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Laur dla ZOOMU NATURY

Foto: Andrzej Tomczyk

20 maja br. w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie inwestycja
Janowa Lubelskiego Park Rekreacji Zoom Natury nad zalewem
uzyska³a wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie Sposób na
Sukces...
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Janowskie Gimnazjum czaruje
teatrem
M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny z janowskiego gimnazjum z okazji
Dnia Ojca przygotowa³ przedstawienie „Igraszki z diab³em”...

str. 7
Jak rodzi siê potrzeba pomocy
drugiemu cz³owiekowi? Wywiad
z Tomaszem Rz¹dem – pracownikiem Oœrodka Rewalidacyjno Wychowawczego
„Istniej¹, na tym œwiecie anio³y. S¹ nimi Ci, którzy w ciemne
¿ycie innych, wnosz¹ promieñ s³oñca, iskierkê radoœci z raju
i czyni¹ cuda, sami o tym nie wiedz¹c”...
str. 9

Sukces klasy sportowej IV B
z PSPzOI na XVI Ogólnopolskim
Turnieju Pi³ki Rêcznej
Dnia 6-8 czerwca 2014 roku w Pu³awach odby³ siê XVI
Ogólnopolski Turniej Pi³ki Rêcznej Dzieci...
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Najbli¿sze imprezy

str. 21

Tegoroczna impreza Zoom Natury - Dni Janowa z Radiem
Lublin, trwa³a 3 dni, a rozpoczê³a siê 13 czerwca, na terenie
Parku Rekreacji ZOOM NATURY, gdzie mia³a miejsce
EKOOLIMPIADA. Osiemnaœcie dru¿yn z³o¿onych
z uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu

Absolutorium dla Burmistrza

MAJÓWKA w „BARCE”
Jak siêgnê pamiêci¹, piêædziesi¹t lat
temu, jak kraj d³ugi i szeroki, we wsiach
w maju œpiewano majówki przy przydro¿nych kapliczkach i krzy¿ach, natomiast
w miastach majówki odbywa³y siê raczej
w koœcio³ach. By³o to modlitewne
spotkanie s¹siadów, ludzi starszych
i dzieciaków. Potem nasta³a moda na

Gminy Janów Lubelski mia³o do zaliczenia 10 baz
tematycznych, poœwiêconych gospodarce odpadami,
ekologii i ochronie œrodowiska, po czym wy³oniono
laureatów, którym wrêczono pami¹tkowe puchary i medale.
c.d. na str. 4

majówki – pikniki, imprezy œwieckie.
W „BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im.
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim MAJÓWKA pisana jest wielkimi literami. Modlitwa
przed Najœwiêtszym Sakramentem na placu
pod figur¹ Matki Bo¿ej rozpoczê³a majówkê
w dniu 28 maja 2014 roku, przy akompaniamencie „Olek Orkiestry”.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej tj.
26 czerwca br., Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz
Janowa Lubelskiego otrzyma³ absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu za 2013 rok.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania bud¿etu gminy za rok 2013
zosta³o przedstawione przez Monikê Machulak – Skarbnik Gminy. Radni po zapoznaniu
siê z pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej, jak równie¿ po zapoznaniu
siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
przyst¹pili do g³osowania. Z piêtnastu
radnych, którzy uczestniczyli w posiedzeniu,
jeden wstrzyma³ siê od g³osowania.
G³osowanie radnych poprzedzi³a obszerna
wypowiedŸ Pana Burmistrza dotycz¹ca
podsumowania inwestycji minionego roku.
Mowa tu o projekcie dotycz¹cym rewitalizacji miasta, instalacji solarów i pieców
na biomasê, inwestycji dotycz¹cej budowy
Parku Rekreacji ZOOM NATURY, a tak¿e
o projektach dotycz¹cych oœwiaty.

Gazeta Janowska

Burmistrz w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ za dobr¹ wspó³pracê przy realizacji
bud¿etu Radzie Miejskiej, So³tysom,
kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy oraz pracownikom Urzêdu Miejskiego.
Ponadto w trakcie obrad radni podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach: zatwierdzenie rocznych sprawozdañ finansowych
jednostek kultury za 2013 rok, mowa tu
o Janowskim Oœrodku Kultury, Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim i Muzeum Regionalnym,
udzielania pomocy finansowej Powiatowi
Janowskiemu, która dotyczy przebudowy
drogi i mostu zlokalizowanego w ci¹gu drogi
powiatowej Momoty Górne – W³adys³awów oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata
2014 – 2017 i zmiany w bud¿ecie gminy na
2014 rok.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Laur dla Zoomu Natur y
20 maja br. w Pa³acu Prezydenckim
w Warszawie inwestycja Janowa
Lubelskiego Park Rekreacji Zoom
Natury nad zalewem uzyska³a wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie
Sposób na Sukces. Konkurs Sposób na
Sukces na najlepsze przedsiêwziêcia
gospodarcze i spo³eczne na obszarach
wiejskich i miastach licz¹cych do
20 tys. mieszkañców organizowany jest
przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ide¹ konkursu jest szeroko
rozumiana promocja aktywnych postaw, dziêki którym powstaj¹ nowe
miejsca pracy na obszarach wiejskich.
Laureaci konkursu realizuj¹c swoje
pomys³y, przyczyniaj¹ siê do rozwoju
lokalnych spo³ecznoœci, a jednoczeœnie
s¹ wzorcowym przyk³adem efektywnego wykorzystania zewnêtrznych
Ÿróde³ finansowania.
W obecnej – XIV edycji, wyró¿niono
15 przedsiêwziêæ w czterech kategoriach. Nasz projekt zg³oszony przez
Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim, zosta³ nagrodzony
w kategorii „inicjatywy na rzecz
rozwoju spo³ecznoœci lokalnych” jako
jedyna inicjatywa samorz¹du wœród
laureatów. W ubieg³orocznej edycji

w tej kategorii zosta³a wyró¿niona
gmina Uniejów za s³ynny kompleks
termalno – basenowy „Termy Uniejów”. Pan Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
z Pani¹ Ew¹ Janus – Przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej i reprezentacj¹ osób
zaanga¿owanych w przygotowanie
i realizacjê Zoomu Natury, odebra³
z r¹k organizatorów piêkny puchar,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
w tym tablet. Dodatkow¹ nagrodê
w postaci aparatu fotograficznego
ufundowa³ Marsza³ek Województwa
Lubelskiego Krzysztof Hetman. Swoj¹

nagrodê ufundowa³ równie¿ Starosta
Janowski Jerzy Bielecki, który wczeœniej jako pracownik Urzêdu Miejskiego uczestniczy³ tak¿e w przygotowaniu projektu.
Bardzo cieszy, ¿e Zoom Natury, jeszcze
przed zakoñczeniem inwestycji zosta³
dostrze¿ony jako wartoœciowe i udane
przedsiêwziêcie. Otrzymane laury
z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do promocji powstaj¹cego Zoomu i budowania dobrego wizerunku Janowa
Lubelskiego.
Tekst: J. Z.

Maszyny Interaktywne w Parku Rekreacji ZOOM
Na placu energii Parku Rekreacji
Zoom Natury zamontowano maszyny
interaktywne. Maszyny jako projekt
autorski zaprojektowane i wykonane
zosta³y specjalnie na potrzeby ekspozycji, nigdzie indziej w kraju ani na
œwiecie nie ma takich eksponatów.
W chwili obecnej maszyny s¹ testowane i mog¹ pojawiaæ siê czasowe
informacje o ich wy³¹czeniu z ruchu.
Przy tego typu innowacyjnych
ekspozytorach, gdzie konstrukcja jest

oparta na kolejnych prototypach jest
to naturalny proces wdro¿enia.
Jesteœmy w kontakcie z wykonawc¹.
Firma ta na bie¿¹co udoskonala
projekt i wprowadza konieczne
zmiany, dziêki którym praca urz¹dzeñ
bêdzie bezawaryjna. Prosimy wiêc
o cierpliwoœæ osoby korzystaj¹ce
z urz¹dzeñ i dziêkujemy za
zainteresowanie nasz¹ ekspozycj¹
zewnêtrzn¹. Liczymy, i¿ wkrótce
wyeliminujemy wszystkie „s³abe

ogniwa” konstrukcji, a maszyny stanowiæ bêd¹ cenne urozmaicenie
oferty Parku Rekreacji, rozbudzaj¹c
zainteresowania m³odego pokolenia
architektów i in¿ynierów.
Beata Staszewska

Solary i Piece
Informujemy, ¿e monta¿ instalacji solarnych
w I obszarze rozpocz¹³ siê 23 czerwca 2014 roku.
Najpierw montowane s¹ instalacje wspólne, czyli (solary

i piece), a nastêpnie sukcesywnie kolejne instalacje.
Planowane rozpoczêcie monta¿u w II obszarze nast¹pi w
po³owie sierpnia. Za monta¿ solarów i pieców, który
zostanie przeprowadzony w 2014 r. wp³atê nale¿y
dokonaæ do koñca lipca. Natomiast za monta¿, który
zostanie przeprowadzony w 2015 r. wp³atê nale¿y
dokonaæ do koñca paŸdziernika br.

Projekt: „Bogactwo czerpane z natury”
Powiat Janowski, wspólne z gminami: Janów Lubelski,
Batorz, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce i Potok Wielki,
od lipca 2014 do czerwca 2015 r. bêdzie realizowa³ projekt
pn. „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie
potencja³ów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi
Janowskiej w rozwoju przedsiêbiorczoœci”. Wartoœæ ca³ego
projektu to ok... 1,8 mln z³, z czego 75% wydatków pokryj¹
œrodki z Unii Europejskiej (RPO WL na lata 2007-2013).
W ramach projektu zostan¹ zrealizowane dzia³ania, takie jak
m.in.: opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej

2.

i strategii dzia³ania pod Janowski Inkubator Przedsiêbiorczoœci, oznakowanie drogowe kierunkowe atrakcji
turystycznych i terenów inwestycyjnych, kampania promocyjna turystyczna i terenów inwestycyjnych, certyfikacja
produktów lokalnych z kiermaszami rêkodzie³a, warsztaty
tematyczne dla bran¿y turystycznej, wydawnictwa
papierowe i aplikacje na urz¹dzenia mobilne oraz
organizacja imprez promocyjnych.
O postêpach w realizacji projektu bêdziemy informowaæ
Pañstwa na bie¿¹co w kolejnych wydaniach Gazety
Janowskiej oraz za poœrednictwem stron internetowych
partnerów projektu.
Katarzyna Dzadz

Krzysztof Ko³tyœ wœród
najlepszych samorz¹dowych
mened¿erów regionu
Ogólnopolski dziennik „Puls Biznesu” po raz kolejny
wy³oni³ najlepszych samorz¹dowych mened¿erów
regionów. Tytu³ Samorz¹dowego Mened¿era Regionu jest
tym cenniejszy, ¿e to przedstawiciele w³adz samorz¹dowych wskazuj¹ najlepszych spoœród siebie. Wy³onione
w rankingu gminy wyró¿niaj¹ siê tempem rozwoju,
potrafi¹ skutecznie pozyskiwaæ fundusze unijne, wspieraj¹
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na ich terenie i bior¹
aktywny udzia³ w dzia³aniach na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej.
Burmistrz Janowa Lubelskiego zaj¹³ w rankingu 5 miejsce
– po raz kolejny – najlepsze spoœród burmistrzów
województwa lubelskiego. Trzy pierwsze miejsca zajêli
prezydenci: Pu³aw, Lublina i Zamoœcia.
Przyznane burmistrzowi wyró¿nienie jest dowodem na to,
¿e gmina Janów Lubelski jest bardzo dobrze postrzegana
przez inne samorz¹dy z województwa lubelskiego.
Burmistrz Janowa Lubelskiego rywalizowa³ w rankingu
z w³odarzami 213 gmin Lubelszczyzny.
Red.

Planowane inwestycje
Wybrano wykonawcê inwestycji pn. „Realizacja
g³ównego ci¹gu spacerowo – pieszego we wsi Momoty
Górne pod potrzeby mieszkañców i turystów” oraz
inwestycji pn. „Realizacja g³ównego ci¹gu spacerowo –
pieszego w miejscowoœci Bia³a II pod potrzeby
mieszkañców i turystów”, którym zosta³a firma F.B.S.Z.
S³awomir Zdunek. Wartoœæ inwestycji wynosi 248 460,00
z³. Termin wykonania robót budowlanych przewidziany jest
do dnia 30.08.20104r. Inwestycja bêdzie polegaæ na
wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej wzd³u¿
drogi wraz z wjazdami, ustawienia w miejscach
wyznaczonych w projekcie oznakowania pionowego
i oznakowania poziomego oraz wykonaniu zatoki
autobusowej i dojœcia do cmentarza w Momotach Górnych.
Ponadto informujemy, ¿e obecnie trwaj¹ przygotowywania do og³oszenia przetargów na „Adaptacjê poddasza
u¿ytkowego z przeznaczeniem na Centrum Tworzenia
Marki Turystycznej – „CTMT” w miejscowoœci Bia³a II”,
gdzie zostan¹ wykoñczone wszystkie pomieszczenia
znajduj¹ce siê na poddaszu u¿ytkowym oraz „Stworzenia
Centrum Certyfikacji Wyrobów Regionalnych w miejscowoœci Momoty Dolne”, w ramach którego wymianie ulegnie
stolarka okienna i drzwiowa, zostanie wykonana elewacja,
instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne i odgromowe.
Obiekt bêdzie przystosowany dla osób niepe³nosprawnych
(³azienka jak równie¿ podjazd do budynku). Ca³oœæ dope³ni
przy³¹cze kanalizacyjne wraz z zbiornikiem na œcieki.
Na wy¿ej wspomniane inwestycje zosta³y z³o¿one
wnioski o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych.
Dla zadania „Stworzenia Centrum Certyfikacji Wyrobów
Regionalnych w msc. Momoty Dolne”, oraz zadania
„Realizacja g³ównego ci¹gu spacerowo – pieszego we wsi
Momoty Górne pod potrzeby mieszkañców i turystów”
zosta³a ju¿ podpisana umowa na dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013,
natomiast dla zadania „Adaptacja poddasza u¿ytkowego
z przeznaczeniem na Centrum Tworzenia Marki
Turystycznej – „CTMT” w msc. Bia³a II” oraz zadania
„Realizacja g³ównego ci¹gu spacerowo – pieszego w msc.
Bia³a II pod potrzeby mieszkañców i turystów” trwa
procedura weryfikacji i oceny wniosków.
Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

Remont pod³ogi w hali sportowej
przy PSPzOI w Janowie Lubelskim
Równie¿ trwaj¹ przygotowania do og³oszenia procedury
przetargowej na „Wymianê pod³ogi w hali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim”
Inwestycja bêdzie polega³a na rozebraniu starej pod³ogi
i wykonanie systemowej sprê¿ystej pod³ogi sportowej
z wyk³adzin¹ rulonow¹ systemow¹. Wartoœæ inwestycji
oko³o 300 tys. z³, z czego uzyskano dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu w wysokoœci 150 tys. z³.

Inwestycje drogowe

Chodnik przy remizie w Momotach Górnych

Jedn¹ z pierwszych tegorocznych inwestycji drogowych
by³ remont chodnika w ul. Ró¿anej, w dalszej kolejnoœci
przyst¹piono do przebudowy parkingu przy bloku
mieszkalnym ul. Wiejskiej nr 36 wraz z przebudow¹ drogi
przeciwpo¿arowej. W czerwcu rozpoczê³a siê przebudowa
drogi wewnêtrznej bocznej ul. Wojska Polskiego. Obecnie
trwaj¹ prace remontowe ul. Targowej, które dotycz¹
wymiany nawierzchni asfaltowej odcinka drogi o d³ugoœci
420 m. (od strony ul. Lubelskiej) oraz budowy chodnika
wraz z podjazdami.
Przypomnijmy, ¿e remont drogi wewnêtrznej ul. Wojska
Polskiego wchodzi w zakres szerszych prac remontowo –
budowlanych dróg gminnych Janowa Lubelskiego, jakie
obecnie s¹ przeprowadzane. W dalszej kolejnoœci s¹ to prace
obejmuj¹ce przebudowê drogi gminnej ul. Partyzantów
wraz z przebudow¹ koliduj¹cej infrastruktury technicznej.
Koszt remontu chodnika na ul. Ró¿anej, parkingu przy
ul. Wiejskiej 36, a tak¿e remontu drogi bocznej ul. Wojska
Polskiego to suma rzêdu 267 800 z³ (brutto). Natomiast koszt
inwestycji dotycz¹cej remontu ul. Partyzantów i ul. Targowej to kwota 431 866, 37 z³.
Tekst: Dorota Kozdra,
Foto: Justyna Kuœmierczyk, Dorota Kozdra

ul. Wojska Polskiego - po remoncie

ul. Wiejska (droga przeciwpo¿arowa)

chodnik ul. Ró¿ana

ul. Targowa - w trakcie remontu

ul. Wojska Polskiego - po remoncie

ul. Wiejska - parking

ul. Targowa

ul. Wojska Polskiego - (boczna) w trakcie remontu

ul. Partyzantów - w trakcie remontu

Budowa nowego Banku Spó³dzielczego
w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego

3.

Zoom Natury nad Zalewem Janowskim, czyli krótkie
podsumowanie Dni Janowa z Radiem Lublin

c.d. ze str. 1

Wszyscy uczestnicy Ekoolimpiady zostali obdarowani
atrakcyjnymi nagrodami. Dnia 14 czerwca o godz. 10.00 na
Rynku Starego Miasta zebrali siê organizatorzy Gry
Terenowej „EkoBystrzaki w Zoomie Natury”. Do udzia³u w
grze zg³osi³o siê 21 dru¿yn w ró¿nym wieku, które za zadnie
mia³y 19 baz do pokonania, a na ka¿dej z nich okreœlone
zadanie do wykonania, za zaliczenie których zbierane by³y
punkty sumowane na karcie dru¿yny. 3 dru¿yny, które
zebra³y najwiêksz¹ iloœæ punktów zajê³y 1, 2 i 3 miejsce,
otrzyma³y cenne nagrody, a by³y to namiot, aparat
fotograficzny oraz magnetofon.
Ponadto ka¿da dru¿yna otrzyma³a nagrody ufundowane
przez lokalne firmy i instytucje, które przy³¹czy³y siê do
organizacji gry i tym samym stworzy³y bazy, w postaci:
biletów do Parku Linowego ZOOM NATURY, karnetów na
Kryt¹ P³ywalniê OTYLIA, rejsu ¿aglówk¹ po Zalewie
z Klubem ¯eglarskim ZEFIR, noclegu ze œniadaniem
w Hotelu Królewskim, karnet dla 4 osób na wycieczkê
pendzokiem i sp³yw kajakowy po rzece Bukowa
z Bagiennym Bractwem Obserwatorów Terenowych, kubki
"Muzeum Fotografii" oraz karnety na 30 bezp³atnych zdjêæ
w Foto Florczak dla ka¿dego cz³onka dru¿yny,
wydawnictwa Muzeum Regionalnego w Janowie
Lubelskim, obiadu w Restauracji Hetmañska, kolacji lub
pizzy w Restauracji Myœliwska, p³yty "Na Rozstajnych
Drogach", zestawu plecaków turystycznych oraz koszulek
ufundowanych przez ALMATUR, zestawów miodów
z pasieki Teresy i Kazimierza Ciosmaków, rêkodzie³a od
Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego, biletów na
jazdê konn¹ w Oœrodku JeŸdzieckim KARINO oraz
gad¿etów promocyjnych ufundowanych przez Lokaln¹
Grupê Dzia³ania „Leœny Kr¹g”, Oœrodek Edukacji
Ekologicznej "Lasy Janowskie", Urz¹d Miejski w Janowie
Lubelskim. Oczekuj¹c na wyniki Gry Terenowej mieliœmy
przyjemnoœæ pos³uchaæ zespo³u "Janowiacy" i "Dziadek",
zaœ wieczorn¹ por¹ lubelskiego zespo³u "PAWKIN", który
przebija siê na scenê ogólnopolsk¹.
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Niedzielny program imprezy ubogaci³y wystêpy
przedszkoli z terenu gminy Janów Lubelski, które szerzej
prezentujemy na stronie internetowej: www.janowlubelski.pl,
fotorelacja mówi sama za siebie, nasze dzieciaki po prostu
maj¹ talent. Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych imprezie
ZOOM NATURY, by³ pokaz mody ekologicznej po³¹czony
z wyborami Miss i Mistera Ekologii. Dzieci z pomoc¹
rodziców wykona³y a nastêpnie zaprezentowa³y stroje
mody ekologicznej, które zachwyci³y jurorów oraz
zebranych uczestników imprezy. Tegoroczna impreza Dni
Janowa ZOOM NATURY dofinansowana by³a
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach projektu pod
nazw¹ „EkoBystrzaki w Zoomie Natury” przygotowaliœmy
dla przedszkoli i szkó³ znajduj¹cych siê na terenie Gminy
Janów Lubelski, konkursy zwi¹zane z ekologi¹, m.in.:
Foto£owy, EkoMajsterkowicz, EkoPlastuœ, EkoPoeta,
EkoMuzyk i EkoFilm. W niedzielne popo³udnie mia³o
miejsce uroczyste wrêczenie nagród laureatom konkursów.
Wieczorem zaœ w oczekiwaniu na koncert gwiazdy
tegorocznej imprezy, odby³o siê uroczyste wrêczenie
Antków Roku. Rokrocznie organizowany konkurs „Antek
Roku”, jest szczególnym sposobem na uhonorowanie
wybitnych osi¹gniêæ osób fizycznych oraz innych
podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz œrodowiska lokalnego,
a tak¿e promocji Gminy Janów Lubelski. Kapitu³a
postanowi³a wprowadziæ now¹ kategoriê: Wydarzenie roku
które mia³o miejsce na prze³omie 2013/2014r., którym
uhonorowane zosta³y: Otwarcie Muzeum Fotografii
Pañstwa Florczaków w Janowie Lubelskim oraz wydanie
ksi¹¿ki pt.: ”Zawróciæ” autorstwa Pana Zdzis³awa Sa³dana.
Firm¹ Roku Kapitu³a wybra³a Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim za utworzenie Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim.
W Kategorii Sponsor Roku Kapitu³a Antka Roku przyzna³a
Nadleœnictwu Janów Lubelski. Decyzj¹ kapitu³y „Antek
Roku” w kategorii Promotor Roku wybrani zostali
Agnieszka Wiechnik oraz Ogólnopolski Zlot Motocyklowy.
Wyró¿nienie w kategorii Promotor Roku Kapitu³a
przyzna³a Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Jadwiga”
w Janowie Lubelskim. Wolontariuszem Roku decyzj¹
Kapitu³y zosta³ Pan Jacek Dubiel. W Kategorii Talent Roku,
Kapitu³a przyzna³a a¿ 5 Antków Roku, uznaj¹c niebywa³y
talent Dru¿yny dziewcz¹t U-10 z Momot Górnych, Wiktora
Wolanin, Igi Cudzi³o, Julii Kierepka oraz Zespo³u
KLESZCZE. Dni Janowa ju¿ za nami, pozosta³a moc
wra¿eñ i oczywiœcie do zobaczenia za rok mówimy
wszystkim, którzy wziêli udzia³ w wydarzeniach
wpisuj¹cych siê w program imprezy, uczestnikom
Ekoolimpiady i Gry Terenowej, przedszkolakom, które
zaw³adnê³y nasz¹ scen¹ i wszystkim uczestnikom imprezy.

5.

Laureaci Konkursów Ekologicznych
W tym roku, jednym z elementów imprezy Dni
Janowa ZOOM NATURY by³ projekt pod nazw¹
„EKOBYSTRZAKI w Zoomie Natury”.
W ramach niniejszego projektu, przygotowano dla

przedszkoli i szkó³ znajduj¹cych siê na terenie Gminy
Janów Lubelski, konkursy zwi¹zane z ekologi¹, m.in.:
FOTO£OWY, EKOMAJSTERKOWICZ, EKOPLASTUŒ, EKOPOETA, EKOMUZYK i EKOFILM.

Dnia 15 czerwca br. mia³o miejsce uroczyste wrêczenie
nagród. Poni¿ej prezentujemy laureatów konkursów
ekologicznych i ich prace.
Zapraszamy do foto - galerii.

EKOMAJSTERKOWICZ
Do konkursu zg³oszono 214 prac przez 253 osoby. Jury
przyzna³o trzy nagrody równorzedne dla:
1. Grupy VI „Kotki” z Publicznego Samorzadowego
Przedszkola nr 3 w Janowie Lubelskim za prace
pt. „Ekolaka”.

2. Urszuli Rz¹d lat 8, uczennicy Publicznej Szko³y
Podstawowej w Momotach Górnych za pracê pt. „Szanujmy
przyrodê”.

I miejsce – grupa z klasy III Szko³y Podstawowej z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej
II miejsce – grupa z Publicznego Samorz¹dowego Przedszkola nr 3 w Janowie Lubelskim
III miejsce – grupa ze œwietlicy szkolnej przy PSPzOI w Janowie Lubelskim

EKOPOETA

FOTO£OWY
W konkursie udzia³ wziê³o 36 uczestników, z których
wy³oniono laureatów. Poni¿ej prezentujemy fotografie
laureatów trzech pierwszych miejsc.
I miejsce - Julia Flis

„Ma³y Kotek”

3. Klaudii Pachuta, lat 14, uczennicy Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim.
II miejsce - Piotr Pizoñ

„Dajmy przyk³ad”

Dwa specjalne wyró¿nienia dla
1. Karoliny Kozak z klasy III e Publicznej Szko³y
Podstawowej im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim.
2. Karoliny Michna, lat 15, uczennicy Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim.
W trakcie oceny Komisja zwraca³a szczególn¹ uwagê na
samodzielnoœæ wykonania prac, estetykê oraz zgodnoœæ z
tematyk¹ konkursu.

III miejsce - Natalia Kuœmierczyk

Natalia Surtel

EKOFILM

„Marzenie”

I miejsce – grupa – Paulina Wielgus, Weronika Jarosz,
Zofia Moskal z Radia Supe³ek z PSPzOI w Janowie
Lubelskim
II miejsce – Katarzyna Bielak z Momot Górnych
III miejsce grupa – Rafa³ Porzuc, Tobiasz Gil, Mateusz
Chmiel z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza

EKOMUZYK
I miejsce – Julia Fija³kowska z PSPz OI w Janowie
Lubelskim
II miejsce – El¿bieta Jakubiec z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej
II miejsce – Aleksandra Ma³ek z Publicznego Gimnazjum
w Janowie Lubelskim

6.

Piotr Kurasiewicz kl. III f

Cz y tanie ³¹cz y pokolenia
Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2014, odby³a
siê pod has³em: „Czytanie ³¹czy pokolenia”. W dniach 14
– 16 maja br. Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Janowie Lubelskim odwiedzili uczniowie Szko³y
Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zaproszonymi
goœæmi do wspólnego czytania w tym roku byli: pani Ewa
Janus – Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, pani Jolanta
D¹bek – po³o¿na ze Szpitala Powiatowego w Janowie
Lubelskim oraz panowie Adam Kêdra i Grzegorz
Aleksak z Komendy Powiatowej Policji w Janowie
Lubelskim.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Biblioteka Miejska

Zaproszenie do udzia³u w konkursie
na wspomnienia z lat II wojny
œwiatowej „Ocaliæ od zapomnienia”

Janowskie Gimnazjum czaruje teatrem...

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim oraz Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim
zapraszaj¹ uczniów wszystkich szkó³ oraz osoby doros³e do
wziêcia udzia³u w konkursie na wspomnienia z lat II wojny
œwiatowej „Ocaliæ od zapomnienia”. Celem konkursu jest
poszerzenie wiedzy o losach mieszkañców Janowa
Lubelskiego i okolic we wrzeœniu 1939 r. i w czasie okupacji.
Og³oszenie wyników konkursu odbêdzie siê w Janowskim
Oœrodku Kultury w dniu 29 wrzeœnia 2014 r.
Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub nadsy³aæ poczt¹ na
adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie
Lubelskim ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski. Na
prace czekamy do dnia 10 wrzeœnia 2014 r. W zg³oszeniu
powinny znajdowaæ siê dane: imiê i nazwisko, wiek, adres
zamieszkania i telefon kontaktowy. Szczegó³y w regulaminie,
dostêpnym na stronie internetowej www.janowlubelski.pl.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 15 8724 679.

Oœrodek Rehabilitacji
Dziennej Dzieci
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
nowopowsta³y Oœrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci SP
ZZOZ w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 77 obejmuje
od 01.07.2014r opiek¹ dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹
z zaburzeniami wieku rozwojowego w wieku od 0 do 18 roku
¿ycia, a w indywidualnych przypadkach do 25 roku ¿ycia.
Stosowane w Oœrodku metody pracy wspomagaj¹ rozwój
dzieci i m³odzie¿y, daj¹c szanse usprawnienia ruchowego,
poznawczego i emocjonalnego. W zespole terapeutycznym
oprócz lekarza specjalisty ortopedy traumatologa, oraz
w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej pracuj¹ mgr
fizjoterapii, mgr psychologii, mgr logopedii, mgr pedagogiki
specjalnej.
Dodatkowych informacji udzielamy w Oœrodku Rehabilitacji Dziennej w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego
149 lub pod numerem telefonu 15/827 46 11 (w.397 lub 374).

M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny
z janowskiego gimnazjum z okazji
Dnia Ojca przygotowa³ przedstawienie „Igraszki z diab³em”.
Wspania³a gra m³odych aktorów, pe³ne
ekspresji tañce, dynamiczne piosenki
oraz scenografia, której móg³by
pozazdroœciæ profesjonalny teatr –
wszystko to sprawia, ¿e przedstawienie
nale¿a³o koniecznie zobaczyæ!
„Igraszki z diab³em” to prosta historia
o tym, co dobre i co z³e, o roli mi³oœci i
wspó³czucia, o sile przyjaŸni. To utwór
oparty na ludowych w¹tkach – baœñ
sceniczna w konwencji komediowej.
Jej bohaterem jest wojak, Marcin
Kabat – w tej roli Wojtek Zezuliñski –
który zwolniony ze s³u¿by po latach
wraca w rodzinne strony. Podczas
wêdrówki spotyka go przedziwna
przygoda, w któr¹ obok pyskatej Kasi
(El¿bieta Kulpa), naiwnej królewny
Disperandy (Iwona Wojciechowska),
rozbójnika Sarki – Farki (Mateusz
Blacha) oraz Pustelnika (£ukasz
Michalczyk) wmiesza³o siê piek³o
i niebo (Anio³ – Beata Madej). Marcin
Kabat to prawdziwy bohater ludowy,
który staje po stronie s³abych, nawet
przeciwko czartom (Krzysztof Litka,
Micha³ Robak, Dawid Dobrowolski,
Marcin Kucab, Dawid Janacz, Micha³
Ochocki, Hubert Kiszka, Weronika
Witkowska , Kamil Pawlos, Konrad

Pusz). W spektaklu mo¿emy równie¿
zobaczyæ ³owczego Huberta (Dawid
Szatan), us³yszeæ weso³e piosenki
wykonane przez zespól wokalny
(Agnieszka Startek, Angelika Szwa³ek,
Julita Bartoszek, Julia Stelmach,
Karolina Michna, Sandra Stanicka,
Pulina Duda, Anna £ata, Natalia
Wi e c h n i k , M a r l e n a M a k s i m ,
Aleksandra Styk) oraz podziwiaæ
¿ywio³owe polki grupy tanecznej
(Mateusz Chmiel, Aleksandra Styk,
£ukasz Frania, Klaudia Portka, Rafa³
Wróbel, Agata Stodulska, Karol
Ciupak, Natalia Wiechnik, Marek
Sokó³, Magdalena Szczepanik,
Agnieszka Chmiel, Marta Kufera,
Kornelia Sulowska, Marcin Kufera,
Daniel Fiedorek, Micha³ KuŸnicki,
Katarzyna Saczawa, Mateusz Mróz,
Inga £ukasz). Wyj¹tkow¹ atmosferê
spektaklu tworzy teatr tañca (Patrycja
Baran, Kamila Król, Magdalena
Zió³kowska, Gabriela Niedzia³ek,
Weronika Witkowska, Patryk Daniel,
Laura Ruszecka, Karolina Sulowska,
Aleksandra Surtel, Julia Rosiñska,
Barbara Æwiek, Antoni Rosiñski
/goœcinnie/, Patrycja Gilas, Agata
Momot, Agnieszka Kiszka, Alicja
Dycha, Kamila Kupiec, Karolina
Michna, Aleksandra ¯uraw, Milena
Breœ). Scenografiê oddaj¹ca klimat
sztuki wykonali uczniowie: Karolina

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia oraz szczere
s³owa wsparcia i otuchy

Pude³ko, Sabina Bryl, Alicja
Szymanek, Paulina P¹k, Klaudia
Pachuta, Kamila Zieliñska, Aleksandra
Flis, Paulina Niedzia³ek, Maciej
Wajncetel. Jak w prawdziwym teatrze
w obs³udze technicznej pracowali:
Daniel Paw³owski, Jakub Ma³ysz,
Janusz Lepiejza, Damian Serwatka.
Grupa teatralna janowskiego gimnazjum stworzy³a dla Pañstwa ¿ywio³ow¹, pe³n¹ dobrodusznego humoru
komediê, pokazuj¹c jak z pasj¹
i zaanga¿owaniem mo¿na bawiæ siê
teatrem.
Przedstawienie przygotowali: pan
dyrektor Andrzej Tomczyk, pani
Wioletta Ma³ysz, pani El¿bieta
Sobótka, pani Ma³gorzata Lewczuk,
pan Krzysztof Bi¿ek, pani Urszula
Wiechnik i pani Anna Targoñska.
Premiera spektaklu odby³a siê
5 czerwca 2014 r. w Janowskim
Oœrodku Kultury, a dnia 6 czerwca
2014 r. spektakl obejrzeli w ramach
Dni Otwartych Gimnazjum uczniowie
klas szóstych janowskiej szko³y
podstawowej.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
osobom, które przyczyni³y siê do
powstania tak piêknego widowiska,
a przede wszystkim rodzicom za
pomoc w przygotowaniu strojów
teatralnych.
Autorzy przedstawienia

¯onie, Dzieciom, a tak¿e Rodzinie zmar³ego

dla Mieczys³awa Ma³ka

Œw. Pamiêci Jerzego Pianowskiego

z powodu œmierci Ojca

Radnego I Kadencji Rady Urzêdu Miasta i Gminy,
Spo³ecznego Burmistrza Janowa Lubelskiego,
najszczersze wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹

sk³adaj¹ Burmistrz Janowa Lubelskiego, Radni
Rady Miejskiej, Pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim

Burmistrz Janowa Lubelskiego, Radni Rady Miejskiej
i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim.

7.

Zawody Sportowo Po¿arnicze Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych

W dniu 8 czerwca 2014 r. odby³y siê Miejsko – Gminne
Zawody Sportowo – Po¿arnicze na stadionie w Janowie
Lubelskim. W zawodach na 8 jednostek OSP z terenu naszej
gminy udzia³ wziê³o 7 (brak OSP £¹¿ek). Komisjê
sêdziowsk¹ powo³a³ Komendant Powiatowy PSP pod
przewodnictwem st. kapitana Tadeusza Dziury. Zawody
otworzy³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko – Gminnego
Krzysztof Ko³tyœ, który przywita³ zawodników,
sympatyków po¿arnictwa i da³ sygna³ do rozpoczêcia
zawodów. Æwiczenia po¿arnicze sk³ada³y siê z konkurencji:
musztra, sztafeta 7x50 i æwiczenia bojowe.
Miejsce I – OSP Bia³a, Miejsce II – ZOSP przy Catterpillar
i Fortaco, Miejsce III – OSP Momoty Górne, Miejsce IV –
OSP Ujœcie, Miejsce V – OSP Janów Lubelski, Miejsce VI –
OSP Zofianka Górna, Miejsce VII – OSP Momoty Dolne.
Jednostki OSP Bia³a, Zak³adowa OSP i Momoty Górne
reprezentowaæ bêd¹ gminê na zawodach sportowopo¿arniczych 6 lipca 2014 roku w Modliborzycach. Dnia
29 czerwca 2014 roku OSP Bia³a reprezentowa³a powiat
janowski na zawodach wojewódzkich w Krasnymstawie.
¯yczymy powodzenia w zawodach.
Tekst: OSP, foto: Jan Machulak

OSP Momoty Górne

Dofinansowanie dla Janowskiego
Projekt dofinansowany ze œrodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Janowski Oœrodek Kultury otrzyma³ dofinansowanie
z MKiDN w wysokoœci 50.000 z³ z programu „Rozwój
infrastruktury kultury” priorytet „Infrastruktura domów
kultury” na : Zakup elementów oœwietlenia i nag³oœnienia
scenicznego dla Janowskiego
Oœrodka Kultury. Zakupiliœmy:
konsole oœwietleniow¹ – cyfrow¹,
mikrofony dynamiczne i pojemnoœciowe, di-boxy, naœwietlacze
i reflektory ledowe.

OGÓLNOPOLSKI G£OS
PROFILAKTYKI 2014
Ju¿ po raz drugi zorganizowane zosta³y lokalne obchody
Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki na terenie Janowa
Lubelskiego. Uroczystoœæ nasz¹ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹
Burmistrz Janowa Pan Krzysztof Ko³tyœ, Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Pani Ewa Janus, Radna Rady Miejskiej Pani
Iwona Zezuliñska – Sowa, Dyrektor LO im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, Wicedyrektor
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Pani Jadwiga Chmiel.
Organizatorów reprezentowali; m³odszy aspirant Faustyna
£azur oraz Pani Ewa Misztal. Lubelski Kurator Oœwiaty Pan
Krzysztofa Babisz w s³owach skierowanych do uczestników
da³ wyraz solidaryzowania siê z ide¹ akcji. M³odzie¿ i doroœli
spotkali siê w sobotnie, czerwcowe popo³udnie, aby wspólnie
z ludŸmi z innych miast zamanifestowaæ przeciwko
narkotykom, alkoholowi i przemocy oraz obojêtnoœci na
drugiego cz³owieka. Punktualnie o godzinie 16.00, wszyscy
zebrani zatrzymali siê na chwilê w geœcie „WOLNYCH
SERC” daj¹c wyraz wa¿noœci dzia³añ , które mog¹ uchroniæ
dzieci i m³odzie¿ przed uzale¿nieniami.
c.d. na str. 18

8.

Æwiczenia: Po¿ar w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
W dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie 11 00 na oddziale
psychiatrycznym usytuowanym na 4 piêtrze Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Janowie
Lubelskim wybuch³ po¿ar. W wyniku intensywnego rozwoju
po¿aru, oddzia³ywania wysokiej temperatury jak równie¿
silnego zadymienia na czwartym piêtrze szpitala odciêtych
zosta³o dwunastu pacjentów. Dziesiêciu pacjentów
ewakuowa³ personel oddzia³u przed przybyciem stra¿y
w bezpieczne miejsce. Na miejsce dzia³añ przyby³y
zaalarmowane zastêpy z Komendy Powiatowej PSP
w Janowie Lubelskim, które przy pomocy podnoœnika
hydraulicznego ewakuowa³y czterech najbardziej
poszkodowanych i odciêtych od dróg ewakuacji pacjentów
oddzia³u. Pozosta³ych oœmiu poszkodowanych ewakuowali
stra¿acy wykorzystuj¹c aparaty ochrony dróg oddechowych
oraz sprzêt ratownictwa medycznego. Ewakuowane osoby
po wyniesieniu ze strefy zadymienia przekazane zosta³y
zespo³om ratownictwa medycznego, które na miejscu
w przygotowanym przez stra¿aków pneumatycznym
namiocie ewakuacyjnym prowadzi³y wstêpn¹ segregacjê
rannych i poszkodowanych pacjentów.
Jednoczeœnie wraz z ewakuacj¹ pacjentów oddzia³u
prowadzone by³y dzia³ania gaœnicze. Stra¿acy sprawili linie
gaœnicze na czwarte piêtro szpitala. Powy¿ej opisana
sytuacja to tylko æwiczenia powiatowych s³u¿b
ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaœniczego,
jakie odby³y siê w dniu 18 czerwca 2014 roku na obiekcie
Zespo³u Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
G³ównym za³o¿eniem æwiczeñ by³o sprawdzenie
koordynacji i zasad wspó³dzia³ania wszystkich s³u¿b
ratowniczych powiatu, zweryfikowanie procedur
alarmowania i postêpowania na wypadek powstania takiego
zdarzenia jak po¿ar obiektu u¿ytecznoœci publicznej, jakim
jest Szpital oraz sprawdzenie zasad i czasu dysponowania jak
równie¿ stopnia wyszkolenia jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaœniczego.
W æwiczeniach udzia³ wzi¹³ personel Szpitala wraz
kierownictwem, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo
Powiatowe, uczniowie Liceum Medycznego w Janowie
Lubelskim oraz stra¿acy Komendy Powiatowej PSP i 12
jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu powiatu
w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaœniczego. Du¿e wra¿enie na uczestnikach æwiczeñ zrobi³o
wyposa¿enie w sprzêt specjalistyczny, wyszkolenie
stra¿aków Komendy Powiatowej PSP jak równie¿ stra¿aków
OSP. Piêkne nowe samochody ratowniczo – gaœnicze, sprzêt
jakim dysponuj¹ stra¿acy oraz ich umiejêtnoœci

w pos³ugiwaniu siê tym sprzêtem robi¹ wra¿enie. Na
zakoñczenie odby³o siê podsumowanie æwiczeñ na którym
g³os zabra³ Komendant Powiatowy PSP, Dyrektor Szpitala
oraz Starosta Powiatu Janowskiego.
Opracowanie: KP PSP Janów Lubelski, Foto: Jan Machulak

Wspania³y tydzieñ
Prze³om maja i czerwca obfituje w wiele
zawodów lekkoatletycznych. Biegi , skoki
oraz rzuty, to domena m³odych sportowców z Publicznej Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim. 31 maja w Stalowej Woli odby³
siê Miting lekkoatletyczny po³¹czony z Mistrzostwami Województwa Podkarpackiego Dzieci Starszych, podczas
którego piêæ medali zdobyli uczniowie
PSPzOI Janów Lubelski. Dwukrotnie
Wicemistrzem Województwa zosta³
Mateusz Rz¹d (w skoku w dal i w biegu na
300 m.). W pchniêciu kul¹ Aleksandra
Ma³ek zosta³a Wicemistrzyni¹ Województwa, a Alicja £ukasiewicz zajê³a trzecie
miejsce. Br¹zowy medal w biegu na 300 m.
wywalczy³a Klaudia Siczek. 4 czerwca
odby³o siê podsumowanie Fina³u miejskiego ,,Czwartków Lekkoatletycznych”.
A¿ siedemnaœcioro uczennic i uczniów
z naszej szko³y zajê³o miejsca medalowe,
a oœmioro z nich: Siczek Klaudia, Rz¹d
Mateusz, Gnat Emilia, Ka³duœ Jakub, Tylus

Patryk, Sosnówka Karol, Szmidt Aleksandra i Stolarek Wiktoria, uzyska³o kwalifikacje do Ogólnopolskiego Fina³u , który
odby³ siê pod koniec czerwca w £odzi.
Drugi rok z rzêdu wspania³y puchar za
I miejsce w punktacji zespo³owej otrzyma³a nasza szko³a. 5 czerwca w Lublinie
odby³y siê Wojewódzkie Igrzyska w sztafetach 4 x 100 m. i sztafecie szwedzkiej (100,
200, 300, 400 m.). Z naszego miasta awans
do tych zawodów wywalczy³y sobie
zespo³y dziewcz¹t (obydwie sztafety) oraz
ch³opców w sztafecie szwedzkiej. Stoj¹ce
na bardzo wysokim poziomie zawody
dostarczy³y nam wiele emocji i radoœci.
Sztafeta 4 x 100 m. dziewcz¹t w sk³adzie:
Piwiñska Julia, Gnat Emilia, Siczek
Klaudia, Kiszka Kinga, zdoby³y srebrne
medale, ustanawiaj¹c przy tym nowy
rekord szko³y.
Gratulujemy m³odym sportowcom i ich
nauczycielom i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
R. Boryñski

Jak rodzi siê potrzeba pomocy drugiemu cz³owiekowi?
Wywiad z Tomaszem Rz¹dem – pracownikiem Oœrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie Lubelskim
„Istniej¹, na tym œwiecie anio³y. S¹ nimi Ci, którzy
w ciemne ¿ycie innych, wnosz¹ promieñ s³oñca, iskierkê
radoœci z raju i czyni¹ cuda, sami o tym nie wiedz¹c”.
To oni umacniaj¹ nas w przekonaniu, ¿e ka¿de dobro,
które pochodzi od cz³owieka wraca do niego ze zdwojon¹
si³¹. Ich praca to nie tylko obowi¹zek, a czêsto powo³anie.
Ich obecnoœæ sprawia radoœæ, bezpieczeñstwo i wnosi
w ¿ycie innych iskierkê s³oñca. Praca z dzieæmi
i m³odzie¿¹ o ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci
wymaga podjêcia wyzwania. To nie tylko nieustanna
praca nad sob¹, to praca z ludŸmi, którzy potrzebuj¹
akceptacji w³asnej osoby, a jednoczeœnie zara¿aj¹ nas
radoœci¹ istnienia. Trzeba przyznaæ, ¿e nie ka¿dy z nas
podj¹³by pracê opiekuna w Oœrodku Rewalidacyjno –
Wychowawczym, a có¿ pomyœleæ, gdy takim opiekunem
zostaje mê¿czyzna. Jak rodzi siê potrzeba pomocy
drugiemu cz³owiekowi? – odpowiada Tomasz Rz¹d –
pracownik Oœrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego
w Janowie Lubelskim.
TR – Praca z osobami o ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci, to jak Pani wspomnia³a nieustanna praca nad
sob¹, to towarzyszenie tym osobom, dzielenie siê z nimi ich
radoœci¹ i poszukiwaniem mo¿liwoœci ich spe³nienia
w œrodowisku w którym ¿yj¹.
DK – To praca, która wymaga cierpliwoœci i indywidualnego podejœcia do ka¿dej osoby?
TR – Tak, oœrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest
miejscem, do którego uczêszczaj¹ dzieci i m³odzie¿
z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci, uczestnicz¹
w ró¿nych zajêciach: jak pobudzanie zmys³ów w Sali
Doœwiadczania Œwiata, w zajêciach edukacyjnych,
wielozmys³owe poznawanie œwiata, zajêciach w Sali
Integracji Sensorycznej, zajêciach stymulacyjnych,
wycieczkach, zabawach ruchowych, zajêciach zwi¹zanych
z rozwijaniem samodzielnoœci, czy zajêciach muzycznych.
DK – Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e ta praca to tak¿e wejœcie
na wspóln¹ drogê z tak¹ osob¹ z zamiarem poczucia
wielkiej wiary w jej mo¿liwoœci?
TR – Oczywiœcie, ¿e mo¿na. Ka¿dy dzieñ przynosi coœ
nowego, coœ co wywo³uje uœmiech u dziecka, a nam
pracownikom dodaje energii do dalszej pracy. Ponadto
odkrywamy nowe umiejêtnoœci naszych wychowanków.
W jednej z grup, wychowanek Pawe³ zaskoczy³ nas swoim

Oœrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy TR – Szczery uœmiech dziecka. Przebywanie i praca z takimi
osobami dajê mi si³ê, wiarê i œwiadomoœæ, ¿e mogê im
pomóc, ¿e to co robiê s³u¿y dobru drugiego cz³owieka.
DK – Zatem powróæmy do pytania – jak rodzi siê
potrzeba pomocy drugiemu cz³owiekowi?
TR – Moja narodzi³a siê wiele lat temu, o czym mówi³em
wczeœniej, a zosta³a pog³êbiona podczas pracy w Domu
Pomocy Spo³ecznej „BARKA” im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim. By³em tam wolontariuszem, pod moja opiek¹
mia³em starsz¹ samotn¹ osobê. Bêd¹c wolontariuszem
w DPS, uczestniczy³em w ró¿nych spotkaniach mieszkañców o charakterze integracyjnym. Przebywanie z nimi,
œwiadomoœæ, ¿e mogê czuæ siê potrzebny, a przede
wszystkim, ¿e moja obecnoœæ daje innym radoœæ, sprawi³o
mi wielk¹ przyjemnoœæ.
DK – Praca w takim oœrodku, mowa o rewalidacyjno –
rozwojem. Okaza³o siê, ¿e osoba, która nigdy nie czyta³a wychowawczym to tak¿e kszta³towanie samego siebie?
potrafi rozpoznawaæ literki. By³o to dla nas bardzo mi³ym TR – Tak. Wa¿na jest tutaj postawa serca, wa¿ne jest
zaskoczeniem. W oœrodku dokonujemy szczegó³owej podejœcie do takiej osoby, która „skrywa w sobie” naprawdê
diagnozy mo¿liwoœci dziecka oraz zapewniamy pe³ne wiele mo¿liwoœci. Chcia³bym tu podkreœliæ, ¿e te dzieci s¹
dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych bardzo otwarte na obecnoœæ drugiej osoby. Np. kiedy nie
potrzeb dziecka.
widzimy siê przez jakiœ czas, dostrzegam ich radoœæ ze
DK – To znaczy, ¿e zajêcia s¹ przygotowane do potrzeb spotkania, ich entuzjazm. Wiele pozytywnej energii wnosz¹
dziecka?
np. zabawy taneczne, spotkania integracyjne. Zajêcia, jakie
TR – Tak, ka¿da grupa, a chcia³bym zaznaczyæ ¿e, organizujemy, „wyci¹gaj¹” wiele cech dziecka, jakie w nich
w oœrodku jest ich piêæ, posiada swój program. S¹ to grupy, drzemi¹ nawet przez wiele lat.
w których jest od 3 do 6 wychowanków. W mojej grupie DK – W oœrodku pracuje trzech mê¿czyzn. Dwóch
najstarszej jest Piotr, Maciej i Pawe³, o którym opiekunów i jeden wychowawca. Pan i Pan £ukasz
wspomnia³em wczeœniej.
Piecyk to opiekunowie dwóch ró¿nych grup. Natomiast
DK – Czy praca w oœrodku to pierwsze Pana zetkniêcie Pan Tomasz Flis jest wychowawc¹. Moje pytanie wi¹¿ê
siê z osobami niepe³nosprawnymi?
siê, z Pana „powo³aniem do pracy z ludŸmi w takim
TR – Raczej nie. Wszystko zaczê³o siê w 2007 roku, kiedy oœrodku”.
pojecha³em na rekolekcje na których zetkn¹³em siê TR – Jakoœ nie wyobra¿am sobie swojej osoby w innym
z osobami niepe³nosprawnymi. Moje przebywanie z takimi miejscu pracy.
ludŸmi wiele mnie nauczy³o, mo¿e dopowiem, ¿e nauczy³o Gdy s³ucham wypowiedzi Pana Tomasza i patrzê na
mnie patrzeæ na ¿ycie moje i innych z innego punktu wychowanków Oœrodka Rewalidacyjno – Wychowidzenia. Zauwa¿y³em, ¿e miêdzy tymi osobami by³ pokój, wawczego, przypomina mi siê pewna piosenka, której treœæ
jednoœæ, wspólnota. Proszê zauwa¿yæ, ¿e s¹ to osoby, które myœlê, ¿e stanowi³aby dobr¹ puentê na zakoñczenie „mówiê
nigdy raczej nie bêd¹ chodziæ, a by³y radoœniejsze ni¿ my, sobie si³ê masz i nie przegraj, wygraj – grasz, ale
którzy jesteœmy pe³nosprawni. Uwa¿am, ¿e przebywaj¹c w pokonanie siebie (…) chcê, potrafiê, wzniosê siê,
z tak¹ osob¹, wiêcej otrzymujemy, ni¿ dajemy.
udowodniê, ¿e mo¿na lepiej”.
DK – Dajemy nasz¹ obecnoœæ, wsparcie, zrozumienie, ¯yczê sukcesów w pracy zawodowej i dziêkujê za rozmowê.
serce, a otrzymujemy?
Dorota Kozdra

Ukaza³a siê „Ksiêga Cudów i £ask” janowskiego Sanktuarium
Janowskie Stowarzyszenie Regionalne przygotowa³o nowoœæ wydawnicz¹, pt.: „Ksiêga Cudów
i £ask Sanktuarium Matki
Bo¿ej £askawej w Janowie Lubelskim” w opracowaniu pana Zenona
Baranowskiego. Wydana
w piêknej szacie graficznej, wzbogacona spor¹
iloœci¹ zdjêæ archiwalnych
i wspó³czesnych, jest ona wyj¹tkowa wœród innych
publikacji na ten temat z uwagi na siêgniêcie do Ÿróde³, czyli
spisanych od 1670 r. ³ask, doznanych za wstawiennictwem
Matki Bo¿ej £askawej. Istnia³y ju¿ wczeœniej zamys³y
wydania podobnego zbioru na podstawie sporz¹dzonej
przez dominikanów „Liber Miraculorum”, potem jej
kolejnych odpisów. Ostatecznie, proponujemy czytelnikowi

pozycjê w oparciu o „Ksiêgê cudów, które ukazywa³y siê od
1645 r. w Janowie Lubelskim, gdzie obecnie klasztor stoi”
z Archiwum Parafii œw. Jana Chrzciciela z uwzglêdnieniem
wczeœniejszych zapisów. Ka¿dy bêdzie móg³ zapoznaæ siê
z wiernym przekazem historii objawieñ i ³ask tu doznawanych, z wyszczególnieniem nazwisk ludzi i okolicznoœci,
których dotyczy³y. Narracja, prowadzona w jêzyku
staropolskim, ubogaca pierwsz¹ czêœæ ksi¹¿ki, na któr¹
sk³adaj¹ siê opisy cudów oraz pieœni i wiersze Maryjne.
W drugiej czêœci znajdujê siê obszerny materia³, dotycz¹cy
dziejów kultu Matki Bo¿ej w Janowie Lubelskim. Byæ mo¿e
czêœci spo³eczeñstwa temat publikacji wyda siê niepopularny, jednak uwa¿na lektura z pewnoœci¹ zmieni spojrzenie
na niby znan¹ nam lokaln¹ historiê i mam nadziejê zachêci
do g³êbszej refleksji, rozbudzaj¹c równie¿ ciekawoœæ. Lektura niew¹tpliwie wpisuje siê w kierunek dzia³añ Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego, które przede
wszystkim stara siê o¿ywiaæ historiê lokaln¹ i przywracaæ
pamiêæ o niej. Informujemy równie¿, i¿ rozpoczê³a siê

Dofinansowanie zakupu podrêczników w
ramach Rz¹dowego programu pomocy
uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015”
---- Zgodnie z projektem
o przyznanie dofinansorozporz¹dzenia Rady Miniwania zakupu podrêcznistrów z dnia 28 maja 2014 r.
ków nale¿y sk³adaæ do
w sprawie szczegó³owych
dyrektora szko³y, do której
warunków udzielania pouczeñ bêdzie uczêszcza³
mocy finansowej uczniom
w roku szkolnym 2014 /
na zakup podrêczników
2015 sukcesywnie naji materia³ów edukacyjnych
póŸniej do dnia 5 wrzeœnia
uczniom rozpoczynaj¹cym
2014 r. Szczegó³owe inforw roku szkolnym 2014 /
macje i wnioski s¹ do
2015 naukê w klasach II, III
pobrania w szko³ach, do
i VI szko³y podstawowej,
których uczniowie bêd¹
klasie III szko³y ponaduczêszczali w roku
gimnazjalnej (zasadniczej
szkolnym 2014 / 2015 oraz
szko³y zawodowej, liceum ogólno- na stronie internetowej:
kszta³c¹cego i technikum) przys³u- www.zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
guje pomoc w formie dofinansoZak³ad Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
wania zakupu podrêczników do
w Janowie Lubelskim
kszta³cenia ogólnego. Wnioski

realizacja projektu JSR z dofinansowaniem Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Lubelskiego,
dotycz¹cego renowacji 6 zabytkowych nagrobków na
cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim.

Cz³onkowie stowarzyszenia – tradycyjnie, jak w poprzednich latach, w dniach poprzedzaj¹cych czerwcowe odpusty
parafialne w Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej Ró¿añcowej, przeprowadzili zbiórkê publiczn¹ na ten cel przed
Msz¹ Œw. na cmentarzu, tj. dnia 21 czerwca br.
Zachêcamy wszystkich do zapoznania siê z naszymi
wydawnictwami i wsparcia realizacji projektu renowacji
starych grobów przez zakup cegie³ek. Osoby zainteresowane mog¹ dzwoniæ na nr telefonu 506 942 261.
Jolanta D¹bek

Spotkanie Integracyjne - ognisko Klubu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych

Foto: Archiwum KRON
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„Morze szumi w muszelkach d³oni twych…” - Dzieñ Dziecka 2014
Pierwsze kroczki, a wczeœniej pierwsze
³zy i uœmiech. Pierwsze s³owa…
mama, tata. Radoœæ nie do opisania.
Ma³e szczêœcia. Wszystkie dzieci
œwiata… wszystkie s¹ wyj¹tkowe.
Pierwsze urodziny. Przyjœcie na œwiat,
takie ma³e „pere³ki”. Patrzymy jak
budzi siê ka¿dego ranka i zasypia
ka¿dego wieczoru. Patrzymy jak na
naszych oczach dorasta i poznaje œwiat.
Tak niewiele trzeba, aby uszczêœliwiæ
t¹ „ma³¹ istotê”. Dla jednego bêdzie to
wymarzony prezent, dla drugiego
drobny upominek, a jeszcze dla innego
po prostu obecnoœæ rodziców. „Mamo
weŸ mnie za rêkê i prowadŸ mnie” –
œpiewa Majka Je¿owska. W tej samej
piosence, artystka zaznacza „los nam
pisze na d³oniach drogi swe, otwórz
mapê ¿ycia i czytaj. S¹ tam rzeki
przyjaŸni i mosty serc, s¹ doliny
cierpienia i wzgórza cienia. Te same
d³onie pielêgnuj¹ broñ, te same biegn¹
na spotkanie z ³z¹”. „S¹ tam rzeki
przyjaŸni i mosty serc”… jest Dzieñ
Dziecka. Radoœæ i wiele pozytywnej
energii nieustanie towarzyszy³ dzieciom, które uczestniczy³y w pikniku
rodzinnym zorganizowanym dnia
1 czerwca br. przez Zespó³ Szkó³
w Bia³ej. Spotkanie odby³o siê pod
has³em „Mama, tata i ja bawimy siê
i uczymy razem”. Prezentacja umiejêtnoœci artystycznych, jak i zabaw
sportowo – integracyjnych wype³ni³y
tegoroczne obchody tego œwiêta, które
odby³y siê pod czujnym okiem
dyrektor szko³y Aliny U³anowskiej.
Gdy na boisku przy Zespole Szkó³
w Bia³ej, dzieci sprawdza³y swoje
umiejêtnoœci wokalne, nad zalewem
janowskim w Parku Rekreacji Zoom
Natury mogli sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci fizyczne i artystyczne.
Liczne konkursy z cennymi nagrodami
zainteresowa³y nie tylko tych najm³odszych.
O oprawê muzyczn¹ zadba³ zespó³
„Kleszcze” z Publicznej Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. To
wyj¹tkowe spotkanie poprowadzi³
£ukasz Drewniak - Dyrektor Janowskiego Oœrodka Kultury, a zosta³o
zorganizowane przez JOK wspólnie ze
Spó³k¹ „Zalew”. Natomiast wczeœniej
30 maja br. mia³ miejsce Dzieñ Dziecka
zorganizowany dla uczniów ze Szko³y

Dzieñ Dziecka w Komendzie Powiatowej Policji

Dzieñ Dziecka w Parku Rekreacyjnym ZOOM Natury

Zespó³ Szkó³ w Bia³ej

Podstawowej z Momot Górnych
w gospodarstwie agroturystycznym
Pana Miros³awa Powêzki.
W przygotowaniu tego wyj¹tkowego
dnia udzia³ wziêli pracownicy Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim, a spotkanie odby³o siê
dziêki finansowym wsparciu Burmistrza Janowa Lubelskiego. W sobotni dzieñ 31 maja br. odby³ siê
osiedlowy Dzieñ Dziecka Zaolszyniak.
Na boisku przy ul. Podlipie na dzieci
czeka³o wiele interesuj¹cych atrakcji.
Gry i zabawy zrêcznoœciowe oraz
liczne konkursy z nagrodami pozostan¹
mi³ym wspomnieniem dla wszystkich
uczestnicz¹cych w tym wyj¹tkowym
spotkaniu. Nadmieñmy, ¿e g³ównym
organizatorem imprezy by³a Akcja
Katolicka w Janowie Lubelskim. Tego

samego dnia na Krytej P³ywali
„Otylia”, dzieci do lat 18 mia³y do
dyspozycji wszystkie atrakcje p³ywalni
z piêædziesi¹t procentow¹ zni¿k¹.
Natomiast ju¿ nastêpnego dnia tj.
2 czerwca Komenda Powiatowa Policji
w Janowie Lubelskim zorganizowa³a
dzieñ otwarty z okazji Dnia Dziecka
dla uczniów ze Szko³y Podstawowej.
Piêknym zwieñczeniem tego œwiêta
by³o zorganizowanie ju¿ po raz kolejny
przez Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej „Wawrzynek” w Janowie Lubelskim z okazji Dnia
Dziecka pikniku integracyjnego. To
spotkanie odby³o siê 4 czerwca br.
w Publicznym Gimnazjum w Janowie
Lubelskim.
Dorota Kozdra

Park Rekreacyjny ZOOM Natury

Dzieñ Dziecka Zaolszyniak

Park Rekreacyjny ZOOM Natury

Dzieñ Dziecka Zaolszyniak

Zespó³ Szkó³ w Bia³ej

Park Rekreacyjny ZOOM Natury

Dzieñ Dziecka w Momotach Górnych

Atrakcyjne oferty sprzeda¿y nieruchomoœci gminnych ju¿ wkrótce…
Gmina Janów Lubelski przygotowuje ofertê nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y, po³o¿onych w kompleksie
rekreacyjno - wypoczynkowym „nad zalewem”
w s¹siedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury w Janowie
Lubelskim.
W trybie przetargów ustnych nieograniczonych planuje
siê przeznaczyæ do zbycia miêdzy innymi n/w dzia³ki nr:
• 2129/5 o pow. 1,0514 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy ekstensywnych form us³ug turystyki
i wypoczynku,
• 2129/8 o pow. 0,1875 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/9 o pow. 0,1630 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/10 o pow. 0,2274 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/13 o pow. 0,1684 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/14 o pow. 0,1736 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/15 o pow. 0,1497 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/16 o pow. 0,2318 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/17 o pow. 0,1548 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,
• 2129/18 o pow. 0,2446 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie us³ug turystyki i wypoczynku,
• 2129/24 o pow. 0,1372 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy pensjonatowej,

• 2129/28 o pow. 0,0821 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych, w tym handlu
i gastronomii,
• 2129/29 o pow. 0,0855 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych, w tym handlu
i gastronomii,
• 2129/30 o pow. 0,0933 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych, w tym handlu
i gastronomii,
• 2129/31 o pow. 0,0939 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych, w tym handlu
i gastronomii,
• 124/7 o pow. 1,4363 ha, z przeznaczeniem na realizacjê
i utrzymanie us³ug rekreacyjnych i rozrywkowych,
• nieruchomoœæ sk³adaj¹c¹ siê z dzia³ek nr 2129/21
nr 2129/22 i nr 2129/23 o pow. ogólnej 0,3259 ha
z przeznaczeniem w czêœci nieruchomoœci stanowi¹cej
dzia³kê nr 2129/21, na realizacjê i utrzymanie zabudowy
ekstensywnych form us³ug turystyki i wypoczynku, w czêœci
nieruchomoœci stanowi¹cej dzia³kê nr 2129/22, na realizacjê
i utrzymanie zabudowy us³ug nieuci¹¿liwych, w tym handlu
i gastronomii, natomiast w czêœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê nr 2129/23, na realizacjê i utrzymanie
zabudowy pensjonatowej.
Pierwsze og³oszenia o przetargach na sprzeda¿ w/w
nieruchomoœci przewiduje siê ju¿ w lipcu 2014 r.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sprzeda¿y, po³o¿enia
czy te¿ przeznaczenia nieruchomoœci bêdzie mo¿na uzyskaæ
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59,

pokój nr 22 lub telefonicznie tel. nr 15/ 87 24 316, 15/ 87 24
673.
Og³oszenia o przetargach zostan¹ podane do publicznej
wiadomoœci poprzez zamieszczenie ich na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
www.janowlubelski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
http://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/ w prasie oraz na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
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RADA MIEJSKA
Przewodnicz¹ca Rady: Ewa Janus,
V-ce Przewodnicz¹cy: Ryszard Majkowski,
Radni: Grzegórski Marian, Jarosz Henryk,
Kaproñ Roman, Kaproñ Tomasz, £ukasik
Andrzej, Miœ Eugeniusz, Pawlos Roman,
Startek Bogdan, Tomczyk Marek,
Tryka Lidia, Wasilewski Ryszard, Wronka
Lech, Zezuliñska – Sowa Iwona.

W roku 2013 Rada Miejska odby³a
10 posiedzeñ sesji, na których podjêto
73 uchwa³y, w tym 18 uchwa³ z zakresu
prawa miejscowego, podlegaj¹cych
publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Lubelskiego. Do wa¿niejszych dokumentów, jakie przyjê³a

Rada zaliczyæ nale¿y uchwa³y
w sprawie: bud¿etu gminy na 2013 rok,
gospodarowania odpadami w gminie,
ustalenia regulaminu korzystania
z ogólnodostêpnych terenów rekreacyjnych na Zalewem w Janowie Lubelskim,
powo³ania skarbnika gminy, emisji

obligacji, okreœlenia dworców i przystanków komunikacyjnych na obszarze
Janowa Lubelskiego, których
w³aœcicielem jest Gmina Janów
Lubelski oraz warunków, zasad i stawek
op³at za korzystanie z nich przez
operatorów i przewoŸników oraz
uchwa³a w/s przyst¹pienia do
opracowania i wdra¿ania Planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Komisje Rady Miejskiej pracowa³y na
podstawie przyjêtych planów pracy
na 2013 rok:
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu,
Spraw Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa
Publicznego odby³a 7 posiedzeñ,
Komisja Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa
i Leœnictwa obradowa³a w 2013 roku
12 razy, Komisja Finansów i Rozwoju
Gospodarczego odby³a 11 posiedzeñ,
Komisja Rewizyjna obradowa³a na
9 posiedzeniach, w tym by³y
3 posiedzenia wyjazdowe w jednostkach
organizacyjnych gminy: Publiczne
Samorz¹dowe Przedszkole
z Oddzia³ami Integracyjnym Nr 1,
Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole
nr 3, Zak³ad Gospodarki komunalnej.
Frekwencja na posiedzeniach Rady
Miejskiej wynios³a 98%.

GMINA W LICZBACH
Liczba mieszkañców Gminy na koniec 2013 r. 16 282.Migracje ludnoœci ogó³em: zameldowania 208,
wymeldowania 252, wydane zaœwiadczenia 616,
wydane dowody osobiste 1377. Osiem jednostek OSP
bra³o udzia³ w 48 akcjach ratowniczo – po¿arniczych.
W 2013 r. sporz¹dzono 295 aktów urodzenia, 123 akty
ma³¿eñstwa, 379 aktów zgonu. Wydano 86 zaœwiadczeñ do zawarcia ma³¿eñstwa konkordatowego, 7 zaœwiadczeñ do zawarcia ma³¿eñstwa za granic¹,
132 decyzje administracyjne w sprawach sprostowania
aktów, o zmianie imienia i nazwiska, transkrypcji aktów
zagranicznych, skrócenia terminu na zawarcie ma³¿eñstwa. Wydano 8515 odpisów skróconych,
wielojêzycznych i zupe³nych. Ponadto jak ka¿dego roku
zorganizowano uroczystoœæ wrêczenia medalu „Za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” dla 56 par.

WYKONANIE FUNDUSZU
SO£ECKIEGO W 2013 r.
BIA£A I:
Utrzymanie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego:
9 999,01, Remont dróg polnych :4 920,00,
Utwardzenie drogi: 7 164,75.
BIA£A II: Remont dróg polnych: 6 107,00, Budowa
oœwietlenia przy moœcie w Bia³ej: 4 500,00,
Utrzymanie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego:
4 998,04, Remont schodów przy szkole: 2 242,06.
£¥¯EK: Zakup wyposa¿enia do remizy OSP:
4 691,42, Remont dwu wiat przystankowych: 5 500,00,
Oczyszczanie rowów melioracyjnych: 4 993,80.
MOMOTY DOLNE: Zakup wyposa¿enia do remizy
stra¿ackiej: 9 998,00.
MOMOTY GÓRNE: Zakup kostki na budowê
parkingu: 13 236,03.
RUDA: Remont ul. Sowy Visa oraz zakup urz¹dzeñ na
plac zabaw: 2 800,00.
UJŒCIE- KISZKI-SZEWCE: Remont dróg
w so³ectwie: 12 300,00.
ZOFIANKA GÓRNA: Prace geodezyjne na
ul. Brzozowej, zakup oleju opa³owego oraz materia³ów
do remizy OSP: 10 995,60.
£¥CZNIE NA REALIZACJÊ ZADAÑ
PRZEWIDZIANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SO£ECKIEGO GMINA WYDATKOWA£A
KWOTÊ:

104 445, 71 z³.
12.

BUD¯ET GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2013 ROK

Raport z dzia³alnoœci Gminy za 2013 r.
INWESTYCJE
Inwestycje dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 -2013.
Budowa Parku Rekreacji „Zoom Natury” nad zalewem
w Janowie Lubelskim. Ca³kowita wartoœæ projektu:
21 329 749,46 z³, w tym udzia³ œrodków: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego: 13 960 058,20 z³, Bud¿et gminy: 7 369
691,26 z³, Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej: 20 000,00 z³, Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej: 1 036 241,00 z³
Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa
Lubelskiego pod k¹tem wprowadzenia nowych funkcji
kulturalnych wraz z rewitalizacj¹ przestrzeni i budynków
osiedla wielorodzinnego. Ca³kowite nak³ady: 8 590 208,99
z³, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 851
168,24 z³ oraz œrodki w³asne: 2 739 040,75 z³. Projekt
zrealizowany zosta³ w ramach wspólnego przedsiêwziêcia
gminy Janów Lubelski, Parafii Rzymsko-Katolickiej Œw. Jana
Chrzciciela oraz Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Inwestycje dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Remont po³¹czony z modernizacj¹ œwietlicy wiejskiej w
£¹¿ku Ordynackim. Ca³kowite nak³ady: 69 231,67 z³, w
tym: Europejski Fundusz Rolny: 15 771,85 z³ i œrodki w³asne:
53 459,82 z³.

Ponadto w 2013r. Gmina wykona³a dokumentacje
projektowe Sieæ kanalizacji sanitarnej w ulicy Ulanowskiej,
Sieæ wodoci¹gowa w msc. Jonaki, Sieæ wod.-kan. w ulicy
Zak¹tnej, Sieæ wod.-kan. w ulicy Partyzantów i Ochotników
Wêgierskich.
Pozosta³e inwestycje wykonane w 2013 r. to: Remont ulicy
Polnej po przebudowie kanalizacji: 15 252,00 z³. Opracowanie
dokumentacji technicznej - kanalizacji sanitarnej w ul. Podlipie,

ul. Stokowej, ul.. Kamiennej, czêœci ul. Bialskiej oraz Bia³ej
Pierwszej i Drugiej: 67 527,00 z³. Projekt wykonania
przydomowych oczyszczalni œcieków dla gospodarstw
domowych miejscowoœci: £¹¿ek Ordynacki, Momoty Górne i
Momoty Dolne, Kiszki, Pikule, Szewce, Jonaki, Szklarnia,
Ujœcie: 56 144,00 z³. Koncepcja odwodnienia osiedla
Przyborowie i Po³udnie: 12 177,00 z³. Koncepcja na
zagospodarowanie skweru starego rynku Janowa Lubelskiego:
24 600,00 z³. Gmina Janów Lubelski nieustannie pozyskuje
zewnêtrzne dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej na
realizacjê inwestycji, które podnosz¹ jakoœæ ¿ycia
mieszkañców. W 2013r. z³o¿one zosta³y nastêpuj¹ce wnioski
na dofinansowanie: Wniosek na wykonanie dokumentacji
pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Janów
Lubelski” na wartoœæ 64 575,00 z³ w tym dofinansowanie z
Unii Europejskiej 54 888,75 z³ w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007-2013,

JANOWSKA STREFA INWESTYCYJNA BOROWNICA
Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” zosta³a utworzona
w 2002 roku w celu rozwoju przedsiêbiorczoœci i tworzenia
nowych miejsc pracy dla naszych mieszkañców. W 2010 roku,
dziêki œrodkom unijnym, uda³o siê uzbroiæ ponad 50 ha
terenów inwestycyjnych. Utworzono Punkt Obs³ugi Inwestora, który wspó³pracuje z wieloma instytucjami z naszego
regionu po to, aby inwestor by³ obs³u¿ony kompleksowo.
Janów Lubelski jest punktem zainteresowania szczególnie
inwestorów z bran¿y drzewnej oraz rolno - spo¿ywczej,

dlatego do nich przede wszystkim kierujemy nasz¹ ofertê.
Obecnie jesteœmy jedn¹ z najlepiej przygotowanych do obs³ugi
inwestora gmin w Polsce Wschodniej, co potwierdzaj¹ liczne
certyfikaty i nagrody, m.in. nagroda „Grunt na medal 2012”
przyznawana przez Polsk¹ Agencjê Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. W minionym roku pozyskano nowego
inwestora Alucrom (docelowo 50 miejsc pracy). Wierzymy, ¿e
nasze wspólne wysi³ki zostan¹ nagrodzone skutkuj¹c
powstaniem nowych miejsc pracy.

ofert inwestycyjnych w JSI „Borownica” wys³anych e-mailem do potencjalnych inwestorów z ca³ej Polski
firm znalaz³o siê w utworzonej bazie pod wysy³kê ofert inwestycyjnych w bran¿y turystycznej nad zalewem
z województw: mazowieckiego, podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego, lubelskiego i ma³opolskiego
kart obs³ugi inwestora (nowych, potencjalnych inwestorów) za³o¿onych w 2013 r. (³¹cznie odby³o siê kilkadziesi¹t
spotkañ bezpoœrednich z potencjalnymi inwestorami);
Konwent Rozwoju Gminy odby³ siê w 2013 r., poœwiêcony miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego
Gminy Janów Lubelski (w tym dotycz¹cym nowych terenów inwestycyjnych nad Zalewem oraz zmianom zapisów
planu w obszarze Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borownica”), systemowi gospodarki odpadami na terenie
gminy, planom inwestycyjnym na rok 2013 oraz planom powo³ania Rady ds. Rozwoju Gospodarczego.
spotkania bran¿owe: 1 z bran¿¹ tekstyln¹ i 3 z bran¿¹ turystyczn¹ (poœwiêcone m.in.. marce turystycznej, produktom
sieciowym, wspólnym dzia³aniom promocyjnym przez ca³y rok, rozbudowie zak³adki „Dla turystów” na portalu
miejskim, kalendarzowi imprez, organizacji wspólnej gry terenowej, turystyce kwalifikowanej itp.)
wyœwietleñ ofert inwestycyjnych opublikowanych na portalu terenyinwestycyjne.info

Projekt pt. „Adaptacja poddasza u¿ytkowego
z przeznaczeniem na Centrum Tworzenia Marki
Turystycznej - "CTMT" w msc. Bia³a II” o wartoœci
570 263,26 z³, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 330
600,00 z³ w ramach dzia³ania Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Projekt pt. „Stworzenie poprzez prace adaptacyjne
Centrum Certyfikacji Wyrobów Regionalnych w msc.
Momoty Dolne” na wartoœæ 153 077,56 z³, w tym
dofinansowanie z Unii Europejskiej 122 462,00 z³ w ramach
dzia³ania Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-201, Projekt pt.
„Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-œciekowej
w Gminie Janów Lubelski etap IV” na wartoœæ 3 448 389,73
z³ w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 931 131,27 z³
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
(ulice Podlipie, Polna i Zak¹tna).

ARCHITEKTURA
I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów turystyczno-rekreacyjnych nad Zalewem
w Janowie Lubelskim wszed³ w ¿ycie po publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Lubelskiego
15 stycznia 2013 r. Plan zosta³ uchwalony przez Radê
Miejsk¹ Uchwa³a z dnia 21 listopada 2012
Nr XXVII/164/12. W 2013r. prowadzono procedurê
sporz¹dzania dokumentów planistycznych miasta
i gminy Janów lubelski rozpoczêt¹ uchwa³ami Rady
Miejskiej z 2012 r. Nowe plany miejscowe ustalaj¹
przeznaczenie poszczególnych terenów, wyznaczaj¹
nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, miêdzy innymi
na Wschodzie, Zaolszyniu i Przyborowiu, gdzie zak³ada
siê wydzielenie nowych dzia³ek i dróg osiedlowych
w drodze scalenia gruntów. Plany bêd¹ mo¿liwie
najszerzej uwzglêdnia³y aktualne potrzeby i wnioski
w³aœcicieli gruntów, u³atwi¹ przygotowanie projektów
inwestycji czy te¿ podzia³y nieruchomoœci. Plany
zagospodarowania przestrzennego dotycz¹: zmiany
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, zmiany MPZP Gminy ,nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla Miasta : Stare Centrum, Nowe Centrum, Wschód,
Przyborowie, Zaolszynie/ Ruda, Po³udnie - Ogrody,
Obrówka/Kompleks Leœny.
W minionym roku opracowano koncepcjê architektoniczn¹ przebudowy dworca autobusowego, w ramach
planowanego dokoñczenia Rewitalizacji Starego Rynku
Janowa Lubelskiego. Koncepcja autorstwa pracowni
architektonicznej SKUBIK-ART.
Ponadto przygotowano i oddano do u¿ytku, po kilku
miesi¹cach pracy, serwis Internetowy zawieraj¹cy bazê
informacji przestrzennej o Gminie Janów Lubelski,
LINK DO SERWISU:
http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/janow_lubelski_sip

Zorganizowany na zasadzie geoportalu System
Informacji Przestrzennej (SIP) zawiera ponad 60 warstw
tematycznych, opisuj¹cych Gminê z umiejscowieniem
zawartoœci na mapie.
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA
I GOSPODARKA GRUNTAMI

OCHRONA ŒRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

W 2013r. do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gruntami
przyjêto do rozpatrzenia 954 wnioski, z czego wszczêto 382
postêpowania w oparciu o z³o¿one procedury formalno –
prawne. W wyniku tych postêpowañ wydano 98 decyzji
i postanowieñ administracyjnych oraz 284 innych
dokumentów (w tym: wypisów i wyrysów z planu,
zaœwiadczeñ, opinii, informacji oraz w zakresie przejmowania,
sprzeda¿y, rozgraniczenia, podzia³ów i przekazywania
nieruchomoœci do korzystania). Najwa¿niejszym zadaniem
minionego roku by³o zakoñczenie scalenia i podzia³u
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym
RUDA w wyniku, którego powsta³o ok. 71 dzia³ek
budowlanych. Zakoñczone postêpowanie umo¿liwi³o
pierwszym chêtnym realizacjê rozpoczêcia budowy budynków
mieszkalnych. Poni¿ej przedstawiono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Janów Lubelski dla
terenu obejmuj¹cego zespó³ zabudowy mieszkaniowej – Ruda
/obr. ewid. Ruda/ wskazuj¹cy obszar scalony i podzielony na
dzia³ki w granicach okreœlonych na rysunku planu.
Prowadzone postêpowania w zakresie lokalizacji
inwestycji dotyczy³y przede wszystkim funkcji
mieszkaniowej, us³ugowej i infrastruktury technicznej oraz
gospodarki mieniem komunalnym. Nast¹pi³ znaczy wzrost
wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, do których z wa¿niejszych nale¿y zaliczyæ
miêdzy innymi: budowê sieci gazowej ul. Ulanowskiej i ul.
Cichej oraz na terenie osiedla „Przyborowie”, budowê sieci
kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ul. Zak¹tnej,
ul.. Partyzantów i ul. Ochotników Wêgierskich, budowê
oœwietlenia drogowego ul. Podlipie, ul. Wiejskiej,
ul. Przyborowie, ul. 11 Listopada i ul. Leœnej, rozbudowê
budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji oraz
budynku Œrodowiskowego Domu Samopomocy, budowê
l¹dowiska dla œmig³owców oraz lokalizacjê paneli
fotowoltaicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
Ponadto Gmina Janów Lubelski w 2013 roku zby³a w trybie
bezprzetargowym i przetargowym oraz przekszta³ci³a
u¿ytkowanie wieczyste w prawo w³asnoœci nieruchomoœci
o powierzchni ogó³em 1,8361 ha na kwotê 567 091,96 z³.

Zadania z zakresu ochrony œrodowiska realizuje Referat
Ochrony Œrodowiska i Logistyki, który zajmuje siê obiektami
i urz¹dzeniami, które umo¿liwiaj¹ i u³atwiaj¹ funkcjonowanie
miasta, a tak¿e wp³ywaj¹ na jego wizerunek zewnêtrzny. A s¹ to
drogi z ich wyposa¿eniem – oœwietleniem i oznakowaniem,
tereny zielone – parki, zieleñce z kwietnikami, ma³¹
architekturê oraz miejsca pamiêci narodowej. Referat nadzoruje
równie¿ gospodarkê odpadami, prowadzi edukacjê ekologiczn¹
i zajmuje siê sprawami zwi¹zanymi z ochron¹ œrodowiska,
a tak¿e obronnoœci¹, bezpieczeñstwem i zarz¹dzaniem
kryzysowym.
Najwa¿niejszym zadaniem wykonanym w 2013 r. by³o
wprowadzenie i realizacja nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 1 lipca 2013 r. zosta³
wprowadzony nowy system gospodarowania, który by³
poprzedzony akcjami informacyjnymi oraz konsultacjami
spo³ecznymi. Do ka¿dego gospodarstwa domowego w gminie
zosta³a dorêczona deklaracja dotycz¹ca op³aty za odbiór
odpadów. Ka¿dy móg³ skorzystaæ z pomocy przedstawiciela
urzêdu przy wype³nianiu tego druku. Mieszkañcy wykazali siê
du¿¹ odpowiedzialnoœci¹, poniewa¿ do gminy wp³ynê³o ok.
3100 deklaracji. Tylko dziewiêæ gospodarstw domowych nie
z³o¿y³o deklaracji, w tym przypadku op³ata zosta³a okreœlona
decyzj¹ administracyjn¹. W wyniku przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zosta³a wy³oniona
firma Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim, która bêdzie œwiadczy³a us³ugi
w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2015 r. £¹czne koszty
gospodarowania odpadami w gminie Janów Lubelski w roku
2013 wynios³y 576 208 z³.
Oœwietlenie uliczne. Obecnie na terenie miasta i gminy jest
zainstalowanych oko³o 1264 szt. lamp oœwietlenia ulicznego,
roczny koszt energii elektrycznej to ok. 550 000 z³.
Wykonano projekty oœwietlenia ulicznego w gminie Janów
Lubelski na kwotê 48 339 z³.
Zadania zwi¹zane z utrzymaniem czystoœci w sezonie
zimowym i letnim na terenach komunalnych administrowanych przez Urz¹d Miejski: sprz¹tanie parków
miejskich i tereny zielonych – 149534,64 z³, koszenie terenów
zielonych - 50 714,10 z³ brutto. Nasadzenia kwiatowe 67 824,00 z³ brutto. Usuwanie gniazd ptasich z parku
miejskiego i parku Misztalec - 6 500,00 z³. Usuwanie drzew na
terenach gminnych - 1 350,00 z³ brutto.

Nasadzenia kwiatowe na rynku

W ramach edukacji
ekologicznej Gmina by³a
w s p ó ³ o rg a n i z a t o r e m
konferencji nt. ”Edukacja
i ochrona œrodowiska na
ziemi Janowskiej 2013”
o r a z z o rg a n i z o w a ³ a
Konkurs na naj³adniejsz¹
posesjê i zagrodê,
którego g³ównymi celami
s¹: podniesienie walorów
estetycznych i wizerunku
Gminy, kszta³towanie
postaw wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców
I miejsce ex aequo w kategorii zagroda - o r a z p r o p a g o w a n i e
Pañstwo Beata i Roman Startek, Ujœcie
dzia³añ proekologicznych w zakresie segregacji odpadów i w³aœciwego
gospodarowania zieleni¹. Konkurs jest organizowany od
roku 2008.
W 2013 roku wziê³o w nim udzia³ 8 uczestników,
rozstrzygniêcie nast¹pi³o podczas Festiwalu Kaszy
„GRYCZAKI", zwyciêzcom wrêczono cenne nagrody.

I miejsce w kategorii posesja - Ogród
Pana Bogdana Szymoñczyka, Janów Lubelski

I miejsce ex aequo w kategorii zagroda – Pañstwo
Anna i Józef Prê¿yna, Bia³a Pierwsza

REMONTY I MODERNIZACJE WYKONANE W 2013 r.

Naprawa skarpy przy ul. Swierdzowej

Udro¿nienie rowu melioracyjnego w miejscowoœci Ujœcie
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! Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowê
dróg gminnych na terenie gminy Janów Lubelski
z podzia³em na nastêpuj¹ce zadania:
• Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 108977 ul.
Targowej w Janowie Lubelskim wraz z chodnikiem od
km 0+000 do km 0+813,18.
• Przebudowa drogi gminnej nr 108977 ul. Targowej
w miejscowoœci Ruda gmina Janów Lubelski wraz
z chodnikiem od km 0+000 do km 0+621,32.
• Przebudowa drogi wewnêtrznej bocznej ul. Wojska
Polskiego w Janowie Lubelskim o ³¹cznej d³ugoœci
300,90 m ( 203,29 + 97,61)
• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Janów Lubelski - Borownica polegaj¹ca na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej.
• Przebudowa drogi gminnej nr 108946 ul. Partyzantów
w Janowie Lubelskim. Kwota brutto 25 844,76 z³.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowê
parkingów przy blokach mieszkalnych w Janowie
Lubelskim przy ul. Wiejskiej nr 30 i 36 wraz z przebudow¹
drogi przeciwpo¿arowej. Kwota brutto 9 840,00 z³.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janów
Lubelski – Borownica, nale¿¹cej do gminy Janów Lubelski,
polegaj¹cej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na
odcinku d³ugoœci 400 mb. Kwota brutto 109 975,04 z³.
Wykonanie remontów cz¹stkowych nawierzchni ulic
i dróg gminnych na terenie gminy Janów Lubelski w roku
2013. Kwota brutto 44 184,80 z³.
Przebudowa chodnika przy ul. Kamiennej. Kwota brutto
68 624,96 z³.
Wymiana podbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej.
Kwota brutto 68 919,68 z³.

Przebudowê parkingu przy bloku mieszkalnym przy
ul. Wiejskiej nr 30. Kwota brutto 34 692,15 z³.
Wzmocnienia podbudowy z t³ucznia kamiennego odcinka
ul. Polnej. Kwota brutto 8 388,60 z³.
Remont placówki wsparcia dziennego – œwietlica
œrodowiskowa Stokrotka w Janowie Lubelskim
ul.. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23. Kwota brutto
32 564,45 z³.
Bie¿¹ce naprawy dróg gminnych publicznych (zakup masy
bitumicznej, remont i zakup barier ochronnych, itp.)
16 700,00 z³.
Remont dróg polnych (naprawy wyrw dróg polnych po
ulewnych deszczach, wywóz ¿u¿lu i materia³u t³uczniowego
wraz z wbudowaniem) 25 900,00 z³.
Remont dróg leœnych (odmulenie rowów przydro¿nych
wraz z oczyszczeniem przepustów, wzmocnienie drogi
materia³em budowlanym rozbiórkowym) 12 300,00 z³.
Remont wiat przystankowych oraz zakup nowych
7 000,00 z³.
Zamiatanie mechaniczne jezdni 15 700,00 z³.
Udro¿nienie rowu melioracyjnego w miejscowoœci Ujœcie
- 14760 z³.
Udro¿nienie rowu melioracyjnego wokó³ Zalewu 12 054,00 z³.
Udro¿nienie rowu melioracyjnego Bia³a I - 1 180,80 z³.
Udro¿nienie rowu melioracyjnego w £¹¿ku Ordynackim 4 993,80 z³.
Oczyszczenie „Ÿródliska i zimnicy” - 9 717,00 z³.
Naprawa skarpy przy ul. Œwierdzowej na doprowadzalniku
wody do Zalewu 738 z³.
Remonty socjalnych oraz komunalnych lokali
mieszkalnych ok. 20 000z³

Raport z dzia³alnoœci Gminy za 2013 r.
PROMOCJA GMINY JANÓW LUBELSKI

W 2013 roku Gmina Janów Lubelski
zrealizowa³a 2 projekty promocyjne pn.
„Organizacja imprezy promocyjnej Zoom
Natury – Dni Janowa w Janowie Lubelskim”
oraz „Organizacja imprezy promocyjnej
Festiwal Kaszy „Gryczaki” w Janowie
Lubelskim”.

ANTEK ROKU 2012

W programie imprezy Zoom Natury, na sta³e wpisa³a
siê tradycja przyznania lokalnego wyró¿nienia „Antek
Roku”. W 2013 r. kapitu³a przyzna³a wyró¿nienia
„Antek Roku 2012” w nastêpuj¹cych kategoriach:
!Cz³owiek Roku – Pan Pawe³ Wiœniewski.
!

!Promotor Roku – Parafia p.w. Œw. Jana Chrzciciela

w Janowie Lubelskim.

!Talent Roku – Krzysztof Litka – zawodnik JLKS
„OLIMP”, Aleksandra Hulak - uczennica klasy szóstej
Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, Parafialny Klub
Sportowy „Jadwiga”. Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali:
Bartosz Kiszka - uczeñ klasy II Publicznego Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, El¿bieta Jakubiec uczennica Publicznej Szko³y Podstawowej w Bia³ej.

!Wolontariusz Roku – Pani Zofia Bartoszek. Wyró¿nienie
w tej kategorii: Pani Agnieszka Kuliñska.
!Sponsor Roku – Pan Stanis³aw Kozyra „Eska”
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
!Firma Roku – MAKADAN Turystyka i Rekreacja Adam
Mak.

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA
Szczególnym wyró¿nieniem dla
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim by³o zajêcie I miejsca w rankingu
podsumowuj¹cym wydatki samorz¹dów
ze œrodków unijnych w latach 2009-2012
w Polsce wœród miast powiatowych oraz
7. w podsumowaniu wydatków
samorz¹dów na infrastrukturê techniczn¹ w latach 2010-2012, które
9 paŸdziernika w Warszawie odebra³
Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz Janowa
Lubelskiego. Wrêczenie wyró¿nieñ
odby³o siê podczas uroczystej Gali
Inwestorów Samorz¹dowych, która na
sta³e wpisa³a siê w corocznie
organizowane Samorz¹dowe Forum
Kapita³u i Finansów.

Ponadto dnia 26 maja 2013 roku w Opera Club
w Warszawie, odby³a siê gala rozstrzygaj¹ca
konkurs o miano PRZYJACIELA RODZINY,
organizowana przez Fundacjê „Razem Lepiej”.
W kategorii „OSOBA PUBLICZNA” tytu³
„Przyjaciela Rodziny” i statuetkê ³abêdzia
otrzyma³ Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz Janowa
Lubelskiego. Zaznaczmy, ¿e konkurs
„Przyjaciel Rodziny” jest form¹ wyró¿nienia
osób i instytucji, które w sposób szczególny
przyczyniaj¹ siê do pomocy i rozwi¹zania wielu
kryzysowych sytuacji, a ich postawa moralna
i etyczna nie budzi ¿adnych zastrze¿eñ.
„PRZYJACIEL RODZINY” to tytu³ zobowi¹zuj¹cy na przysz³oœæ, a wrêczana wraz z tytu³em
statuetka „£abêdzia” stanowi o trwa³oœci
i bezinteresownoœci œwiadczonej pomocy.

Ponadto w minionym roku 2013, Krzysztof
Ko³tyœ – Burmistrz Janowa Lubelskiego zaj¹³
pi¹te miejsce w rankingu „Samorz¹dowy
Mened¿er Regionu 2012 w województwie
lubelskim”. Ranking zosta³ przeprowadzony
przez Dziennik Puls Biznesu i agencjê
badawcz¹ TNS Mentor pod patronatem
honorowym Ministerstwa Gospodarki
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Uroczystoœæ mia³a miejsce 24 kwietnia br.
w Lublinie. Wœród kryteriów, którymi
kierowali siê g³osuj¹cy, znalaz³y siê m.in.:
tempo rozwoju, iloœæ pozyskanych przez
samorz¹d œrodków unijnych, wspieranie
przedsiêbiorczoœci, konsolidacja spo³ecznoœci lokalnej, a tak¿e budowa i modernizacja
obiektów sportowo rekreacyjnych.

WSPÓ£PRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I PO¯YTKU PUBLICZNEGO
Gmina Janów Lubelski wspó³pracowa³a z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na podstawie ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz na
podstawie Rocznego programu wspó³pracy, który zosta³
uchwalony przez Radê Miejsk¹.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podpisano
3 umowy na ogóln¹ kwotê 250 000,00 z³. W ramach tego
konkursu dotacje otrzyma³y: Miejski Klub Sportowy
Janowianka, Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP”
i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA Janów Lubelski.
Œwiadczenie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug
opiekuñczych – 1 umowa na kwotê 32 000,00 z³. Dotacjê
otrzyma³ Caritas Diecezji Sandomierskiej.
Du¿a czêœæ przekazywanych dotacji pochodzi³a ze œrodków
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Dofinansowanie prowadzenia zajêæ i programów
socjoterapeutycznych w œwietlicy socjoterapeutycznej –
dofinansowanie dzia³alnoœci œwietlic œrodowiskowych –
podpisano 2 umowy na kwotê 11 000,00 z³. Umowy podpisano
z Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy
„HUMANUS”.
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej
w szko³ach w zakresie przeciwdzia³ania problemom
alkoholowym, jako element programów psychoprofilaktycznych, tj. pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla
dzieci i m³odzie¿y – podpisano 15 umów na ogóln¹ kwotê
60 000,00 z³. Dotacje otrzyma³y nastêpuj¹ce podmioty:
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Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Oœwiaty i Kultury
Wiejskiej „£¹¿ek”, Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”,
Parafia p. w. Œw. Królowej Jadwigi w Janowie Lubelskim,
Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego, Parafia Rzymsko –
Katolicka p. w. œw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim,
Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej „SAS,
Stowarzyszenie Rodziców Opiekunów i Przyjació³ Dzieci
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”, Stowarzyszenie
Kulturalno – Sportowe PEGAZ, Miejski Klub Sportowy
JANOWIANKA, Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy
JAWOR, Klub ¯eglarski ZEFIR, Uczniowski Klub Sportowy
ATLETIC, Klub Sportowy „Janowski Orlik”, Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej ESKA, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Janowie Lubelskim.
Dofinansowanie organizowanych przez instytucje
i stowarzyszenia, imprez charakterze kulturalnym,
turystycznym, które maj¹ na celu propagowanie idei
trzeŸwoœci i zdrowego stylu ¿ycia w spo³ecznoœci lokalnej –
podpisano 8 umów na ogólna kwotê 26 000,00 z³.
Beneficjentami w tym konkursie by³y: Janowskie
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS, Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”, Stowa-rzyszenie Kobiet
Powiatu Janowskiego, Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Oœwiaty i Kultury Wiejskiej „£¹¿ek”, Stowarzyszenie
Przyjació³ Promyka, Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczoœci
Ludowej, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej.

Przeciwdzia³anie uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym wspieranie programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych
opracowanych i realizowanych przez m³odzie¿,
skierowanych do grup rówieœniczych – podpisano 1 umowê na
kwotê 4 000,00 z³. Dotacjê otrzyma³a Agencja Wspó³pracy
i Rozwoju – Stowarzyszenie Aktywizacji spo³ecznej „SAS”.
Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y - udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹ problemy uzale¿nieñ pomocy
psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrona przed
przemoc¹ – dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich
– podpisano 2 umowy na ogóln¹ kwotê 14 000,00 z³. Dotacje
przekazano dla Fundacji „Œwiat³o – ¯ycie” Oœrodek
w Sandomierzu oraz dla Parafii p. w. Œw. Królowej Jadwigi
w Janowie Lubelskim.
Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków ich
rodzin – podpisano 1 umowê na kwotê 8 000,00 z³.
Dofinansowanie otrzyma³a Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w. œw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
Na wniosek Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy
„HUMANUS” zlecono realizacjê zadania publicznego
z pominiêciem otwartego konkursu ofert. Na Funkcjo-nowanie
Janowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekazano
kwotê 10 000,00 z³. Ogó³em w 2013 r. w ramach realizacji
Rocznego Programu Wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi rozdysponowano 415 000,00 z³, a realizowane
projekty objê³y ponad 1000 uczestników: dzieci, m³odzie¿
i doros³ych z terenu naszej gminy. Wszystkie organizacje z³o¿y³y
w terminie sprawozdania z realizacji swoich projektów.
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Majówka w „BARCE’’

Po czêœci modlitewnej na placu z fontann¹ Mariola Surtel
Dyrektor DPS „BARKA” powita³a przyby³ych goœci,
w tym przedstawicieli w³adz samorz¹dowych oraz 10
delegacji z zaprzyjaŸnionych DPS - ów z województwa
lubelskiego i podkarpackiego.
Nastêpnie zosta³a zaprezentowana inscenizacja
dotycz¹ca pontyfikatu oraz kanonizacji Papie¿a Jana
Paw³a II w wykonaniu Mieszkañców „BARKI” oraz
zespo³u „Janowiacy” z Janowskiego Oœrodka Kultury,
przygotowana przez p. Irenê i Edwarda Olech, Lidiê
Tryka, pod kierunkiem p. Teresy Duda.

Na szczególn¹ uwagê zas³u¿yli tak¿e cz³onkowie zespo³u
„Jacy Tacy” z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Janowie
Lubelskim, którzy w piêknych strojach wykonali wi¹zankê
tañców ludowych, a swój wystêp rozpoczêli od poloneza.
Tañczyli z radoœci¹ i przejêciem.
Mieszkañcy „BARKI” do majówki przygotowywali siê od
kilku dni i by³o to d³ugo oczekiwane œwiêto. MAJÓWKA to
forma wymiany doœwiadczeñ, sposób na poznawanie
innych ludzi, oderwanie siê od codziennoœci. Dla
wszystkich goœci przygotowano poczêstunek, m.in.
grillowane kie³baski, kaszankê, grochówkê, ciasto. Pad³y
s³owa podziêkowañ dla sponsorów.

Starosta Janowski Jerzy Bielecki podziêkowa³ wszystkim
pracownikom za przygotowanie tego wyj¹tkowego
œwiêta, a mieszkañcom i delegacjom ¿yczy³ dobrej
zabawy. To znacz¹ce wydarzenie w ¿yciu spo³ecznoœci
„BARKI” mo¿e postronnemu obserwatorowi wydawaæ
siê nieistotne, ale spotkanie z drugim cz³owiekiem dla
tych ludzi chorych i cierpi¹cych ma wymiar bezcenny.
Tutaj taka uroczystoœæ jest wielkim wydarzeniem.
Zabawa taneczna z „Olek Orkiestr¹” trwa³a jeszcze kilka
godzin. Do zobaczenia za rok na nastêpnej MAJÓWCE!
Tekst i foto: Jan Machulak

„Bo góry mog¹ ust¹piæ i pagórki siê zachwiaæ...”
„Bo góry mog¹ ust¹piæ i pagórki siê zachwiaæ,
ale moja mi³oœæ, nigdy nie odst¹pi od ciebie –
mówi Pan” – czytamy na kartach Pisma Œwiêtego. Natomiast w Ewangelii Œw. Jana
wyczytamy „Wytrwajcie we mnie, jak ja w was.
Jak ga³¹zka sama z siebie nie mo¿e wydaæ
owocu, chyba ¿e trwaæ bêdzie w krzewie
winnym, tak i wy, jeœli we mnie trwaæ nie
bêdziecie”. Niniejsze s³owa przywo³ane podczas
homilii wyg³oszonej na Mszy Œw. w Radecznicy
podczas XV pielgrzymki Œrodowisk Pomocy
Spo³ecznej, sta³y siê dla wszystkich odpowiedzi¹
na pytanie – jak ¿yæ, jak wytrwaæ w trudach
codziennoœci? „Bo góry mog¹ ust¹piæ i pagórki
siê zachwiaæ…”. Mszê Œw. koncelebrowa³ razem
z kapelanami DPS - ów biskup diecezjalny

Marian Rojek. W Ewangelii biskup podkreœli³
„starajmy siê byæ ¿yw¹ owocuj¹c¹ ga³êzi¹
uczepion¹ do tego winnego krzewu”, zwracaj¹c
siê tymi s³owami do wszystkich, a jednoczeœnie do
ka¿dego z osobna. Dnia 21 maja br. w Sanktuarium Œw. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
zgromadzili siê mieszkañcy Domów Pomocy
Spo³ecznej i uczestnicy Oœrodków Pomocy
Wsparcia oraz Warsztatów Terapii Zajêciowej
Województwa Lubelskiego. Na wspólne pielgrzymowanie przyjechali mieszkañcy DPS-ów,
oœrodków wsparcia, warsztatów terapii zajêciowej
województwa lubelskiego reprezentuj¹c diecezje:
lubelsk¹, sandomiersk¹, siedleck¹ i zamojsko –
lubaczowsk¹.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum „BARKA”

„S³oneczna Bajka” w „BARCE”
Z inicjatywy Pani Zofii Widz – Bary³a
w dniu 3 czerwca 2014 r. na terenie
„BARKA” Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim zosta³a zaprezentowana
„S³oneczna Bajka” dla Mieszkañców
Domu i Uczestników Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Janowie
Lubelskim.
Tematyka, dekoracje, stroje i gra
aktorów na d³ugo pozostan¹ w pamiêci
tych, którzy mieli mo¿liwoœæ obejrzeæ
to przedstawienie.

Gdzie duszê ci¹gnie,
tam i serce niesie
Jedni je¿d¿¹ w góry, drudzy nad morze,
a mieszkañcy i pracownicy „BARKI” Domu
Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim postanowili zwiedziæ Lubelszczyznê.
Jak szeroka i d³uga Polska, tak i nasze
województwo. Program wycieczki, która odby³a siê
dnia 3 czerwca br., by³ bardzo urozmaicony. Jej
uczestnicy zwiedzili Muzeum na Majdanku,
Katedrê Lubelsk¹, Stare Miasto w Lublinie, kolejno
wyruszyli na Lotnisko w Œwidniku i nad Zalew
Zemborzycki. Liczne fotografie s¹ nie tylko mi³¹
pami¹tk¹, ale byæ mo¿e pos³u¿¹ za pocztówkê. Za
jakiœ czas, z sentymentem, te uwiecznione chwile
odnajd¹ swoje miejsce w albumie, wczeœniej
w sercach jej uczestników.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum „BARKI”
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Tutaj inaczej szumi¹ drzewa
W obronie wolnoœci, godnoœci, ¿ycia. W imiê najwiêkszych
wartoœci. Dzisiaj historia inne rzeŸbi s³owa, dzisiaj wolnoœæ
nie ³¹czy siê ze s³owem walka. W Lasach Janowskich na
Porytowym Wzgórzu… jest miejsce na pamiêæ, na modlitwê.
Tutaj inaczej szumi¹ drzewa, a wraz z wiatrem nios¹
partyzanck¹ pieœñ. Monta¿ s³owno – muzyczny zosta³
przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Boh. Porytowego Wzgórza. Na kartach ksi¹¿ek wyczytamy, ¿e
by³a to najwiêksza partyzancka bitwa podczas II wojny
œwiatowej na ziemiach polskich. W licznych fotografiach
dostrze¿emy sylwetki partyzantów. We wspomnieniach
us³yszymy o poœwiêceniu, strachu, niepewnoœci. Uczestnicy
walk, dziœ z dum¹ mówi¹ o tamtych czerwcowych dniach 1944
roku, przywo³uj¹ losy swoich kolegów. Dziœ patrz¹ na
monumentalny pomnik, wyryte s³owa, na krzy¿e poleg³ych.
15 czerwiec 2014 roku… W przemówieniach mówców
podkreœlone zosta³y s³owa „pomimo olbrzymiej przewagi
wojsk niemieckich, bitwa o Porytowe Wzgórze zakoñczy³a siê
zwyciêstwem”. Podczas uroczystoœci g³os zabrali: kpt. Jan
Gryta – Prezes Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych, Gabriela Mas³owska – Pose³ na Sejm RP, Jacek
Czerniak – Pose³ na Sejm RP, Wojciech Wilk – Wojewoda
Lubelski i Jerzy Bielecki – Starosta Janowski. Nale¿y tu

odnotowaæ, ¿e w uznaniu za szczególne zas³ugi
w kultywowaniu pamiêci w walce o niepodleg³oœæ Ojczyzny, Kierownik Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan
Stanis³aw Ciechanowski uhonorowa³ Medalami „Pro Patria” – Stanis³awa Strêciwilka
i Stanis³awa Tomusiaka. Medale zosta³y
wrêczone przez Jana Sobolewskiego – Radcê
Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. To ju¿ 70 rocznica walk.
Podczas tegorocznych uroczystoœci zosta³ poœwiêcony odnowiony krzy¿ – symbol jednoœci w walce
z niemieckim okupantem.
Na szczególn¹ uwagê zas³ugujê liczebnoœæ wojsk niemieckich,
30 tys. wobec 3 tys. partyzantów Jeszcze w oddali s³yszymy
krzyk, dochodz¹ strza³y, jeszcze jakby przez mg³ê dostrze¿my
nieustaj¹cy obraz walk… Dnia 15 czerwca 2014 roku na
Porytowym Wzgórzu…
Uroczystoœci zosta³y zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zechciej przyj¹æ moje milczenie i naucz mnie ¿yciem dziêkowaæ

„We œnie szed³em brzegiem morza z Panem, ogl¹daj¹c na
ekranie nieba ca³¹ przesz³oœæ mego ¿ycia. Po ka¿dym
z minionych dni zostawa³y na piasku dwa œlady – mój i Pana.
Czasem tylko widzia³em tylko jeden œlad odciœniêty
w najciê¿szych dniach mego ¿ycia. I rzek³em: Panie,
postanowi³em iœæ zawsze z Tob¹, przyrzek³eœ byæ zawsze ze
mn¹ – czemu zatem zostawi³eœ mnie samego wtedy, gdy mi
by³o tak ciê¿ko? Odrzek³ Pan – Wiesz, synu, ¿e ciê kocham
i nigdy ciê nie opuœci³em. W te dni, gdy widzia³eœ jeden tylko
œlad, ja nios³em ciebie na swych ramionach”. Niejedn¹ z dróg
przyjdzie nam jeszcze przejœæ, nikt nie udzieli nam
odpowiedzi na pytanie – któr¹ ³atwiej pod¹¿yæ, jak ¿yæ? Na
ka¿dej z nich zostawiamy swój œlad, swoj¹ obecnoœæ.
I przyjdzie taki czas, kiedy dzieñ odejdzie jak cieñ. Kiedy
nasze czyny zast¹pi¹ s³owa… modlitwy. Wtedy „usi¹dê przy
Panu i zwierzê swój sekret, ¿e ja ksi¹dz, wierzê Tobie Bo¿e jak
dziecko”. Przed o³tarzem Matki Bo¿ej £askawej
w Janowskim Sanktuarium dnia 5 czerwca br. usiad³
ks. Kan dr Jacek Beksiñski i ks. Kan dr Jacek Staszak.

Przypomnijmy, ¿e dnia 8 czerwca 1974 roku swoje œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ ks. kan dr Jacek Beksiñski, zaœ 10 czerwca
1974 roku ks. kan dr Jacek Staszak. Uroczysta msza
dziêkczynna, celebrowana przez Jubilata, który w tym roku
5 marca ks. Bp. Edward Frankowski obchodzi³ 25 rocznicê
przyjêcia sakry biskupiej, zgromadzi³a kap³anów, którzy
w tych dniach prze¿ywali jubileusz czterdziestolecia swej
s³u¿by Bogu. Byli to kap³ani z decyzji sandomierskiej,
zamojsko – lubaczowskiej, przemyskiej, radomskiej,
lubelskiej. Wœród nich znaleŸli siê tak¿e nasi ksiê¿a.
Uczestnicz¹cy w tej uroczystej Mszy Œw., ws³uchani w s³owa
pieœni, swój wzrok skierowaliœmy na Ks. Beksiñskiego
i Ks. Staszaka. Melodia, która wype³nia³a janowsk¹
œwi¹tynie, wype³nia³a nasze serca i myœli. Nasza obecnoœæ
by³a najbardziej wyczerpuj¹c¹ odpowiedzi¹ na pytanie „jak
mam Ci Panie dziêkowaæ ”. Zatem… „.
Naucz patrzeæ w twe oczy, mój Bo¿e.
Naucz krzy¿ Twój ca³owaæ i nosiæ.
Naucz s³uchaæ Ciê sercem pokornym,
i otwieraæ swe serce na oœcie¿”… dla
innych. Gdy¿ jak podkreœli³ podczas
homilii ks. Bp. Edward Frankowski
„Nasza praca duszpasterska domaga
siê tego, abyœmy byli blisko ludzi
i wszystkich ludzkich spraw, czy to
bêd¹ sprawy osobiste, czy rodzinne,
spo³eczne, i z ca³¹ wstrzemiêŸliwoœci¹
szukaæ z ludŸmi tej prawdy, tej
sprawiedliwoœci, który jej ostateczny
wymiar znajdujemy w Ewangelii”.
S³owa podziêkowañ i ¿yczenia od
w³adz samorz¹dowych Krzysztofa

Ko³tysia – Burmistrza Janowa Lubelskiego, Jerzego
Bieleckiego – Starosty Janowskiego i Teresy Biernat –
Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Wincentego Witosa w Janowie
Lubelskim, oraz pieœni i wiersze w wykonaniu uczniów ze
Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa i uczniów z Publicznej Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi, stanowi³y piêkn¹
klamrê spinaj¹c¹ tê wyj¹tkow¹ uroczystoœæ, a tak¿e
odpowiedŸ na wy¿ej postawione pytanie - o „nasze”
ks. Beksiñskiego i ks. Staszaka powo³anie? OdpowiedŸ na
wy¿ej postawione pytanie odnajdziemy u ks. Jana
Twardowskiego, który pisa³ „w³asnego kap³añstwa siê bojê,
w³asnego kap³añstwa siê lêkam i przed kap³añstwem w proch
padam i przed kap³añstwem klêkam”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

17.

Jak zwiêkszyæ szanse Janowa Lubelskiego na rozwój przedsiêbiorczoœci?
– odpowiada Minister Skarbu – W³odzimierz Karpiñski

1. Jak godzi Pan obowi¹zki Ministra Skarbu Pañstwa
i szefa PO w regionie?
Lubelszczyzna jest dla mnie najwa¿niejsza. Pracê ministra
wykonujê w Warszawie, ale sercem jestem tutaj i serca nie
zmieniê. Dla naszej lubelskiej Platformy musi mi
wystarczyæ si³y i energii. Obowi¹zki ³¹czê dziêki
kompetentnym wspó³pracownikom, których w lubelskiej
strukturze nie brakuje. Aktywnie wspieram projekty
lubelskiej Platformy, na których skorzysta nasz region.
2. Stawia Pan na dobr¹ koniunkturê gospodarcz¹
w kraju, w tym tak¿e naszego regionu. W jakich
ga³êziach przemys³u widzi Pan przysz³y rozwój
województwa lubelskiego?
Ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e nowy impuls dla regionu lubelskiego
mo¿e daæ wydobycie wêgla. Du¿e firmy prowadz¹ dzia³ania
przygotowuj¹ce nowe inwestycje. A za nimi pójd¹ nowe
miejsca pracy. Jeden dobry przyk³ad ju¿ mamy – Bogdankê.
Mia³em swój udzia³ w wypracowaniu rozwi¹zañ, które
dzisiaj przek³adaj¹ siê na zadowolenie pracowników i dobre
wyniki ekonomiczne kopalni.
Jako minister Skarbu Pañstwa nadzorujê spó³ki, które
realizuj¹ najwiêksze inwestycje energetyczne w Polsce.
Bardzo mi zale¿y, aby jednym z punktów energetycznej
mapy Polski sta³ siê region lubelski. Dlatego obok inwestycji
w wydobycie wêgla, bêdê zabiega³ o jak najszybsze efekty

Szko³a Podstawowa z Momot
Górnych powalczy w finale
"Jestem Bezpieczny”

prac, które pozwol¹ oceniæ szanse zwi¹zane z wydobyciem
gazu ³upkowego.
Chcia³bym te¿ wspomnieæ o moich rodzinnych Pu³awach.
Zak³ady Azotowe maj¹ ogromny potencja³ – s¹ trzecim na
œwiecie producentem melaminy. Maj¹ dobrze przygotowan¹
kadrê wszystkich szczebli, efektywnie produkuj¹
i prowadz¹ dobr¹ politykê handlow¹. To przek³ada siê na
dobre wyniki i potrzebne inwestycje, a wiêc wzrost miejsc
pracy.
3. Ma³e miasta, po³o¿one z dala od du¿ych aglomeracji
miejskich maj¹ problemy z pozyskiwaniem inwestorów,
którzy stworzyliby miejsca pracy a tym samym
zmniejszyliby poziom bezrobocia. Co wed³ug Pana jest
szans¹ dla naszej Gminy. W czym widzi Pan mo¿liwoœci
naszego rozwoju?
W gminie Janów Lubelski funkcjonuje Specjalna Strefa
Ekonomiczna Park Wis³osan. To daje inwestorom
mo¿liwoœæ skorzystania z ulg podatkowych na prowadzanie
dzia³alnoœci i tworzenia nowych miejsc pracy. Rol¹
samorz¹du jest aktywne zabieganie o inwestorów.
Zachêcam do tego lokalne w³adze, bo praktyki w tej materii
bywaj¹ ró¿ne. By zwiêkszyæ szansê Janowa, i innych miast
regionu intensywnie pracujemy nad popraw¹ infrastruktury
drogowej. Wykorzystujemy do tego tak¿e rz¹dowe
fundusze. Ten rz¹d uruchomi³ program dofinansowania
przebudowy dróg lokalnych i zdecydowa³ o przyspieszeniu
budowy S 17 z Warszawy do Lublina i dalej S 19 do
Rzeszowa. Kilka przetargów ju¿ zosta³o og³oszonych.
Poprzez m¹dre decyzje sprawiamy, ¿e region staje siê
bardziej atrakcyjny inwestycyjnie.
4. Rz¹d przyj¹³ program modernizacji naszej armii
przeznaczaj¹c na to w nadchodz¹cych latach bardzo
du¿e œrodki bud¿etowe. Czy istniej¹ szanse na to, by
lokowaæ czêœæ zamówieñ w takich oœrodkach jak Janów
Lubelski?
Modernizacja Polskiej Armii to ogromne przedsiêwziêcie, a
jednoczeœnie silny impuls dla rozwoju firm z sektora
zbrojeniowego. To równie¿ szansa dla partnerów takich
zak³adów, produkuj¹cych dla nich podzespo³y czy czêœci.
Du¿e zak³ady np. Huta Stalowa Wola czy Polski Holding

Obronny z pewnoœci¹ bêd¹ poszukiwaæ partnerów do
wspó³pracy. Atrakcyjna oferta da szanse na podpisanie
kontraktu i rozwój niejednej firmy.
5. Nie mo¿emy siê doczekaæ drogi ekspresowej S19. Jak
wygl¹da obecny stan prac i kiedy bêdzie ona
wybudowana?
Priorytetem naszej koalicji jest rozbudowa infrastruktury
drogowej. Nawet najwiêksi krytycy musz¹ przyznaæ, ¿e
w tym obszarze zrobiliœmy naprawdê du¿o. A nie
spoczywamy na laurach. Przygotowaliœmy mechanizmy,
które pozwol¹ zrobiæ jeszcze wiêcej. To nie przypadek, ¿e na
pocz¹tku marca rz¹d do³o¿y³ 25 mld z³ do budowy
najwa¿niejszych dróg w kraju, w tym w³aœnie na budowê
S19 miêdzy Lublinem, a Rzeszowem. Finalizacja tych
inwestycji to kwestia kilku lat, co oznacza du¿e
przyspieszenie.
6. Otworzy³ Pan w Janowie Lubelskim swoje biuro
poselskie. Na co, w zwi¹zku z tym, nasza spo³ecznoœæ
mo¿e liczyæ?
Powiat Janowski od zawsze mnie urzeka³. Przyje¿d¿a³em tu
prywatnie z rodzin¹. Oczywiœcie Biuro powsta³o z innych
powodów, nie tylko z sympatii dla Janowa i okolic. Od
dawna wspieram Pañstwa inicjatywy. W zesz³ym roku
samorz¹dowcy z Modliborzyc poprosili mnie o wsparcie
wniosku o przywrócenie praw miejskich utraconych przed
150 laty. Zaanga¿owa³em siê w ten projekt i z radoœci¹
bra³em udzia³ w posiedzeniu rz¹du, na którym podjêliœmy
dobr¹ decyzjê - Modliborzyce znów sta³y siê miastem.
W tym roku z powodzeniem wspiera³em starania zwi¹zane
z pozyskaniem œrodków na oœwietlenie i doposa¿enie
janowskiego domu kultury. Pañstwa sprawy s¹ mi, wiêc
bliskie. Liczê jednak na bli¿szy kontakt z mieszkañcami,
st¹d biuro w Janowie. Moi wspó³pracownicy to serdeczni
i zaanga¿owani lokalnie ludzie, którzy próbuj¹ szukaæ
rozwi¹zañ i pomagaæ w konkretnych sprawach. Maj¹ w tym
doœwiadczenie. Wa¿ne to zwróciæ siê do nich z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy jeszcze da siê coœ zrobiæ.
Z naszej strony mog¹ Pañstwo liczyæ na zrozumienie,
wspó³pracê i pomoc.
Dziêkujê za rozmowê.
Dorota Kozdra

Sukces klasy sportowej IV B z PSPzOI na XVI Ogólnopolskim
Turnieju Pi³ki Rêcznej
Dnia 6-8 czerwca 2014 roku w Pu³awach
odby³ siê XVI Ogólnopolski Turniej Pi³ki
Rêcznej Dzieci. W Turnieju tym brali udzia³
uczniowie klasy sportowej IV B z ogromny
sukces. Po trzydniowej walce dru¿yna janowska
zajê³a V miejsce pokonuj¹c s³awne kluby polskie,
np. dwie dru¿yny z Wis³y P³ock.
¯yczymy dalszych sukcesów. Marzeniem
ch³opców jest graæ w klasie V w lidze dzieciêcej,
lecz wi¹¿e siê to z wydatkami finansowymi.
A mo¿e znajdzie siê sponsor dla dru¿yny?
Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
c.d. ze str. 8

OGÓLNOPOLSKI G£OS PROFILAKTYKI 2014
Szko³a Podstawowa z Momot Górnych bêdzie
reprezentantem powiatu janowskiego w finale
wojewódzkim konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem
Bezpieczny”. Konkurs odby³ siê na terenie Oœrodka
„Zalew” w Janowie Lubelskim. Dnia 27 maja na terenie
Oœrodka „Zalew” w Janowie Lubelskim odby³ siê fina³
powiatowy konkursu wiedzy prewencyjnej "Jestem
Bezpieczny". Zakwalifikowa³y siê do niego dru¿yny ze
szkó³ podstawowych w Momotach Górnych,
Andrzejowie, Krzemieniu, Potoku Stanach i Wierzchowiskach Drugich. M³odzie¿ rywalizowa³a w trzech
konkurencjach: teœcie wiedzy, prezentacji szko³y
i bezpiecznego has³a oraz projektu koszulki o tematyce
konkursu. Komisja konkursu po podsumowaniu
punktacji cz¹stkowej wy³oni³a zwyciêzców. Po zaciêtej
rywalizacji okaza³o siê, ¿e najwiêcej punktów zdoby³a
dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Momotach Górnych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Faustyna £azur - KPP w Janowie Lubelskim

W czasie trwania spotkania pani
Krystyna £ukasik – pracownik
Sanepidu w Janowie Lubelskim
dokonywa³a pomiaru cukru, tlenku
wêgla w wydychanym powietrzu, co
spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie LO
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
zaprezentowali technikê zdobienia
przedmiotów – decoupage. Mo¿na
by³o obejrzeæ wykonane przez nich
prace.
Ogólnopolski G³os Profilaktyki 2014
to wspólne dzia³anie instytucji dzia³aj¹cych na terenie Janowa Lubelskiego :
Powiatowej Komendy Policji w Janowie Lubelskim, Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim, Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Janowie
Lubelskim, LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, Zespo³u Szkó³ im. Wincentego
Witosa w Janowie Lubelskim, Zespo³u

Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim. Akcja ta wpisa³a siê na sta³e
w sfinansowanym ze œrodków Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych przy Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim. W szko³ach odbywa³y siê liczne imprezy

maj¹ce na celu uœwiadamianie m³odym
ludziom znaczenie zdrowego stylu
¿ycia, ¿ycia bez uzale¿nieñ, przemocy
i agresji.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Dni Poligloty w Gimnazjum
Jak wa¿na jest znajomoœæ jêzyków obcych we
wspó³czesnym œwiecie nie trzeba nikogo przekonywaæ.
Otwiera nam drogê do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym na ca³ym œwiecie.
W celu promowania jêzyków obcych, rozwijania pasji
kulturoznawstwa wœród uczniów zorganizowano w naszej
szkole Dni Poligloty. Nauczyciele jêzyków obcych
zaproponowali uczniom szeroki wachlarz konkursów,
w których mogli sprawdziæ swoj¹ wiedzê i oczywiœcie
poszerzyæ wiadomoœci przygotowuj¹c siê do nich.
W zakresie jêzyka angielskiego uczniowie wziêli udzia³
w nastêpuj¹cych konkursach szkolnych: kulturowym (I mce: Julia Karwatowska), konkursie na prezentacjê
multimedialn¹ (I m-ce: Julia Karwatowska), konkursie
plastycznym przedstawiaj¹cym elementy architektury lub
symbole krajów anglojêzycznych (I m-ce: Aleksandra Flis).
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê jednak zawody
uczniów w rzucie k³od¹ – tradycyjnej szkockiej grze
sprawdzaj¹cej zrêcznoœæ i si³ê (I m-ce: Kamil Torba).
Germaniœci przeprowadzili szkolny konkurs z jêzyka
niemieckiego dla ka¿dego rocznika o tytule: "Schulmeister
der deutschen Sprache", konkurs na prezentacjê
multimedialn¹, plakat, konkurs recytatorski oraz konkurs
z wiedzy o krajach niemieckojêzycznych (I m-ca: Karolina
Miazga z kl. I d, Beata Bartyzel z kl. II b, Aleksandra Turek
z kl. III b).
W dniu 9 czerwca 2014 roku podsumowano Dni Poligloty
prezentacj¹ programu artystycznego przygotowanego przez
uczniów naszej szko³y pod opiek¹ nauczycieli jêzyka
angielskiego. Program zatytu³owany „Nieznana Wielka
Brytania” stanowi³ niezwyk³y przewodnik po
Zjednoczonym Królestwie Anglii, Szkocji, Walii
i Pó³nocnej Irlandii. Poruszono w nim tak wiele aspektów
¿ycia na wyspach, ¿e ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Wystêpuj¹cy w ciekawy sposób zaprezentowali
najwa¿niejsze postaci Zjednoczonego Królestwa, jego
historiê w pigu³ce, angielskie tradycje kulinarne, sporty
narodowe, najwa¿niejsze festiwale i œwiêta, symbole,
zabytki Anglii i wiele innych ciekawych informacji
o kulturze tego kraju. Widzowie mieli mo¿liwoœæ

sprawdzenia swoich umiejêtnoœci rozumienia ze s³uchu,
wys³uchuj¹c skeczy i krótkich dialogów w oryginale.
Z kolei mi³oœnicy filmu „Braveheart” mogli na ¿ywo
zobaczyæ inscenizacjê emocjonuj¹cej walki Szkotów.
Ponadto Dni Poligloty dostarczy³y niepowtarzalnej okazji
spotkania samej Królowej El¿biety II. Pan Dyrektor mia³
nawet zaszczyt wypiæ popo³udniow¹ herbatkê w jej
towarzystwie. Podziwiano równie¿ oryginalne stroje
stra¿ników zamku Tower w Londynie oraz wys³uchano
zarysu historii Anglii przedstawionego przez uczniów
presti¿owego Eaton College.
Przewodnik po Zjednoczonym Królestwie zawiera³ wiele
cennych, praktycznych wskazówek dla tych, którzy
zechcieliby wybraæ siê tam w podró¿. Uczniowie
dowiedzieli siê, jakimi œrodkami transportu najlepiej
podró¿owaæ, jakiej pogody mo¿na spodziewaæ siê w kraju,
w którym przez jeden dzieñ przewijaj¹ siê wszystkie cztery
pory roku oraz jak ubraæ siê na najbardziej popularne wœród
Brytyjczyków wyœcigi konne w Ascott. Uczennice naszego
gimnazjum zaprezentowa³y stroje oraz ich najistotniejszy
element – niezwykle oryginalne kapelusze. Program
zakoñczy³y wystêpy wokalne uczennic gimnazjum, które
wykona³y ulubione piosenki w jêzyku angielskim.
Fina³owym punktem programu by³o wrêczenie dyplomów
oraz nagród zwyciêzcom konkursów, o których wspomniano na wstêpie.
Akcentem koñcz¹cym Dni Poligloty by³ wyjazd uczniów do
Pary¿a, zorganizowany przez Pani¹ Dyrektor Gra¿ynê
Kras. Podczas wycieczki uczniowie ucz¹cy siê jêzyka
francuskiego mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci jêzykowych w praktyce.
Bardzo ciesz¹ nas pochlebne komentarze, jakie us³yszeliœmy po prezentacji. Wszystkim uczniom zaanga¿owanym w Dni Poligloty gratulujemy nie tylko doskona³ej
znajomoœci jêzyka angielskiego, ale przede wszystkim ich
talentu aktorskiego. Pozytywne jest równie¿ to, ¿e
uczniowie ju¿ pytaj¹, jaki kraj zaprezentujemy w przysz³ym
roku. Zatem - Drodzy Uczniowie czekamy na Wasze
propozycje.
Nauczyciele jêzyka angielskiego

Ale¿ to by³a przygoda!!!
Dnia 21.05.2014 po ponad dwóch godzinach
spêdzonych w autokarze ka¿dy by³by zmêczony. Ka¿dy,
ale nie III a i III b z Publicznej Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, które
wysiad³y w Moœciskach ko³o Woli ¯yckiej w Parku
Edukacji i Rozrywki „Farmie Iluzji”, aby na chwilê
przenieœæ siê do krainy czarów i magii. Co ich tam
spotka³o...? Jest to miejsce pe³ne atrakcji – znajduje siê tam
wiele eksponatów, instalacji i rzeŸb zaprzeczaj¹cych
ludzkim zmys³om. Dzieci zwiedzi³y Chatê Tajemnic,
w której mog³y doœwiadczyæ na w³asnej skórze, jaka jest
ró¿nica miêdzy tym co siê widzi, a tym co siê czuje
i Muzeum Iluzji. Szuka³y rozwi¹zania zagadki
lewituj¹cego kranu. Bawi³y siê w poszukiwaczy przygód
w Wiklinowym Labiryncie i na szlaku trapera. Odwiedzi³y

mini – zoo, gdzie podziwia³y ró¿ne króliczki i kucyka
Czarusia. Przesz³y po Zielonej Œcie¿ce Zdrowia oraz
Œcie¿k¹ Z³udzeñ. Najbardziej podoba³ siê wszystkim
szalony zjazd na linie – czyli mini – tyrolka oraz zabawa na
polu dmuchañców i drewnianym placu zabaw.
Na chêtnych czeka³a te¿ partyjka gigantycznych szachów.
Podziwiaj¹c Meble Olbrzyma w skali 1 do 4 mo¿na by³o
poczuæ siê jak krasnoludek. Niemal ka¿dy z uczestników
musia³ sfotografowaæ siê podczas mro¿¹cego krew
w ¿y³ach doœwiadczenia „g³owa na talerzu”. Atrakcji nie
brakowa³o, brakowa³o tylko czasu, dzieci œwietnie siê
bawi³y, a wycieczka nale¿a³a do jednej z udanych wypraw
do tajemniczej krainy zabawy i nauki. W drodze powrotnej
zatrzymaliœmy siê na pyszny obiad w zajeŸdzie„
Cegielnia”. Tu okaza³o siê, ¿e wycieczki organizowane

przez Biuro Turystyczne „Wrotur” sprzyjaj¹ spotkaniom
ze znanymi ludŸmi z ekranu telewizyjnego. Pan Zbyszek
nasz przewodnik zauwa¿y³, ¿e wspólnie z nami je obiad
pan Tadeusz Sznuk, uwielbiany przez widzów gospodarz
teleturnieju "Jeden z dziesiêciu" w TVP2, którego
pierwszy odcinek wyemitowano 6 czerwca 1994 roku.
Z wykszta³cenia in¿ynier elektronik. Prywatnie m¹¿
i ojciec trójki dzieci oraz pilot samolotów i œmig³owców.
Pan Sznuk nie odmówi³ nam zrobienia sobie wspólnego
pami¹tkowego zdjêcia. Klasa III a i III b mog¹ siê nazwaæ
„³owcami” gwiazd, poniewa¿ po raz drugi w tym roku
szkolnym spotka³y na swej drodze znan¹ postaæ.
autor: Justyna Wieleba, Dorota Pietraszuk

Konie – moje ¿ycie, moja pasja… Wywiad z Zbigniewem Kurz yn¹
„Wszystko” zaczyna siê w œrodku nas. Czy jest to suma
naszych przekonañ, doœwiadczeñ, pragnieñ? Trudno
powiedzieæ. Czy jest to realizacja zamierzeñ, a mo¿e inaczej
„wprowadzanie” naszych marzeñ w ¿ycie. „Wszystko” ma
swój pocz¹tek, w tej jednej,
krótkiej chwili. To jest nasze zamyœlenie, nasz ¿yciowy cel. „Tak narodzi³a
siê moja przygoda z koñmi, w zasadzie
trwa ona od zawsze” – zaznacza
Zbigniew Kurzyna - dodaj¹c „jest to
moja „wada” wrodzona. Odk¹d
pamiêtam, w gospodarstwie zawsze by³
koñ”. W swej pracy zawodowej
nieobce s¹ dla Zbigniewa konie
mechaniczne, prywatnie jest mi³oœnikiem wierzchowców. Dziœ opowiada nam o swojej
pasji do koni, zwierz¹t, które towarzysz¹ cz³owiekowi od
zawsze. Dziœ, nie ukrywa, ¿e gdyby od urodzenia
mieszka³ blisko stadniny koni, by³bym masztalerzem.
Jedni podziwiaj¹ ich za si³ê, klasê, inni za spokój
i cierpliwoœæ. Ty jak mi³oœnik tych zwierz¹t podziwiasz
konie za…
Koñ jest zwierzêciem piêknym, silnym, a jednoczeœnie
uleg³ym. Jeœli cz³owiek tylko oka¿e mu dobroæ, stanie siê
ufny.
I wra¿liwym?
Konie wyczuwaj¹ niebezpieczeñstwo i strach. Gdy na nie
patrzê mam wra¿enie, ¿e gdyby tylko potrafi³y mówiæ
mog³yby nam wiele powiedzieæ np. o nas samych.
Ucz¹ nas cierpliwoœci?
Mo¿na tak powiedzieæ. Œwiadoma praca z koñmi,
przebywanie z nimi, obserwowanie ich zachowañ,
a w zwi¹zku z tym spojrzenie na œwiat ich oczyma
przekonuje nas, ¿e z³oœci¹, brakiem cierpliwoœci, niczego
dobrego nie osi¹gniemy.

Przebywanie z nimi, czyli mam rozumieæ, ¿e w swoim
posiadaniu masz…
Mam cztery konie, w tym konik bi³gorajski.
JeŸdzisz konno ju¿ lat…
Konno je¿d¿ê odk¹d pamiêtam, ale tak w siodle z nogami
w strzemionach to ju¿ dobre 15 lat. Pierwsze lekcje bra³em
u Bogdana Bosia w Oœrodku JeŸdzieckim Karino, a potem
ju¿ na swoich rumakach.
Mieszkasz w £¹¿ku, w miejscowoœci po³o¿onej w otulinie
Lasów Janowskich. Bliskie s¹ Ci przeja¿d¿ki konne po
tak malowniczej okolicy…
Mia³em to szczêœcie, ¿e mog³em jeŸdziæ po Beskidach,
arabczykiem z Kurozwêki po ziemi œwiêtokrzyskiej, ale
najpiêkniejsze trasy konnych wêdrówek wyznacza mi moja
okolica. Wyje¿d¿am z podwórka w piêkne Lasy Janowskie.
Piaszczystymi dró¿kami doje¿d¿am do ma³ych, zapomnianych puszczañskich osad, gdzie odnosi siê wra¿enie, ¿e
jakby zaraz na spotkanie mia³ wyjœæ oddzia³ partyzancki. Do
dzisiejszego dnia w ka¿dej z tych osad znajdziemy œlady
tragizmu II wojny œwiatowej. Niezapomnianych wra¿eñ
dostarcza jazda brzegami stawów z budz¹c¹ siê ze snu
porann¹ mg³¹ i startuj¹cym z wysokiej sosny Bielikiem.

Wyniki sprawdzianów klas VI szkó³ podstawowych Gminy Janów Lubelski
Jeszcze nie tak dawno byli w pierwszej klasie. Pamiêtaj¹
pasowanie na ucznia, pierwsz¹ lekcjê, pierwszy sprawdzian.
Dnia 1 kwietnia usiedli po raz kolejny w szkolnych ³awach,
jednak ju¿ w trochê innym charakterze. Ucznia, który zdaje
egzamin szóstoklasisty. Elegancki ubiór, przybory szkolne,
wiedza i… szczêœcie. G³ównym celem egzaminu by³o
sprawdzenie wiedzy i umiejêtnoœci nabytych przez ucznia
podczas szeœcioletniej nauki. Sprawdzian ocenia w jakim
stopniu uczeñ opanowa³ czytanie, pisanie, liczenie.
rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Zadania
z jakimi „zmierzyli siê” szóstoklasiœci dotyczy³y takich
przedmiotów jak: matematyka, przyroda, historia, jêzyk
polski. Egzamin szóstoklasisty kontroluje wiedzê i umiejêtnoœci ucznia na podstawie piêciu ró¿nych obszarów
umiejêtnoœci, tj.: czytanie, pisanie, rozumowanie,
korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy
w praktyce, w tym liczenie. Tegoroczne wyniki s¹ powodem
do radoœci i dumy, poniewa¿ s¹ wy¿sze ni¿ w latach
ubieg³ych. PSP z OI im. Jana Zamoyskiego w Janowie

Lubelskim – 2012/2013 rok – wynik 23. 45 pkt., natomiast
w tym roku 2013/2014 – wynik 27.59 pkt. PSP w Momotach
Górnych – 2012/2013 rok - wynik 28.36 pkt., w tym roku –
28, 9 pkt., PSP w Bia³ej Pierwszej – 2012/2013 rok – wynik
21.17 pkt., w roku szkolnym 2013/2014 – 25.33 pkt., PSP
w £¹¿ku Garncarskim w ubieg³ym roku – wynik 27 pkt.,
i w tym roku 27 pkt. Ponadto uczniowie z gminy Janów
Lubelski uzyskali najwiêksz¹ iloœæ punktów ze wszystkich
gmin w Powiecie Janowskim, z œrednim wynikiem 27,44
pkt., w zesz³ym roku 25, 10 pkt. Nadmieñmy, ¿e
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnym w Janowie Lubelskim egzamin zdawa³o 118
uczniów, w Zespole Szkó³ w Bia³ej – 12, w Szkole
Podstawowej Fundacji „Elementarz” w £¹¿ku Ordynackim
– 9, w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach
Górnych – 8. £¹cznie do tegorocznego egzaminu
szóstoklasisty przyst¹pi³o 147 uczniów z terenu Gminy
Janów Lubelski.
Dorota Kozdra

Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Na terenie gminy Janów Lubelski istniej¹ dwa gimnazja:
im. Jana Paw³a II przy ulicy Ogrodowej w Janowie
Lubelskim i w Zespole Szkó³ w Bia³ej. Tegoroczny egzamin
gimnazjalny pisa³o ³¹cznie 179 uczniów. W tym Zespole
Szkó³ w Bia³ej – 16 i w Publicznym Gimnazjum w Janowie
Lubelskim – 163 uczniów. Przypomnijmy, ¿e egzamin
gimnazjalny dotyczy trzech czêœci: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i jêzykowej. Poni¿ej przedstawiamy wyniki w porównaniu z ubieg³ym rokiem. Czêœæ
humanistyczna – Gimnazjum w Janowie Lubelskim –

2012/2013 – 41,4 pkt., w tym 2013/2014 – 42, 6 pkt.
Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Bia³ej – 2012/2013 – 36,1
pkt., w tym 2013/2014 roku – 38,8 pkt. Czêœæ matematyczno
– przyrodnicza. Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim 2012/2013 – 31, 8 pkt., 2013/2014 – 28, 6 pkt. Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Bia³ej – 2012/2013 – 31, 8 pkt.,
2013/2014 – 27,7 pkt. Czêœæ jêzykowa – jêzyk angielski.
Gimnazjum w Janowie Lubelskim – 2012/2013 – 45,2 pkt.,
w 2013/2014 roku – 49 pkt. Gimnazjum w Zespole Szkó³
w Bia³ej – 2012/2013 roku – 34,9 pkt., zaœ w tym 31,1 pkt.

Czy zami³owaniem do koni „zara¿asz” swoje dzieci?
Dzieci moje mo¿e nie maj¹ takiej pasji jak ja, ale konie
lubi¹, nie boj¹ siê ich. Bardzo czêsto towarzysz¹ mi
w wycieczkach do stadnin koni i do oœrodków jeŸdzieckich
w Bia³ce, Micha³owie, Janowie Podlaskim, Zabajce.
Interesujesz siê koñmi, ale tak¿e „wszystkim”, co ma
z nimi zwi¹zek. Mowa tu o filmach, ksi¹¿kach,
obrazach malarskich, fotografii…
W czasach mojego dzieciñstwa nie by³o takiego dostêpu
do piêknie wydanych ksi¹¿ek i albumów o koniach, jak jest
teraz. Pamiêtam, ¿e jako ma³e dziecko zbiera³em kartki
pocztowe z wizerunkiem tych zwierz¹t, które kupowa³a mi
moja mama. Te „obrazki” wkleja³em do zeszytu i tak
powsta³ mój pierwszy tzw. album o koniach. Dziœ
posiadam spor¹ liczbê publikacji o koniach, wœród których
odnajdziemy i ksi¹¿ki historyczne.
Interesujesz siê tak¿e rysunkiem…
Tak. Ostatnim czasy zacz¹³em rysowaæ konie. Moje
rysunki to przede wszystkim portrety konne i reprodukcje
obrazów Juliusza Kossaka i wspó³czesnego malarza koni
Andrzeja Novaka Zempliñskiego.
Czy zgodzisz siê ze stwierdzeniem, ¿e „z mi³oœci¹ do
koni cz³owiek siê rodzi i do koñca ¿ycia nosi j¹ w sercu”.
Jak by³o i jest w Twoim przypadku?
Z mi³oœci¹ do koni cz³owiek siê rodzi i mam nadziejê,
¿e bêdzie trwaæ do koñca…
Dziêkujê za rozmowê.
Dzisiaj ju¿ s³oñce chyli siê ku zachodowi. Nad polanami
leœnymi unosi siê mg³a. Okolica cichnie, las zasypia.
W piêknym pejza¿u ³¹¿kowskiej ziemi maluje siê
wizerunek galopuj¹cego konia. Jest spokój i cisza…,
czy¿by to pocz¹tek kolejnej wêdrówki naszego ¿ycia?
Dorota Kozdra

"Ca³e ¿ycie jest szko³¹" - zakoñczenie roku w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim
Kochani Absolwenci!
Wszystko co dobre – szybko siê koñczy. Nadszed³ czas
po¿egnania. Drugi etap Edukacji ju¿ za wami. Dokonaliœcie
wyboru szkó³ w których bêdziecie kontynuowali naukê.
Mamy nadziejê, ¿e gdziekolwiek siê znajdziecie, swoj¹
postaw¹ i umiejêtnoœciami bêdziecie œwiadczyli, ¿e janowskie gimnazjum dobrze Was ukszta³towa³o i wyposa¿y³o
w wiedzê. Przede wszystkim jak zawsze Wam powtarza³em
– b¹dŸcie dobrymi ludŸmi i jak mówi³ nasz patron Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II „Szanujcie i mi³ujcie Waszych
rodziców, przyk³adajcie siê do nauki z zapa³em. Wiedza
bowiem otwiera nowe horyzonty i sprzyja duchowemu
rozwojowi cz³owieka”.
¯egnaj¹c Was, ¿yczê w imieniu Grona Pedagogicznego
i w³asnym – sukcesów w wybranych szko³ach, m¹drego
dostania, zachowania na zawsze m³odzieñczego entuzjazmu
oraz piêknej, s³onecznej pogody na nadchodz¹ce wakacje.
Dyrektor
Foto: Jan Machulak

Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART
14 – 20 lipiec 2014 roku
Ju¿ po raz dziesi¹ty (ma³y jubileusz!)
zapraszamy do Janowa Lubelskiego
mi³oœników sztuki filmowej na spotkanie
z kinem zarówno artystycznym, jak i czysto
rozrywkowym. To pierwsze pokazujemy
w odnowionym budynku Janowskiego
Oœrodka Kultury – to drugie w parku
Misztalec na ogromnym ekranie, dziêki
któremu wszystko doskonale widaæ i znakomicie s³ychaæ. Dziêki dotacji z PISF-u
kupiliœmy aparaturê cyfrow¹ do wyœwietlania filmów w technice 3D. Nie tylko dla
dzieci jest to wyj¹tkowa frajda…
Poka¿emy wszystko to, co najlepsze
w sezonie – wspomniane wczeœniej dzieci
w „Kinie Jasia i Ma³gosi” tradycyjnie
zobacz¹ a¿ 14 tytu³ów. Doroœli widzowie
mog¹ liczyæ na tyle samo co zawsze emocji
po³¹czonych ze spotkaniami z ludŸmi
polskiego kina. Na szczegó³y przyjdzie czas

– prosimy na bie¿¹co œledziæ stronê
internetow¹ Janowskiego Oœrodka Kultury.
Tegoroczny program przewiduje m.in.:
w kinie Jasia i Ma³gosi – „Listonosz Pat
i wielki œwiat”, „Uniwersytet potworny 3D”,
„Czarnoksiê¿nik z Oz: Powrót Dorotki”,
„Kraina Lodu 3D”. Zaœ dla starszych kino
maniaków przewidujemy takie produkcjê
jak: „Obietnica”, „Wielkie piêkno”,
„W imiê…”, „Ida”, „Mi³oœæ”. Zniewolony”,
„Grawitacja” oraz spotkanie z aktorem.
W tym roku goœcimy Piotra Cyrwusa. To
tylko przyk³adowe seanse, wiêcej ju¿
wkrótce na stronie internetowej Janowskiego Oœrodka Kultury i Janowa Lubelskiego.
Jesteœmy przekonani, ¿e FART 2014 jak
zwykle spotka siê z ¿yczliwym przyjêciem
mieszkañców Janowa Lubelskiego i licznych turystów z ca³ej Polski.
Zapraszamy

S P O £ E C Z N A S Z KO £ A M U Z Y C Z N A I S T.
W J A N O W I E L U B E LS K I M O G £ A S Z A N A B Ó R
U C Z N I Ó W N A R O K S Z KO L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5
Kandydaci przyjmowani s¹ do klas:
• fortepianu
• keyboardu
• akordeonu
• gitary
• instrumentów dêtych - saksofon

Do dzia³ów:
• dzieciêcego i m³odzie¿owego.

Zapisy kandydatów odbywaj¹ siê w dniach
od 9.06 do 11.07 od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 13. 00 - 18. 00 w Janowskim Oœrodku Kultury
przy ulica Jana Paw³a II 3.
TO JEST MIEJSCE DLA CIEBIE!! ZAPRASZAM!
TEL. 510 232 961

