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Nowoczesny dworzec
w janowskim Rynku –
pierwsza prezentacja
koncepcji

W
wyniku
konsultacji
społecznych
przeprowadzonych w maju 2013 r. mieszkańcy
Janowa Lubelskiego zdecydowali o pozostawieniu
dworca autobusowego w Rynku. Jak pamiętamy
wcześniej poważnie przygotowywano się do
przeniesienia dworca na teren dawnego błonia
nad rzeką Biała, rozważano też lokalizację za
Rejonem Energetycznym. Decyzja o utrzymaniu
dworca wypływała głównie z docenienia wygody
takiej lokalizacji dla mieszkańców, wyrażano też
obawy o opustoszenie placu i spadek atrakcyjności
handlowej starego centrum po ewentualnym
przeniesieniu dworca.
Po wstępnych poprawkach, po raz pierwszy
publicznie prezentujemy koncepcję architektoniczną rewitalizacji południowej części rynku
z przebudową dworca autorstwa pracowni
SKUBIK-ART z Janowa Lubelskiego.
Założenie architektoniczne
Zadaniem architektów było znalezienie
rozwiązania, które pogodzi wizję aranżacji
rynku, najważniejszej przestrzeni miejskiej
Janowa, z trudną i uciążliwą funkcją dworca,
poprawiając jednocześnie jego funkcjonalność
i bezpieczeństwo. W zasadniczych elementach
koncepcja spełnia te oczekiwania.
Architekci przedstawiają wizję kontynuacji
„zielonej ramy” z klonów opasującej rynek.
W tej kwaterze placu, miejsce klonów zastępuje
projektowany budynek wielofunkcyjny o formie
inspirowanej wysokim żywopłotem. Przeszklone
elewacje z rysunkiem rozgałęzionych krzewów są
przykryte „koroną” płaskiego dachu.
Budynek dworca zlokalizowany został
w centralnej części tej kwatery rynku, na
wysokości obecnej wiaty dworcowej. Bryła została
ukształtowana tak, by nie zakłócić ekspozycji
kościoła.
c. d. na str. 6

Styczeń - Luty 2014

Budżet Gminy Janów Lubelski został
jednomyślnie uchwalony
„Przedstawiony budżet jest owocem naszej wspólnej pracy,
jest naszym wspólnym dziełem. Zmiany, które się pojawiły
w jednej części wynikają z przesunięcia refundacji wydatków
inwestycyjnych poniesionych z funduszy europejskich, które
nie zostały nam zrefundowane w 2013 r. i ta refundacja przeszła
na 2014 r., a w drugiej części wynikają z nowych inwestycji,
które wspólnie ustaliliśmy i do budżetu wprowadziliśmy”
- wyjaśnił Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego
podczas 40. sesji Rady Miejskiej tzw. budżetowej, która odbyła
się 30 stycznia br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Przewodnim
tematem sesji były uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
2014 – 2017 oraz Uchwała Budżetowa na 2014 rok. Ponadto
w programie obrad sesji znalazło się wiele istotnych kwestii
związanych z naszym życiem społecznym i gospodarczym.
Nie bez powodu w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
i dyrektorzy instytucji gminnych. Przedstawiony budżet
jak podkreślił Burmistrz „jest budżetem zabezpieczającym
prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek gminnych.

Jest to budżet ambitny i będzie trudny do realizacji. To budżet
wielkich i mniejszych inwestycji, który przygotowuje nas do
nowych funduszy unijnych”.
c. d. na str. 3

Zmiany na drogach, czyli budowa S19

Planowana inwestycja S19 ucieszy za kilka lat niejednego
podróżnika. Lubelski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, uzyskał zezwolenie środowiskowe na jej
budowę. Pierwsze prace dotyczące budowy drogi ekspresowej
na odcinku Lublin – Rzeszów ruszą we wrześniu 2014 roku.
Początkowo będą one dotyczyć 9,8 km odcinka zachodniej
obwodnicy Lublina.
c. d. na str. 7

Coraz bliżej do solarów

Poprzez losowanie ustalono kolejność wykonywania instalacji

Rozstrzygnięto przetarg dotyczący instalacji solarów. Do
przetargu zgłosiło się dziewięć firm, spośród których wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum firm Lider
Konsorcjum: „PPHU” PION-BUD” Katarzyna Rej – firma
z Malborka, oraz uczestnik konsorcjum: DOMOTERMIKA
Krzysztof Majewski – firma z Kwidzynia. Maksymalna łączna
wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu umowy to kwota
rzędu 7 970 296, 24 zł (brutto). Przedmiot umowy obejmuje
prace związane z projektowaniem i instalowaniem 1040 instalacji
solarnych, w tym 1037 dla budynków prywatnych i 3 dla
budynków użyteczności publicznej. Przypomnijmy, ze montaż
instancji solarnych realizowany jest w ramach projektu pn.: „ECOENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013”. Planowany termin
realizacji prac upływa z dniem 30 września 2015.
Gmina Janów Lubelski informuje, iż dnia 1 lutego 2014
roku nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Wpłat za montaż
instalacji solarnych i pieców na biomasę, uiszczamy na nowy
numer rachunku bankowego 25 9410 0000 2001 1019 9010
0001 prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie
Lubelskim, ul. Wiejska 3 lub w kasie Urzędu Miejskiego ul.
Zamoyskiego 59.
Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem
instalacji. Niedokonanie całości wpłaty przed montażem
instalacji będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie
i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy. Wszystkich
wpłat należy dokonać w tym roku. Właściciele posesji, które
zostały wylosowane do montażu solarów w tym roku, powinni
dokonać wpłat niezwłocznie. Natomiast właściciele posesji,
w których montaż planowany jest w 2015 roku, powinni dokonać
wpłat do końca bieżącego roku.
Jak zaznacza Burmistrz Janowa Lubelskiego - „ze względu na
tak dużą ilość instalacji solarnych postanowiliśmy prace rozłożyć
na 2 lata”. 				
c.d. na str. 7

Uwaga zmiana rachunku bankowego Gminy Janów Lubelski
Gmina Janów Lubelski informuję, iż z dniem 01 lutego 2014 roku zmianie ulega numer rachunku
bankowego.
Rachunek bankowy po zmianie:
25 9410 0000 2001 1019 9010 0001
prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, ul Wiejska 3

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2014 rok
Dochody budżetu gminy na 2014 rok to: 57 463 055,31 zł

Podatki i opłaty - 8 153 442,57 (podatek rolny, leśny, od nieruchomości; podatek od środków transportowych;
wpływy z opłaty skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; wpływy z róznych opłat)
Dochody z majątku gminy - 2 829 440,00 (wpływy za zarząd; wieczyste użytkowanie nieruchomości; dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)
Subwencje - 13 090 430,00 (część oświatowa - 9 649 122,00; część wyrównawcza i równoważąca - 3 441 308, 00)
Środki finansowe Uni Europejskiej - 14 207 680,77
Udziały w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa - 7 900 661,00 (podatek dochodowy od osób
fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych)
Dotacje na zadania zlecone gminie - 4 378 659,00
Dotacje na zadania własne gminy - 5 219 344,66
Pozostałe dochody - 1 683 397,31

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok to: 58 717 130,88 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 481 017,77
Wydatki na turystykę, kulturę fizyczną i sport - 1 673 610,00
Wydatki na drogi - 1 781 148,27
Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie - 300 000,00
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną, opieke wychowawczą - 16 624 585,00
Wydatki na turystykę - 6 585 041,45
Wydatki na gospodarkę komunalna i ochrone środowiska - 14 723 869,42 (w tym: wydatki na realizację inwestycji
- 11 725 369,42; wydatki na oczyszczanie miasta i wsi - 641 100,00; wydatki na utrzymanie zieleni - 215 000,00;
oświetlenie w gminie - 687 000,00; gosp. odpadami komunalnymi - 1 200 000,00; pozostałe wydatki - 255 400,00)
Wydatki na pomoc społeczną - 7 791 380,00
Administracja publiczna - 3 950 251,94
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania
przestrzennego - 1 668 278,00
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 1 038 000,00
Wydatki związane z obsługą długu - 628 949,82
Pozostałe wydatki - 470 999,21

WYDATKI INWEST YCYJNE
Symbol

Nazwa

Wydatki razem
Grupa 112
Wydatki na zadania własne
Dział 600
Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa parkingu przy bloku 36 - ul. Wiejska
Modernizacja ulicy Targowej
Przebudowa ulicy Partyzantów
§6050
Przebudowa ulicy bocznej Wojska Polskiego
Dokończenie chodnika na ulicy Różanej
Modernizacja drogi w Łążku
Budowa łącznika między blokami na ul. Wiejskiej
Rozdz.60095 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§6050
Budowa chodnika przy budynku OSP Momoty Górne
Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Regulacje stanów prawnych
§6060
Regulacje w tytułu scalenia działek w m. Ruda
Inne wynikające z działalności referatu
Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja remizy w Łążku
§6050
Budowa remizy w Ujściu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
§6060
Zakup agregatu i hydrantu dla OSP Zofianka
Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PT Odwodnienie osiedla Przyborowie
PT Aktualizacja dokumentacji sieć wod-kan do
§6050
ośrodków wypoczynkowych nad zalewem
PT Przydomowe oczyszczalnie ścieków Łążek, Ujście,
pozostałe
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§6050
Program gospodarki niskoemisyjnej
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie oświetlenia - Łążek Przymiarki
Budowa oświetlenia na Osiedlu Przyborowie
Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej
§6050
Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Bialskiej do Białej
Budowa oświetlenia na ul. Podlipie
Budowa oświetlenia na ul. Wojska Polskiego
Budowa oświetlenia na ul. 11 Listopada

2.

Plan roku 2014
22 169 777,87
3 162 312,00
950 920,00
937 900,00
937 900,00
80 400,00
350 500,00
170 000,00
187 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
13 020,00
13 020,00
13 020,00
1 118 447,00
1 118 447,00
1 118 447,00
20 000,00
998 447,00
100 000,00
217 000,00
217 000,00
212 000,00
12 000,00
200 000,00
5 000,00
5 000,00
575 945,00
68 000,00
68 000,00
5 000,00
6 000,00
57 000,00
63 345,00
63 345,00
63 345,00
430 400,00
430 400,00
6 400,00
200 000,00
44 000,00
50 000,00
30 000,00
60 000,00
40 000,00

Symbol

Nazwa

Plan roku 2014

Rozdz.90095 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§6050
Przebudowa odcinka sieci gazowej w ul. Partyzantów
Dział 926
Kultura fizyczna
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§6050
Modernizacja hali sportowej
Wydatki na programy finansowane z udziałem
Grupa 120
środków UE
Dział 600
Transport i łączność
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie chodnika w m.
§6050
Momoty Górne
§6057
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie chodnika nr
§6059
2808L w zakresie chodnika ul. Bialska w Janowie Lub.
Dział 630
Turystyka
Rozdz.63095 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§6050,
§6057, §6059 Inwestycja „Budowa Parku Rekreacji ZOOM Natury”
Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§6050
Rozbudowa remizy w Białej
§6057
Budowa remizy Momoty Dolne
§6059

14 200,00
14 200,00
14 200,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
19 007 465,87

Dział 900

11 149 424,42

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§6050
§6057
§6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Inwestycja - „Kontynuacja kompleksowej gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Janów Lubelski

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§6050,
§6057,§6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Inwestycja - „EKO - energetyczny Janów Lubelski”

460 000,00
460 000,00
460 000,00
240 000,00
220 000,00
6 558 041,45
6 558 041,45
6 558 041,45
6 558 041,45
840 000,00
840 000,00
840 000,00
650 000,00
190 000,00

2 699 424,42
2 699 424,42
2 699 424,42
8 450 000,00
8 450 000,00
8 450 000,00

Ogłoszenie w związku z planowaną w 2014 r. uroczystością nadania
medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

W związku z planowaną w 2014 r. uroczystością nadania medalu „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” (50 lat i więcej), prosimy wszystkich zainteresowanych z terenu miasta
i gminy Janów Lubelski o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie
Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 2 (parter), tel. 015
8724321, w terminie do 30 marca 2014 r.
Kierownik USC Dorota Walikowska

Budżet Gminy Janów Lubelski został jednomyślnie uchwalony
c. d. ze str. 1
Obecnie mamy przygotowaną dokumentacje na kanalizacje wodno – ściekową
Białej I i Białej II, na kanalizacje ul. Kamiennej, części
ul. Stokowej, kończymy dokumentacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
w miejscowościach wiejskich
naszej gminy” – wyliczał Burmistrz Janowa Lubelskiego.
Należy tu odnotować, że w bieżącym roku gmina zamierza
rozpocząć wykonywanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół, termomodernizacji OPS i termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela. Ponadto Gmina
planuje także rozpocząć dokumentację na przebudowę
Rynku Starego Miasta, mowa o części dworcowej. Co
więcej, gmina będzie przygotowywać także aktualizacje
uzbrojenia starych ośrodków wypoczynkowych znajdujących się nad zalewem, chodzi o wykonanie wodociągów
kanalizacji oraz główne ciągi pieszo jezdne.
Budżet Gminy Janów Lubelski został jednomyślnie
zatwierdzony, a w nim…
Jak zaznaczyła Pani Monika Machulak – Skarbnik Gminy
- „projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na
2014 – 2017, który został przedstawiony na listopadowej
sesji, uległ zmianie, wobec powyższego pojawiły się nowe
wydatki na inwestycje”. Jak zaznaczyła Pani Skarbnik
- „w latach 2014 – 2015 realizowane będą wydatki
na aktualizację dokumentacji sieci wodociągowych
do ośrodków wypoczynkowych nad zalewem oraz
odwodnienie osiedla Przyborowie”. Planowane dochody
budżetowe zmieniły się w porównaniu z projektem
na 2014 rok wynoszą 57 463 055,31 zł. Planowane
wydatki budżetu gminy uległy wzrostowi w porównaniu
z projektem i wynoszą 58 717 130,88 zł. Wydatki
majątkowe są wyższe z projektem uchwały i wynoszą
22 319 277,87 zł. Jak podkreśliła Pani Monika Machulak
„w związku z przedstawionymi zmianami przewiduję
się, że rok 2014 zamknie się deficytem w wysokości
1 254 075,57 zł, przy planowanej w projekcie budżetu
nadwyżce w kwocie 121 924,43 zł. Deficyt budżetowy
zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji
komunalnych. W następnych latach z kolei przewidywane
jest osiągnięcie nadwyżki budżetowej” – wyjaśniła Pani
Skarbnik.
Uchwała budżetowa na 2014 rok, czyli…
Planowane dochody budżetowe, jak odnotowała
Pani Skarbnik z projektem uchwały uległy zmianie i na
2014 rok wynoszą 57 463 055,31 zł. Dochody bieżące
38 831 190,96 zł, dochody majątkowe 18 631 864,35
zł. Warto tu podkreślić, że dochody majątkowe wzrosły
w porównaniu z projektem budżetu o 3 714 000 zł na
skutek: przesunięcia wpływu środków UE na 2014 r.,
(mowa o inwestycji - Rewitalizacja historycznego centrum
Janowa Lubelskiego i Budowa Parku Rekreacji Zoom
Natury - jest to kwota ok. 1 700 000 zł, planowanego
wpływu środków UE z nowej inwestycji Kontynuacja
Kompleksowej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie
Janów Lubelski etap IV – 1 865 000 zł., dotacja na
modernizację remizy w Łążku w kwocie 15 771, 85 zł,
ponadto 150 000 zł z Ministerstwa Sportu na modernizację
nawierzchni hali przy PSP z OI w Janowie Lubelskim

(połowa kwoty z Ministerstwa), kolejno planowana
dotacja na projekt „Wiedza i umiejętności kluczem
do wiedzy”, uległa zmianie z kwoty 207 863,04 zł na
82 321,39 zł. Należy tu zaznaczyć, że w nowym projekcie
budżetu gminy na 2014 rok, wprowadzono dochody
i wydatki na nowy projekt realizowany przez OPS pn.:
„Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej
w środowisku lokalnym” w kwocie 168 347 zł (projekt
będzie całkowicie finansowany ze środków UE i budżetu
państwa. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach
wynoszą 58 717 130,88 zł i jest to wzrost w porównaniu
z projektem budżetu przedstawionym na listopadowej
sesji o 4 906 400 tys. zł. Wydatki na zadania inwestycyjne
na 2014 r., po zmianach wynoszą 22 169 777,87 zł,
w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z udziałem środków UE – 18 922 995,66 zł. W budżecie
Gminy Janów Lubelski na 2014 rok, są nie tylko
inwestycje dofinansowane ze źródeł Unii Europejskiej,
czy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
ale także szereg inwestycji mniejszych. Należą do nich:
budowa parkingu przy bloku 36 ul. Wiejska, modernizacja
ul. Targowej, przebudowa ul. Partyzantów, przebudowa ul.
Wojska Polskiego, dokończenie chodnika na ul. Różanej,
budowa łącznika między blokami na ul. Wiejskiej, budowa
chodnika przy budynku OSP Momoty Górne, dokończenie
modernizacji remizy w Łążku, rozpoczęcie budowy remizy
w Ujściu, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Łążku, Ujściu, Momotach, przebudowa sieci gazowej
ul. Partyzantów, budowa oświetlenia placów, ulic i dróg.
Przykładowo budowa oświetlenia na nowym osiedlu
Przyborowie, budowa oświetlenia na ul. Leśnej, budowa
oświetlenia na odcinku od ul. Bialskiej do Białej I, budowa
oświetlenia na ul. Wojska Polskiego, ul. 11 Listopada –
to tylko niektóre „drobne” inwestycje, które znalazły się
w uchwalonym budżecie gminy.
Ponadto podczas 40. sesji Rady Miejskiej został
przyjęty statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Janowie Lubelskim, który omówił Tomasz Pietras
– dyrektor zakładu. Natomiast temat dotyczący
uchwały w kwestii określenia dworców i przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Janów
Lubelski oraz warunków, zasad i stawek opłat za korzystanie
z nich przez operatorów i przewoźników, przedstawiła
Anna Szkup – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Logistyki Urzędu Miejskiego. Głos w tej sprawie zabrał
Henryk Jarosz. W swej wypowiedzi poruszył kwestie
przystanków znajdujących się przy tzw. Fabryce Maszyn,
i przystanku znajdującego się przy tzw. Starym Szpitalu.
Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że te
przystanki są przy drodze krajowej, gmina nie odpowiada
za ich stan. Jednakże jak zaznaczył Pan Krzysztoń - gmina
wystosuje odpowiednie pismo do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych w tej kwestii. W porządku obrad sesji
znalazł się temat dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej. Elżbieta Michalska – Kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu
Miejskiego, przedstawiła ofertę sprzedaży gruntów nad
zalewem, które przeznaczone są pod usługi turystyki
i wypoczynku, zabudowę pensjonatową, zabudowę
letniskową indywidualną i tereny usług. Jak podkreśliła
Pani Kierownik, są to działki objęte planem „Zalew”
w sąsiedztwie Parku Rekreacji Zoom Natury. Końcowym
tematem spotkania było omówienie wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014

Rozpoczynamy pracę nad „Janowską Kartą Dużej Rodziny”

Istotnym elementem polityki społecznej
na rzecz rodzin wielodzietnych (model
2+3) realizowanej przez Gminę Janów
Lubelski jest przystąpienie do realizacji
programu „Karta Dużej Rodziny”.
Głównym celem
„Janowskiej Karty
Dużej Rodziny”, jak wskazuje nazwa jest
ułatwienie dużym rodzinom dostępności
do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz
do usług i towarów oferowanych przez
instytucje i przedsiębiorców znajdujących
się na terenie naszej Gminy. Z programu
mogłaby skorzystać rodzina w której
wychowuje się troje lub więcej dzieci w
wieku do 18 roku życia lub do 25 roku
życia (w przypadku gdy dziecko uczy się/
studiuje) lub bez ograniczenia wieku w
przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności
bądź całkowitej niezdolności do pracy i

samodzielnej egzystencji.
W realizacje projektu włączyły się takie
instytucję jak: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Janowski Ośrodek Kultury,
Muzeum Regionalne, Spółka Zalew Zoom
Natury, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Poprzez swoje oferty, które proponują
ulgi wyżej wymienione instytucje m.in. za
korzystanie np. z basenu, kręgli, z Jaskini
Solnej, z Parku Liniowego, Parku Rekreacji,
kina, nauki tańca, śpiewu, dzieci i młodzież
będą mieć zwiększone szanse rozwoju.
Warto tu podkreślić, że partnerem „Karty
Rodziny Dużej” może zostać każda
instytucja, jednostka, bądź firma, która
zechce przygotować ofertę dla dużych
rodzin. Dlatego zapraszamy do udziału
organizacje pozarządowe i partnerów
biznesowych.
Dorota Kozdra

– 2020, który został przedstawiony przez Magdalenę
Kolasę – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim. Z ważniejszych kwestii należy
odnotować, że OPS ma na uwadze, aby zwiększyć liczbę
osób korzystających z pomocy. Dotychczas z pomocy
Ośrodka korzystały osoby, których dochód nie przekraczał
kwoty 456 zł na jednego członka rodziny. Prezentowana
uchwała mówi o tym, aby ten dochód podnieść do kwoty
684 zł, aby zwiększyć ilość osób, które mogłyby korzystać
z uprawnień OPS. Należy tu podkreślić, że 340 tys. to łączna
kwota, jaka jest przeznaczona na dożywianie. W tym 60%
pochodzi z budżetu państwa, zaś 40% z budżetu gminy.
Do form dożywienia OPS w Janowie Lubelskim należą:
posiłki w szkołach, przedszkolach, świadczenia rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych, zasiłki pieniężne
w okresie wakacji. Ostatni punkt dotyczący interpelacji
i wolnych wniosków ogniskował wokół tematu odśnieżania
dróg wiejskich i wewnętrznych na terenie Gminy Janów
Lubelski. Był to niewątpliwie temat dyskusyjny.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

SPOTKANIE - SOLARY

W związku z realizacją projektu „ECO-ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI” Gmina
Janów Lubelski zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców biorących udział
w projekcie montażu KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, które odbędzie się w Domu
Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim w sali na I piętrze wg poniższego
harmonogramu.
28 luty 2014r
(piątek)

1 marzec 2014
(sobota)

godzina 16.00
godzina 17.30
godzina 19.00
godzina 12.00
godzina 14.00
godzina 16.00

obszar nr 1
obszar nr 2
obszar nr 3
obszar nr 4
obszar nr 5
mieszkańcy, którzy nie mogą
w w/w terminach
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Ach co to był za rok… 2013
Ach co to był za rok… myślimy o minionych kolejnych
dwunastu miesiącach wpisujących się w kalendarz 2013
roku. Nowy Rok to nie tylko moment, który skłania do
refleksji i budowania nowych planów, czy zamierzeń, to
także czas, kiedy wspominamy, podsumowujemy. W tzw.
telegraficznym skrócie, czyli…
W 2013 roku, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa
Lubelskiego zajął 5 miejsce w rankingu „Samorządowy
Menadżer Regionu 2012 w Województwie Lubelskim”.
Natomiast gmina Janów Lubelski zajęła I miejsce
w rankingu wykorzystania środków unijnych w latach
2009 – 2012 w Polsce wśród miast powiatowych.
W minionym roku obchodziliśmy 10 – lecie
JSNP HUMANUS, 50 – lecie powstania organów
statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego i 60 –
lecie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Janowie Lubelskim. 25 – lecie kapłaństwa obchodził
ks. Dariusz Socha, 40 - lecie – ks. Stanisław Budzyński,
natomiast 50 - lecie ks. Jan Sobczak. 2013 Rok obfitował
w szereg wydarzeń o charakterze patriotycznym. Dnia
1 marca miały miejsce obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, 11 kwietnia uroczystość upamiętniająca 150
rocznicę Powstania Styczniowego i odsłonięcie tablicy
upamiętniającej uczestników Powstania Styczniowego
na Ziemi Janowskiej, 3 maja Janów Lubelski świętował
222. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 16
czerwca uczestniczyliśmy w obchodach Walk na
Porytowym Wzgórzu, zaś we wrześniu w uroczystościach
74. rocznicy Zakończenia Działań Obronnych płk.
Tadeusza Zieleniewskiego w Momotach Górnych, a 11
listopada świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania
Niepodległości.
Ponadto nasz czas umiliły takie imprezy jak – Gra
terenowa „Przygoda w Zoomie Natury”, Festiwal
Folkloru Jarmark Janowski, Dni Janowa Zoom Natury, XI
Janowski Turniej Szachowy, Festiwal Kaszy „Gryczaki”.
Nasza reprezentacja była także obecna na powiatowych
Dożynkach, które w minionym roku odbyły się
w Dzwoli. Uczestniczyliśmy w Festiwalu FART, którego
gościem był aktor Kazimierz Kaczor. Swoją wiedzę
mogliśmy pogłębić na wielu interesujących wystawach
zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim. Wystawa z okazji uczczenia 150-lecia
Powstania Styczniowego i związany z nią konkurs
plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, wystawa
„Nauki dawne i niedawne”, „Janów Lubelski w obiektywie
żołnierza Wehrmachtu 1939 – 1941”, czy „W 526 dni
dookoła Polski. Jak Kazimierz Paluch przemierzył kraj
w X rocznicę odzyskania niepodległości?”
Dnia 2 sierpnia, już po raz kolejny miał miejsce
Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Na Rozstajnych Drogach”
zorganizowany przesz Szkołę Suki Biłgorajskiej, czyli
przez Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów. Miłe wrażenia
pozostawiły udział w Ogólnopolskich Spotkaniach
Garncarskich w Łążku Garncarskim. W czerwcu
mogliśmy mieć przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym
koncercie orkiestry Wind Orchestra Lovran, zaś przez
cały maj, o poranku nad Janowem Lubelskim roznosiły
się dźwięki pieśni Maryjnych płynące od strony balkonu
kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela.
W 2013 roku, odwiedził nas Krzysztof Cezary Buszman
– poeta, Maciej Orłoś - prezenter telewizyjny, ponadto
w Janowie Lubelskim zrealizowano kolejny odcinek do
programu „Nie ma jak Polska” i program kulinarny „Co
się jada u sąsiada”. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
gościł autor powieści grozy Stefan Darba i autorka
baśni Wioletta Piasecka. Nasi uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjum wzięli udział w licznych
konkursach o charakterze naukowym i wokalnym,
jak i turniejach sportowych. Jeśli już mowa o sporcie,
w miesiącu maju odbył się Zlot Motocyklistów na terenie
Parku Rekreacji Zoom Natury, który przyciągnął około
500 miłośników jednośladowców z różnych zakątków
Polski, zaś upalne lato nad Janowski Zalew ściągnęło
około 6 tys. turystów jednego weekendu. Mówiąc
o Janowskim Zalewie, wspomnieć należy, że 28 lipca miał
miejsce VII Ogólnopolski Maraton Pływacki.
W 2013 roku, przeprowadzone zostały prace
rewitalizacyjne związane z historycznym centrum
Janowa Lubelskiego. W ramach projektu wykonano
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Burmistrz Janowa Lubelskiego Przyjacielem Rodziny

Powiatowe Dożynki w Dzwoli

Uroczystości na Porytowym Wzgórzu

Festiwal Kaszy Gryczaki 2013

Zawody wędkarskie nad Zalewem

Festiwal Kaszy Gryczaki 2013

remont pomnika Tadeusza Kościuszki, fontanny,
kompleksu „ogrodu spacerowego”. Ponadto remont
ośmiu placów zabaw, siedmiu ulic, termomodernizację
dwóch przedszkoli, termomodernizację siedmiu
bloków mieszkalnych oraz rewitalizację Janowskiego
Sanktuarium. Po pracach remontowych oddano do
użytku Park Miejski, którego uroczyste otwarcie miało
miejsce podczas imprezy GRYCZAKI. Ponadto Park
Rekreacyjny Zoom Natury nad Zalewem Janowskim,
został wzbogacony o bezpłatną siłownię na powietrzu,
dostosowaną do czterech grup wiekowych. Zbudowano
przystań żeglarską, zakupiono nowy sprzęt do
wypożyczania: rowery wodne i kajaki.
W minionym roku z wizytą do Janowa Lubelskiego
przyjechała Lena Kolarska-Bobińska – posłanka do
Parlamentu Europejskiego, poseł Stanisław Żmijan,
Tomasz Pękarski – członek Zarządu Województwa
Lubelskiego, Jarosław Kaczyński – lider PiS, Krzysztof
Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego,
prof. Mirosław Piotrowski – poseł do Parlamentu
Europejskiego, Tadeusz Cymański – poseł do Parlamentu
Europejskiego, Antoni Macierewicz – wiceprezes PiS,
Zuzanna Kurtyka, Senator i Rektor Państowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Chełmie - Józef Zając, Jacek
Czerniak - lubelski poseł z SLD. Wybrano nowe władze
PO w Janowie Lubelskim, otwarto biuro poselskie Poseł
Elżbiety Kruk i Senatora Grzegorza Czeleja.
Zaś dnia 22 grudnia, w towarzystwie przepięknej
pogody uczestniczyliśmy się po raz pierwszy w spotkaniu
wigilijnym w samym sercu miasta na Janowskim Rynku.
Zaznaczmy, że to tylko niektóre wydarzenia wymienione
w tzw. telegraficznym skrócie, które miały miejsce
w minionym już 2013 roku.
Dorota Kozdra

Dzień Rodzinki na Białej

Park Miejski po rewitalizacji

Majówka w DPS „BARKA” im. Jana Pawała II

Gmina oferuje do sprzedaży działki w kompleksie rekreacyjno wypoczynkowym „Zalew” w Janowie Lubelskim
Rada Miejska w Janowie Lubelskim, w dniu
21 listopada 2012 r., uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
turystyczno-rekreacyjnych „Zalew” w Janowie
Lubelskim.
Na podstawie powyższego planu w 2013 r. został
wykonany podział nieruchomości gminnych,
w wyniku którego powstały między innymi 24
działki o powierzchni od 0,08 ha do 2,04 ha, które
są przeznaczone pod usługi turystyki i wypoczynku,
zabudowę pensjonatową, zabudowę letniskową
indywidualną i tereny usług. Są to działki położone
w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym „nad
zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM
Natury, przyległe do terenów leśnych „Lasy Janowskie”.
Obecnie przygotowywane są materiały do
ogłoszenia przetargów na sprzedaż powyższych
działek. Przewidywany termin ogłoszenia przetargów
to czerwiec 2014 r.
Informacje o przetargach zostaną podane do
publicznej wiadomości na stronach internetowych
Urzędu
Miejskiego
(www.janowlubelski.pl,
umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl) oraz w prasie i na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Ponadto Gmina posiada do zbycia działkę o pow.
1,4363 ha położoną w Janowie Lubelskim przy ul.
Świerdzowej (przyległa do nieruchomości hotelu
Królewski) w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM
Natury, przeznaczoną na realizację i utrzymanie usług
rekreacyjnych i rozrywkowych. Przetarg na zbycie tej
działki zostanie ogłoszony w miesiącu lutym 2014 r.
Gmina posiada również w swojej ofercie do zbycia
6 atrakcyjnych nieruchomości położonych w Janowie
Lubelskim przy ul. Leśnej (Obrówka) przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży,
położenia i przeznaczenia działek można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul.
Zamoyskiego 59 pok. nr 22 lub telefonicznie, tel. nr:
15 87 24 316, 15 87 24 673.
Opracowała: E.Michalska - Referat Gospodarki
Przestrzennej i gruntami

Obradowano nad planem
zagospodarowania przestrzennego

Dnia 17 stycznia br. miało miejsce posiedzenie Gminnej
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w siedzibie
Urzędu Miejskiego. Gminna Komisja Urbanistyczno
– Architektoniczna jest ciałem doradczym Burmistrza
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Opinia Komisji jest niezbędna do uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego. Należy tu zaznaczyć, że
zgodnie z wymogami ustawy połowa składu Komisji to osoby
z uprawieniami architektonicznymi lub urbanistycznymi.
W spotkaniu uczestniczyli m. in. Jolanta Zezulińska –
Architekt Miejski, Andrzej Paleń – Naczelnik Referatu
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim, Elżbieta Michalska – Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego,
Barbara Kowal-Słotwińska oraz eksperci z Wojewódzkiego
Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie: Emilia
Niećko i Jacek Babuchowski. Wyżej wymienione osoby
to członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu komisji
uczestniczył Waldemar Futa – inspektor ds. planowania
Referatu Architektury i Planowania Urzędu Miejskiego,
a także pracownicy firmy „Kanon” – Grzegorz Chojnacki,
Kamil Filiński – główny projektant, Inga Hutkowska –
koordynator.
Ostatnie spotkanie było trzecim posiedzeniem.
Przedmiotem spotkania było zaopiniowanie czterech planów,
które były poddane dyskusji na wcześniejszym posiedzeniu
komisji. Mowa tu o zaopiniowaniu projektu MPZP
Janów Lubelski – Nowe Centrum, Wschód, Przyborowie,
Zaolszynie/Ruda, oraz zaopiniowaniu projektu zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierowników Zagospodarowania
Przestrzennego – obszar Gminy. Druga część spotkania
dotyczyła prezentacji i zaopiniowania MPZP Janów Lubelski
– Obrówka/ Kompleks Leśny, prezentacji i omówienia
MPZP Janów Lubelski – Południe – Ogrody, oraz prezentacji
i omówienia zmiany MPZP Gminy Janów Lubelski.
Jak zostało wyżej wspomniane, opinia Komisji jest ważnym

Jolanta Zezulińska – Architekt Miejski „niektóre z uzgodnień
będą musiały być powtórzone, dlatego terminy zakończenia
procedury nieco się przedłużą. Na połowę 2014 roku, zakłada
się uchwalenie i opublikowanie planów: Stare Centrum,
Nowe Centrum, Wschód, Przyborowie, Zaolszynie/Ruda
i I etap zmiany planu Gminy Janów Lubelski. Natomiast
pozostałe plany tj. Południe – Ogrody, Obróbka/Kompleks
Leśny i II etap zmiany planu Gminy, wymagają długotrwałej
procedury zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

OFERTY PRACY. PARK REKREACJI
„ZOOM NATURY” POSZUKUJE

etapem procedury przed uchwaleniem planu przestrzennego.
Eksperci - urbaniści biorący udział w spotkaniu pomagają
weryfikować zapisy planistyczne, które później są bardzo
ważne. Dlatego powinny być jasne i jednoznaczne
w interpretacji. Plan jest przepisem prawa. Warto tu zaznaczyć,
że to co zostanie zapisane w planie decyduje o warunkach
i typie zabudowy.
Obecnie trwa uzgadnianie tych wszystkich planów
z instytucjami, których opinia jest konieczna do ich
zatwierdzenia i uchwalenia. Mowa o takich instytucjach
jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Powiatowa
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Wojewódzki Konserwator Zabytków. Uwagi tych
instytucji będą nanoszone na rysunek planu. Jak zaznacza

Osób, które nie boją się wyzwań na stanowiska:
• animator laboratorium edukacyjnego,
• instruktor parku linowego,
• pracownik gastronomii,
• specjalista ds. technicznych (informatykelektromonter),
• pracownik porządkowo-gospodarczy.
Wymagane kompetencje podstawowe: umiejętność
pracy w zespole oraz ukierunkowanie na wysoką jakość
obsługi klienta, elastyczność, odporność na stres,
pro-aktywność, zdolność do szybkiego uczenia się
i motywacja do rozwoju. Wysoko oceniane będą osoby
posiadające wiedzę i doświadczanie zgodne z wybranym
stanowiskiem.
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów
aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) w formie
papierowej na adres Pływalnia Otylia, ul. Skorupki 9 pok.
Nr 24, lub w formie elektronicznej na adres zalewsp@
vp.pl. Informujemy, iż będziemy kontaktować się tylko
z wybranymi osobami.
Na dokumentach prosimy o dopisanie następującej
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
ze zm.).”
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Nowoczesny dworzec w janowskim Rynku - pierwsza prezentacja koncepcji

Skwer B

Część centralna

Skwer C

Gastronomia - sezonowe ogródki kawiarniane w alei
obwodowej; targ koszyczkowy (czwartki); wystawy stałe/
czasowe; rekreacja - wzbogacenie zieleni, studnia, drugi pas
klonów, gazony z murkami, siedziska, ławki; rowerki dla
małych dzieci - na placyku i w alejkach.

Scena rozkładana - imprezy kulturalne, promocyjne, targowe,
religijne - Rajd Motocyklowy; Taniec Uwielbienia; Wigilia
Janowska; spotkania integracyjne, koncerty kameralne Dzień Rodzinki; start i finał imprez, gier terenowych; postój
pojazdów turystycznych - bryczki, kolejka kołowa; promocja,
historia miasta - mini ekspozycje w kubikach w nawierzchni;
oznakowanie turystyczne; mini sztuczne lodowisko.

Dworzec autobusowy, busy - nowy obiekt wielofunkcyjny
z poczekalnią, wiatą peronową, stanowiska odjazdowe;
toalety; postój taxi; informacja turystyczna, promocja Janowa
Lubelskiego; kawiarnia z małą gastronomią i ogródkiem
letnim; zieleń, siedziska, ławki ,efekty wodne, świetlne

c.d. ze str.1
Obiekt o prostej konstrukcji mieści od strony kościoła
całkowicie przeszkloną poczekalnię o pow. ok. 30 m2 oraz
od strony Świerdzowej kawiarnię z małą gastronomią,
toaletami, informacją turystyczną o pow. ok. 120 m2,
a na przyległym placu wygodne miejsce na ogródek letni.
Pośrodku budynku projektuje się wygodne zadaszone
przejście do strefy odjazdów mieszczące ok. 130 osób
oczekujących.
Lekki, nowoczesny pawilon o intrygującej formie,
szczególnie przy nocnej iluminacji, będzie bardzo
wyrazistym akcentem w spokojnej zabudowie Rynku,
również wtedy, gdyby nie udało się zrewaloryzować
kamienic, w sposób pokazany na wizualizacjach. Błędem
byłoby nawiązywanie architektoniczne do zabudowy rynku,
obiekt zlokalizowany na placu może być tylko rodzajem
akcentu a nie powinien przypominać kamieniczki.
Rozwiązanie komunikacyjne
Na podstawie danych od operatora przewidziano cztery
bezpieczne stanowiska odjazdowe dla wsiadających od
strony wjazdu od Sukienniczej. Analiza ruchu na dworcu
wykazuje, że takie rozwiązanie jest wystarczające dla
obecnych potrzeb, a odpowiednie dostosowanie rozkładu
odjazdów na pewno pozwoli na utrzymanie płynności
i komfortu obsługi podróżnych i przewoźników.
Wyjazd i włączenie dla autobusów i busów do ul
Zamoyskiego znajduje się na wysokości schodów
wejściowych do domu towarowego tj. w odległości ok.
14-22 m od zabudowy ul. Rynek. Takie rozwiązanie
komunikacyjne uzyskało akceptację Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Bezpieczeństwo
i płynność ruchu w rejonie włączenia i przejścia dla pieszych
zapewniałaby sygnalizacja świetlna akomodacyjna ze
specjalnym sterowaniem. Jednocześnie likwidacji uległyby
obecne włączenia do ul. Zamoyskiego z ul. Rynek i na osi
ul. Bialskiej.
Koncepcja zakłada, że organizacja wjazdu od ulicy
Zamoyskiego pozostałaby bez zmian - poprzez ul.
Sukienniczą. Pewną poprawę sytuacji w tym rejonie można
uzyskać poprzez: samą organizację ruchu, wyłączenie
niektórych odcinków z parkowania, ograniczenie prędkości.

Sytuacja mieszkańców ul. Rynek ulegnie zdecydowanej
poprawie, bowiem wzdłuż kamienic zostanie urządzona
płyta pieszojezdna szer. ok. 12m z pasem zieleni z klonami
kulistymi, podobnie jak to ma miejsce w innych rejonach
rynku (Wesoła, Kilińskiego). Płyta będzie służyła głównie
do obsługi zabudowy mieszkalno-usługowej ul. Rynek.
Dla wszystkich będzie też korzystna likwidacja obecnego
bardzo uciążliwego parkingu dla busów i autobusów, co
powinno spowodować ograniczenie ilości wjeżdżających
pojazdów.
Przy dworcu w alei z klonami równolegle do parkingu
przy Sukienniczej przewidziano postój TAXI.
Funkcje Rynku, zieleń, woda
Zaproponowana obsługa dworca pozwala na
zminimalizowanie jego uciążliwości. Dzięki skanalizowaniu
ruchu kołowego cała centralna część rynku może
być swobodnie zagospodarowana dla potrzeb ludzi
oczekujących, możliwości spędzania czasu wolnego,
rekreacji rodzinnej. Rynek będzie mógł gromadzić
bezpiecznie ludzi na wystawach, spotkaniach, imprezach
integracyjnych, kulturalnych, patriotyczno-religijnych,
cieszących się coraz większym powodzeniem. Wydaje się,
że optymalne miejsce rozkładania sceny, z uwagi na bardzo
dobrą widoczność, znajduje się pośrodku południowej
części placu. Miejsce to położone na osi ul. Świerdzowej
prowadzącej nad zalew i do kompleksu leśnego,
w sezonie letnim byłoby wygodne dla postoju pojazdów
turystycznych, bryczek, kolejki kołowej, stąd mogłyby
startować biegi, gry terenowe, szlaki rowerowe.
Wychodząc naprzeciw licznym postulatom zwiększenia
ilości zieleni, na obrzeżach płyty rynku architekci
proponują zielone gazony oraz dodatkowy szpaler klonów
kulistych, powstanie w ten sposób aleja, która będzie
mogła służyć branży gastronomicznej do aranżacji letnich
ogródków kawiarnianych. Plac przed dworcem będzie
również urządzony zielonymi gazonami, ławeczkami,
wzdłuż przeszklonych elewacji projektanci proponują stałe
murki z zielenią i siedziskami.
Na etapie projektu realizacyjnego z pomocą specjalistów
i regionalistów będą dopracowane elementy wyposażenia
związane z nowoczesną informacją turystyczną, promocją

miasta i regionu. W przeszklonych kubikach umieszczonych
w nawierzchni rynku będzie możliwość umieszczenia
stałych podziemnych ekspozycji związanych z przeszłością
Janowa Lubelskiego, z pokazaniem poziomów dawnego
rynku i nawarstwień konstrukcji, np. nawierzchni z „kocich
łbów”, czy zaaranżowanych śladów po bombardowaniach
września 1939 r.
Konsultacje
Koncepcja nowego dworca została omówiona 11 lutego
na spotkaniu Konwentu Rozwoju Gminy z udziałem
zainteresowanych mieszkańców ul. Rynek i Sukienniczej.
Na spotkaniu pojawiły się wiele postulatów, które będą
rozpatrywane w dalszych pracach. W związku z mocną
artykulacją tematu uciążliwości dworca, powróciły
propozycje przeniesienia obiektu poza centrum, między
innymi na komunalny teren położony przy ulicy Jana
Pawła II pomiędzy przedszkolem a kościołem Św. Jadwigi
Królowej.
Po burzliwej dyskusji Konwent zdecydowanie poparł
zasadnicze elementy koncepcji, w szczególności w zakresie
obsługi komunikacyjnej. Wykluczono zaproponowany
przez mieszkańców ul. Rynek pomysł lokalizacji obiektu
w części centralnej z komunikacją poprowadzoną przez
środek placu w ulicę Świerdzową. Takie rozwiązanie byłoby
niebezpieczne dla pieszych, zniweczyłoby wieloletnie
starania o przywrócenie walorów użytkowych historycznej
przestrzeni publicznej i na kolejne dziesięciolecia
uczyniłoby z rynku miejsce przeznaczone li tylko dla ruchu
samochodowego.
Obecnie po raz pierwszy publikujemy koncepcję
w Gazecie Janowskiej, jednocześnie zapraszamy do
zapoznania się z bogatszym materiałem graficznym, który
ukaże się niebawem na miejskiej stronie internetowej.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wyrażania opinii
na temat zaprezentowanego rozwiązania. Gmina ma
szansę jeszcze w tym roku ubiegać się o dofinansowanie tej
inwestycji, więc perspektywa rewitalizacji i przebudowy
dworca jest jak najbardziej realna, zróbmy wszystko co
możliwe, by była to inwestycja trafiona architektonicznie
i funkcjonalnie.
Architekt Miejski: Jolanta Zezulińska

6.

Zmiany na drogach, czyli budowa S19
c. d. ze str. 1
Prace potrwają około 2,5 roku, Kolejne 80 km drogi
do granicy województwa lubelskiego z województwem
podkarpackim zostanie oddane do użytku w 2019/2020
roku, a w związku z tym i 5,5 km obwodnicy znajdującej
się na terenie gminy Janów Lubelski. Należy podkreślić,
że trasa prowadząca przez naszą gminę będzie posiadać
trzy węzły drogowe: w Kopcach (możliwość wjazdu na
Janowską Strefę Inwestycyjną Borownica), Jonakach
i Łążku (wcześniej także będzie węzeł w Modliborzycach
i w Polichnie). Ponadto droga na tym odcinku ma być
dwujezdniowa tzn. posiadająca po dwa pasy w każdą

stronę. Inwestycja na całym odcinku Rzeszów – Lublin
będzie wykonana ze środków unijnych na lata 20142020. Warto tu zaznaczyć, że droga S19 przez zachodnią
obwodnicę Lublina połączy nas z S17, co niewątpliwie
ułatwi nam dojazd nie tylko do większych miast w Polsce,
ale i w Europie.
Droga S19 według projektu przebiegać będzie przez
tereny gmin: Kraśnik, Szastarka, Modliborzyce, Janów
Lubelski, Jarocin, Ulanów i Nisko. Przebieg koncepcji
trasy przedstawiają zamieszczone mapki. Trasa omija
miejscowości Polichna, Modliborzyce, Janów Lubelski.
Dorota Kozdra

Jak segregujemy odpady – wstępne podsumowania

Z dniem 1 lipca 2013 r. weszła
w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku, która zobligowała
wszystkie gminy w Polsce do zmiany
metody zagospodarowania odpadów.
Mieszkańcy korzystają z systemu,
którego głównym celem jest zapewnienie większego porządku, lepszej
segregacji, zmniejszenia zaśmiecenia
środowiska, czy wyeliminowanie dzikich wysypisk.
Mija przeszło pół roku, od kiedy
gminy odpowiedzialne są za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nadszedł czas wstępnych podsumowań. Łączne koszty gospodarki
odpadami w gminie Janów Lubelski

w roku 2013 to suma rzędu: 576 208
zł., na który składają się koszty świadczenia usług przez PGKiM i tzw. pozostałe koszty.
Usługi PGKiM wynikają z umowy
za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które pochodzą
z nieruchomości zamieszkałych. Jest
to suma 511 000 zł. Natomiast pozostałe koszty, czyli transport odpadów, prowizje od sołtysów, materiały
edukacyjne, blankiety wpłat wynoszą
65 208 zł.
W dalszej kolejności należy wspomnieć o opłatach za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych (są to

tzw. przewidywane wpływy).
Jest to suma rzędu 574 123 zł, na
którą składają się faktyczne uzyskane
wpływy z opłat (kwota 521 011 zł)
i zaległości w opłatach (53 112 zł).
Jak zaznacza Anna Szkup – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Logistyki Urzędu Miejskiego „ze
wstępnej analizy finansowej wynika,
że gdyby Gmina uzyskała od mieszkańców 100% należnych opłat, zabrakłoby 2 085 zł (nie uwzględniając
kosztów obsługi administracyjnej),
wobec czego brak jest podstaw do
obniżenia stawki za odbiór odpadów”.
Dorota Kozdra

Coraz bliżej do
solarów

Poprzez losowanie ustalono
kolejność wykonywania
instalacji

c. d. ze str. 1
Dlatego też wyszliśmy z propozycją, aby Gminę podzielić
na 5 sektorów i drogą losowania zdecydować, które posesje
zostaną wyposażone w instalacje solarne w tym roku,
a które w przyszłym roku.
Gmina Janów Lubelski została podzielona na 5 sektorów,
w każdym około 200 instalacji”.
Przypomnijmy, że 4 sektory zostały wyznaczone
na obszarze Janowa Lubelskiego i jeden na terenach
wiejskich). W bieżącym, 2014 roku planujemy zrealizować
montaż instalacji w 3 sektorach, zaś w 2015 r. w 2 sektorach.
Podkreślmy, że dokonując podziału gminy na sektory brano
pod uwagę rozmieszczenie i ilość zgłoszonych wniosków.
Podczas ostatniego Konwentu Rozwoju Gminym, odbyło
się publiczne losowanie, podczas którego wybrano
kolejność montażu instalacji. W roku 2014 planowane jest
wykonanie prac w 3 sektorach (Sektorze Nr 4 - Stare Miasto,
Nowe Miasto, Sektor nr 3 - Zaolszynie, Część Rudy, Sektor
nr 2 - Południe, Część Rudy), w 2015 roku, dwa pozostałe
sektory, czyli (Sektor Nr 5 - Wschód, Rozwój, Przyborowie,
Sektor nr 1 - Obszar Wiejski).
Tekst: Dorota Kozdra
W 2014 roku zostaną przeprowadzone prace
w następujących sektorach Gminy Janów Lubelski: Obszar
1 - Sektor Nr 4 (Stare Miasto, Nowe Miasto) – Ulice:
Zamoyskiego, Krzywa, Wesoła, Kołłątaja, 14 Czerwca,
Sukiennicza, Piłsudskiego, Rynek, Kilińskiego, Rybna,
Szewska, Stokowa, Krótka, Bialska, Armii Krajowej,
3 Maja, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kochanowskiego,
Szkolna, Ogrodowa, Wiejska, Jana Pawła II, Kamienna,
Skorupki, Poprzeczna, Wałowa. Obszar 2 -Sektor nr
3 (Zaolszynie, Część Rudy) – Ulice: Sowy Visa, Targowa,
Lubelska, Podlipie, Kościuszki, Polna, Rolna, Okopowa,
Generała Andersa Sikorskiego, Szymanowskiego,
Lechnickiego, Zakątna, Piaskowa, Traugutta, Narutowicza,
Borelowskiego, Fredry. Obszar 3 - Sektor nr 2 (Południe,
Część Rudy) – Ulice: Bohaterów Porytowego Wzgórza,
Leśna, Turystyczna, Słowackiego, Łąkowa, Korczaka,
Ochotników Węgierskich, Partyzantów, 11 Listopada,
Bema, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Reymonta,
Reja, Prusa, Świerdzowa, Ulanowska, Cicha, Chopina,
Spokojna.
Natomiast w roku 2015 zostaną zainstalowane solary
w kolejnych 2 sektorach Gminy Janów Lubelski: Obszar
4 - Sektor Nr 5 (Wschód, Rozwój, Przyborowie) – Ulice:
Różana, Fiołkowa, Jaśminiowa, Irysowa, Krokusowa,
Szarotkowa, Sasankowa, Storczykowa, Wrzosowa, Azaliowa,
Konwaliowa, Hiacyntowa, Tulipanowa, Mieczykowa,
Rumiankowa, Bławatkowa, Bratkowa, Makowa, Daliowa,
Liliowa, Generała Maczka, Ojca Jana, Rydza Śmigłego,
Świerkowa, Bukowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Dębowa,
Jarzębinowa, Jaworowa, Klonowa, Wierzbowa, Brzozowa,
Przyborowie, Wojska Polskiego. Obszar 5 - Sektor
nr 1 (Obszar Wiejski) – Ulice: Biała Pierwsza, Biała Druga,
Borownica, Jonaki, Kopce, Kiszki, Łążek Ordynacki, Łążek
Garncarski, Momoty Górne, Momoty Dolne, Pikule,
Szewce, Ujście, Zofianka Górna.
Opr. Emilia Michałek

Zoom Natury w Janowie Lubelskim oraz
Klub Sportowy BODYMORS z Tarnobrzega
zapraszają wszystkich miłośników zdrowego
stylu życia na pokaz morsowania, który
odbędzie się 2 marca 2014 roku (niedziela)
o godzinie 14-tej nad Zalewem Janowskim.

W imprezie oprócz klubu BODYMORS wezmą również
udział kluby: Lodołamacz ze Stalowej Woli, Sopelek
z Rzeszowa, Zabiegani z Mielca, Kaloryfer z Krakowa.
Jeżeli nie straszny Ci mróz, nie masz przeciwwskazań
zdrowotnych (choroby serca, borelioza, duże nadciśnienie
itp.) weź ze sobą strój kąpielowy, ręcznik i przyłącz się do
Morsów. Wszyscy śmiałkowie, którzy odważą się wejść
do wody dostaną dyplom potwierdzający uczestnictwo
w imprezie i ciepły posiłek. ZAPRASZAMY.

7.

„Ferie, ferie i już po” – czyli ferie zimowe 2014 z MOSiR-em – podsumowanie

Po prawie 5. miesiącach wytężonej pracy w szkole, 2.
tygodnie przerwy zimowej minęło niemalże jak mgnienie
oka, tym bardziej, że czas ten był wypełniony mnóstwem
ciekawych zajęć i imprez. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji również włączył się do organizacji czasu wolnego
dzieci, spędzających ferie w Janowie. Nie straszne były
mrożące zakusy zimy, gdy codziennie do dyspozycji były
wszystkie atrakcje Krytej Pływalni „Otylia”, gdzie atmosfera
i temperatura zawsze jest gorąca. Basen sportowy, zjeżdżalnia
rurowa, brodzik dziecięcy, gorące jaccuzi, masaże denne,
boczne, łóżko wodne, a wszystko to w promocyjnej cenie
3zł za godzinę. W ferie odwiedziło nas ponad 3.200 osób.
Dużą atrakcją ferii okazał się Mini Turniej w kręgle „Hulla
Kulla”, rozegrany w dniu 21 stycznia 2014 roku na kręgielni
Krytej Pływalni „Otylia”. Rywalizacja sportowa przebiegała
w dwóch kategoriach: dla młodszych – klasy I-III i dla nieco
starszych – klasy IV-VI. W tym roku na listę zawodników
wpisało się 22. uczestników: 10. z klas młodszych i 12.
z klas starszych. Uczestnicy przystąpili do rywalizacji
z wielkim zapałem, starając się zdobyć jak najwyższą
liczbę punktów. Wszyscy, zarówno grający, jak i kibicujący,
bawili się świetnie. Zwycięzcy w kategorii: klasy I-III
I – Dworak Patrycja, II – Ruman Aleksandra, III – Matysiak
Krystian. Zwycięzcy w kategorii: klasy IV-VI, I – Kret Karol,
II – Kałduś Jakub, III – Pudło Sebastian
Nie sposób nie wspomnieć także o Mistrzostwach
Drużyn Podwórkowych w Halowej Piłce Nożnej Drużyn
8. Osobowych. „Janowski Mundial”- bo tymi dwoma
słowami można określić tę imprezę, odbył się 27 stycznia
w Hali Sportowej PSP z OI w Janowie Lubelskim. Ta edycja
turnieju była przeznaczona dla zawodników z klas I-III
i choć zawodnicy byli mali, to duch walki - ogromny.
Najlepszą okazała się drużyna - Janowski Orlik III, tuż

Tenis stołowy w OSP

Rozrywka, ćwiczenie kondycji fizycznej, rywalizacja, to
tenis stołowy w wykonaniu strażaków z Ochotniczych Straż
Pożarnych. W niedzielę w sali gimnastycznej gimnazjum
zgromadziły się drużyny z poszczególnych straży pożarnych
działających na terenie gminy. O puchar Prezesa Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Janowie lubelskim
walczyło 16 zawodników. W zawodach indywidualnych
zwyciężył Paweł Zieliński – Janów Lubelski, II miejsce zajął
Krzysztof Waldemar Kołtyś - Janów Lub., III miejsce zajął
Gabriel Pyć - Biała, IV był Michał Flis- Ujście. Drużynowo
I miejsce zajęła OSP Janów Lubelski, II miejsce OSP Biała,
III miejsce OSP Ujście, IV miejsce Momoty Górne, V miejsce
Momoty Dolne, VI miejsce Zakładowa OSP w Janowie
lubelskim. Puchary i dyplomy wręczał Krzysztof Adam Kołtyś
Prezes Zarządu. Za pomoc w zorganizowaniu zawodów
podziękowania otrzymał
Andrzej Tomczyk Dyrektor
Gimnazjum oraz Jarosław Kańkowski za przygotowanie sali.
Nad przebiegiem zawodów czuwał niezmordowany Grzegorz
Kwiecień Komendant Gminny OSP. Foto: Andrzej Tomczyk

8.

za nim na drugim miejscu - Janowski Orlik II, a na trzecim
Janowski Orlik I. Czwarte miejsce zdobyła drużyna –
Janowski Orlik IV, zaś na piątym miejscu, po zażartej walce
uplasowała się drużyna FC Zaolszyniaki. Wszystkie zespoły
trzeba mocno pochwalić za olbrzymią chęć do sportowej
rywalizacji i wysoki, prezentowany przez nie poziom.
Nagrody indywidualne trafiły do Kacpra Biżka (Najlepszego
Strzelca Turnieju) i Bartłomieja Stadnickiego (Najlepszego
Bramkarza). Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Druga część „Mundialu”, odbyła się w czwartek - 30
stycznia 2014. Tym razem rywalizacja objęła roczniki z klas
IV-VI. Zawodnicy wykazali się dobrym wyszkoleniem

technicznym, dzięki czemu mogliśmy oglądać szybkie,
zwrotne akcje oraz skuteczne ataki, często kończące
się zdobytą bramką. Królem Strzelców został Mariusz
Pawełkiewicz z zespołu Potok Wielki, zaś Najlepszym
Bramkarzem Mistrzostw – Paweł Szkup z PKS Jadwiga. Na
podium stanęli: I miejsce – Potok Wielki, II miejsce – PKS
Jadwiga, III miejsce – Galaktikos. Dziękujemy za emocje,
których nam dostarczyliście i za miło spędzone z Wami
chwile ferii zimowych. Następne spotkanie z Drużynami
Podwórkowymi w przerwie letniej, na trawiastej płycie
Stadionu Miejskiego. Do zobaczenia!
Tekst i foto: Małgorzata Deruś

W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w dniach od 20.01.2014r.
do 31.01.2014r. podczas ferii odbyły się liczne turnieje
dla uczniów gimnazjum: mistrzostwa szkoły w piłkę
siatkową, turniej w tenisa stołowego, turniej w badmintona,
turniej w unihokeja. Turnieje zorganizowali nauczyciele

wychowania fizycznego zapewniając uczniom miłe
i aktywne spędzenie czasu wolnego Rozgrywki cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Brało w nich udział około 100
osób. Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami, medalami
oraz pucharami.
Nauczyciele WF z PG w Janowie Lubelskim

Sportowe ferie w gimnazjum

Wspólne świętowanie na janowskim Rynku

W minionym roku, w grudniu, po
raz pierwszy mieliśmy możliwość
złożyć sobie życzenia w samym
sercu miasta na Janowskim Rynku.
Janów Lubelski dołączył do innych
polskich miast, które tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia
organizują spotkania wigilijne dla
mieszkańców miasta i okolicznych
miejscowości. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od ubierania
choinki, ozdobami które zostały
własnoręcznie wykonane przez
janowskich przedszkolaków. W jej
przystrojeniu pomocą służyli
strażacy. Ponadto wspomnieć
należy, że uczniowie PSP z OI
w Janowie Lubelskim pod
kierunkiem
Stefanii
Wójcik
wykonali świąteczną kartkę. Chwilę
później… wszyscy swój wzrok
skierowali w stronę sceny.
Gospodarz miasta – Krzysztof
Kołtyś, powitał licznie zgromadzonych mieszkańców miasta,
składając
najserdeczniejsze
życzenia.
Burmistrz
Janowa
Lubelskiego zaznaczył, że pierwsza
myśl zorganizowania Janowskiej
Wigilii wyszła już rok wcześniej
od Pawła Wiśniewskiego –
Prezesa JSNP HUMANUS, zaś
nad jego organizacją czuwała,
a w związku z tym koordynowała jej
przygotowanie Bożena Czajkowska
– Sekretarz Gminy Janów Lubelski.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
słów podziękowań dla innych
osób i instytucji, które włączyły się
w organizację wigilijnego spotkania.
Świąteczne życzenia dla wszystkich
zgromadzonych złożyli także
proboszczowie obu janowskich
parafii ks. dr Jacek Staszak i ks.
Jacek Beksiński. Ciepłej i rodzinnej
atmosfery przy świątecznym
stole, życzyła wszystkim Ewa
Janus – Przewodnicząca Rady
Miejskiej. W świąteczny nastrój
wprowadził nas oczywiście Św.
Mikołaj, w osobie Dyrektora
Janowskiego Ośrodka Kultury
– Łukasza Drewniaka. Dzielenie
się opłatkiem, koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu licznych

grup wokalnych, Olek Orkiestry,
zespołu samorządowców, który
powstał specjalnie na tą okazję,
chóru parafialnego, czy zespołu
młodzieżowego, dodawał Janowskiej Wigilii świąteczny, rodzinny
klimat. Dzięki wsparciu licznych
sponsorów – firm, piekarni,
cukierni, restauracji, hurtowni miała
miejsce degustacja ciast i potraw
wigilijnych. Imprezą towarzyszącą
był kiermasz ozdób świątecznych.
Miłym wspomnieniem tegorocznej
wigilii były oczywiście liczne
fotografie ze Św. Mikołajem, czy
zdjęcia najmłodszych w betlejemskiej szopce. Szczególnie te
z Św. Mikołajem sprawiły radość
nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.
Sponsorami
Wigilii
byli:
JSNP „Humanus”, Restauracja
Hetmańska, Restauracja Myśliwska,
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
– Handlowe „JANEX”, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„ESKA”, Zakład Usługowy Eko –
Park Andrzej Giżka, „U Górala”
Ciastkarnia i Piekarnia, Piekarnia
Marian Małek, PPHU FRAMKOG
S. C. FM Piekarnia Jarosz,
Wyroby Cukiernicze Barbara
Rękas, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Czesław Wieleba. Za
ich dar i ofiarność dziękujemy.
Tekst: D. Kozdra, foto: D. Kozdra, A.
Łukasz.
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„Solidarność” przed wyborami

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
realizuje projekt

,,Recepta na zatrudnienie”
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Mijają lata od powstania wolnych Związków Zawodowych
„ Solidarność”, a związkowcy nadal są niezbędni w zakładach
pracy. Noworoczne spotkanie związkowców z terenu powiatu
janowskiego zgromadziło przedstawicieli z kilku zakładów
pracy. Przewodniczący ZZ „Solidarność” w FORTAKO
BogdanPituch, który wraz z Alicją Dudzic z janowskiego
szpitala byli głównymi organizatorami - reprezentują dwa
największe związki w naszym mieście. Na spotkanie przybył
Przewodniczący Regionu Ziemia Sandomierska Andrzej
Kaczmarek, który w swoim wystąpieniu przypomniał
początki historii „Solidarności”. Mówił o próbach zamazania
prawdy nawet w książka uczniowskich, wymagało to
interwencji związkowych i poselskich. Minęło 25 lat od
okrągłego stołu, a związki nadal muszą upominać się o prawa

pracownicze. Obecnie odbywają się wybory związkowe,
życzył wszystkim dobrych wyborów. Poproszony o zabranie
głosu Jerzy Bielecki Starosta Powiatu Janowa Lubelskiego,
dziękował związkowcom szczególnie ze szpitala za godną
postawę w trudnym czasie, jaki przeżywał ten największy
zakład pracy. Wspomniał, że sytuacja finansowa szpitala
poprawia się w ostatnim czasie. Dał nadzieję związkowcom,
że w połowie roku przy sprzyjających warunkach uda się
znaleźć dodatkowe pieniądze na wzrost wynagrodzeń.
Burmistrz Krzysztof Kołtyś przybliżył zebranym sytuację
w Janowskiej Podstrefie Ekonomicznej. Przekazał wyrazy
uznania dla związkowców z FORTAKO, którzy elastycznie
negocjują z pracodawcą i jak trzeba otrzymują wsparcie od
władz samorządowych.
Tekst i foto: Jan Machulak

SLD przed wyborami

Szef lokalnych struktur SLD
Stanisław Mazur gościł w restauracji
Myśliwska współtowarzyszy swojej
partii. Własne zaplecze sprzyja
spotkaniom i przyjmowaniu gości
wysokiego szczebla władz SLD. Należy
wspomnieć, że gościli w Janowie
Lubelskim między innymi Grzegorz
Napieralski, Ryszard Kalisz.
Na spotkanie 18.01.2014 roku do
Janowa Lubelskiego przybył Leszek
Aleksandrzak - Wiceprzewodniczący
SLD.
Podczas
wystąpienia
nakreślił kierunki działania SLD na
najbliższy okres przed wyborami
Europarlamentu, a potem do
samorządów.
Władze
uważają,
że niektóre reformy które zostały
wprowadzone w kraju były nietrafione.
Podział kraju na 16 województw
oddalił równomierny rozwój i należy
powrócić do 49 województw. W całym
kraju trwa akcja „Polska x 49”.
Ośmioklasowe szkoły podstawowe
także były dobrym rozwiązaniem.
Obecny stan szkolnictwa jest
niezadawalający ponieważ nie sprzyja
dobremu nauczaniu i wychowywaniu
dzieci i młodzieży. Takie zdanie ma
wielu Polaków, którzy nie są nawet
sympatykami partii.
Należałoby także wprowadzić
przepis prawa, że kadencja wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
powinna trwać pięć lat i maksymalnie
dwie kadencje. Przytaczano także
słowa szefa SLD Leszka Millera,
że wytwarzanie jest ważniejsze niż
dzielenie. Spotkanie jak zwykle
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w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji projektu:
od 01 styczeń 2014 r. do 31 marzec 2015 r.
Uczestnicy:
- osoby zamieszkałe na terenie powiatu janowskiego,
- zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Janowie Lubelskim jako osoby bezrobotne:
- po 50 roku życia
- długotrwale bezrobotne
- niepełnosprawne
Rekrutacja do projektu odbędzie się w miesiącu
styczniu.
Wsparcie w projekcie:
- indywidualne poradnictwo zawodowe
wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
i specjalistyczne doradztwo psychologiczne;
- szkolenia zawodowe: Technolog robót
wykończeniowych w budownictwie;
Profesjonalny sprzedawca; Pracownik administracyjnobiurowy z elementami księgowości, kadr i płac;
- staż zawodowy (6-miesięczny).
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
urzędu lub telefonicznie:
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 70
tel.(15) 8720 - 240
- pośrednictwo pracy pokój nr 4, tel. wew. 37
- projekty i programy pokój nr 8, tel. wew. 29

Gaz płynny w domu, a nasze
bezpieczeństwo

zgromadziło dużą liczbę członków
partii. Stanisław Mazur szczyci się, że
SLD posiada większą ilość członków
niż którakolwiek inna partia w powiecie
janowskim. Zbliżają się wybory

należy oczekiwać kolejnych spotkań
członków SLD, także z mieszkańcami
poszczególnych wsi i miast w naszym
powiecie.
Tekst: Jan Machulak, foto: Alina Boś

Zapewne każdy z nas stosuje gaz płynny w swoim domu.
Gaz płynny jest mieszaniną propanu z butanem w proporcjach
zależnych od pory roku. W okresie letnim sprzedawane są
mieszaniny bogatsze w butan, w okresie zimowym bogatsze
w propan. Jednakże w obu przypadkach korzystanie z butli
gazowych, a mowa o samodzielnym montażu, nastręcza
dodatkowych pytań dotyczących naszego bezpieczeństwa.
Każdy, kto stosuję gaz płynny powinien zapoznać się ze
sposobami ograniczenia zagrożeń i zasadami bezpiecznego
posługiwania się urządzeniami gazowymi. W przypadku, gdy
uszkodzeniu ulegnie zawór butli gazowej i gaz ulatnia się do
atmosfery, należy maksymalnie mocno zamknąć zawór butli,
wymontować ją z instalacji i wynieść na zewnątrz budynku.
Ponadto należy w pierwszej chwili starannie przewietrzyć
pomieszczenie, nie powinniśmy włączać żadnych urządzeń
elektrycznych, nie używać otwartego ognia i nie palić tytoniu.
Warto zachować zasady bezpieczeństwa, a mianowicie do
demontażu należy stosować narzędzia wykonane z metali
kolorowych, które nie wytwarzają iskier krzesanych.
Podobnie i wymiana butli gazowej wymaga zachowania
najwyższej ostrożności. Po pierwsze należy zakręcić zawór
na butli pustej (w prawo). Po drugie – odkręcić reduktor
butli. Nakrętka reduktora posiada „lewy” gwint, odkręca się
w prawo. Po trzecie – w pustej butli należy zakręcić zaślepkę
i kołpak (w butlach bez kołnierza ochronnego). Po czwarte
– z nowej, pełnej butli zdjąć kołpak zakrywający zawór
(w butlach bez kołnierza ochronnego). Po piąte – dokładnie
sprawdzić, czy zawór butli jest zakręcony. Odkręcić zaślepkę
z tworzywa na zaworze (lewy gwint). Po szóste – sprawdzić
stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić. Po
siódme – odstawić butle w przeznaczone miejsce. Po ósme –
zakręcić reduktor. Nakrętka reduktora dokręca się w „lewo”.
Po dziewiąte – sprawdzić, czy zawory odbiornika gazu (np.
kuchni gazowej) są zamknięte. Po dziesiąte – odkręcić zawór
w butli (w lewo).			
Dorota Kozdra

Raport z działalności Gminy Janów Lubelski za 2013 r.
Część I - EDUKACJA

Oświata jest jednym z najważniejszych zadań Gminy, co ma swoje odzwierciedlenie
w budżecie, bowiem wydatki na oświatę stanowią ponad 40% wszystkich wydatków
bieżących i w 2013 roku wynosiły 16 413 233 zł, w tym subwencja oświatowa z MEN:
9 697 297 zł, środki własne Gminy Janów Lubelski: 6 026 865 zł, programy rządowe
i projekty unijne: 689 071 zł. Pomimo tego, że z powodu niewystarczającej ilości środków
finansowych przekazywanych przez rząd na realizację zadań oświatowych, gmina musi
z własnych środków rocznie dokładać ponad 6 mln zł, w minionym roku uruchomione
zostało nowe czwarte przedszkole – oddział przedszkolny przy PSP z OI w Janowie
Lubelskim. Tym samym stworzyliśmy taką ilość miejsc w przedszkolach, która pozwoliła
nam przyjąć wszystkie chętne dzieci z naszej Gminy.
Wysoki poziom nauczania w naszych szkołach zapewnia wykształcona kadra
nauczycielska. To dzięki zaangażowaniu nauczycieli, dzieci i młodzież mają zapewniony
bardzo dobry poziom nauczania. Wysokie miejsca uzyskiwane w nauce i sporcie na różnych
szczeblach współzawodnictwa to wspólny sukces ucznió i nauczycieli, często poprzedzony
kilkuletnią pracą.

Ludzki realizowany jest projekt „Wiedza i umiejętność kluczem do lepszej przyszłości
uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski”. Projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej EFS, wartość ogółem wynosi - 937 810,44 zł, w tym
koszt dofinansowania unijnego to suma rzędu 808 530,44 zł, zaś wkład własny Gminy
Janów Lubelski to kwota 129 280,00 zł. Z projektu korzysta 979 uczniów z pięciu szkół
Gminy Janów Lubelski tj.: z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim, Publicznego
Gimnazjum z Białej, Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim, PSP z Białej oraz z PSP w Momotach Górnych. Przez 10 miesięcy
uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego,
matematyki, nauk przyrodniczych oraz w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno
zawodowego.
Najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe obiektów oświatowych: Publiczne
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Janowie Lubelskim (izolacja budynku - 27 460 zł),
Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Janowie Lubelskim (remont instalacji
elektrycznej oraz szatni i łazienek-koszt remontu - 56 418 zł), Publiczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim (przystosowanie
bloku dla przedszkola oraz remont dachu- koszt remontu 30 000 zł), Zespół Szkół
w Białej (wymiana okien- koszt remontu 45 383 zł).
W ramach projektu „Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa
Lubelskiego”, zostały przeprowadzone prace remontowe i termomodernizacyjne
w Przedszkolu nr 1 oraz Przedszkolu nr 3, obejmujące: docieplenie ścian
zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wykonanie nowego tarasu i placu zabaw
przy przedszkolu, nasadzenie krzewów z uzupełnieniem istniejącej zieleni.
Przedszkole nr 1 - wartość projektu: prace na terenie budynku - 247 865,90 zł; plac
zabaw - 57 979,60 zł.
Przedszkole nr 3 - wartość projektu: prace na terenie budynku - 261 429,40zł ; plac
zabaw - 76 630,70 zł.

Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Gmina Janów Lubelski jest organem prowadzącym: Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, Publicznego Gimnazjum w Janowie
Lubelskim, Zespołu Szkół w Białej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych,
Publicznego Samorządowego Przedszkola Nr1z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim, Publicznego Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Janowie Lubelskim.
Na terenie Gminy funkcjonuje również: Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz”
w Łążku Ordynackim, Przedszkole Niepubliczne w Janowie Lubelskim, Niepubliczny
Punkt Przedszkolny w Białej, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Momotach Górnych,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Łążku Ordynackim.
Liczba uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2012/2013: PSPzOI
w Janowie Lubelskim - 753 uczniów, PSP w Białej - 88 uczniów, PSP w Momotach
Górnych - 61, Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Łążku Ordynackim - 23 uczniów,
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim - 489 uczniów, Publiczne Gimnazjum w Białej
- 60 uczniów. Łączna liczba uczniów - 1474.
W roku szkolnym 2012/2013 z przedszkoli publicznych korzystało 298 dzieci,
natomiast z przedszkoli i punktów niepublicznych 167. Od 1 września 2013 roku
przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim zostały utworzone oddziały dla uczniów klas „0”, do których uczęszcza
124 wychowanków.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i przedszkolach w Gminie Janów Lubelski
zatrudnionych było 213 nauczycieli, w tym w pełnym wymiarze 142, w niepełnym 71.
Stopień awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
w Gminie Janów Lubelski: dyplomowany - 99, mianowany - 72, kontraktowy - 38,
nauczyciel stażysta - 2.
Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne uczniów: W roku szkolnym 2012/2013, 1045
uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów oraz 65 przedszkolaków z terenu Gminy
Janów Lubelski, korzystało w ramach 4 godzin wychowania fizycznego z basenu. W 2013
r. z budżetu gminny na zajęcia pływania przeznaczono 310 157 zł., oraz wydano 385
darmowych karnetów na wartość 49 087 zł. Z zajęć dodatkowych oraz pozalekcyjnych
korzystała następująca ilość uczniów: z rywalidacji - 23, wyrównawczych 409, nauczania
indywidualnego - 4, kółek przedmiotowych - 857, SKS-u - 382, chóru - 147, innych - 363.
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Janów Lubelski:
w roku szkolnym 2012/2013 własnym transportem dowożono 245 uczniów, 32 uczniom
zwracano koszt przejazdu autobusem PKS, 11 uczniom dojeżdzającym busem oraz
5 uczniom niepełnosprawnym zwracano koszt dowozu wraz z opiekunem. Razem w roku
szkolnym dowożono 293 uczniów. Własnym transportem dowożono raz w tygodniu
uczniów na basen w ramach 4 godzin wychowania fizycznego z: Łążka Ordynackiego,
Momot Górnych oraz Białej. Łącznie dowożono na basen 195 uczniów.
Dożywianie uczniów: Średnio miesięcznie w ciągu roku szkolnego dla uczniów
wydawana jest następująca ilość obiadów: PSPzOI w Janowie Lubelskim - 450, Publiczne
Gimnazjum w Janowie Lubelskim - 165, ZS w Białej - 110, PSP w Momotach Górnych-59,
SP w Łążku Ordynackim-28. W szkołach podstawowych część dzieci korzystało z programu
„Szklanka mleka” oraz „Owoc w szkole”, finansowanych przez Agencję Rynku Rolnego.
Programy Rządowe: Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci – tzw.
„Wyprawka Szkolna” - skorzystało 170 uczniów, wysokość dotacji 49 596 zł.
Kształcenie młodocianych pracowników- skorzystało 6 młodocianych, wysokość
dotacji 44 647 zł. Od 1 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: w roku szkolnym 2012/2013 – 138
dzieci, w tym 6-latków – 32, 5-latków – 43, 4-latków – 37, 3-latków – 26. Natomiast w roku
szkolnym 2013/2014 – 138 dzieci: 5-latków – 60, 4-latków – 50, 3-latków – 32.
Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola: Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy,
zabawa plastyczna dla dzieci i członków ich rodzin „Anielskie Boże Narodzenie”, udział
w Akademii z okazji Święta Kobiet, koncert dla rodziców – Święto Mamy, Święto Taty,
piknik przedszkolny w Szklarni - Dzień Dziecka, uroczyste pożegnanie 5 i 6-latków
i zakończenie roku przedszkolnego, dni adaptacyjne w przedszkolu, akademia z okazji
Święta Niepodległości, andrzejki – tradycje i obrzędy, Dzień Pluszowego Misia, spotkanie ze
Świętym Mikołajem, spotkania opłatkowe z rodzicami.
Zajęcia dodatkowe nieodpłatne: język angielski, rytmika, basen.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym: udział dzieci w Powiatowym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek oraz Konkursie Piosenki „Śpiewać Każdy Może” w Janowskim Ośrodku
Kultury, spotkanie w przedszkolu ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okręgu
janowskiego, wspólne wykonanie palmy wielkanocnej, spotkanie w przedszkolu z policjantami
w ramach programu profilaktyczneg, prezentacja artystyczna dzieci z przedszkola na Rynku
Miejskim, udział dzieci w akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbiórka
plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

Ponadto dokonano remontu przedszkola: częściowy remont piwnic, schodów
wejściowych, magazynu żywieniowego i korytarza kuchennego, zakup mebelków do sal zajęć.
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Publiczne SamorządowePrzedszkole nr 3 w Janowie Lubelskim
Od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. do przedszkola uczęszczało 160 dzieci.
Roczniki

2006
(6-cio latki)

2007
(5-cio latki)

2008
(4-ro latki)

2009
(3-y latki)

2010
(2,5 latki)

Liczba
dzieci

42

34

53

30

1

Roczniki

2008
(5-cio latki)

2009
(4-ro latki)

2010
(3-y latki)

2011
(2,5- latki)

Liczba
dzieci

53

50

44

3

Od 1 września 2013 r. do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w tym:

Od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w przedszkolu funkcjonowało 6 oddziałów
tj.: 1 oddział sześciolatków, 1 oddział łączony 5,6 latków, 1 oddział 5 latków, 2 oddziały
czterolatków,1 oddział trzylatków. Od 1 września 2013 r. w przedszkolu funkcjonuje
6 oddziałów tj.:2 oddziały pięciolatków, 2 oddziały czterolatków, 2 oddziały trzylatków.
Kadra pedagogiczna liczy 13 osób: dyrektor przedszkola, 9 nauczycieli zatrudnionych
na cały etat, 3 nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat.
Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia dodatkowe: religia, logopedia, rytmika,
język angielski. Na religię uczęszcza 53 dzieci, na język angielski 140 dzieci, na rytmikę 150
dzieci, z terapii logopedycznej korzysta 36 dzieci.
Ponadto przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym: Dzień Babci
i Dziadka, bal karnawałowy, podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji
Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, Dzień Matki i Ojca, uroczyste pożegnanie
pięciolatków i sześciolatków, prezentacja przedszkoli na Rynku Miasta, Dzień Pluszowego
Misia, udział przedszkola w akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
spotkanie z Mikołajem, giełda stroików i dekoracji świątecznych, spotkanie z kolędnikami
z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Janowie Lubelskim, spotkanie opłatkowe,
udział dzieci i pań z przedszkola w Janowskiej Wigilii.
Prezentacja Przedszkoli na Rynku Miasta:

Zespół Szkół w Białej
Uczniowie Zespołu Szkół w Białej
w 2013 roku wzięli udział w licznych
konkursach.
Osiągnięcia naukowe
„OLIMPUS” - Ogólnopolska Ponadprogramowa Olimpiada z Przyrody.
Klasa IV: Wiktoria Lewczyk – dyplom
laureata, Bartosz Drzazga, Miłosz Florek,
Kinga Dziadosz – dyplomy uznania.
Klasa V: Paweł Kulpa, Aleksandra Kufera,
Kamila Grzegórska, Jacek Nowak, Izabela
Kuźnicka, Mateusz Łukasik – dyplomy
uznania. Klasa VI: Jakub Nowicki, Patrycja
Janacz – dyplomy uznania.
„ALBUS” - Ogólnopolski Ponadprogramowy Konkurs z Przyrody. Klasa
IV: Miłosz Florek – dyplom laureata oraz
nagroda książkowa. Klasa V: Paweł Kulpa
– Dyplom laureata oraz agroda książkowa.
Dawid Kufera – Dyplom wyróżnienia.
„ALBUS” - Ogólnopolski Ponadprogramowy Konkurs z Biologii. Klasa II:
Agnieszka Widz, Agata Nowak, Agnieszka
Sosnówka, Agnieszka Wieleba – dyplomy
uznania. Klasa III: Kinga Nowak – dyplom
laureata oraz nagroda książkowa, Mateusz
Pelc, Bartłomiej Jakubiec, Mateusz Dudek –
dyplomy wyróżnienia.
Osiągnięcia sportowe
II miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
Tymbarku w Piłce Nożnej. Srebrne
medalistki: Małgosia Wieleba i Natalka
Florek weszły w skład reprezentacji
wojewódzkiej i wzięły udział w grze
drużynowej
podczas
nieoficjalnych
mistrzostw
Polski
dziesięciolatków
w Gdyni, zdobywając drugie miejsce
w kraju.

Konkursy muzyczne
XV
Powiatowy
Przegląd
Kolęd
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Szkołę
reprezentowały: Dominika Torba i Patrycja
Komsa z Klasy I Gimnazjum. Dominika
Torba otrzymała wyróżnienie za wykonanie
pastorałki
„Kolędnicy
wędrownicy”,
a Patrycja Komsa dyplom za udział.
Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej
„Around the Music 2013”, odbył się
w Zespole Szkół im. Bohaterów Września
w Dzwoli. Grupa dziewcząt: Kinga Nowak
z kl. III i Dominika Torba z kl. I znalazły się
w czołówce zajmując trzecie miejsce.
„Śpiewać każdy może” - szkołę
reprezentowało trzech uczniów: Izabela
Kuźnicka - klasa VI, Patrycja Komsa
i Dominika Torba – klasa II gimnazjum.
W kategorii klasy IV-VI – II miejsce zajęła
Izabela Kuźnicka, która wykonała piosenkę
pt.: „Nie zakocham się w tobie”.
Konkursy czytelnicze i plastyczne
Konkurs czytelniczy pt.: „Baśnie
Charlesa Perraulta”, który wygrali
uczniowie klasy V oraz konkurs plastyczny
pt.: „Baśnie Charlesa Perraulta
w ilustracji”, w którym pierwsze miejsce
zdobył Miłosz Florek z klasy IV.
Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga
do szkoły” organizowanym przez Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie. Wyróżninienie przyznano
uczennicy kl. II Oli Dziadosz.

Dnia 30 września 2013 roku, na Orliku
w Jarosławcu odbył się półfinał drużyn
dziewcząt. Reprezentacja Zespołu Szkół
z Białej zajęła III miejsce.

Remonty przedszkola 2013 r.:
1. Wymiana przewodów instalacji elektrycznej w 6 salach, w holu głównym przedszkola46.000 zł.
2. Zakończenie remontu placu zabaw.
3. Remont i modernizacja szatni i łazienki dla personelu – 10.000 zł.
4. Malowanie sal zabaw i holu przedszkola – 4.600 zł.
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Konkursy przyrodnicze
Międzynarodowy Konkurs „Young
People in European Forests - Zespół Szkół
w Białej został mianowany szkołą YPEF,
następnie odbył się konkurs „Młodzież
w lasach Europy” dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
naszego powiatu.
Konkurs
„Poznajemy
Parki
Krajobrazowe
Polski”:
Wojciech
Kwieciński, Bartłomiej Jakubiec, Agnieszka
Widz i Agata Nowak dotarli do 3 etapu
i jako drużyna zajęli II miejsce.

Prace remontowe przeprowadzone
w Zespole Szkół w Białej:
Wymienione zostały okna na wszystkich
korytarzach szkolnych, na kwotę ok. 43
tys. złotych oraz przeprowadzono remont
schodów wejściowych na plac szkolny od
strony ulicy.

Dzień Rodzinki na Białej

Raport z działalności Gminy Janów Lubelski za 2013 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Momotach Górnych
Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty - konkurs Matematyczny, finalista etapu
wojewódzkiego: Krzysztof Bielak. Konkurs Przyrodniczy
- Finaliści etapu okręgowego Krzysztof Bielak i Hubert
Kiszka.
Ogólnopolskie konkursy
Ekotest konkurs ekologiczny - Laureat Tomasz Bielak.
Wyróżnienia: Krzysztof Bielak, Hubert Kiszka, Katarzyna
Bielak, Sebastian Powęska, Filip Ostrowski, Wiktor
Nalepa. Meditest konkurs przyrodniczy - Wyróżnienia:
Katarzyna Bielak, Krzysztof Bielak.
Sprawdzian „Rozumiem, co czytam. Czytam, co
rozumiem” organizowany przez Centrum Edukacji
Humanistycznej pod patronatem PAN - Uczennice klasy
V Wiktoria Bielak, Ewelina Flis, Martyna Kupiec uzyskały
100% punktów.
Konkurs matematyczny Szpak - Laureat konkursu
wojewódzkiego Krzysztof Bielak, Finalista etapu
wojewódzkiego Kiszka Hubert. Finalista etapu
okręgowego Powęzka Dawid. Międzynarodowy Kangur
Matematyczny 2013 - Wyróżnienie Kiszka Hubert.
Wyróżnienie Grzybowski Gabriel.
Konkursy artystyczne
Powiatowy przegląd piosenki patriotycznej i religijnej
Klasy O – III: Małek Mateusz, Rząd Urszula, Karolina
Grochowicz. Konkurs kolęd i pastorałek „Hej kolęda,
kolęda” - Klasy 0-III. Małek Mateusz, Urszula Rząd wyróżnienie.
Konkursy sportowe i inne
Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”
I miejsce w gminie i III w powiecie zdobyła drużyna
w składzie: Katarzyna Bielak, Tomasz Bielak, Krzysztof
Bielak, Hubert Kiszka, Patrycja Powęska, Kupiec Martyna.
Mini piłka nożna - Chłopcy II miejsce w gminie,
Dziewczęta I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym - II miejsce w gminie. Turniej z „Podwórka na
stadion” o puchar Tymbarku - Uczennice Agata Łukasik
i Kamila Momot wraz z drużyną z Zespołu Szkół z Białej
zajęły II miejsce w finale wojewódzkim.

Ponadto
organizowano
wiele
konkursów
wewnątrzszkolnych: Szkolny Konkurs Mitologiczny,
Konkurs ortograficzny, Konkurs Recytatorski
„Recytujemy wiersze Tuwima”, Konkurs na
Baśniomistrza, Konkurs plastyczny „Z Tuwimem
weselej”, Konkurs Czytelniczy, Konkurs „Świąteczna
Kartka Wielkanocna”, Konkurs piosenki anglojęzycznej,
Szkolny Konkurs Piosenki.
Konkurs plastyczny organizowany przez Biuro
Poselskie Joanny Mucha „Bądź zdrowa, Mamo, zbadaj
się” - Urszula Powęska, Łucja Powęska, Kiszka Zuzanna,
Monika Ciosmak, Iga Dudek.
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Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim

W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim funkcjonują
dwie klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym.
W obu klasach realizowany jest autorski „Program
szkolenia sportowego dla klasy sportowej ze wstępnym
ogólnorozwojowym przygotowaniem lekkoatletycznym
uzupełnionym innymi dyscyplinami”.

Uczestnictwo
w
programach
wojewódzkich
i ogólnopolskich: Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny
Uczeń, Szkoła Dobrych Praktyk (Szkoła przystąpiła do
trzeciej edycji tego programu – inicjatywy Kuratorium
Oświaty w Lublinie, dzięki przedstawionym nowatorskim
rozwiązaniom, szkoła została uhonorowana tytułem
„Szkoły Dobrych Praktyk”), Szkoła Promująca Zdrowie,
Śniadanie Daje Moc, Wychowanie Fizyczne z klasą, Tydzień
Życzliwości i Pozdrowień, Poczytaj mi przyjacielu.
Sukcesy uczniów 2013
Konkursy przedmiotowe organizowane przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty: Laureat etapu
wojewódzkiego Konkursu matematycznego- Maja
Maciurzyńska, Finalista etapu wojewódzkiego Konkursu
matematycznego - Magdalena Majkowska. Stypendium
Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie muzyki
- Karol Lenart.
Konkursy muzyczne
Zasięg ogólnopolski: Wyróżnienie w konkursie finałowym
18 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”- Aleksandra Hulak.
Finalista z wyróżnieniem VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia” Radom
2013 –Aleksandra Hulak. Laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego „Olimpus”- I miejsce
w kraju Magdalena Majkowska, Maciurzyńska Maja-II,
Krzysztof Łukasz – V, Mateusz Szabat -VII, Katarzyna
Albiniak, Konrad Pusz- IX, Arkadiusz Rekiel- X. Laureat
Eliminacji do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Piosenki Patriotycznej-Ludowej i Tańca Ludowego Zwoleń
2013 - Aleksandra Małek. Wyróżnienie w I kategorii
wiekowej (do 7 lat) w eliminacjach finałowych w Krakowie
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka 2013”- laureatka (6-latka
z oddziału przedszkolnego przy szkole) – Faustyna Lenart.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
„Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców 2013”- Karol
Lenart. Laureat Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” – Karol
Lenart. Zasięg diecezjalny: Laureat V Diecezjalnego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej Gromada 2013Aleksandra Hulak. Laureat III Międzywojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Angielskiej- Aleksandra Małek. Laureat
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2013”
- Karol Lenart.
Osiągnięcia w nauce
Laureaci
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Wiedzy
Archimedes Lingua Plus z języka angielskiego: w klasach
IV: Izabela Strąk - Laureat I stopnia z wyróżnieniem, Hanna
Kalita-Laureat I stopnia z wyróżnieniem, Mikołaj Kiszka
-Laureat I stopnia z wyróżnieniem. W klasach V:Natalia
Majkowska -Laureat II stopnia, Bartosz Barytzel - Laureat
IV stopnia Blanka Sawicka -Laureat IV stopnia, Weronika
Hołownia -Laureat V stopnia. W klasach VI:Filip Góra
-Laureat I stopnia z wyróżnieniem, Paweł Lachawiec
-Laureat IV stopnia.
Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Tęcza”
Kolory Jesieni – Marta Słupczyńska. Wyróżnienia
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Trzeźwy

Umysł” - Weronika Drelich i Patrycja Błaszczak. II
Ogólnopolski Konkurs Historyczny Klio 2013 Polskie
Symbole Narodowe: kategoria „Test Wiedzy”- 6 miejsce
w kraju Adrian Wach (I miejsce w województwie), Mateusz
Wydra- 10 miejsce w kraju. Ogólnopolski Konkurs
Mitologiczny KLIO 2013: kategoria „Test”: Adrian Wach
- 11 miejsce w kraju, Julia Kowalik - 12 miejsce w kraju,
Mateusz Wydra - 14 miejsce w kraju. Bardzo dobry wynik
w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym Mikołaj Kiszka, Jakub Moskal. Natomiast w kategorii „Praca
Fotograficzna”- I miejsce w województwie Jakub Paryś.
Wojewódzkie Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia: w grze
„Olimpijczyk” - Adrianna Machulak - I miejsce, Karolina
Graboś - II miejsce, Jakub Moskal -III miejsce. W grze
„Super prymus”- Adrianna Machulak - I miejsce, Jacek
Szczecki - II miejsce. W grze „Krzyżak” - Mikołaj Kiszka I miejsce, Jacek Szczecki - II miejsce, Adrianna Machulak - IV
miejsce. Krzyżak Weterani - Krzysztof Łukasz - I miejsce,
Julia Karwatowska - II miejsce, Adrian Rząd - II miejsce.
Drużyna otrzymała II miejsce w klasyfikacji generalnej szkół.
Laureaci Konkursu matematycznego „Szpak” - Krzysztof
Łukasz, Adrianna Machulak, Weronika Hołownia. Laureat
IV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz
Komputera” – Krzysztof Łukasz , finalista - Paweł Stelmach.
Laureat konkursu „Mój medialny bohater – inspiracje
filmem, literaturą, teatrem, muzyką, Internetem” Oliwia Gawędzka.
Konkursy literackie
Wyróżnienie w Koncercie Laureatów XXXII Małego
Konkursu Recytatorskiego - Karol Lenart. Laureat
i uczestnik Koncertu Laureatów XVII Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego „Mimozami jesień się zaczyna... - literacki
obraz zmienności i urody świata”- Karol Lenart, Agnieszka
Flis- finalistka.
Osiągnięcia sportowe
Zasięg ogólnopolski: Finał Ogólnopolski XIX edycji
Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi - Kulpa Izabela
600m, Miazga Karolina - 300m, Kierepka Julia – skok w dal.,
Siczek Klaudia - 300m., Gorzelewska Karolina – rzut piłką
palantową, Stanicka Amelia – skok w dal, Stolarek Wiktoria
- 300m, Hulak Piotr - 1000m, Sosnówka Karol - skok w dal,
Tomala Mateusz - 60m, Kret Karol - 300m, Flis Kacper
-1000m.
Zasięg wojewódzki: Sztafeta 4 x 100 m- IV miejsce Miazga
Karolina, Zielińska Oliwia, Kierepka Julia, Grzegórska
Katarzyna. Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe
Adamów - I miejsce Hulak Piotr i III miejsce Kałduś Jakub.
Sztafeta Szwedzka – III miejsce: Flis Kacper, Ciepły Marcin,
Dąbek Sebastian, Jaskowski Wojciech. VII miejsce: Kulpa
Izabela, Kamińska Aleksandra, Gajór Natalia, Gnat Emilia.
Tenis Stołowy indywidualny(klasy IV – VI)- VII miejsce
Szczecki Jacek.
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
Osiągnięcia w nauce
W ramach „Lubelskiego programu pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,
7 uczniów zostało stypendystami Marszałka Województwa
Lubelskiego, zaś 1 uczeń został stypendystą „Krajowego
funduszu na rzecz dzieci o uzdolnieniach poznawczych”.
Laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych w roku szkolnym 2012/2013, przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty zostało 5 uczniów
gimnazjum, w tym: z języka polskiego – Justyna Wójcik,
języka niemieckiego – Justyna Wójcik, matematyki –
Bartosz Kiszka, chemii – Bartosz Kiszka, historii – Mateusz
Majewski. Zostali oni zwolnieni z pisania odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego i otrzymali maksymalną
ilość punktów.
Finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych w roku szkolnym 2012/2013 przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty zostali: w konkursie
chemicznym – Bartosz Kiszka, Karolina Góra Paulina Kura,
fizycznym – Bartosz Kiszka, polonistycznym – Justyna
Wójcik, w konkursie historycznym – Mateusz Majewski,
Kamil Fuszara, Katarzyna Madras, krasomówczym- Justyna
Wójcik, Piotr Liwak, Agata Krzysztoń, języka francuskiego
– Agata Krzysztoń, biologicznym – Kamila Hołownia,
języka niemieckiego-Justyna Wójcik.
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PANDA
– laureatka Karolina Drwal, Ogólnopolski konkurs
matematyczny ALBUS 2013 – laureaci Bartosz Kiszka,
Karolina Drwal, Piotr Liwak, Jakub Płatek, Maciej Kaproń,
Michał Flis. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny ALBUS
2013 – laureatka Katarzyna Mędrek.
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – wyróżnienie
Bartosz Kiszka. XI Ogólnopolski Konkurs Języka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów – finalistka Justyna
Wójcik.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Geometria
w szarości” – wyróżnienie honorowe - Katarzyna Madras.
XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „O Berło
Liściakowego Króla” – wyróżnienie Beata Bartyzel,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” organizowany
przez Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie – wyróżnienia Beata Bartyzel, Dominika
Małek, Elżbieta Kulpa, Paulina Pąk, Dawid Małek, Jakub
Jaskowski.
Ogólnopolski Konkurs Ładnego Pisania – Karolina
Michna, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
KANGUR MATEMATYCZNY – wyróżnienie Karolina
Drwal, Bartosz Kiszka.
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” – tytuł
TAONA zdobyli Skup Krzysztof, Bartosz Kiszka, Agata
Krzysztoń. Ogólnopolski Konkurs Historyczny PANDA
– dyplom uznania Katarzyna Madras, Piotr Liwak, Julia
Stelmach.
XII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci
i Młodzieży „Matka Ziemia” w Pysznicy – II miejsce
w konkursie poetyckim Karolina Bardak. I miejsce w XIII
Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci
i Młodzieży za pracę plastyczną pod hasłem „Matka
Ziemia” – Izabela Gielarek.
XIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im F. Lei –
II miejsce w etapie wojewódzkim. Wojewódzki Konkurs
„Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec - filozof i pedagog”
– I miejsce Luiza Stolarz (nagrodą był wyjazd uczennicy
na Ukrainę). Wojewódzki konkurs wiedzy o Francji dla
uczniów gimnazjum – II miejsce Agata Krzysztoń, Klaudia
Rząd Dawid Wołoszyn.
Osiągnięcia sportowe
XVI Mistrzostwa Świata ITKF w Karate Tradycyjnym,
PZKT, Polska/Łódź, II miejsce w kategorii FUKU–GO –
Iga Cudziło.
Zasięg ogólnopolski.
XXIV Mistrzostwa Polski, Akademia Karate
Tradycyjnego – Warszawa, I miejsce – w konkurencji
FUKU–GO, Iga Cudziło. XXIV Mistrzostwa Polski,
Akademia Karate Tradycyjnego – Warszawa, I miejsce –
w konkurencji EN–BU, Iga Cudziło. XXIV Mistrzostwa
Polski, Akademia Karate Tradycyjnego – Warszawa,
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III miejsce – w konkurencji KUMITE, Iga Cudziło.
Wojewódzka Gimnazjada w Badmintonie Drużynowym
Chłopców – III miejsce, Wojewódzka Gimnazjada
w Piłce Nożnej – Orlik – IV miejsce.
W roku 2013 Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy, podsumował rywalizację w ramach
współzawodnictwa szkół w kategorii gimnazjów. Uczniowie
janowskiego gimnajum uplasowali się na bardzo
wysokim siódmym miejscu w województwie (na 238
punktowanych szkół).
W konkursie plastyczno-literackim „Dzielę się
pięknem” wyróżnione zostały Aleksandra Kosidło, Anna
Oszust, zaś w konkursie internetowym „ Eksplorator” –
Beata Bartyzel, Dominik Wieleba, Angelika Szwałek, Marcin
Sokół. Kapituła uhonorowała ich dyplomami i nagrodami.
Ponadto w szkole i poza nią bardzo prężnie działa Szkolne
Koło Wolontariatu, które bierze udział w licznych akcjach
np. „Zadbamy o zapomniane groby”, „I Ty możesz zostać
Mikołajem...”, „Góra grosza”, „Magiczna Moc Dobrych
Słów”.
Istotne wydarzenia i działania jakie były prowadzone
przez szkołę w 2013 roku
Założenie i działalność Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
i Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie
Lubelskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zabawa w baśni
pisanie”.
Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych poprzez:
• Indywidualne programy nauczania dla dwóch uczniów
klasy II z matematyki, fizyki i chemii dodatkowo po
1 godzinie tygodniowo zajęć pozalekcyjnych.
• Zgłoszenie i przyjęcie kandydatur
uczniów
uzdolnionych
do
stypendium
Marszałka
Województwa Lubelskiego.
• Nagradzanie na koniec roku nagrodami książkowymi
najlepszych uczniów.
• Nagradzanie nagrodami rzeczowymi uczniów z osiągnięciami sportowymi.
• Listy gratulacyjne dla rodziców wyróżniających się
uczniów klas III.
• Organizacja
wycieczki
nagrodowej
dla
najzdolniejszych uczniów klas III i działających na
rzecz szkoły i środowiska.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 wskazują na
wysoki poziom nauczania. Przykładowo z języka
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
i przedmiotów przyrodniczych były powyżej średniej
w gminie i powiecie.
Podkreślmy, że Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Janowie Lubelskim należy do Klubu Szkół
Przodujących KSPS. Nauczyciele uczestniczą w pracach
klubu i ogólnopolskich konferencjach metodycznoprogramowych.

Młodzieżowa drużyna pożarnicza

Konkurs Literacki „Zabawa w Baśni Pisanie”

Konkurs plastyczny

„Gimnazjum na szóstkę”

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

„Młody badacz”

Wolontariusze odwiedzili starszych i samotnych
mieszkańców Janowa Lubelskiego

Magia Świąt Bożego Narodzenia
wyraża się także w ciepłych słowach
i miłych gestach. Wolontariusze
z Publicznego Gimnazjum w Janowie
Lubelskim, jak co roku, odwiedzili
ponad trzydziestu mieszkańców
naszego miasta, składając im
świąteczne życzenia i wręczając
bożonarodzeniowe stroiki. „My także
czujemy się obdarowani – serdeczny
uśmiech, dobre sowo, czasami łzy
wzruszenia to dla nas najpiękniejsza
nagroda.
Niekiedy
odwiedzane
przez nas osoby zapraszają nas do
domów, częstują herbatą, wręczają
słodycze. Dla nas są to wyjątkowe
chwile. Uczymy się wrażliwości,
mamy ochotę być lepszymi ludźmi” mówią młodzi wolontariusze. „Będąc
wolontariuszką, jestem dumna z tego,
że mogę uczestniczyć w takich akcjach

Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy,
jak wiele osób potrzebuje ciepłego
kontaktu z innym człowiekiem
i chwili rozmowy. Nie wiedziałam
też, jak samotność może zasmucić.
Wydaje mi się, że swoimi działaniami
sprawiamy, że inni, choć przez chwilę
nie są samotni i pojawia się uśmiech
na ich twarzach. Czuję się spełniona,
pomagając innym i w duchu myślę

o swojej starości. Może do mnie
też przyjdzie jakaś młoda i wesoła
osoba, zapyta o zdrowie, zaproponuje
pomoc ” – zwierza się wolontariuszka,
uczennica gimnazjum. Akcja została
zorganizowana przy współpracy
z Panią Natalią Kiszka z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Janowie
Lubelskim.
Anna Targońska

Podzielić się odrobiną
świątecznego ciepła
„I Trzej Królowie do żłobu przybyli, dary Panu
złożyli” – tym razem do Domu Pomocy Społecznej
„BARKA” w Janowie Lubelskim przybyli najmłodsi
uczniowie Zespołu Szkół w Białej. Dzieciom z oddziału
przedszkolnego udało się nie tylko wyczarować ciepłą,
rodzinną atmosferę, ale także wraz z mieszkańcami
domu wspólnie przeżyć historię narodzenia Jezusa.
Jasełka w wykonaniu najmłodszych wprowadziły widzów
w nastrój zadumy i refleksji. Dopełnieniem całości była
piękna scenografia i oczywiście kolorowe stroje. Mali
aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Były łzy
wzruszenia i słowa wdzięczności. Tego dnia, jak zawsze
swoim podopiecznym towarzyszyła Mariola Surtel Dyrektor Domu, której obecność sprawiła mieszkańcom
wiele radości, a także była oznaką dla wszystkich rodzinnej
atmosfery.

Spotkanie opłatkowe

Już po raz kolejny prof.
Mirosław Piotrowski - Poseł do
Parlamentu Europejskiego wraz ze
Stowarzyszeniem
Porozumienie
Inicjatyw
Samorządowych
ze
Sławomirem Dworakiem – prezesem
stowarzyszenia na czele, zorganizowali
spotkanie opłatkowe dla członków,
sympatyków stowarzyszenia oraz
współpracowników prof. Mirosława
Piotrowskiego. Spotkanie odbyło
się w restauracji Hetmańska w dniu
6 stycznia br.

Fragment Ewangelii o Narodzeniu
Pańskim odczytał ks. dziekan dr
Jacek Staszak. Następnie życzenia
noworoczne złożyli Jego Ekscelencja
ks. biskup Edward Frankowski oraz
prof. Mirosław Piotrowski po czym
wszyscy odśpiewali kolędę ,,Mędrcy
świata” i tradycyjnie podzielili
się opłatkiem. Spotkanie swoją
obecnością uświetnili: Jarosław
Żaczek - poseł na Sejm RP, ks. kanonik
dr Jacek Staszak- dziekan Dekanatu
Janów Lubelski, ks. kanonik dr
Jacek Beksiński, ks. kanonik Dariusz
Socha, ks. kanonik Józef Krawczyk,
ks. kanonik Stanisław Gieroń, ks.
kanonik Jan Sobczak, ks. Mieczysław
Puzewicz, dyrektor katolickiego radia
eR, ks. dr Tomasz Orzeł, dyrektor
Katolickiego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Stalowej Woli,
ks. Michał Majecki, ks. Marcin Czajka,
Krzysztof Dudziński - dyr. biura posła
do PE prof. Mirosława Piotrowskiego,
Stanisław Schodziński - Starosta
Powiatu Biłgorajskiego, Jerzy Bielecki
- Starosta Powiatu Janowskiego, Jan

„Żeby słońce nam świeciło. Raj był naokoło. Żeby
ludziom było tutaj dobrze i wesoło. Też i życzę całemu
światu. Tego co, dobre. Ładu, uśmiechu, kwiatów i słońca.
Braterstwa, pracy i chleba” – słyszeliśmy z ust Patrycji
Komsa z klasy II Gimnazjum ( ZS w Białej). Życzenia
dla podopiecznych i dla pracowników Domu Pomocy
Społecznej popłyneły także z ust Eweliny Mulińskiej,
Anity Szaji z klasy II Gimnazjum (ZS w Białej) i Izabeli
Kuźnickiej (kl. VI).

Frania - Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego, dr Mariusz Banach Radny Rady Miasta Lublin, Sławomir
Langa - Przewodniczący Rady
Powiatu Parczewskiego, Ryszard
Majkowski - V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim,
Teresa Biernat - dyrektor Zespołu
Szkół w Janowie Lubelskim, Henryk

Suchara - były poseł dwóch kadencji,
działacz społeczny, Osinki, Marian
Prejs -Radny Gminy Dzwola, Józef
Kaproń - Radny Gminy Dzwola,
Zagóra Józef - Radny Gminy Potok
Wielki.
W spotkaniu uczestniczyło 150
osób.
Red.

Były wspólne fotografie i upominki. Każdy
z mieszkańców otrzymał kartkę świąteczną własnoręcznie
przygotowaną przez dzieci. Takie spotkanie nie tylko
owocuję dobrocią, ale przynosi nadzieję, daje również
wiarę w ludzi, i staje się źródłem wspaniałych przeżyć.
Dzieci uczą sie wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka i z pewnością uświadamiają sobie potrzebę
pamięci o ludziach starszych, chorych, a często także
samotnych. Docenili to wszyscy. Słowa pięknych polskich
kolęd pozostały na długo w sercach mieszkańców DPS.
Nad oprawą artystyczną i przebiegiem występu dzieci
czuwała Dorota Kret – opiekunka przedszkolaków
i Izabela Komsa – opiekun Szkolnego koła Wolontariatu
przy Zespole Szkół w Białej.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Jan Machulak
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„Milcząca” moc obrazów
Tatiany Borisovny - Majewskiej

Artystka mistrzowsko panuję nad połączeniem tonacji
kolorystycznej. Prace łączą w sobie warsztatową dojrzałość
z intelektualną refleksją. Forma i sposób pozostawiania śladu
i gestu artystycznego, czyni z malarstwa Tatiany Borisovnej
Majewskiej dzieła pełne harmonii. Z delikatnego rytmu
położenia pędzla wynika szczególny nastrój prezentowanych
obrazów. Mowa o niezwykłej wystawie malarskiej, której
wernisaż miał miejsce w piątkowe popołudnie 17 stycznia
br., w „Sali Kameralnej” Janowskiego Ośrodka Kultury.
Głównym pomysłodawcą tej niezwykłej ekspozycji, która
jeszcze w grudniu zawitała do JOK był Leszek Waberski
– instruktor ds. plastyki, malarz. Dziewiętnaście obrazów
pokazanych na wystawie to przede wszystkim dwa odrębne
cykle: akty kobiece i bukiety kwiatów. Prace realizowane są
w technice malarstwa olejnego.
„Obrazy wyróżniają się specyficznym stylem, który jest
wyrazem zręczności malarskiej w traktowaniu postaci
i tła – zaznacza Pan Leszek Waberski, dodając „artystka
w niezwykły sposób łączy ze sobą kolory. Prace balansują
między światłem, a przestrzenią, jednak nie trudno wizualnie
oddzielić przestrzeń w polu obrazu. Ten nastrój widoczny
jest zwłaszcza w portretach. Pani Tatiana nie skupia się
wyłączenie nad ukazaniem postaci portretowanego, ale nad
poszukiwaniem istoty jego piękna. Widz nie czuje potrzeby
dopowiedzenia”.
Wczytując się artystyczny życiorys malarki, na uwagę
zasługuje nie tylko bogaty przebieg pracy zawodowej, ale
także liczne nagrody otrzymane za osiągnięcia artystyczne.
Prace Pani Tatiany znajdują się w prywatnych kolekcjach w
Czechach, Niemczech, Polsce i Rosji.

Grają do końca świata
i jeden dzień dłużej...
WOŚP

Tutaj liczy się każdy grosz, każda moneta, każdy
banknot... cel jest hojny. Za nami już 22. Wielki Finał
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku odbył się
pod hasłem „Na ratunek”. Tak jak inne miasta w Polsce, tak
i Janów Lubelski po raz kolejny włączył się w akcję WOŚP.
Zebrane pieniądze podczas 22. Finału zostaną przeznaczone
na wyposażenie oddziałów dziececej medycyny ratunkowej.
Przypomnijmy, że w tym roku WOŚP, już po raz drugi zbiera
pieniądze na rzecz godnej opieki medycznej dla seniorów.

Podczas otwarcia wystawy, artystka opowiadała o swoim
warsztacie pracy. W swej wypowiedzi zaznaczyła, że w jej
ojczystym kraju w Rosji, przykłada się szczególną uwagę
do sztuk plastycznych już w szkole podstawowej. Mowa nie
tylko o warsztacie plastyka, ale ogólnie o sztukach pięknych.
Przypomnijmy, że w Moskwie w Muzeum Sztuk Pięknych
im. Puszkina znajduję się największa w Rosji kolekcja sztuki
europejskiej i amerykańskiej.
Za przyczyną prezentowanej ekspozycji w Janowskim
Ośrodku Kultury, mieliśmy tą szczególną przyjemność
obcować z pracami artysty, który „przeszedł” inny tryb
szkolnictwa w tej dziedzinie sztuki. W obrazach Pani
Tatiany, widać mistrzostwo ręki i niezwykłą wyobraźnię. Na
pewno nie przeszliśmy obok nich obojętnie.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Leszek Waberski

Miłośniczki haftu krzyżykowego z Zespołu Szkół w Białej

Dnia 12 stycznia wystartowaliśmy już z samego rana, a to za
sprawą wolontariuszy, których mogliśmy spotkać na ulicach
naszego miasta. Łącznie 15 wolontariuszy kwestonowało
na terenie Janowa, a mogliśmy ich spotkać szczególnie przy
marketach, przy dwóch parafialnych kościołach: pod wez.
Św. Jana Chrzciciela i pod wez. Św. Jadwigi Królowej.

Haft krzyżykowy uspokaja, odpręża, wycisza… Jest
formą relaksu, sposobem spędzenia wolnego czasu,
a samodzielnie wykonany obraz daje dużo satysfakcji i może
być wspaniałym prezentem dla kogoś bliskiego.
W Zespole Szkół w Białej grupa chętnych uczniów pod
czujnym okiem Pani Wiesławy Drewniak uczy się haftu
krzyżykowego. Są to warsztaty pozalekcyjne prowadzone
społecznie. Uczniowie raz w tygodniu zostają po lekcjach
i haftują korzystając z cennych rad i pomocy nauczycielki.
Haftowanie krzyżykami jest to hobby Pani Wiesławy już od
wielu lat. Stworzyła wiele pięknych obrazów, więc ma duże
doświadczenie, którym chętnie dzieli się z uczniami.
Jolanta Nieściór

Ola Hulak w Międzynarodowym Konkursie
Kolęd i Pastorałek
W dniach 19-20 grudnia 2013 roku
w Lublinie odbyły się eliminacje do
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie. Profesjonalne
jury, po wysłuchaniu 83 podmiotów
wykonawczych, przyznało 7 nominacji,
w tym 2 w kategorii wiekowej 6-14 lat, do
reprezentowania rejonu eliminacyjnego
Lublin w finale konkursu. Jedną z nich
zdobyła Ola Hulak, uczennica Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Finał konkursu odbył się w połowie
stycznia 2014 roku. Zaznaczmy, że nie
jest to jedyny sukces naszej młodziutkiej
wokalistki w ostatnim czasie. Po wygranej
w eliminacjach międzywojewódzkich
w Zwoleniu Ola przygotowuje się też do
Finału XIV Ogólnopolskiego Festiwalu
Pieśni – Piosenki Patriotycznej, Ludowej
i Tańca Ludowego, zaplanowanego na
kwiecień 2014 roku. Przypomnijmy
także, że w grudniu natomiast wystąpiła
w Finale Ogólnopolskiego Festiwalu
Dzieci i Młodzieży Tęczowe Piosenki
Jana Wojdaka. Oli serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim
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Kryształowa zima
Upragniona,
wytęskniona?...,
ale raczej nie aż w takiej formie –
kryształowej.
Po raz kolejny „przyszła” do nas
zima. Ozdabia, dekoruję krzewy,
kwiaty, drzewa i wszystko, co

widoczne jest poza powierzchnią
ziemi. Nawet ławeczka w parku, czy
kosz na śmiecie ma „swój blask”.
Czasem nie zauważymy, że samotny krzew w ogródku wygląda
jak szklana bombka, a dzika róża
została zatopiona
w krysztale, jakby
na stałe miała tam
swoje miejsce. „To
wszystko” nas otacza.
Natura
rzeźbi
nam niezwykły krajobraz. A cóż pomyśleć, jak ten blask
lodu, będzie wyglądał wśród nocnych
latarni?
Tekst i foto: Dorota
Kozdra
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Zaś o godz. 15.00, w JOK rozpoczął się koncert
zorganizowany w ramach finału. Na deskach Janowskiego
Ośrodka Kultury usłyszeliśmy takie zespoły jak:
„Kotłownia”, Konfitura” i „Dziadek”. W trakcie koncertów
odbyły się licytacje. Licytowano książki, koszulki,
kalendarze, płyty, oraz nietypowy domek z... piernika.
Domek został wykonany przez Arkadiusza Bielak - ucznia
III klasy z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie
Lubelskim.
Łączna kwota zebranych pieniędzy wyniosła 8 516,84
zł. Szefem sztabu janowskiego finału WOŚP była Matylda
Michałek z JOK.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Jan Machulak, Grzegorz Wójcik

Korekta: Anna Jaremek
Wydawca: Urząd Miejski,
Druk: Echo Media w Tarnobrzegu,
Fot, Rys: Archiwum, Internet.
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Grupowe zajęcia pływania
dla dzieci od 3 miesięcy
do 6 lat
Woda to raj dla maluchów, szczególnie tych

kilkumiesięcznych. Dzieci nie boją się wody, przecież przez
9 miesięcy była ich domem. Dlatego warto wykorzystać fakt,
że kojarzy się ona naszemu maluszkowi z przyjemnością
i od pierwszych miesięcy życia oswajać go z wodą ucząc
pływania. Pływanie wspomaga rozwój psychofizyczny
dziecka, stymuluje rozwój zmysłów. Ćwiczenia w wodzie
oddziałują na rozwój czucia, równowagi i świadomość
własnego ciała. Środowisko wodne pozytywnie wpływa
na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia wytrzymałość.
W wyniku działania ciśnienia hydrostatycznego wody na
klatkę piersiową, pływające maluchy mają lepiej rozwinięty
układ mięśniowy, lepiej rozwinięte mięśnie oddechowe.
Ćwiczenia w wodzie hartują organizm - dzieci są bardziej
odporne na infekcje. Zajęcia w wodzie mają działanie
relaksujące i rozluźniające, przez co doskonale wpływają
na rozwijający się układ nerwowy oraz koordynację.
Woda obniża pobudliwość układu nerwowego i sprawia
że dzieci są bardziej spokojne. Wspólne pływanie rodzica
z dzieckiem pogłębia więzi emocjonalne, buduje wzajemne
zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które od
najmłodszych lat uczestniczy w zajęciach na basenie, rozwija
się bardziej harmonijnie, jest zdrowsze i sprawniejsze
fizycznie. Środowisko wodne, kontakt z innymi dziećmi
i wspólne zabawy w wodzie, mają pozytywny wpływ na
rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny malucha.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którym
nieobca jest troska o prawidłowy rozwój ich pociech, Kryta
Pływalnia „Otylia” zaprasza na grupowe zajęcia nauki
pływania dla dzieci od 3 miesięcy do lat 6. Wyczerpujące
informacje na temat zajęć pływania dla dzieci i niemowląt
na stronie: www.mosirjanow.pl
MOSiR

Na ratunek

„Mglisty poranek, idziemy
jedną z ulic Janowa Lubelskiego. Jak gdyby nic z zakrętu wybiega pies. Jest niewielki, mały kundel. Patrzymy
biegnie w kierunku nas. Za
nim kolejny. Na tym się nie
kończy. Chwilę później widzimy całą gromadę czworonogich”.
Powiększająca się ilość
psów bezpańskich, i ich „nocne i poranne wędrówki” są nie
jedynym problemem dotyczącym naszego bezpieczeństwa.
Wiele psów biega samopas. Choć wyglądają na przyjaźnie
nastawionych, to nie znaczy, że są łagodne. Kolejny problem
dotyczy czystości naszego miasta, ponieważ zanieczyszczone
przez czworonogi trawniki, chodniki, skwery, place zabaw,
nie tylko uniemożliwiają swobodny spacer, ale i zabawę
dzieciom.
Jakie są obowiązki właściciela psa i jaka odpowiedzialność
prawna za posiadania czworonoga się z tym wiąże?
Domyślam się, że każdy o tym wie, ale o wiele gorzej jest
już z przestrzeganiem. Jakie zadania należy podjąć, aby
przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. W pierwszym
przypadku jest nierozsądne, aby w trakcie spaceru nie
trzymać psa na smyczy i w kagańcu. Niebezpieczne jest
także, aby czworonogi przebywały w miejscach zabaw
dla dzieci. Mamy także obowiązek pilnować, aby pies nie
zanieczyszczał trawników i chodników. Każdy właściciel ma
także obowiązek sprzątać po swoim pupilu. Ważną kwestią
jest także pamiętać o obowiązku szczepienia swoich psów
przeciw wściekliźnie i oczywiście, o czym pisaliśmy wyżej,
każdy właściciel także dba o to, aby pod jego nieobecność
pies nie wydostał się poza teren posesji. W przeciwnym
razie, nawet w przypadku zapewnienia, że pies jest łagodny
może dojść do niemiłych sytuacji związanych z naszym
bezpieczeństwem, Przypomnijmy, że właściciel psa, który
nie zachowuje wyżej wymienionych środków ostrożności
podlega karze nałożenia na niego mandatu karnego. Ponadto
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane
przez czworonoga. Podkreślmy, że osoba pogryziona ma
prawo ubiegać się o odszkodowanie na drodze sądowej
z powództwa cywilnego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Grają jak zawodowcy - sportowa IVB
Ogłoszenie ostatecznych wyników tego turnieju należało do
jednych z najprzyjemniejszych
momentów w „karierze” sportowej
dla uczniów klasy IV B z PSP z OI
w Janowie Lubelskim. Był doping,
emocje, radość ze zwycięstwa
i niestety…. dla innych gorycz
porażek. W turnieju piłki ręcznej
o Puchar Dyrektora Szkoły dnia
18 stycznia br. udział wzięło pięć
drużyn. Dwie z PSP z Janowa
Lubelskiego z klasy sportowej IV
B, dwie z Biłgoraja z Miejskiego
Klubu Sportowego i jedna
z Sandomierza ze Stowarzyszenia
Piłki Ręcznej, łącznie około
70 zawodników. Rozegrano 10
meczy, które zostały sędziowane
przez Cezarego Dobrowolskiego
i Dawida Osiewicza. Ponadto
swoją pomocą sędziom służył
Damian Kańczugowski były uczeń
PSP, obecnie student wychowania
fizycznego.
Jak to bywa w każdym turnieju, są
wygrani i przegrani, ale tu nie obyło
się bez nagród dla wszystkich. Po 10
meczach ustalono kolejność drużyn,
z których każda dostała puchar
i pamiątkowy dyplom (fundator
Dyrektor Szkoły Krystyna Ćwiek),
oraz bezpłatny karnet na pływalnię
Otylia (fundator Krzysztof Kołtyś –
Burmistrz Janowa Lubelskiego).
Niezwykle miłą niespodzianką
okazał się sukces klasy sportowej
IVB z PSP z OI w Janowie
Lubelskim. Uczniowie pokonali
MKS z Biłgoraja i SPR z Sandomierza. Za wszystkie
mecze wygrane pierwsze miejsce otrzymał I zespół z PSP
w Janowie Lubelskim, na drugim miejscu uplasował się
II zespół z PSP w Janowie, III miejsce MKS Biłgoraj I,
IV miejsce SPR Sandomierz, V miejsce MKS Biłgoraj II.
Dodajmy, że najlepszym bramkarzem został zawodnik
z SPR Wisła Sandomierz Jakub Mirinowski, zaś najlepszym
strzelcem Krystian Kotwica z PSP Janów Lubelski.

Zadowolenia z wygranej swojej drużyny nie ukrywa
Zbigniew Czajkowski – wychowawca klasy sportowej.
Taka wygrana motywuje do dalszych treningów
i udziału w kolejnych turniejach. Wyniki zawodów były
podkreśleniem pracy i zaangażowania tak wychowawcy
klasy, jak i uczniów, a sama wygrana skłania to wniosku, że
sportową IV B stać na więcej. Życzymy sukcesów!
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Zbigniew Czajkowski

Rozegrano mecz samorządowców

Wznowiony w zeszłym roku, po upływie 5 lat Turniej Piłki
Nożnej Drużyn Samorządowców Powiatu Janowskiego
wydawać się mógł, że będzie stanowił niemałe wyzwanie
dla jego uczestników. Nic bardziej mylnego. Mecz był nie
tylko dobrym sprawdzeniem umiejętności fizycznych
samorządowców, ale stał się niebywałym wydarzeniem.
Mimo, że wynik meczu nie był najważniejszy, emocji
nie brakowało. Na „parkiecie” hali sportowej Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku do
rozgrywek stanęło 5 drużyn: Urząd Miejski w Janowie
Lubelskim (Skład drużyny: Krzysztof Adam Kołtyś,
Krzysztof Waldemar Kołtyś, Bernard Zakościelny, Tomasz
Jaworski, Krzysztof Zbiżek, Dariusz Brytan, Marcin

Miś, Sławomir Dworak, Łukasz Drewniak,
ks. Michał Majecki), Starostwo Powiatowe
(Skład drużyny: Jerzy Łukasik, Artur Pizoń,
Grzegorz Krzysztoń, Tomasz Taradyś, Michał
Kuźnicki, Tomasz Ciupak, Bartosz Piech,
Jarosław Lenart, Krzysztof Pachuta), Urząd
Miejski w Modliborzycach (Skład drużyny:
Damian Piotrkowski, Zbigniew Rychlak, Paweł
Piotrkowski, Grzegorz Kwaśnik, Przemysław
Kutyła, Piotr Jaskowski, Grzegorz Nieborak),
Urząd Gminy w Potoku Wielkim (Skład
drużyny: Grzegorz Zyśko, Piotr Kaproń,
Jacek Ryba, Henryk Pąk, Marian Ślusarz,
Piotr Rzetelski, Grzegorz Zarzeczny, Jan Pąk,
Sylwester Stręciwilk) i Urząd Gminy w Dzwoli
(Skład drużyny: Franciszek Małek, Zbigniew
Buryta, Mieczysław Sulowski, Andrzej Bielak,
Tomasz Dudzic, Stanisław Białek, Stanisław
Chwiejczak, Wiesław Kiszka, Leszek Pachuta, Kazimierz
Małek, Piotr Ostrowski).Wyniki: I miejsce – Drużyna
Urzędu Gminy w Dzwoli, II miejsce – Drużyna Urzędu
Miejskiego w Janowie Lubelskim, III miejsce – Drużyna
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, IV miejsce –
Drużyna Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, V miejsce
– Drużyna Urzędu Gminy w Potoku Wielkim. Najlepszym
strzelcem został Leszek Pachuta – reprezentujący skład
drużyny Urzędu Gminy w Dzwoli.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku drużyna z Urzędu
Miejskiego w Janowie Lubelskim zajęła także II miejsce.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Karnawałowe spotkanie PiS Noworoczne spotkanie PSL

W restauracji Hetmańska odbyło się
spotkanie sympatyków i członków Koła PiS
w Janowie Lubelskim. Na spotkanie przybyli
Posłowie na Sejm RP Gabriela Masłowska,
Sławomir
Zawiślak,
Przewodniczący
Regionalnej Rady PiS i Krzysztof
Michałkiewicz, Prezes Lubelskiej Rady
PiS. Posłanka Gabriela Masłowska mówiła
o zagrożeniach wynikających z planów
Rządu RP w sprawie zabierania pieniędzy
Lasom Państwowym, zamiarach uwalniania
w 2016 roku do obrotu ziemi rolnej i lasów
dla obcokrajowców. Poseł Sławomir
Zawiślak wspomniał, że do Janowa warto
przyjeżdżać, a wiele dobrych wzorców
gospodarowania należałoby przenieść do
Zamościa.
„Myśleć o Lubelszczyźnie to myśleć o jej
mieszkańcach” to motto działalności Posła
Sławomira Zawiślaka, które przebijało
się w wystąpieniu o wartościach, wierze
i planach na przyszłość. Jerzy Bielecki Prezes
Zarządu Powiatowego PiS podziękował
przybyłym gościom, dołączył się do życzeń
parlamentarzystów dotyczących wyborów.
Spotkanie już bez oficjalnych wystąpień
trwało kilka godzin. Zaproszenie na

Tegoroczny Powiatowy
Opłatek Ludowy odbył
się 26 stycznia 2014 r.,
w zmodernizowanej remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Konstantowie,
w gminie Dzwola. Gospodarzami spotkania byli:
Prezes Powiatowy PSL –
Piotr Rzetelski oraz Wójt
Gminy Dzwola – Marek
Piech.
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych
z terenu Województwa
Lubelskiego, w tym m. in.
Marszałek Województwa
Lubelskiego
Krzysztof
Hetman, Poseł na Sejm
RP Henryk Smolarz, Senator RP Józef Zając,
Wicewojewoda lubelski
Marian Starownik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda, Dyrektor Oddziału
Regionalnego ARiMR w Lublinie Andrzej
Bieńko.
W Opłatku uczestniczyli również: ksiądz
kanonik Piotr Kubicz, ksiądz kanonik Jan
Sobczak, Starosta Powiatu Janowskiego
Jerzy Bielecki, Wicestarosta Bartosz Piech,
Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław
Rawski, Wiceprezydent Chełma Józef
Górny, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik, Wójtowie gmin: Batorz
- Henryk Michałek, Godziszów - Andrzej
Olech, oraz Potok Wielki - Jerzy Pietrzyk.
Spotkanie poprowadzili: Anna Szmidt
i Marcin Brzozowski. Podczas spotkania
zebrani goście mogli wysłuchać występów
zespołów wokalnych: „Stowarzyszenia KGW
z Kocudzy Drugiej”, „Modliborzanki”, a także
„Janowiacy” - którzy kolędowali z kozą.
Natomiast część artystyczną rozpoczęły
dzieci z Zespołu Szkół w Kocudzy, które
zaprezentowały inscenizację jasełkową.
Gospodarze spotkania złożyli wszystkim
najserdeczniejsze
życzenia
wszelkiej
pomyślności i radości w Nowym 2014
Roku. Następnie oddali głos zaproszonym
gościom.
Marszałek Krzysztof Hetman wyróżnił,
Piotra Rzetelskiego oraz Marka Piecha,
a także pozostałych przedstawicieli
samorządu lokalnego z terenu ziemi
janowskiej, za zaangażowanie, dzięki
któremu, prawie wszystkie gminy, z powiatu
janowskiego otrzymają kolektory słoneczne
finansowane ze środków pochodzących
z UE. Dodał również, że obecna koalicja

spotkanie byłych działaczy Porozumienia
Centrum może dobrze wróżyć na przyszłość
Janowskiego Zarządu Powiatowego, który
otwiera się na ludzi, którzy pragnęli Polski
dla Polaków.
Tekst i foto: Jan Machulak

Ogłoszenie

Sprzedam dom piętrowy w Janowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 20. Działka
o powierzchni 505 m2, garaż wolnostojący z pomieszczeniem gospodarczym.
Telefon 608 023 876.

Ogłoszenie

Oskarżony Artur Sajewski przeprasza pokrzywdzonego Dariusza Kulpę za
wydarzenie z 15 czerwca 2013 roku
Artur Sajewski
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rządowa nigdy nie chciała i póki będzie
nigdy nie sprywatyzuje naszego skarbu
narodowego, jakim są lasy. Natomiast
1 miliard złotych w tym roku, jaki zostanie
przekazany przez Lasy Państwowe na
drogi lokalne, w niczym nie uszczupli ich
majątku, gdyż posiadają oszczędności
około 4 miliardów nadwyżek finansowych
na kontach. Powyższa kwota przyczyni się
do poprawy stanu dróg w gminach oraz
powiatach. Nie można bowiem przystać
na inwestowanie przez Lasy Państwowe
w drogi leśne, które służą jedynie myśliwym
i leśnikom, a dla zwykłych ludzi są zamknięte
- dodał Marszałek.
Dzięki dodatkowym funduszom na drogi
lokalne istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że Powiat
Janowski zmodernizuje drogę powiatową
w Godziszowie i Batorzu – zapewnił Wicewojewoda Marian Starownik.
Prezes Zarządu Powiatowego PSL Piotr Rzetelski, w swoim wystąpieniu
podziękował parlamentarzystom oraz
przedstawicielom władz rządowych oraz
samorządowych za pomoc jaką udzielają
ziemi janowskiej.
Przedstawione powyżej spotkanie jest
już tradycją janowskich struktur PSL,
które zawsze z niezwykłą starannością
oraz
z
uszanowaniem
ludowych
i chrześcijańskich wartości przygotowują
spotkania noworoczno-opłatkowe. PSL jest
bowiem najstarszą partią w Polsce, która już
niemal 120 lat jest blisko ludzi, wywodzi się
z ludu, posiadając zarazem przepiękne karty
swej historii…
Tekst: FML, foto: A. B.

Polska Organizacja Zbrojna, Placówka Modliborzyce

Od Redakcji. W ostatnim numerze Gazety Janowskiej
opublikowaliśmy tekst przesłany przez Józefa
Łukasiewicza pod tytułem Janów Lubelski – „szarżujący
ułani rozbili niemiecką kolumnę” autorstwa Tomasza
Żuławskiego. Artykuł był w całości publikowany na
łamach Korzeni Janowskich 2006, nr 7, s. 54 - 62, pod
tytułem „Janów Lubelski we wrześniu 1939 roku.”
Poniżej prezentujemy fragment tekstu autorstwa
Tomasza Żuławskiego pt. „Polska Organizacja Zbrojna,
placówka Modliborzyce”.

„(…)W Modliborzycach, agentura niemieckiej
tajnej policji (GESTAPO) rozpracowała sieć powiązań
konspiracyjnych w lecie 1942 roku. 26 sierpnia 1942r.
w nocy, otoczona zostaje osada Modliborzyce przez
duże siły żandarmerii niemieckiej. Niemcy dokonują
precyzyjnych aresztowań członków Polskiej Organizacji
Zbrojnej. Na miejscu zostają rozstrzelani: Dominik Pikula
i jego syn Kazimierz l. 23, Ignacy Głowacki i jego syn
Longin l. 21. Aresztowani, ppor. Stanisław Torla (dowódca
placówki POZ), nauczyciel Mieczysław Brodzisz, Stanisław
Sagan i jego syn Henryk (młynarze z Dąbia), Tomasz
Pietras. Rozstrzelani zostają oni w lesie koło Pułankowic.
Jedynie Brodzisz zbiegł z miejsca egzekucji. Cześć
zagrożonych aresztowaniem żołnierzy POZ uciekła z bronią
do lasu, tworząc pierwsze grupy partyzanckie w powiecie
janowskim. Pierwszą grupą dowodził podchorąży Witek
(imię nieznane) pochodzący ze Słupia i podchorąży
Stanisław Paleń. Poza nimi w grupie byli jeszcze dwaj
harcerze z Modliborzyc, Krasowski (przechowywał
magazyn broni) i Ostrowski ps. „Organizator”. Chory
Stanisław Paleń odszedł wkrótce na leczenie. Pozostali
ukrywali się w Lasach Janowskich w rejonie Osówek Kalenne. Późną jesienią 1942 r., w bardzo zimne noce, spali
w brogu siana. Tam wytropił ich szpicel Gestapo o nazwisku
Władysław Sz. pochodzący z Majdanu Modliborskiego.
Żandarmerię w Janowie zawiadomił on telefonicznie
z gajówki Osmaki koło Brzezin Potockich. Żandarmi jadąc
przez Modliborzyce, zabrali ze sobą obsadę posterunku
policji polskiej. Niemcy zostawili samochód ciężarowy

kilka km wcześniej i podeszli pod legowisko partyzantów
wczesnym rankiem, prowadzeni przez Władysława Sz.
Bez ostrzeżenia otworzyli silny ogień z broni maszynowej.
Obaj harcerze Ostrowski i Krakowski uzbrojeni w karabiny
szybko polegli. Pchor. Witek wyczołgał się tunelem w sianie.
Gdy wysunął nogi, seria z niemieckiego rkm przestrzeliła
mu podeszwy butów i stopy. Mimo ran, uzbrojeni
w czeski rkm ostrzeliwał się krótkimi seriami. Po dłuższej
strzelaninie jego rkm się zaciął i został on dobity przez
żandarmów. Ciała zabitych partyzantów przewieziono
wozem drabiniastym, wyściełanym słomą, do Modliborzyc.
Na posterunek policji przy ul. Piłsudskiego (obecnie część
budynku Urzędu Gminy). Przez cały dzień leżeli oni na
furmance celem identyfikacji. Widoczne były przestrzelone
kulami podeszwy butów pchor. Witka, pokrwawione ciała
zabitych. Obok wozu leżał ich uszkodzony rkm (czeski
BREN) i karabiny. Następnie ciała ich, Niemcy zabrali
do Janowa. Spoczywają anonimowo w bratniej mogile,
w pobliżu kaplicy na janowskim cmentarzu. Szpicel
Gestapo Władysław Sz. został zlikwidowany w wyroku
podziemia Armii Krajowej w Modliborzycach 27 listopada
1943 r. Wyrok wykonali ofiarni żołnierze „KEDYWU”
Armii Krajowej z Janowa Lubelskiego, bracia Gdalscy.(…)”

Ciała zabitych partyzantów spoczywają anonimowo
w bratniej mogile, w pobliżu kaplicy na janowskim
cmentarzu. Ten fakt odkrył Tomasz Żuławski.
Tekst: Tomasz Żuławski

Znieczulica to za małe słowo
Janów Lubelski, godzina 17.25, ulica Kościuszki, droga
zaśnieżona, po której idzie kobieta lat około 40, pośliznęła
się i upadła na jezdnię. Przechodniów nie widać, jedzie
samochód który zatrzymuje się, kierowca idzie udzielić
pomocy poszkodowanej, która leży na ziemi w śniegu”,
o nie - kierowca nie wysiada z samochodu. Kierowca
wspaniałomyślnie czeka na to, aby leżąca kobieta
przyciągnęła do siebie leżącą obok torebkę, bo on nie
może przejechać, przecież droga zatarasowana. Kobieta
przyciąga torebkę, szczęśliwy kierowca omija przeszkodę
na drodze i odjeżdża. Kobieta powoli wstaje, ma złamany
obojczyk rozległe stłuczenia klatki piersiowej. Dzwoni
do domu, do męża Grzegorza, przecież to tylko dwa,
trzy domy dalej, wzywają karetkę pogotowia, w szpitalu
lekarze unieruchamiają rękę, zakładają gips. Cóż niby nic

wielkiego, ot zdarzenie, poszkodowana nie rości pretensji
do tego, że na chodniku śnieg, trochę lodu, bo przecież jest
zima.
Kończąc tą krótką opowieść chciałoby się przeprosić
wszystkich kierowców, że kierowcą nazwałem tego
„osobnika” (lat około 50), który nie pomógł kobiecie.
Dlaczego przytoczyłem wiek osób? To są ludzie sprawni,
dorośli, dojrzali i świadomi swoich zachowań. Trochę
żal, że „osobnik” (nazwisko znane także redakcji) zna
poszkodowaną, a mimo to zachował się, jak się zachował.
Egzaltacja, nadwrażliwość pobudza do opisania tego
zdarzenia, myślę, że nie, bo jeżeli chociaż jedna osoba po
przeczytaniu zmieni postępowanie i stanie się wrażliwą na
cierpienie drugiego człowieka.
Jan Machulak

„Niekończąca się opowieść”, to tytuł filmu, który oglądało
zapewne wielu z nas. Zatem i fabuła filmu jest nam dobrze
znana. Pasją głównego bohatera Bastiana są książki. To za
jej przyczyną przenosi się do krainy wyobraźni i przeżywa
najwspanialszą przygodę w swoim życiu. Podobnie
rzecz się ma z najaktywniejszymi czytelnikami Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelskim.
To za przyczyną książek młodzi czytelnicy nie tylko
pogłębiają swoją wiedzę, ale podobnie jak bohater książki
„Niekończąca się opowieść” wyruszają w niezwykłą podróż
w czasie i przestrzeni. Konkurs został podzielony na dwie
kategorie: uczniowie klas I-III i klas IV – VI. Uroczyste jego
rozstrzygnięcie miało miejsce 17 stycznia br.
Przedstawiamy wyniki. W kategorii klas I- III zwyciężyła
Kinga Czajka z klasy IIIa, która w I półroczu 2013/2014 r.
wypożyczyła 213 książek. Na drugim miejscu uplasowała
się Julia Fijałkowska z kl. IIa, wypożyczając 145, na trzecim
Wiktoria Drwal z kl. IIIa z ilością 122. W przypadku
kategorii dotyczącej czytelników klas IV –VI, pierwsze
miejsce uzyskała Julia Flis z kl. Va, która w minionym
półroczu wypożyczyła 145 książek. Kolejno Patrycja Placha
kl. Vd – 69, Emilia Skubik kl. IVe – 64 i czwarte miejsce

Karolina Siembida kl. Vd z ilością 63 przeczytanych książek.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Warto tu podkreślić, że wśród uczestników konkursu
znaleźli się i ci, którzy bibliotekę odwiedzają każdego dnia.
Należy do nich Kinga Czajka.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przyszła pora na książkowego mola

Uważajmy na oszustów

Policja ostrzega przed oszustem. W ostatnim czasie na
terenie naszego województwa miała miejsce kradzież, gdzie
nieznany mężczyzna przedstawił się za pracownika gazowni,
pod pretekstem kontroli urządzeń gazowych wykorzystał
nieuwagę domowników i dokonał kradzieży pieniędzy.
Apelujemy o rozwagę i rozsądek wobec nieznanych
osób, które pukają do naszych mieszkań. Pomysłowość
i przebiegłość oszustów jest nieograniczona. Pod różnym
pozorem, np. podając się za urzędników lub pracowników
różnych instytucji, wprowadzają w błąd swoje ofiary, zyskują
ich zaufanie i okradają. Zanim wpuścimy kogoś obcego do
domu sprawdźmy, czy na pewno jest tym za kogo się podaje.
Nie obdarzajmy nieznajomych nadmiernym zaufaniem.
Tylko rozsądek i rozwaga w tym przypadku mogą uchronić
nas przed staniem sie ofiarą naciągaczy.
Osoby, które spotkały się z taką sytuacją i mogą pomóc
w identyfikacji oszustów, np. podanie rysopisu tych osób,
zapisane numery rejestracyjne samochodów, którymi się
poruszali, proszone są o kontakt z janowską policją. Ponadto
w przypadku zauważenia osób, z których zachowania
wynika, że mogą one dopuszczać się wyżej wymienionych
przestępstw prosimy o telefoniczne powiadomienie
dyżurnego KPP w Janowie Lubelskim, tel. 015 87-10-210
lub 997.

Uwaga na oszustów internetowych

Policja odnotowuje coraz więcej zdarzeń związanych
z oszustwami dokonywanymi podczas transakcji
internetowych. Coraz bardziej cenimy sobie wygodę
i korzystając z dobrodziejstw Internetu zakupów
dokonujemy zza komputerowego monitora. Pamiętajmy
jednak o oszustach, dla których sprzedaż fikcyjnych
przedmiotów to sposób na szybki zarobek. Janowscy
policjanci coraz częściej otrzymują zgłoszenia o oszustwach
podczas internetowych zakupów. Decydując się na
taką formę sprawunków pamiętajmy, że podobnie jak
w rzeczywistości również w wirtualnym świecie możemy
paść ofiarą złodzieja czy oszusta. Dlatego też sprawdzajmy
sprzedawcę, u którego zamierzamy kupić wybraną rzecz.
Zweryfikujmy czy jest rzetelny. Zwróćmy uwagę na ilość
komentarzy, sprawdźmy w karcie sprzedawcy komentarze.
Nawet w przypadku, gdy mieszkamy daleko zapytajmy czy
po towar można zgłosić się osobiście. Gromadźmy całą
korespondencję ze sprzedającym, w przypadku oszustwa
będzie ona bezcennym dowodem kontaktów. Zachowanie
zasad ostrożności pozwala na bezpieczne zakupy w sieci.
Jeśli jednak mimo tego padniemy ofiarą internetowego
naciągacza i nie dostaniemy towaru, za który zapłaciliśmy
natychmiast zgłośmy to na policję.
Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach: Chrońmy
swoje dane osobowe i hasła dostępowe. Nie wysyłajmy
nikomu kserokopii swoich dokumentów oraz nie
podawajmy haseł np. po „kliknięciu” w linkach zawartych
w wiadomościach mailowych. W przypadku prowadzenia
korespondencji, upewnijmy się, że nasz rozmówca to
rzeczywiście osoba, za, którą się podaje. Uważajmy na tzw.
„super okazje”. Nie zawsze to, co widoczne jest na zdjęciu
musi być takie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez
sprzedawcę w sposób legalny. Jeśli chcemy wziąć udział
w aukcji internetowej, należy sprawdzić wiarygodność
sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących
na jego temat (takie informacje odnajdziemy w historii
transakcji danego sprzedawcy - sprawdźmy czy posiada
jakieś negatywne opinie). Jeśli licytujemy w aukcji
internetowej, należy poczekać do zakończenia aukcji
nim przelejemy pieniądze sprzedawcy. Sprawdźmy, czy
sprzedawca umożliwia opłatę przy odbiorze - to również
wskazuje na jego wiarygodność. Korzystając z zagranicznych
serwisów aukcyjnych nie dajmy się namówić na transakcję
poza aukcją. Jeśli dostaliśmy maila z informacją o wygraniu
aukcji, sprawdźmy dokładnie czy wiadomość pochodzi od
rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, gdy podany w niej
jest nr konta, na który mamy przelać należność. W razie
wątpliwości nawiążmy korespondencję ze sprzedającym.
Pamiętajmy, że zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości
możemy skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego.
Co robić, gdy padniemy ofiarą oszustwa: poinformujmy
jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa
danego serwisu. Zachowaj wszystkie dokumenty związane
z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe,
korespondencję mailową, itp. Informację o zdarzeniu wraz
z dokumentami przekażmy do najbliższej jednostki policji.
Zgłaszając się na policję należy posiadać informacje
jak: datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną
cenę. Nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres
e-mailowy. Sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail,
nr telefonu, adres. Sposób dokonania zapłaty: przelew na
konto bankowe, płatność za pobraniem.
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Inwazja koloru i tańca, Kolędnicy z Łazor gościli w Janowie
czyli karnawałowe
spotkanie w KRON
Przeszło 40 osób bawiło się 22 stycznia na karnawałowej
imprezie w KRON w Janowie Lubelskim. Tradycja
zorganizowania balu sięga przeszło 20 lat. Impreza z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Udział
biorą w niej osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.
Karnawałowe spotkanie było dla wszystkich uczestników
nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale także wesołego
spędzenia czasu w sympatycznej i radosnej atmosferze.
Uczestnicy przez kilka godzin bawili się na parkiecie
w świetle inwazji dyskotekowych barw i najbardziej
popularnych przebojów muzyki rozrywkowej.

Tajemnicze postacie kolędników głoszących Dobrą
Nowinę, a wraz z nią nieodzowne życzenia: „Na szczęście!
Na zdrowie! Na ten Nowy Rok… zawitały 28 stycznia
br. do Janowa Lubelskiego. Zespół Kolędniczy „Herody”
z Łazor (gmina Harasiuki) przyjechał na zaproszenie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
O/R w Janowie Lubelskim. Przypomnijmy, że w grudniu
2013 roku, ta grupa kolędnicza zdobyła I miejsce na
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
w Lublinie. „Państwa prezentacja to przywołanie naszej
polskiej tradycji i obchodów tak znajomych z naszych
młodych lat” – podkreśliła Zofia Widz – Baryła. „Herody”,
zwane niekiedy „żywą szopką”, to widowisko, które opiera
się na wątkach biblijnych. W przypadku kolędniczego
zespołu z Łazor, obok wątków nawiązujących do historii

Narodzenia Jezusa Chrystusa, pojawiły się elementy
nawiązujące treścią do współczesności. Wybitna
rola aktorska Żyda, niezwykle malownicza i trudna
do odegrania postać została przedstawiona wręcz
wyśmienicie. Interesującym akcentem widowiska było
odśpiewanie, kolędowanie dziewcząt jako niezbędnik
dawnego obrzędu. Jednym z ostatnich punktów widowiska
był taniec z kolędnikami. Tańczący kolędnicy uzmysłowili
wszystkim, że czas karnawału dobiega końca.
Występ grupy kolędniczej wpisywał się w program
spotkania, który dotyczył przedstawienia sprawozdania
z pracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów O/R w Janowie Lubelskim za okres 2013 r.,
a także omówienia projektu działań na 2014 rok.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Początek tegorocznych ferii był udany nie tylko dla
klasy sportowej IV B Zbigniewa Czajkowskiego z PSP
z OI w Janowie Lubelskim, ale także dla uczniów z PG
w Janowie Lubelskim. Szkoła Podstawowa rozpoczęła
wygraną w sporcie, zaś Publiczne Gimnazjum wygraną w IV
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne
kolędowanie w Niepokalanowie”. Zespół wokalny PAUZA
pod kierunkiem Urszuli Wiechnik otrzymał wyróżnienie,
zaś Aleksandra Małek z PSPzOI w Janowie Lubelskim jedną
z głównych nagród.
„Za niezwykły talent, wrażliwość, skromność i ciepło dla
Urszuli Wiechnik” – to fragment Listu Gratulacyjnego, jaki
został wręczony Pani Urszuli, podczas festiwalu kolęd, dnia
19 stycznia br., w Niepokalanowie.
„Ten list… i wyróżnienie zespołu, to bardzo miłe
zaskoczenie – oznajmia Pani Urszula Wiechnik, dodając
„gdy patrzyłam na listę uczestników zakwalifikowanych do
przeglądu, jak i na ich poziom wokalny, nie spodziewałam się

jakiejkolwiek wygranej”. Odnotujmy, że do konkursu zostało
zakwalifikowanych około 60 uczestników. Były to osoby
zarówno indywidualne, jak i zespoły śpiewacze. Przedział
wiekowy był bardzo zróżnicowany, podobnie jak i poziom
wykonania poszczególnych utworów. Wśród uczestników
znaleźli się i tacy wykonawcy, którzy ze śpiewem „związani”
są już od kilku lat. Pojawiały się kolędy w ojczystym, jak
i w obcych językach. Każdy z występujących mógł zaśpiewać
dwie kompozycje. Zespół wokalny PAUZA (skład: Julita
Bartoszek, Aleksandra Stryk, Natalia Wiechnik, Katarzyna
Michalczyk, Karolina Michna, Marlena Maksim, Anna Łata,
Angelika Szwałek, Paulina Duda, Sandra Stanicka) zaśpiewał
dwie kolędy „Żeńże wołki” i „Pójdziemy Bracia”, zaś
Aleksandra Małek z PSPzOI w Janowie Lubelskim „Cicho,
cicho pastuszkowie” oraz „Babci zegar”. Ciekawostką okazał
się fakt, że dziewczęta z zespołu wystąpiły w regionalnych
strojach ludowych.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum zespołu „PAUZA”

Wyrazy głębokiego współczucia

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci bliskich”

dla Pani Katarzyny Żelazko
z powodu śmierci Matki składają współpracownice
z Oddziału Noworodkowego Szpitala
w Janowie Lubelskim

Panu Jarosławowi Kańkowskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca
składają pracownicy i uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim

Z kolędą na ludowo i kolorowo

Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum KRON
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Wędrujemy razem z Mędrcami ze
Wschodu do Betlejem
Trzej Mędrcy Kacper, Melchior i Baltazar, którzy ze
Wschodu przybyli do Betlejem, są zapowiedzią wielkiej
wędrówki wiary, ale także ludzkiej wytrwałości. W ich
trudnościach odkrywamy nasze trudności, w ich ufności,
odrywamy naszą ufność. Już prawie dwa tysiące lat trwa ta
wędrówka i wiele ludów i narodów w niej uczestniczy. Tak jak
coraz więcej spośród „nas” uczestniczy w orszakach Trzech
Króli organizowanych w Święto Objawienia Pańskiego.
Szóstego stycznia, Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami
180 polskich miast, w tym w Janowie Lubelskim. Po Mszy

św. przedpołudniowej, orszak w towarzystwie figur Trzech
Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara wyszedł z Sanktuarium
Matki Bożej i udał się w kierunku szopki betlejemskiej na
Starym Rynku. Przy betlejemskiej stajence zgromadziły się
całe rodziny. Uczestnicy pochodu przekonywali, że święto
podoba się szczególnie dzieciom. Uroczystość zakończyła
się wspólnym śpiewaniem kolęd. A już za rok… zapraszamy
na kolejny Orszak Trzech Króli, którego zapowiedzią niech

„Wymarzone wakacje
w górach”

W dniu 12 stycznia 2014 r. odbyło się rozstrzygnięcie
ogólnopolskiego konkursu „Wymarzone wakacje w górach”
ogłoszonego przez Polskie Radio Program Trzeci w audycji
„Zagadkowa niedziela”. Do konkursu przystąpiły placówki
opiekuńczo – wychowawcze i świetlice środowiskowe z całej
Polski. W konkursie udział wzięła Placówka Opiekuńczo
– Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim. Prace
mogły być wykonane dowolną techniką. Praca naszej
Placówki „Narciarski Raj” przedstawiała narciarzy na stoku
górskim i góralski domek na zboczu. Wykonanie jej było
bardzo pracochłonne, ponieważ wszystkie elementy zostały
wykonane i pomalowane ręcznie. Jurorami konkursu
byli właściciel hotelu „Las” w Pichowicach Eugeniusz
Zielenkiewicz, aktorka Grażyna Wolszczak i reżyser Cezary
Harasimowicz. Do radia wpłynęło wiele pięknych prac,
jednakże wygrać mogły tylko najlepsze. Dzieci z Placówki
„Promyk” pod okiem pracowników p. Iwony Małek, Anny
Pecka i Joanny Jaworskiej – Gumienik, wykonały przepiękną
i oryginalną pracę, która została doceniona przez jurorów

będą słowa J. W. Goethego „Gdzie słyszysz śpiew, tam
wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy
nie śpiewają”.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Jan Machulak

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
23-300 JANÓW LUBELSKI, ul. Bialska 11
tel. 15 8721331, 698668934
informuje, ze posiada do wydzierżawienia
TEREN PO STACJI PALIW w Białej o pow. 0,24 ha
Teren jest ogrodzony, posiada szeroką oddzielną bramę wjazdową,
do budynku o wymiarach 4,0 x 5,0 mb. doprowadzona jest energia elektr.
Możliwość prowadzenia różnych rodzajów działalności gosp.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

najwyżej. W tym roku zostały nagrodzone cztery prace.
Nagrodą dla wszystkich wygranych jest wyjazd na siedem
dni do Szklarskiej Poręby. Wyjazd dziesięciorga dzieci
odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego. Zaplanowano dla
nich wiele atrakcji m.in.: kulig, skutery śnieżne, ognisko,
lodowisko, narty, dyskoteki i inne. Przez cały pobyt dzieci
będą mieszkać w czterogwiazdkowym hotelu „Las”
w Pichowicach, cztery kilometry od centrum Szklarskiej
Poręby. Już teraz wychowankowie nie mogą się doczekać
wyjazdu do tej atrakcyjnej górskiej miejscowości. Wiele
z nich po raz pierwszy będzie uczyło się jazdy na nartach.
Opr. Joanna Jaworska - Gumienik

Przekaż 1%

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej „NASZ DOM” w Janowie Lubelskim zwraca się
z gorącą prośbą do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1%
podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Liczy się każda
złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane
przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej
realizacji naszych zadań statutowych. Wystarczy tylko
w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS 0000210756 i podać
nazwę Stowarzyszenie „NASZ DOM”.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1%
swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „NASZ DOM”.
Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.
Zarząd Stowarzyszenia „NASZ DOM”
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