i sport. Zdobywca pierwszego miejsca turnieju
powiedział, że wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami.
Głównym sędzią turnieju był Krzysztof Waldemar Kołtyś.
Patronat nad zawodami objęła Ewa Janus Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.
Red

Kręgle
to jest to

Janowiacy lubią grać w kręgle. Mogliśmy się o tym
przekonać, w sobotę 16 marca 2013 roku. Tego dnia
spotkaliśmy się na kręgielni Krytej Pływalni „Otylia”,
by obserwować, drugą już edycję Mistrzostw Janowa
w Bowlingu „STRIKE”. Zawody zostały objęte
patronatem przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Janowa Lubelskiego - Panią Ewę Janus. Zawody są
organizowane specjalnie dla mieszkańców Gminy
Janów Lubelski, by swoich sił w tej dziedzinie
spróbowali tylko amatorzy, dla których gra w kręgle
to hobby, przyjemny sposób na spędzanie wolnego
czasu, sposób na relaks. Do turnieju, zgłosili się tym
razem, wyłącznie mieszkańcy Janowa Lubelskiego,
więc postanowiliśmy gorąco kibicować wszystkim.
Po kilku ciepłych słowach skierowanych przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
do wszystkich uczestników Mistrzostw, Pani Ewa
Janus oficjalnie otworzyła rozgrywki. Zawodnicy
sprawnie wylosowali miejsca w grupach i główny
sędzia zawodów Pan Darek Brytan przypomniał
podstawowe zasady rozgrywek. Jeszcze tylko tabele
kolejności gier trafiają na tablicę i już pierwsze kule
powędrowały do rąk zawodników. Pani Beata Magier,
jako jedyna kobieta w zawodach dostała handicap w
postaci dodatkowych punktów za ilość kręgli zbitych
w dwóch rzutach przed każdą kolejną grą. Jak się
szybko okazało dla pani Beaty handicap prawie zawsze
wynosił 10.
Mistrzostwa stały na bardzo wysokim poziomie,
zaś wyniki punktacji znacznie przewyższyły
osiągnięcia zawodników startujących w jesiennej
edycji Janowskiego Turnieju w Bowlingu, który
skupia zawodników profesjonalnie zajmujących się
grą w kręgle. Być może Janowiacy grają prawie na

profesjonalnym poziomie lub też osiągnięciom takim,
w dużym stopniu sprzyjała bardzo ciepła i rodzinna
wręcz atmosfera w trakcie rozgrywek.
Zwycięzcą Mistrzostw został biorący po raz pierwszy
udział w imprezie tego typu młody zawodnik Sebastian
Brytan. Tuż za nim uplasowała się Pani Beata Magier,
która zdobyła również nagrodę za najwyższy wynik
punktowy z jednej gry (188 pkt.) Trzecie miejsce zajął
Pan Piotr Habit, wielokrotnie nagradzany podczas
zawodów organizowanych na kręgielni Krytej Pływalni

„Otylia”. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Zdzisław
Surtel, Krzysztof Kuźnicki, Dariusz Rząd i Remigiusz
Magier. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pragnie gorąco
podziękować Pani Ewie Janus – Przewodniczącej Rady
Miejskiej Janowa Lubelskiego, za objęcie patronatem
zawodów i ufundowanie trofeów oraz za osobistą
obecność, gorący doping, ciepłą, serdeczną atmosferę
i doskonały kontakt z zawodnikami.
M.D.

Wystawa koronek Pani Henryki Drzazgi

Do dnia 5 kwietnia 2013r. w „SALI
KAMERALNEJ” Janowskiego Ośrodka Kultury, można oglądać wystawę
Pani Henryki Drzazgi.
Pani Henryka jest mieszkanką
Rataja Ordynackiego. Jej pasją od
najmłodszych lat są robótki ręczne
wykonywane szydełkiem. Technikę
posługiwania się szydełkiem poznała
od swojej babci i mamy. Obecnie,
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będąc na emeryturze i korzystając
z każdej wolnej chwili, ze szczególną
pasją wykonuje z nici różne wyroby,
a efekty jej pracy możemy zobaczyć
i podziwiać na tej wystawie.
Od dwóch lat Pani Henryka
należy do Klubu Pracy Twórczej,
działającym przy Janowskim Ośrodku
Kultury. Tutaj może dzielić się
swoimi umiejętnościami z innymi

uczestniczkami klubu, jak również
wzbogacać własne. Jej wyroby były
jak dotąd prezentowane na wystawach
w Lublinie, Zamościu, a nawet
w Berlinie. Dzisiaj efekty swojej pasji
przedstawia mieszkańcom Janowa
Lubelskiego i okolic, w miejscu,
w którym żyje i tworzy.
L.W.

