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25-lecie Samorz¹du Gminnego

FORTACO Razem rozwijamy nasz¹ firmê

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi dla Józefa £ukasiewicza

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi dla Krzysztofa Ko³tysia

Fortaco JL ci¹gle siê rozwija, co jest optymistycznym
sygna³em dla mieszkañców Janowa Lubelskiego i ca³ego
powiatu janowskiego...
str. 6

Œwiatowe Dni M³odzie¿y
Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz pos³a³ ksiê¿y wraz
z wolontariuszami do ca³ej Diecezji Sandomierskiej, do ludzi
chorych w Domach Pomocy Spo³ecznej i Szpitala...

str. 15

Czy jesteœmy„Silni dobroci¹”?
Wyró¿nienie dla janowskiego stowarzyszenia jest podkreœleniem pracy cz³onków Klubu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, ale tak¿e wielu inicjatyw spo³ecznoœci lokalnej...

str. 17

Arboretum - nie umknie naszym oczom
Trwaj¹ prace w arboretum leœnym powstaj¹cym w s¹siedztwie Oœrodka Edukacji Ekologicznej...

str. 20

cd. na str. 8

Wicemistrzowie Polski w Pi³ce Rêcznej
Dzieci w Janowskiej Szkole Podstawowej!
W dniach 28-31.05.2015 roku, w Pu³awach odby³ siê ju¿ po raz XVII Ogólnopolski Festiwal Pi³ki Rêcznej Dzieci. Uczniowie klasy V B w niezwykle trudnym
turnieju pokonali Dru¿yny z P³ocka, z Warszawy, z Lublina i zajêli II miejsce w Polsce.
Zabrak³o parê punktów do szczêœcia w Finale z Azotami Pu³awy. Najlepszym bramkarzem by³ Patryk Tylus, a zawodnikiem Dariusz Jargi³o. Pozostali zawodnicy, którym
nale¿y gratulowaæ tak wysokiego wyniku
i promowania Janowa Lubelskiego w Polsce to: Dawid Fija³kowski, Damian Flis,
Micha³ Kaproñ, Krystian Kotwica, Kacper
Kowal, Igor £ukasiewicz, Mateusz Oleszko,
Wojciech Pasztaleniec, Patryk Podpora,
Sebastian Wojciechowski, Kamil Wo³oszyn,
Jakub Pyæ.

Zaproszenie na otwarcie Parku Rekreacji ZOOM NATURY
Szanowni Pañstwo! W drugi weekend czerwca 2015 r. zapraszamy na otwarcie Parku Rekreacji ZOOM NATURY.

szczegó³y na str. 28

Nale¿y dodaæ, i¿ kluby z którymi rywalizowali nasi uczniowie, maj¹ zawodników w 8
kategoriach wiekowych, a w Janowie
istnieje tylko jeden rocznik 2003. Wszyscy
bardzo chcieliby, aby przy MOSiR w Janowie, powsta³ klub pi³ki rêcznej, by³aby to
kontynuacja tak ciê¿kiej, ale wspania³ej
pracy naszych uczniów. W ubieg³ym roku
zajêli V miejsce. Nadmieniê, ¿e uczniowie
tej klasy reprezentowali ju¿ Powiat Janowski w rejonie w pi³kê siatkow¹, w czwórboju LA, a na fina³ach rejonowych sztafet
4X100 rywalizuj¹c z klasami szóstymi zajêli
II miejsce. 6 uczniów zakwalifikowa³o siê
na Fina³ Ogólnopolski w lekkiej atletyce w
£odzi, który odbêdzie siê pod koniec
czerwca. GRATULUJEMY!
Zbigniew Czajkowski
Foto: Andrzej Wediuk

Samorz¹dowy Mened¿er Regionu
dla Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia
Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz
Janowa Lubelskiego ju¿ po raz
kolejny znalaz³ siê wœród najlepszych samorz¹dowych mened¿erów regionu. W tym roku zaj¹³
drugie miejsce w rankingu „Samorz¹dowy Mened¿er Regionu
2014 w województwie lubelskim”. Najlepszym mened¿erem
województwa lubelskiego zosta³
Krzysztof ¯uk - Prezydent Lublina, na trzecim miejscu uplasowa³
siê Prezydent Pu³aw Janusz
Grobel.
Ranking zosta³ przeprowadzony
przez Dziennik Puls Biznesu

i firmê badawcz¹ ARC Rynek
i Opinia, pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Uroczysta Gala mia³a
miejsce 15 kwietnia 2015 roku
w Warszawie.
Przyznane Burmistrzowi Janowa
Lubelskiego wyró¿nienie dowodem na to, ¿e nasza gmina jest
bardzo dobrze postrzegana przez
samorz¹dy województwa lubelskiego. Warto podkreœliæ, ¿e wyboru mened¿era, wœród przedstawicieli samorz¹dów, dokonuj¹ osoby zarz¹dzaj¹ce gmi-

„Razem dla przedsiêbiorczoœci”
z udzia³em Gminy Janów Lubelski

G³ównym celem systemu jest
zintegrowanie dzia³añ wszystkich
samorz¹dów Lubelszczyzny w kierunku jak najefektywniejszego pozyskiwania inwestorów oraz wspomagania ju¿ istniej¹cych przedsiêbiorstw. Jak podkreœlono podczas konferencji - jedyn¹ drog¹ do
sukcesu jest wspó³praca miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego i przedsiêbiorcami, w celu
zatrzymania inwestora w regionie.
Mowa o konferencji zorganizowanej przez Urz¹d Marsza³kowski
dnia 9 kwietnia br. na Zamku
w Lublinie, który realizuje inicjatywê export.invest.lubelskie w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”. Konferencja „Razem dla
przedsiêbiorczoœci” - system
wspierania inwestorów i ekspertów, zgromadzi³a oko³o 200 przed-

stawicieli jednostek samorz¹du
terytorialnego województwa lubelskiego: prezydentów, starostów,
burmistrzów, wójtów wraz z wyznaczonymi pracownikami odpowiedzialnymi za kontakty z przedsiêbiorcami i obs³ugê inwestorów.
Urz¹d Gminy reprezentowa³ Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa
Lubelskiego, oraz El¿bieta Iwankiewicz - przedstawiciel Punktu
Obs³ugi Inwestora, natomiast
Powiat Janowski - Jerzy Bielecki
Starosta Janowski i Grzegorz
Krzysztoñ - Naczelnik Wydzia³u
Organizacji, Promocji i Rozwoju.
Specjalny system przekazywania
informacji o inwestycjach i punkt
informacyjny dla przedsiêbiorców
dotycz¹cy wspierania inwestorów
i ekspertów zak³ada centralizacjê
na poziomie województwa i jednoczesn¹ wspó³pracê na trzech

szczeblach samorz¹du: poziom
regionalny (reprezentowany przez
Województwo Lubelskie), poziom
powiatowy (reprezentowany przez
powiaty i miasta na prawach
powiatu), oraz poziom lokalny
(reprezentowany przez gminy).
Wa¿nym punktem konferencji
by³o podpisanie listu intencyjnego,
deklaruj¹c w ten sposób wspó³pracê w zakresie wdro¿enia dzia³añ
wspieraj¹cych nap³yw i powstanie
nowych inwestycji w regionie,
a tak¿e zwiêkszenia udzia³u
w dzia³alnoœci eksportowej.
Z ramienia Urzêdu Gminy porozumienie podpisa³ Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego,
natomiast z ramienia Powiatu
Janowskiego Jerzy Bielecki Starosta Janowski.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto:export.invest.lubelskie

nami w ramach danego województwa, co wa¿ne samorz¹dowcy nie mog¹ wskazaæ w³asnej gminy. Wœród kryteriów,
którymi kierowali siê g³osuj¹cy
znalaz³y siê m.in.: tempo rozwoju, iloœæ pozyskanych przez
samorz¹d œrodków unijnych,
wspieranie przedsiêbiorczoœci
dzia³aj¹cych na ich terenie,
udzia³ w dzia³aniach na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej. Zaznaczmy, ¿e dodatkowo przedstawiciele samorz¹dów gminnych
dokonuj¹ oceny w³asnych planów inwestycyjnych, poprzez

okreœlenie charakteru potrzeb
w tym zakresie oraz mo¿liwoœci
i wyzwania zwi¹zanych z finansowaniem inwestycji.
Ocenie podlega³y takie obszary
jak: budowa kanalizacja sanitarnej, budowa dróg, chodników
i mostów, budowa i modernizacja
obiektów sportowo - rekreacyjnych, potrzeby w zakresie
budowy lub rozwoju systemu
zagospodarowania odpadów,
informatyzacja gminy.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum Plus Biznesu

Plan wydatków z funduszu
so³eckiego na 2015 rok
Nazwa
Plan funduszu
Realizowane zadanie
so³ectwa
na 2015 rok
Borownica Przed³u¿enie drogi Sowy Visa
8 613,48
Zakup oleju opa³owego na ogrzewanie
budynku Centrum Kulturalno 5 000,00
Bia³a I Rekreacyjnego
Remont dróg polnych
18 728,59
Remont dróg polnych
14 077,79
Zakup
oleju
opa³owego
na
ogrzewanie
Bia³a II
budynku Centrum Kulturalno 5 000,00
Rekreacyjnego
Oœwietlenie w £¹¿ku Przymiarki
3 206,69
£¹¿ek Remont boiska do pi³ki no¿nej przy
6 000,00
Szkole Podstawowej
5 000,00
Momoty Obchody 80-lecia dla OSP
Dolne Ogrodzenie Domu Stra¿aka
5 843,97
5 315,20
Pikule Utwardzenie drogi gminnej w Pikulach
Wykonanie ci¹gu spacerowo - pieszego
Momoty
(chodnika) pod potrzeby mieszkañców
14 213,43
Górne
w Momotach Górnych
Remont drogi ³¹cz¹cej osiedle Sachalin
Ruda
15 826,97
z drog¹ krajow¹
Ujœcie - Wykonanie rowu i utwardzenie drogi w
10 000,00
Kiszki - miejscowoœci Ujœcie
Szewce Dokoñczenie drogi leœnej w Ujœciu
3 525,30
Naprawa przepustu na drodze
3 000,00
dojazdowej
Zofianka Zakup oleju opa³owego na ogrzewanie
4 000,00
Górna Centrum Kultury
Zakup kosiarki do trawników
1 500,00
Ogrodzenie boiska w Zofiance Górnej
9 154,07
Szklarnia Wykonanie odwiertu wody pitnej
RAZEM

5 908,42
143 913,91

System obs³ugi inwestora i eksperta w teorii i praktyce
Rola jednostek samorz¹du
terytorialnego jest kluczowa dla
wdra¿ania w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestycji i eksportu. Wiedz¹ coœ o tym,
gminy, które wspieraj¹ lokaln¹
przedsiêbiorczoœæ, prowadz¹ projekty zwi¹zane z nap³ywem
nowych inwestorów. Mamy tu na
myœli przyjmowanie wizyt inwestorów, przygotowanie ofert inwestycyjnych, czy systemów wsparcia dla inwestycji. Do takich gmin
nale¿y Janów Lubelski, na terenie
której powsta³a Janowska Strefa
Inwestycyjna „Borownica”. Maj¹c
powy¿sze czynniki na uwadze,
dnia 24 kwietnia 2015 roku, odby³y
siê warsztaty dedykowane dla
Janowa Lubelskiego, Powiatu
Janowskiego, oraz przyleg³ych
gmin, Kraœnika, Powiatu Kraœnickiego, Bi³goraja, Powiatu Bi³gorajskiego.

2.

Wœród tematów wiod¹cych podczas spotkania zosta³y omówione
„Trendy w inwestycjach i ich
wp³yw na mo¿liwoœci pojawienia
siê inwestora w gminie”, a tak¿e
prezentacja systemu obs³ugi inwestora i eksperta w województwie
lubelskim. Wiele nowych pytañ

dotycz¹cych obs³ugi inwestora
dostarczy³y æwiczenia integracyjne - praca w zespo³ach. Koñcowy punkt warsztatów dotyczy³
omówienia zagadnienia „Jak
dobrze przygotowaæ siê do kontaktu z inwestorem”, oraz „Kontaktu z eksporterem”.

Spotkanie zosta³o poprowadzone
przez Jakuba Micha³owskiego menad¿era firmy PwC Polska, we
wspó³udziale z Tadeuszem Buczkiem inspektorem ds. przygotowania i realizacji projektów Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Spotkanie by³o pok³osiem konferencji, jaka odby³a siê dnia 9 kwietnia br. na Zamku w Lublinie, zorganizowanej przez Urz¹d Marsza³kowski, który realizuje inicjatywê
export.invest.lubelskie w ramach
projektu „Marketing Gospodarczy
Województwa Lubelskiego” „Razem dla przedsiêbiorczoœci”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jakie jest nasze bogactwo, które czerpiemy z natury?
Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencja³ów lokalnych i walorów
turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiêbiorczoœci” wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Zanim odpowiemy na to pytanie, spróbujmy chocia¿ na chwilê
wyobraziæ sobie, ¿e jesteœmy w samym sercu naszego miasta, na
Starym Rynku, kolejno przenosimy
siê do Parku Miejskiego, w dalszej
kolejnoœci nad Janowski Zalew.
Otwieramy oczy i jesteœmy w otulinie Lasów Janowskich.
Czy tylko te walory czerpiemy z natury? Czy Ziemia Janowska kryje
inne bogactwa, na temat których
dowiemy siê przemierzaj¹c nasz¹
gminê wzd³u¿ i wszerz. Jest zatem
wiosna… jesteœmy w £¹¿ku Garncarskim, jest lato… jesteœmy
w Parku Rekreacji ZOOM NATURY, jest jesieñ… zapraszaj¹ nas
Momoty Górne, zim¹ wêdrujemy
po zacisznym Parku Misztalec. To
tylko niektóre bogactwa natury
i krajobrazu, jakie oferuje nam
Gmina Janów Lubelski.
Wykorzystanie potencja³ów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiêbiorczoœci, a jeœli dodamy do tego
„Bogactwo czerpane z natury”, to
ju¿ dziœ powiedzieæ mo¿emy o kierunkach rozwoju tych potencja³ów,
które zosta³y wyznaczone w ramach niniejszego projektu. Zatem
to nie tylko turystyka, to tak¿e
gospodarcza strona gminy. S³ów
kilka o projekcie. Projekt trwa od
lipca 2014 roku do czerwca 2015
roku. Realizowany jest przez Powiat Janowski w partnerstwie
z gminami: Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki. Wartoœæ
ca³ego projektu to suma rzêdu ok.
1,8 mln z³, z czego 75% wydatków
pokryj¹ œrodki z Unii Europejskiej
(PRO WL na lata 2007 - 2013).
Dzia³ania, które s¹ realizowane
w ramach projektu maj¹ szeroki
zakres.

Jeœli mówimy o gminie Janów Lubelski, to podkreœliæ trzeba, ¿e za
nami trzy edycje certyfikacji produktów lokalnych z dwoma kiermaszami rêkodzie³a. W trakcie
koñcowych prac jest wydruk katalogu ofert inwestycyjnych 2 jêzycznego (polsko - angielskiego),
przygotowanie oraz wydruk informatora turystycznego Ziemi Janowskiej, który bêdzie zawiera³
wiadomoœci na temat historii,
kultury, tradycji, atrakcji turystycznych oraz walorów naturalnych
Ziemi Janowskiej.
Kolejnym dzia³aniem jest przygotowanie oraz wydruk mapy Ziemi Janowskiej oraz wykonanie
elektronicznej aplikacji do instalacji na urz¹dzenia mobilne. Treœæ
mapy zawieraæ bêdzie podstawowe
dane fizjograficzne i topograficzne,
zaktualizowan¹ sieæ komunikacyjn¹ oraz wszelkie informacje dotycz¹ce zagospodarowania turystycznego, ponadto mapa zawieraæ
bêdzie legendê i zaznaczone œcie¿ki
rowerowe. Mapa skierowana jest do
turysty indywidulanego, grup zorganizowanych, osób lubi¹cy aktywny wypoczynek oraz dla rodzin
z dzieæmi. Przygotowanie aplikacji
stanowi¹cej mobilny przewodnik
po Ziemi Janowskiej to kolejny
punkt projektu. Stworzony przewodnik turystyczny podzielony jest
na kategorie (np. pogoda, atrakcje
turystyczne, baza noclegowa, gastronomiczna, punkty u¿ytecznoœci
publicznej). Aplikacja zawieraæ
bêdzie opisy interesuj¹cych miejsc,
szlaków, zabytków, oraz zdjêcia
i ikony z plikami audio/wideo. Ciekawym rozwi¹zaniem bêdzie planer turystyczny umo¿liwiaj¹cy wyznaczenie trasy oraz wyznaczenie
odleg³oœci pomiêdzy punktami,
które wybierze u¿ytkownik.

Znamy sk³ad nowych so³tysów
Spotkania z mieszkañcami dotycz¹ce wyborów so³tysów w naszej Gminie trwa³y od po³owy
kwietnia do 8 maja 2015 roku.
Znamy ich ostateczny sk³ad. Zaznaczmy, ¿e na 11 so³ectw, dwie
Panie bêd¹ piastowaæ funkcjê
so³tysa. W Momotach Dolnych
i w Ujœciu.
Antoni Matysek - to nazwisko so³tysa Pikul, Adam Krzos bêdzie
piastowa³ po raz kolejny funkcjê
so³tysa w Zofiance Górnej. Stanis³aw Skubik so³tys Borownicy,
w Szklarni Zbigniew Smutek.
Natomiast w Momotach Dolnych
nowym so³tysem zosta³a Krystyna
Ciupak, w Momotach Górnych
pozosta³ Jerzy Ma³ek. Dnia 27
kwietnia zosta³ wybrany so³tys
w Ujœciu, którym zosta³a Antonina
Szczepanik, 6 maja wybrano so³tysa w £¹¿ku - Zenona Powêzkê,

zaœ 7 maja wybory so³tysów odby³y
siê w Bia³ej Pierwszej i Bia³ej Drugiej. Stanis³aw Mucha po raz kolejny bêdzie piastowa³ funkcjê so³tysa w Bia³ej Pierwszej, podobnie
Zbigniew KuŸnicki w Bia³ej Drugiej. Ostatniego so³tysa w naszej
gminie wybrano w Rudzie. Wybory
odby³y siê 8 maja, so³tysem w Rudzie zosta³ Janusz Placha.
Przypomnijmy, ¿e w sk³ad naszej
gminy, oprócz miasta wchodzi 17
miejscowoœci: Bia³a Pierwsza,
Bia³a Druga, Borownica, Cegielnia, Jonaki, Kiszki, Kopce, £¹¿ek
Garncarski, £¹¿ek Ordynacki,
Momoty Dolne, Momoty Górne,
Pikule, Ruda i Szewce, Szklarnia,
Ujœcie, Zofianka Górna. 11 miejscowoœci ma status so³ectwa,
natomiast 6 miejscowoœci – status
wsi.
Dorota Kozdra

Myœlê, ¿e niejednego turystê, jak
i mieszkañca naszej Gminy zainteresuje paszport turystyczny Ziemi Janowskiej, w którym przekonamy siê co warto zobaczyæ?
I gdzie warto byæ? Przy ka¿dym
z tych punktów atrakcji bêdzie
miejsce na piecz¹tkê b¹dŸ naklejkê,
któr¹ turysta bêdzie móg³ odnaleŸæ
na koñcu paszportu turystycznego.
Zanim wyruszymy w wêdrówkê po
Powiecie Janowskim, wczeœniej
bêdziemy mogli zapoznaæ siê z wirtualnym spacerem po Ziemi Janowskiej - multimedialnej prezentacji, zbudowanej na bazie
panoram, po³¹czonych w logiczn¹
ca³oœæ, dziêki czemu osoby z najbardziej odleg³ych czêœci œwiata
bêd¹ mog³y zobaczyæ i wirtualnie
zwiedziæ atrakcyjne miejsca w Powiecie Janowskim, w tym w gminie
Janów Lubelski.
Nie ukrywam, ¿e z ka¿dej podró¿y
warto mieæ jak¹œ pami¹tkê, czy
bêdzie nim chocia¿by album Ziemi
Janowskiej prezentuj¹cy walory
turystyczne i inwestycyjne w 4 jêzykach (polski, angielski, niemiecki i rosyjski). Z pewnoœci¹ tak, poniewa¿ nie tylko wzbogaci nasz¹
domow¹ biblioteczkê, ale w pochmurne, deszczowe dni przy cieple
domowego kominka, usi¹dziemy
wygodnie w fotelu, aby choæ na
dwie chwile przenieœæ siê w miejsca, które zwiedziliœmy podczas
ostatniego pobytu w Janowie Lubelskim.
Wiele mi³ych wspomnieñ pozostanie nam tak¿e po uczestnictwie
w imprezach promocyjnych. Przypomnimy, ¿e w zakres projektu
wchodzi tak¿e organizacja 10 imprez promocyjnych m.in. Dni Janowa ZOOM NATURY, Festiwal
Kaszy „Gryczaki”, oraz organizacja
wizyt studyjnych dla touroperatorów, szkó³. Jeœli ju¿ mówimy
o wszystkich dzia³aniach wchodz¹cych w sk³ad projektu „Bogactwo
czerpane z natury….”, a które
dotycz¹ Gminy Janów Lubelski, to
dopowiedzieæ trzeba, ¿e mi³¹ nie-

spodziank¹ dla najm³odszych mieszkañców i turystów bêd¹ zakupione maskotki promocyjne: czarny
bocian i mrówka. Kolejnym bardzo
wa¿nym dzia³aniem projektu jest
oznakowanie drogowe/kierunkowe
terenów inwestycyjnych i atrakcji
turystycznych.
Zapewne od jakiegoœ czasu niejeden podró¿nik zauwa¿y³ na terenie
Janowa Lubelskiego, województwa
lubelskiego, a tak¿e poza granicami naszego województwa pojawi³y siê tablice wielkoformatowe
dotycz¹ce reklamy ofert inwestycyjnych i turystycznych gminy Janów Lubelski. Jedna z nich z napisem Inwestuj z ulg¹ w Janowie
Lubelskim, drugi Park Rekreacji
ZOOM NATURY. Billboardy
(plakaty reklamowe) o wymiarach
12m2 i 18 m2, z pewnoœci¹
zwróci³y ju¿ uwagê w Lublinie,
Warszawie, czy w Zakopanem.
Warto tu podkreœliæ, ¿e kampania
dotyczy³a umieszczenia ponad 100
tablic. W tym 30% z nich to reklamy
ofert inwestycyjnych, które zauwa¿ymy przy drogach dojazdowych
do Lublina, Rzeszowa, Warszawy
i Kielc. Natomiast 70% reklam
dotyczy oferty turystycznej. W tym
przypadku billboardy zosta³y umieszczone na terenie miast g³ównych

w szeœciu województwach jak:
lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, œwiêtokrzyskie, ma³opolskie, œl¹skie, oraz okolice dojazdów do parków rozrywki.
Ponadto w ramach projektu zostan¹
zamontowane tablice informacyjno
- promocyjne, które zawieraj¹
nadruk mapy obszaru gmin z wyznaczonymi atrakcjami turystycznymi i zabytkami oraz „witacze” –
tablice witaj¹ce na drogach wjazdowych do gmin.
Jak dobrze wiemy, dobrym Ÿróde³
informacji jest prasa i strona
internetowa. W tym celu zosta³a
przeprowadzona kampania medialna, reklama prasowa w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym
wraz z emisj¹ artyku³u sponsorowanego na stronie internetowej dziennika. Mowa o wydaniach w gazetach ogólnopolskich w nastêpuj¹cych miast: wydanie Lublin, Kraków, Warszawa, Kielce, Rzeszów,
Katowice, Radom. Reklamy i artyku³y zosta³y zamieszczone dwukrotnie w odstêpach minimum
dwóch tygodni. Podobny charakter
ma przeprowadzenie kampanii
internetowej na portalu Facebook,
oraz reklama w Sieci Reklamowej
Google (GDN), reklamy display.
Dorota Kozdra

Masz konto w ZIP?
Ka¿dy z nas potrzebuje czasem
pomocy medycznej. Pojawia siê
wtedy pytanie, gdzie, kiedy wczeœniej siê leczyliœmy, kiedy korzystaliœmy ze sprzêtu rehabilitacyjnego,
czy refundowanych leków. Wszystko to mo¿na sprawdziæ przed wizyta u lekarza drog¹ internetow¹.
Mowa o rejestracji w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Aby mo¿na by³o zarejestrowaæ siê
w ZIP, czyli posiadaæ niniejsze konto, nale¿y mieæ przy sobie dowód
osobisty lub paszport. Konto z ZIP
umo¿liwia szybki i wygodny dostêp
do wa¿nych informacji dotycz¹cych naszego leczenia on line. To
znaczy, ¿e przebieg naszego leczenia mo¿emy sprawdziæ drog¹ internetow¹. Dane o leczeniu pacjenta

sp³ywaj¹ na konto w ci¹gu 24 godzin od jego za³o¿enia. Zaznaczmy,
¿e po uzyskaniu loginu i has³a do
swojego konta w ZIP, nale¿y w ci¹gu 30 dni zalogowaæ siê do tego
systemu i zmieniæ has³o na w³asne.
Dorota Kozdra

Monitoring w Parku Rekreacji „Zoom Natury”
10 kwietnia w Parku Rekreacji
„Zoom Natury” zosta³ zamontowany monitoring. Sk³ada siê on z 34
kamer dzia³aj¹cych w pe³nym
systemie HD 3mp. Jest to jeden
z najlepszych systemów, które s¹
montowane w tego typu obiektach.
W Parku Rekreacji „Zoom Natury”
mo¿emy poczuæ siê naprawdê
bezpiecznie.
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VII Sesja Rady Miejskiej za nami

Jednym z najwa¿niejszych tematów VII Sesji Rady Miejskiej
by³o uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Janów Lubelski „STARE CENTRUM” ETAP I. Jolanta Zezuliñska - Kierownik Referatu Architektury i Planowania,
przedstawi³a zebranym propozycjê
planu. Z planu do odrêbnego
postêpowania wy³¹czono dzia³kê,
na której stoi Dom Towarowy
w Rynku, oraz teren, na którym stoi
Restauracja Hetmañska. Przed
ostatecznym zatwierdzeniem przeprowadzono 15 g³osowañ nad
wniesionymi uwagami, które nie
zosta³y uwzglêdnione w planach.
Po czym Rada Miejska zatwierdzi³a plan. Kolejnym wa¿nym
punktem obrad by³a ocena zasobów pomocy spo³ecznej na terenie
Gminy Janów Lubelski, z któr¹
radnych zapozna³a Magdalena

Kolasa - Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Po analizie danych
w OZPS nasuwaj¹ siê bardzo
wyraŸne wnioski. Maleje liczba
mieszkañców Gminy Janów Lubelski, co jest spowodowane licznymi wyjazdami ludzi m³odych do
pracy za granicê lub do du¿ego
miasta, a tak¿e ma³ym przyrostem
demograficznym.
Wzrasta równie¿ liczba osób bezrobotnych, którzy czêsto podejmuj¹ wyzwanie rozpoczêcia w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej, jednak
udaje siê j¹ utrzymaæ tylko przez
okres roku. Wa¿nym zagadnieniem
z punktu widzenia spo³ecznego jest
brak mieszkañ w zasobie komunalnym gminy, a tak¿e lokali socjalnych.
W dalszym ci¹gu najwiêksza
liczba osób korzysta z pomocy
spo³ecznej z powodu ubóstwa,
nastêpnie z powodu bezrobocia

Dzia³acz Zwi¹zkowy

Dzia³acz zwi¹zkowy pisany
du¿ymi literami, mowa o Bogdanie
Pituchu - Przewodnicz¹cym Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoœæ w Fortaco JL. Pan
Bogdan pracuje na stanowisku
spawacza, najpierw w FMJ,
a obecnie od 1987 roku w Fortaco
JL. W 2008 roku zosta³ wybrany
Przewodnicz¹cym Zwi¹zku, który
liczy 150 osób w Miedzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej
NZZ Solidarnoœæ w, ECORAM,
Prometeuszu dzia³aj¹cym w Fortaco oraz Alucromie. Od sierpnia
ubieg³ego roku na w³asn¹ proœbê
podj¹³ tak¿e pracê na stanowisku
instruktora spawalnictwa, szkol¹c
adeptów tego zawodu. Zosta³
wybrany do Europejskiej Rady
Zak³adowej firmy Fortaco, której
zak³ady znajduj¹ siê w piêciu
krajach europejskich, do tej rady
zosta³ wybrany tak¿e Boles³aw
Tomusiak - Przewodnicz¹cy NSZZ
Pracowników Komas. Wspó³praca
z innymi zwi¹zkami uk³ada siê
dobrze . Na pytanie jak rozwi¹zuje
siê problemy, które s¹ w ka¿dej
firmie odpowiada: „Zwi¹zek rozmawia z dyrekcj¹ szczerze „jak
w ma³¿eñstwie”, problemy roz-
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wi¹zujemy wspólnie na „w³asnym
podwórku” .Jestem przeciwnikiem
nieczystej gry, to znaczy w rozmowach z pracodawc¹ nie posi³kujemy siê pomoc¹ Pañstwowej
Inspekcji Pracy, czy te¿ innymi
instytucjami. Poniewa¿ jak do tej
pory taka pomoc nie by³a nam
potrzebna, ponadto to nie nasz styl.
Umiemy siê dogadywaæ chocia¿
nieraz nie jest ³atwo uzyskaæ
wspólny kompromis . W bie¿¹cym
roku uzyskaliœmy podwy¿ki dla
ca³ej za³ogi 100 z³ na osobê,
w ubieg³ym roku 70 z³ na osobê.
Zdajê sobie sprawê ¿e nie wszyscy
pracownicy s¹ zadowoleni z wysokoœci wynegocjowanej podwy¿ki, ale do osi¹gniêcia jakiego kol
wiek wzrostu wynagrodzenia musieliœmy uzyskaæ w negocjacjach
kompromis. Korzystamy z funduszu socjalnego, w ostatnim miesi¹cu zakupiliœmy 224 karnety na
p³ywalniê. Firma organizuje spotkania integracyjne dla pracowników i ich rodzin, ze œrodków
pochodz¹cych z poza funduszu
socjalnego. Co najwa¿niejsze,
prowadzone s¹ wielomilionowe
inwestycje, na du¿¹ skale, co daje
nam poczucie bezpieczeñstwa.
Myœlê, ¿e to dziêki takim postawom, w okresie przemian ustrojowych, firmy metalowe w Janowie
Lubelskim utrzyma³y siê na
powierzchni, ¿e umiejêtnoœæ negocjacji zwi¹zkowców mia³a w tym
niebagatelny udzia³. Tam gdzie
zwi¹zki dzia³a³y nieodpowiedzialnie po firmach „hula wiatr”, tak
w Le¿ajsku, Lubaczowie, Strzy¿owie, Radomsku dawnych filiach
potentata HSW, z której zosta³y
tylko fragmenty.
Tekst i foto: Jan Machulak

i d³ugotrwa³ej choroby. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest realizacja
zadania, jakim jest fundusz alimentacyjny.
Obserwuje siê ci¹gle du¿¹ liczbê
osób pobieraj¹cych to œwiadczenie. Widoczne jest to, ¿e malej¹
œrodki finansowe przekazywane na
pomoc spo³eczn¹, szczególnie na
zasi³ki okresowe i sta³e. Wzrastaj¹
natomiast wydatki na DPS, rodziny
zastêpcze, wspieranie rodziny,
w tym asystenci rodziny oraz
œrodki na pomoc materialn¹ dla
uczniów. Kolejnym punktem
obrad sesji by³a przedstawiona
przez Annê Szkup - Kierownik
Referatu Ochrony Œrodowiska
i Logistyki Urzêdu Miejskiego,
analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi nie napawa zbytnim
optymizmem. Pomimo du¿ego
nak³adu prac ze strony Urzêdu
Miejskiego, w dalszym ci¹gu bory-

kamy siê z problemem dzikich
wysypisk. Podrzucane s¹ tak¿e
œmieci do kontenerów na osiedlach
mieszkaniowych. Ze sprawozdania za 2014 rok wynika, ¿e Gmina
do³o¿y³a do gospodarki odpadami
ponad 130 tysiêcy z³otych. Na
koniec roku zaleg³oœci w op³atach
za wywóz œmieci wynosi³y oko³o
45 tysiêcy z³otych. W dalszej
czêœci obrad sesji Rady Miejskiej
Ewa Misztal przedstawi³a Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspó³pracy Gminy Janów
Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego.
Ogó³em w 2014 r. w ramach realizacji Rocznego Programu Wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi: og³oszono 5 otwartych konkursów ofert,
1) w ramach konkursów organi-

zacje z³o¿y³y 32 oferty na realizacjê zadañ publicznych,
2) zlecono realizacjê zadañ publicznych i podpisano 31 umów,
3) z bud¿etu Gminy Janów Lubelski przeznaczono na realizacjê zadañ publicznych przez organizacje
pozarz¹dowe 374 000,00 z³.
Przed interpelacjami Bo¿ena Czajkowska - Sekretarz Gminy przekaza³a informacje ze spotkania konsultacyjnego, jakie mia³o miejsce
w £¹¿ku Ordynackim, w sprawie
celowoœci utworzenia so³ectwa
w £¹¿ku Garncarskim. G³os
zabrali przedstawiciele z £¹¿ka
Garncarskiego, przedstawiaj¹c
swoje racje, które nadal s¹ rozbie¿ne. Prowadzone bêd¹ dalsze
rozmowy i konsultacje. Burmistrz
Krzysztof udzieli³ kilkunastu odpowiedzi na zg³oszone przez radnych pytania i interpelacje.
Tekst i foto: Jan Machulak

Lokalna Grupa Dzia³ania w nowej
perspektywie finansowej UE
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, stanowi formaln¹
podstawê do ubiegania siê przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania, o œrodki
finansowe z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. W tej kwestii spotkanie
informacyjne dotycz¹ce gminy
Janów Lubelski odby³o siê 20
kwietnia br. w Janowskim Oœrodku
Kultury. Na zaproszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia i Janiny Skubik
Prezes Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Dzia³ania „Leœny Kr¹g”,
odpowiedzieli kierownicy jednostek podleg³ych gminie, so³tysi,
a tak¿e wszyscy zainteresowani
tworzeniem strategii.
W trakcie spotkania omówiono
podstawowe zasady mo¿liwoœci
finansowania planowanych operacji oraz poznania praktyk i kierunków rozwoju obszaru Lokalnej
Grupy Dzia³ania. „Na spotkaniach
z mieszkañcami gmin, chcemy
ustaliæ jakie pomys³y (projekty)
i jakie cele w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju bêd¹ realizowane w nowym okresie. Zaznaczam
od 2006 roku, ta strategia jest
uzupe³niania” - podkreœli³a Janina
Skubik.
Podczas spotkania wiele pytañ
dotyczy³o realizacji projektów
parasolowych, które w PROW
2014 - 2020 bêd¹ polegaæ na tym,
¿e LGD aplikowaæ bêdzie o œrodki
do Urzêdu Marsza³kowskiego.
Nastêpnie to LGD bêdzie przyznawaæ mikro dotacje dla beneficjentów. Zatem to Lokalna Grupa
Dzia³ania przejmowaæ bêdzie formaln¹ odpowiedzialnoœæ za realizacjê tych projektów. Zmiana dla
beneficjentów mikrodotacji w stosunku do okresu programowania
2007 - 2014 bêdzie zatem istotna.

G³ówne przedstawienie za³o¿eñ LGD w nowej perspektywie finansowej omówi³a
Anna K³os - g³ówny specjalista Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Lublinie oraz
Marta Zaj¹c - specjalista
ds. projektów PROW ze
Stowarzyszenia LGD
„Leœny Kr¹g”. Podkreœlono, ¿e szczególn¹
uwagê nale¿y zwróciæ
na te elementy, które
mog¹ zostaæ objête wsparciem w ramach poszczególnych funduszy europejskich. Lokalna Strategia Rozwoju, powinna byæ dokumentem
wypracowanym, nie tyle dla
lokalnej spo³ecznoœci, co przy jej
udziale. Tutaj pomocna jest ankieta

pn. „Jak powinno rozwijaæ siê
nasze LGD?”, która zosta³a
rozdana uczestnikom spotkania.
Ankieta bêdzie pomocna do
poznania kierunków
rozwoju obszaru LGD
„Leœny Kr¹g” i zostanie przeprowadzona
we wszystkich gminach Powiatu Janowskiego. Pomys³y przedsiêwziêæ
wynikaj¹ce z wyników
ankietyzacji oraz z dyskusji prowadzonych na
spotkaniach, bêd¹ podstaw¹ do
opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Leœny
Kr¹g” na lata 2014 - 2020.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rozmawiano na temat dotacji na realizacjê
projektów turystycznych
W dniu 22.05.2015 w Janowskim Oœrodku Kultury
odby³o siê spotkanie, na które
zaproszono firmy dzia³aj¹ce
w bran¿y turystycznej na terenie naszej Gminy i okolic.
Spotkanie mia³o charakter
informacyjny. Uczestniczy³
w nim pomys³odawca ca³ego
przedsiêwziêcia Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ. Przeprowadza³a je
firma „Euro Compass”z.o.o.,
która œwiadczy kompleksowe us³ugi doradczo - szkoleniowe w zakresie rozwoju
jednostek samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorstw,
uczelni wy¿szych i jednostek
naukowo - badawczych oraz
organizacji pozarz¹dowych.
Prezes firmy, Ryszard Boguszewski przedstawi³ mo¿liwoœci skorzystania z funduszy unijnych w ramach Prog-

Rodzaj podatku/opùaty

Termin
pùatnoúci

Upùynàù termin pùatnoúci
Opùaty za umieszczanie przyùàczy w pasie
drogowym (np. przyùàcza
15 stycznia
wodociàgowego, kanalizacyjnego)
Podatku od úrodków transportowych
Wieczystego uýytkowania

ramu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Oœ
Priorytetowa I. Oferta skierowana jest g³ównie do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które mia³yby dzia³aæ w ramach ponadregionalnych powi¹zañ korporacyjnych obejmuj¹cych swym

zasiêgiem minimum dwa
województwa, w tym co
najmniej jedno z terenu
Polski Wschodniej, a jego
podmiot zarz¹dzaj¹cy mia³by
mieæ siedzibê na terenie
Polski Wschodniej.
Uczestnicy spotkania po
wys³uchaniu prezentacji dys-

Siedem MW dodatkowej mocy
Warunkiem dalszego rozwoju Strefy Ekonomicznej
w Janowie Lubelskim niezbêdna jest poprawa zasilania i zwiêkszenie mocy urz¹dzeñ zasilaj¹cych mówi Jan
Frania Zastêpca Dyrektora
Rejonu Energetycznego
w Stalowe Woli. Potwierdza,
¿e prowadzona jest inwestycja pozwalaj¹ca doprowadziæ dodatkowo 7 MW.
Obecna linia zasilaj¹ca pro-

Przypominamy
o terminach p³atnoœci
podatków i op³at lokalnych

wadzona jest kablem ziemnym na d³ugoœci oko³o 3 kilometrów.
Jest to rozwi¹zanie nowoczesne, nie zak³ócaj¹ce krajobrazu i nie stwarzaj¹ce dodatkowych barier architektonicznych. Nowa linia przebiegaæ bêdzie od GPZ (rozdzielni œredniego napiêcia)
przy ulicy Ulanowskiej poprzez ulicê Targow¹, Lubelsk¹ obok Fortaco, Cater-

pillar do Strefy. Linia przebiegaæ bêdzie w pasie drogowym, tylko w czêœci pod
chodnikami, gross robót
prowadzona bêdzie w pasie
zieleni. Wykonana zostanie
kanalizacja œwiat³owodowa
pod przysz³e wyposa¿enie
w dodatkowe urz¹dzenia
³¹cznoœci. Doprowadzona
linia pozwoli równie¿ na pod³¹czenie planowanej farmy
fotowoltaicznej powstaj¹cej
w Strefie. Koszt inwestycji
wyniesie oko³o PLN 500 tys.
i w ca³oœci stanowi inwestycjê PGE Dystrybucja. Zakoñczenie prac przewidujê siê na
koniec czerwca br. Takie inwestycje mo¿liwe s¹ dziêki
dobrej, wzajemnej wspó³pracy Urzêdu Miejskiego
i Rejonu Energetycznego
w Stalowej Woli.

15 lutego

kutowali o ewentualnych
mo¿liwoœciach zawi¹zania
wspó³pracy. Postanowiono,
¿e zainteresowane podmioty
spotkaj¹ siê po raz kolejny, by
omówiæ szczegó³y.

31 marca
Opùaty za gospodarowanie odpadami
30 kwietnia
komunalnymi (rata 2)
Opùaty za korzystanie z dworca
14 maja
i przystanków
Podatku od nieruchomoúci, rolnego
15 maja
i leúnego od osób fizycznych
Podatku od nieruchomoúci, rolnego
15 maja
i leúnego od osób prawnych
Zbliýa siæ termin pùatnoúci
Opùaty za gospodarowanie odpadami
30 czerwca
komunalnymi (rata 3)

Tekst: El¿bieta Iwankiewicz,
foto: Dorota Kozdra

Opùaty za korzystanie z dworca
i przystanków

14 czerwca

Nowe zewnêtrzne si³ownie w naszym mieœcie
Ju¿ mo¿na korzystaæ
z dwóch zewnêtrznych si³owni umiejscowionych przy
placach zabaw na osiedlu
Wschód i Zaolszynie w Janowie Lubelskim. Ka¿da si³ownia zosta³a wyposa¿ona

Tekst i foto: Jan Machulak

01.06.2015 r. - 09.08.2015 r.

Zg³oszenia przyjmowane
bêd¹ do 30 czerwca 2015 r.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: „zagroda”
i „posesja”
Zg³oszenia w formie pisemnej, z zachowaniem
ustalonego terminu nale¿y kierowaæ do sekretariatu Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 59, 23300 Janów Lubelski.
Prawo zg³aszania uczestników konkursu maj¹
w³aœciciele posesji lub
osoby upowa¿nione przez
w³aœciciela.

i pleców”. Œrodki finansowe
na zakup wyposa¿enia si³owni pochodzi³y z Gminnego
Programu Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
i Przeciwdzia³ania Narkomani na 2015 r.

Tekst i foto: S³awomir Dworak

Og³oszenie konkursu na
naj³adniejsz¹ zagrodê
i posesjê w Gminie
Janów Lubelski
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Janowa
Lubelskiego.
Czas trwania konkursu:

w szeœæ elementów wœród,
których znalaz³y siê: urz¹dzenie typu „wioœlarz, „prasa no¿na”, „orbitek”, ,,jeŸdziec konny” „twister - 3 stanowiskowy”, ,,piechur pojedynczy”, „masa¿er bioder

Rozstrzygniêcie konkursu oraz uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi 9
sierpnia 2015 r., podczas
Festiwalu Kaszy Gryczaki.
Przebieg konkursu i jego wyniki zostan¹ opublikowane na stronie internetowej:
www.janowlubelski.pl
oraz na tablicy og³oszeñ.
Nagrodami w konkursie
bêd¹: wyposa¿enie ogrodowe, roœliny ogrodnicze lub narzêdzia do
prac w ogrodzie.
Zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie.
Burmistrz Janowa
Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ

Informacja o sprzeda¿y
nieruchomoœci gminnych
w Janowie Lubelskim
Gmina Janów Lubelski og³osi³a przetargi
ustne nieograniczone
na sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonych w obrêbie ewidencyjnym Janów
Lubelski Trzeci jako
dzia³ki nr 2129/10,
2129/13, 2129/14,
2129/15, 2129/30,
2129/31, po³o¿onych
w Janowie Lubelskim
w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym
„nad zalewem”, w s¹siedztwie Parku Rekreacji
ZOOM Natury, przyleg³ych do terenów leœnych
„Lasy Janowskie”.
Przetargi na sprzeda¿ nieruchomoœci odbêd¹ siê
w dniu 24 czerwca 2015 r.
w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul.
Jana Zamoyskiego 59 (sala nr 1, parter).

Og³oszenie o przetargach
opublikowano na stronie
internetowej:
www.janowlubelski.pl
i w Biuletynie Informacji
Publicznej:
www.janowlubelski.pl/bip
a tak¿e w prasie oraz na
tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Informacje dotycz¹ce przetargów mo¿na
uzyskaæ w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59, (pok. nr 22), tel. 15
87-24-316, e-mail:
gospodarkagruntami@jan
owlubelski.pl
w godzinach pracy Urzêdu, w okresie od ukazania
siê og³oszenia do up³ywu
terminu wp³aty wadium.
Referat Gospodarki
Przestrzennej i Gruntami

5.

Razem rozwijajmy nasz¹ firmê

Fortaco JL ci¹gle siê rozwija, co
jest optymistycznym sygna³em dla
mieszkañców Janowa Lubelskiego
i ca³ego powiatu janowskiego.
W chwili obecnej Spó³ka zatrudnia
370 pracowników, i dziêki nowym
projektom, rozpoczêtym w latach
poprzednich, planowany jest dalszy rozwój biznesu.
Dziêki zaanga¿owaniu i wysi³kowi
wszystkich pracowników, sprzeda¿ w 2014 roku uda³o nam siê
zrealizowaæ zgodnie z planem - co
w przypadku produkcji cywilnej
oznacza³o wzrost o 35% w stosunku do 2013 roku. Pierwszy kwarta³
2015 roku zamkniêto ze wzrostem
sprzeda¿y o 23% w porównaniu do
tego samego okresu roku ubieg³ego. W ujêciu rocznym, kolejne wyzwanie czeka nas w drugiej po³owie roku, poniewa¿ prognozowana sprzeda¿ jest o 7-8% wy¿sza
w stosunku do pierwszej po³owy
tego roku. Maj¹c to na uwadze
przewidujemy zatrudnienie oko³o
20 pracowników ju¿ na pocz¹tku
III kwarta³u, g³ównie spawaczy
oraz in¿ynierów produktu.
Nowozatrudnieni spawacze bêd¹
mogli doskonaliæ swoje umiejêtnoœci w Szkó³ce Spawalniczej prowadzonej przez Pana Bogdana Pitucha, któr¹ uruchomiliœmy w 2014
roku - mówi Dyrektor Oddzia³u
Mariusz Majdanik. Tym samym
potwierdzi³a siê wypowiedŸ z marca ubieg³ego roku dla GJ, w której
to us³yszeliœmy, ¿e prognozy na
2015 rok przewiduj¹ wzrost
sprzeda¿y o kolejne 20%.
Stabilny wzrost sprzeda¿y to wynik ci¹g³ego usprawniania procesów, dziêki zaanga¿owaniu wszystkich pracowników, oraz efekt
wysi³ku, jaki wszyscy wk³adamy
w uruchamianie produkcji nowych
wyrobów. Kolejnym i jednym
z najwiêkszych obecnie wyzwañ
dla Spó³ki, jest sprostanie wymaganiom naszych klientów w zakresie cen przy jednoczesnej poprawie
rentownoœci produkcji. Wiêkszoœæ
naszych klientów, a jest ich 15,
podejmuje szereg dzia³añ ukierunkowanych na redukcjê kosztów
celem poprawy swojej konkurencyjnoœci i wzmocnienia pozycji
rynkowej. Przyk³adem mo¿e byæ
tutaj anga¿owanie pracowników
Fortaco JL ju¿ na etapie projektowania nowych konstrukcji przez
klientów, jeszcze przed uruchomieniem produkcji prototypowej.

6.

Celem jest znalezienie optymalnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
których uwzglêdnienie w procesie
produkcji wyrobu, umo¿liwi³oby
redukcjê kosztów wytworzenia,
a tym samym redukcjê ceny.
Rozwijaj¹c siê nie mo¿emy zapominaæ o opinii naszych pracowników, dlatego te¿ w paŸdzierniku
ubieg³ego roku, przeprowadziliœmy badanie opinii, co pozwoli³o
nam lepiej zrozumieæ sytuacjê
i oczekiwania naszych pracowników. Na podstawie uzyskanych
wyników podjêliœmy szereg dzia³añ zmieniaj¹cych organizacjê pracy, poprawiaj¹cych relacjê z pracownikami, oraz anga¿owanie pracowników w realizacjê wyzwañ,
warunkuj¹cych funkcjonowanie
i dalszy rozwój naszej firmy.
Staramy siê równie¿ byæ zak³adem
otwartym dla m³odych ludzi,
dlatego te¿ pod koniec kwietnia
odwiedzi³o nas 60 uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim. Celem tej wizyty
by³o zaprezentowanie m³odym ludziom roli, jak¹ pe³ni nasza firma,
oraz parku maszynowego, jakim
dzisiaj dysponujemy (nowoczesne
maszyny CNC oraz robot spawalniczy). Jedn¹ z takich ciekawostek
jest trzypaletowa obrabiarka numeryczna niemieckiej firmy Burkhard - Weber, która z uwagi na
mo¿liwoœci techniczne i cenê (ponad 2 mln EUR) jest najprawdopodobniej jedyn¹ tak¹ maszyn¹
w Polsce. Mamy nadziejê, ¿e bliski
kontakt z nowoczesn¹ technologi¹
zachêci m³odych ludzi do planowania swojej kariery zawodowej
z uwzglêdnieniem Fortaco JL.
Je¿eli przy tej okazji uda³o nam siê
zainspirowaæ kolejne m³ode osoby
do podejmowania studiów na
kierunkach technicznych, bêdzie
to dla nas ogromnym sukcesem.
Wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi jest bardzo dobra, dzielimy siê wszystkimi sprawami.
Staramy siê uœwiadomiæ pracowników, ¿e to jest nasza firma, i ¿e
z uwagi na bardzo dynamicznie
dzia³aj¹c¹ konkurencjê, nie na
wszystko mo¿emy sobie pozwoliæ,
co w wiêkszoœci przypadków pozwala na znalezienie konsensusu.
My, jako ca³a za³oga zmieniamy
firmê, dlatego tez oprócz zadañ
s³u¿bowych realizowane s¹ projekty indywidualne.
Nale¿y odnotowaæ, ¿e w ubieg³um
roku wprowadzone zosta³y pod-

wy¿ki o 70 z³ brutto, a od marca br.
o kolejne ok. 100z³ dla ka¿dego
pracownika. Oprócz tego wprowadzane s¹ tak¿e podwy¿ki indywidualne dla wyró¿niaj¹cych siê
pracowników.
Na koniec naszej rozmowy poprosi³em Dyrektora o pokazanie zak³adu, a w szczególnoœci kolejnych
zrealizowanych inwestycji.
Potê¿ne i zarazem nowoczesne
maszyny robi¹ wra¿enie, równie¿
na mnie, który jako pracownik
FMJ przepracowa³em w tej firmie
oko³o 19 lat. W trakcie mojej
wizyty na hali mia³em okazjê
zobaczyæ spawanie ram, z których
najciê¿sza wa¿y³a 6,5 tony. Warto
wiedzieæ, ¿e rama ta jest podstaw¹
do zmontowania maszyny górniczej, której maksymalna ³adownoœæ wynosi a¿ 63 tony. W wielu
miejscach na hali produkcyjnej
trwaj¹ prace remontowe, przygotowuj¹ce nowe linie spawalnicze.
Prowadzone s¹ równie¿ prace nad
zmian¹ rozmieszczenia stanowisk
spawalniczych, aby usprawniæ
przep³yw wewnêtrzny i wyeliminowaæ straty w procesie produkcji.
Firma nie zapomina równie¿ o pracach poza hal¹ produkcyjn¹. Jedn¹
z takich inwestycji jest rozbudowa
parkingu, dziêki czemu ju¿ na
pocz¹tku czerwca dostêpnych
bêdzie dodatkowych 30 miejsc
parkingowych dla pracowników.
Ponadto, w zwi¹zku ze zmian¹
przepisów dotycz¹cych ochrony
œrodowiska, które wchodz¹ w ¿ycie od 2016 roku, rozwa¿ane s¹
ró¿ne warianty dotycz¹ce modernizacji kot³owni po³¹czonej z modernizacj¹ zak³adu (ocieplenie
hali, odci¹g py³ów i dymu spawalniczego). Nie jest jeszcze przes¹dzone, czy uda siê zrealizowaæ
inwestycjê w ca³oœci (ponad 1,2
mln EUR). Dyrekcja ma nadziejê,
¿e kolejna inwestycja zostanie
zatwierdzona przez Grupê, i ¿e
najpóŸniej w przysz³ym roku
rozpoczête zostan¹ kolejne prace
inwestycyjne. Podczas wizyty na
hali produkcyjnej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e firma k³adzie bardzo du¿y
nacisk na przestrzeganie przepisów BHP, co bardzo mnie cieszy.
Takie informacje dobrze rokuj¹ na
przysz³y rok, kiedy produkcja
mo¿e wzrosn¹æ o kolejne 20 %.
Oczywiœcie warunkiem jest tutaj
stabilna sytuacja na rynku europejskim, oraz sprostanie rosn¹cym
wymaganiom tych obecnych i nowych klientów.
Jan Machulak

Remontuj¹, buduj¹…
Wraz z nadejœciem nowego roku, ruszy³ sezon remontowo - inwestycyjny. Kontynuowane s¹ prace rozpoczête w ubieg³ym roku, a tak¿e rozpoczê³y
siê nowe. Do nich nale¿y kanalizacja w ulicy Ulanowskiej, w ulicy Podlipie, czy remont ulicy Wojska Polskiego. Urz¹d Miejski og³osi³ przetargi na
nastêpne inwestycje. Mowa o przebudowie drogi gminnej ulicy Partyzantów.

D³ugo oczekiwana kanalizacja
w ulicy Ulanowskiej
Trwaj¹ prace zwi¹zane
z kanalizacj¹ w ulicy Ulanowskiej. Zakresem budowy objêto wykonanie kanalizacji o d³ugoœci 3241 mb.
Prace dotycz¹ wykonania 39
przy³¹czy o ³¹cznej d³ugoœci
698 mb, obejmuj¹ce kana³y
grawitacyjne i ciœnieniowe.
Zakres zadania - sieæ kanalizacji sanitarnej, która obejmuje wykonanie kana³ów
grawitacyjnych i ciœnieniowych, studni kanalizacyjnych, sieciowej, przepompowniê œcieków. Ponadto
w zakres robót wchodz¹
roboty przygotowawcze,
ziemne, towarzysz¹ce, roboty rozbiórkowe i odtwarzanie nawierzchni, roboty
instalacyjne oraz roboty
zwi¹zane z budow¹ przepompowni œcieków. Nale¿y
tu podkreœliæ, ¿e trzy przy³¹cza nie objête zadaniem,
a które znajduj¹ siê w granicach miasta zostan¹ wykonane z innych œrodków
i w póŸniejszym terminie.
Niniejsza kwestia wynika

z faktu, i¿ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
nie mo¿na finansowaæ inwestycji znajduj¹cych siê na
terenach miejskich.
Zaznaczmy, ¿e inwestycja
wspó³finansowana jest ze
œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013, Dzia³anie 321
Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej. Temat inwestycji „Poprawa warunków ¿ycia
mieszkañców gminy Janów
Lubelski poprzez budowê
sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami w czêœci
ulicy Ulanowskiej”. Remont
rozpocz¹³ siê pod koniec
lutego br., a jego wykonawc¹ jest firma Skanska S.A.
z Warszawy. Przypomnijmy,
ze umowa z wykonawc¹
zosta³a podpisana 20 stycznia 2015 roku. Wartoœæ
inwestycji to suma rzêdu
1 511 323, 34 z³ brutto.

Ulice Podlipie tak¿e kanalizuj¹ Remont Ulicy Wojska Polskiego
Pe³na par¹ id¹ tak¿e
prace dotycz¹ce kanalizacji
sanitarnej w ulicy Podlipie.,
które rozpoczê³y siê na pocz¹tku marca br.
Zadanie polega na wybudowaniu sieci kanalizacyji sanitarnej wraz z przy³¹czeniami o d³. 0,94 km.
Wykonawc¹ inwestycji jest
firma WOD - BUD Sp. z o. o.
z Kraœnika. Koszt to suma
rzêdu 2 311 170, 00 brutto.
Podkreœlmy, ¿e kwota dotyczy projektu, który obejmuje
trzy zdania.
Budowê kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ulicy
Zak¹tnej, w tym sieæ wodoci¹gowa 0,28 km, 16 przy³¹czy oraz 11 przepiêæ istniej¹cych przy³¹czy; sieæ kanalizacji sanitarnej 0,64 km,
obejmuje 24 nowych przy³¹czy kanalizacyjnych; odtworzenie nawierzchni.

Przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy
Polnej o d³. 0, 37 km, odtworzenia nawierzchni drogowej w iloœci 1751 m2,
oraz budowê sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy
Podlipie o d³. 0, 94 km, odtworzenia nawierzchni drogowej, monta¿ krawê¿ników. Liczba planowanych
pod³¹czeñ posesji do sieci to
44 sztuk.
Przypomnijmy, ¿e dofinansowanie, które zdoby³a gmina na realizacje projektu
„Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodnoœciekowej w Gminie Janów
Lubelski - etap IV” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko 2007 - 2013,
wynosi 85% wartoœci zadania. Mówimy tu o kwocie
oko³o 1,96 mln z³. Pozosta³a
kwota pochodzi z bud¿etu
Gminy.

„Znamy ostateczn¹ listê rankingow¹ wniosków o dofinansowanie zadañ, zg³oszonych na 2015 rok, przez samorz¹dy powiatowe i gminne województwa lubelskiego w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych Etap II Bezpieczeñstwo - Dostêpnoœæ Rozwój. Wœród zakwalifikowanych wniosków znalaz³a siê inwestycja z³o¿ona
przez Gminê Janów Lubelski i Powiat Janowski.
Zadanie dotyczy przebudowy ul. Wojska Polskiego,
a uzyskane dofinansowanie
to kwota 780 tys. z³, która
stanowi 50% ca³kowitych
kosztów inwestycji” - tak¹
informacjê czytaliœmy przesz³o pó³ roku temu, a dok³adnie na pocz¹tku grudnia
2014 roku. Przetarg na przebudowê drogi zosta³ og³oszony 23 stycznia 2015 roku,
w lutym wy³oniono najko-

rzystniejsz¹ - firmê WOD BUD Sp. z.o.o. z Kraœnika,
z któr¹ na pocz¹tku marca
podpisano umowê.
W po³owie marca rozpoczê³y siê prace remontowe,
jakie mo¿emy obserwowaæ
na bie¿¹co, które potrwaj¹
do koñca lipca 2015 roku.
Zaznaczmy, ¿e remont ulicy
Wojska Polskiego dotyczy
odcinka o d³ugoœci 960 m. etap I.
Podkreœlmy, ¿e zakres zamówienia niniejszej inwestycji obejmuje: wzmocnienie konstrukcji istniej¹cej
nawierzchni bitumicznej
jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz w³¹czeñ ulic podporz¹dkowanych w niezbêdnym zakresie, wymiany
istniej¹cych krawê¿ników
na krawê¿niki betonowe,
wymiany konstrukcji nawierzchni chodników z p³yt
betonowych oraz asfaltowych, przebudowê nawierzchni oraz budowê nowych
zatok parkingowych, wymianê wpustów deszczowych, odtworzenie trawników.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Partyzantów
W najbli¿szym czasie bêd¹ kontynuowane prace dotycz¹ce przebudowy kolejnego
odcinka drogi gminnej ulicy Partyzantów jest to dalszy etap prac. Termin sk³adania
ofert up³yn¹³ 25 maja 2015 roku o godz.
10.00. Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku,
w listopadzie 2014 roku zakoñczono kolejny

etap przebudowy drogi gminnej ul. Partyzantów wraz z przebudow¹ koliduj¹cej
infrastruktury technicznej (sieæ gazowa).
Podkreœlmy, ¿e w ramach prac wykonano:
przebudowê zjazdów do posesji, remont
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przebudowê koliduj¹cej infrastruktury technicz-

nej. Dalszy kolejny etap prac bêdzie
dotyczyæ przebudowy drogi od km 0+000 do
km 0+420 i od km 0+477 do km 0+839.
Zakres prac bêdzie obejmowaæ wyrównanie
istniej¹cej podbudowy materia³em kamiennym, skropienie podbudowy asfaltem,
wykonanie warstwy œcieralnej z masy mine-

ralno - asfaltowej, wyrównanie i wzmocnienie poboczy kruszywem, rozebranie
przepustów rurowych (œcianki czo³owe),
przed³u¿enie przepustów z wykonaniem
œcianek czo³owych - regulacja studni
kanalizacyjnych.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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25 lat minê³o – dziœ wspominamy
Msz¹ Œwiêt¹ w Janowskim
Sanktuarium rozpoczê³y siê pi¹tkowe uroczystoœci tj.29 maja br.
zwi¹zane z obchodami 25. - lecia
Samorz¹dnoœci Gminnej. Po Mszy
Œw. w uroczystym pochodzie przewodzonym przez „Olek Orkiestr¹”
pod batut¹ Aleksandra Krzosa
przeszliœmy do budynku janowskiego wiêzienia, w którym mia³o
miejsce otwarcie wystawy „25 lat
samorz¹du lokalnego”. Wystawa
zosta³a przygotowana przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim. W dalszej czêœci uroczystoœci, udaliœmy siê do Janowskiego Oœrodka Kultury na sesjê Rady
Miejskiej. Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej rozpoczê³a siê od wprowadzenia sztandaru Gminy Janów
Lubelski, po czym zosta³ odœpiewany Hymn Pañstwowy. Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej wraz z Krzysztofem Ko³tysiem - Burmistrzem Janowa Lubelskiego, wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej Romanem Kaproniem oraz Zastêpc¹ Burmistrza Czes³awem Krzysztoniem otworzy³a uroczyst¹ Sesjê Rady Miejskiej poœwiêcon¹ 25 - leciu powstania Samorz¹du Gminy Janów Lu-

belski. Wojciech Wilk - Wojewoda
Lubelski Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
odznaczy³ Józefa £ukasiewicza
i Krzysztofa Ko³tysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego. Nadmieñmy, ¿e niniejsze odznaczenie
nadaje Prezydent RP na wniosek
Prezesa Rady Ministrów. Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi jest nagrod¹ przyznawan¹ wszystkim tym, którzy
swoj¹ pracê przyczyniaj¹ siê do
pog³êbienia wiedzy na temat
historii, kultury i spo³eczeñstwa,
w tym za obszern¹ dzia³alnoœæ

Foto: Edyta So³tys

publiczn¹ i spo³eczn¹. Warto tu
zaznaczyæ, i¿ na rêce Burmistrza
Krzysztofa Ko³tysia od Wojewody
Lubelskiego zosta³ wrêczony Dyplom Uznania dla Wspólnoty Samorz¹dowej Janowa Lubelskiego z
okazji jubileuszu 25 - lecia odrodzenia samorz¹du terytorialnego.
¯yczenia i podziêkowania za
wspó³pracê dla samorz¹du Gminy
Janów Lubelski z³o¿y³ Jerzy
Bielecki - Starosta Janowski
i W³adys³aw Sowa - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu. Rangê
uroczystoœci podkreœla³a obecnoœæ
By³ych Burmistrzów: Ryszard
Karwatowski, Janusz Basiak, oraz
Radnych i Przewodnicz¹cych
Rady siedmiu kadencji. Podziêkowania otrzyma³: Józef Krysteli,
Zbigniew Zieliñski, Marek Kokoszka, Alicja Dudzic, Piotr Góra,
Marek Tomczyk, Ewa Janus.
Szczególne podziêkowanie otrzyma³a tak¿e so³tys Teresa Tylus za
d³ugoletni¹ pracê spo³eczn¹. Pani
Teresa by³a nieprzerwanie przesz³o
30 lat so³tysem Rudy.
Podczas uroczystoœci wrêczono
podziêkowania dla pracowników
Urzêdu Miejskiego, którzy przepracowali 25 lat w samorz¹dzie
gminnym, dla: Barbary Nazarewicz - Dyrektor Muzeum Regionalnego, El¿biety Michalskiej Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Gruntami, Anny
Sêd³ak - Zastêpcy Kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego, Marioli
Ko³tyœ - Inspektora ds. kadrowych
i dzia³alnoœci gospodarczej, Zbig-

niewa Szmidta z Referatu Ochrony
Œrodowiska i Logistyki, Jadwigi
Olech - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Janowie Lubelskim, Krystyny
Æwiek - Dyrektor Publicznej
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego, Barbary Haliniak - Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej w Momotach Górnych,
Andrzeja Tomczyka - Dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim,

Marianny Bia³y - Inspektor ds. Inwestycji, Bo¿eny Czajkowskiej Sekretarz Gminy Janów Lubelski.
S³owa uznania pop³ynê³y tak¿e
w stronê najbli¿szych wspó³pracowników Burmistrza.
Listy Gratulacyjne wraz z podziêkowaniami otrzyma³ Czes³aw
Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza
Janowa Lubelskiego, oraz wczeœniejsi Wiceburmistrzowie: Zenon
Sydor i Zbigniew Flis. W gronie
wyró¿nionych znalaz³a siê tak¿e
Monika Machulak - obecna
Skarbnik Gminy Janów Lubelski,
oraz by³a Pani Skarbnik - Bogumi³a Szewc. Serdeczne podziêkowania pop³ynê³y tak¿e dla
wszystkich pracowników, którzy
pracowali lub pracuj¹ w samorz¹dzie Gminy Janów Lubelski.
„To ludzie, którzy zmieniaj¹ obraz
naszej Ma³ej Ojczyzny i przyczyniaj¹ siê do jej rozkwitu” - jak
zosta³o podkreœlone podczas
wyœwietlonej prezentacji dotycz¹cej dorobku 25 lat wspólnej
pracy Gminy.
Uroczystoœæ odby³a siê pod patronem Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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„MAJÓWKA 2015” w „BARCE”

W „BARKA” Domu Pomocy Spo³ecznej
im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim ju¿
po raz dziesi¹ty zosta³a zorganizowana
„MAJÓWKÊ”.
Na spotkanie integracyjne przybyli przedstawiciele Domów Pomocy Spo³ecznej z:
Krasnegostawu, Popkowic, Goœcieradowa,
Teodorówki, Stalowej Woli, Ireny, Ruskich
Piasków ,Krasnobrodu i Szczebrzeszyna.
Oczywiœcie w zabawie wziêli udzia³ tak¿e
uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii
Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Zak³adu Aktywnoœci Zawodowej z Janowa Lubelskiego.

Wœród goœci przyby³ych na uroczystoœæ
byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych:
Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Bartosz
Piech - Wicestarosta Janowski, Krzysztof
Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego
wraz z Zastêpc¹ Czes³awem Krzysztoniem
oraz Anna Œmit - Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie
Lubelskim.
T¹ uroczystoœæ zaszczycili równie¿ swoj¹
obecnoœci¹ duchowni: Ks. dr Jacek Staszak ,
Ks. Kanonik Jan Sobczak i Ks. Kapelan
Krzysztof Lipski.
MAJÓWKA rozpoczê³a siê modlitw¹,
któr¹ poprowadzi³ Ks. Kapelan Tadeusz
Ocimek. Po modlitwie Pani Mariola Surtel

- Dyrektor „BARKI” powita³a wszystkich
przyby³ych Goœci i zaprosi³a do wspólnej
zabawy. Podczas spotkania z dyrektorami
Starosta Janowski Jerzy Bielecki podziêkowa³ Pani Marioli Surtel i wszystkim
Pracownikom za opiekê, zaanga¿owanie
i serdecznoœæ okazywan¹ Mieszkañcom.
„Ten Dom potrzebny jest ka¿demu, bo nigdy
nie wiadomo jaki los spotka ka¿dego z nas” mówi³ w swoim krótkim wyst¹pieniu.
¯yczenia i gratulacje z³o¿y³ tak¿e Bartosz
Piech. W dalszej kolejnoœci Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ
z³o¿y³ gratulacje i ¿yczenia Mieszkañcom
i Pracownikom tego szczególnego miejsca,
jakim jest „BARKA”.

Wszyscy uczestnicy bawili siê w rytmie muzyki zespo³u „KLESZCZE”, którego sk³ad
stanowi¹ uczniowie i absolwenci Publicznej
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, a opiekunem
jest Pan Jacek Dubiel. Tradycyjnie do tañca
przygrywa³a niezawodna i niezast¹piona
„OLEK ORKIESTRA” wraz z kapelmistrzem Aleksandrem Krzosem.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wspó³organizatorem
„MAJÓWKI 2015” by³o Stowarzyszenie
Przyjació³ Domu Pomocy Spo³ecznej
„NASZ DOM” w Janowie Lubelskim
i dziêki hojnoœci Darczyñców impreza ta na
d³ugo pozostanie mi³ym wspomnieniem.
Tekst i foto: Jan Machulak

Cztery strony œwiata, a w ka¿dej z nich?
Ró¿ne s¹ koleje losu. Ró¿ne s¹
drogi, dró¿ki, œcie¿ki. Czasem trudno nam zrozumieæ, dlaczego los
„rzuci³” nas tu i teraz. Kolejne
wyzwania, ale i kolejny cios. Czy
w kolejnej minucie swoje ¿ycia
mo¿na i potrafimy zamkn¹æ cztery
strony œwiata, jak cztery pory roku.
Wiosna, lato, jesieñ, zima… Mniejsza, czy wiêksza miejscowoœæ,
a w ka¿dej z nich ukryte jest czyjeœ
¿ycie…
Pó³noc - Mieszka w starej kamienicy, na podwórku, której z lat dziecinnych pozosta³y wspomnienia
z zabawy w gry. Pani Julia po latach
wróci³a z zagranicy do Polski. Jej
mieszkania zdobi¹ obrazy. W ka¿-

dym z pokoi pami¹tki po odbytych
podró¿ach. W jednym z nich szczególny z nich, namalowany jeszcze
przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na pocz¹tku lat 90. Wiêcej z nich barw, ni¿ kontur. „To ¿ycie” - dopowiada Pani Julia, kontynuuj¹c „zapisuje ludzkie emocje radoœæ, ³zy, uœmiech i… zamyœlenie”. Dla mnie najwiêkszym szczêœciem jest móc tworzyæ dla innych.
Byæ potrzebnym. Odwiedzaj¹ mnie
ró¿ni ludzie, a ka¿dy z nich to jak
osobna barwa, wœród nich…?
Po³udnie - Szczêœciem Aleksandra
jest widok uszczêœliwionej Jego
matki, to tak¿e - dodaje m³odzieniec
- dostanie siê na wymarzone studia.

Zawsze chcia³em byæ pilotem. Nie
s¹dzi³em, ¿e to moje marzenie
kiedyœ naprawdê spe³ni siê. Sytuacja materialna nie pozwala³a mi na
dalsze kszta³cenie. Dziêki swojemu uporowi i ciê¿kiej pracy osi¹gn¹³em - myœlê, ¿e wiele. Dosta³em
stypendium naukowe. Dziœ jestem
na ostatnim roku studiów.
Wschód - „Jako siedmioletnie
dziecko dowiedzia³em siê o swojej
chorobie, która uniemo¿liwi³a mi
funkcjonowanie w œrodowisku. Nie
mog³am razem z rówieœnikami
chodziæ do szko³y. Z dzieciñstwa
pamiêtam przede wszystkim wizyty
u lekarza. Dzisiaj wiem, ¿e dziêki
mojej g³êbokiej wierze pokona³am -

lêk” - opowiada Magdalena. Dziœ
jestem szczêœliw¹ ¿on¹ i matk¹.
Wartoœci, które „wypracowa³o we
mnie” ¿ycie, staram siê wpajaæ
swoim, aczkolwiek jeszcze ma³ym
dzieciom. Dla mnie szczêœcie to
moja rodzina.
Zachód - Ma³y drewniany wiejski
domek, otulone leœnym ostêpem.
Tutaj krzy¿uj¹ siê losy kolejnego
naszego rozmówcy. Pan Tadeusz od
wielu lat mieszka sam. Dla niego
ulubionym miejscem jest Jego dom.
Szczêœcie, radoœæ… dla mnie - opowiada Pan Tadeusz to, ¿e mog³em
tyle lat prze¿yæ w tym cudownym
miejscu. Wychowaliœmy dzieci,
dziœ s¹ ju¿ doros³e. Dziœ wspomi-

40 edycja Festiwalu Folkloru za nami
Dnia 17 maja br. ju¿ po raz
czterdziesty spotkaliœmy siê na
Jarmarku Janowskim. W programie Festiwalu Folkloru zosta³y przewidziane nie tylko
przes³uchania konkursowe,
koncerty zespo³ów ludowych „Janowiacy” z JOK, oraz Zespo³u Tanecznego „Jacy Tacy”
z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Janowie Lubelskim, koncert Ni¿añskiej Kapeli Ludo-
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wej, koncert Olek Orkiestry, ale
tak¿e kiermasz produktów regionalnych, kiermasz kwiatowy. Podczas 40 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach
JARMARKU JANOWSKIEGO - mia³y miejsce Eliminacje
Regionalne do 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Na przegl¹d wojewódzki do 49 Ogólnopolskiego

Festiwalu Kapel i Œpiewaków
Ludowych, jury rekomendowa³a nastêpuj¹cych wykonawców: Zespó³ Œpiewaczy „Sami
Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy, Zespó³ Œpiewaczy „Branwiacy” z Branwi, Stanis³awa
G³aza z Dzwoli, Stefana Maziarczyka z Andrzejowa, Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego - instrumentalista, Jana
Jaworskiego - skrzypka ze

Zdzi³owic. W Kategorii „ Du¿y
- Ma³y” - Zespó³ Wokalny
z mistrzyni¹ Janin¹ Pydo
z GOK w Goraju. Dodajmy, ¿e
Jarmark zosta³ wspó³finansowany przez Gminê Janów
Lubelski, Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim i Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim.
Tekst; Dorota Kozdra,
foto: Leszek Waberski

nam, ich narodziny. By³y to cudowne chwilê. Widzi Pani to miejsce o tam - starszy Pan wskazuje na stary d¹b - to moje ulubione miejsce dodaje Pan Tadeusz. Czêsto s³u¿y³o
mi, jako miejsce pracy. Pod konarami tego starego dêbu wyrzeŸbi³em
wiele figurek, które „rozesz³y siê”
w ró¿ne strony œwiata”. A dziœ? chcê powiedzieæ, ¿e wystarczy mi,
aby tylko ¿yæ. Na po¿egnanie Pan
Tadeusz podaje d³oñ. Odwracam
wzrok. Z ka¿d¹ sekund¹ dom otulony lasem, znika, lecz wspomnienie
o wizycie w tym miejscu, tak jak
i u pozosta³ym moich rozmówców
na zawsze w pamiêci pozostaje.
Tekst: Dorota Kozdra

„Od samego pocz¹tku uczyliœmy siê
samorz¹dnoœci” – opowiada Alicja Dudzic

„Postanowiliœmy wzi¹æ udzia³
w konkursie, poniewa¿ pragnêliœmy skonfrontowaæ nasze osi¹gniêcia z dokonaniami innych gmin.
Uznaliœmy, i¿ najlepsza promocja
gminy, to promocja poprzez ekologiê. Tworzymy wizerunek gminy
aktywnej, wartej zainteresowania,
wartej zainwestowania” - tak
w 2001 roku, Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ
podsumowa³ udzia³ w konkursie
Ekologicznym „PrzyjaŸni Œrodowisku”. W znakomitym gronie
laureatów konkursu znalaz³a siê
nasza gmina, zdobywaj¹c wyró¿nienie. Gdy o tym pisano czternaœcie lat temu na ³amach Gazety Janowskiej, czy przypuszczano, ¿e przyznanie tego tytu³u
gminie Janów Lubelski bêdzie
jej niebywa³¹ promocj¹ w skali
ogólnopolskiej. Nagrodê w Pa³acu Prezydenckim odebra³ Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz w towarzystwie Alicji Dudzic - ówczesnej Przewodnicz¹cej Rady Miasta i Gminy. Dziœ, myœl¹c o tym
wydarzeniu mo¿na z pe³nym
przekonaniem powiedzieæ, ¿e
kszta³towanie wizerunku naszej
„Ma³ej Ojczyzny” to praca wielu

ludzi, to przede wszystkim dobra
wspó³praca. Alicja Dudzic Przewodnicz¹ca Rady Miasta
i Gminy Janowa Lubelskiego III
Kadencji (lata 1998 - 2002),
wspominaj¹c tamte lata podkreœla „od samego pocz¹tku uczyliœmy siê samorz¹dnoœci, mo¿na
powiedzieæ, ¿e od podstaw. Dla
mnie i dla Burmistrza by³a to
pierwsza kadencja, pierwsze
doœwiadczenie w samorz¹dzie”.
D.K. - Pani Alicjo, proszê powiedzieæ, jakie by³y jedne z wa¿niejszych uchwa³ podjêtych w pierwszych latach Rady III Kadencji?
A. D. - Najwiêkszym wyzwaniem
Rady, ju¿ na samym pocz¹tku by³a
reforma oœwiaty, któr¹ wdra¿aliœmy. Mam na myœli reformê
oœmioklasowej Szko³y Podstawowej. Od 1 wrzeœnia 1999 roku
nale¿a³o ju¿ wdro¿yæ niniejsz¹
reformê. Oœmioklasowa Szko³a
Podstawowa zosta³a przekszta³cona w szeœcioklasow¹, trzyklasowe Gimnazjum i trzyklasowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Nie powiem, ¿e uchwalenie tej¿e uchwa³y
nie poprzedzi³o ró¿nych protestów
ze strony rodziców uczniów, czy
nauczycieli.
D. K. - Za czasów III kadencji
Rady Miasta i Gminy Janów Lubelski zosta³ utworzony Powiat
Janowski…
A. D. - Powiat Janowski funkcjonowa³ od 1 stycznia 1999 roku.
Nale¿a³ do nowego województwa
lubelskiego i by³ jednym z najmniejszych pod wzglêdem obszaru
i liczby ludnoœci. Chcia³abym tu
podkreœliæ, ¿e do jego powstania
przyczyni³ siê doktor Tadeusz

Pawlus, który w owym czasie by³
Pos³em. Dziêki doktorowi Pawlusowi, mieliœmy bie¿¹cy dostêp do
informacji krajowych dotycz¹cych
funkcjonowania i rozwoju samorz¹dów gminnych.
D. K. - Wybory Samorz¹dowe
odby³y siê 11 paŸdziernika 1998
roku. Jaki by³ g³ówny powód
kandydowania Pani do Rady
Miasta i Gminy?
A. D. - By³ to najlepszy okres dzia³alnoœci Ruchu Spo³ecznego Akcji
Wyborczej Solidarnoœæ (AWS),
w sk³ad, którego wchodzi³y ró¿ne
partie oraz Zwi¹zek Zawody Solidarnoœæ. W owym czasie by³am ju¿
drug¹ kadencjê Przewodnicz¹c¹
Solidarnoœci w Janowskim Szpitalu, wiêc zg³oszono moj¹ kandydaturê do Rady Miasta i Gminy
Janów Lubelski
D. K. - Które, to wybory Pani
wygra³a…
A. D. - Tak, wygra³am wybory
w swoim okrêgu. Na najbli¿szej
sesji odby³y siê wybory w³adz.
Chcia³abym tu przypomnieæ, ¿e
wtedy Burmistrza wybiera³a Rada.
Zosta³am wybrana na Przewodnicz¹c¹ Rady, Burmistrzem zosta³
Krzysztof Ko³tyœ. Na Burmistrza
zg³oszona by³a Zenobia Zbi¿ek ówczesna Dyrektor starego ogólniaka i Krzysztof Ko³tyœ. Zastêpc¹
Burmistrza zosta³ Zbigniew Flis,
natomiast cz³onkami Zarz¹du
Rady Miasta i Gminy byli: Marek
Drzazga, Jan Krzysztoñ, Jerzy
Warcho³, Henryk R¹¿ewski.
D. K. - By³a Pani pierwsz¹ kobiet¹ w samorz¹dzie gminnym Janowa Lubelskiego, która objê³a
zaszczytn¹ funkcjê Przewodni-

cz¹cej. Czy nie ba³a siê Pani tego
wyzwania?
A. D. - By³o to dla mnie ogromne
wyzwanie. Myœlê, ¿e du¿o mi da³a
dzia³alnoœæ zwi¹zkowa. Jednak¿e
obejmuj¹c funkcjê Przewodnicz¹cej Rady Miasta i Gminy by³am
odpowiedzialna za wa¿ne sprawy
dotycz¹cego ¿ycia spo³ecznego
mieszkañców gminy.
D. K. - Po raz kolejny odwo³am
siê do ówczesnej prasy. Na ³amach Gazety Janowskiej w artykule zatytu³owanym „Po prostu
Kobieta” autorstwa Redaktora
Naczelnego Jana Machulaka
czytamy „Rada Miejska nie by³a
jednolitym ugrupowaniem politycznym. Przewodnicz¹ca
w swoim dzia³aniu, kieruj¹c siê
równie¿ kobiec¹ intuicj¹, stara
siê ³agodziæ konflikty nie dziel¹c
ludzi na naszych i innych. Pod jej
przewodnictwem rada pracuje
merytorycznie i ka¿dy problem
rozpatruje analizuj¹c argumenty zg³oszone przez radnych,
a nie ich pogl¹dy polityczne.
Sprawdzi³a siê w przypadku
przewodnicz¹cej maksyma „Kobiety ³agodz¹ obyczaje”.
A.D. – Myœlê, ¿e tak by³o, star³am
siê pogodziæ ró¿ne zdania
ówczesnych Radnych. Mia³am na
uwadze, ¿e wszystko, co robimy, to
z myœl¹ i dla dobra mieszkañcach
naszej gminy.
Dziœ Alicja Dudzic w dalszym
ci¹gu pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cej Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ”, jest tak¿e Wice
Przewodnicz¹c¹ Regionalnej
Sekcji S³u¿by Zdrowia, cz³onkiem Zarz¹du w Stalowej Woli.

Przysz³o nam ¿yæ w ciekawych czasach

Mija 25 lat powstania samorz¹dów w Polsce. Pan
Zbigniew Zieliñski by³ Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej II kadencji. Poprosimy
o kilka wspomnieñ z tamtych
lat.
J. M. - Jakie by³y motywy
kandydowania?
Z. Z. - Przysz³o nam ¿yæ
w ciekawych czasach. Pracowa³em w FMJ oraz z ramienia Zarz¹du Regionu NSZZ
Solidarnoœæ w Janowskim
MKZ. By³em redaktorem gazety „G³os Janowa” i w³aœnie obroni³em pracê magistersk¹ o Katolickiej Nauce
Spo³ecznej na UMCS. Jeszcze kilka lat wczeœniej nikt
by mi nie zatwierdzi³ takiego
tematu. Wczeœniej bra³em
udzia³ w strajkach na Œl¹sku
i raz - jako student - na
KULu. Wierzy³em, ¿e Polacy
maj¹ historyczn¹ szansê wypracowaæ nowy model ³adu
spo³ecznego opartego na zasadach solidarnoœci i pomocniczoœci pañstwa. Mia³em
wiêc sporo powodów by pró-

bowaæ siê w³¹czyæ w ¿ycie
spo³eczne naszego miasta.
J. M. - Jak uk³ada siê
wspó³praca w Radzie i z Zarz¹dem?
Z. Z. - Trzeba pamiêtaæ , ¿e
by³a to druga kadencja instytucji samorz¹dowych w Polsce. Tak naprawdê wszyscy
uczyliœmy siê z nich korzystaæ. Du¿ym wyzwaniem
by³o w³aœciwe zorganizowanie pracy Biura Rady oraz
odpolitycznienie dyskusji na
sesjach Rady. Wprowadzi³em zasadê nagrywania obrad sesji, instrukcje obiegu
dokumentów, zakupiliœmy
do biura rady pierwszy komputer w Urzêdzie co okaza³o
siê - zwa¿ywszy na pierwsze
komentarze - dosyæ odwa¿n¹ decyzj¹. Ale to co najwa¿niejsze to myœlê, ¿e uda³o nam siê w tej kadencji
wprowadziæ zasadê, ¿e politykê uprawiaj¹ partie polityczne poza urzêdem, a Radni i Zarz¹d maj¹c ju¿ mandat
wyborców maja pracowaæ
merytorycznie na rzecz roz-

woju lokalnej spo³ecznoœci.
Poza kilkoma pierwszymi
sesjami mocno zantagonizowanej personalnie Rady, nastêpne wspominam bardzo
pozytywnie. Burmistrzem
w tym czasie by³ Pan Janusz
Basiak. Uczestniczy³em
w wszystkich posiedzeniach
Zarz¹du Gminy. W tamtych
czasach problemem nie by³
wybór ulicy do rewitalizacji
lecz zrównowa¿enie bud¿etu na poziomie niezbêdnym
do realizacji zadañ w³asnych
gminy w niezbêdnym zakresie. Dobrze oceniam zarówno zaanga¿owanie Cz³onków jak i przygotowanie
merytoryczne pracy Zarz¹du. Funkcjê Przewodnicz¹cego sprawowa³em przez ok.
2 lata. Z przyczyn formalnych z³o¿y³em rezygnacjê w momencie powo³ania
mnie na funkcjê Prezesa
Zarz¹du FMJ Sp. z o.o.
J. M. - Oczekiwania, czy
spe³ni³y siê?
Z. Z. - Olbrzymiej radoœci
z odzyskania niepodleg³oœci

nikt nam nie odbierze. Trochê boli, ¿e nie wykorzystaliœmy szansy na stworzenie nowego modelu ³adu
spo³ecznego opartego na
zasadach solidaryzmu i pomocniczoœci pañstwa. Taka
szansa by³a ale w efekcie
kompromisu z magdalenki
maj¹tek narodowy, który
podobno by³ wszystkich
trafi³ w rêce nielicznych,
i czêsto - jak np. FMJ, ca³e
hutnictwo, stocznie i wiele
innych bran¿ - nie s¹ to
polskie rêce. Boli tez i to, ¿e
model sprawowania rz¹dów
w naszym kraju, delikatnie
mówi¹c, nie sprzyja uto¿samianiu siê obywateli z instytucjami pañstwowymi. Ale ja
zawsze staram widzieæ nie
wady lecz olbrzymi potencja³ tkwi¹cy w naszym narodzie. Jest przestrzeñ na wolna dzia³alnoœæ i twórczoœæ.
Pewnie potrzeba jeszcze
czasu, aby siê nauczyæ j¹
wykorzystywaæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Jan Machulak

Jakby od zawsze w ¿yciu zawodowym towarzyszy jej praca
spo³eczna, w ¿yciu prywatnym
m¹¿ Dariusz Dudzic. Od zawsze
blisko ludzi i dla ludzi. W latach
1998 - 2002 Przewodnicz¹ca
Rady Miasta i Gminy Janów
Lubelski, dziœ matka doros³ych
trzech córek. Najstarsza jest
Dyrektorem Banku w Poznaniu,
a tak¿e Radn¹ Rady Miasta
Poznania, œrednia skoñczy³a
studia w Londynie, pracuje jako
przedstawiciel firmy austriackiej w Polsce, najm³odsza zaœ to
m³oda bizneswoman bran¿y
kosmetycznej. Dziœ Pani Alicja
wspominaj¹c swoj¹ kandydaturê do Rady Miasta w 1998
roku i drogi zawodowe swoich
córek, podkreœla, „jeœli ma siê
trochê odwagi, trochê wiêcej
przebojowoœci i najwiêcej chêci,
mo¿na wiele w ¿yciu osi¹gn¹æ.
Gdy patrzê na moje córki, mogê
z pe³nym przekonaniem powiedzieæ - mam powody do zadowolenia ze swojego ¿ycia”.
Dziêkujê za rozmowê.
Dorota Kozdra
Rada Miasta i Gminy (1998 2002): Irena Basiak, Marek
Drzazga, Alicja Dudzic, Zbigniew
Flis, Antoni Florczak, Helena
Golec, Tomasz Kaproñ, Marek Kokoszka, Krzysztof Ko³tyœ, Jan
Krzysztoñ, Stanis³aw Lewandowski, Czes³aw £ukasik. Tomasz Pietras, Henryk R¹¿ewski, Henryk
Rudnicki, Mieczys³aw Syc, Adam
Œciborek, Wies³aw œlusarski, Janusz Tokarski, Marek Tomczyk,
Jerzy Warcho³, Lech Wronka, Alfred Wróblewski, Zenobia Zbi¿ek.

Jak dzia³a moja gmina?
„W poszukiwaniu zmian”
to temat gry terenowej, jaka
mia³a miejsce dnia 25 maja
2015 roku w Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Spotkanie zosta³o przygotowane
przez Mariê Krzosek - nauczyciela historii i wiedzy
o spo³eczeñstwie z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Projekt „Jak dzia³a moja
gmina?” zosta³ zrealizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy

EOG. Celem projektu jest
zwiêkszenie aktywnoœci
obywatelskiej m³odzie¿y,
zachêcenie mieszkañców do
kontrolowania prac samorz¹du terytorialnego, uczestnictwa w wyborach lokalnych, nawi¹zania wspó³pracy na linii w³adza lokalna obywatele. Warto tu podkreœliæ, ¿e gra terenowa wpisujê siê w program uroczystych obchodów 25.lecia Samorz¹du Gminnego (1990 2015).
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Witajcie w szkolnej ³awce
„Witajcie! W naszej bajce
S³oñ zagra na fujarce, Pinokio nam zaœpiewa, Zatañcz¹
wko³o drzewa. Tu wszystko
jest mo¿liwe, Zwierzêta s¹
szczêœliwe, A dzieci, wiem
coœ o tym, Lataj¹ samolotem” - œpiewa³y dzieciaki
w Akademii Pana Kleksa,
jak dobrze znanej ka¿demu
z nas. Jednak¿e ten œwiat
opisany w „Akademii…”,
od tego ukazanego na wystawie przygotowanej przez
Archiwum Pañstwowe
w Lublinie, a zaprezentowanej przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim dnia 17 kwietnia br.
jest raczej odmienny. Otwarcia wystawy dokona³a Dyrektor janowskiego Muzeum
Barbara Nazarewicz.
Jakie by³y „Drogi ku wiedzy
w II po³owie XIX i na
pocz¹tku XX wieku?”, odpowiedz¹ jest prezentowana
wystawa. Zobaczyliœmy nie

tylko 19 plansz tematycznych stworzonych z ró¿norodnych dokumentów, na
których zosta³y przedstawione œwiadectwa szkolne,
regulaminy, fotografie, szkice mundurków, regulaminy,
ale tak¿e jak wygl¹da³
prawdziwy kleks, a takich
w zeszytach uczniowskim
w owym czasie nie brakowa³o. W otwarciu wystawy
uczestniczy³ Krzysztof Ko-

³odziejczyk - historyk, archiwista z Pañstwowego Archiwum w Lublinie, który przybli¿y³ tematykê ekspozycji.
Prezentowana wystawa jest
tak¿e odpowiedzi¹ na pytanie, jak dawniej pisa³o siê
wypracowanie, jak wygl¹da³
uczniowski zeszyt, w jaki
sposób nauczyciele kontaktowali siê z rodzicami.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ziarenka naszej
przesz³oœci
„Wiele jest ziarenek naszej przesz³oœci, us³anych na naszej ojczystej
ziemi, tak jak wiele jest wspomnieñ
rzeŸbionych s³owami nadziei” myœlê, gdy w rêku trzymam kolejne
pismo „Janowskich Korzeni”. Magazyn historyczny ukazuje siê od
dwunastu lat w cyklu pó³rocznym.
Najnowszy numer 24 z 3 maja 2015
roku, otwiera wiersz Stanis³awa
Skakuj „Janów” - ze s³owami „Nasz
swojski Janów Dawniej ma³e
miasteczko Wœród pól i lasów…”,
który wprowadza w klimat prezentowanych artyku³ów. Wœród nich dr
Ryszard Maleszyk przedstawia
„Powiat Janowski w pierwszych
latach Wielkiej Wojny”, Daniel
Starzyñski opisuje „Wspomnienia
janowskiego ¯yda Mosze Hamera”.
Kolejny tekst mówi o Hieronimie
Maciurzyñskim autorstwa Andrzeja
Burlewicza. Zaœ Henryk KaŸmierczak „Zwinny”, przypomina o „Opanowaniu Janowa Lubelskiego
i uwolnieniu powstañców warszawskich z wiêzienia w dniu 27 kwietnia
1945 roku”. Natomiast Zenon
Baranowski odpowiada na artyku³
A. Albiniaka opublikowany w „Janowskich Korzeniach” dotycz¹cy
„Ksiêgi cudów i ³ask”. Cykl arty-
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ku³ów zamyka wiersz Anny Szyszkowskiej - Butryn „Imielty £ug”.
To tylko niektóre sponad dwunastu
tekstów, jakie zawiera bie¿¹cy numer „Janowskich Korzeni”. Jak
zawsze na ³amach czasopisma
odnajdziemy opracowane przez
Agnieszkê Leœnik - Lewandowsk¹
„Miejscowoœci powiatu janowskiego. Zestawienie bibliograficzne za
rok 2014”. Zapraszamy do lektury.
Dorota Kozdra

„Skradziony czas”
wtorkowego popo³udnia
„Myœlê, ¿e to wszystko
jest ustawione - przerwa³a
ciszê Elwira i wypi³a ³yk
wody z wyjêtej przed chwil¹
z torby plastikowej.
Trzy siedz¹ce wokó³ stolika
kobiety oderwa³y wzrok od
swoich folderów i notatek
i spojrza³y na ni¹. Czeka³y,
a¿ rozwinie w¹tek. Ale to
by³a najwidoczniej œwiadoma pauza, by jeszcze bardziej pobudziæ ich ciekawoœæ” - czytamy w pierwszym rozdziale powieœci
„Z³odziejki czasu” Hanny
Cygler, która we wtorkowe
popo³udnie, dnia 14 kwietnia br. goœci³a w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Janowie Lubelskim. Twórczoœæ Pani
Hanny jest wyj¹tkowa tak
pod k¹tem tematyki pisanych powieœci, jak i materia³ów „Ÿród³owych” z jakich
autorka czerpie pomys³y na
nowe ksi¹¿ki. Jak pisarka
wspomnia³a podczas spotkania „przy pisaniu ksi¹¿ek
pomocne s¹ dla mnie czasopisma z danego okresu czasu, czy inne publikacje historyczne do których nawi¹zuje
w swych powieœciach.
W prawdziw¹ narracjê historyczn¹ wszczepiam prze¿ycia i losy fikcyjnych bohaterów. Staram siê konsultowaæ
z osobami, które ¿y³y w danym czasie”.
Hanna Cygler pochodzi
z Gdañska. Zawodowo zajmujê siê t³umaczeniem ze
szwedzkiego i angielskiego,
a dla przyjemnoœci czytelników i swojej - pisze powieœci (nie tylko dla kobiet).
Zaczytani w literaturê takich
ksi¹¿ek jak; „Odmiana przez

przypadki”, „Dobre geny”,
„Bratnie dusze”, „Tryb
warunkowy”, „Deklinacja
mêska / ¿eñska”, „Przysz³y
niedokonany”, „W cudnym
domu”, „Kolor bursztynu”,
„Grecka mozaika”, „G³owa
anio³a”, „Dwie g³owy anio³a”, oraz… „Z³odziejki czasu”, z pewnoœci¹ siêgniemy
po kolejn¹ pozycjê, która ju¿
niebawem uka¿e siê na
rynku wydawniczym. Mowa
o drugiej czêœci powieœci
„W cudnym domu”. Warto
tu zaznaczyæ, ¿e spotkanie
autorskie mia³o niezwykle
kameraln¹ atmosferê. Pani
Hanna opowiadaj¹c liczne
anegdoty ze swojego ¿ycia,
które przeplata³a ró¿nymi
historiami z prezentowa-

nych ksi¹¿ek, sprawia³a, ¿e
na literaturê popularn¹ spojrzeliœmy z innej strony.
Pisarka nie ukrywa³a, ¿e
mia³a trudnoœci z wydaniem
swych ksi¹¿ek, pomimo to
nie zniechêci³a siê do pisania. Samo pisanie jest dla
niej nie wykonywanym zawodem, a pasj¹, któr¹ jak
podkreœli³a, kontynuuje od
lat 90. tych. Powieœci Hanny
Cygler, nie ukrywajmy
skradn¹ nam trochê wiêcej
czasu ni¿ jedn¹, czy dwie
godzinki, a ka¿da z nich…
Spotkanie odby³o siê w ramach Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki realizowanego we
wspó³pracy z Instytutem
Ksi¹¿ki.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Schronienie znalaz³y
w klasztorze o. Bernardynów
Byæ mo¿e niewiele osób wie
o tym, ¿e w Janowskim wiêzieniu
przebywa³y ³¹czniczki i sanitariuszki powstañczych oddzia³ów, a dok³adnie ¿o³nierze AK
z Powstania Warszawskiego.
Skazane zosta³y przez Warszawski S¹d Wojskowy za przynale¿noœæ do Armii Krajowej. Jak
podaj¹ Ÿród³a, na pocz¹tku stycznia 1945 roku, zosta³y przywiezione do janowskiego wiêzienia,
kolejno mia³y byæ deportowane
do ³agrów w ZSRR. Warto tu podkreœliæ, ¿e wœród tych piêtnastu
kobiet znajdowa³a siê mieszkanka
Janowa Lubelskiego - W³adys³awa Nalewajko - Krzak, która
zosta³a aresztowana za wspó³pracê z partyzantk¹ AK i NSZ.
W janowskim wiêzieniu kobiety
przebywa³y do 28 kwietnia 1945
roku. W nocy z 27 na 28 kwietnia
mia³o miejsce odbicie wiêŸniarek.
Wysadzono ³adunkami bramy
wiêzienia. Po opanowaniu budynku, z kancelarii zabrano kartoteki
dziewcz¹t, na podstawie których
zosta³y zidentyfikowane.
W uderzeniu udzia³ wziê³y oddzia³y Tadeusza Kuncewicza

(„Podkowa”), Tadeusza Borkowskiego („Mat”), Antoniego Sanetry („Mœciciel”), oraz cz³onkowie
miejscowego Ruch Oporu Armii
Krajowej i oddzia³y Narodowych
Si³ Zbrojnych, które do³¹czy³y do
oddzia³u „Mœciciela”. Nadmieñmy, ¿e nie by³a to jedyna akcja
jak¹ przeprowadzono w owym
czasie w Janowie Lubelskim.
Uwolnione kobiety zosta³y przewiezione do Radecznicy. Schronienie znalaz³y w klasztorze o.
Bernardynów. W³adys³awa Nalewajko przenios³a siê z Radecznicy
do znajomych w Ch³opkowie,

kolejno do krewnych do Bi³goraja. W po³owie 1946 roku powróci³a do Janowa Lubelskiego.
Pisz¹c o tym wa¿nym wydarzeniu
dla naszego miasta, wspomnieæ
nale¿y, ¿e na murach janowskiego
wiêzienia od strony ulicy Ogrodowej, znajduje siê pami¹tkowa
tablica, która zosta³a umieszczona
w 50. rocznicê obchodów, przez
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
Armii Krajowej i Spo³eczeñstwo
Janowa.W tym roku obchodziliœmy 70. rocznicê odbicia wiêŸniarek z janowskiego wiêzienia.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Tajemnicza ³aweczka

Czy to tylko krótka chwila?

tradycyjn¹ ciemnie fotograficzn¹. Zostaliœmy niezmiernie mi³o wyró¿nieni
przez Urz¹d Miejski, otrzymuj¹c presti¿ow¹ nagrodê
„Antek Roku 2014” w kategorii najwa¿niejsze wydarzenie 2014 r. Ponadto, aby
przybli¿yæ wszystkim cel
powstania muzeum i jego
dzia³alnoœæ, powsta³a strona
internetowa:
www. muzeum-fotografii.pl.
Na tym „ta krótka chwila”
siê nie koñczy. Dziœ uczestnicy warsztatów fotograficznych, z których skorzysta³y szko³y w £êcznej,
Bi³goraja i Janowa Lubelskiego, oraz Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
mog¹ z pe³nym przekonaniem stwierdziæ, ¿e niniejsze
spotkania by³y nie tylko
bogat¹ lekcj¹ historii, dotycz¹c¹ zaznajomienia siê nie
tylko z technikami fotografii, ale z przesz³oœci¹ zapisan¹ w „krysztale czasu”.
Gdy¿ wczorajszy czas to
przesz³oœæ, zatem ju¿ dziœ
mo¿emy powiedzieæ o wyj¹tkowym wernisa¿u „Rapa
Nui.
Pos¹gi Wyspy Wielkanocnej” Jacka Hermana - I¿yckiego (podró¿nika, fotografa, autora wielu wystaw
i albumów fotograficznych),
w którym mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ dnia
11 kwietnia 2015 roku, w Ja-

nowskim Oœrodku Kultury
(wystawa by³a czynna do 10
maja br.). Spotkanie by³o
jedn¹ z wielu imprez towarzysz¹cych, które zosta³o
zorganizowane w ramach
rocznego funkcjonowania
muzeum. W dalszej czêœci
spotkania, przy balladach
œpiewanych przez Dagmarê
Sprawka ze Szko³y Muzycznej Yamaha z Lublina, mia³a
miejsce prezentacja osi¹gniêæ i trudnoœci rocznego
funkcjonowania janowskiego Muzeum Fotografii.
Za³o¿yciel, w³aœciciel i kustosz Muzeum - Antoni Florczak, zachêca³ zwiedzaj¹cych do wystawienia swoich eksponatów w uruchomionym Dziale Depozytów.
Nadmieñmy, ¿e tego dnia
wszyscy mogli bezp³atnie
odwiedziæ Muzeum i zapoznaæ siê z jego funkcjonowaniem i zbiorami.
Fragment wpisu do Kroniki:
„Prezydent Stanów Zjednoczonych A.Lincoln tak
mówi³, ¿e „to piêkne, gdy
mieszkañcy s¹ dumni ze
swojego miasta, ale jeszcze
piêkniej, gdy to miasto jest
dumne ze swoich mieszkañców”. Miasto Janów
Lubelski jest dumne z Pana,
Panie Antoni .... „ - goœæ
z Niska.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Archiwum Muzeum
Fotografii

Z³ote Myœli

Na wy¿ej postawione
pytanie odpowiedŸ rodzi³a
siê dobre kilkanaœcie tygodni, a dok³adnie od 11 kwietnia 2014 roku, kiedy Antoni
Florczak postanowi³ oficjalnie otworzyæ pierwsze prywatne Muzeum Fotografii.
Mo¿e inaczej - otworzy³
przed nami wrota przesz³oœci. Wielu z nas zapewne
nie pamiêta pierwszej wykonanej fotografii z „w³asnym” udzia³em. Zwykle
uwiecznione s¹ to „pierwsze
chwile” z dzieciñstwa.
Wielu z nas, nie zdaje sobie
tak¿e sprawy z istotnego
faktu, ¿e fotografia by³a i jest
rzemios³em. Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim,
to nie tylko zbiór eksponatów (aparaty, albumy itd..),
to nie tylko literatura, to
tak¿e warsztaty fotograficzne. To w koñcu bogaty
zbiór wiedzy i doœwiadczenia, które ka¿dego wtorku, w ramach spotkañ z fotografi¹, przekazuje nam
za³o¿yciel Muzeum - Antoni
Florczak. Jak zaznacza Pan
Antoni „w pierwszym roku
funkcjonowania Muzeum
wydano dwa foldery reklamuj¹ce muzeum i zajêcia
warsztatowe, zorganizowano Noc Muzeów, zorganizowano dwie wystawy fotograficzne, rozpoczêto ewidencjonowanie eksponatów
- cyfryzacjê, uruchomiono

Ma³o, kto wie o historii,
która wydarzy³a siê dawno,
dawno temu w Janowie
Lubelskim. A dok³adnie
w 1911 roku. Park Miejski
tak jak kiedyœ, tak i obecnie
by³ szczególnym miejscem
odwiedzanym przez mieszkañców miasta i okolic. By³
miejscem spacerów i spotkañ. Pewnego wieczoru
dok³adnie w maju 1911
roku, jedn¹ z alejek parku
przechadza³ siê starszy Pan.
Jak niby nic zauwa¿y³, ¿e tu¿
przy pomniku Koœciuszki
le¿y kobieca rêkawiczka.
Podniós³ j¹, odwróci³ wzrok
szukaj¹c w³aœcicielki tej
rêkawiczki. Lecz dostrzeg³,
¿e w Parku Miejskim nie ma
nikogo. By³a to godzina
dosyæ póŸna, zatem nie
zdziwi³ siê, ¿e o tych godzinach zapewne nikt ju¿ nie
spaceruje. Po pewnej chwili,
gdy rêkawiczkê chcia³ od³o¿yæ na ³awkê, pojawi³a siê
m³oda dziewczyna. Starszy
Pan by³ zaskoczony, nie
widzia³ przed chwil¹ nikogo, nie s³ysza³ te¿ ¿adnych
odg³osów kroku nadchodz¹cej osoby. Dziewczyna
zapyta³a czy nie widzia³ jej
zguby. Starszy Pan szybko
poda³ rêkawiczkê jej w³aœcicielce. Po chwili zerwa³
siê silny wiatr. Starszy Pan
zwróci³ swój wzrok ku
konarom drzew, z których
opad³y czerwone ma³e listki.
Gdy chcia³ zapytaæ nieznajom¹, czy dostrzeg³a ten sam
widok, spostrzeg³, ¿e nikt
obok niego nie stoi. Do koñca nie rozumia³ tej historii.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e parê dni
póŸniej, dok³adnie od tej
samej godzinie przechodzi³
Parkiem Miejskim. Przechodz¹c niniejsz¹ alejk¹ zauwa¿y³ mêsk¹ postaæ. Podszed³
do m³odzieñca. Zauwa¿y³,
¿e w rêku trzyma kwiaty,
a p³atki z tych kwiatów, to te
czerwone listki, które pew-

nego wieczoru opada³y
z parkowych drzew.
M³odzieniec by³ bardzo
milcz¹cy. Pod kapeluszem
dostrzeg³ jego smutne oczy.
Po czym jakby rozp³yn¹³ siê
w powietrzu. Nastêpnego
dnia starszy Pan opowiedzia³ historiê swojej ¿onie,
która by³a rodowit¹ mieszkank¹ Janowa. Jego ¿ona
wyjaœni³a mu, kim jest
m³oda dziewczyna i ten
m³odzieniec. Starszy Pan
dowiedzia³ siê, ¿e ka¿dego
roku w ten sam dzieñ, na
pocz¹tku maja, dok³adnie
o tej samej godzinie nieznajomy m³odzieniec przychodzi do parku i rozsypujê
czerwone p³atki kwiatów.
Gdy zapyta³, z jakiego
powodu to robi, jego ¿ona
odpowiedzia³a mu, ¿e robi to
dla swej ukochanej. Z dalszej rozmowy wywnioskowa³, ¿e jego ukochan¹ jest
niniejsza m³oda dziewczyna, któr¹ widzia³ jakiœ czas
temu w Parku Miejskim.
Gdy Starszy Pan opowiedzia³ swej ¿onie, ¿e kilka dni
wczeœniej spotka³ dziewczynê z opisu, Jego ma³¿onka
nie by³a zbytnio zaskoczona.
Opowiedzia³a swojemu ma³¿onkowi pewn¹ przygodê.
Dawno, dawno temu mia³a
miejsce dziwna historia.
Przy jednej z alejek znajdowa³a siê ³awka, na której
w dany dzieñ ka¿dego tygodnia, spotyka³o siê dwoje
m³odych ludzi. Nie straszna
by³a dla nich pogoda.

„W³aœnie wtedy, kiedy ludzie mocno ciê
rani¹, posuwasz siê naprzód. ¯ycie
polega na tym, by iœæ dalej, a nie na tym,
by siê poddaæ, napotkawszy krytykê”.
„Nie jest sztuk¹ nigdy nie upaœæ, lecz
z ka¿dego upadku zwyciêsko siê
podnieœæ”.
„¯ycie stawia przed tob¹ wymagania na
miarê si³, które posiadasz. Mo¿liwy jest
tylko jeden bohaterski czyn - nie uciec”.

Pewnego dnia, bardzo deszczowego, jak zwykle spotkali siê w umówionym
miejscu. „To by³a trzecia
alejka, tam by³a ta ³awka”
i opowiada „Zerwa³ siê silny
wiatr, niby huragan, niby
tr¹ba powietrzna dos³ownie
trwa³o to 1minutê. Gdy
pogoda siê uspokoi³a, zauwa¿ono, ¿e na ³awce nikt nie
siedzi, nie ma tych m³odych
ludzi. Obok ³awki rozsypane
czerwone p³atki ró¿”. Co
roku, w ten sam dzieñ, o tej
samej porze w Parku Miejskim pojawia tajemnicza
³aweczka, a na niej dwoje
m³odych ludzi. W blasku
latarni postacie s¹ oœwietlone, nie dostrze¿emy jednak
ich twarzy, tak jakby skrywali jak¹œ tajemnicê.
Czerwone listki, które spadaj¹ niby z drzew, to p³atki
ró¿y, które m³odzi rozsypuj¹
po ca³ym parku, w ten sposób uk³adaj¹c przysz³¹ historiê ludzi spaceruj¹cymi
tymi alejkami. Historie? zaciekawiony Pan zapyta³
ma³¿onkê. Tak - odpowiedzia³a stanowczo starsza
Pani, dopowiadaj¹c „wiele
ludzi chodzi tymi alejkami,
o ka¿dej porze roku, czy
dnia, lecz ma³o, kto zauwa¿a
czerwone p³atki, które le¿¹
na jednej z alejek. Niniejsza
historia jest fikcyjn¹ legend¹, a mo¿e nawet i bajk¹,
lecz, któ¿ wie, jakie tajemnice skrywa Park Miejski
w Janowie Lubelskim.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Ka¿dy potrzebuje chwili samotnoœci, by siê
wyciszyæ, pos³uchaæ siebie, pomyœleæ
i z nowymi si³ami wejœæ w ¿ycie”.
„Umiera siê na wiele sposobów. Z mi³oœci,
z têsknoty, z rozpaczy… Umiera siê nie dlatego,
aby przestaæ ¿yæ, lecz po to, aby ¿yæ inaczej”.
„£zy nie s¹ oznak¹ naszej s³aboœci, lecz tym, ¿e
nasze serce nie sta³o siê pustyni¹”.
„Dam radê? Dam! A jak nie dam? Dam! A jak
upadnê? To siê podniosê! A jak siê nie podniosê?
To sobie pole¿ê i odpocznê!”

Wiosna w Parkach Miejskich
„Wiosna ma smak têsknoty
I blado-¿ó³tych liœci
Wiosna siê ci¹gle waha
I spóŸnia siê jak tramwaj
I niespokojn¹ zimê
Odsypia w miejskich parkach
I ci¹gle ka¿e czekaæ
Na pierwszy dotyk S³oñca
Na kolor na ulicy
I na wiewiórki w parku
I szepty ciche”.
Œpiewa Ma³gorzata Ostrowska
w piosence „Po niebieskim
niebie”. Niebywale tak¹ wiosnê
mogliœmy ju¿ dostrzec w Parkach Miejskich naszego miasta
pod koniec kwietnia. W Parku
Miejskim usytuowanym w samym œrodku miasta z Pomni-

kiem Tadeusza Koœciuszki,
z fontann¹ i z piêknymi wspomnieniami, wchodzimy w kolejn¹
porê roku. Natomiast w ciszy
Parku Misztalec, umiejscowionego przy ulicy Wojska
Polskiego odnajdziemy nie
tylko pierwsze powa¿niejsze
promyki s³oñca przebijaj¹ce siê
przez kwitn¹ce drzewka, ale
tak¿e zapach pierwszych liœci.
By powtórzyæ za piosenkark¹
„Ja tañczê po niebieskim niebie
I niecierpliwie myœli zbieram do
podró¿y, ¿eby w podró¿y
wolnoœci¹ je odurzyæ”. Dziœ
pisz¹c te s³owa „wracamy do
rzeczywistoœci”…
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Dla m³odzie¿y stoj¹cej przed wyborem dalszej
drogi zawodowej i edukacyjnej
Takie spotkanie daje
szanse m³odzie¿y poznania
potencjalnych pracodawców oraz poszerzenia swojej
wiedzy z zakresu poszukiwania pracy i ofert edukacyjnych szkó³ z województwa lubelskiego, czy podkarpackiego. Mowa o zorganizowanych przez M³odzie¿owe Centrum Kariery OHP
w Janowie Lubelskim, Powiatowy Urz¹d Pracy, oraz
Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP w Zamoœciu, Targach Edukacji i Pracy. Spotkanie odby³o siê 16
kwietnia br. w Restauracji
Myœliwska. Zaznaczmy, ¿e
na wszystkich m³odych go-

œci uczestnicz¹cych w Targach, czekali przedsiêbiorcy, firmy, wystawcy nie tylko z lokalnego œrodowiska.
Wœród szkó³ prezentuj¹cych
swoj¹ ofertê znalaz³a siê
m.in. Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³goraju, Wy¿sza
Szko³a Prawa i Administracji w Rzeszowie, Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa
im. Szymona Szymonowica
w Zamoœciu, Regionalne
Centrum Edukacji Zawodowej w Bi³goraju, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wy d z i a ³ Z a m i e j s c o w y
w Stalowej Woli.

W ciekawy sposób swoj¹
placówkê zaprezentowa³o
Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim,
które zafundowa³o zainteresowanym us³ugi kosmetyczne, czy Zespó³ Szkó³
im. Wincentego Witosa

w Janowie Lubelskim, prezentuj¹c swój warsztat pracy, oraz Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego
w Potoczku.
Niniejsze targi s¹ tak¿e okazj¹ do promocji przedsiêbiorczych firm tworz¹-

cych nowe miejsca pracy na
naszym terenie. Wœród obecnych na spotkaniu byli
przedstawiciele firmy „JANEX”, „Fortaco”, „Alucrom”, „PSB Mrówka”, a tak¿e przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ja-

nowie Lubelskim, Powiatowej Stra¿y Po¿arnej, Fundacja Inicjatyw Lokalnych
oraz Klub Integracji Spo³ecznej z Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janowscy gimnazjaliœci na warsztatach
OFERTA EDUKACYJNA
jêzykowych UMCS w Lublinie
PUBLICZNEGO GIMNAZJUMIM
Nauka jêzyków obcych sta³a
siê w dzisiejszych czasach
IM. JANA PAW£A II
priorytetem, który niesie za sob¹
wiele
korzyœci, poczynaj¹c od
W JANOWIE LUBELSKIM
wiêkszych mo¿liwoœci na rynku

KLASA SPORTOWA 2015/16

Zapraszamy uczniów klas VI
Szkó³ Podstawowych do skorzystania z oferty Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim dotycz¹cej klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym z uwzglêdnieniem innych form rekreacji
ruchowej takich jak:
gry zespo³owe, wycieczki, wyjazdy
na imprezy sportowe, korzystanie
z oœrodków sportowo - rekreacyjnych w zakresie nauki jazdy konnej,
parku linowego, basenu, narciarstwa,
sportów wodnych, zajêæ survivalowych i innych.
Zapisy do klasy sportowej odbywaj¹
siê na podstawie z³o¿onego wniosku
w sekretariacie szko³y. Wniosek do
pobrania na stronie internetowej gimnazjum lub w sekretariacie szko³y.
Uczennice i uczniowie klasy sportowej oprócz dodatkowych zajêæ
z wychowania fizycznego, które maj¹
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na celu wszechstronny rozwój m³odego organizmu, reprezentuj¹ szko³ê
w ró¿nych rozgrywkach i zawodach
miêdzyszkolnych. Program nauczania
z pozosta³ych przedmiotów jest identyczny jak w klasach nieprofilowanych sportowo.
Kryteria przyjêæ:
- Zgoda Rodziców (prawnych opiekunów);
- Dobry stan zdrowia (potwierdzony
opini¹ lekarza medycyny sportowej);
- Ocena trenera - nauczyciela,
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w sekretariacie szko³y oraz u nauczycieli wychowania fizycznego jak
równie¿ na stronie internetowej
szko³y: http://pg-janow.internetdsl.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY

pracy, zrozumienia obcej kultury,
u³atwionych kontaktów z obcokrajowcami, po podró¿owanie
bez barier jêzykowych. Osoby
zastanawiaj¹ce siê nad tym, czy
warto uczyæ siê jêzyków obcych,
nie powinny mieæ co do tego
¿adnych w¹tpliwoœci.
Nauka jêzyka obcego wcale nie
musi byæ nudna i monotonna,
mo¿e okazaæ siê tak¿e przyjemnoœci¹. Przekonali siê o tym uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, którzy13 marca
2015 roku uczestniczyli w Lublinie w warsztatach jêzykowych
zorganizowanych przez Instytut
Lingwistyki Stosowanej w ramach ,,Drzwi Otwartych Uniwersytetu Marii Curie - Sk³odowskiej”. W projekcie wziêli
udzia³ uczniowie szko³y z najlepszymi wynikami nauczania z jêzyka angielskiego i niemieckiego. Wyjazd zosta³ zorganizowany
przez p. mgr Jadwigê Chróœciel,
p. mgr Monikê Œwi¹tek oraz p.
mgr Agnieszkê Maksim. Zajêcia
na uniwersytecie by³y prowadzone jednoczeœnie dla obydwu
grup jêzykowych: angielskiej
oraz niemieckiej. Grupa naszych
m³odych germanistów wziê³a
udzia³ w szeregu atrakcji przygotowanych przez Instytut Filologii
Germañskiej UMCS.
Najwiêkszym entuzjazmem
wœród uczniów cieszy³o siê spotkanie z niemieck¹ piosenk¹ pt.:
„Hilfe! Ich hab’ mich verlaufen.
Lasst uns gemeinsam den Weg
finden!”. Zajêcia polega³y na
wykonywaniu ró¿norodnych zadañ w oparciu o tekst niemieckiej
piosenki. Najlepsze grupy otrzyma³y z r¹k pani dr Marty

Michaluk, nagrody w postaci
fiszek jêzykowych oraz s³owników. Kolejnym punktem warsztatów by³y gry i zabawy oraz
animacje w jêzyku niemieckim,
podczas których uczniowie mogli
wykazaæ siê znajomoœci¹ jêzyka,
wykonuj¹c ró¿norakie zadania
jêzykowe w formie tzw. ,,Lernstationen” czyli pracy na stanowiskach samodzielnego uczenia
siê (jest to jedna z aktywizuj¹cych metod nauczania, dziêki
której istnieje mo¿liwoœæ powtórzenia i utrwalenia materia³u
leksykalnego, gramatycznego
oraz stopnia opanowania wielu
sprawnoœci jêzykowych) by³a to
taj¿e okazja do zwiedzania
Instytutu Filologii Germañskiej.
Nastêpnym wartym uwagi punktem programu, by³ spektakl niemieckojêzyczny z elementami
humorystycznymi „Teatrzyk Zielona Gêœ przedstawia”! - Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego”, który bawi³ i jednoczeœnie uczy³ nasz¹ m³odzie¿. W tym
samym czasie grupa naszych
anglistów bra³a udzia³ w zajêciach, na których poznawali ró¿norodne techniki t³umaczeniowe
ulubionego filmu, serialu lub gry
komputerowej. Ka¿dy z uczest-

ników móg³ spróbowaæ swoich
si³ i tym samym wykazaæ siê znajomoœci¹ jêzyka angielskiego.
Nastêpnie gimnazjaliœci wziêli
udzia³ w grach i animacjach w jêzyku angielskim, gdzie w formie
zabawy mogli poszerzyæ swoj¹
wiedzê na temat kultury krajów
anglojêzycznych. Wielu osobom
uda³o siê wygraæ nagrody u³atwiaj¹ce naukê jêzyka.
Udzia³ naszych gimnazjalistów
w tego typu projekcie by³ na
pewno bardzo trafnym pomys³em, który z pewnoœci¹ przyniós³ m³odzie¿y wiele korzyœci,
gdy¿ by³ doskona³¹ form¹ nauki
jêzyka poza œrodowiskiem szkolnym. Uczniowie w ten sposób
mogli siê przekonaæ, ¿e nauka
jêzyka obcego wcale nie jest
trudna i mo¿e okazaæ siê równie¿
dobr¹ zabaw¹.
Monika Œwi¹tek

Œwiatowe Dni M³odzie¿y
Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, pos³a³ ksiê¿y wraz z wolontariuszami do ca³ej Diecezji Sandomierskiej, do ludzi chorych

w Domach Pomocy Spo³ecznej
i szpitalach. „Drodzy m³odzi,
jesteœmy umówieni na spotkania,
na nastêpne Œwiatowe Dni M³o-

dzie¿y w 2016 roku w Krakowie,
w Polsce” - tymi s³owami Ojciec
Œwiêty Franciszek og³osi³, ¿e to
w³aœnie my bêdziemy kolejnym
organizatorem spotkania gromadz¹cego ludzi z ca³ego œwiata.
Œwiatowe Dni M³odzie¿y odbêd¹
siê w dniach 26-31 lipca 2016 r.
Wolontariusze z Parafii Œw. Jadwigi Królowej wraz z opiekunem
Ks.Krystianem Musia³em przygotowania do Œwiatowych Dni
M³odzie¿y, rozpoczêli od wizyty
w Domu Pomocy Spo³ecznej
„BARKA”. Wolontariusze wraz
z pensjonariuszami uczestniczyli
w Mszy Œwiêtej koncelebrowanej
przez ksiê¿y Krzysztofa Musia³a
oraz Tadeusza Ocimka. Po Mszy
Œw. zebrani udali siê do sali „Pod
Œwierkami”. Tam zosta³ wyœwietlony film przygotowany przez
„Ruch Œwiat³o ¯ycie” z Sandomie-

rza. Pani Dyrektor Mariola Surtel
przedstawi³a historiê DPS w Janowie Lubelskim oraz obecn¹ dzia³alnoœæ Domu. Nastêpnie m³odzi
odwiedzili chorych w dwóch budynkach, na wiêcej nie pozwoli³
czas. Zaskoczeniem by³a ¿yczliwoœæ odwiedzanych. Opiekunowie

Peregrynacja symboli ŒDM w Dekanacie Janowskim
Dnia 22 kwietnia, w kolejnym
dniu peregrynacji symboli ŒDM
w naszej diecezji, krzy¿ i maryjna
ikona nawiedzi³y dekanat janowski. Krzy¿ i ikona mówi¹ o dziele
zbawienia, które objê³o ca³e nasze
¿ycie. Krzy¿ jest znakiem mi³oœci
Chrystusa i zwyciêstwa nad z³em.
Ikona uobecnia Jego i nasz¹ matkê
Maryjê. Otaczamy te symbole,
adorujemy je, podobnie jak czynili
to m³odzi w ró¿nych czêœciach
œwiata. Uroczyste powitanie symboli z udzia³em bpa seniora Edwarda Frankowskiego nast¹pi³o w pa-

rafii p.w. Królowej Jadwigi. Tam
odprawiono uroczyst¹ Msz¹ Œw.
Nastêpnie rozpoczê³o siê czuwanie
przy Krzy¿u i Ikonie. W czasie
czuwania by³ czas na indywidualn¹
modlitwê, na uwielbienie Boga
wspólnym œpiewem. Czuwanie
zakoñczy³o siê Apelem Jasnogórskim, po którym z parafii p.w. œw.
Jadwigi Królowej wyruszy³a procesja po³¹czona z Drog¹ Œwiat³a do
Sanktuarium Matki Bo¿ej (parafia
p.w. œw. Jana Chrzciciela). W czasie procesji rozwa¿ano tajemnicê
Zmartwychwstania Chrystusa.

Po dotarciu do Sanktuarium
Ksi¹dz Biskup Edward Frankowski, skierowa³ do wszystkich s³owo, w którym wyrazi³ wdziêcznoœæ za zaanga¿owanie oraz
podkreœli³ potrzebê wspierania
m³odych ludzi. Nastêpnie rozpoczê³o siê ca³onocne czuwanie przy
Krzy¿u i Ikonie, które prowadzi³y
poszczególne parafie dekanatu.
W czwartek 23 kwietnia 2015 r.
w godzinach porannych przy symbolach, zgromadzili siê Kap³ani
z dekanatu i Siostry zakonne na
wspóln¹ Modlitwê Brewiarzow¹.

O godz. 6.30 w Sanktuarium
zosta³a odprawiona Msza Œwiêta
na zakoñczenie peregrynacji
Symboli ŒDM w dekanacie janowskim. Eucharystii przewodniczy³ ks. Dziekan Jacek Staszak,
kustosz Sanktuarium MB. Po
Eucharystii wierni mogli jeszcze
w modlitewnym skupieniu adorowaæ Krzy¿ i Ikonê. O godz. 8.00
symbole ŒDM zosta³y przekazane
przedstawicielom dekanatu Modliborzyce.
Tekst: Marek Woszczyñski,
foto: Krzysztof Rz¹d

i pielêgniarki chêtnie opowiada³y
m³odym o ¿yciu w „BARCE”.
Wizyta dobieg³a koñca, jeszcze
zbiorowe zdjêcie przy pomniku
Jana Paw³a II patrona DPS i do
nastêpnego spotkania - je¿eli
bêdzie taka wola wolontariuszy.
Tekst i foto: Jan Machulak

Œwiatowe Dni
M³odzie¿y
w dekanacie
Janów
Lubelskim
Ju¿ w lipcu 2016 roku, bêdziemy
prze¿ywaæ w naszej OjczyŸnie
wielkie wydarzenie jakim s¹
Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Z tej
okazji powsta³a dekanalna strona
internetowa o przygotowaniach
do Œwiatowych Dni M³odzie¿y
i samym przebiegu ŒDM w dekanacie Janów Lubelski.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z programem
obchodów, a tak¿e zapraszamy
na stronê www.Janow2016.pl.
Strona internetowa skierowana
jest dla mieszkañców Janowa
Lubelskiego i okolic. Znajdziemy tutaj najnowsze informacje,
galerie zdjêæ i wiele innych
ciekawych materia³ów dotycz¹cych organizacji ŒDM w naszym mieœcie.

Œwiatowe Dni Inwalidy w Powiecie Janowskim
Obchody Œwiatowego Dnia
Inwalidy zorganizowa³ Zarz¹d
Rejonowy Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Janowie Lubelskim, pod patro-

natem Jerzego Bieleckiego Starosty Janowskiego i Krzysztofa
Ko³tysia - Burmistrza Janowa
Lubelskiego. Spotkanie odby³o siê
w Janowskim Oœrodku Kultury,

a prowadzi³a je Zofia Widz Bary³a
- Przewodnicz¹ca ZR PZERiI
w Janowie Lubelskim oraz Artur
Pizoñ ze Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim.

Podczas czêœci oficjalnej wrêczono osiemdziesiêciolatkom dyplomy za d³ugoletni¹ pracê w Zwi¹zku. W imieniu w³adz powiatu Jerzy
Bielecki wrêczy³ kwiaty dla
wszystkich rencistów, emerytów
i inwalidów, na rêce Zofii WidzBary³a. Sk³adaj¹c ¿yczenia Ewa
Janus - Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, przekaza³a ciep³e s³owa
dla wszystkich, którzy przebywaj¹
w domach, w szpitalu, a którzy nie
mogli przybyæ na spotkanie, poniewa¿ nie mog¹ siê poruszaæ. Po
czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ
artystyczna, podczas której m³odzie¿ z Publicznego Gimnazjum

w Janowie Lubelskim przedstawi³a
spektakl teatralny „Alicja w Krainie Czarów”. To najlepsze wydarzenie kulturalne ostatnich lat w Janowie Lubelskim.
Osiemdziesiêcioosobowy zespó³
wystawia sztukê, z nie malej¹cym
powodzeniem, gdy¿ od kilku
miesiêcy przedstawienie obejrza³o
ponad dwa tysi¹ce mieszkañców.
Po wystêpach rodzimych artystów,
wyst¹pi³ chór „ Echo” z Bi³goraja.
Po tym wystêpie mia³o miejsce
spotkanie integracyjnie z poczêstunkiem i tañcami przy zespole
muzycznym „ANDRUS”.
Tekst i foto: Jan Machulak
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Sukcesy
taneczne

Dwa ostatnie weekendy kwietnia
2015 r. to czas, kiedy Tancerze z Janowskiego Oœrodka Kultury brali
czynny udzia³ w turniejach tañca. 18
kwietnia próbowali swoich si³ na turnieju w Be³¿ycach. Pomimo ogromnej konkurencji z ca³ego województwa Nasi Tancerze poradzili sobie
znakomicie i przywieŸli piêkne, pami¹tkowe puchary i same dobre
miejsca.
Startowaliœmy w wielu kategoriach
wiekowych poczynaj¹c w grupie do
7 roku ¿ycia, poprzez 8-9, 10-11
latków a¿ do 12-13 latków. Dzieci
prezentowa³y siê w tañcach standardowych (walc angielski, walc wiedeñski) i latynoamerykañskich (samba, cha cha, jive). Tydzieñ póŸniej,
25 kwietnia postanowiliœmy wzi¹æ
udzia³ w II Amatorskim Turnieju
Tañca i Konkursie Grup i Formacji
Tanecznych Wysokie 2015. Start
w powy¿szym turnieju okaza³ siê
strza³em w dziesi¹tkê i mo¿na go
uznaæ za wielki sukces Tancerzy
JUMP przygotowywanych przez
instruktora £ukasza Kurzynê. Nowoœci¹ dla dzieci by³o to, ¿e zasady
konkursu by³y zbli¿one do tych na
profesjonalnych, ogólnopolskich
turniejach, gdzie w ka¿dej kategorii
wiekowej rozgrywane s¹ poszczególne rundy eliminacyjne (æwieræfina³, pó³fina³, fina³). Do kolejnej
rundy profesjonalne jury wybiera³o
najlepsze pary, a w finale przyznawane by³y kolejne miejsca, od 1 do
np. 6. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ fakt,
¿e trzy najlepsze pary w ka¿dej grupie wiekowej mog³y stan¹æ na podium i tym samym poczuæ siê wyró¿nione na tle wszystkich startuj¹cych. Organizator zadba³ o to, aby
¿adna para nie czu³a siê pokrzywdzona i wszyscy startuj¹cy w turnieju otrzymali medale, a pary z I, II
i III miejsca dodatkowo piêkne puchary. W ka¿dej grupie wiekowej
miejsce I nale¿a³o do Tancerzy
JOKu, a w kategorii 10-11 lat i 12-13
lat wszystkie miejsca na podium
zajêli podopieczni naszego instruktora.
Oprócz zmagañ w parach, wziêliœmy
udzia³ w konkursie grup i formacji.
Taniec Disco prezentowaliœmy w kategorii M³odzie¿ I, czyli tancerzy
w przedziale wiekowym 10-12 lat.
Mimo du¿ej konkurencji (prezentowa³o siê 6 grup) uda³o nam siê zdobyæ uznanie sêdziów, którzy przyznali zespo³owi JUMP 1 miejsce.
Jednak to nie koniec naszych przygód w Wysokiem. W Gali wieczornej
w kategorii M³odzie¿ II JUMP w formie pokazu prezentowa³ Formacjê
Latynoamerykañsk¹, która wzbudzi³a wiele pozytywnych emocji wœród
publicznoœci co potwierdzi³y gromkie brawa, okrzyki zachwytu i gratulacje od sêdziów i innych instruktorów.
Tekst i foto: JOK
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Wœród leœnych ostêpów wiatr pl¹cze myœli
Wczesny ranek wiosn¹ 1978
roku, Lasy Janowskie budz¹ siê ze
snu, pierwsze promyki s³oñca
oœwietlaj¹ twarz starszego Pana.
Jest jeszcze wczeœnie. Pan Leon
przemierza furmank¹ leœne dró¿ki, pracuje w Nadleœnictwie Janowskim. Jego spokojne, radosne
oczy dostrzegaj¹ nie tylko otaczaj¹c¹ przyrodê, widzi jak las ¿yje,
dostrzega jego piêkno, które opisuje w swych wierszach. W jednym z nich czytamy „Ja to by³em
za woŸnicê Wozi³ beczki i ¿ywicê,
A ¿em siê z robot¹ nie pieœci³ K³adem na wóz co siê zmieœci Wozi³
panów inspektorów Co dzieñ
jeŸdzi³em do boru Mia³em bryczkê dwa kasztany Jeszcze wozik
malowany Wozi³ siano koniczynê
Dokarmia³ leœn¹ zwierzynê”.
Leon Szyszkowski urodzi³ siê
w Janowie Lubelskim, od zawsze
zwi¹zany by³ z Lasami Janowskimi. By³ ludowym poet¹,
gawêdziarzem, pod koniec swojego ¿ycia uczêszcza³ do Klubu
Seniora „Kwitn¹cy Wrzos”, bra³
udzia³ w pracach spo³ecznych.
Zmar³ wiosn¹ 1988 roku. Dziœ
pamiêæ dotycz¹ca twórczoœci
Pana Leona jest ¿ywa dziêki Jego
wnuczce Annie, która swojego
dziadka wspomina jako pogodnego, ciep³ego cz³owieka, dla
którego las by³ „ca³ym ¿yciem”.
Pani Anna zanotowa³a w wierszu:

„Pamiêtam twój dom ciasny
drewniany
Trzy izby, poœciel w kolorowe
kwiaty
Twoje wiersze zapisane o³ówkiem
na po¿ó³k³ych kartkach w kratkê
Nawet nie mia³eœ maszyny do
pisania
A mimo to by³eœ poet¹
Który skromnie nawet za poetê siê
nie uwa¿a³
Taka ciekawa lekcja
I tañczy³eœ, i chodzi³eœ po lesie,
i re¿yserowa³eœ przedstawienia
Herody, Dziady kto wie co tam
jeszcze
A los ci k³odê pod³o¿y³ pod nogi
Trumna by³a jesionowa

I sz³a po schodach szpitalnych
Tak koñczy siê moja twoja historia
dziadku poeto
Mo¿e tak¿e dziêki tobie jestem kim
byæ mi przysz³o
Wiêcej nie pamiêtam i jest to
dziwna historia
Bo dar od ciebie nie mieszka
w mojej pamiêci lecz ¿yje
We mnie jak tykaj¹ca kuku³ka”
W 1988 roku, podczas audycji
„Portrety twórców ludowych”
w Radio Lublin, Leon Szyszkowski zaznaczy³, ¿e ze s³owem
pisanym „zwi¹zany” by³ od 1949
roku. Wiele miejsca w jego twórczoœci zajmowa³a historia Ziemi
Janowskiej. Na temat Porytowego
Wzgórza pisa³ „Te Janowskie

„Taka muzyka…”, Krzysztofa Butryna

Ksi¹¿ka „Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach i muzyce
wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego” autorstwa Krzysztofa Butryna, otrzyma³a nominacjê do nagrody w Konkursie na Najpiêkniejsz¹ Ksi¹¿kê Roku 2014! Przypomnijmy, ¿e Konkurs Najpiêkniejsze
Ksi¹¿ki Roku, organizowany jest
przez Polskie Towarzystwo Wydawców Ksi¹¿ek od 1960 roku.
W tym roku odbywa siê po raz 55.
Nominowane wydawnictwo oce-

niane jest w kategorii „Ksi¹¿ki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)”. Jury konkursu ocenia
wy³¹cznie szatê edytorsk¹ ksi¹¿ek.
Ok³adkê niniejszej ksi¹¿ki zaprojektowa³ Rafa³ Rola, zaœ uk³ad typograficzny i sk³ad wykonali Rafa³
Rola i Tomasz Smo³ka z lubelskiego Studio Format. Wydawc¹ jest
Wydawnictwo Episteme i Fundacja
Stara Droga. Uroczyste wrêczenie
nagród i wyró¿nieñ mia³o miejsce
14 maja podczas 6. Warszawskich

Targów Ksi¹¿ki. Warto tu zaznaczyæ, ¿e „Taka muzyka - wspomnienia o muzykantach i muzyce
wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego”, to opowieœæ o muzyce
wiejskiej i sytuacjach z którymi siê
wi¹za³a, o tym jak dawniej muzykowano i spêdzano wspólnie
czas. Jak zaznacza recenzent
ksi¹¿ki Prof. Dr hab. Piotr Dahlig:
„Ta kolekcja barwnych wspomnieñ
i opinii, oddaje sztukê dŸwiêku
ca³kowicie splecion¹ ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹”. Niniejsze s³owa
miejmy na uwadze ju¿, podczas
kolejnego Festiwalu Muzyki Tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”,
który w tym roku bêdzie mia³ miejsce w dniach 1-5 lipca 2015 roku.
Festiwalowe wydarzenia odbywaæ
siê bêd¹ w Zdzi³owicach i Janowie
Lubelskim.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum Szko³y Suki
Bi³gorajskiej

Kultur¹ nakrêceni
Porozmawiajmy o kulturze…
w maju, a przyznaæ trzeba, ¿e to
wyj¹tkowy miesi¹c pod wzglêdem
œwi¹t zwi¹zanych z tradycj¹, piœmiennictwem i kultur¹. Pierwszego
maja obchodzimy Miêdzynarodowe
Œwiêto Pracy, drugiego maja Dzieñ
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3
Maja Œwiêto Konstytucji 3 Maja
oraz Œwiatowy Dzieñ Wolnoœci Prasy, 4 Maja swoje œwiêto obchodz¹
Stra¿acy, ich patron Œw. Florian tego
dnia ma swój dzieñ.
7 i 8 maja obchodzimy 70 rocznice
zakoñczenia II wojny Œwiatowej.
Ju¿ 8 maja Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek, natomiast 9 Maja Dzieñ
Europy (Œwiêto Unii Europejskiej).
Dok³adnie w po³owie miesi¹ca 15
maja, swój dzieñ ma muzyka i plastyka. Tego dnia przypada Œwiêto
Polskiej Muzyki i Plastyki. Miêdzynarodowy Dzieñ Muzeów przypada
18 maja, w tym dniu od wielu lat
mamy przyjemnoœæ uczestniczyæ

w wyj¹tkowych spotkaniach zwi¹zanych z tym œwiêtem, mowa
o Nocach w Muzeach, organizowanych na terenie ca³ej Polski.
21 maja obchodzimy Œwiatowy
Dzieñ Ró¿norodnoœci Kulturowej w Trosce o Dialog i Rozwój. W katalogu œwi¹t majowych wartych uwagi

jest Europejski Dzieñ Parków Narodowych, który wypada 24 maja.
W innej ods³onie, œwiêtujemy Dzieñ
Matki, jaki ma miejsce 26 maja.
Dzieñ póŸniej swoje œwiêto ma
Samorz¹d Terytorialny - 27 maja.
Dzieñ Dzia³acza Kultury, który obchodzimy 29 maja jest podkreœleniem pracy wszystkich instytucji
kultury, jak Muzeów, Miejskich
i Gminnych Oœrodków Kultury, Bibliotek, Centrów Promocji. Obchody Dnia Dzia³acza Kultury s¹ okazj¹
do przyznania odznaczeñ, do podsumowania wk³adu tych wszystkich,
którzy swoj¹ prac¹ staraj¹ siê przybli¿yæ i upiêkszyæ tradycje i kulturê
regionu. Za wk³ad w³o¿ony w tworzenie i rozwój kultury zostaj¹ przyznane odznaki honorowe „Zas³u¿ony dla kultury polskiej”.
Ostatni dzieñ miesi¹ca 31 Maja
zamyka Œwiatowy Dzieñ Rozwoju
Kulturalnego.
Dorota Kozdra

Lasy i te p³owe górki Nie da³ wam
Pan Partyzant ni raz chleba skórki
Szed³ ciê¿ko ranny nie poszed³ t¹
stron¹ Ju¿ siê nie zobaczy³ z dzieæmi ani z ¿on¹ Te jod³owe lasy tam
nad rzek¹ Branew…”. Tam po raz
ostatni dostrze¿emy postaæ Pana
Leona. Widzimy jak wyje¿d¿a
swoj¹ furmank¹ z lasu. Jest ju¿
póŸny wieczór, na dzisiaj ju¿
koniec pracy. Pan Leon odwraca
swój wzrok w stronê leœnej
przyrody. Mg³a unosi siê nad
ostêpami. Wie, ¿e ju¿ nastêpnego
dnia powróci w „te miejsca”,
a w raz z nim nasza pamiêæ, która
ju¿ na zawsze ¿yæ bêdzie nie tylko
wœród leœnych dró¿ek.
Dziœ wiatr pl¹cze myœli, póŸniej
uk³ada je wiersz, a w nim s³owa,
myœli, obrazy i… serce. Œlady dziœ ktoœ powie… zna³em Pana
Leona.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum Rodziny
Szyszkowskich
Rodzina Leona Szyszkowskiego chcia³a wyraziæ podziêkowania dla Nadleœnictwa Janów
Lubelski - szczególnie dla Pani
Gosi Szkutnik, która mobilizowa³a do poszukiwañ spuœcizny
literackiej i pami¹tek po Panu
Leonie oraz dla Muzeum Regionalnego, które opublikuje
fragmenty twórczoœci poety
w listopadowym numerze „Janowskich Korzeni”.

List do Matki
„List do Ciebie piszê…” - œpiewa³a Wioletta Willas w piosence
„Mamo”. Treœæ s³ów niniejszej
piosenki, jest w dalszym ci¹gu aktualna, pomimo up³ywu tylu lat. Na
nowo od¿ywa ka¿dego roku dnia 26
maja w Dniu Matki. Jest to wyj¹tkowe œwiêto, dla wszystkich nas. Dla
tych ma³ych, wiêkszych, dla tych
m³odszych i starszych, dla Nas. Tego
wyj¹tkowe dnia, Mamy obdarowane
s¹ kwiatami, upominkami, uœmiechem, w podziêkowaniu za ich mi³oœæ, opiekê, pracê, obecnoœæ.
Przypomnijmy, ¿e po raz pierwszy
w Polsce Dzieñ Matki œwiêtowano
w Krakowie w 1923 roku. Od tej
pory minê³o sporo czasu, jednak¿e
za ka¿dym razem w dniu 26 maja,
uœwiadamiamy sobie istotê tego
œwiêta w naszym ¿yciu, bêd¹c tak¿e
mam¹. Miejmy tylko nadziejê, ¿e jak
piosenkarka bêdziemy potrafili zaœpiewaæ „Wo³am twoje imiê, znowu
jesteœ przy mnie, jak za dawnych lat.
Widzê znów nasz dom, ciebie Mamo
w nim, wspominam stary klon, ciemny i wysoki jak dym”, a w koñcu
i dopowiedzieæ „¿al mi tylko marzeñ
dzieciêcych dni, moich dni…”.
Poni¿ej prezentujemy wiersz Pana
Ryszarda Martyny.
Dorota Kozdra

Tobie Matko
Tobie Matko piszê ten wiersz
Dla Ciebie Matko, to moja pieœñ
Piszê i œpiewam na Twoj¹ chwa³ê
Za Twoj¹ dobroæ, tak doskona³¹
Za Twoje serc, czu³e i ckliwe
Za Twoje oczy, zawsze ¿yczliwe
Za wszystkie cnoty tak, jak kryszta³y
Za Twoje nutki, co mi œpiewa³y
Za niespokojne r¹k twoich dr¿enie
Za wszystko, co jest Twoim i moim
Milczeniem!
Ryszard Martyna

Czy jesteœmy „Silni dobroci¹”?

„Czy potrafimy po³o¿yæ
kwiaty pomiêdzy naszymi
liœæmi ¿ycia?”.
Jednym z tych kwiatów s¹
takie spotkania, jak to, które
odby³o siê dnia 17 kwietnia
2015 roku w siedzibie Telewizji Polskiej Oddzia³ w Lublinie. Mowa o I Wojewódzkiej Gali Dobroczynnoœci
Redakcji Magazynu Reporterów „Zdarzenia” TVP Lublin. Po raz kolejny wszyscy
ci, obecni na Gali, i ci, którzy
niniejszy program ogl¹dali
na antenie telewizji, postawiliœmy sobie pytanie dotycz¹ce ¿ycia, które stawia przed
nami wymagania na miarê
si³, jakie posiadamy. Mo¿liwy jest tylko jeden krok - nie
uciec, stawiæ czo³a. „Silni
dobroci¹” - to has³o jakie
towarzyszy³o niniejszemu
spotkaniu. Towarzyszy³o mu
tak¿e przekonanie, ¿e wszystko co dobre rodzi siê w nadziei. W Gali uczestniczyli
bohaterowie cyklu reporta¿y
emitowanych na antenie
telewizji. To osoby, które nie
s¹ obojêtne na cierpienie
drugiego cz³owieka, którzy
wspieraj¹ ich swoim czasem,
obecnoœci¹.

Podczas uroczystoœci przyznano statuetki w dwóch kategoriach: „Silny cz³owiek”
i „Silna organizacja / instytucja”. Wœród stowarzyszeñ,
które otrzyma³y wyró¿nienia
znalaz³ siê Klub Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych
z Janowa Lubelskiego, którego Prezesem jest Andrzej
£ukasik.

Nadmieñmy, ¿e uroczystoœæ
zosta³a zorganizowana po raz
pierwszy, jej pomys³odawczyni¹ by³a Anna D¹browska
- szefowa programu "Zdarzenia", a tak¿e pomys³odawczyni szeregu akcji wspiera-

j¹cych spo³ecznoœæ niepe³nosprawnych na LubelszczyŸnie. Nadmieñmy, ¿e podczas
Gali mia³ miejsce wyj¹tkowy
pokaz mody „Chwilo trwaj”.
W roli modelek i modeli
wyst¹pi³y zarówno osoby
z niepe³nosprawnoœci¹, jak
i osoby sprawne.
Wyró¿nienie dla janowskiego stowarzyszenia, jest podkreœleniem nie tylko pracy
cz³onków Klubu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, ale tak¿e wielu inicjatyw na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej. Wrêczaj¹c statuetkê
w rêce Prezesa Stowarzyszenia Andrzeja £ukasika
i Krzysztofa Matysek - wiceprezesa KRON, zaznaczono,
¿e Klub otrzymuje j¹ szczególnie za okazan¹ z potrzeby
serca pomoc potrzebuj¹cym.
KRON pomaga nie tylko
niepe³nosprawnym, ale przede wszystkim uczy osoby
sprawne, jak mog¹ wspieraæ
potrzebuj¹cych w codziennych sytuacjach. Obecnie
KRON zrzesza ponad 150
cz³onków.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum
Stowarzyszenia KRON

Ju¿ nie Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Zmiana nazwy Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim na Zespó³ Szkó³
Technicznych, oraz utworzenie Technikum
Us³ug Fryzjerskich, to jedne z czterech
uchwa³ podjêtych na ostatniej sesji Rady
Powiatu, maj¹cej miejsce 29 kwietnia br.
Wczeœniej, Zarz¹d Powiatu na posiedzeniu
w dniu 3 marca 2015 roku, wyrazi³ zgodê na
utworzenie Technikum Us³ug Fryzjerskich,
wchodz¹cego w sk³ad niniejszego Zespo³u
Szkó³. Nowa nazwa szko³y bêdzie obowi¹zywaæ z dniem 1 wrzeœnia 2015 roku. Jak
podkreœlono podczas minionej sesji „jej
nazwa bêdzie nawi¹zywaæ do historii
szko³y, oraz obecnego stanu. Mowa o ofercie edukacyjnej, a tak¿e wp³ynie pozytywnie na kierunek rozwoju Zespo³u”.
Przypomnijmy, ¿e w sk³ad obecnego Zespo³u Szkó³ Zawodowych wchodzi: Technikum
Mechaniczne, Technikum Przemys³u
Drzewnego, Technikum Fryzjerskie, Technikum Informatyczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Samochodowe, Technikum Budowlane, oraz Zasadnicza Szko³a
Zawodowa (zawody: operator obrabiarek
skrawaj¹cych, stolarz, fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, murarz - tynkarz, sprzedawca, monter
sieci, instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych,
monter - elektronik, kucharz, wêdliniarz).
Podjêcie powy¿szej uchwa³y wi¹¿e siê ze
zmian¹ pieczêci i szyldów placówki.
Zaznaczmy, ¿e w Janowie Lubelskim istniej¹ trzy szko³y ponadgimnazjalne. Wspomniany Zespó³ Szkó³ Zawodowych przy ulicy
Ogrodowej, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza przy ulicy
Jana Paw³a II, oraz Zespó³ Szkó³ im.
Wincentego Witosa przy ulicy Zamoyskiego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Zespó³ Szkó³ im. Wincentego Witosa

„Razem Lepiej”
Pomocn¹ d³oñ wyci¹gaæ do
ludzi, ¿yczliwoœci s³owem
dawaæ nadziejê…, bo „Razem Lepiej”, bo razem ³atwiej zmieniaæ œwiat… tymi
s³owami wdziêcznoœci rozbrzmiewa³a sala Hotelu
Radisson blue Sobieski podczas gali Fundacji „Razem
Lepiej” dnia 28.03.2015 r.
w Warszawie. Odbywa³a siê
tam kolejna edycja konkursu
„Przyjaciel Rodziny”.
Stowarzyszenie Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”,
mia³o zaszczyt goœciæ na tej
gali, poniewa¿ zosta³o wyró¿nione w konkursie w kategorii Fundacja / Stowarzyszenie wspieraj¹ce rodzinê. Stowarzyszenie reprezentowa³a Pani Prezes Agnieszka Kuliñska, wiceprezes Agnieszka Drozd, cz³onkowie Magdalena Krasowska i Pawe³ Kuliñski.
W kilku ciep³ych s³owach
rozpocz¹³ prowadz¹cy galê
Daniel Wieleba przedstawi³
Fundacjê i jej g³ówne za³o-

¿enia: „…osoby otrzymuj¹ce wsparcie od fundacji
wielokrotnie odzyskuj¹
umiejêtnoœæ kierowania
w³asnym ¿yciem i tym
samym odzyskuj¹ promyk
nadziei i wiary w lepsze
jutro…”. Wszystkich przyby³ych goœci powita³ Prezes
Fundacji Marek Szambelan.
Dziêkuj¹c za przybycie wyrazi³ swoj¹ radoœæ i wdziêcznoœæ za okazywane dobro
i ¿yczliwoœæ, na któr¹ zawsze mo¿e liczyæ, podejmuj¹c

rozliczne dzia³ania fundacji.
Nagrodzonym i wyró¿nionym medale wrêczali: Alicja
Wêgorzewska, Robert Damski, Krzysztof Cezary Buszman, Marek Szambelan,
Albert Sosnowski i Marian
Lichtman. Jak ka¿dego roku
galê Fundacji „Razem
Lepiej”, uœwietnili znani
i lubiani wykonawcy.
Zabrzmia³o wiele piêknych
utworów muzycznych, zas³uchaæ mo¿na by³o siê
w g³êbiê poezji i podziwiaæ
taniec. Najm³odsi wykonawcy to Natalia Wawrzyñczyk i Mateusz Ma³ek. Nie
mog³o zabrakn¹æ hymnu
fundacji, który wykona³
zespó³ G.A.T.E. Na zakoñczenie Prezes Fundacji „Razem Lepiej” Marek Szambelan raz jeszcze pogratulowa³ wszystkim zwyciêzcom oraz podziêkowa³
wszystkim, którzy znaleŸli
czas i zaszczycili fundacjê
swoim przybyciem na galê.
Agnieszka Kuliñska,
Agnieszka Drozd

Remont szko³y w £¹¿ku
W dniu 7 stycznia 2015r. dosz³o do
po¿aru w budynku szko³y w £¹¿ku
Ordynackim. Przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie instalacji elektrycznej. Ca³kowitemu
zniszczeniu uleg³o wyposa¿enie kuchni,
sto³ówki i magazynku gospodarczego.
Dziêki zaanga¿owaniu Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, remont spalonych pomieszczeñ trwa³ ok. 2 miesi¹ce.
Pomoc przy remoncie okaza³o wiele osób
i instytucji:
- stra¿acy z OSP w £¹¿ku Ordynackim
z inicjatywy naczelnika Pana Bogdana
Startka powynosili spalone sprzêty, usunêli
gruz i popêkany piec kaflowy,
- rodzice i pracownicy szko³y pomagali przy
sprz¹taniu budynku w trakcie remontu,
- mieszkañcy wsi udzielili wsparcia finansowego na zakup niezbêdnego wyposa¿enia
sto³ówki - sztuæce, talerze, kubeczki,
- firma Exclusive DESING - Pana Tomasza
Skrzypka remont budowlany: nowe tynki,
malowanie, p³ytki - wykonane po kosztach
zakupu materia³ów ,
- firma LJAEXPRESS - Pana Krzysztofa
Ma³ka sponsorowanie czêœci materia³ów
i gratisowy transport wszystkich niezbêdnych do remontu artyku³ów,
- Pan Henryk Paw³owski - miejscowy
kaflarz przekaza³ nieodp³atnie piec kaflowy,
który jest nie tylko funkcjonalny, ale równie¿
stanowi ozdobê - na zdjêciu,
- „Salon Meblowy Jawor Tadeusz KuŸnicki szafki kuchenne z rabatem - 1000 z³.
- „AKRO-WOD” w Janowie Lubelskim us³ugi hydrauliczne
- Nowa Szko³a - szafy do sto³ówki wartoœci
3700z³. przekazane nieodp³atnie z inicjatywy organu prowadz¹cego szko³ê Fundacjê
Ekologiczn¹ Wychowanie i Sztuka „Elementarz”w Katowicach,

Dyrektor ZOSiP-u Pan Zbigniew Flis do
pomocy skierowa³ pracowników:
- elektryka Marka Ryszko który po³o¿y³
now¹ instalacjê w spalonych pomieszczeniach oraz Aleksandra Bo¿ka i Józefa
Torbê do pomocy przy naprawie instalacji
hydraulicznej. Za okazan¹ serdecznoœæ
dziêkujê i zapraszam do obejrzenia szko³y.
Dyrektor Pa³ka Bo¿ena
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Co dalej z odpadami z terenu cmentarza parafialnego?
Nowy pojazd
W zwi¹zku z kontrowersjami doty- województwa lubelskiego. Dzieli on sk³adowiska z³o¿y³ w Urzêdzie Marcz¹cymi obioru odpadów z nierucho- teren województwa na okrêgi gospo- sza³kowskim odpowiedni wniosek
specjalistyczny
moœci niezamieszka³ych, w tym od- darowania odpadami. Gmina Janów o mo¿liwoœæ sk³adowania odpadów
padów
z terenu cmentarzu parafial- Lubelski zadeklarowa³a, ¿e odpady pochodz¹cych z cmentarza. Jednak¿e
zakupiony z udzia³em nego, wyjaœniamy,
¿e w myœl ustawy terenu naszej Gminy bêd¹ przeka- obowi¹zuj¹ce prawo zabrania sk³adoo Utrzymaniu Czystoœci i Porz¹dku zywane do Regionalnej Instalacji do wania odpadów biodegradowalnych
œrodków finansowych w Gminie, ka¿da Gmina w Polsce Przetwarzania Odpadów Komu- (w tym z cmentarza) na sk³adowiskach
mia³a obowi¹zek przeprowadziæ nalnych w Kraœniku (RIBOK), wcho- odpadów. Takie odpady musz¹ trafiæ
Unii Europejskiej
przetarg na odbiór i zagospodarowanie dz¹c¹ w sk³ad systemu gospodaro- do RIBOK. W zwi¹zku z powy¿szym
W dniu 29 kwietnia
2015 roku Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Lublinie przekaza³a Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim, nowy pojazd specjalistyczny Quad Arctic Cat
1000, wraz z przyczep¹ transportow¹. Pojazd zakupiony
zosta³ z udzia³em œrodków
finansowych Unii Europejskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko pod nazw¹:
„Zwiêkszenie skutecznoœci
prowadzenia d³ugotrwa³ych akcji ratowniczych” .
Ze wzglêdu na specyfikê
Lasów Janowskich Quad
wykorzystywany bêdzie
podczas d³ugotrwa³ych akcji

gaœniczych w trudno dostêpnych obszarach leœnych, tam
gdzie samochody ratowniczo - gaœnicze nie bêd¹
w stanie dojechaæ oraz
w czasie akcji poszukiwawczych. Quad wyposa¿ony
jest dodatkowo w g¹sienice,
które po zamontowaniu
umo¿liwiaj¹ jazdê w grz¹skim terenie.
Koszt zakupu Quada wraz
z przyczep¹ transportow¹
wyniós³ 61 452,00z³.
Parametry techniczne
Quada Arctic Cat 1000:
- napêd 4 x 4 z mo¿liwoœci¹
blokady tylnego mostu,
- silnik 4-suwowy, dwucylindrowy w uk³adzie V, ch³odzony powietrzem, o pojemnoœci 952 cm3,
- moc 75 KM,
Opracowanie KP PSP
w Janowie Lubelskim

Program Edukacyjny
„Zgaœ Ryzyko”
Z inicjatywy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, wdro¿ony zosta³ program edukacyjny
„Zgaœ Ryzyko”. Do programu czynnie w³¹czy³ siê
Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczpospolitej Polskiej,
Nadleœnictwo w Janowie
Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz firma ubezpieczeniowa UNIQA, przekazuj¹c
na ten cel œrodki finansowe
za, które zosta³y zakupione
materia³y edukacyjne dla
dzieci i m³odzie¿y.
G³ównym celem programu
jest przedstawienie dzieciom i m³odzie¿y zasad zachowania i postêpowania
w sytuacjach wyst¹pienia
zagro¿eñ. Realizacja programu przeprowadzana jest

w formie pogadanek na
których przekazywane s¹
broszury i ksi¹¿eczki w postaci komiksów propaguj¹ce
zasady zachowania siê w sytuacjach zagro¿eñ m.in. zagro¿eñ po¿arowych, zachowañ podczas burzy, bezpiecznego korzystania z wypoczynku letniego nad wod¹,
zachowañ podczas suszy na
terenach leœnych, zagro¿eñ
jakie stwarza tlenek wêgla.
W trakcie spotkañ organizowane s¹ pokazy sprzêtu
ratowniczo gaœniczego z elementami udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze spotkania odby³y siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Janowie Lubelskim oraz z przedszkolakami w siedzibie
Komendy.
Opracowanie KP PSP
w Janowie Lubelskim

odpadów komunalnych. Objêcie systemu zbiórki odpadów komunalnych
nieruchomoœci niezamieszka³ych,
mog¹ spowodowaæ wzrost stawek za
odbiór odpadów. Nasz¹ Gminê obowi¹zuje szereg aktów prawnych, w tym
Plan Gospodarki Odpadami dla

Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie postanowieniem zakaza³ sk³adowisku
w Borownicy przyjmowania odpadów
pochodz¹cych miêdzy innymi z cmentarza.
Referat Ochrony Œrodowiska
i Logistyki Urzêdu Miejskiego

Jak to jest byæ stra¿akiem?
W dzieñ 4 maja, œwiêtuj¹ zarówno
stra¿acy zawodowi, jak i ochotnicy.
S¹ oni obecni na wszelkich uroczystoœciach pañstwowych. Ich obecnoœæ jest szczególnie wymowna podczas uroczystszych obchodów Konstytucji 3 Maja, poniewa¿ jej rocznica
uchwalenia, to równie¿ wigilia Œwiêtego Floriana. To ci, którzy nara¿aj¹c
swoje ¿ycie, chroni¹ nasz dobytek.
Komenda Powiatowa PSP w Janowie
Lubelskim jest jedn¹ z trzech komend
województwa lubelskiego zaliczonych do najni¿szej V kategorii.
W komendzie s³u¿bê pe³ni 47
stra¿aków, w tym: 9 w systemie
codziennym, 38 w systemie zmianowym, oraz 3 pracowników cywilnych. Zaznaczmy, ¿e teren Powiatu
zabezpiecza Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim, oraz 63 jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, w tym
12 jednostek w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaœniczego. Komenda Powiatowa PSP
w Janowie Lubelskiem dysponuje
nastêpuj¹cym sprzêtem: œredni samochód ratowniczo - gaœniczy GBA
2,5/16 - TATRA 810, œredni samochód ratowniczo - gaœniczy GBA
2,5/25 - Man, ciê¿ki samochód ratowniczo - gaœniczy GCBA 4/24 - Tatra
815T, samochód specjalny SH D 25 MAN, Kompanijny samochód dowodzenia i ³¹cznoœci - SD£, samochód
operacyjny KIA CEED, samochód

rozpoznawczo - ratowniczy SUZUKI, samochód kwatermistrzowski
SKw przystosowany do przewozu 9
osób. Odnotujmy, ¿e w maju 2016
roku, bêdziemy obchodziæ Jubileusz

60 lecia powstania Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Janowie Lubelskim po³¹czony
z wrêczeniem sztandaru dla Komendy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Planowane zakupy inwestycyjne
Oprócz zakupionego pojazdu
specjalistycznego Quad Arctic Cat
1000, w 2015 roku na potrzeby
dzia³añ ratowniczo - gaœniczych
zaplanowanych do realizacji w 2015
roku, bêdzie samochód rozpoznawczo - ratowniczy z napêdem 4x4 dla
KP PSP w Janowie Lubelskim.
Koszt zakupu 130 000,00 z³.
Zaznaczmy, ¿e œrodki finansowe na
zakup samochodu to 60 000, 00 z³
z Wojewódzkiego Funduszu
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wania odpadami w Po³udniowo Wschodnim rejonie gospodarowania
odpadami komunalnymi. W tym regionie instalacj¹ zastêpcz¹ do sk³adowania odpadów komunalnych dla
RIBOK w Kraœniku jest sk³adowisko
Odpadów w Borownicy. Zarz¹dca

Ochrony Œrodowiska w Lublinie,
20 000, 00 z³ Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim, oraz 50 000,
00 z³ to œrodki w³asne KP PSP
w Janowie Lubelskim. Nowy zakupiony samochód zast¹pi wyeksponowany samochód HONER.
Kolejnym zakupem na potrzeby
dzia³añ ratowniczo - gaœniczych
bêdzie pozyskanie kamery
termowizyjnej. Jej koszt to suma
rzêdu 25 000, 00 z³. Niniejszy sprzêt

pozwoli w sposób bezpieczny i stosunkowo wygodny poruszaæ siê po
zadymionym pomieszczeniu, a tak¿e zauwa¿yæ
osobê poszkodowan¹ - cz³owieka, który znajdujê siê w pomieszczeniu objêtym po¿arem.
Kamera jest niezbêdnym sprzêtem
do szybkiej lokalizacji po¿arów
wewnêtrznych.
Tekst: Dorota Kozdra, foto; Internet

Ojczyzna, by zamkn¹æ j¹ w sobie jak skarb
„Ojczyzna, kiedy myœlê
wówczas wyra¿am siebie
i zakorzeniam, mówi mi to
serce, jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku
innym, aby wszystkich ogarn¹æ w przysz³oœæ dawniejsz¹ ni¿ ka¿dy z nas.
Z niej siê wy³aniam, gdy
myœlê Ojczyzna, by zamkn¹æ j¹ w sobie jak skarb” przytoczone s³owa wiersza,
to s³owa trudne, ale tym
bardziej piêkne i znacz¹ce,
bo napisane piórem Jana
Paw³a II, a wypowiadane
przez ka¿dego z Nas. Sens
tych s³ów po raz kolejny
powróci³ 3 Maja, podczas
obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w intencji Ojczyzny w koœciele
pod wez. Œw. Jana Chrzciciela. Kolejno w uroczystym
pochodzie pod przewodnictwem Olek Orkiestry, przeszliœmy pod pomnik Tadeusza Koœciuszki, gdzie odby³a siê druga czêœæ uroczystoœci.
Podczas przemówienia okolicznoœciowego, Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ zaznaczy³ „224
lat temu Nasi Rodacy stanêli
w obronie Ojczyzny, dlatego
s³owem, które nas tu wszystkich jednoczy jest Polska.
Wyryta symbolem niepodleg³oœci i wolnoœci w naszych
sercach, konstytucja pozosta³a na zawsze nasz¹ dum¹
narodow¹”, dodaj¹c „3 maj
to dla nas szczególny dzieñ,
gdy¿ dziœ obchodzimy tak¿e
œwiêto Najœwiêtszej Maryi
Panny - Królowej Polski.
„Ciebie za Patronkê moj¹
i za królow¹ pañstwa dzisiaj
obieram” - s³owa œlubo-

wania króla Jana Kazimierza
w katedrze lwowskiej 1
kwietnia 1656 roku, niech
przypominaj¹ nam o tym, co
pokolenia naszych Rodaków
wypracowa³y i czego za
wszelk¹ cenê broni³y”. Na
nowo zrozumieæ i odczytaæ
wartoœæ Ojczyzny pozwoli³
nam tak¿e wystêp artystyczny wykonany przez uczniów z Publicznej Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim. Znacz¹ce jest tu
pytanie postawione w treœci
piosenki œpiewanej „Pytasz
mnie, co w³aœciwie Ciê tu
trzyma. Czy bêdzie to kolor
nieba, czy prze¿ytych tyle
lat. Mo¿e to pszeniczny zapach chleba, mo¿e nadzieja
doczekania lepszych dni.
Pytasz mnie…, I có¿ ja
odpowiem Ci?”.
Zaznaczmy, i¿ podczas
uroczystoœci Janowskie Stowarzyszenie Regionalne, po
raz kolejny z myœl¹ o zachowaniu pamiêci tak¿e
o wszystkich tych, którzy
tworzyli nasz¹ „Ma³¹ Ojczyznê”, a mowa o „ratowaniu”
zabytkowych mogi³ na janowskim cmentarzu przeprowadzi³o kwestê. W wyniku której zebrano 1 200 z³.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Jego serce spoczê³o na cmentarzu na Rossie…” Gdy p³ynie miasto na
Byæ zwyciê¿onym i nie niego testamentem umiesz- Przy ulicy Zamoyskiego sudskiemu. Zapalany znicz
skrzyd³ach s³awy
ulec to zwyciêstwo, zwyciê- czone zosta³o w srebrnej w Janowie Lubelskim, przed i z³o¿ony wieniec symboli-

¿yæ i spocz¹æ na laurach to
klêska” – niniejsze motto
towarzyszy³o Józefowi Pi³sudskiemu w chwilach Jego
¿ycia. Towarzyszy³o mu
tak¿e poczucie, ¿e ¿ycie jest
misj¹, któr¹ nale¿y godnie
wype³niæ. Dziœ wspominamy Jego osobê, dziœ mija 80
lat od œmierci Józefa Pi³sudskiego. Niemal do ostatniej
chwili ukrywa³ nieuleczaln¹
chorobê - raka w¹troby. Jego
pogrzeb by³ ogromn¹ manifestacj¹ narodow¹. Cia³o
zosta³o pochowane w skrypcie œw. Leonarda w Katedrze
na Wawelu. Serce zaœ - zgodnie z pozostawionym przez

urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczê³o w grobie
Jego matki, na cmentarzu na
Rossie. Œmieræ Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego (ur. siê 5
grudnia 1867 roku z Zu³owie
pod Wilnem), zaskoczy³a
ca³y naród. Zmar³ 12 maja
1935 roku w Belwederze
o godz. 20.45. Podczas uroczystoœci pogrzebowych
Prezydent RP Ignacy Moœcicki ¿egna³ Go s³owami:
„Cieniom królewskim przyby³ towarzysz wiecznego
snu. Skroñ jego nie okala
korona, a d³oñ nie dzier¿y
ber³a. A królem by³ serc
i w³adc¹ doli naszej”.

budynkiem Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, znajduje siê pomnik,
na którym widnieje napis
„Józefowi Pi³sudskiemu Naczelnikowi Pañstwa Polskiego z inicjatywy Kombatantów Narodowych Si³ Zbrojnych Spo³eczeñstwo Powiatu Ziemi Janowskiej 11
listopad 2000 rok”. Zwróæmy, uwagê na datê. Ka¿dego
roku w rocznicê odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci,
przed niniejszym pomnikiem zostaj¹ z³o¿one kwiaty,
w dowód uznania i ho³du
Marsza³kowi Józefowi Pi³-

zuje nie tylko pamiêæ, ale tak
jak i 12 maja 2015 roku w 80.
rocznicê œmierci, sk³ania do
postawienia pytania - o nasze drogi do niepodleg³oœci.
W imieniu Mieszkañców
Powiatu Janowskiego wieniec zosta³ z³o¿ony przez
Jana Franiê - Radnego Województwa Lubelskiego, Jerzego Bieleckiego - Starostê
Janowskiego i Krzysztofa
Ko³tysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego. Przed z³o¿eniem kwiatów, w asyœcie
harcerzy flaga pañstwowa
zosta³a wzniesiona na maszt.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

O wolnoœci, która przysz³a po latach niewoli, o ¿yciu bez strachu i niepokoju,
a przede wszystkim o nadziei, która rodzi³a siê
w chwilach zw¹tpienia…
dziœ piszemy jako o Narodowym Dniu Zwyciêstwa.
Lecz pisz¹c te s³owa, przywo³ujemy choæ na krótk¹
chwilê, sens wypowiedzianych wczoraj s³ów: „S³yszê
szum nocnych nalotów. P³yn¹ nad miastem. To nie samoloty. P³yn¹ zburzone koœcio³y, Ogrody zmienione
w cmentarze, Ruiny, gruzy,
zwaliska, Ulice i domy znajome z dziecinnych lat (…)
i p³ynie miasto na skrzyd³ach s³awy, I spada kamieniem na serce.
Do dna” – (Antoni S³onimski „Alarm”).
Dnia 24 kwietnia 2015 roku
Sejm uchwali³ ustawê, zgodnie z któr¹ 8 maja obchodzimy Narodowy Dzieñ
Zwyciêstwa. To dzisiaj…
powróæmy chocia¿ jeszcze

„do wczoraj”.70 lat temu
Niemcy podpisali: bezwarunkow¹ kapitulacjê, zakoñczy³a ona trwaj¹c¹ od
1 wrzeœnia 1939 roku, II
wojnê œwiatow¹ w Europie.
Nadmieñmy, ¿e istniej¹ dwie
oficjalne daty tego wa¿nego
wydarzenia - 8 maja w pañstwach zachodnich i 9 maja
w Rosji (wczeœniej w ZSRR
i pañstwach bloku sowieckiego). Kapitulacja III Rzeszy zakoñczy³a dzia³ania
wojenne w Europie.
Podkreœlmy, ¿e nadal jednak
toczy³y siê walki z Japoni¹
na Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja - 2 wrzeœnia 1945 r. - by³a koñcem II
wojny œwiatowej. 70 lat
temu... dziœ pamiêtamy
Dorota Kozdra
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Wyruszyliœmy leœnymi œcie¿kami… g³uszca
Dziœ to wydarzenie pozosta³o nie tylko mi³ym wspomnieniem. Pozosta³o uwiecznione na fotografii, która
obrazuje, ¿e ten spêdzony
czas na ³onie natury by³
w pe³ni wykorzystany.
O czym mowa? Mo¿e na
pocz¹tek przypomnimy, i¿ 7
i 8 maja 2015 roku w Oœrodku Edukacji Ekologicznej
„Lasy Janowskie” prezentowano przedsiêwziêcia zrealizowane dziêki dotacjom
z Unii Europejskiej. Pisz¹c
o tym wydarzeniu, ju¿ w tym
miejscu zaznaczyæ trzeba, ¿e
Nadleœnictwo Janów Lubelski w bie¿¹cym roku ju¿ po
raz drugi zadeklarowa³o

Przyroda jest tak ucywilizowana,
¿e musi byæ pod kontrol¹ cz³owieka

Król bagien i torfowisk,
lubi tereny podmok³e oraz
nietypowy tryb ¿ycia, jeœli
upodoba sobie jakiœ m³odnik, potrafi „zamieszkaæ”
w nim przez ca³¹ zimê. Jak
wiemy, ³oœ, aby ugryŸæ jedn¹
ga³¹zkê, potrafi z³amaæ ca³e
drzewo, nawet maj¹ce 5 metrów wysokoœci. S³u¿¹ mu
³agodne zimy, ale tak¿e
wprowadzony w 2001 roku
moratorium na jego odstrza³
(zawieszenie polowañ i ca³oroczny okres ochronny).
Nadleœniczy Nadleœnictwa
Janów Lubelski - Henryk
R¹¿ewski podkreœla, ¿e „³oœ
jest gatunkiem ³ownym,
którego liczba z roku na rok
jest coraz wiêksza. Du¿a
liczebnoœæ ³osi to ju¿ problem. Mówi¹ nam o tym statystyki wypadków drogowych z ich udzia³em i szkody w uprawach leœnych. Lasy coraz bardziej zaczê³y
odczuwaæ skutki zbyt du¿ego zagêszczenia populacji
tego gatunku.
Maj¹c niniejsze czynniki na
uwadze, Minister Œrodowis-

foto: Internet
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ka rozwa¿a³, czy moratorium na odstrza³ ³osia powinno zostaæ zniesione i tym
samym, czy nie przywróciæ
odstrza³u redukcyjnego tych
zwierz¹t. Przeciwko tej
decyzji protestowa³y œrodowiska naukowe i organizacje
ekologiczne, t³umacz¹c, ¿e
poprzez nieodpowiedzialny
odstrza³ mo¿e siê okazaæ, ¿e
w przysz³oœci zwierzêtom
tym bêdzie grozi³o wyginiêcie. Jednym z argumentem
podanym przez organizacje
ekologiczne by³ fakt, ¿e nie
posiadano dok³adnych danych wyjœciowych co do
liczebnoœci populacji gatunku w Polsce.
W zwi¹zku z tym zorganizowano ogólnopolsk¹ akcjê
liczenia ³osi, której wyniki
maj¹ byæ podstaw¹ do przyjêcia krajowej strategii wobec tych zwierz¹t.
Inwentaryzacjê ³osi na terenie RDLP w Lublinie, w tym
w Nadleœnictwie Janów Lubelski przeprowadzono na
263 wylosowanych powierzchniach próbnych o ³¹-

cznej wielkoœci 25 405 ha.
Jej wyniki wskazuj¹, ¿e lubelskie lasy zamieszkuje ok.
5-6 tys. osobników.
Jak wspomina Bart³omiej
Kosiarski - Zastêpca Nadleœniczego - „W dwudniowej
akcji liczenia zwierz¹t w Lasach Janowskich udzia³
wziê³o 350 osób. W akcjê
zaanga¿owali siê leœnicy,
naukowcy, myœliwi, studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych.”
Oprócz ³osi wiele problemów przysparza nadleœnictwu tak¿e dzia³alnoœæ bobrów. Gatunek ten jest objêty
ochron¹ na mocy prawa
europejskiego oraz krajowego. Z jednej strony bobry
wp³ywaj¹ pozytywnie na
retencjê wodn¹ i zwiêkszanie ró¿norodnoœci w lasach,
z drugiej zaœ przyczyniaj¹
siê wywo³ywania wielu
szkód. Jak zaznacza Nadleœniczy Henryk R¹¿ewski
„bóbr powoduje szkody obgryzaj¹c drzewa z kory,
œcinaj¹c drzewa na potrzeby
budowy tam i ¿eremi, a budowane przez niego zapory
przyczyniaj¹ siê do zalewania drzewostanów i ich
obumierania na skutek podtopienia. Niejednokrotnie
bobry naruszaj¹ tak¿e konstrukcje grobli stawowych
i dróg leœnych”.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
z punktu widzenia gospodarki leœnej wystêpowanie
³osia i bobra nie zawsze ma
korzystny wp³yw na lasy.
Jak temu zapobiec?
Tekst i foto: Dorota Kozdra

udzia³ w tej ogólnopolskiej
akcji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, których
g³ównym celem jest promocja inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Mali uczestnicy wycieczki terenowej po Nadleœnictwie Janów Lubelski nie
tylko poznali najwiêkszego
ptaka grzebi¹cego w Europie
- g³uszca, ale tak¿e zwiedzili
wystawê przyrodnicz¹, z któr¹ mamy przyjemnoœæ zapoznaæ siê w OEE „Lasy Janowskie”. Pod kierunkiem Ma³gorzaty Szkutnik z Oœrodka
Edukacji Ekologicznej „Lasy
Janowskie” i Jolanty Kiszka pracownika Zespo³u Parków

Krajobrazowych „Lasy Janowskie” zosta³y przeprowadzone zajêcia edukacyjne
w oparciu o prezentacjê multimedialn¹ na temat g³uszca
(zosta³a ona wykonana w ramach projektu), a tak¿e ró¿norodne gry i zabawy.
W szczególnoœci zosta³y
przybli¿one szczegó³y projektu „Ochrona g³uszca
w Nadleœnictwie Janów Lubelski w latach 2010 - 2012”,
który by³ realizowany m.in..
ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
na lata 2007 - 2013.
Tekst: Dorota Kozdra, foto:
Arch. OEE „Lasy Janowskie”

Nie umknie naszym oczom
Trwaj¹ prace w arboretum leœnym powstaj¹cym
w s¹siedztwie Oœrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy
Janowskie”. Przypomnijmy,
¿e w ubieg³ych latach przeprowadzono prace przygotowawcze, które polega³y na
ogrodzeniu terenu oraz wybudowaniu 3 po³¹czonych
ze sob¹ zbiorników wodnych. Warto zwróciæ uwagê,
¿e w celu u³atwienia poruszania siê po arboretum
stworzono wstêpn¹ sieæ dróg
i alejek. Jak zaznacza Henryk R¹¿ewski - Nadleœniczy
Nadleœnictwa Janów Lubelski - „arboretum ma docelowo zaj¹æ a¿ 42 ha.
W pierwotnej wersji zak³adano, ¿e oprócz roœlin rodzimych bêd¹ to kolekcje
drzew i krzewów gatunków
obcych, którym towarzyszyæ mia³y ciekawe byliny,
w tym gatunki chronione. Na
razie skupiliœmy siê na
stronie, gdzie mieœci siê
Oœrodek Edukacji Ekologicznej”. Obecne prace jakie
mo¿emy zaobserwowaæ dotycz¹c¹ nasadzenia krzewów i bylin. Ten etap odbywa siê pod okiem Magdaleny Pyz - specjalistki od
kszta³towania terenów zieleni i Ma³gorzaty Szkutnik
z Janowskiego nadleœnictwa.
„Prace nad stworzeniem
arboretum bêd¹ przebiega³y
etapami, uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoœci nasze oraz insty-

tucji deklaruj¹cych wspó³pracê - zaznacza Nadleœniczy - „dodaj¹c ostatnio
nawi¹zaliœmy kontakt z Ogrodem Botanicznym w Lublinie”, od którego otrzymaliœmy zestaw ciekawych
gatunków roœlin”.
„W dalszej kolejnoœci dodaje Bart³omiej Kosiarski
– Zastêpca Nadleœniczego
„planujemy wykonaæ docelow¹ sieæ alejek, z czasem
bêdziemy tak¿e arboretum
wyposa¿aæ w ma³¹ infrastrukturê, tak¹ jak ³awki,
obiekty na wodzie, czy si³ownie na wolnym powietrzu.
Nowym pomys³em jest tak¿e powstanie strzelnicy,
która jak myœlê znajdzie
zainteresowanie wœród turystów odwiedzaj¹cych Oœrodek Edukacji Ekologicznej”.
Przebywaj¹c na terenie arboretum z pewnoœci¹ naszym oczom nie umknie kolekcja krzewów i kwiatów,
które nadaj¹ klimat temu

miejscu. Zaznaczmy, ¿e dendrarium jest 32 tego typem
obiektem w naszym kraju.
Arboretum s³u¿yæ ma przede
wszystkim celom edukacyjnym i naukowym, ale ma
byæ tak¿e atrakcj¹ przyci¹gaj¹c¹ turystów i promuj¹c¹
walory przyrodnicze Lasów
Janowskich. Pomimo, ¿e teren jest monitorowany i patrolowany przez stra¿ników,
zauwa¿a siê uszkodzenia
krzewów, czy kwiatów. Czy
jest to ludzka bezmyœlnoœæ?
Trudno powiedzieæ, jednak¿e trzeba podkreœliæ, ¿e arboretum ma s³u¿yæ wszystkim i jak myœlê nasz¹ intencj¹ jest, aby nie szkodziæ
„tej przyrodzie”.
„Cz³owiek id¹cy poœród
przyrody, pachn¹cej, kwitn¹cej, pe³nej ptaków, ¿ycia
czuje siê dobrze, jest szczêœliwy, a mo¿e szczêœliwszy”
– tym zaproszeniem koñczy
rozmowê Nadleœniczy Henryk R¹¿ewski.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Bêd¹ przyznane
kolejne stypendia
im. Marii i Lecha
Kaczyñskich
Jedni wyró¿niaj¹ siê w konkursach
artystycznych, drudzy sportowych, jeszcze
inni w przedmiotach œcis³ych s¹ laureatami
konkursów wiedzy, wyró¿niaj¹ siê aktywnoœci¹ spo³eczn¹, jednak¿e znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji materialnej. Z myœl¹
o dalszej realizacji pasji, zainteresowañ
i talentów, tych wszystkich uczniów
powsta³ Komitet Organizacyjny zbiórki
publicznej pn.: Fundusz Stypendialny im.
Marii i Lecha Kaczyñskich. Fundusz ³¹czy
ideê upamiêtnienia postaci Patronów oraz
wspomagania finansowego utalentowanych dzieci z naszych szkó³ w powiecie
janowskim.
W sk³ad komitetu weszli przedstawiciele
mieszkañców powiatu na czele z Radnym
Sejmiku Województwa Lubelskiego Janem Frani¹, Starost¹ Janowskim - Jerzym
Bieleckim, Przewodnicz¹cym Rady Powiatu - W³adys³awem Sow¹, Burmistrzem
Janowa Lubelskiego - Krzysztofem
Ko³tysiem, Zastêpc¹ Burmistrza Janowa
Lubelskiego - Czes³awem Krzysztoniem,
Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej - Ew¹
Janus, Wójtem Gminy Godziszów Józefem Zbytniewskim. Zaznaczmy, ¿e
Komitet Organizacyjny Funduszu skupia,
oprócz inicjatorów, wielu ludzi z ca³ego
powiatu janowskiego, chc¹cych uczestniczyæ w tym przedsiêwziêciu.
W tym roku, dnia 31 maja 2015 roku,
odby³a siê ju¿ druga edycja zbiórki. Jej
forma by³a podobna jak w zesz³ym roku,
czyli by³a to zbiórka publiczna - kwesta do
puszek oraz dystrybucja cegie³ek.
Przypomnijmy, ¿e pierwsza edycja mia³a
miejsce wiosn¹ 2014 roku, w wyniku której
zebrano ponad 24 tys. z³, co umo¿liwi³o
przyznanie 24 stypendiów edukacyjnych
dla uczniów z Powiatu Janowskiego.
Uczniowie zostali uprzednio zg³oszeni
przez Proboszczów Parafii w porozumieniu
z dyrektorami szkó³.
Tekst: Dorota Kozdra

Gdy muzyka idzie w parze z histori¹ i tradycj¹
Odznakê honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”, na
tegorocznych obchodach Dnia
Dzia³acza Kultury, jaki mia³
miejsce 20 maja br. w Lokalnym Centrum Promocji i Kultury w Maliniu (gmina Chrzanów) z Gminy Janów Lubelski
otrzyma³ Aleksander Krzos
i Barbara Nazarewicz. Uroczystego wrêczenia odznaczeñ
dokona³ Jerzy Bielecki - Starosta Janowski.
Dnia 1 sierpnia 2015 roku minie
odk³adnie 30 lat, od kiedy
Barbara Nazarewicz zosta³a
zatrudniona w Muzeum Okrêgowym w Sandomierzu na
stanowisku Kierownika Oddzia³u - Muzeum Czynu Zbrojnego w Janowie Lubelskim.
Natomiast z dniem 1 stycznia
1996 r. objê³a funkcjê Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Janowie Lubelskim. Rok
póŸniej (w 1997 roku) otrzyma³a od Ministra Kultury i Sztuki,
Dyplom za zas³ugi w upowszechnianiu kultury, w 2009
roku pami¹tkowy Medal IPN,
Oddzia³ Lublin. Praca zawodowa, która jest muzealn¹ pasj¹
Barbary Nazarewicz to nie
tylko gromadzenie i ochrona
kultury materialnej i dziedzictwa niematerialnego zarówno archeologicznego, historycznego, jak i etnograficznego. Mówimy to o wystawach,
warsztatach edukacyjnych,
warsztatach muzealnych, badaniach archeologicznych (organizowanych w latach 1994 - 96
w Pikulach), sesjach i konferencjach naukowych. Warto
tu odnotowaæ, ¿e na pocz¹tku
lat 90. Pani Barbara realizowa³a
w Muzeum program ministerialny „Gin¹ce Zawody”, w ramach którego zosta³a za³o¿ona
szkó³ka garncarska przy janow-

skim muzeum i dziêki, któremu
reaktywowano dwie pracownie
garncarskie w £¹¿ku. Jest pomys³odawc¹, organizatorem
i realizatorem Ogólnopolskich
Spotkañ Garncarskich, które
odbywaj¹ siê cyklicznie od
2007 roku. Jeœli mówimy o kultywowaniu historii i obyczajów
regionu, nale¿y zaznaczyæ, ¿e
Barbara Nazarewicz wspó³organizuje razem z Zak³adem
Kultury Polskiej UMCS w Lublinie, na terenie Ziemi Janowskiej obozy naukowe dla studentów.
Dopowiedzieæ trzeba tak¿e
o badaniach etnomuzykologicznych, które odby³y siê
w 1994 roku wspólnie z Katedr¹
Muzykologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy w 2008 roku Miêdzynarodowe Warsztaty Sztuki
Wspó³czesnej „Interwencje”
z grup¹ plastyków z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Barbara Nazarewicz
jest autork¹ wielu artyku³ów
dotycz¹cych historii i kultury
Ziemi Janowskiej. Wœród nich
„Janów Lubelski 1640 - 2000”,
„Janów Lubelski w krêgu
historii, polityki, kultury i re-

Za nami I otwarte amatorskie Mistrzostwa
Janowa Lubelskiego w Pi³ce Rêcznej
Dnia 24 maja br. odby³y siê
w Janowie Lubelskim, I otwarte
amatorskie Mistrzostwa Janowa Lubelskiego w Pi³ce Rêcznej Mê¿czyzn, o puchar Przewodnicz¹cego
Powiatowego SZS,, Ziemia Janowska’’. Mistrzostwa odby³y siê dziêki
du¿emu zaanga¿owaniu p. Damiana
Kañczukowskiego, który wpad³ na
ten wspania³y pomys³ i zrealizowa³
go, a tak¿e klubowi ESKA, który
ufundowa³ puchary i medale dla
dru¿yn z klasy sportowej V B, oraz
Panu Przewodnicz¹cemu SZS,, Ziemia Janowska’’ Zbigniewowi Czaj-

kowskiemu Zbigniewowi i Panu
Ryszardowi Majkowskiemu, który
udostêpni³ nieodp³atnie halê sportow¹. Rozpoczê³a siê nowa, wspania³a
rywalizacja w dyscyplinie, któr¹
powinniœmy nazwaæ - narodow¹.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku bêdzie wiêcej dru¿yn i Pan
Starosta i Pan Burmistrz bêdzie nas
wspomaga³ w nastêpnej edycji!
Wyniki maj¹ siê nastêpuj¹co:
I MIEJSCE w turnieju zajê³a dru¿yna z Kocudzy, II miejsce Zespó³
Szkó³ im. W. Witosa, III m-ce
amatorzy z Janowa Lubelskiego -

Czerwoni, w grupie m³odzie¿y
I miejsce dru¿yna granatowych,
II miejsce dru¿yna niebieskich.
Zaznaczmy, ¿e oni tak¿e pojechali
pod koniec maja na XVII
Mistrzostwa Polski Dzieci, na
których w ubieg³ym roku zajêli V
miejsce. Ogromna grupa kibiców,
która g³oœno dopingowa³a dru¿yny,
udowadnia, ¿e Mieszkañcy Janowa
Lubelskiego czytaj¹ og³oszenia na
stronie janowskiej. Wszystkim
kibicom dziêkujemy i zapraszamy
na nastêpny turniej.
PSPzOI w Janowie Lubelskim

ligii”, „Wrzesieñ 1939 Janów
Lubelski”, „Laureaci nagrody
im. Oskara Kolberga”. Autorka
ksi¹¿ki „£¹¿ek Garncarski”,
redaktor naczelna od 2011 roku
czasopisma „Janowskie Korzenie”.
Aleksander Krzos jest instruktorem, muzycznym i kapelmistrzem orkiestr dêtych „Olek
Orkiestra” (utworzonej w 1997
r. przy Wiejskim Domu Kultury
w Godziszowie), dzia³aj¹cej
pod patronatem Janowskiego
Oœrodka Kultury i Gminnego
Oœrodka Kultury w Godziszowie, oraz niedawno powsta³ej orkiestry dêtej „SPOKO
ORKIESTRA”, utworzonej
przy Domu Kultury w Kocudzy.
Z chwil¹ podjêcia pracy w JOK
(1999 roku), o¿ywi³ dzia³alnoœæ
wielu dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów wokalnych,
instrumentalnych, solistów.
Mowa tu o grupie „Taka sobie
Orkiestra”, „GAJA”, czy „SUPERNOVE”. Wszystkie te zespo³y promowa³y i promuj¹
w dalszym ci¹gu (mówimy tu
o „GO MACHINE”) Janów
Lubelski na regionalnych,
wojewódzkich, czy ogólnopolskich festiwalach, przegl¹dach,

czy konkursach muzycznych
w Polsce. Pisz¹c o osi¹gniêciach Aleksandra Krzosa, nie
zapomnijmy, ¿e pod jego
kierunkiem zosta³o wypromowanych wiele m³odych
solistek, które podjê³y dalsz¹
naukê w szko³ach muzycznych.
Wœród nich nale¿y wymieniæ
Agnieszkê Wiechnik, Aleksandrê Hulak, Juliê Kierepka,
Agnieszkê £ukasik. Nie ukrywajmy, ¿e jednym z naj-wiêkszych sukcesów Aleksandra
Krzosa jest dzia³alnoœæ Orkiestry Dêtej „Olek Orkiestra”,
skupiaj¹cej mi³oœników muzyki
w ró¿nym przedziale wiekowym, w grupie znajduj¹ siê
tak¿e kobiety. Warto tu podkreœliæ, ¿e orkiestra wypracowa³a szeroki i urozmaicony
repertuar, od tradycyjnych marszów po utwory biesiadne, patriotyczne, religijne.
Koncertowa dzia³alnoœæ orkiestry nie skupia siê tylko w krêgu
Powiatu Janowskiego. Nale¿y
te¿powiedzieæ o wyjazdach
zagranicznych (w 2012 roku na
XX Miêdzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dêtych w Chorwacji), jak i o udziale „Olek
Orkiestry” w wielu konkursach
i przegl¹dach o zasiêgu ogólnopolskim.
Przypomnijmy, ¿e odznaka
przyznawana jest osobom wyró¿niaj¹cym siê w tworzeniu,
upowszechnieniu i ochronie
kultury. Ustanowiono j¹ w 1969
roku. Jest ona wyró¿nieniem za
szczególne zas³ugi w zakresie
dzia³alnoœci spo³ecznej stanowi¹cej istotny wk³ad w rozwój
muzyki, literatury, tradycji,
teatru. Odznakê przyznaje
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto; Edyta So³tys

Nadzieja
Nawet nic – nieistnienie
U stwórcy mo¿e byæ
Piêknem, prawd¹ i ¯yciem
Przecie¿ my siê wywodzimy
z nicoœci
A ¿yjemy z mi³oœci
Marian Tyra

Sprostowanie
W numerze 2(54) marzec
2015 roku, na ³amach Gazety
Janowskiej zosta³ zamieszczony
artyku³ „Co s³ychaæ w janowskim Klubie Literatów”, w którym podano, ¿e autorem wiersza
„Wielki Pi¹tek” jest Pan Marian
Tyra. Za nieœcis³oœæ przepraszamy, autorem wiersza jest Pan
Zbigniew Zieliñski.

Ma³y chochlik zakrad³ siê tak¿e
na stronê 6, na której to zosta³ zamieszczony wywiad z Antonim
Kulp¹. W sk³adzie ówczesnej
Rady Gminy i Miasta Janowa
Lubelskiego zosta³a podana Pani
Radna Ewa Drzazga, powinno
byæ Pani Radna Jadwiga Drzazga.Za pomy³kê redakcja przeprasza.
Dorota Kozdra

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci naszej
pracownicy i kole¿anki

Renaty Momot
W imieniu w³aœcicieli Firmy „JANEX”
oraz wszystkich pracowników pragniemy
przekazaæ wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i otuchy dla rodziny zmar³ej
Œ.P. Renaty ³¹cz¹c siê w bólu i ¿a³obie.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamiêci.
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Jak diagnozowaæ problem przemocy w rodzinie?
Dom rodzinny, spostrzegamy
jako œrodowisko mi³oœci i opieki,
bezpieczne i ciep³e miejsce domowego ogniska, schronienie przed
ca³ym z³em zewnêtrznego œwiata.
Jednak pamiêtajmy, i¿ dla wielu
ludzi dom rodzinny mo¿e staæ siê
lub ju¿ jest miejscem terroru i cierpienia, zagro¿enia i poni¿enia, lêku
i rozpaczy. Do niedawna niewiele
o tym mówiono i pisano, z wyj¹tkiem koszmarnych opowieœci o „rodzinach z marginesu”, stanowi¹cych w œwiadomoœci spo³ecznej znikomy u³amek populacji. Od kilku lat
w Polsce coraz czêœciej pos³ugujemy siê terminem "przemoc w rodzinie" lub nieco ³agodniejszym
"przemoc domowa". Przemoc „karmi siê” milczeniem zarówno ofiar,
jak i jest dramatem osób ni¹
dotkniêtych. Obojêtnoœæ i milczenie
otoczenia staj¹ siê w skali spo³ecznej bezpoœrednim czynnikiem utrudniaj¹cym procesy zdrowienia
ofiary wieloletniej przemocy.
W poszukiwanie skutecznych form
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie i pomagania jej ofiarom
anga¿uje siê wielu profesjonalistów
i wolontariuszy, organizacji pozarz¹dowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to ³atwe zadanie,
bowiem, œrodowisko rodzinne jest
i powinno byæ skutecznie chronione
przed ingerencjami zewnêtrznymi.
Zajmowanie siê przemoc¹ domow¹
wymaga zarówno wnikliwego rozumienia z³o¿onoœci zjawisk wystêpuj¹cych w ¿yciu rodzinnym, jak
i szczególnej troski i rozwagi
w trakcie interwencji.
Bardzo wa¿nym dzia³aniem w zajmowaniu siê problemem przemocy
w rodzinie by³o utworzenie Zespo³u
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, który
zosta³ powo³any Zarz¹dzeniem
Burmistrza Janowa Lubelskiego nr
26/2012 z dnia 25 maja 2012 r.,
mieszcz¹cy siê przy ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza 23, 23-300
Janów Lubelski, tel. 15 87-24-676,
w którym to okreœlony zosta³ sk³ad
osobowy Zespo³u tj. przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alko-

holowych, Placówek oœwiaty, Oœrodka Zdrowia SPZZOZ, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Oœrodka Interwencji Kryzysowej,
Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej
i Poradni Leczenia Uzale¿nieñ
SPZZOZ w Janowie Lubelskim.
Zespó³ Interdyscyplinarny jest
elementem Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy. Jest narzêdziem systemowej
wspó³pracy: lokalnych instytucji,
podmiotów okreœlonych w ustawie
oraz s³u¿b. G³ównym zadaniem
Zespo³u zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493 z pózn. zm.) jest integrowanie
i koordynowanie dzia³añ podmiotów uprawnionych do interwencji
i pomocy w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz
specjalistów dzia³aj¹cych w tej
dziedzinie. Realizowane jest ono
m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura „Niebieskiej Karty” ma charakter interwencyjny - uruchamia siê j¹ w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia
wyst¹pienia zjawiska przemocy w
rodzinie. Za³o¿yæ j¹ mog¹ przedstawiciele: Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Policji, Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Placówek
Oœwiatowych - nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz Ochrony Zdrowia m.in. lekarze i pielêgniarki.
Procedura „Niebieskiej Karty” mo¿e byæ wszczêta bez zgody osób
zaanga¿owanych w sytuacjê przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.
Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowañ pod k¹tem zapewnienia bezpieczeñstwa i przywrócenia
godnoœci osobom s³abszym, nara¿onym na skrzywdzenie. Mówi¹c tu
o zadaniach instytucji tworz¹cych
Zespó³ Interdyscyplinarny, nale¿y odnotowaæ, ¿e ka¿dy podmiot
ma bezpoœredni wp³yw na rozpoczêcie procesu zatrzymania przemocy przez wszczêcie procedury
Niebieskie Karty i jest za to odpowiedzialny w sensie prawnym
i spo³ecznym. Na poszczególne
podmioty zosta³y na³o¿one obo-

wi¹zki, wynikaj¹ce z umocowañ
prawnych. Coraz czêœciej podejmowane s¹ próby oddzia³ywania na
sprawców, które zmierzaj¹ do nauczenia ich samokontroli i wyzwolenia spod wp³ywu na³ogowej agresywnoœci. Przypominaj¹ one trochê
terapiê choroby alkoholowej i maj¹
na celu zapobieganie nawrotom
agresji.
Przemoc w rodzinie - nale¿y przez
to rozumieæ jednorazowe albo
powtarzaj¹ce siê umyœlne dzia³anie
lub zaniechanie naruszaj¹ce prawa
lub dobra osobiste osób (cz³onków
rodziny) w szczególnoœci nara¿aj¹ce te osoby na niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia, zdrowia, naruszaj¹ce
ich godnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹,
wolnoœæ, w tym seksualn¹, powoduj¹ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak¿e wywo³uj¹ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniêtych przemoc¹
– definicja przyjêta w ustawie z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie (Dz. I.
z 2005 r. Nr. 180, poz. 1493 z póŸn.
zm.) Dzieci wzrastaj¹ce wœród przemocy w domu s¹ czêsto zapomnianymi jej ofiarami. Doznaj¹ przemocy nie tylko wtedy, gdy s¹ bezpoœrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpi¹ i s¹ krzywdzone tak¿e
wtedy, gdy s¹ œwiadkami przemocy
doros³ych. Czêsto przejawy przemocy domowej s¹ spektakularne
i nie mamy ¿adnych w¹tpliwoœci
w jej rozpoznawaniu. Potrzebne jest
jednak okreœlenie praktycznych
kryteriów wskazuj¹cych na obecnoœæ przemocy w bardziej z³o¿onych przypadkach. Przemoc jest
procesem (nie pojawia siê znienacka, rozwija siê, tworz¹c cykle przemocy), ma tendencjê do powtarzania siê (rzadko jest jednorazowym
epizodem), narasta (nie zatrzymana

przybiera na sile ), jest nagradzaj¹ca
(tzn. Daje szybkie efekty, dlatego
tak trudno sprawcy z niej zrezygnowaæ), nie jest zjawiskiem niezale¿nym od udzia³u cz³owieka (cz³owiek jest zdolny do radzenia sobie
z si³ami, które czyni¹ go sprawc¹).
Formy przemocy; Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju dzia³ania
bezpoœrednie z u¿yciem si³y, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie,
obezw³adnianie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie
otwart¹ rêk¹, piêœci¹ lub przedmiotami, oblewanie wrz¹tkiem lub
substancjami ¿r¹cymi, u¿ycie broni.
Przemoc psychiczna - prowadzi do
zniszczenia pozytywnego obrazu
w³asnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyœmiewanie, poni¿anie, upokarzanie,
zawstydzanie, narzucanie w³asnych
pogl¹dów, ci¹g³e krytykowanie,
kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludŸmi, stosowanie
gróŸb, szanta¿owanie.
Przemoc seksualna - wymuszanie
ró¿nego rodzaju niechcianych zachowañ w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk
seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form wspó³¿ycia, a tak¿e krytykowanie zachowañ seksualnych.
Przemoc ekonomiczna - prowadzi
do ca³kowitego uzale¿nienia finansowego od sprawcy, np. poprzez
odbieranie zarobionych pieniêdzy,
uniemo¿liwianie podjêcia pracy,
niezaspokajanie podstawowych
potrzeb rodziny, okradanie, zaci¹ganie kredytów i zmuszanie do zaci¹gania po¿yczek wbrew woli wspó³ma³¿onka.
Zaniedbanie - ci¹g³e niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemo¿liwianie zaspokajania
podstawowych potrzeb fizjologicznych (zwi¹zanych ze snem, jedzeniem, higien¹). Odpowiedzialnoœæ
za przemoc zawsze ponosi sprawca
(niezale¿nie od tego, co zrobi³a ofiara). Pamiêtajmy tak¿e, ¿e przemoc
jest przestêpstwem! A brak stosownej reakcji mo¿e doprowadziæ do
tragedii. Dlatego ka¿dy, kto o niej
wie, zarówno osoby doœwiadczaj¹ce przemocy jak i jej œwiadkowie,

instytucje i osoby prywatne, powinny zg³aszaæ jej wystêpowanie do
w/w instytucji. Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”: Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego
92, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15
87-10-210; Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza
23, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15
87-24-676; Zespó³ Kuratorskiej
S³u¿by S¹dowej, ul. Zamoyskiego
99,23-300 Janów Lubelski, tel. 15
87-20-050 wew. 8; Prokuratura
Rejonowa w Janowie Lubelskim, ul.
Wojska Polskiego 19a, 23-300
Janów Lubelski, tel 15 87-20-784;
S¹d Rejonowy w Bi³goraju z/s
w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów
Lubelski, tel. 15 87-20-050;
Oœrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Ogrodowa nr 20, 23-300 Janów
Lubelski, tel. 15 87-23-345; Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ, ul. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów
Lubelski (dawny hotel pielêgniarek
pok.110), tel.15 87-24-611; Punkt
Konsultacyjny dla Rodzin „HUMANUS”- Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna, ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza
23, 23-300 Janów Lubelski, tel.15
81-42-251; Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy
medycznej mo¿e oczekiwaæ zarówno za³o¿enia „Niebieskiej Karty”
jak równie¿ bezp³atnego wydania
zaœwiadczenia o stanie zdrowia
(wzór okreœlony w Rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 22 paŸdziernika 2010), bez koniecznoœci
wykonywania obdukcji); Katolickie
Centrum Pomocy Rodzinie, ul.
Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski,
tel. 15 87-20-111; Gminna Komisja
ds.Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Urz¹d
Miejski w Janowie Lubelskim, ul. J.
Zamoyskiego 59, 23-300 Janów
Lubelski, tel. 15 87-24-330.
Jeœli nie wiesz, co zrobiæ w takiej
sytuacji przyjdŸ do naszego
oœrodka - doradzimy ci.
Marta Momot – Starszy Kurator
Zawodowy, Zasêpca
Przewodnicz¹cego Zespo³u
Interdyscyplinarnego

Uwaga na
Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy
domokr¹¿ców
w powiecie janowskim - nabór do projektu
Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim przystêpuje do realizacji projektu pn. "Aktywizacja
osób m³odych pozostaj¹cych bez
pracy w powiecie janowskim (I)
"wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach: Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
Oœ priorytetowa I Osoby m³ode
na rynku pracy.
Dzia³anie 1.1. Wsparcie osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy na
regionalnym rynku pracy.
Poddzia³anie 1.1.2. Wsparcie
udzielone z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach projektu realizowane
bêd¹ nastêpuj¹ce formy wsparcia
dla 234 osób: sta¿e dla 177 osób,
bony szkoleniowe dla 15 osób,
2 szkolenia dla 32 osób pn. "Technika komputerowa w ksiêgowoœci"
oraz "Operator koparko - ³adowarki
Kl.III", dofinansowanie podjêcia
dzia³alnoœci gospodarczej dla 10
osób (jednorazowe œrodki na rozpo-
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czêcie dzia³alnoœci gospodarczej).
Wsparciem objête zostan¹ osoby
m³ode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie
Pracy jako bezrobotne (nale¿¹ce do
I lub II profilu pomocy), które nie
uczestnicz¹ w kszta³ceniu i szkoleniu (tzw. m³odzie¿ NEET - osob¹
z kategorii NEET jest osoba, która
spe³nia ³¹cznie trzy nastêpuj¹ce
warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie
kszta³ci siê (tj. nie uczestniczy
w kszta³ceniu formalnym w trybie
stacjonarnym), nie szkoli siê (tj. nie
uczestniczy w pozaszkolnych zajêciach maj¹cych na celu uzyskanie,
uzupe³nienie lub doskonalenie
umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy) .
W grupie osób do 30 roku ¿ycia
priorytetowe osoby to:

• osoby bezrobotne niepe³nosprawne, tj. posiadaj¹ce aktualne
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci;
• osoby d³ugotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.
Wsparcie dla osób m³odych do 30
roku ¿ycia bêdzie udzielane zgodnie ze standardami okreœlonymi
w Planie realizacji Gwarancji dla
m³odzie¿y w Polsce, tzn. w ci¹gu
czterech miesiêcy osobom m³odym
zostanie zapewniona wysokiej jakoœci oferta zatrudnienia, dalszego
kszta³cenia, przyuczenia do zawodu lub sta¿u.
W ramach projektu realizowana
bêdzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo - edukacyjna osób m³odych, opieraj¹ca siê
na identyfikacji potrzeb osób
m³odych pozostaj¹cych bez zatrudnienia oraz diagnozowaniu mo¿li-

woœci w zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy
osób m³odych, czyli zgodnie z ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie
Indywidualnego Planu Dzia³ania
(IPD) oraz poradnictwo zawodowe
/poœrednictwo pracy.
Osoby zainteresowane udzia³em
w projekcie, które maj¹ ustalony
I lub II profil pomocy, powinny
z³o¿yæ u swojego doradcy klienta
czytelnie wype³nion¹ Ankietê
rekrutacyjn¹ do projektu (aktualna
wersja Ankiety do pobrania poni¿ej).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ u swojego doradcy klienta.
Koordynator projektu- Anna Wojtan, nr. tel. 15 8720 240 wew.29,
pok. 8.
Nabór wniosków na dofinansowanie dzia³alnoœci gospodarczej
prowadzony bêdzie od dnia
01.06.2015 r. do dnia 12.06.2015 r.

Z³odzieje, domokr¹¿cy siêgaj¹
do ró¿nych sposobów, by wejœæ do
naszych domów. Przedstawiaj¹ siê
za urzêdników, inkasentów, pomoc
spo³eczn¹ czy te¿ sprzedawców obwoŸnych, oferuj¹cych atrakcyjne
towary. Na ofiary wybieraj¹ najczêœciej starsze samotnie mieszkaj¹ce
osoby, które w dobrej wierze
pozwalaj¹ na wejœcie do domu.
Janowska Policja apeluje do mieszkañców, aby nie otwierali drzwi
obcym osobom, poniewa¿ bardzo
szybko mog¹ staæ siê ofiarami osób
o nieuczciwych zamiarach. Oszuœci
wykorzystuj¹ ka¿d¹ nawet chwilow¹ nieuwagê, aby dokonaæ kradzie¿y wartoœciowych przedmiotów czy gotówki. Je¿eli odwiedzaj¹cy nas staje siê natarczywy
nale¿y niezw³ocznie zadzwoniæ na
numer alarmowy policji 997 i anonimowo informowaæ o niepokoj¹cych nas zdarzeniach staraj¹c siê
jednoczeœnie zapamiêtaæ jak najwiêcej szczegó³ów dotycz¹cych zarówno wygl¹du nieznajomego jak
równie¿ numerów rejestracyjnych
samochodu, którym siê porusza.
Faustyna £azur - KPP w Janowie
Lubelskim

Jaki jest g³ówny problem funkcjonowania Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego?
– odpowiada Zdzis³aw Sa³dan – ordynator i kierownik janowskiego SOR
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, jak inne oddzia³y
tego typu ma krótk¹
historiê. W przypadku janowskiego SOR-u to dopiero, a mo¿e a¿ 14 lat.
Przypomnijmy, ¿e pierwszym ordynatorem SOR
by³ lek med. Piotr Roczniak, kolejno lek med.
Henryka Kura, obecnie lek
med. Zdzis³aw Sa³dan,
który od 12 lat pe³ni funkcjê ordynatora i kierownika pogotowia. „Od pocz¹tku bra³em udzia³ w tworzeniu tej struktury, której
obecnoœæ w szpitalu jest
efektem dzia³ania wielu
osób i stanowi wa¿ny element podnosz¹cy presti¿ naszego szpitala” - zaznacza
na pocz¹tku rozmowy
Zdzis³aw Sa³dan.
Zanim powiemy o funkcjonowaniu janowskiego
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, zaznaczmy, ¿e
wed³ug przyjêtych za³o¿eñ
przy reformie ochrony
zdrowia to oddzia³y, które
maj¹ siê zajmowaæ sytuacjami nag³ego zagro¿enia
¿ycia. Mówimy tu o ofiarach wypadków, poparzeñ,
sytuacjach nag³ego pogorszenia zdrowia np. zawa³ami miêœnia sercowego itp.
„Funkcja i zakres dzia³ania
janowskiego SOR jest nie-

zmienna od samego pocz¹tku, ale stale ulepszane s¹ zasady dzia³ania tego oddzia³u.
To czym siê zajmujemy, definiuje g³ównie ustawa i ratownictwie medycznym i rozporz¹dzenia o SOR-ach” podkreœla ordynator Sa³dan.
D. K. - Czy to prawda, ¿e
w przysz³oœci planujê siê
budowê zupe³nie nowego
budynku do udzielania
œwiadczeñ?
Z. S. - Tak planowana jest
budowa zupe³nie nowego
budynku SOR na obecnym
wewnêtrznym parkingu
szpitala. Oczywiœcie powodzenie ca³ego projektu jest
uzale¿nione od skutecznoœci
procesu aplikacji o œrodki
z UE. Projektowany budynek ma spe³niaæ wszystkie
wymagania stawiane nowoczesnym SOR-om. Ma byæ
zintegrowany z pomieszczeniami pogotowia ratunkowego.
D. K. - Czy to jedyne plany
dotyczyc¹ce rozbudowy
SOR?
Z. S. - W bezpoœrednim s¹siedztwie szpitala projektowane jest lotnisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Aktualnie helikoptery
l¹duj¹ na adaptowanej powierzchni przy szpitalu,
która nie spe³nia wszystkich
standardów.

D. K. - Iloœæ pacjentów
przyjmowanych w SOR w
Janowie Lubelskim roœnie…
Z. S. - Odpowiadaj¹c na to
pytanie, chcia³bym tu zaznaczyæ, ¿e przez SOR trafia do
oddzia³ów szpitalnych wiêkszoœæ pacjentów. W roku
2013 roku by³o to 4800 pacjentów, natomiast w 2014
roku (stan na 30 grudnia)
by³o 6150 pacjentów. Jest to
ponad 20% przyrost. Chcia³bym tu zaznaczyæ, ¿e ponad
20 % pacjentów to mieszkañcy innych powiatów,
którzy wybieraj¹ janowski
SOR pokonuj¹c specjalnie w
tym celu dziesi¹tki kilometrów. Nasz SOR dziêki
dofinansowaniu z UE jest
wyposa¿ony w nowoczesny
sprzêt diagnostyczno- leczniczy, jest w pe³ni skomputeryzowany.
D. K. - Z jakimi problemami przychodz¹ pacjenci?
Z. S. - Do SOR zg³aszaj¹ siê
pacjenci z wszelkimi dolegliwoœciami. Oprócz tych,
którzy rzeczywiœcie powinni
tutaj otrzymaæ œwiadczenie
jest wiele osób które chc¹
„omin¹æ” swojego lekarza
rodzinnego i zg³aszaj¹ siê
bezpoœrednio do SOR. Problem nasila siê zw³aszcza na
wiosnê i jesieni¹, kiedy

kolejki u lekarzy rodzinnych
s¹ d³u¿sze. Wywo³uje to
niestety wiele konfliktów.
Po pierwsze nadmiernie
obci¹¿ony personel SOR,
nie jest w stanie udzielaæ
œwiadczeñ, które nie s¹
w zakresie jego dzia³alnoœci.
Po drugie system opieki
medycznej jest tak pomyœlany, aby w SOR pacjent, który
jest w stanie zagro¿enia
¿ycia otrzyma³ natychmiastow¹ pomoc, a nie czeka³
w kolejce z innymi, którzy
powinni byæ za³atwieni
w innych miejscach systemu. Niestety prawda jest
taka, ¿e sami pacjenci wymuszaj¹cy nienale¿ne im
œwiadczenia w SOR, powoduj¹ obni¿enie jakoœci obs³ugi tych dla których ten
oddzia³ zosta³ stworzony. To
nie jest jednak oczywiœcie
tylko problem Janowa Lubelskiego.
Na zjazdach ratownictwa
medycznego prezentowane
s¹ prace analizuj¹ce pracê
SOR-ów w innych miastach,
gdzie liczba nienale¿nych
œwiadczeñ udzielanych
w SOR dochodzi do 60 %.
D. K. - Jak SOR mo¿e temu
zapobiec?
Z. S. - Celem usprawnienia
wprowadziliœmy w zesz³ym
roku system TRIAGE, czyli
system segregacji pacjen-

Bezp³atne badania medyczne dla 4 tys. osób

Pikniki zdrowotne dla mieszkañców Powiatu Janowskiego po³¹czone z wydarzeniami sportowymi oraz konkursami, wydanie
ksi¹¿ki kucharskiej z przepisami
mieszkañców powiatu - „Powiat
Janowski od kuchni - kuchnia od
serca i dla serca”, a przede wszystkim wykonanie bezp³atnych badañ
dotycz¹cych zmierzenia wskaŸnika
BMI, poziomu glukozy i cholesterolu, wykonanie badania EKG
wœród osób od 35 do 64 lat (4000
mieszkañców) to cele projektu, jaki
realizuje Powiat Janowski pod nazw¹ „WeŸ sobie zdrowie do serca”.
Projekt rusza ju¿ w czerwcu 2015
roku i bêdzie trwa³ przesz³o 3 miesi¹ce na terenie wszystkich gmin
Powiatu Janowskiego. Badania
bêd¹ prowadzone w tzw. punktach
medycznych. Warto tu podkreœliæ,
¿e dzia³ania profilaktyczne bêd¹
podzielone na nastêpuj¹ce etapy:
dzia³ania w ramach punktów porad:
Mobilnego i Stacjonarnego, realizacja badañ laboratoryjnych i wstêpnych wizyt lekarskich, realizacja
pog³êbionych badañ diagnostycz-

nych oraz ponowna wizyta lekarska
w celu podsumowania diagnozy
i ukierunkowania ewentualnego
leczenia, wsparcie dietetyka i instruktorów rekreacji ruchowej. Zaznaczmy, ¿e na poziomie pog³êbionych badañ diagnostycznych realizowane bêd¹ us³ugi medyczne
œwiadczone przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim na podstawie
specjalnego Porozumienia. Punkt
Mobilny, bêdzie to punkt funkcjonuj¹cy objazdowo w ró¿nych miejscowoœciach na terenie powiatu
janowskiego. Bêdzie on funkcjonowa³ w zale¿noœci od warunków
pogodowych w oznakowanym namiocie lub na wyodrêbnionej przestrzeni w pomieszczeniach zamkniêtych. Punkt bêdzie lokowany
w miejscach szczególnie uczêszczanych przez mieszkañców,
m.in. w urzêdach, szko³ach. Warto
tu zaznaczyæ, ¿e w ramach Punktów
oferowane bêd¹ bezp³atne nastêpuj¹ce us³ugi: oferowanie broszur
informacyjnych i materia³ów promocyjnych, wype³nienie ankiety
zdrowotnej, okreœlenie wskaŸnika
BMI, konsultacja dietetyka i instruktora rekreacji ruchowej (Punkt
Mobilny), pomiar ciœnienia krwi,
pomiar poziomu glukozy i cholesterolu, badanie EKG, konsultacja
lekarska zakoñczona ewentualnym
skierowanie do dalszego etapu
badañ diagnostycznych.
Na temat zakresu programu rozmawiano dnia 28 kwietnia br., na semi-

narium otwieraj¹cym realizacje
projektu. Aneta Sosnówka - koordynator projektu oraz Artur Pizoñ –
asystent koordynatora z ramienia
Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim, omówili za³o¿enia programu, z wyszczególnieniem dzia³añ wchodz¹cych w jego zakres.
W trakcie seminarium zosta³y wyg³oszone prelekcje dotycz¹ce chorób uk³adu kr¹¿enia w kontekœcie
projektu, na temat: „Choroby cywilizacyjne”, „Psychospo³eczne
czynniki ryzyka sercowo - naczyniowego”, „¯ywieniowe aspekty
ryzyka chorób serca”. Podkreœlmy,
¿e w zwi¹zku z realizacj¹ projektu,
w dniu 14 czerwca 2015 roku
w Janowie Lubelskim odbêdzie siê
Piknik Zdrowotny podczas którego
bêdzie mia³a miejsce prezentacja
dzia³aj¹cych na terenie powiatu
janowskiego organizacji pozarz¹dowych, klubów, a tak¿e podmiotów posiadaj¹cych ofertê rekreacji ruchowej lub promuj¹ce
aktywny sposób spêdzania czasu.
„WeŸ sobie zdrowie do sercaprogram profilaktyki i promocji
zdrowia w zakresie chorób uk³adu
kr¹¿enia w powiecie janowskim”
realizowany jest w ramach Programu PL 13 „Ograniczenie spo³ecznych nierównoœci w zdrowiu” dofinansowanego z funduszy norweskich - Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009 - 2014, oraz
z bud¿etu pañstwa.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

tów. Wprowadzony system
ma na celu poprawê funkcjonowania oddzia³u. Szybkoœæ
udzielonej pomocy zale¿y
przede wszystkim od stanu
zdrowia, a nie od kolejnoœci
zg³oszenia. Pacjenci dzieleni s¹ na grupy oznaczone
kolorami. Pacjenci z grupy
czerwonej s¹ obs³ugiwani
natychmiast, a z niebieskiej
czekaj¹ d³u¿ej. Chodzi o dostosowanie szybkoœci interwencji lekarskiej do stanu
klinicznego.
D. K. - Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e Nocna i Œwi¹teczna Opieka Lekarska i Pielêgniarska pe³ni funkcjê
pomocn¹ dla Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego?
Z. S. - Nocna i Œwi¹teczna
Opieka Lekarska i Pielêgniarska s³u¿y pacjentom
innym, ni¿ ci, którzy s¹
przyjmowani w Oddziale
Ratunkowym. Jak wspomnia³em wczeœniej SOR
powinien zajmowaæ siê stanami bezpoœredniego zagro¿enia dla pacjenta. Przypadki, przyk³adowo np.
zwyk³ych przeziêbieñ,
bólów brzucha za³atwia
Nocna Opieka Lekarska.
Dziêkujê za rozmowê.
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy w Janowie Lubelskim œciœle wspó³pracuje

z oddzia³em intensywnej
terapii i anestezjologii
w zakresie leczenia pacjentów z zagro¿eniem ¿ycia,
z pracowni¹ diagnostyki
obrazowej, w szczególnoœci z pracowni¹ tomografu komputerowego,
w celu przeprowadzenia
szybkiej i dok³adnej
diagnostyki, z lekarzami
z innych oddzia³ów w zakresie konsultacji, w szczególnoœci chirurgicznych,
ortopedycznych, pediatrycznych, w celu postawienia prawid³owej diagnozy i zastosowania optymalnego leczenia, z zespo³ami ratownictwa medycznego w zakresie transportu pacjenta do SOR
w przypadku nag³ego pogorszenia stanu zdrowia
pacjenta i udzielenia mu
pierwszej pomocy oraz
w zakresie przewiezienia
pacjenta z SOR w stanie
ciê¿kim do oœrodka o wy¿szych referencjach.
Przypomnijmy, ¿e w szpitalu funkcjonuj¹ 2 zespo³y
wyjazdowe: specjalistyczny zespó³ wyjazdowy
i podstawowy zespó³ wyjazdowy. W 2013 roku,
zakupiono now¹ karetkê
wyposa¿on¹ w nowoczesny
sprzêt specjalistyczny.
Dorota Kozdra

Ten „ma³y” dar ¿ycia

Po raz kolejny komórki z krwi
pêpowinowej uratowa³y ¿ycie. Od
pierwszego ich wykorzystania minie
æwieræ wieku. W tym czasie na œwiecie wykonano ponad 30 tys. przeszczepieñ macierzystych komórek
krwiotwórczych z krwi pêpowinowej. Taki zabieg przeprowadzono
w janowskim szpitali, na Oddziale
ginekologiczno - po³o¿niczo - noworodkowym . Jak zaznacza lek. med.
Roman Kaproñ - „schorzenia,
w których komórki macierzyste s¹
stosowane standardowo to w przypadku ostrej przewlek³ej bia³aczce,
cukrzycy typu I, guzy i chorobach
uk³adu centralnego, nowotworach
z³oœliwych, oraz zespo³ach autystycznych u dzieci”.
Pacjentk¹ by³a Anna Podpora z Janowa Lubelskiego. Matka dwóch synów” starszego Karola, i najm³odszego urodzonego w maju - Bartosza. Jak zaznacza Pani Ania „Krew
pêpowinowa jest Ÿród³em komórek
macierzystych. Odbierana jest krew
w ¿y³y przed porodem. Jest to wiec
zabieg ca³kowicie bezbolesny i neutralny dla Matki i Dziecka. Pozyskania dokonuje przeszkolona po³o¿na,
korzystaj¹c ze specjalnego zestawu
do pozyskania krwi pêpowinowej.
Nastêpnie krew transportuje siê
w zestawie do laboratorium, do Polskiego Banku Komórek Macierzystych w Warszawie. Pozyskanie

krwi jest mo¿liwe w szpitalach, kore
wspó³pracuj¹ z bankami krwi pêpowinowej”.
Komórki macierzyste z krwi pêpowinowej pobrane podczas porodu mog¹
byæ u¿yte w przysz³oœci w leczeniu
powa¿nej choroby. Dlatego bywaj¹
nazwane „biologiczn¹ polis¹”, której
zadaniem jest zabezpieczenie zdrowia i ¿ycia Dziecka. Komórki s¹ badane w Polskim Banku Komórek
Macierzystych w Warszawie. Iloœæ
pozyskanej krwi pêpowinowej waha
siê od kilku do nawet 250ml. Przeciêtne jest to oko³o 80 mln. Jednak
o wartoœci krwi œwiadczy nie objêtoœæ, a iloœæ komórek macierzystych.
W przeciêtnej porcji krwi jest ich
oko³o 1 miliarda. Zwa¿ywszy, ze
przy przeszczepieniu potrzeba 20-25
milionów Komorek na kilogram
ciê¿aru cia³a biorcy, to przeciêtna
porcja wystarczy dla biorcy wa¿¹cego 40-50 kg.
Przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pêpowinowej s¹ obecnie
wykorzystywane przede wszystkim
w hematologii i onkologii, w leczeniu
chorób uk³adu krwiotwórczego takich jak: ostre bia³aczki, przewlek³a
bia³aczka szpilkowa, oraz zwojaka
zarodkowego, miêsaka pr¹¿kowano komórkowego, guzów oœrodkowego
uk³adu nerwowego i innych guzów
wieku dzieciêcego. Krew pêpowinow¹ mo¿na albo wykorzystaæ do
leczenia dziecka, od którego zosta³a
pozyskana, albo w niektórych przypadkach, jeœli jest to uzasadnione
medycznie, mo¿e ona pos³u¿yæ do
leczenia chorego rodzeñstwa. Koniecznym warunkiem w tych szczególnych przypadkach jest wykonanie
dodatkowych badan, maj¹cych na
celu okreœlenie, czy wystêpuje wystarczaj¹ca zgodnoœæ tkankowa pomiêdzy dawc¹ i biorc¹.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Jan Machulak
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Pi³karze z Zespo³u Szkó³
w Bia³ej w wojewódzkim
finale Coca Cola Cup

Gimnazjaliœci Zespo³u
Szkó³ w Bia³ej zajêli pierwsze miejsce w turnieju pi³ki
no¿nej, który by³ II etapem
eliminacji do fina³u wojewódzkiego Coca Cola Cup
2015. Turniej odby³ siê
6.05.2015 r. w Wierzchowiskach, a przeciwnikami
m³odych pi³karzy w drodze
do fina³u, byli zawodnicy
z Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach, Zespo³u Szkó³
w Chrzanowie, Zespo³u
Szkó³ w Starym Zamoœciu.
Dru¿yna z Bia³ej pokona³a
kolejno swoich rówieœników
z ZS Wierzchowiska 3:0, ZS
Chrzanów 2:0 oraz ZS Stary
Zamoœæ 2:0. Warto podkreœliæ, ¿e gimnazjaliœci z Bia³ej

wywalczyli awans do fina³u
wojewódzkiego Coca Cola
Cup po raz pierwszy. Na taki
sukces ch³opcy sumiennie
pracuj¹ podczas zajêæ lekcyjnych oraz treningów prowadzonych na Orliku w Janowie Lubelskim. Dru¿yna
wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Jargie³o Artur, Flis
Mateusz, Piêdzio Karol,
Myszak Dawid, Jargie³o
Mariusz, Bia³y Bart³omiej,
Kulpa Mateusz, Jakubiec
Konrad, £ukasik Mateusz,
Bober Jakub.
Dzieñ wczeœniej na obiektach sportowych gimnazjum
w Trzydniku Du¿ym, w walce o fina³ wojewódzki rywalizowa³y gimnazjalistki

z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej.
Niestety nasza dru¿yna zajê³a II miejsce, ulegaj¹c gospodyniom po bardzo wyrównanej walce 2:3.
W drugim meczu nasze
dziewczêta nie da³y szans
rówieœniczkom z gimnazjum w Poniatowej wygrywaj¹c 4:0. Dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Janacz Patrycja, Miœ
Izabela, Zarzycka Ewelina,
Wieleba Marta, Krajewska
Ma³gorzata, Michnik Magdalena, KuŸnicka Katarzyna, Pelc Ewelina, Kufera
Aleksandra.
Piotr G¹bka - Nauczyciel
wychowania fizycznego
Zespo³u Szkó³ w Bia³ej

JLKS OLIMP - pierwszy
w Myœlenicach

W dniu 25 kwietnia
2015r. odby³ siê XXVIII
Ogólnopolski Turniej im.
W³adys³awa Ruska M³odzików i Kadetów w Zapasach
Styl Klasyczny. Bardzo
dzielnie walczyli zapaœnicy
OLIMPU Janów Lubelski w
punktacji klubowej zdobyli I
miejsce. II miejsce zdoby³

24.

GKS Katowice, a III miejsce
miejscowy klub Dalin Myœlenice. Indywidualnie nasi
Zapaœnicy wywalczyli 9 medali: Z³ote medale: Lewandowski Piotr kat. 35kg,
Haase Albert kat. 54kg,
Litka Krzysztog kat. 69kg.
Srebrne medale: Kupiec
Eryk kat. 47kg, Paszajew

Jakub kat. 63kg. Br¹zowe
medale: Pyæ Jakub kat.
38kg, Kaproñ Dawid kat.
63kg, £ukasik Damian kat.
73kg, Moskal Grzegorz kat.
55kg. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany zosta³ Litka Krzysztof, Zwyciêzca kat. 69 kg.
JLKS OLIMP Janów Lubelski

Majowa przygoda
VII Krajoznawczy Rajd
Rowerowy „Szlakami Leœnego Skarbca”, przeszed³
ju¿ do historii. Jak na siedmiolatka trzeba przyznaæ, ¿e
wyrós³ nam ca³kiem zdrowo, bo wziê³o w nim udzia³
160. uczestników. To bardzo
mi³e dla organizatorów, ¿e
impreza cieszy siê takim
powodzeniem. W tym roku
wszystko by³o jak na zamówienie. Nawet pogoda
by³a idealna. No, ale có¿ siê
dziwiæ, gdy zamawia³o j¹ a¿
160. osób. Na rajdzie goœciliœmy cyklistów z Janowa,
Hrubieszowa, Hedwi¿yna,
Kraœnika, Bi³goraja, Lublina, Zamoœcia, Kocudzy,
Niska, Goraja, Branwi, Modliborzyc i Lubartowa. Proszê Pañstwa to byli bez ma³a
najsympatyczniejsi cykliœci
w Polsce.
Zwyczajowo przygoda zaczê³a siê w sobotê - 9 maja pod Oœrodkiem Edukacji
Ekologicznej Nadleœnictwa
Janów Lubelski, które ju¿ po
raz trzeci wspiera nas partnersko w organizacji rajdu.
Przy pomocy sympatycznej
pani Ma³gosi od edukacji
ekologicznej, szybko „zmontowaliœmy” sekretariat i ju¿
pierwsi rowerzyœci ustawili
siê po pami¹tkowe koszulki,
znaczki, mapy i wydawnictwa o naszej piêknej Ziemi
Janowskiej.
Ile nowych twarzy, ile znajomych z poprzednich edycji?
Powitania, wymiana wiadomoœci - gwarno i radoœnie.
Rajd tak jak w ubieg³ym
roku poprowadzi Borys Skiba (obserwatorzy.pl) z nim
siê nie zgubimy. Jeszcze
tylko Dyrektor Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim
(g³ównego organizatora rajdu) ¿yczy wszystkim przyjemnego, aktywnego wypoczynku i mo¿na wyruszaæ.
Honorowa runda po arboretum Oœrodka Edukacji Ekologicznej to pierwszy kilometr dzisiejszej przygody.
Dalej trasa prowadzi nas
przez Kruczek i Misiowy
Do³ek do Pikul, potem przez
Bykow¹ £¹kê i Przywary „Szlakiem Glinianych Garnków”, a¿ do zjazdu na Du¿¹
Grêpê. Tutaj postój.
Zostawiamy rowery i spacerkiem udajemy siê na pomost. S³oñce piêknie przygrzewa i b³yszczy na tafli
wody, wokó³ bujna soczysta
zieleñ, Borys snuje ciekawe
opowieœci o specyfice tego
rezerwatu, czas przestaje
mieæ znaczenie… piêknie.
Krótki komunikat przez
walkie talkie: „czekamy ju¿
w Zagrodzie Garncarskiej”,
sprowadza nas z powrotem
na ziemiê. Czas na regeneracjê nadw¹tlonych si³, naciskamy na peda³y i ju¿ za
chwilê w zagrodzie wita nas
przesympatyczna gospodyni
p. Ela Kurzyna wraz z ekipami MOSiR-u i Restauracji
„Sligo”, które ju¿ uwijaj¹ siê
przy smakowicie pachn¹cych, gor¹cych daniach.

Mo¿na usi¹œæ, odpocz¹æ,
miejsca wystarczy dla wszystkich. Borys opowiada
o £¹¿ku, jego tradycjach
garncarskich i specyfice
garncarskiego warsztatu.
Ale, ale, jeszcze do Janowa
kawa³ek drogi. Oci¹gaj¹c siê
¿egnamy £¹¿ek i ponownie
zanurzamy siê w ostêpy
leœne. Teraz droga wiedzie
nas przez S³odk¹ Wodê,
wzd³u¿ Gór Œwierszczowych, Gier³achy, Kantoliniec prosto pod wiatê ogniskow¹ Oœrodka Edukacji
Ekologicznej. Wokó³ roznosi siê zapach grillowanej
karkóweczki, œlinka a¿ cieknie…45 km za nami, dojechaliœmy wszyscy: najm³odszy uczestnik - 6 miesiêcy,
najstarszy - 75 lat, ma³a
Maja - 6 i pó³ roku na w³asnym rowerku… z tak¹ ekip¹
to i w ogieñ… Chwila oddechu przy ognisku i ju¿ Borys
zaprasza do konkursów.
Jest „opêtany wyœcig”, „gor¹ce hula hop”, „za i przeciw” oraz konkurs wiedzy
o samorz¹dzie, z okazji
obchodów 25 lat Samorz¹du
Gminnego. Nawet po takiej
trasie chêtnych do zabaw nie
brakuje, jak szkoda, ¿e ju¿
dzieñ chyli siê ku koñcowi.
Jeszcze tylko przeja¿d¿ka
pendzokiem i ju¿ Dyrektor
MOSiR zaprasza laureatów
konkursów po odbiór wywalczonych nagród.

B³yskaj¹ flesze, brawa
i œmiech rozbrzmiewaj¹
wœród drzew, s³oñce ginie za
horyzontem, ale ju¿ za rok…
VIII Krajoznawczy Rajd
Rowerowy… bêdziemy czekaæ.
Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim, pragnie bardzo gor¹co podziêkowaæ partnerom, wspó³organizatorom i sponsorom
rajdu, bez wsparcia których
impreza nie mog³aby siê
odbyæ, firmom i instytucjom: Nadleœnictwo Janów Lubelski, Oœrodek
Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, Gmina
Janów Lubelski, Bagienne
Bractwo Obserwatorów Terenowych - Janów Lubelski,
ul. Sukiennicza 13, Pub
i Restauracja „Sligo” - Artur
Kaproñ - Janów Lubelski, ul.
Kiliñskiego 41, Zak³ad
Przetwórstwa Miêsa „Matthias” Sp. z o.o. - Kolonia
Zamek 48.
Szczególne podziêkowania
kierujemy do Gospodyni Zagrody Garncarskiej w miejscowoœci £¹¿ek Garncarski,
pani El¿biety Kurzyny, za
gor¹ce przyjêcie i udostêpnienie miejsca na wytchnienie dla zdro¿onych uczestników rajdu.
Tekst i foto:
Ma³gorzata Deruœ

Na pocz¹tku by³o s³owo... póŸniej œwiat ksi¹¿ek, a w nim?
Gdy dziœ patrzymy na ksiêgarskie pó³ki, gdy przegl¹damy
pozycje, które siê na niej znajduj¹,
czy nie zastanawiamy siê czasem
nad prac¹ ludzi, dziêki którym
mamy do dyspozycji s³owo pisane.
Mówimy tu o pracy i funkcji
bibliotekarzy. Wiemy, jak wa¿ne w
¿yciu spo³eczeñstwa jest czytelnictwo. Kszta³tuje nie tylko kulturê
¿ycia codziennego, kszta³tuje
wnêtrze cz³owieka. Nie ukrywajmy, praca bibliotekarza jest we
wspó³czesnych czasach trudna,
poniewa¿ ¿yjemy w dobie informatyzacji, która coraz g³êbie, dotyka naszej codziennoœci.
Wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
dziêki pracy bibliotekarza, nasza
spo³ecznoœæ ma nie tylko dostêp do
bogatego ksiêgozbioru Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Janowie Lubelskim, ale równie¿
mo¿e uczestniczyæ w ciekawych
spotkaniach literackich, konkursach, wystawach promuj¹cych
kulturê s³owa pisanego.

Dnia 11 maja br. uczestniczyliœmy
w wyj¹tkowym spotkaniu z okazji
Dnia Bibliotekarza (ten Dzieñ
obchodzony jest 8 maja), podczas

którego zosta³y przywo³ane wspomnienia mieszkañców Janowa
Lubelskiego dotycz¹ce dawnego
funkcjonowania bibliotek w na-

szym mieœcie. Podkreœlono wartoœæ literatury, która do dnia
dzisiejszego ma szczególne znaczenie dla ka¿dego odbiorcy.

Czytanie na œniadanie
Mówi siê, ¿e dobra ksi¹¿ka na
dobranoc jest jak lek dla zmêczonych oczu, a có¿ powiedzieæ, gdy
dzieñ zaczynamy od ulubionej
literatury. Tym razem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Janowie Lubelskim
dnia 13 maja 2015 roku, zawitali
uczniowie z pierwszych klas
PSPzOI w Janowie Lubelskim,
pod kierunkiem Pañ Anny ¯ytko
i Teresy Mai³o. By³o to wyj¹tkowe spotkanie z literatur¹, poniewa¿ bajki Wies³awa Drabika
najm³odszym uczniom szko³y,
czyta³a Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Ja-

nowie Lubelskim. Zaznaczmy,
¿e niniejsze spotkanie cieszy³o
siê szczególnym zainteresowaniem. Po wys³uchaniu i zapozna-

niu siê z bajkami uczniowie,
chêtnie odpowiadali na pytania
zadane przez Pani¹ Przewodnicz¹c¹. Szczególnie zwrócili

HUMOR

uwagê na mora³y p³yn¹ce z zaprezentowanych bajek.
Tekst: Dorota Kozdra, foto;
Archiwum Bibliotek

Ta droga zbudowana jest ze wspomnieñ…
W 2015 r. obchodzimy Rok
Œw. Jana Paw³a II. Z tej okazji
szko³y, instytucje oœwiaty i kultury w szczególny sposób pragn¹
choæ „na chwilê” przybli¿yæ
pamiêæ o ¿yciu papie¿a.
W dniu 4 maja br., Muzeum
Regionalne oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Janowie Lubelskim, przeprowadzi³y pisemny konkurs dotycz¹cy wiedzy o nauczaniu Jana
Paw³a II. W konkursie udzia³
wziê³o 27 uczniów ze szkó³
gimnazjalnych z gminy Janów
Lubelski.

13 maja zosta³y og³oszone
wyniki. Komisja w sk³adzie: Jadwiga Olech - Dyrektor Biblioteki, Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum, Justyna Jakubiec - z Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej, oraz Justyna Flis z Muzeum Regionalnego,
po zapoznaniu siê z treœci¹ prezentowanych prac, postanowi³a
przyznaæ: I miejsce Katarzynie
Bielak (kl. I a z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim,
II miejsce Katarzynie Mêdrek
(kl. III d z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim),

III miejsce Krzysztofowi Bielak
(II c z Publicznego Gimnazjum w
Janowie Lubelskim). Wszyscy

Ci mali poszukuj¹ kolorowych
ilustracji, bajek, baœni, natomiast
Ci starsi odpoczynku, schronienia
w kartach ksi¹¿ek, a czasem
i „fragmentu siebie”.
Najserdeczniejsze ¿yczenia dla
Pañ Bibliotekarek, skierowa³ Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa
Lubelskiego, Czes³aw Krzysztoñ Zastêpca Burmistrza, oraz Bo¿ena
Czajkowska - Sekretarz Gminy.
My tak¿e, wszyscy czytelnicy
do³¹czamy siê do ¿yczeñ pisz¹c:
„Niech towarzyszy Wam przekonanie, ¿e Wasza praca jest jak
skarbnica dobrych s³ów, która
potrafi odtworzyæ drzwi bibliotek
dla wszystkich tych, dla których
œwiat literatury jest nieod³¹czn¹
towarzyszk¹ ¿ycia.
Dla tych, którzy pragn¹ czerpaæ
z niej, to co najpiêkniejsze i najcenniejsze z kart swojego ¿ycia,
tych zapisanych i tych jeszcze
„nieodkrytych” przez nas ksi¹¿ek”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

uczestnicy konkursu otrzymali
ksi¹¿ki i dyplomy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przychodzi grabarz do domu i mówi
do ¿ony: - Dawaj obiad bo mia³em ciê¿ki
dzieñ. - A co siê sta³o? - pyta ¿ona. Wiesz, dzisiaj chowaliœmy znanego
artystê i mia³ taki aplauz, ¿e musieliœmy
go dziewiêæ razy wykopywaæ.
xxx
Dyrektor prosi sekretarkê, by napisa³a og³oszenie, ¿e zabranie odbêdzie siê
we wtorek. Po jakimœ czasie sekretarka
pyta: - Panie dyrektorze, jak siê pisze
wtorek? Czy na koñcu jest "K" czy "G"?
Dyrektor idzie do biblioteczki. - Przeszuka³em w s³owniku has³a na "F" i nie
znalaz³em s³owa wtorek! Niech pani napisze, ¿e zebranie odbêdzie siê w œrodê.
xxx
Blondynka dzwoni na komisariat
i mówi: - Panie w³adzo ukradli mi
kierownicê, peda³ gazu i hamulec.
Minê³o parê minut... Blondynka znowu
dzwoni i mówi: - Fa³szywy alarm
usiad³am z ty³u.
xxx
Samochodem jedzie mechanik, elektryk i programista. W pewnym momencie
silnik gaœnie, samochód siê zatrzymuje.
Mechanik mówi: - Cholera, pewnie
gaŸnik siê zatka³. - E, nie. To na pewno
cewka zap³onowa. - stwierdza elektryk.
Programista na to: - Ch³opaki, a gdybyœmy tak spróbowali wysi¹œæ i wsi¹œæ
jeszcze raz!
xxx
W mieszkaniu dzwoni telefon. Odbiera Kowalski, ojciec trzech nastolatek:Halo, czy to Ty, ¯abciu? S³yszy
w s³uchawce ciep³y baryton: - Nie, przy
telefonie w³aœciciel stawu.

Fotograf pochodz¹cy z Janowa Lubelskiego wœród finalistów Grand Press Photo 2015
Dnia 14 maja w Warszawie
odby³a siê Gala wrêczenia nagród
w kinie Kultura - Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej
Grand Press Photo 2015. Goœciem
specjalnym gali by³ jeden z najbardziej znanych i utytu³owanych
fotoreporterów na œwiecie Christopher Morris. Grand Press Photo
od 2005 roku organizuje miesiêcznik „Press”. To konkurs dla
zawodowych fotoreporterów pracuj¹cych w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych. W tym
roku fotoreporterzy zg³osili 4,9

tys. fotografii, które w grupie
zdjêæ pojedynczych konkurowa³y
w kategoriach: Wydarzenia, ¯ycie
codzienne, Ludzie, Sport, Œrodowisko, Kultura i cz³owiek (nowa
kategoria), Portret sesyjny.
W grupie reporta¿y by³y cztery
kategorie: Wydarzenia, ¯ycie
codzienne, Ludzie, Œrodowisko.
Jury zakwalifikowa³o do fina³u 73
zdjêcia pojedyncze, 13 fotoreporta¿y oraz 5 projektów dokumentalnych. O nagrody walczy³o
72 fotoreporterów. Wœród wyró¿nionych finalistów by³ fotograf i
fotoreporter pochodz¹cy z Jano-

wa Lubelskiego - Daniel Mróz
(http://danielmroz.comoj.com/o_
mnie.htm), którego zdjêcie
znalaz³o siê wœród 14 wyró¿nionych w kategorii ¯ycie codzienne
- zdjêcia pojedyncze. Fotografia
zosta³a wykonana 27 grudnia nad
Zalewem Janowskim. Zaznaczmy, ¿e wszystkie zdjêcia, które
trafi³y do fina³u bêd¹ prezentowane na wystawie pokonkursowej,
której otwarcie odbêdzie siê
9 czerwca w Warszawie w Z³otych Tarasach. Poza tym znajd¹
siê w Albumie Grand Press Photo
2015.
Tekst: Iwona Ma³ek
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Ju¿ za kilka lat pojedziemy drog¹ S 19
Wymarzona droga S 19
ma³ymi krokami zbli¿a siê
do realizacji. Jak zapewnia
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, t¹
droga ekspresow¹ bêdziemy mogli jeŸdziæ ju¿
w 2021 roku.
Trwaj¹ prace nad dokumentacj¹ projektow¹
w zwi¹zku z czym przeprowadzane s¹ konsultacje spo³eczne.
W Gminie Janów Lubelski
odby³y siê 27.05.2014 roku. Burmistrz Krzysztof
Ko³tyœ poinformowa³
zebranych o podjêtych
dzia³aniach zwi¹zanych
przedstawionymi planami.
Urz¹d Miejski zbiera³
wczeœniej opinie od mieszkañców i wyst¹pi³ do
Transprojektu Gdañsk Sp.
z o. o z 15 uwagami dotycz¹cymi obs³ugi komunikacyjnej mieszkañców
oraz terenów przyleg³ych

do miejsca realizacji inwestycji. Na spotkaniu
z przedstawicielami biura
projektowego i GDDK i A
wœród uwag wybija³a siê
sprawa rozwi¹zañ komunikacyjnych w £¹¿ku Ordynackim. Planowany wêze³ komunikacyjny na
pierwszym zakrêcie przy
wjeŸdzie do £¹¿ka jad¹c
od Janowa Lubelskiego
nie rozwi¹zuje dobrej

komunikacji pomiêdzy
£¹¿kiem Garncarskim
a £¹¿kiem i Przymiarkami.
Obecny projekt wyd³u¿a
do 3 kilometrów drogê do
szko³y. Uwagi zosta³y
zg³oszone, o wprowadzeniu ewentualnych zmian
zdecyduj¹ specjaliœci od
budowy dróg. Drugim
d³ugo dyskutowanym tematem by³a sprawa wybrania lepszego wariantu

(bezpoœrednio) dojazdu
mieszkañców Kopców do
Janowa a nie poprzez wêze³ w Janówku. Niektórzy
uczestnicy spotkania zapoznawali siê ze szczegó³owymi planami dotycz¹cymi np. ich dzia³ek
czy budynków. Mieszkañcy czterech gospodarstw w Borownicy zostan¹ przesiedleni , w³aœciciele wykazuj¹ du¿e zaniepokojeni swoja przysz³oœci¹. Dyrekcja zapewnia
o daleko id¹cej pomocy
dla tych rodzin. Przejmowanie gruntów pod budowê rozpocznie siê w 2017
roku. Przewiduje siê wy³onienie wykonawcy tej inwestycji pod koniec bie¿¹cego roku. Z projektem budowy w formie papierowej
mo¿na zapoznaæ siê
w Urzêdzie Miejskim.
Tekst i foto:
Jan Machulak

Czterech zapaœników OLIMPU w fina³ach XXI
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Radom 2015
W dniach 22-23 maja 2015r.
JLKS "OLIMP" by³ organizatorem Centralnej Eliminacji
do Fina³ów XXI OOM w zapasach styl klasyczny. Startowa³o
142 z 52 klubów z ca³ej Polski.
Zawodnicy Olimpu wywalczyli 3 br¹zowe medale:

- Marchut Kamil - br¹zowy
medal w kat. 42 kg
- Litka Krzysztof - br¹zowy
medal w kat. 63 kg
- Abram Micha³ - br¹zowy
medal w kat. 100 kg
- Hybert Dêbczak - 5 miejsce w
kat. 42 kg

Drugie miejsce w Turnieju
o Puchar Wojewody Lubelskiego
Dnia 23 maja 2015 roku,
odby³ siê Turniej o Puchar
Wojewody Lubelskiego
i Wójta Gminy Goœcieradów. W rywalizacji wziê³y
udzia³ dru¿yny z Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego, a tak¿e z Gminy Goœcieradów, Gminy Opole
Lubelskie, Gmina Dorohusk, Gmina Lubycza Królewska, Gminy Dzierzkowice, Miasta Tomaszów
Lubelski, Powiatu Œwidnickiego, Powiatu Kraœnickiego oraz Gminy Janów
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Lubelski. Niezwykle mi³o
nam poinformowaæ, ¿e dru¿yna reprezentuj¹ca Gminê
Janów Lubelski zajê³a II
miejsce. Sk³ad dru¿yny:
Krzysztof Waldemar Ko³tyœ,
Andrzej Wojtan, Pawe³ Zieliñski, Krzysztof Kurasiewicz, Zbigniew Ro¿ek,
Micha³ Drewniak, Pawe³
Chmiel, Mateusz Gawron.
Oto oficjalne wyniki:
Pierwsze miejsce i Puchar
Wojewody lubelskiego wywalczy³a dru¿yna ze Œwidnika, drugie miejsce Puchar

Wójta Gminy Goœcieradów
zdoby³a dru¿yna Gminy
Janów Lubelski, a jako trzecia na podium stanê³a dru¿yna z Gminy Opole Lubelskie
zdobywaj¹c puchar Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
Nadmieñmy, ¿e Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Wojewody
Lubelskiego oraz Wójta
Gminy Goœcieradów odby³
siê z okazji XXV–lecia Samorz¹du Gminnego.
Tekst; Dorota Kozdra,
foto; UG Goœcieradów

Bardzo blisko awansu by³
Albert Haase w kat. 54kg,
w walce o awans przegra³ jednym punktem. Wystosowaliœmy
pismo do PZZ o dopuszczenie
w/w zawodnika do olimpiady.
Pozostali zawodnicy uplasowali
siê na punktowanych miejscach.

W punktacji klubowej JLKS
"OLIMP" sklasyfikowany
zosta³ na V miejscu, zabrak³o
dwóch punktów do podium, co
jest bardzo du¿ym sukcesem
klubu i promocj¹ Janowa
Lubelskiego.
Tekst i foto: JLKS "OLIMP”

Ta noc nale¿a³a do Muzeów
Noc jakich ma³o, a mo¿e
inaczej jedyna taka w roku,
a dok³adnie 16 maja 2015
roku. Przy zakamarkach
nocnych cieni odbijaj¹cych
swe œwiat³o w blasku latarni,
wyruszyliœmy na spotkanie
z Muzeami. Janowskie placówki, a mamy tu na myœli
Muzeum Fotografii mieszcz¹ce siê przy ulicy Zamoyskiego i Muzeum Regionalne, usytuowane w starym
wiêzieniu przy ulicy Ogrodowej, przygotowa³o wiele
atrakcji dla zwiedzaj¹cych.
Tu¿ po zmroku w wiêziennych murach Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, mieliœmy przyjemnoœæ zapoznaæ siê z prezentowan¹ wystaw¹ zatytu³owan¹ „Drogi ku wiedzy”.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy³o siê dyktando.
Tutaj nie tyle treœæ, co narzêdzia, którymi je pisano
mia³y niecodzienny oddŸwiêk. Mowa o atramencie

i piórze. Jeœli ju¿ na dobre
mogliœmy siê przenieœæ do
dawnych czasów szkolnych,
to dopowiedzieæ nale¿y, ¿e
podczas Nocy w Muzeum
Regionalnym, przypomniane zosta³y gry, zabawy, czy
szkolne kary. Wœród nich
klêczenie na grochu. Natomiast Muzeum Fotografii
dla wszystkich zwiedzaj¹cych przygotowa³o wyj¹tkowy koncert. Antoni
Florczak - w³aœciciel Muzeum specjalnie na t¹ okazjê
zaprosi³ W³odzimierza

Dutza, którego koncert na
d³ugo pozosta³ w pamiêci
goœci bêd¹cym na tym
spotkaniu. Wszyscy mi³oœnicy fotografii mogli zapoznaæ siê tak¿e z now¹
kolekcj¹ zdjêæ, która zosta³a
zaprezentowana przez Pana
Florczaka. Zauwa¿my, ¿e
Muzeum Fotografii pe³ni nie
tylko dzia³alnoœæ muzealn¹,
ale tak¿e kulturaln¹.
Noc Muzeów to czas kiedy
pod os³on¹ nocy mo¿emy
spotkaæ siê z kultur¹ i histori¹ naszego regionu. To
tak¿e czas, kiedy bezp³atnie
mo¿emy zwiedziæ ich eksponaty i zapoznaæ siê z bogatymi zbiorami.
Zaznaczmy, ¿e 18 maja od
1977 roku obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Muzeów. Obecnie Noc Muzeów
w Polsce jest organizowana
w 80 miastach. Do nich
nale¿y Janów Lubelski.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Agnieszka Fac

Sukces gimnazjalistki w Ogólnopolskim
Konkursie Filozoficznym
W dniu 8 maja 2015
w Lublinie w Auli im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw³a II, odby³a siê ogólnopolska gala podsumowania
V Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu: Wielcy Polacy XX wieku pod has³em „ Jan Pawe³
II i Ojciec Profesor Mieczys³aw A. Kr¹piec - w trosce o rozumienie Osoby”
organizowanego dla uczniów gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych przez
Fundacjê Deo et Patriae im.
prof. Mieczys³awa A. Kr¹pca OP, Polskie Towarzystwo
Filozofii Systematycznej
oraz Katedrê Metafizyki
Wydzia³u Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konkurs przebiega³
w dwóch etapach: I etap pisemna praca oceniania pod
wzglêdem: znajomoœci treœci filozoficznych zwi¹zanych z wybranym tematem,
umiejêtnoœci formu³owania
wypowiedzi i wykorzystania
literatury Ÿród³owej przez
Komisjê Konkursow¹
w Warszawie, w sk³adzie
ustalonym przez Wiceprezesa Zarz¹du Polskiego
Towarzystwa Filozofii Systematycznej dr Tomasza
Bartla.

„Dobre dzia³anie stanowi
dobrego cz³owieka.”
/prof. Mieczys³aw A.Kr¹piec OP/

Do tego etapu przyst¹pi³y 3
uczennice naszej szko³y:
Katarzyna Bielak z kl. I
„a”, Julia Karwatowska
z kl. II „f” i Aleksandra
¯uraw z kl. III „b”.
W gronie 15 najlepszych
laureatów wy³onionych w I
etapie wœród uczestników z
Gdyni, Skierniewic, Lublina, Warszawy, Siedlec, Ostro³êki i Krakowa zakwalifikowa³y siê tylko dwie
gimnazjalistki, jedna z Lublina i uczennica naszego
gimnazjum Aleksandra
¯uraw. Fina³ konkursu - II
etap odby³ siê 7 maja 2015

roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Paw³a II w Lublinie. Sk³ada³
siê z dwóch czêœci - testowej
w zakresie wiedzy na temat
¿ycia i dzie³a Jana Paw³a II
oraz prof. Mieczys³awa A.
Kr¹pca OP i ustnej wypowiedzi oceniane pod
k¹tem znajomoœci filozofii
klasycznej oraz umiejêtnoœci formu³owania odpowiedzi.
Z wielk¹ radoœci¹ informujemy, ¿e reprezentuj¹ca
Publiczne Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Janowie
Lubelskim uczennica z klasy III „b” Aleksandra ¯uraw, uzyska³a tytu³ Laureata tegorocznego Konkursu,
zajmuj¹c ex aequo IV miejsce, a przygotowywa³a j¹ do
niego p. mgr - El¿bieta
Sobótka.
Laureatce gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Zachêcamy te¿ innych uczniów do podjêcia zmagañ
konkursowych w przysz³ym
roku, warto powalczyæ o dodatkowe punkty na œwiadectwie i satysfakcjê z w³asnych pasji i zainteresowañ.
Nauczyciele
przygotowuj¹cy:
Barbara Czarny
El¿bieta Sobótka
Iwona Zezuliñska - Sowa

Owacje na stoj¹co
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1. Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim mieœci siê przy ulicy...
2. Imiê Dyrektora Janowskiego Oœrodka Kultury
3. Komu jest poœwiêcony pomnik w Parku Miejskim - podaj nazwisko
4. W tym roku Janowski Festiwal Folkloru odby³ siê po raz…
5. W jakim miesi¹cu bêdziemy obchodziæ 30. lecie Koronacji Matki Boskiej na Bia³ej
6. Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie organizowane s¹ przez...
7. Imiê Patrona Zespo³u Szkó³ znajduj¹cego siê przy ulicy Zamoyskiego

Adres redakcji:
(P³ywalnia Otylia)
ul. ks. Skorupki 9,
pok. nr 3
tel: (15) 87-25-108
www.janowlubelski.pl
gazetajanowska@
janowlubelski.pl

Numer redagowany przez zespó³:
Red. nacz.: Jan Machulak,
Red. dr Dorota Kozdra
Sk³ad: Robert Micha³ek
Korekta: Anna Jaremek
Wydawcy: Urz¹d Miejski
Druk: Echo Media w Tarnobrzegu
Fot, Rys: Archiwum, Internet.

Dnia 10 maja, w parafii
œw. Jadwigi odby³o siê
przedstawienie pod tytu³em
„Mi³oœci¹ sw¹ umacniasz
nas”, przygotowane przez
uczniów i nauczycieli naszej
szko³y. Msza œw. rozpoczê³a
siê uroczystym wejœciem
orszaku do koœcio³a, do
którego do³¹czyli nasi m³odzi artyœci. Wspólna Eucharystia zakoñczy³a siê specjalnym b³ogos³awieñstwem
udzielonym przez ksiêdza
Krystiana. Na zakoñczenie
okresu wielkanocnego, który to w Liturgii Koœcio³a,
jest najwa¿niejszym czasem, uczniowie przedstawili
Misterium Mêki Pañskiej.
Zosta³o ono przyjête z wielkim entuzjazmem, czego
dowodem by³y owacje na
stoj¹co, jakie otrzymali nasi
uczniowie od wiernych.
Ostatnim akcentem by³o podziêkowanie ksiêdza Krystiana, które skierowa³ do
wszystkich aktorów i nauczyli za przygotowanie tak
bogatego w treœci programu,
jak równie¿ pogratulowa³
rodzicom utalentowanych
pociech.

Cennik reklam i og³oszeñ:
- ca³a strona - 480 z³ (26,0 x 37,0 cm);
- 1/2 strony - 240 z³ (26,0 x 18,5 cm);
- 1/4 strony - 120 z³ (13,0 x 18,5 cm);
- 1/8 strony - 60 z³ (13,0 x 9,25 cm);
- 1/16 strony - 30 z³ (6,5 x 9,25 cm);
Do cen reklam i og³oszeñ prosimy
doliczyæ 23% VAT

Cieszy nas to, ¿e w wirze
codziennych obowi¹zków
i nauki nasi uczniowie znaleŸli czas dla Jezusa. S¹ oni
wspó³czesnymi œwiadkami

Zmartwychwsta³ego Chrystusa.
Tekst: Jadwiga Tyra,
Joanna Kowal,
foto: Archiwum Szko³y
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Anonimów nie publikujemy.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz
zmiany ich tytu³ów.
Przyjmujemy tylko gotowe projekty graficzne reklam i og³oszeñ
w plikach: pdf, tiff, jpg, cdr - 300dpi, CMYK, rozmiar 1:1.
Nie modyfikujemy otrzymanego materia³u.
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W trosce o bezpieczeñstwo
pieszych i rowerzystów
Na terenie powiatu janowskiego w okresie wiosennym prowadzone bêd¹ dzia³ania, których
g³ównym celem bêdzie promowanie bezpieczeñstwa pieszych i
rowerzystów. Podejmowane dzia³ania bêd¹ zmierzaæ do podniesienie œwiadomoœci kieruj¹cych
pojazdami silnikowymi i przypominanie im, ¿e piesi jak i rowerzyœci s¹ pe³noprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Z drugiej strony bêd¹ zmierza³y do
zwrócenie uwagi rowerzystom
i pieszym, ¿e ich bezpieczeñstwo
w du¿ej mierze zale¿y od nich
samych.
Policjanci podczas prowadzonych kontroli zwróc¹ szczególn¹
uwagê na kieruj¹cych pojazdami
silnikowymi, którzy czêsto niestety nie przestrzegaj¹ przepisów
ruchu drogowego w stosunku do
pieszych i rowerzystów. Bêd¹ tak¿e egzekwowali przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego
przez pieszych i osoby kieruj¹ce
rowerami. Pamiêtajmy, ¿e piesi
i rowerzyœci to niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego.
Jest to grupa najbardziej nara¿ona na udzia³ i tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. Zgodnie z przepisami
rower powinien byæ wyposa¿ony:
z przodu w jedno bia³e œwiat³o
pozycyjne; z ty³u - jedno czerwone œwiat³o odblaskowe o kszta³cie
innym ni¿ trójk¹t i jedno czerwone œwiat³o pozycyjne (mo¿e byæ
migaj¹ce); co najmniej jeden skutecznie dzia³aj¹cy hamulec; sygna³ dŸwiêkowy. Dobrze równie¿
stosowaæ elementy odblaskowe mog¹ byæ na sta³e przymocowane
do rowerów lub umieszczane na

30.

odzie¿y rowerzystów - odblaski
powoduj¹, ¿e jesteœmy widoczni,
przez co oczywiœcie bezpieczni.
W kwestii ruchu pieszych, zgodnie z przepisami ka¿dy pieszy ma
obowi¹zek stosowaæ elementy
odblaskowe w obszarze niezabudowanym po zmroku. Powinni
stosowaæ odblaski w postaci
znaczków, naklejek lub naszywek
na ubrania, torebki czy plecaki.
Nie powinni wbiegaæ nagle na
jezdniê, maj¹
pamiêtaæ, aby
przez jezdniê przechodziæ w miejscach wyznaczonych.
Piesi powinni pamiêtaæ o tym,
¿e: nale¿y poruszaæ siê lew¹ stron¹ jezdni, nale¿y przechodziæ
przez jezdniê wy³¹cznie w miejscach bezpiecznych i wyznaczonych, nie nale¿y na kierowcach
wymuszaæ pierwszeñstwa, w zderzeniu z samochodem, to oni odnosz¹ najwiêksze obra¿enia, by
lepiej byæ widocznym na drodze
nale¿y nosiæ jasne elementy
odzie¿y, za miastem id¹c poboczem drogi nale¿y mieæ przy
sobie latarkê lub elementy odblaskowe na odzie¿y, nietrzeŸwi stwarzaj¹ zagro¿enie nie tylko dla siebie, ale i innych u¿ytkowników
drogi. Policjanci apeluj¹ do kierowców o zachowanie ostro¿noœci, szczególnie w pobli¿u
przejœæ dla pieszych, a poza
miastem o baczniejsze zwracanie uwagi na pobocza. Po zmroku piesi i kieruj¹cy jednoœladami s¹ niewidoczni i na reakcjê
kierowcy bywa czêsto za póŸno.
W zderzeniu z samochodem
pieszy lub rowerzysta nie maj¹
praktycznie ¿adnych szans.
Faustyna £azur - KPP
w Janowie Lubelskim

Dzieñ Dziecka ZAOLSZYNIAK
W sobotnie popo³udnie 30
maja br. odby³ siê VIII osiedlowy
Dzieñ Dziecka Zaolszyniak na
terenach przyleg³ych do placu
rozrywki na osiedlu Zaolszynie
w Janowie Lubelskim. W tym roku
impreza plenerowa by³a realizowana w ramach projektu ,,Jednoœæ
przez ró¿norodnoœæ - sportowe
spotkania s¹siedzkie szans¹ na
rozwój spo³ecznoœci lokalnych Dzieñ Dziecka” wsparta finansowo œrodkami z Gminnego Programu Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania
Narkomani na 2015 r. Gminy
Janów Lubelski. Organizatorami
spotkania by³o Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Adalbert z Momot Górnych,
osiedlowy klub Zaolszyniak oraz
Akcja Katolicka. Spotkanie rozpoczêliœmy przywitaniem wszystkich przyby³ych na imprezê
i przedstawieniem organizatorów
oraz darczyñców dziêki, którym
zosta³y zakupione i przygotowane
nagrody dla wszystkich uczestników Dnia Dziecka. Zaproszeni
goœcie w osobach Burmistrza
Krzysztofa Ko³tysia, Starosty
Janowskiego Jerzego Bieleckiego
oraz opiekuna Akcji Katolickiej w
Janowie Lubelskim ks. £ukasza
Wojciechowskiego ufundowali
s³odki poczêstunek dla dzieci,
który osobiœcie rozdali zebranym
dzieciom.
Wœród atrakcji przygotowanych
na to spotkanie dla dzieci i ich
rodzin znalaz³y siê m.in. pokaz

sprzêtu po¿arniczego zorganizowany przez Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim, prezentacja
przygotowana przez m³odzie¿ 4
Grupy Rozpoznawczo – Uderzeniowej z Janowa Lubelskiego oraz
mnóstwo gier i konkursów, w tym
tak¿e konkurs wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym z racji 25 - lecia
samorz¹du gminnego. Jak wczeœniej wspomina³em ka¿de dziecko
uczestnicz¹ce w imprezie plenerowej zosta³o poczêstowane lodami,
s³odkoœciami i nagrodami ufundowanymi przez licznych darczyñców do których nale¿¹: Gmina
Janów Lubelski, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim, Marzena Garbacz sklep Groszek, Piekarnia
Józefa Moskala, Halina Hunicz,
Jozef Skubik firma Spec - Kop,
Piotr £acko INKOM, Krzysztof

Biernat Transportex,
Andrzej
Nad³onek hurtownia Botex, Bank
PeKaO S.A., Andrzej Gi¿ka Eko Park, firma Alucrom, Roman
Oleszko sklepy Max Elektro,
Adam Kuœmierczyk sklep - serwis
rowerowy, Jaros³aw Bañka firma
Meg - Tech, Magdalena Pyz sklep
,,U £ukasza”, Adam Wieleba
Instalatorstwo Elektryczne, Magdalena Wojtan, Bogus³aw Wojtan,
Radni miejscy Grzegorz Flis,
Zenon Bielak oraz Radny Powiatowy. Dziêkujê równie¿ wszystkim osobom, które czynnie pomog³y przeprowadziæ sportowe konkursy dla dzieci i doros³ych, a nadzorowane bacznym okiem Pana
Antoniego Sydora Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz Sportu.
O mi³ej i radosnej atmosferze spokania niech œwiadcz¹ poni¿ej zaprezentowane zdjêcia.
Tekst: S³awomir Dworak
Foto: Arch. AK
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