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„£¹cz¹c pokolenia”
100. lecie
Publicznej Szko³y
Podstawowej w Bia³ej

Przy naftowej lampie, ka³amarzem zapisany fragment
wiersza i kilka s³ów. To wspomnienie o pierwszym dniu
w szkole, w Bia³ej. Jest paŸdziernikowy pi¹tek 1916 roku.
Tego dnia zajêcia w szkole skoñczy³y siê wczeœniej. Jednak
lekcje nale¿y odrobiæ. Dochodzi ju¿ póŸna godzina.
„Jeszcze tylko matematyka i ju¿ mogê po³o¿yæ siê spaæ” mówi Franciszek. Jutro po lekcjach, zamiast zabawy
z rówieœnikami, czekaj¹ na Franciszka obowi¹zki domowe,
prace polowe. A wieczorem odrabianie lekcji.
Babie lato, s³oneczny paŸdziernik 2016 roku. Tomek
w³aœnie wróci³ ze szko³y. Swoje wspomnienia z minionego
dnia opowiada babci. Opowiada o zawodach sportowych,
o zajêciach muzycznych. Po obiedzie Tomek odrabia lekcje,
póŸniej zamierza pograæ w grê komputerow¹ i jak to w ka¿dy
pi¹tek bywa zamierza wybraæ siê do kina na film.
Jest 30 wrzeœnia 2016 roku. Publiczna Szko³a Podstawowa
w Bia³ej obchodzi 100.lecie powstania. Uroczystoœci
rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w Janowskiej Kolegiacie,
kolejno w uroczystym pochodzie z Olek Orkiestr¹ pod
batut¹ Aleksandra Krzosa przeszliœmy do Zespo³u Szkó³
w Bia³ej.
cd. na str. 16

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” zyska³a
kolejnego inwestora. Firma ZINKPOWER WSCHÓD Sp.
z o. o. z siedzib¹ w Szczecinie jest ju¿ formalnym w³aœcicielem dzia³ki, akt notarialny podpisano 17 paŸdziernika
2016 r. w Janowie Lubelskim. Zakoñczenie inwestycji
planowane jest na czwarty kwarta³ 2017 roku. Firma
ZINKPOWER WSCHÓD Sp. z o. o. uzyska³a zezwolenie na

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Podstrefy
Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO - PARK WIS£OSAN. Nowe
przedsiêbiorstwo jest czêœci¹ jednej z wiod¹cych na œwiecie
grup oferuj¹cych cynkowanie ogniowe, Kopf Holding
GmbH.
cd. na str. 3

Mistrzowie Województwa. I miejsce dla
Publicznej Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi
By wyró¿niæ i podziêkowaæ osobom, które poœwiêcaj¹ swoj¹ pracê
i zaanga¿owanie dla rozwoju sportu
wœród dzieci i m³odzie¿y oraz propaguj¹ kulturê fizyczn¹ i sport na arenie
województwa lubelskiego, kraju, oraz
arenie miêdzynarodowej. Uroczystoœæ
podsumowania Wojewódzkiego
Wspó³zawodnictwa Sportowego Szkó³
w roku szkolnym 2015/2016 w tym
roku odby³a siê w Janowie Lubelskim.
Uroczysta Gala odbywa siê w jednej ze
zwyciêskich szkó³. Dnia 26 paŸdziernika w Janowskim Oœrodku Kultury
zosta³y oficjalne og³oszone wyniki
i wrêczone puchary i dyplomy dla
najlepszych w sporcie.

W kategorii Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej I miejsce zajê³a Publiczna
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Janowska podstawówka wyprzedzi³a
328 szkó³ w województwie lubelskim,
tym samym zostali mistrzami województwa.
cd. na str. 19

Ruszy³ II etap przetargu na S-19
Kraœnik – Janów Lubelski
Przed koñcem paŸdziernika br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad zaprosi³a wykonawców do sk³adania ofert na trzy odcinki
realizacyjne, od Kraœnika do granicy z województwem podkarpackim,
o ³¹cznej d³ugoœci 33 km. Mowa o trzech odcinkach drogi ekspresowej
S19: Kraœnik – Janów Lubelski (18 km), obwodnica Janowa Lubelskiego
(7 km) oraz Janów Lubelski – granica województw (8 km). Inwestycja
zosta³a podzielona na trzy etapy, jednak¿e wszystkie odcinki bêd¹
powstawa³y równoczeœnie. Umowy z wy³onionymi wykonawcami bêd¹
podpisane w przysz³ym roku. Sama realizacja zadania w formule
„Projektuj Buduj” rozpocznie siê w roku 2019, a zakoñczy w 2021 r.
Przypomnijmy, ¿e droga ekspresowa S19 docelowo osi¹gnie d³ugoœæ
oko³o 570 km. Po³¹czy ona granicê pañstwa z Bia³orusi¹ w KuŸnicy
(województwo podlaskie), z granic¹ pañstwa ze S³owacj¹ w Barwinku
w województwie podkarpackim. Droga S19 jest czêœci¹ miêdzynarodowej trasy Via Carpatia.
Dorota Kozdra

Wrzesieñ - PaŸdziernik 2016

Wrzesieñ - PaŸdziernik 2016

Bêdzie przebudowa
Pe³ny sukces Konwentu Rozwoju Gminy, który odby³ siê
w dniu 21.10.2016 r. Koncepcja zagospodarowania Rynku
Starego Miasta prowadzona od dwóch lat przez Referat
Architektury i Planowania kierowany przez Jolantê
Zezuliñsk¹, zosta³a zaakceptowania przez Konwent.
Obecnie urz¹d przejdzie do kolejnego etapu - przetargu na
dokumentacjê projektow¹ wraz z kosztorysami, co umo¿liwi
w przysz³ym roku z³o¿enie wniosku o dofinansowanie
dokoñczenia przebudowy Rynku wraz z przebudow¹
przystanku dworcowego.
Koncepcja opublikowana w czerwcu br. na miejskiej stronie
internetowej, rozpatrywana by³a na kilku spotkaniach
i Konwentach z mieszkañcami gminy. Mieszkañcy
wystêpowali z ró¿nymi postulatami i wnioskami
dotycz¹cymi zagospodarowania Rynku, po dyskusji
publicznej Biuro projektowe Nizio International Design
uwzglêdni³o wiele z nich.
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Podczas ostatniego spotkania Konwentu, które odby³o siê
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów
Lubelski na lata 2016-2022 Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
przedstawi³
poprawion¹ przez autorów koncepcjê
zagospodarowania Rynku - by³o to podsumowanie
konsultacji z mieszkañcami. Wiêkszoœæ postulatów zosta³a
uwzglêdniona, dlatego te¿ w g³osowaniu przyjêto
przedstawione propozycje.
Planowany budynek us³ugowy, który powstanie
w przybli¿eniu na miejscu obecnego dworca spe³nia³ bêdzie
kilka funkcji: dworca , informacji turystycznej, kawiarenki
i toalet, które umieszczone bêd¹ w suterenie. Budynek
o formie lekkiego pawilonu posiada przeszklone elewacje,
jedna ze œcian jest skoœna, aby maksymalnie ods³oniæ fasadê
Kolegiaty na osi widokowej od obecnej pompy znajduj¹cej
siê na Rynku. Powierzchnia placu bêdzie wypoziomowana,
w zwi¹zku z czym od strony ulicy Sukienniczej bêd¹ 2-3

schodki. Wjazd autobusów odbywa³ siê bêdzie jak
dotychczas od ulicy Sukienniczej z wyjazdem do ulicy
Zamoyskiego w kierunku Domu Handlowego. Projekt
obejmuje teren obecnego dworca z otoczeniem, nie dotyczy
Domu Handlowego, aczkolwiek w ramach konsultacji
zg³aszano postulaty jego likwidacji. Szczegó³y dotycz¹ce
iloœci dodatkowych nasadzeñ drzew, wielkoœci
p³yt
chodnikowych, materia³u donic, bêd¹ rozwi¹zane przy
opracowywaniu dokumentacji technicznej, któr¹ planuje siê
uzyskaæ do po³owy przysz³ego roku. Nastêpnie zostan¹
z³o¿one wnioski o dofinansowanie inwestycji, której koszt
mo¿e wynieœæ oko³o 6 mln z³. W trakcie spotkania zwracano
te¿ uwagê na nierozwi¹zany problem parkowania w œcis³ym
centrum, zdecydowana wiêkszoœæ uczestników by³a za
prób¹ wprowadzenia op³aty za d³u¿szy postój, aby
spowodowaæ wiêksz¹ rotacjê samochodów. Popierano
pomys³ urz¹dzenia parkingu przy ul. Œwierdzowej.
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Rynku Starego Miasta
Kolejnym tematem inwestycyjnym omawianym podczas
spotkania by³o konsultacja prac przy rewitalizacji terenu
Misztalca. W pierwszym etapie przewiduje siê wybudowanie wygodnych œcie¿ek pieszo-rowerowych oraz wykonanie
placu zabaw dla dzieci i si³owni, która umiejscowiona bêdzie
przy obecnym wejœciu do parku z ulicy Wojska Polskiego.
Wyremontowane by³yby tak¿e schody do parku z terenu
dawnego cmentarza prawos³awnego. Propozycja uwzglêdniaj¹ca kilka zg³oszonych uwag zosta³a przyjêta do dalszej
realizacji. Renowacja stawu oraz roboty drogowe przy
ul. Modrzewiowej i projektowanym odcinku drogi
w przed³u¿eniu ul. Objazdowej z parkingami s¹ równie¿
planowane, ale w oddzielnych póŸniejszych etapach.
W kolejnym wyst¹pieniu pan Pawe³ Wiœniewski przedstawi³
zasady powo³ania Zespo³u Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, jaki zostanie powo³any przez Pana Burmistrza.
Zadaniem Zespo³u bêdzie zapewnienie wspó³pracy ze
wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji
zdegradowanych obszarów gminy i ich reprezentowanie.
Partycypacja spo³eczna jest podstawow¹ zasad¹ dzia³añ na
ka¿dym etapie tworzenie Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Zespó³ realizowa³ bêdzie zasadê partnerstwa,
z funkcj¹ wspó³decydowania i kontroli obywatelskiej.
Zadaniem Zespo³u Konsultacyjnego bêdzie wspó³praca
z zespo³em ds. rewitalizacji i ekspertem zewnêtrznym
w formie opiniowania i doradztwa przyjêtych rozwi¹zañ.
Przewiduje siê, i¿ Zespó³ bêdzie liczy³ oko³o 20 osób.
W sk³ad zespo³u bêd¹ wchodziæ reprezentanci jednostek
samorz¹du terytorialnego, powiatowych i gminnych
jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organizacji
pozarz¹dowych, przedsiêbiorców, oraz mieszkañców,
z uwzglêdnieniem zasad równowagi i reprezentatywnoœci
wszystkich reprezentowanych œrodowisk.
Ostatnim tematem Konwentu by³a informacja pani Joanny
Bi³yk eksperta z Firmy EKO -GEO odpowiedzialnego za
Lokalny Program Rewitalizacji Janowa Lubelskiego, na
temat zaawansowania prac nad diagnoz¹ spo³ecznogospodarcz¹. Zaprezentowa³a ona dotychczasowe wyniki
problemów zg³oszonych w ankietach podczas pikniku
rewitalizacyjnego. Ankietyzacja nt. "Oceny problemów
spo³ecznych i obszarów ich koncentracji" bêdzie nadal
prowadzona, miêdzy innymi na stronie internetowej
cd. ze str. 1

w zak³adce Rewitalizacja. Aby badania by³y miarodajne
wykonane zostan¹ na kilkuset respondentach wype³niaj¹cych ankiety.
Ankiety oraz zbierane dane szczegó³owe bêd¹ podstaw¹
wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru
rewitalizacji. Opracowanie diagnozy potrwa do koñca roku,

w nastêpnym etapie do koñca lutego 2017 r. bêdzie
mo¿liwoœæ sk³adania projektów przedsiêwziêæ, które
pomog¹ z³agodziæ problemy i negatywne zjawiska. Program
bêdzie pomocny przy uzyskaniu dofinansowania dla wielu
projektów.
Tekst i foto: Jan Machulak

Nowy inwestor w Janowskiej Strefie
Inwestycyjnej „Borownica”

Firma dzia³a na rynku polskim od 2005 roku. Wielkoœæ
inwestycji szacowana jest na oko³o 33 miliony z³otych. Firma,
w pierwszej fazie dzia³alnoœci, zatrudni co najmniej
45 pracowników, stopniowo zwiêkszaj¹c zatrudnienie
w kolejnych latach. Lokalizacja inwestycji w Janowie
Lubelskim jest wynikiem wspó³pracy Burmistrza Janowa
Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia i Punktu Obs³ugi Inwestora
w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim z Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Lubelskiego, na czele
z Panem Arturem Habz¹, Dyrektorem Departamentu
Gospodarki i Wspó³pracy Zagranicznej oraz z Agencj¹
Rozwoju Przemys³u S.A. Oddzia³ w Tarnobrzegu, na czele
z Panem Dyrektorem Maciejem Œlêzakiem.
Punkt Obs³ugi Inwestora
Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim
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Dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Janowa Lubelskiego - „ZAOLSZYNIE/RUDA"
Od 08.08.2016r. do 07.09.2016r. w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Janowie Lubelskim, po uwzglêdnieniu wczeœniejszych wniosków, trwa³o drugie wy³o¿enie do publicznego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - „ZAOLSZYNIE / RUDA”. Ostatniego
dnia wy³o¿enia, tj. 07.09.2016 r. o godzinie 11.00 w sali
1 Urzêdu Miejskiego, odby³a siê dyskusja publiczna.
W dyskusji wziê³o udzia³ blisko 20 osób, w tym: projektanci
z pracowni urbanistycznej „Kanon” (opracowuj¹cej plany
zagospodarowania przestrzennego) oraz zainteresowani
mieszkañcy miasta oraz przedstawiciele Urzêdu. Moderatorem spotkania by³ Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof

Ko³tyœ. Podczas merytorycznej wymiany uwag wiele czasu
poœwiêcono zaproponowanemu uk³adowi komunikacyjnemu oraz kwestiom podzia³u i scaleñ dzia³ek. Zarówno
projektanci jak i mieszkañcy starali siê wspólnie znaleŸæ
satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zania. Na zakoñczenie spotkania
uczestnicy zostali poinformowani o mo¿liwoœci wnoszenia
uwag do projektu planu miejscowego.
Uwagi nale¿a³o sk³adaæ do Burmistrza Janowa Lubelskiego
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.09.2016 r. Uwagi mo¿na by³o sk³adaæ w formie pisemnej

Podpisano umowê na kolejny etap prac
zwi¹zanych z budow¹ budynku remizy
OSP w Ujœciu

Kolejny etap prac, który dotyczy III etapu budowy
budynku remizy OSP w Ujœciu zostanie przeprowadzony
ju¿ wkrótce. Mowa o robotach budowlanych wraz
z obiektami towarzysz¹cymi. Umowa z wykonawc¹ firm¹ Materia³y Budowlane „IWAN” S.C. ze Skowierzyna reprezentowan¹ przez Marcina Dudka, a Gmin¹ Janów Lubelski

Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Ko³tysiem,
Skarbnik Gminy Monik¹ Machulak oraz Barbar¹ Mucha –
Inspektor ds. Inwestycji, zosta³a podpisana 16 wrzeœnia
br. Przypomnijmy, ¿e budynek OSP w Ujœciu jest
budynkiem parterowym. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje nastêpuj¹ce zadania: roboty ¿elbetowe
(podci¹gi, wieñce, nadpro¿a, p³yty stropowe, trzpienie,
schody wewnêtrzne), strop Teriva nad parterem, œciany,
kominy, dach, stolarka (okna po³aciowe). Nale¿y tu
odnotowaæ, ¿e pod koniec grudnia 2014 roku zosta³
zakoñczony I etap budowy budynku remizy OSP w Ujœciu,
który obejmowa³ wykonanie fundamentów budynku.
Natomiast pod koniec 2015 roku zakoñczy³y siê prace
w ramach zadania pn. „Budowa budynku remizy OSP
w Ujœciu wraz z obiektami towarzysz¹cymi – etap II” –
zosta³y wykonane œciany konstrukcyjne. Termin
zakoñczenia prac zwi¹zanych z budow¹ budynku remizy
OSP w Ujœciu wraz z obiektami towarzysz¹cymi – etap III,
up³ywa pod koniec wrzeœnia 2017 roku. Kwota zadania to
suma rzêdu 249 890, 10 z³ brutto.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zakoñczono modernizacjê jednego
z najwa¿niejszych odcinków kolektora sanitarnego
w naszym mieœcie tzw. „kana³u fabrycznego"
W 2016 r. przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim zakoñczy³o
modernizacjê jednego z najwa¿niejszych odcinków kolektora sanitarnego w naszym mieœcie tzw. „kana³u fabrycznego”.
Koszt inwestycji wyniós³ ok. 2,5 mln z³ w tym Przedsiêbiorstwo pozyska³o œrodki unijne w kwocie 1,6 mln z³.

4.

Pierwszego wrzeœnia 2016 r. Zarz¹d PGKiM Sp. z o.o.
podpisa³ z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowê dotycz¹c¹
dofinansowania realizacji Projektu „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Bia³a Pierwsza”.
Planowany ca³kowity koszt realizacji projektu wynosi 5 176
095,14 PLN. Zgodnie z zawart¹ umow¹ na
realizacjê tego zadania Przedsiêbiorstwo
otrzyma z funduszy unijnych dofinansowanie w wysokoœci 3 576 976,31
PLN. Realizacja rzeczowa zadania
rozpocznie siê na pocz¹tku 2017 roku
i powinna zostaæ zrealizowana do koñca
listopada. Wykonanie sieci sanitarnej
pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni
œcieków od ponad 160-ciu gospodarstw
domowych.
Zarz¹d PGKiM

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim,
pok. nr 23, poczt¹ na adres: ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300
Janów Lubelski, ustnie do protoko³u lub w postaci
elektronicznej w sposób, o których mowa w art. 18 ust. 3 albo
za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, na adres
sekretariat@janowlubelski.pl. Organem w³aœciwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Janowa
Lubelskiego. Pozytywnie rozstrzygniêto uwagi z³o¿one
w trakcie wy³o¿enia planu i podczas dyskusji, co sta³o siê
przyczyn¹ zmiany niektórych rozwi¹zañ, a w zwi¹zku z tym
bêdzie trzecie wy³o¿enie projektu planu w grudniu br.
Tekst: Magdalena Drwal, foto: Jan Machulak

Bezp³atne leki dla
seniorów
Od 1 wrzeœnia 2016 roku, wszed³ w ¿ycie program
Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z za³o¿eniami
tego programu, bezp³atne leki przys³uguj¹ wszystkim
seniorom, którzy ukoñczyli 75. rok ¿ycia. Wiek pacjentów
jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób
nieposiadaj¹cych numeru PESEL bêdzie to data
urodzenia). Lista bezp³atnych leków zosta³a okreœlona
w wykazie leków Ministra Zdrowia, w którym jest 1129
preparatów i 68 substancji czynnym (przede wszystkim
zwi¹zane z leczeniem chorób wieku podesz³ego). Receptê
na bezp³atne leki mo¿e wystawiæ seniorowi wy³¹cznie jego
lekarz rodzinny, pielêgniarka podstawowej opieki
zdrowotnej oraz lekarz wystawiaj¹cy receptê dla siebie lub
dla rodziny. Aby otrzymaæ bezp³atny lek nale¿y mieæ
ukoñczone 75 lat, litera S wpisana w polu „Kod uprawnieñ
dodatkowych”, potrzebny lek musi znajdowaæ siê
w wykazie bezp³atnych leków. Leki s¹ przepisywane na
dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, ¿e lekarz lub
pielêgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpisz¹ na
recepcie w polu „kod uprawnieñ dodatkowych” literkê S.
Wiêcej informacji uzyskaj¹ Pañstwo na stronie
www.75plus.mz.gov.pl
Dorota Kozdra

Odbiór odpadów
komunalnych
Informujemy, ¿e op³ata za odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta naliczana jest od iloœci osób zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ i wynosi ona 10 z³. od
osoby - przy segregowaniu odpadów i 20 z³ - przy braku
segregacji. W zabudowie wielorodzinnej nie ma znaczenia,
gdzie mieszkañcy wyrzucaj¹ odpady (obojêtne czy s¹ to
kontenery Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, czy
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wszyscy mieszkañcy p³ac¹ tak¹ sam¹ stawkê. Op³ata
za odpady w zabudowie wielorodzinnej naliczana jest na
podstawie z³o¿onych przez administratorów nieruchomoœci deklaracji o wysokoœci op³aty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy równie¿,
¿e odpady wielogabarytowe nale¿y wystawiæ celem zbiórki przed posesjê cztery razy w roku, w terminach podanych
przez przedsiêbiorcê odbiegaj¹cego odpady, lub w dowolnym terminie, samodzielnie dostarczyæ do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borownicy.
Punkt ten czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00 – 17.00 i w soboty w godzinach 9.00 -14.00.
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Miêdzynarodowe Targi Leœne w Janowie Lubelskim
Pierwszy raz na LubelszczyŸnie, a dok³adnie na terenie
Nadleœnictwa Janów Lubelski w miejscowoœci Szklarnia
odby³y siê w dniach 1-3 wrzeœnia br. Miêdzynarodowe Targi
Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego i Ochrony
Œrodowiska EKO-LAS. Ta najwiêksza w Polsce wystawa
prezentuj¹ca ofertê maszyn, narzêdzi, urz¹dzeñ do pozyskiwania, zrywki i transportu drewna, œrodki ochrony lasu,
pojazdy i œrodki ³¹cznoœci, odzie¿ ochronn¹, instrumenty
pomiarowe, a tak¿e wyroby z drewna, przyci¹gnê³a szerokie
rzesze zainteresowanych. Po raz pierwszy Targi odby³y siê
w tym regionie Polski. „Tereny Lasów Janowskich - jak
t³umaczy³ Dyrektor Projektu Jakub Patelka - zosta³y
wybrane ze wzglêdu na rozwój gospodarki leœnej w tym
regionie, w tym obszary zwi¹zane z pozyskiwaniem drewna
w Polsce Wschodniej”. Na targach pojawi³o siê oko³o 200
marek, w tym oko³o 50 nowoœci. W pierwszy dzieñ Targów
tj. 1 wrzeœnia br., mia³o miejsce uroczyste otwarcie targów
oraz Gala, podczas której zosta³y wrêczone Z³ote Medale
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich (zosta³y
wyró¿nione 4 produkty) firmom produkuj¹cym materia³y
nowoczesne i innowacyjne. Uhonorowano równie¿ firmy
obchodz¹ce jubileusze, a by³y nimi: TAKMA z Wroc³awia,
Biuro Handlowe RUDA i LKT ze S³owacji. Otwarcia 15.
edycji Targów EKO-LAS dokona³ zastêpca Dyrektora

Generalnego Lasów Pañstwowych prof. Tomasz Zawi³aNiedŸwiecki. Na uroczystoœci by³ obecny prezes Miêdzynarodowych Targów Poznañskich Przemys³aw Trawa,
a tak¿e Marsza³ek Województwa Lubelskiego S³awomir
Sosnowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Lublinie Jerzy S¹del, Henryk R¹¿ewski Nadleœniczy Nadleœnictwa Janów Lubelski, Bart³omiej
Kosiarski - Zastêpca Nadleœniczego, Jerzy Bielecki – Pose³
na Sejm RP, Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa
Lubelskiego, Czes³aw Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza,

Bo¿ena Czajkowska - Sekretarz Gminy, Antoni Kulpa Wicestarosta Janowski, oraz pracownicy Nadleœnictwa
Janowa Lubelskiego, Oœrodka Edukacji Ekologicznej Lasy
Janowskie, Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.
Targi by³y tak¿e okazj¹ do uzyskania porad z zakresu
hodowli i u¿ytkowania lasu, œrodków ochrony lasu, czy
nowoczesnej ochrony przeciwpo¿arowej. Targi by³y okazj¹
do szeregu spotkañ oraz wyk³adów o charakterze naukowym
i biznesowym, a tak¿e promocj¹ Lasów Janowskich.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

O strategii gospodarczej rozwoju Polski z Wiceministrem
Jerzym Kwieciñskim w Janowie Lubelskim
W pi¹tek tj. 16 wrzeœnia br. Janów Lubelski odwiedzi³
Jerzy Kwieciñski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju, Cz³onek Rady Ministrów, Pe³nomocnik Prezesa
Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Wiceminister Rozwoju. Tematem pi¹tkowych
konsultacji spo³ecznych projektu „Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju”, zwanego pod nazw¹ „Planu
Morawickiego”, by³a strategia gospodarcza rozwoju Polski
na najbli¿sze 25 lat. Dok³adnie by³a mowa o „Uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju powiatu w kontekœcie
województwa lubelskiego w œwietle „Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju”. Jak zaznaczy³ Wiceminister
„g³ównym celem strategii jest wzmocnienie polskiego
kapita³u poprzez innowacyjnoœæ polskich firm”. Dokument
strategii prezentuje wyzwania, jakie stoj¹ przed uzdrowieniem polskiej gospodarki. Jerzy Kwieciñski omawiaj¹c
dokument strategii szczególn¹ uwagê zwróci³ na innowacyjnoœæ polskich firm, mówi³ o wiêkszym wykorzystaniu
szkolnictwa zawodowego, rozwijaniu specjalnych stref
gospodarczych, wspó³pracy sektora nauki i biznesu,
wzmocnieniu industrializacji, czyli zwiêkszeniu wytwór-

czoœci oraz o wsparciu dla eksportu. Strategia przewiduje
tak¿e zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, które
mog³yby zmniejszyæ wagê kryterium cenowego i preferowaæ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, k³adzie nacisk na
cyfryzacjê kraju. Podczas spotkania wywi¹za³a siê dyskusja.
Zaproszeni goœcie pytali - w jaki sposób mo¿na obni¿yæ
bezrobocie w powiecie janowskim? Czy obecne szkolnictwo
zawodowe odpowiada wymaganiom rynku pracy?

Z jakich potencja³ów i zasobów powinien korzystaæ Janów
Lubelski? Z jakich ulg mog¹ skorzystaæ ma³e
przedsiêbiorstwa? W spotkaniu udzia³ wzi¹³ m.in.:
Przemys³aw Czarnek - Wojewoda Lubelski, Jerzy Bielecki Pose³ na Sejm RP, Jan Frania - Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego, Marceli Niezgoda - Dyrektor Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsiêbiorczoœci, Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Janowa Lubelskiego, Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski, Agnieszka G¹sior - Mazur Prezes
Lubelskiego Klubu Biznesu, Bogdan £ukasik - V-ce Prezes
LKB, Dr Henryk £ucjan - Prezes Fundacji Rozwoju
Lubelszczyzny, Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, Czes³aw Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza
Janowa Lubelskiego, Bo¿ena Czajkowska - Sekretarz
Gminy, W³adys³aw Sowa - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
Grzegorz Krzysztoñ - Sekretarz Powiatu, Ma³gorzata
Derlatka - Miodowska Asystentka Pana Ministra, Zbigniew
Kmicic - Zwi¹zek Pracodawców RP, w imieniu Marsza³ka
Województwa Lubelskiego S³awomira Sosnowskiego Marek Grzyb Radny Rady Powiatu.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janów Lubelski na II miejscu w rankingu Pisma Samorz¹du Terytorialnego
WSPÓLNOTA, w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
Od wielu lat wysoka pozycja Janowa Lubelskiego
w rankingach wykorzystania funduszy europejskich jest
œwiadectwem konsekwencji i skutecznoœci w d¹¿eniu do
polepszenia ¿ycia spo³ecznego mieszkañców naszego
miasta. Przyk³adem jest tutaj fakt, i¿ w tym roku Miasto
Janów Lubelski w rankingu Pisma Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota” w zakresie wykorzystania funduszy UE
na projekty spo³eczne obejmuj¹ce inwestycje w latach 2007 2015, zajê³o II miejsce. Wyniki rankingów miast, gmin,
powiatów i województw przygotowanych przez czasopismo
„Wspólnota”, zaprezentowane zosta³y podczas XIV
Samorz¹dowego Forum Kapita³u i Finansów, które odby³o
22 - 23 wrzeœnia w Katowicach. Nagroda zosta³a odebrana
przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia.
Niniejszy ranking przygotowany zosta³ na podstawie danych
z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, a wziêto
pod uwagê te projekty, które otrzyma³y dofinansowanie ze
œrodków unijnych w okresie programowania lat 2007 - 2015.
Czasopismo samorz¹dowe „Wspólnota” przygotowuj¹c
ranking wykorzystania œrodków UE przez samorz¹dy
przeanalizowa³o ca³y okres 2007 - 2015, a wiêc od pocz¹tku

pierwszej perspektywy finansowej po przyst¹pieniu Polski
do Unii Europejskiej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ranking zosta³
przygotowany na podstawie dwóch wskaŸników. Pierwszy
z nich dotyczy dotacji z funduszy UE na wydatki bie¿¹ce
w przeliczeniu na 1 mieszkañca, drugi wskaŸnik dotacji
inwestycyjnych z funduszy UE na zadania zwi¹zane ze sfer¹
spo³eczn¹. Maj¹c na uwadze - sferê spo³eczn¹, zaznaczmy,
¿e chodzi o wydatki w nastêpuj¹cych dzia³ach, jak: oœwiata
i wychowanie, turystyka, ochrona zdrowia, pomoc
spo³eczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dane
pochodz¹ ze sprawozdañ bud¿etowych jednostek samorz¹du
terytorialnego. Janów Lubelski zdoby³ II miejsce w rankingu
miast powiatowych. Zauwa¿alna jest wrêcz minimalna
ró¿nica pomiêdzy Ostród¹, która zajê³a w rankingu
I miejsce. Ostróda (wydatki inwestycyjne: 1720, 10), Janów
Lubelski (wydatki: 1715, 57), Krasnystaw (1373, 55),
czwarte miejsce: Boles³awiec (1309, 85), Szyd³owiec (1204,
25), Poddêbice (1179,69), Puck (1142, 43), Che³mno (1022,
42), W³odawa (979, 55) i dziesi¹te Sztum (967,72).
Przypomnijmy, ¿e w minionych latach (2007 - 2015), dziêki
œrodkom unijnym zosta³ zmodernizowany Janowski

Oœrodek Kultury, wybudowano Kryt¹ P³ywalnie „Otylia”,
Park Rekreacji „ZOOM NATURY” (laureat licznych
konkursów o tematyce turystycznej, w tym laureat konkursu
„7 Cudów Funduszy Unii Europejskiej”). Ponadto zosta³
zrewitalizowany Park Miejski, w tym tereny zielone,
zmodernizowano ulice. Natomiast na terenach wiejskich
wybudowano nowe remizy OSP, które sta³y siê Centrami
Kultury. W ci¹gu ostatnich oœmiu lat zmieni³ siê wizerunek
gminy Janów Lubelski, pod wzglêdem turystyki, sportu,
infrastruktury spo³ecznej. Mówimy tu o placach zabaw,
obiektach rekreacji, jak zewnêtrzne si³ownie, które powsta³y
na terenach miejskich i wiejskich. Najwiêksza czeœæ
funduszy unijnych w naszej gminie przeznaczona zosta³a na
inwestycje, w tym na infrastrukturê spo³eczn¹. Jak podkreœla
Krzysztof Ko³tyœ Burmistrz Janowa Lubelskiego: „Obecnie
nasza gmina opracowuje program rewitalizacji, którego
g³ównym celem jest rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, st¹d przysz³e inwestycje dotyczyæ bêd¹
podniesienia standardu ¿ycia mieszkañców naszego
miasta”.
Dorota Kozdra

Apel o pomoc dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepe³nosprawnych
oraz wymagaj¹cych pomocy ze wzglêdu na swoj¹ trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹ !
Okres jesienno-zimowy to najtrudniejsze miesi¹ce dla
osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepe³nosprawnych oraz wymagaj¹cych pomocy ze wzglêdu na swoj¹
trudn¹ sytuacje ¿yciow¹, dla wszystkich którzy w tym
okresie wymagaj¹ wsparcia i pomocy ze strony s³u¿b spo³ecznych. Nie b¹dŸmy obojêtni na los drugiego cz³owieka!
Ka¿d¹ informacjê o osobach starszych, samotnych,
bezdomnych, niepe³nosprawnych oraz wymagaj¹cych

pomocy ze wzglêdu na swoj¹ trudn¹ sytuacje ¿yciow¹,
których nie znamy, a wydaje nam siê, ¿e potrzebuj¹ pomocy
przeka¿emy odpowiednim s³u¿bom Mieszkañcy Gminy
Janów Lubelski mog¹ informowaæ o miejscach pobytu tych
osób i koniecznoœci udzielenia im pomocy: Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza
23, 23-300 Janów Lubelski w godz. pracy poniedzia³ek pi¹tek 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu 15 872 46 76

W sytuacjach zagro¿enia nale¿y dzwoniæ o pomoc na
numery alarmowe:
997 - policja (w szczególnoœci w godzinach wieczornych
i nocnych)
998 - stra¿ po¿arna
999 - pogotowie ratunkowe
112 - s³u¿by ratownicze
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim
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Sezon 2016 w Zoomie Natury
Pomimo niekorzystnej pogody, szczególnie w miesi¹cu
lipcu, sezon 2016 nale¿y uznaæ w Parku Rekreacji Zoom
Natury za udany. Przychody z dzia³alnoœci ju¿ w sierpniu
przekroczy³y wynik z ca³ego ubieg³ego roku, dziêki czemu
mo¿liwe jest samofinansowanie siê przedsiêwziêcia.
Zoom Natury Sp. z o.o. zatrudnia aktualnie 32 osoby na
umowach o pracê, ponadto w sezonie pracowa³o u nas oko³o
90 osób. Spó³ka prowadzi³a dzia³alnoœæ w Laboratoriach
Wiedzy, które funkcjonowa³y pe³ny rok, zdobywaj¹c
zaufanie kolejnych klientów. Laboratoria Wiedzy
odwiedzi³o od stycznia 2016 roku ponad 15 tys. osób.
Wiêkszoœæ z nich stanowi¹ grupy szkolne (10,5 tys. osób)
z obszaru po³udniowo-wschodniej Polski. Najwiêcej grup
przyjecha³o do nas z Lubelszczyzny (Lublin, Œwidnik,
Zamoœæ, Bi³goraj, Kraœnik, Opole Lubelskie) oraz
okolicznych miejscowoœci. Poza tym goœcili u nas uczniowie
z województw: podkarpackiego, ma³opolskiego,
mazowieckiego, œwiêtokrzyskiego oraz ³ódzkiego. Poza
grupami zorganizowanymi, odwiedzaj¹ nas równie¿ klienci
indywidualni. Do po³owy paŸdziernika Laboratoria Wiedzy
zwiedzi³o ponad 4,5 tys. turystów, w tym najwiêcej
w miesi¹cach wakacyjnych (lipiec 1364 sprzedane bilety,
sierpieñ 1677 biletów, a dla porównania we wrzeœniu 251
biletów). Dodatkow¹ atrakcj¹ w ramach zakupionego biletu
dla osób indywidualnych by³a mo¿liwoœæ uczestnictwa
w warsztatach edukacyjnych „Egzotyczne zwierzêta”, na
których nasi klienci poznawali cechy charakterystyczne,
budowê cia³a, zwyczaje i preferencje ¿ywieniowe zwierz¹t.
W okresie wakacyjnym przyjmowaliœmy obozy sportowe
w naszym oœrodku wypoczynkowym ,,Wyspa”, który
po³o¿ony jest w otoczeniu lasów na wyspie Zalewu
Janowskiego. Dysponujemy 100 miejscami noclegowymi
w systemie segmentowym z w³asn¹ kuchni¹ oraz sto³ówk¹
na 150 osób. Przez ca³y okres wakacyjny zanotowano 4269
osobo-noclegów, z czego 724 przypada na
osoby
indywidualne.
W tym roku uruchomiliœmy tak¿e nowy produkt turystyczny
EXIT ROOM, który cieszy siê wyj¹tkowym powodzeniem
wœród odwiedzaj¹cych (w szczególnoœci gimnazjalistów,

licealistów i osób doros³ych). Exit Room jest to
przeniesienie gier przygodowych typu "escape the room"
(ucieczka z pokoju) do œwiata rzeczywistego. Celem
postawionym przed uczestnikami jest wydostanie siê przed
up³ywem 60 minut z pokoju, w którym zostali zamkniêci.
Gra wymaga analitycznego myœlenia i wspó³pracy – tylko
dziêki temu mo¿liwe bêdzie rozwi¹zanie wszystkich
zagadek i wyjœcie z pokoju. Zoom Exit Room odwiedzi³o
dotychczas ponad 1000 osób .
Spó³ka kontynuowa³a dzia³alnoœæ w oœrodku wypoczynkowym „Wyspa” oraz w Parku Linowym w którym zanotowano w 2016 roku rekordow¹ iloœæ sprzedanych biletów –
ponad 30 000. W dniu najwiêkszego ruchu sprzedano ponad
500 biletów. Miesi¹cami, w których odnotowano najwiêkszy
ruch by³y miesi¹ce wakacyjne. W lipcu sprzedano 6711
biletów, w sierpniu 7181, zaœ we wrzeœniu 3253 bilety.
Rozwijamy dynamicznie us³ugi gastronomiczne. W 2016
roku funkcjonowa³o piêæ
punktów tematycznych:
Kawiarenka z daniami Fast Food, „Green Bar”, „Kuchnia
Tereski” z ofert¹ kuchni regionalnej, „Grill Bar” oraz punkt
z lodami, wat¹ cukrow¹ i popcornem, dedykowany
najm³odszym. Utrzymanie rozleg³ego terenu rekreacyjnego
w nale¿ytym stanie wymaga³o wiele pracy w zakresie
obs³ugi terenów zielonych. W 2016 roku zebrano
i wywieziono ponad 41 ton œmieci oraz wykoszono ³¹cznie
ponad 83 hektary trawników.
Spó³ka planuje dalszy rozwój dzia³alnoœci w zakresie
rekreacji i oferty produktowej. Stale pracuje nad modelem
biznesu, strategi¹ oraz stara siê systematycznie rozwijaæ
ofertê produktów turystycznych. Przygotowujemy obecnie
dokumentacjê w zakresie termomodernizacji oœrodka na
Wyspie, planujemy rozwój Parku Linowego oraz Parku
Kreatywnego. Najwiêkszym sukcesem 2016 roku jest
budowa silnej marki turystycznej ZOOM Natury, która ju¿
teraz rozpoznawana jest w wielu regionach Polski. Dzia³ania
promocyjne s³u¿¹ ca³emu miastu. To dziêki temu mo¿liwy
bêdzie rozwój sektora turystycznego w Janowie Lubelskim
i regionie.
Beata Staszewska – Prezes Spó³ki „Zalew”

Inwestorzy w Gminie Janów Lubelski
odpowiada Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego
G.J. W tym roku uda³o siê naszej gminie
pozyskaæ trzech inwestorów. Czy mamy
powody do zadowolenia?
K.K. Oczywiœcie. Pomimo intensywnych
starañ i profesjonalnej oferty ze strony
naszej gminy w ostatnich kilku latach nie
udawa³o nam siê pozyskaæ inwestorów.
Ten rok jest wiêc dla nas wyj¹tkowo
udany. Pozyskaliœmy dwóch inwestorów
z bran¿y przetwórstwa rolno - spo¿ywczego, którzy kupili dzia³ki w naszej
strefie i bêd¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie na budowê swoich zak³adów. Na
razie szczegó³ów, co do rodzaju produkcji
nie ujawniamy, gdy¿ nie ¿ycz¹ sobie tego
na tym etapie inwestorzy. Trzeci inwestor
zamierza wybudowaæ swój zak³ad szybko
- ju¿ w przysz³ym roku. Bêdzie to
nowoczesna ocynkownia.
G.J. Wœród czêœci mieszkañców pojawi³y siê obawy co do szkodliwego wp³ywu
na œrodowisko ocynkowni.
K.K. Te obawy s¹ dla mnie zrozumia³e,
sam równie¿ je mia³em. O tê inwestycjê
walczyliœmy z innymi miastami, ale te¿
podchodziliœmy do niej z du¿¹ ostro¿noœci¹. Dlatego postanowiliœmy dok³adnie
zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ ocynkowni
pod k¹tem ochrony œrodowiska. W tym
celu wybraliœmy siê z wizyt¹ do dwóch
cynkowni firmy Zink Power dzia³aj¹cych
w Koninie i w parku przemys³owym
w miejscowoœci Buk obok Poznania. Ze
zdziwieniem obserwowaliœmy brak
kominów i jakiejkolwiek widzialnej b¹dŸ
odczuwalnej emisji zanieczyszczeñ do
atmosfery. Istniej¹ te¿ potrójne zabezpieczenia zapobiegaj¹ce ryzyku przedostania
siê zanieczyszczeñ do gleby. Do kanalizacji odprowadzane s¹ jedynie œcieki
komunalne. Pomimo pozytywnych
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odczuæ z wizyty w ocynkowniach, kwestiê potencjalnego negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko postanowiliœmy
wstêpnie zbadaæ poprzez konsultacje
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Poprosiliœmy inwestora o raport
oddzia³ywania na œrodowisko z miejscowoœci Buk, gdy¿ inwestycja u nas ma byæ
niemal bliŸniacza. Nastêpnie poprosiliœmy Regionaln¹ Dyrekcjê Ochrony
Œrodowiska o ocenê planowanej inwestycji pod k¹tem jej uci¹¿liwoœci i w kontekœcie niedalekiego s¹siedztwa z zak³adami produkuj¹cymi lub maj¹cymi
zamiar produkowaæ ¿ywnoœæ. Po analizie
planowanej inwestycji uzyska³em informacjê, i¿ jest ona oparta na nowoczesnych
rozwi¹zaniach i technologiach i nie bêdzie
¿adnego, negatywnego oddzia³ywania na
s¹siaduj¹ce dzia³ki. ¯eby rozwi¹zaæ
w¹tpliwoœci i bardziej szczegó³owo
poinformowaæ o dzia³aniu projektowanej
ocynkowni, jesteœmy gotowi zaprosiæ na
najbli¿sz¹ sesjê Rady Miejskiej Prezesa
firmy Zink Power, który odpowie na
wszelkie pytania. Jeœli bêd¹ osoby chêtne,
mo¿emy te¿ zorganizowaæ wyjazd do
Buka obok Poznania, gdzie funkcjonuje
ocynkowania niemal identyczna do
projektowanej u nas.
Ta inwestycja jest dla nas wa¿na z kilku
powodów. Po pierwsze: powstan¹ nowe
miejsca pracy. Wed³ug deklaracji inwestora na koniec przysz³ego roku powstanie
45, a docelowo oko³o 80 miejsc pracy.
Kilkadziesi¹t rodzin ma wiêc szansê na
poprawê swojej sytuacji materialnej. Po
drugie: bud¿et gminy bêdzie zasilany
nowymi podatkami, dziêki którym
bêdziemy mogli realizowaæ potrzeby
naszych mieszkañców. Po trzecie: zazwy-

czaj ocynkownie przyci¹gaj¹ kolejnych
inwestorów, którzy wytwarzaj¹ produkty
wymagaj¹ce ocynkowania. W Koninie
widzieliœmy jak obok ocynkowni, po
drugiej stronie ogrodzenia wyros³a
fabryka produkuj¹ca s³upy do oœwietlenia
ulicznego. Wiele bran¿ przemys³u
korzysta z us³ug cynkowania, dlatego
liczymy na to, ¿e i u nas ulokuje siê co
najmniej jeden producent, który nie
bêdzie wozi³ swoich produktów do
ocynkowni oddalonej o 100 kilometrów,
gdy¿ na kosztach transportu i logistyki
u nas zaoszczêdzi znacz¹ce sumy. Aby
powa¿nie myœleæ o rozwoju naszej gminy
i naszego powiatu musimy mieæ przemys³.
Dlatego twierdzê, ¿e nie staæ nas na to, aby
rezygnowaæ z takich inwestycji.
G.J. Czy s¹ szanse na pozyskanie
kolejnych inwestorów?
KK. Je¿eli nie nast¹pi kryzys gospodarczy, to z roku na rok powinno byæ coraz
lepiej, gdy¿ niedawno og³oszono drugi
etap przetargu na budowê drogi ekspresowej S19. Jej budowa ma byæ zakoñczona
w 2021 roku, ale ju¿ sam fakt jej
rozpoczêcia bêdzie zwiêksza³ atrakcyjnoœæ naszej lokalizacji. W tym roku trzem
inwestorom sprzedaliœmy 9 hektarów
gruntu i dlatego rozpoczynamy prace
zmierzaj¹ce do uzbrojenia kolejnych
terenów w Borownicy. Musimy posiadaæ
ofertê zarówno dla ma³ych jak i du¿ych
inwestycji wymagaj¹cych dzia³ek o powierzchni 5, 10 czy 15 hektarów. To jedno
z najwa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed
nami, gdy¿ marzenia o lepszej przysz³oœci wymagaj¹ od nas nieustaj¹cych
wysi³ków.
Dziêkujemy za rozmowê.
Gazeta Janowska

Podró¿uj¹c
z elektroniczn¹
map¹ w rêku
Wa¿noœæ informacji bardzo czêsto zale¿y od
szybkoœci jej dostêpu. Nieprzecenion¹ rolê
odgrywa tutaj sposób udostêpnienia i prezentacji.
Ogromn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê serwisy
mapowe, takie jak: Google Maps, za pomoc¹ której
odszukamy interesuj¹ce nas trasy, czy obiekty.
Natomiast wa¿nym elementem w rozwoju
i funkcjonowaniu lokalnej spo³ecznoœci, stanowi¹c
przy tym Ÿród³o informacji dla turystów, czy
potencjalnych inwestorów jest System Informacji
Przestrzennej. Na stronie www.janowlubelski.pl
w prawym rogu znajduje siê zak³adka System
Informacji Przestrzennej Gminy Janów Lubelski.
Klikaj¹c w zak³adkê otwiera siê okienko
z aplikacjami: administracja, atrakcje turystyczne, drogi i inwestycje, katalog metadanych
geoportal.gov.pl.
W zak³adce administracja
odnajdziemy informacje na temat nastêpuj¹cych
punktów adresowych, jak: budynki (mieszkalne,
biurowe, handlowe lub us³ugowe, ochrony zdrowia,
oœwiaty, kultury, sportu, sakralne, gospodarcze,
przemys³owe), jednostki organizacyjne Urzêdu
Miejskiego, instytucje u¿ytecznoœci publicznej.
W zak³adce „Atrakcje Turystyczne” bêdzie to:
aktywna rekreacja, turystyka edukacyjna, turystyka
ekologiczna, turystyka kulturowa, pomniki
przyrody, wystawy, miejsca pamiêci, zabytki oraz
baza noclegowa i gastronomiczna. W trzeciej
zak³adce uzyskamy informacje na temat przebiegu
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych na terenie naszej gminy. Przypomnijmy,
¿e System Informacji Przestrzennej zosta³ oddany
do u¿ytku w 2015 roku. Mamy nadziejê, ¿e serwis
internetowy zawieraj¹cy bazê informacji o Gminie
Janów Lubelski pos³u¿y niejednemu turyœcie, ale
i mieszkañcowi naszej gminy, czy powiatu janowskiego. Zorganizowany na zasadzie geoportalu
System Informacji Przestrzennej (SIP)
zawieraj¹cy ró¿norodne warstwy tematyczne,
opisuje nasz¹ Gminê z umiejscowieniem
zawartoœci na mapie.
Dorota Kozdra
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Sesje Rady Miejskiej
O bezpieczeñstwie i „e-us³ugach” w administracji publicznej
Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim w dniu 9 wrzeœnia br. Radni przyjêli
uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia Gminy Janów
Lubelski do partnerskiego projektu „Rozbudowa
systemów teleinformatycznych na potrzeby
œwiadczenia e-us³ug publicznych”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Niniejszy projekt dotyczy wspó³pracy Gminy
Janów Lubelski wraz z Liderem, jakim jest LGD
„Leœny Kr¹g”, Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim z Gminami: Batorz, Chrzanów,
Czemierniki, Dzwola, Godziszów, Goraj, Modliborzyce, Potok Wielki. Samorz¹dy bêd¹ ubiegaæ
siê o œrodki finansowe w ramach RPO WL. Projekt
w zakresie Gminy Janów Lubelski dotyczy m.in..:
realizacji zadañ dotycz¹cych rozbudowy i modernizacji systemów teleinformatycznych Urzêdu
Miejskiego, w tym integracji systemów informatycznych, który umo¿liwi œwiadczenie e-us³ug
publicznych w zakresie: podatków i op³at
lokalnych. Ponadto projekt zak³ada informatyzacjê procedur wewnêtrznych, m.in. w obszarze
zamówieñ publicznych, obs³ugi Rady Miejskiej

oraz podniesienie poziomu bezpieczeñstwa
teleinformatycznego w Urzêdzie Miejskim. Radni
przyjêli równie¿ uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia
Gminy Janów Lubelski do kolejnego partnerskiego projektu dotycz¹cego „Budowy
zintegrowanej platformy cyfrowej do alarmowania s³u¿b ratowniczych i ochrony ludnoœci
powiatu janowskiego”, realizowanego w ramach
RPO Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany bêdzie w partnerstwie z gminami z terenu
Powiatu Janowskiego, Starostwem Powiatowym
oraz Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim – jako liderem.
Jak zaznaczy³ Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ,
„Z terenu naszej gminy jednostkami objêtymi
projektem bêdzie OSP w Bia³ej i OSP w Momotach Górnych. Celem projektu jest lepsza
wymiana informacji i komunikacja miêdzy
jednostkami zawodowej i ochotniczej stra¿y
po¿arnej ze wszystkimi gminami powiatu”.
Zakupiony nowy sprzêt, i wprowadzenie nowych
rozwi¹zañ informatycznych oraz organizacyjnych
pozwoli na lepsze komunikowanie siê s³u¿b
ratowniczych.

„O wspólnych przedsiêwziêciach”
Kontynuacja rozbudowy Parku Rekreacji
ZOOM NATURY. Podczas paŸdziernikowej sesji
Rady Miejskiej (tj. 11 paŸdziernika br.) zapoznaliœmy siê z informacjami z dzia³alnoœci spó³ki
„ZOOM NATURY”, które zosta³y przedstawione
przez Prezes Beatê Staszewsk¹. Zaznaczmy, ¿e
obecnie spó³ka zatrudnia 32 osoby (umowa
o pracê), w sezonie 2016 roku zatrudnia³a 86 osób.
W obecnym roku (dane do wrzeœnia 2016 roku)
zosta³o sprzedanych ponad 14 tys. biletów na
Laboratoria, oko³o 30 tys. sprzedanych biletów na
Park Linowy, oko³o 1 tys. biletów na Exit Room.
Jak zaznaczy³a Pani Prezes spó³ka w przysz³oœci
planuje sk³adaæ wniosek na modernizacjê i rozbudowê Oœrodka Wypoczynkowego „Wyspa” jako
dalszej kontynuacji rozbudowy Parku Rekreacji
ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim. Andrzej
Majkowski - Wiceprezes „ZOOM NATURY”
podkreœli³, i¿ projekt dotyczy: koncepcji architektonicznej modernizacji, w tym termomodernizacji
budynków oœrodka wraz z zagospodarowaniem
otoczenia: budynku sto³ówki z kuchni¹ i œwietlic¹
– parterowego z suteren¹ oraz tarasami, budynku
hangaru z pomieszczeniami mieszkalnymi,
pawilonów mieszkalnych (8 pokoi) - dobudowy
tarasów wejœciowych, tarasy, zadaszenia, zewnêtrznego wystroju architektonicznego budynków
o stylistyce spójnej z architektur¹ Parku Rekreacji
ZOOM NATURY.

Przebudowa dróg powiatowych z udzia³em
Gminy Janów Lubelski. Podczas sesji zosta³y
równie¿ podjête uchwa³y dotycz¹ce udzielenia
pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi
Janowskiemu. Jedna z podjêtych uchwa³
dotyczy³a udzielnia Powiatowi pomocy rzeczowej
na wykonanie progu zwalniaj¹cego na drodze
powiatowej Zofianka Górna – Zofianka Dolna
w miejscowoœci Zofianka Górna w kwocie 3 tys.
z³otych. Ponadto Gmina Janów Lubelski udzieli³a
pomocy finansowej Powiatowi na zadanie
„Ulepszenie budowli drogi powiatowej £¹¿ek
Ordynacki – Momoty Dolne w miejscowoœci
Momoty Dolne od km 6+867 do km 7+067, na
kwotê 12 tys. z³otych. Natomiast 19 tys. z³otych to
kwota, jak¹ Gmina Janów Lubelski udziela
Powiatowi Janowskiemu na cztery zadania:
przebudowê drogi powiatowej ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+000
do km 2+068, czyli o d³ugoœci 2, 068 km, na
przebudowê drogi powiatowej Szklarnia –
Momoty Górne w lokalizacji od km 3+824 do
4+945, (d³ugoœæ – 1,121 km), na przebudowê
drogi powiatowej Jarocin (gr. woj.) – Momoty
Górne – W³adys³awów w lokalizacji od 8 +883 km
do 10+278 (d³ugoœæ 1,395 km), na przebudowê
drogi powiatowej Jarocin (gr. woj.) Momoty
Górne – W³adys³awów w lokalizacji od km
13+425 do km 15+385 (d³ugoœæ 1,960 km).

Zagadnienia spo³eczne
Jedna z pierwszych uchwa³ sesji Rady
Miejskiej, która odby³a siê 28 paŸdziernika br.
dotyczy³a przyjêcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Janów Lubelski na
lata 2017 – 2019. Niniejsze zagadnienie
przedstawia³a Magdalena Kolasa – Dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Jak podkreœli³a Pani
Dyrektor: „Z powodu problemów opiekuñczowychowawczych rodziny z terenu gminy od 2012
roku obejmowane s¹ wsparciem asystenta
rodziny. Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dzieæmi w poszukiwaniu
rozwi¹zañ trudnej sytuacji ¿yciowej z wykorzystaniem mocnych stron cz³onków rodziny,
zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej,
spo³ecznoœci lokalnej i zasobów instytucjonalnych. G³ównym celem asystentury jest podniesienie umiejêtnoœci opiekuñczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego,
radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców
lub opiekunów dzieci.

Z takiego wsparcia od 2012 roku skorzysta³o
³¹cznie 38 rodzin. W 2012 roku wspierano
16 rodzin, nastêpnie w roku 2013 objêto
dodatkowo 2 rodzin, a w 2014 – 10 rodzin, w roku
2015 ze wsparcia asystenta rodziny skorzysta³o
16 rodzin. Natomiast w roku 2016 w pierwszym
pó³roczu ze wsparcia
asystenta rodziny
korzysta³o ju¿ 12 rodzin. Praca asystenta z rodzin¹
przeciêtnie trwa oko³o 2 lat". Ewa Misztal –
inspektor ds. Biura Rady omówi³a program
wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
na 2017 rok. Program ma na celu lepsze
wykonywanie zadañ Gminy Janów Lubelski
poprzez mo¿liwie pe³ne wykorzystanie potencja³u
organizacji pozarz¹dowych, zwiêkszenie skutecznoœci i efektywnoœci dzia³añ zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ publicznych i dalszy wzrost
partycypacji spo³ecznej w rozwi¹zywaniu problemów lokalnych.

W przysz³ym roku podatki w naszej gminie nie wzrosn¹
Gmina Janów Lubelski nie podnosi podatków
od nieruchomoœci. Nie zmieni siê tak¿e stawka
podatku rolnego. Tak¹ uchwa³ê podjê³a Rada
Miejska podczas sesji dnia 28 paŸdziernika br.
Uchwa³a o obni¿eniu œredniej ceny skupu ¿yta
przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

zosta³a jednog³oœnie przyjêta przez Radnych.
Obni¿a siê œredni¹ cenê skupu ¿yta z kwoty 52,44
z³ za 1 dt do kwoty 35,00 z³ za 1 dt, maj¹c¹
zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na
2016 r. na obszarze Gminy Janów Lubelski.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Rola spo³ecznoœci lokalnej w procesie rewitalizacji

Piknik rewitalizacyjny

Wystêpy zespo³u tañca ludowego, „Jacy Tacy”,
prezentacja janowskich przedszkoli, pokaz Janowskiego
Klubu Karate Tradycyjnego, wystêp Stowarzyszenia Kobiet
Powiatu Janowskiego, pokazy Janowskiego Klubu
Sportowego „Olimp”, wystêp zespo³u Klubu Seniora
„Janowiacy”, prezentacja Stowarzyszenia Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”, wystêp Szymona Liska,
prezentacja Stowarzyszenia Przyjació³ „Promyka”, wystêpy
solistów z Janowskiego Oœrodka Kultury oraz „Gra
Terenowa Poznajmy siê”, to program Pikniku Rewitalizacyjnego, który 27 wrzeœnia odby³ siê na terenie Parku
Miejskiego. Dla wszystkich uczestników gry przewidziano
nagrody, a na koniec pikniku rozlosowane zosta³y nagrody
g³ówne.
Piknik poprzedzi³a konferencja „Rola spo³ecznoœci lokalnej
w procesie rewitalizacji”. Podczas spotkania Burmistrz
Krzysztof Ko³tyœ mówi³ o terenach, które wziête s¹ pod
uwagê w ramach rewitalizacji. Nale¿y wymieniæ: Dworzec
PKS, teren „Wyspy” nad Zalewem Janowskim. W planach
rewitalizacyjnych jest tak¿e remont budynku wiêzienia
mieszcz¹cy siê przy ulicy Ogrodowej, Park Misztalec
znajduj¹cy siê przy ulicy Wojska Polskiego. Takich miejsc
w naszej gminie jest wiêcej. Niestety wa¿nym wymogiem

Serdeczne podziêkowania kierujemy do janowskich
organizacji pozarz¹dowych i innych instytucji, które
wspó³organizowa³y, wspólnie z Urzêdem Miejskim
i Janowskim Oœrodkiem Kultury, grê terenow¹ „Poznajmy
siê”. By³y to: Klub Seniora „Janowiacy”, Polski Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Kobiet
Powiatu Janowskiego, Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Wawrzynek”, Stowarzyszenie Przyjació³ „Promyka”,
Caritas Diecezji Sandomierskiej – Warsztaty Terapii
Zajêciowej, Janowski Ludowy Klub Sportowy OLIMP,
Janowski Klub Karate Tradycyjnego, Ko³o PZW nr 55, Ko³o
PZW nr 6, Wêdkarski Klub Sportowy CARP CLUB,
Muzeum Fotografii, Muzeum Regionalne, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, Grupa Wolontariatu ŒDM przy Parafii
œw. Jadwigi Królowej oraz harcerze.

jest tutaj fakt, ¿e obszar rewitalizacyjny nie mo¿e
obejmowaæ wiêcej ni¿ 20 % powierzchni gminy, w tym nie
mo¿e go zamieszkiwaæ nie wiêcej ni¿ 35% mieszkañców.
Wa¿nym czynnikiem w rewitalizacji powinna byæ kwestia
rozwi¹zywania problemów spo³ecznoœci lokalnej.
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ podkreœli³, i¿ opracowuj¹c
projekt rewitalizacji, gmina bierze pod uwagê element
spo³eczny, czyli, aby w odnowionych budynkach,
zak³adach, znalaz³y siê miejsca pracy dla bezrobotnych.
Wa¿nym aspektem jest tutaj tak¿e fakt, aby by³y to tak¿e
miejsca s³u¿¹ce u¿ytecznoœci spo³ecznej. Wczeœniejsze
obiekty poddane rewitalizacji s¹ tego przyk³adem. Mówimy
o Janowskim Oœrodku Kultury, budynku tzw. „starej poczty”
obecnie siedziba Banku PKO BP i Lubelskiej Fundacji
Rozwoju (przy ulicy Zamoyskiego), Oœrodku Edukacji
Ekologicznej „Lasy Janowskie” przy ulicy Bohaterów
Porytowego Wzgórza, Oœrodek Rewalidacyjno –
Wychowawczy przy ulicy Zamoyskiego, czy Parku
Rekreacji Zoom Natury.
Zaznaczmy, ¿e gra terenowa zosta³a przygotowana we
wspó³pracy z: organizacjami pozarz¹dowymi janowskimi
firmami i instytucjami. Organizatorem Pikniku by³ Janowski
Oœrodek Kultury i Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Reaktywacja Stowarzyszenia Ad Astra
Ma³ymi krokami zbli¿a siê piêkny
Jubileusz Szko³y – 100 lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
Dok³adnie 13 - 14 paŸdziernika 2017 roku
w murach tzw. „starego ogólniaka”, spotkaj¹
siê uczniowie, absolwenci, nauczyciele i ci,
który tworzyli, czy te¿ tworz¹ spo³ecznoœæ
szkoln¹ Liceum przy ulicy Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim. Dziœ rodz¹ siê
pomys³y jak uczciæ to œwiêto, dziœ reaktywowane Stowarzyszenie AD ASTRA podjê³o
siê zadania zintegrowania szerokiego grona
osób, chc¹cych podejmowaæ dzia³ania
wspieraj¹ce i promuj¹ce Szko³ê oraz
pielêgnowaæ jej bogat¹ tradycjê. Pierwsze
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spotkanie odby³o siê we wrzeœniu, drugie
w paŸdzierniku br. We wrzeœniu obecni na
spotkaniu absolwenci szko³y, nauczyciele
wraz z Dyrektor Wies³aw¹ Dyjach wy³onili
piêcioosobowy Zarz¹d Stowarzyszenia.
Emilia ¯uber (nauczyciel jêzyka niemieckiego ZST w Janowie Lubelskim) zosta³a
Prezesem. Zastêpc¹ Urszula Czuba (Psycholog SPZZOZ w Janowie Lubelskim).
Sekretarzem – Joanna Czaja (nauczyciel
jêzyka polskiego z LO), Skarbnikiem – Irena
Dycha (Wicedyrektor LO), Cz³onkiem
Zarz¹du – Wies³awa Siczek (nauczyciel
matematyki z LO). Na paŸdziernikowym
spotkaniu powo³ano trzyosobow¹ Komisjê
Rewizyjn¹. Jej sk³ad jest nastêpuj¹cy:

Barbara Nazarewicz – Dyrektor Muzeum
Regionalnego, Ma³gorzata Jasiñska –
Kierownik Referatu Planowania i Realizacji
Inwestycji Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim, Agnieszka Kuliñska – Prezes
Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów
i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”. Zaznaczmy, ¿e
g³ównym celem Stowarzyszenia jest nie
tylko skupienie absolwentów LO im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim i przyjació³ Szko³y zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówk¹,
kultywowaniem pamiêci i tradycji Szko³y
oraz jej wspieraniem, ale tak¿e gromadzenie
informacji dotycz¹cych historii Szko³y,
dzia³alnoœci jej absolwentów oraz ich
osi¹gniêæ na polu zawodowym, naukowym.
Zarz¹d myœli tak¿e nad poszerzeniem oferty
zajêæ edukacyjnych dla uczniów LO
i wspierania innowacji dydaktycznych
i wychowawczych, w tym prowadzenie
zadañ na rzecz nauki, dydaktyki, wychowania oraz pozyskiwanie funduszy na
rozwój placówki. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza to
szko³a z tradycj¹, histori¹. Jej przesz³oœæ
zapisana jest nie tylko w licznych
fotografiach, ale w murach szko³y. Warto
przypomnieæ ten „fragment” naszej
historii…
Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum UM

UWAGA!

Œwiadczenia
wychowawcze bêd¹
wyp³acane nie
wczeœniej ni¿ 25-go
dnia ka¿dego
miesi¹ca

W przypadku z³o¿enia wniosku po
10 dniu miesi¹ca, œwiadczenie
wychowawcze za dany miesi¹c
wyp³aca siê najpóŸniej ostatniego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym z³o¿ono wniosek.
W zwi¹zku z okresem œwi¹tecznym
w miesi¹cu grudniu, termin
planowanej wyp³aty w/w œwiadczeñ
jest przewidziany w terminie od 19
do 22 grudnia br.
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Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Anny Kwiecieñ
W dniu 14 paŸdziernika 2016 r. w „Sali B³êkitnej”
Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród i odznaczeñ dla nauczycieli za wybitne
osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Obok
Lubelskiego Kuratora Oœwiaty, Pani Teresy Misiuk na
uroczystoœci byli obecni Wojewoda Lubelski profesor
Przemys³aw Czarnek i Wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
W uroczystoœci uczestniczy³a pani Anna Kwiecieñ,
nauczycielka Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie
Lubelskim, która zosta³a odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Pani Anna Kwiecieñ jest
nauczycielem dyplomowanym z 31 letnim sta¿em pracy
pedagogicznej i wyró¿niaj¹c¹ ocen¹ pracy zawodowej.
Bêd¹c nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, osi¹ga
wysokie wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej, co
przejawia siê licznymi osi¹gniêciami uczniów w klasach,
w których jest wychowawc¹.
Pani Anna poœwiêca wiele czasu na rozwijanie w uczniach
zainteresowañ artystycznych, sportowych i edukacyjnych,
co uwidacznia siê w znacz¹cych sukcesach uczniów.
Uczniowie ci zdobywaj¹ wysokie miejsca w przegl¹dach
i konkursach na szczeblu powiatowym, diecezjalnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na ogromne uznanie zas³uguj¹ podejmowane przez pani¹
Annê dzia³ania promuj¹ce szko³ê w œrodowisku lokalnym:
by³a wspó³twórc¹ uroczystoœci jubileuszu 20 – lecia i 25 –
lecia szko³y, które zosta³y bardzo wysoko ocenione przez
œrodowisko lokalne. Podczas uroczystoœci uczniowie pani

Anny prezentowali osi¹gniêcia i talenty artystyczne budz¹ce
podziw wœród uczestników uroczystoœci. Nauczycielka
promowa³a szko³ê przygotowuj¹c wystêpy uczniów podczas
imprez œrodowiskowych: Dni Janowa, Dni Kultury
Chrzeœcijañskiej, Dzieñ Otwarty Szko³y, spotkanie dla
nauczycieli emerytów, Dzieñ Dziecka dla dzieci
niepe³nosprawnych ze stowarzyszenia Wawrzynek, Dzieñ
Matki i wiele innych. Dobro dziecka i jego indywidualne
potrzeby to najwa¿niejsze drogowskazy w pracy pani Anny
Kwiecieñ. Wraz ze swoimi uczniami w³¹cza siê w akcje
charytatywne, realizuj¹c wa¿ny cel wychowawczy jakim
jest wra¿liwoœæ na potrzeby drugiego cz³owieka. Jest
nauczycielem twórczym, stale rozwijaj¹cym siê,
uczestnicz¹cym aktywnie w procesie doskonalenia
zawodowego, chêtnie dziel¹cym siê doœwiadczeniem
zawodowym. Za „mistrzostwo” w zawodzie nauczyciela
pani Anna Kwiecieñ wielokrotnie by³a nagradzana przez
dyrektora szko³y, Kuratora Oœwiaty oraz burmistrza Janowa
Lubelskiego, a w tym roku zosta³a uhonorowana medalem
KEN. Jest nauczycielem cenionym przez dyrekcjê,
nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wzorem do
naœladowania dla m³odych nauczycieli.
Agnieszka Trytek
Dyrektor PSPzOI w Janowie Lubelskim

Nagrodzono nauczycieli i uczniów
– Powiatowy Dzieñ Edukacji Narodowej

Adrian
Marlena
Oliwia
Sylwia
Aneta
Kamila
Katarzyna
Prê¿yna
Maksim
Serwatka
Lewandowska
Kiszka
Felek
Iwañczyk
„Dzieñ Edukacji na weso³o..." - wiedz¹ Wies³awa Szyszkowska - nauczyciel III Technikum Zawodowego. Zaznaczmy, ¿e
coœ na ten temat uczniowie z Zespo³u Szkó³ matematyki z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ka¿dej szkole ponadgimnazjalnej
Technicznych w Janowie Lubelskim, którzy im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. przyznano Nagrody Dyrektora.
podczas powiatowych obchodów Dnia Ka¿dego roku podczas Powiatowego Dnia Nagrodê Dyrektora Zespo³u Szkó³
N a u c z y c i e l a p r z e d s t a w i l i b a r d z o Edukacji Narodowej zostaj¹ wrêczone Technicznych otrzymali nastêpuj¹cy naurozrywkowy wystêp artystyczny. Piosenki, stypendia Starosty Janowskiego. Akty czyciele: Edward Bia³ek, Jadwiga Chmiel,
pokaz mody (uczniowie zaprezentowali stypendialne z r¹k Starosty Janowskiego El¿bieta Dêbiec, Edyta Drzazga, Ewa
zmiany w stylu i sposobie ubierania siê Grzegorza Pyrzyny za szczególne osi¹gniê- Grodecka, Beata £ukasik, Anna Majdanik,
nauczycieli i uczniów pocz¹wszy od czasów cia w nauce z Zespo³u Szkó³ Technicznych Monika Majkowska - Nizio³, Iwona
prehistorycznych do czasów wspó³czes- otrzyma³a: Katarzyna Iwañczyk z klasy IV Martyna, W³adys³aw Matysek, Aldona
nych), kabaretowe skecze opowiadaj¹ce Technikum Ekonomicznego, Kamila Felek Pituch, Roman Skrzat, Bartosz Szabat. W
o pracy nauczyciela i pracowników oœwiaty z klasy III Zasadniczej Szko³y Zawodowej, tym zostali tak¿e nagrodzeni pracownicy
by³y jednym z punktów programu Oliwia Serwatka z klasy III Technikum administracji i obs³ugi: Marta Konwa,
Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, Informatycznego. Z Liceum Ogólnokszta³- Bo¿ena Malinowska, Krystyna Smutek,
który 13 paŸdziernika br. odby³ siê c¹cego im. Bohaterów Porytowego Ryszard Oleszko. W Liceum Ogólnokszta³w Zespole Szkó³ Technicznych w Janowie Wzgórza, stypendium za szczególne c¹cym im. Bohaterów Porytowego
Lubelskim. Tego dnia Kamila Surowska osi¹gniêcia w nauce otrzyma³ Mateusz Wzgórza, nagrodê z rak Dyrektor Wies³awy
(nauczyciel przedmiotów zawodowych Blacha z klasy II, za szczególne osi¹gniêcia Dyjach odebra³a: Gra¿yna Skiba, Irena
ekonomicznych i podstaw przedsiêbior- w sporcie - Sylwia Lewandowska z klasy III, Dycha, El¿bieta Tylus, Izabela W¹sek, Boczoœci) z Zespo³u Szkó³ Technicznych stypendium artystyczne otrzyma³a Marlena ¿ena Nita, Bo¿ena Janus, Joanna Czai Micha³ £ukasz (nauczyciel informatyki) Maksim z klasy III. Z Zespo³u Szkó³ im. ja,Maria Karczmarska, El¿bieta Krasowska,
z Zespo³u Szkó³ im. Wincentego Witosa Wincentego Witosa - stypendium za Piotr Jakubiec, Robert Kaproñ, Grzegorz
otrzymali awans na stopieñ nauczyciela szczególne osi¹gniêcia w nauce otrzyma³a Mazur. Wœród pracowników administramianowanego. Podczas powiatowych Kinga Pawusiak z klasy IV Technikum cyjnych byli to: Izabela Chmielewska,
obchodów odpowiedzieliœmy na pytanie - Zawodowego, za osi¹gniêcia w sporcie - Wanda Siek, Ma³gorzata Wiechnik, Anna
jak¹ rolê pe³ni nauczyciel w dzisiejszych Aneta Kiszka z klasy III Liceum Garbacz, Ewa Podpora, Barbara Flis czasach w wychowaniu i edukacji m³odego Ogólnokszta³c¹cego ZS, stypendium Kienig, Miros³awa Zdybel, Stanis³aw Flis,
pokolenia ? Za odpowiedŸ niech pos³u¿¹ artystyczne otrzyma³ Adrian Prê¿yna z klasy Czes³aw Spryszak. Dnia 13 paŸdziernika
nam s³owa Starosty Grzegorza Pyrzyny,
który sk³adaj¹c ¿yczenie nauczycielom, jak
i dyrekcji szkó³ zaznaczy³ „Praca
nauczyciela jest mierzona przez egzaminy
zewnêtrzne, przez zdawalnoœæ na maturach,
któr¹ w niektórych obszarach trzeba
poprawiæ”. Oprócz s³ów podziêkowañ,
pad³y tak¿e s³owa uznania dla nauczycieli,
którzy zostali wyró¿nieni przez Starostê za
prace dydaktyczno - wychowawcz¹. W tym
roku takie nagrody otrzyma³a: Teresa
Biernat - Dyrektor z Zespo³u Szkól im.
Wincentego Witosa, Jaros³aw Lenart Dyrektor z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Mariusz Wielba - Dyrektor
Zespo³u Szkó³ Technicznych (odebrana
podczas Jubileuszu 70.lecia szko³y we
wrzeœniu br.), El¿bieta Czajka - nauczyciel
z Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego, Bogumi³a Kita - psycholog z Zespo³u
Szkó³ Technicznych, Jadwiga Pietras nauczyciel przedmiotów zawodowych
z Zespo³u Szkó³ im. Wincentego Witosa,

Kinga
Mateusz
Pawusiak
Blacha
w Zespole Szkó³ im. Wincentego Witosa
nagrodzono nastêpuj¹cych nauczycieli:
Magdalenê Flis, Urszula Boryñska, Ewa
Biernat, Kinga Jargi³o, Monika Kozak,
Maria Harasiuk, Barbara £ukasik,
Ma³gorzata £ukasz, Micha³ £ukasz, Aneta
W¹sek - Powrózek, El¿bieta Moskal,
Andrzej Hys, Sylwester Utnik. Zaœ wœród
pracowników niepedagogicznych byli to:
Ma³gorzata Skubik, Renata Malec, Henryka
Flis, Maria Czarna, Janina Chmiel, Barbara
Barañska, Kazimierz Dêbiec. Z r¹k
Jaros³awa Lenarta - Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej nagrody
zosta³y wrêczone: Monice Oszust,
Magdalenie Madras, Marcie Zglinieckiej Krawiec, oraz Iwonie Dul – pracownikowi
administracji. Dyrekcja Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w tym roku
Nagrodê Dyrektora przyzna³a: Iwonie
Bieleckiej, Joannie Sulowskiej, Magdalenie
Niekiera, Barbarze Kapica, oraz Marcie
Startek, Teresie £ukasik, Katarzynie
£ukasik, Kazimierze Wojciechowskiej,
Tomaszowi Flis, Tomaszowie Rz¹d,
Zbigniewowi Ga³at.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Inwestycje, remonty, roboty budowlane w Gminie Janów Lubelski
Prace zakoñczone
Zakoñczy³y siê prace na ulicy Podlipie,
dnia 28 paŸdziernika br. mia³ miejsce odbiór
wykonanego zadania. Zaznaczmy, ¿e roboty
budowlane zwi¹zane by³y z przebudow¹
ulicy w zakresie chodnika o d³ugoœci 0+049
do km 0+311 (d³ugoœæ 262 m). Firm¹
wy³onion¹ w przetargu, zatem wykonawc¹
prac by³o PHU TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata z Janowa Lubelskiego. Koszt
inwestycji to suma rzêdu 92 000, 00 z³
brutto.

Nowa nawierzchnia drogi w Pikulach
Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci
Pikule o d³ugoœci 0,780 km to temat
inwestycji, jaka zosta³a wykonana w ostatnim czasie. Wykonawc¹ inwestycji by³a
firma SZWED - BUD z Janowa Lubelskiego
Kazimierza Szwedo. Koszt inwestycji to
suma rzêdu 49 300, 86 z³. Zadanie zosta³o
zrealizowane przy wspó³udziale finansowym Nadleœnictwa Janów Lubelski - kwota
29 381,62 z³ brutto.
Remont mostu w £¹¿ku Garncarskim
W ostatnim czasie trwa³y równie¿ prace
dotycz¹ce remontu nawierzchni pok³adu
górnego mostu w £¹¿ku Garncarskim na
rzece Bia³a. Roboty wykona³ Edward
Jargie³o. Koszt zadania to suma rzêdu 4 tys.
brutto. Zaznaczmy, i¿ nie jest to ostateczny
etap pracy, jakie dotycz¹ mostu. W bie¿¹cym
roku Gmina Janów Lubelski planuje
wykonaæ dokumentacjê projektow¹ na
remont mostu, zaœ w przysz³ym roku
planowana jest generalna jego przebudowa.
Przebudowa ulicy Okopowej
Przebudowy chodnika w Janowie Lubelskim ul. Okopowa. Zadanie dotyczy³o wykonania chodnika, zjazdów do posesji na d³u-

goœci 280 mb. Ponadto zosta³y wymalowane
i oznakowane przejœcia dla pieszych.
Wykonawc¹ zadania by³a firma PPHU
„B£AMEX” Izabela Smyl z B³a¿ka. Watoœæ
zadania to suma rzêdu ponad 100 tys. z³
brutto. Dodajmy, ¿e zadanie zosta³o sfinansowane z bud¿etu Gminy Janów Lubelski
i Powiatu Janowskiego (50:50).
Prace trwaj¹ce
Remont ul. Bukowej
Dnia 14 paŸdziernika br. zosta³o rozstrzygniête postêpowanie ofertowe na wykonanie
przebudowy ul. Bukowej. Jest to I etap prac.
Zadanie dotyczy wykonania nawierzchni
dolnej warstwy ulicy z czêœciowym odwodnieniem.
Przebudowa drogi powiatowej Janów
Lubelski - ul. Turystyczna - etap II

Przebudowa drogi powiatowej Janów
Lubelski ul. Turystyczna o d³ugoœci km
0+712 do 1+830, czyli 1,118 km to temat
zadania, którego w przysz³oœci planowana
jest realizacja. Do 19 paŸdziernika 2016
roku, by³y przyjmowane wnioski w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych na realizacjê wy¿ej
wymienionego zadania. W postêpowaniu za
najkorzystniejsz¹ ofertê uznano z³o¿on¹
przez Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum
– PBI Infrastruktura S.A. z Kraœnika, Partner
Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o
z Sandomierza. Zaznaczmy, ¿e remontowana d³ugoœæ dotyczy odcinka drogi od ul.
Œwierdzowej do Hotelu DUO. Zakres prac
obejmuje: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym: roboty pomiarowe,
karczowanie pni drzew wraz z zasypaniem
do³ów kruszywem i zagêszczaniem, rozebranie krawê¿ników, nawierzchni z kostki

brukowej betonowej oraz murków czo³owych na zjeŸdzie w km 1+585, rozebranie
nawierzchni, roboty ziemne zwi¹zane
z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne œcie¿ki rowerowej praz
uzupe³nienie nasypów – roboty odwodnieniowe, poszerzenie korony drogi i wykonanie ci¹gu pieszo - rowerowego szerokoœci
2,50 m, wzmocnienie istniej¹cej nawierzchni ul. Turystycznej pakietem warstw
bitumicznych, szerokoœæ jezdni pozostaje
bez zmian (dwa pasy ruchu o szerokoœci 2,5
m ka¿dy z poszerzeniem na ³ukach
poziomych), przebudowa skrzy¿owania z
drog¹ boczn¹ w km 1+080 – dostosowanie
wysokoœciowe istniej¹cych zjazdów do
projektowanej niwelety drogi, dostosowanie
wysokoœciowe poboczy z utwardzeniem
poboczy mieszank¹ kruszywa niezwi¹zanego, oznakowanie pionowe i poziome.
Przypomnijmy, ¿e wczeœniej mia³a miejsce
przebudowa drogi powiatowej Janów
Lubelski ul. Turystyczna o d³ugoœci 0,7 km
Turystycznej (od drogi krajowej nr 19 do
skrzy¿owania z ul. Œwierdzow¹).
Remont kolejnego odcinka drogi na
trasie Janów Lubelski - Momoty Górne
Na pocz¹tku paŸdziernika br., og³oszony
zosta³ przetarg na przebudowê drogi
powiatowej Szklarnia - Momoty Górne
w lokalizacji od km 0+744 do km 3+824,
o d³ugoœci przesz³o 3km. Jest to kontynuacja
ci¹gu drogowego na trasie Janów Lubelski –
Momoty Górne. W tym momencie trwaj¹
prace na - 5km odcinku drogi. Zadanie
dotyczy: robót przygotowawczych, robót
ziemnych, oczyszczenie przepustów pod
drog¹, rozebranie starych œcianek i wykonanie nowych przy przepustach, wykonanie
nak³adek bitumicznych z betonu asfaltowego po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsj¹ asfaltow¹ istniej¹cej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy
utwardzonych mieszank¹ kruszywa. Termin
sk³adania ofert do Zarz¹du Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim up³yn¹³ 18
paŸdziernika 2016 roku. Wykonawc¹ zosta³a
Firma Przedsiêbiorstwo „MOLTER” z G³ogowa Ma³opolskiego.

Termomodernizacja 7 obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gminie
Janów Lubelski
Do 14 listopada 2016 roku, Gmina Janów Lubelski
zamierza z³o¿yæ wniosek na zadania pn.
„Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminie Janów Lubelski”. Zakres projektu
obejmuje termomodernizacjê 7 obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminie, czyli jest to Publiczna
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim, Publiczne Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, Szko³a

Podstawowa Fundacji Elementarz w £¹¿ku
Ordynackim, Zespó³ Szkó³ w Bia³ej, Dom
Nauczyciela przy ulicy Ogrodowej w Janowie
Lubelskim, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim oraz Publiczna Szko³a Podstawowa
w Momotach Górnych. Zadania dotycz¹: wymiany
oœwietlenia, instalacji centralnego ogrzewania
(piece), ocieplenia œcian, wymiany okien.
Dorota Kozdra

Nowa siedziba Banku Spó³dzielczego
w Janowie Lubelskim
Bank Spó³dzielczy w Janowie
Lubelskim zmieni³ swoj¹ siedzibê.
Dok³adnie od poniedzia³ku tj. 10
paŸdziernika 2016 r. nast¹pi³o otwarcie nowej siedziby Banku
Spó³dzielczego w Janowie Lubelskim
przy ul. Jana Zamoyskiego 53A.
Wczeœniej Bank mieœci³ siê przy ul.
Wiejskiej 3. Przypomnijmy, i¿ Prezesem Banku jest Marian Zamojski,
Wiceprezesem ds. handlowych Andrzej Blacha, Wiceprezesem ds.
ekonomicznych - Dariusz Dziewa.
Dodajmy, i¿ Bank Spó³dzielczy
w Janowie Lubelskim otwarty jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
7:00 – 17:00.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Prace planowane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœci Bia³a Pierwsza

Do dnia 27 paŸdziernika 2016 roku,
zainteresowani mogli sk³adaæ oferty na
realizacjê projektów „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Bia³a
Pierwsza” – ponad 3 km kanalizacji
i przy³¹czy. Zadania realizowane bêd¹
w ramach dzia³ania „2.3. Gospodarka
wodno-œciekowa w aglomeracjach oœ
priorytetowa II Ochrona œrodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
2014 - 2020”. Dodajmy, ¿e umowa pomiêdzy Narodowym Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z. o.o zosta³a podpisana
1 wrzeœnia br. Planowany ca³kowity koszt
realizacji projektu to suma rzêdu 5 176 095,
14 z³ brutto, w tym kwota dofinansowania
3 576 976, 31 z³.
Prace remontowo – budowlane
Wspólnie z Janowskim Nadleœnictwem,
Gmina Janów Lubelski bêdzie wykonywa³a
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowoœci £¹¿ek Ordynacki w stronê
lasu” o nawierzchni t³uczniowej. Przewidywany termin realizacji zadania - listopad
2016 rok. W tym roku Gmina Janów
Lubelski, planuje wykonaæ dokumentacje
projektow¹ na przebudowê dróg gminnych: ul. Polna, ul. Fio³kowa, ul. W. Reymonta, oraz dokumentacjê na roboty
remontowe w Parku Misztalec (ci¹gi
komunikacyjne, oœwietlenie, schody).
Ponadto Gmina zamierza wykonaæ przebudowê ulicy Targowej w zakresie pobocza/chodnika na odcinku drogi do ulicy
Sowy – Visa.
Dorota Kozdra

!!! Uwaga !!!
Wa¿na informacja
Przychylaj¹c siê do sugestii mieszkañców, Urz¹d Miejski w Janowie
Lubelskim, informuje, ¿e na dzieñ 25.11.2016r. zosta³ wyznaczony
dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych (liœcie).

Odpowiadaj¹c na pytania naszych
mieszkañców, dotycz¹cych ceny
wody i œcieków, przedstawiamy
cennik w innych gminach.
Lp.

Nazwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Janów Lubelski
Lublin
Lublin - gmina
Kraœnik
Opole Lubelskie
Frampol
Poniatowa
Radzyñ Podlaski
Szczebrzeszyn
Nisko
Tarnobrzeg
Œwidnik
Bi³goraj - gmina
Bi³goraj
Stalowa Wola
Modliborzyce
Zamoœæ
Rzeszów

Cena netto z³/m3
woda œcieki suma
2,88 4,55 7,43
4,88 6,24 11,12
5,66 6,43 12,09
4,46 5,85 10,31
2,84 3,06 5,90
2,77 4,35 7,12
3,05 4,31 7,36
3,09 4,28 7,37
2,70 5,60 8,30
2,37 5,93 8,32
4,25 4,56 8,75
3,54 6,48 10,02
2,64 12,12 14,76
2,99 6,15 9,14
2,37 5,95 8,32
2,35 3,90 6,25
2,22 3,85 6,07
3,96 3,52 7,42

Cena brutto z³/m3
woda œcieki suma
3,11 4,91 8,02
5,27 6,74 12,01
6,11 6,94 13,05
4,82 6,32 11,14
3,07 3,30 6,37
2,99 4,70 7,69
3,29 4,65 7,94
3,34 4,62 7,96
2,92 6,05 8,97
2,56 6,43 8,99
4,59 4,86 9,45
3,82 7,00 10,82
2,85 13,09 15,94
3,23 6,64 9,87
2,56 6,43 8,99
2,54 4,20 6,74
2,40 4,16 6,56
4,28 3,80 8,08
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Nowy rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi

W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi 1 wrzeœnia witano nie tylko nowy rok
szkolny, ale i now¹ Dyrektor - Agnieszkê Trytek.
Przypomnijmy, ¿e Wicedyrektorami s¹ Ewa Widomska
i Iwona Walas. Nowa Dyrekcja szko³y zosta³a serdecznie
przywitana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego –
Krzysztofa Ko³tysia, Przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców –
Ma³gorzatê Skubik oraz Grono Pedagogiczne. Rozpoczêcie
roku szkolnego to nie tylko nowe wyzwania, nowe

mo¿liwoœci, ale tak¿e dla niektórych pierwsze powa¿ne
egzaminy. Mowa o egzaminie maturalnym. Przypomnijmy,
¿e od tego roku nie ma obowi¹zku szkolnego dla
szeœciolatków. Szóstoklasiœci nie bêd¹ ju¿ zobowi¹zani do
pisania egzaminu na koniec szko³y podstawowej. W tym
roku, rok szkolny bêdzie trochê krótszy ni¿ wczeœniej
planowano. Wed³ug wczeœniejszych za³o¿eñ mia³ skoñczyæ
siê 30 czerwca, jednak¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej
zadecydowa³ o zmianie na 23 czerwca.

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oœwiaty sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia spokojnej i satysfakcjonuj¹cej pracy. Natomiast wszystkim uczniom, szczególnie
tym, którzy dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹ przygodê z nauk¹,
pragniemy ¿yczyæ, aby zdobyta wiedza umo¿liwi³a
osi¹ganie kolejnych sukcesów w kolejnych etapach
edukacji.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rozpoczêcie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum
w Janowie Lubelskim

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczêli 1 wrzeœnia br.,
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim. W tym roku do grona gimnazjalistów
przyjêto oko³o 130 uczniów, ogólnie rok szkolny rozpoczê³o
oko³o 400 gimnazjalistów. W uroczystym rozpoczêciu roku,
uczestniczy³ Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof
Ko³tyœ, Zastêpca Burmistrza Czes³aw Krzysztoñ, Dyrektor
Zak³adu Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Zbigniew Flis, oraz
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców – Agnieszka Skubik.
Nowy rok szkolny dla wszystkich gimnazjów w Polsce,
w tym dla janowskiego, jest jedn¹ niewiadom¹.
Przypomnijmy, ¿e od 2017 roku, wed³ug nowej reformy
edukacji bêdzie obowi¹zywa³a 8- letnia szko³a powszechna,

4 – letnie liceum oraz szko³a bran¿owa, zamiast zawodówki.
W klasach I-IV szko³y podstawowej bêdzie „poziom
podstawowy”, zaœ w klasach V-VIII „poziom gimnazjalny”.
Dodajmy, ¿e w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie
koñcz¹cy klasê VI szko³y podstawowej stan¹ siê uczniami
VII klasy szko³y podstawowej, a nie jak by³o wczeœniej
uczniami pierwszej klasy gimnazjum.
Podczas rozpoczêcia roku szkolnego Dyrektor Andrzej
Tomczyk przedstawi³ kalendarz szko³y na 2016/ 2017
uwzglêdniaj¹c, aby uczniowie aktywnie w³¹czali siê w ¿ycie
szko³y, poprzez organizowane spotkania integracyjne,
a tak¿e uczestnictwo w ko³ach zainteresowañ, czy zawodach
sportowych. Pierwszakom ¿yczono sukcesów, powodzenia,

Kolejny sukces zapaœniczki „Olimpu”
Edyta Czarna - zawodniczka JLKS "Olimp" Janów Lubelski wywalczy³a srebrny medal w kat. wag. 43kg
w Pucharze Polski Kadetek do 17 lat w dn. 21-22.10.2016r. w Piotrkowie Trybunalskim. Zapewni³a sobie miejsce
w kadrze narodowej na 2017 r.
Tekst i foto: Tadeusz Kuœmierczyk

i wiele niezapomnianych wra¿eñ. Wszystkim ¿yczono
owocnej nauki w nowym roku szkolnym. Po oficjalnym
rozpoczêciu roku szkolnego uczniowie udali siê do klas na
spotkanie z wychowawcami. Zaznaczmy, ¿e najbli¿sze dni
wolne od nauki szkolnej przypadaj¹ 14 paŸdziernika Dzieñ
Edukacji Narodowej (Pi¹tek), kolejne 1 listopada Œwiêto
Zmar³ych, 11 listopada – Œwiêto Niepodleg³oœci. Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia trwaj¹ od 23 grudnia do 1 stycznia.
W tym roku ferie zimowe w województwie lubelskim
rozpoczynaj¹ siê od 16 do 29 stycznia.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Jan Machulak

Podziêkowanie
dla Pana
Zbigniewa Czajkowskiego
Rodzice uczniów odznaczonych „Antkiem Roku 2016” pragn¹
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za 3 lata owocnej nauki
i treningów.
Dziêkujemy, ¿e przez sport kszta³towa³ Pan w naszych dzieciach
charakter, pokazywa³, i¿ nie warto poddawaæ siê, a raczej
z zapa³em d¹¿yæ do celu.
Dziêkujemy za poœwiêcony czas, wielkie zaanga¿owanie
i dyspozycyjnoœæ.
Dziêkujemy za wszystkie sportowe osi¹gniêcia i piêkne
wspomnienia, które bêd¹ towarzyszy³y naszym dzieciom przez
d³ugi okres ¿ycia.
¯yczymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych,
spe³nienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud by³
Ÿród³em satysfakcji i spo³ecznego uznania.
Z wyrazami szacunku
Wdziêczni Rodzice
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Dzieñ Edukacji Narodowej. Wyró¿niono nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof
Ko³tyœ doceniaj¹c pracê nauczycieli, ich
wk³ad w wychowanie m³odego pokolenia,
jak równie¿ chc¹c podkreœliæ ich trud,
poœwiêcenie w minionym roku szkolnym,
przyzna³ nagrody nastêpuj¹cym nauczycielom: Publiczne Gimnazjum w Janowie
Lubelskim: Andrzej Tomczyk (Dyrektor),
Marek Flis (jêzyk niemiecki), Gra¿yna Kras
(Wicedyrektor), Ewa Kulpa (Jêzyk angielski), Wioletta Ma³ysz (wychowawca œwietlicy), Joanna Rosiñska (matematyka),
Krzysztof Skakuj (matematyka), Zofia
Zezuliñska (chemia). W Publicznej Szkole
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim: Agnieszka Trytek
(Dyrektor), Ewa Widomska (Wicedyrektor),
Anna Kwiecieñ (edukacja wczesnoszkolna),
Monika Leœniak – Skakuj (Jêzyk angielski),
Dorota Styk (edukacja wczesnoszkolna,
matematyka), Teresa Mai³o (edukacja
wczesnoszkolna), Siostra Maria Turos
(religia), Zbigniew Czajkowski (wychowanie fizyczne), W³odzimierz Kulpa (wychowanie fizyczne), Ryszard Majkowski

(Kierownik Hali Sportowej). Nagrodzono
Dyrektorów: Zespo³u Szkó³ w Bia³ej:
Jolantê Nieœcior, Publicznej Szko³y Podstawowej w Momotach Górnych: Barbarê
Haliniak, oraz Pani¹ Dyrektor Publicznego
Samorz¹dowego Przedszkola Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim El¿bietê Gil, Dyrektor Publicznego Samorz¹dowego Przedszkola Nr 3 w Janowie
Lubelskim - Halinê Drelich, Dyrektora
Zak³adu Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
w Janowie Lubelskim - Zbigniewa Flis,
Ksiêgow¹ ZOSiP – Barbarê Abramek.
Listy gratulacyjne zosta³y wrêczone
nauczycielom 24 paŸdziernika br. przez
Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa
Ko³tysia, Bo¿enê Czajkowsk¹ - Sekretarz
Gminy, Ewê Janus - Przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej, Monikê Machulak - Skarbnik
Gminy.
Ten dzieñ przypomnia³ tak¿e, ¿e nie tylko
m³odzi ludzie, ale byæ mo¿e ka¿dy z nas
poszukuje nauczyciela i mistrza, który
wska¿e nam odpowiedni¹ drogê i powie, co
w ¿yciu jest naprawdê wa¿ne.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Kolejne wyró¿nienie dla Parku Rekreacji ZOOM NATURY
Wœród najlepszych produktów turystycznych województwa lubelskiego,
og³oszonych podczas VII Lubelskiej Gali
Turystyki, znalaz³ siê Park Rekreacji ZOOM
NATURY. Podczas tegorocznej Gali,
maj¹cej miejsce 19 paŸdziernika br.
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
kapitu³a wybra³a trzy najlepsze produkty
turystyczne 2016 roku: „Noc Kultury”
w Lublinie, „Zamojski wehiku³ czasu”
i „Apartamenty w Drzewach” w Na³êczowie
oraz przyzna³a piêæ wyró¿nieñ. Pierwsze
wyró¿nienie otrzyma³ Park Rekreacji
ZOOM Natury. Nagrodê odebra³ Andrzej
Majkowski – Wiceprezes Spó³ki. Drugie
miejsce otrzyma³: Lublin sportival, trzecie

Festiwal Jêzyka Polskiego Szczebrzeszyn,
czwarte - cykliczne sp³ywy kajakowe Bug Humor - Ognisko, pi¹te Europejski Festiwal
Smaku.
Dodajmy, ¿e Kapitu³a wybieraj¹c najlepsze
produkty turystyczne województwa lubelskiego, przeanalizowa³a atrakcyjnoœæ i dostêpnoœæ danego produktu turystycznego dla
turystów. Wziêto tak¿e pod uwagê zastosowanie innowacyjnoœci i wykorzystanie
nowych technologii, szczególnie znaczenie
dla gospodarki regionu, o czym mówi³
podczas Gali Krzysztof Grabczuk Wicemarsza³ek Województwa Lubelskiego.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Tekst: Dorota Kozdra, foto; nades³ane

50.lecie ko³a PZN w Janowie Lubelskim
Dnia 13 paŸdziernika br. Ko³o Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych w Janowie Lubelskim œwiêtowa³o 50.lecie powstania.
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Tego dnia tak¿e obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Bia³ej Laski. Przypomnijmy, ¿e pierwszym Prezesem Ko³a

PZN by³a Janina Olaœ, kolejno Maria
Oleszko, od 2007 roku Prezesem jest
Krystyna Dziadosz, która swoj¹ funkcjê
sprawuje do dziœ. Nale¿y tu wymieniæ osoby,
które najd³u¿ej nale¿¹ do Zwi¹zku:
Weronika Wach - 41 lat, Mria Oleszko 37 lat, Stanis³aw Dudzic - 33 lat, Marian
Kupiec - 26 lat, Irena Marchut, Genowefa
Piku³a, Krystyna Dziadosz - 25 lat, Ryszard
Góra, Marianna Kostrzewa - 22 lata,

Krystyna Kulpa, Krystyna Bartyna - 21 lat.
Tego dnia na rêce Prezes Krystyny Dziadosz
z³o¿ono kwiaty i gratulacjê. W imieniu
Gminy Janów Lubelski ¿yczenia sk³ada³
Czes³aw Krzysztoñ - Zastêpca Burmistrza,
w imieniu Starostwa Powiatowego - Anna
Œmit - Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Serdeczne gratulacjê
w tym wyj¹tkowym dniu pop³ynê³y równie¿
z ust ks. kan dr Jacka Staszaka, Lidii Tryka instruktor ds. folkloru Janowskiego Oœrodka
Kultury. Wœród zaproszonych goœci nale¿y
wymieniæ - Halinê Walkiewicz z Lublina
oraz Krystynê Potrzyszcz z Kraœnika.
Niniejsze popo³udnie up³ynê³o przy muzyce
zespo³u „Janowiacy”, d³ugich rozmowach
o wspólnych spotkaniach, a szczególnoœci
w sympatycznej atmosferze maj¹cej
charakter integracji.
Tekst i foto:
Dorota Kozdra
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„Choæ w papierach lat przyby³o, to naprawdê wci¹¿ jesteœmy tacy sami…”

70.lecie Zespo³u Szkó³ Technicznych

Obchody rocznicowe 70. lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Janowie Lubelskim zgromadzi³y dnia 23 wrzeœnia
2016 roku, uczniów, nauczycieli, absolwentów, przedstawicieli jednostek samorz¹dowych, dyrekcjê szkó³. Przypomnia³y te najpiêkniejsze wspomnienia, dziœ zapisane z³ot¹
czcionk¹, a jutro odczytane przez kolejne pokolenia.
Uroczystoœci rocznicowe rozpoczê³y siê od Mszy Œwiêtej
w koœciele pw. Œw. Jadwigi. Kolejno w pochodzie
prowadzonym przez „Olek Orkiestrê”, przeszliœmy na plac
szkolny, gdzie mia³a miejsce dalsza czêœæ spotkania. To
w murach tej szko³y rodzi³y siê nowe przyjaŸnie i smutne
rozstania. 70 lat - dziœ zadajemy pytanie, ile pokoleñ
uczêszcza³o do tej szko³y, która pocz¹tkowo mieœci³a siê przy
ulicy Zamoyskiego, a od paŸdziernika 1977 roku przy ulicy
Ogrodowej? Jak¹ wartoœæ w edukacji mia³o kiedyœ, a ma dziœ
szkolnictwo zawodowe? Odpowiadamy. 12,5 tys.
absolwentów opuœci³o mury szko³y w ci¹gu 70 lat. Obecnie
w Zespole Szkó³ Technicznych uczy siê 450 uczniów, w tym
m³odzie¿ z Ukrainy. Ile wspomnieñ w tym miejscu zapisa³
czas? W ci¹gu 70 lat szko³¹ kierowa³o szeœciu Dyrektorów.
Na uroczystoœciach rocznicowych obecni byli: Henryk
Wujec (1963 – 1964) oraz Franciszek Roczniak (19812000), którzy w ramach wyrazu uznania i wdziêcznoœci za
swoj¹ pracê otrzymali okolicznoœciowe listy gratulacyjne
z r¹k obecnego Dyrektora Mariusza Wieleby i Starosty
Janowskiego Grzegorza Pyrzyny. Nie tylko dyrektorzy
tworzyli wizerunek szko³y, ale tak¿e zastêpcy, kierownicy
internatu, warsztatów. Emerytowana Kadra Kierownicza to:
Józef Michalski, Miros³aw Nowakowski, Tadeusz Nowicki,
Gra¿yna Pêzio³, Czes³aw Skiba, Piotr Szkutnik, Zofia Widz –
Bary³a. Dyplomy za swoj¹ pracê otrzyma³y tak¿e te osoby,
które piastowa³y stanowiska kierownicze w niedalekiej
przesz³oœci m.in. Wies³awa Dyjach, Anna Szmidt, Marzena
Moskal, Roman Skrzat, Ryszard Dyjach, Mieczys³aw
Gierczak, oraz aktualni kierownicy i dyrektorzy: Jadwiga
Chmiel, Anna Majdanik, Edward Bia³ek, El¿bieta Nalepa.
Kolejnymi wyró¿nianymi osobami by³y Panie, które przez
wiele lat zajmowa³y stanowiska G³ównej Ksiêgowej Szko³y:
Krystyna Wujec, Wies³awa Widz. Najpiêkniejsze wspomnienia maj¹ Ci nauczyciele, którzy w Zespole Szkó³
Technicznych ucz¹ najd³u¿ej: Jadwiga Chmiel (nauczyciel
matematyki, Wicedyrektor, w szkole pracuje od 1989 roku),
Ryszard Dyjach (nauczyciel praktycznej nauki zawody,
pracuje od 1990 roku), Mieczys³aw Gierczak (nauczyciel
fizyki, przedmiotów zawodowych, pracuje od 2004 roku),
Bogumi³a Kita (psycholog szko³y, pracuje od 2000 roku),
Henryk Machulak (nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
pracuje 1991 roku), Jaros³aw Mêdrek (nauczyciel
wychowania fizycznego, w szkole pracuje od 1989 roku), Jan
Papierz (nauczyciel wychowania fizycznego, pracuje od
1993 roku), Roman Skrzat (nauczyciel przedmiotów
zawodowych, pracuje 1989 roku), Cecylia Suchora
(nauczyciel przedmiotów zawodowych, pracuje od 1991),
Zbigniew Wach (nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
pracuje od 1987 roku), Janina Wiechnik (nauczyciel jêzyka
polskiego, pracuje od 1999 roku), Andrzej Zezuliñski
(nauczyciel religii, pracuje od 1992 roku). S¹ tak¿e ludzie,
którzy troszcz¹ siê o sprawy finansowe, gospodarcze,
porz¹dkowe. Nie zawsze w szkole s¹ zauwa¿ani, a ich praca
nie zawsze jest doceniona. Jubileusz by³ stosownym
momentem, aby im podziêkowaæ. To pracownicy
administracji i obs³ugi: Marta Konwa, Tadeusz Konwa,
El¿bieta Nalepa, El¿bieta Kowalska, Bo¿ena Malinowska,
Ryszrad Oleszko, Krystyna Smutek, Zofia Spryszak.
Jubileusz to tak¿e czas, w którym zostaje przypomniana
historia szko³y, wspólna praca, nauka, a równie¿ refleksja nad
przemijaj¹cym czasem. Podczas jubileuszowych obchodów
Jadwiga Chmiel – Wicedyrektor przedstawi³a historiê szko³y.

Warto tu odnotowaæ, ¿e pierwsza nazwa szko³y brzmia³a
Publiczna Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawodowa, zosta³a
powo³ana przez Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Lublinie
w listopadzie 1946 roku. Kierownikiem szko³y by³ Jan
Œwitluk. W 1947 roku, szko³a nosi³a ju¿ nazwê Publiczna
Œrednia Szko³a Zawodowa. Ciekawostk¹ jest tutaj fakt, ¿e
pierwszy rok szkolny rozpocz¹³ siê 13 stycznia. Wraz
z rozbudowa szko³y zmienia³a siê jej nazwa. W 1951 roku
by³a to Pañstwowa Zasadnicza Szko³a Zawodowa. Natomiast
ju¿ w 1952/1953 funkcjonowa³a pod nazw¹ Zasadnicza
Szko³a Metalowo-Drzewna w Janowie Lubelskim. Jak
wspomnieliœmy wczeœniej budynek szko³y z ul. Zamoyskiego na ulicê Ogrodow¹ przeniesiono w paŸdzierniku 1977
roku. Rok póŸniej szko³a nosi³a nazwê Zespó³ Szkó³
Zawodowych, do którego w³¹czona zosta³a Zasadnicza
Szko³a Leœna. Od lipca 2015 roku szko³a nosi nazwê Zespó³
Szkó³ Technicznych. Od 2000 roku Dyrektorem szko³y jest
Mariusz Wieleba. Od 2001 roku Wicedyrektorem Jadwiga
Chmiel. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 52 nauczycieli,
Kierownikiem Internatu jest Anna Majdanik, Kierownikiem
Warsztatów Szkolnych Edward Bia³ek. W ci¹gu 70 lat
w szkole pracowa³o 424 pracowników.
Dyrektorzy szko³y: Jan Œwitluk (1946 -1963), Henryk Wujec
(1963-1964), Mieczys³aw Kowalski (p.o. Dyr.) (1964 –
1966), Henryk P¹kowski (1966 – 1971), Leon Bednarczyk
(1971 - 1981), Franciszek Roczniak (1981 – 2000), Gra¿yna
Pêzio³ (p.o. Dyr.) (IX – XI 2000), od wrzeœnia 2000 roku
Mariusz Wieleba. W sk³ad Zespo³u Szkó³ Technicznych
wchodz¹ Technika (Mechaniczne, Przemys³u Drzewnego,
Ekonomiczne, Budowlane, Informatyczne, Samochodowe,
Us³ug Fryzjerskich), Zasadnicza Szko³a Zawodowa
(zawody: sprzedawca, kucharz, œlusarz, fryzjer, krawiec,
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
piekarz, stolarz, monter elektronik, monter instalacji
i urz¹dzeñ sanitarnych, wêdliniarz, murarz - tynkarz),
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych. Jubileusz to czas
spotkañ. Interesuj¹ce anegdoty z ¿ycia Zespo³u Szkó³
Technicznych zosta³y opowiedziane i przedstawione przez
uczniów. Wystêp artystyczny zosta³ przygotowany przez
solistów: Agnieszkê Startek, Agatê Szewc, Jakuba Peret,
pianistkê – Valeriya Iszczuk, szkolny zespó³ muzyczny
(gitara elektryczna – Piotr Ciupak, gitara basowa – Tomasz
Kamiñski, Perkusja – Dariusz Krzysztoñ, na klawiszach gra³
Piotr Pizoñ), Agata Jêdzura i Pawe³ Ciupak. Ponadto wyst¹pi³
zespó³ JUMP, uczniowie zaprezentowali poloneza, zaœ na
zakoñczenie wszyscy wspólnie odœpiewali piosenkê Maryli
Rodowicz: „ale to ju¿ by³o i nie wróci wiêcej, i choæ tyle siê
zdarzy³o, to do przodu wci¹¿ wyrywa g³upie serce (…) choæ
w papierach lat przyby³o, to naprawdê wci¹¿ jesteœmy tacy
sami”. Jak¿e aktualne s¹ te s³owa, gdy wczytuje siê we
wspomnienia nauczycieli i absolwentów, jakie zosta³y
zapisane w Jubileuszowej publikacji.
„Jubileusz 70 –lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Janowie
Lubelskim 1946 – 2016) to ksi¹¿ka wydana z okazji
Jubileuszu, pod redakcj¹: El¿biety Dêbiec, Emilii ¯uber,
Iwony D¹bek. Publikacja pe³ni funkcje przewodnika, który
prowadzi nas przez kolejne lata istnienia szko³y – Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Janowie Lubelskim. To nie tylko
wspomnienia nauczycieli i absolwentów, to tak¿e miejsca. Te
miejsca pozosta³y wyznaczone na mapie wczorajszego dnia.
Dziœ coraz czêœciej do nich powracamy. Dziœ, czas zapisuje
kolejne stronice…, te wspomnienia na bia³ej kartce papieru
kreœli nam przysz³e ¿ycie…
Zaznaczmy, ¿e czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci poprowadzili:
Aldona Pituch (nauczyciel jêzyka polskiego) i Jakub
Kuœmierz (uczeñ ZST), czêœæ artystyczn¹ uczniowie:
Karolina Moskal i £ukasz Pizoñ.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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„Bo nie wszystkim pomóg³ los, wróciæ z leœnych dróg…”
Jest taki wiatr co ³¹czy wszystkie myœli, jest taki czas,
który przywraca pamiêæ o „tych, których nie ma. Bo nie
wszystkim pomóg³ los, wróciæ z leœnych dróg, gdy kwit³y
bzy. Gdzieœ pozosta³ ognisk dym, dróg przebytych kurz, cieñ
siwej mg³y…”. 77. rocznica zakoñczenia dzia³añ obronnych
grupy pu³kownika Tadeusza Zieleniewskiego, przywraca nie
tylko pamiêæ o tym wa¿nym wydarzeniu w historii lokalnej
naszej gminy, ale stawia pytanie jak dzisiaj rozumiemy
s³owa „Bóg, Honor, Ojczyna”. Pyta³ ks. Kazimierz Sagan –
Proboszcz Parafii pw. Œw. Wojciecha w Momotach Górnych
podczas polowej Mszy Œwiêtej. Za odpowiedŸ pos³u¿y nam
równie¿ wystêp m³odzie¿y z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, który zosta³
przygotowany pod kierunkiem nauczycieli LO: Bo¿eny
i Waldemara Janusów oraz Agnieszki Wo³oszyn (scenografia). „Skreœlam dziœ do ciebie kilka s³ów…”- s³uchaj¹c
s³owa piosenki Lecha Makowieckiego „Katyñ”, patrzymy
na uczniów: Agata £ukasik, Martyna Bêbenek, Weronika
Kargut, Ewa Baciur, Izabela Oleszko, Jakub Dolecki,
Mateusz Blacha, Maciej £acko, Jakub Grzegórski, Wojciech
Zezuliñski… i przypominamy sobie tamten czas. Jest 26-27
wrzeœnia 1939 r. p³k Tadeusz Zieleniewski, dowódca resztek

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamiêci ¿ywych…”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
wybitnego specjalisty chirurga

W£ADYS£AWA ANASIEWICZA
cz³owieka wielkiego serca,
przez kilkadziesi¹t lat bezgranicznie oddanego pracy
na rzecz osób chorych i niepe³nosprawnych
w janowskim domu pomocy spo³ecznej.

RODZINIE I NAJBLI¯SZYM
ZMAR£EGO
sk³adamy wyrazy wspó³czucia
Dyrekcja, Mieszkañcy i Pracownicy
„BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamiêci ¿ywych”

Rodzinie zmar³ej

Danuty W¹sik
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa otuchy
sk³ada
Zarz¹d, Trenerzy, Zawodnicy
„MKS” Janowianka”
14.

33 Rezerwowej Dywizji Piechoty, na ziemi lubelskiej
zorganizowa³ zgrupowanie tzw. Grupê Zieleniewskiego.
Liczebnoœæ grupy osi¹gnê³a 15 tys. ¿o³nierzy. ZnaleŸli siê
w bardzo trudnej sytuacji strategicznej - ze wschodu
podchodzi³a Armia Czerwona, a z zachodu Niemcy. Dowództwo grupy postanowi³o jednak walczyæ z oddzia³ami
niemieckimi. Gdy do³¹czy³y oddzia³y Armii Czerwonej,
Grupa Zieleniewskiego zosta³a osaczona przez si³y obu
najeŸdŸców i zmuszona do kapitulacji. Dnia 1 paŸdziernika
1939 roku oddzia³ rozbrojono, a ok. 10 tys. ¿o³nierzy
i oficerów zosta³o wys³anych do sowieckiej niewoli. Wiosn¹
1940 r. oficerowie zostali wymordowani w Katyniu.
¯o³nierzy rozes³ano do sowieckich ³agrów.
Dnia 25 wrzeœnia 2016 roku. Patrzymy na wojskow¹ asystê
honorow¹, wystawion¹ przez Batalion Dowodzenia
Wielonarodowej Brygady w Lubinie, s³yszymy hymn Polski
odegrany przez Orkiestrê Wojskow¹ z Radomia i stawiamy
kolejne pytanie dotycz¹ce naszego patriotyzmu. Tym razem
ws³uchujemy siê w s³owa przemówienia Grzegorza Pyrzyny
– Starosty Janowskiego, który podkreœli³, i¿ ogromne
znaczenie dla wszystkich ma bezpieczeñstwo i obronnoœæ
kraju: „Ministerstwo Obrony Narodowej powo³a³o do ¿ycia
Wojska Obrony Terytorialnej, czyli pi¹ty rodzaj si³
zbrojnych (obok wojsk l¹dowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej). W najbli¿szym czasie, na
terenie Lubelszczyzny ma powstaæ jedna z pierwszych
brygad obrony terytorialnej, która umocni zdolnoœci
obronne naszego regionu, zw³aszcza w obliczu narastaj¹cych konfliktów zbrojnych za wschodni¹ granic¹ Polski.
W Janowie Lubelskim dzia³a Stowarzyszenie SportowoObronne „Druh” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
natomiast w Godziszowie Stowarzyszenie na Rzecz Obronnoœci Polski „Legion” im. p³k Beliny - Pra¿mowskiego.
Zespó³ Szkó³ im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim
kszta³ci m³odzie¿ o profilu wojskowym” - dodaj¹c „bezpieczeñstwo to tak¿e bezpieczna komunikacja,
to dobrze zmodernizowane drogi.

„Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,
a wspomnieñ nikt nam
nie odbierze,
zawsze bêd¹ z nami”

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci
W³adys³awa Anasiewicza
Zas³u¿onego dla Gminy Janów Lubelski
Wyrazy wspó³czucia i otuchy rodzinie i znajomym
sk³ada
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
Radni Rady Miejskiej

W³adys³aw Anasiewicz w dniu 13 lipca 2010 roku, na
wniosek Radnych Rady Miejskiej uzyska³ tytu³ Zas³u¿ony
dla Gminy Janów Lubelski. Pan W³adys³aw Leszek
Anasiewicz ur. 20 maja 1928 r. w Zembrzycach.
Z Janowem Lubelskim zwi¹zany od kwietnia 1961 roku,
jako dyrektor szpitala powiatowego w Janowie i jednoczeœnie dyrektora oddzia³u chirurgii. Obszar dzia³alnoœci
lek. med. W³adys³awa Anasiewicza jest doœæ szeroki, zaj¹³
siê organizacj¹ i popraw¹ warunków pracy, szkoleniem
kadry medycznej i pozyskaniem nowych pracowników.
W tym czasie uzyska³ dwie specjalizacje II stopnia:
z chirurgii ogólnej i z zakresu organizacji ochrony zdrowia,
odby³ liczne kursy doskonal¹ce, oraz miesiêczny kurs
z organizacji ochrony zdrowia w Leeds w Anglii (bêd¹c
stypendyst¹ WHO).

W roku bie¿¹cym i przysz³ym na odcinku Janów LubelskiMomoty chcemy przebudowaæ 15 km dróg powiatowych za
kwotê 7 mln z³” – zaznaczy³ Janowski Starosta. Natomiast
Jerzy Bielecki – Pose³ na Sejm RP zwróci³ uwagê, i¿
patriotyzm nale¿y krzewiæ od najm³odszych lat. Przyk³adem
jest dzisiejsza uroczystoœæ, na której obecni s¹ harcerze
i m³odzie¿. Pan Pose³ zaznaczy³, ¿e ostatnie wydarzenia jak
Œwiatowe Dni M³odzie¿y i szczyt NATO, utwierdzi³y nas
w przekonaniu, ¿e ¿yjemy i mieszkamy w bezpiecznym
kraju.
Przy pomniku p³k. Tadeusza Zieleniewskiego, który
znajdujê siê ko³o koœció³ka w Momotach Górnych,
samorz¹dowcy, delegacje szkó³, instytucji, stowarzyszeñ
oddaj¹ ho³d, sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów. Na tegorocznych
uroczystoœciach Gminê Janów Lubelski reprezentowa³
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Zastêpca
Burmistrza Czes³aw Krzysztoñ, Ewa Janus Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej. Uroczystoœæ odby³a siê pod honorowym
patronatem p³k dypl. Piotra Chudzika - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, a zosta³a przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Maj¹c na uwadze rosn¹ce potrzeby mieszkañców
rozwijaj¹cego siê miasta i powiatu w 1974 roku pan
Anasiewicz zainicjowa³ budowê nowego szpitala
w Janowie Lubelskim. W tym bezprecedensowym
przedsiêwziêciu uzyska³ wsparcie i aprobatê kierownictwa
Wydzia³u Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie oraz Departamentu Inwestycji
w Ministerstwie Zdrowia. Rok 1981 by³ rokiem
zakoñczenia budowy szpitala i wtedy rozpocz¹³ siê II etap,
tj. wyposa¿enie poszczególnych oddzia³ów, zaczynaj¹c od
bloku operacyjnego, a na profesjonalnym zapleczu
technicznym koñcz¹c. W czasie budowy nowego szpitala
Pan W³adys³aw Anasiewicz uczestniczy³ we wszystkich
naradach technicznych oraz codziennie przebywa³ na placu
budowy. Budowa szpitala by³a jego wielk¹ pasj¹
i wyzwaniem.
Doskonale ³¹czy³ pracê lekarza z obowi¹zkami zwi¹zanymi z budow¹ i wyposa¿eniem nowej placówki. W tym
okresie czynnie uczestniczy³ tak¿e w rozbudowie,
modernizacji i budowie 14 oœrodków zdrowia, osiedla
mieszkaniowego przy szpitalu oraz stacji pogotowia
ratunkowego. Do roku 1994 tj. do czasu przejœcia na
emeryturê pe³ni³ funkcjê ordynatora oddzia³u chirurgii.
Pozosta³ czynnym zawodowo lekarzem pracuj¹c w poradni
chirurgicznej. Przez ca³y okres pracy zawodowej zwi¹zany
by³ z Domem Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim.
Od 1999r. pracowa³, jako chirurg w poradni chirurgicznej
NZOZ ”ZDROWIE”. W czasie pe³nienia obowi¹zków
ordynatora tj. od 1960 do1994 roku wykszta³ci³ 22 lekarzy
specjalistów chirurgów, wiele czasu poœwiêca³ równie¿ na
prace spo³eczne, jako radny powiatowy i dzia³acz PCK.
Za ca³okszta³t pracy zawodowej i spo³ecznej otrzyma³
liczne odznaczenia pañstwowe.
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Pocz¹tek roku szkolnego z Filmotek¹ Szkoln¹
Dnia 16 wrzeœnia 2016 roku w Janowie
Lubelskim odby³a siê kolejny raz
ogólnopolska Filmowa Gra Miejska. Piêædziesiêciu uczestników gry wspó³realizowa³o w Parku Rekreacji Zoom Natury,
rozwi¹zuj¹c zadania o tematyce filmowej,
które przygotowa³a m³odzie¿ Zespo³u
Szkó³ Technicznych.
Treœci zadañ wymaga³y od dru¿yn pracy
zespo³owej oraz kreatywnoœci. Wszystkie
polecenia zosta³y wczeœniej zakodowane,
dlatego niezbêdne dla uczestników okaza³y
siê smartfony z aplikacj¹ QC Code Reader.
Kapitanowie dru¿yn na bie¿¹co zamieszczali na Facebooku wykonane zadania
w specjalnie utworzonej w tym celu grupie
zamkniêtej. Uczniowie uk³adali puzzle
filmowe, wskazywali na korzyœci p³yn¹ce

Mo¿e to szmer ¿ycia puka,
a mo¿e to tylko
wczorajszy dzieñ
Jesienne wieczory przeplatane nostalgi¹,
d³ugimi opowieœciami, zamkniête miêdzy
kartkami powieœci odczytanej ka¿dego dnia
na nowo. Gdy krople rosy goszcz¹ na
zmêczonych kwiatach, a zapach jesiennych
liœci w nasze wspomnienia siê wkrada,
w³aœnie wtedy nasze myœli zatrzymuj¹ nas
na kartkach ksi¹¿ki i dostrzegamy cytat
nastêpuj¹cej treœci: „jak zapomnieæ tamte
chwile? Piszê, aby przemieniæ smutek
w têsknotê, a samotnoœæ we wspomnienia,
aby potem, kiedy skoñczê ju¿ opowiadaæ t¹
historiê, móc wrzuciæ j¹ do rzeki Piedry, jak
powiedzia³a kobieta, która mnie przygarnê³a. A wody - wed³ug s³ów pewnej
œwiêtej - mog¹ ugasiæ to, co napisa³ ogieñ”
(Paulo Coelho).
Przy dobrej herbacie, z cisz¹ koñcz¹cego siê
dnia, zaczytujemy siê w powieœciach
kryminalnych. Zagadki, tajemnice odrywaj¹
nas od rzeczywistoœci. Czytamy pierwszy
tom, drugi i… trzeci. Czytuj¹c kolejne
strony, stawiamy sobie pytanie - gdzie tak
naprawdê jesteœmy. Tu - w obecnej
rzeczywistoœci, czy w œwiecie ksi¹¿ek?
Zapominamy o ca³ym otaczaj¹cym œwiecie
i przenosimy siê w rzeczywistoœæ kreowan¹
przez autora.
Gdy zbli¿aj¹ siê jesienne wieczory coraz
czêœciej siêgamy po literaturê. Jak zaznacza
Edyta Prystañska z Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelskim
„czytelnicy wypo¿yczaj¹ powieœci z dzia³u
literatury wspó³czesnej obyczajowej, s¹ to
ekranizacje filmowe, ale tak¿e doœæ czêsto
literatura faktu, biografie, reporta¿. Czytelnicy – podkreœla w rozmowie Pani Edyta
czytaj¹ ksi¹¿ki, które oparte s¹ na faktach,
czêsto s¹ to wszystkie powieœci np. jakiegoœ
ulubione pisarza. Za przyk³ad mogê podaæ
„Milenium. Trylogia” Stiega Larssona,
krymina³ „Ukryta g³êbia” Ann Cleeves,
„Bezdomn¹” Katarzyny Michalak, „Miasto
upad³ych anio³ów” Clare Cassandra, „Gra o
tron” George'a R.R. Martina”. Szczególnym

zainteresowaniem cieszy siê w dalszym
ci¹gu literatura Katarzyny Grocholi, Magdaleny Witkiewicz, Joanny Norowskiej.
M³odsi czytelnicy zaczytuj¹ siê w fantastyce. Najbardziej poczytaln¹ pozycj¹, jak
podkreœla Ma³gorzata Trójczak jest „Harry
Potter” J.K. Rowling, „Magiczne drzewo”
Andrzeja Maleszki, „Bitwa w Labiryncie”
Percy Jackson, „Gone” Michaela Granta. Ci
najm³odsi czytelnicy wypo¿yczaj¹ bajki,
które mo¿na zobaczyæ na ekranach kin. Jak
dostrzegaj¹ Panie Bibliotekarki czytelnicy
lubi¹ czytaæ „prawdziwe ¿yciowe historie”,
ale z drugiej strony bêdzie to te¿ literatura
historyczna i to ta szczególnie z okresu II
wojny œwiatowej. I tutaj polecamy „Szmaragdow¹ tablicê” Montero Carla. To historia
poszukiwania wyjaœnienia tajemnicy sprzed
wieków, któr¹ stopniowo odkrywa g³ówna
bohaterka. Pewnego dnia czyta tajemniczy
list z czasów drugiej wojny œwiatowej, który
naprowadza j¹ na œlad tajemniczego obrazu
„Astrolog”. M¹¿ g³ównej bohaterki skuszony wielk¹ wartoœci¹ dzie³a, przekonuje
Anê, aby zajê³a siê jego poszukiwaniem.
Ana odkrywa nie tylko zawis³e losy rodziny,
która od pokoleñ strze¿e Astrologa, ale
i niezwyk³¹ prawdê, która ca³kowicie
zmienia jej ¿ycie.
Dorota Kozdra

z ogl¹dania filmów, odgadywali tytu³y,
a tak¿e naœladowali bohaterów filmowych,
wykazuj¹c siê przy tym nietuzinkowymi
pomys³ami m.in. wykonali wspólne zdjêcie
z nowo¿eñcami oraz odœpiewali piosenkê
z filmu Stanis³awa Barei z napotkan¹ grup¹
uczniów ze szko³y podstawowej. Najwiêcej
emocji wzbudzi³o jednak ostatnie zadanie „szalona fotka”, czyli wspólne zdjêcia
w przebraniach bohaterów filmowych.
Na zakoñczenie gry odby³o ognisko
integracyjne oraz losowanie nagród.
Serdecznie dziêkujê sponsorom nagród
w Filmowej Grze Miejskiej, którymi byli:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania
„Leœny Kr¹g”, Park Rekreacji Zoom
Natury, Janowski Oœrodek Kultury, PKO
Bank Polski SA w Janowie Lubelskim oraz

Oœrodek Szkolenia Kierowców Auto Kolor.
W grze uczestniczyli uczniowie z Zespo³u
Szkó³ w Bia³ej, Publicznego Gimnazjum
im. Jana Paw³a II, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza i Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Janowie Lubelskim oraz z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza
Koœciuszki w Stalowej Woli.
Filmowa Gra Miejska w Janowie Lubelskim zosta³a zrealizowana w ramach
projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” we
wspó³pracy z Filmotek¹ Narodow¹
i Centrum Edukacji Obywatelskiej przy
wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
Emilia ¯uber

To by³a podró¿ gdzie sterem by³
pêdzel, a kierunkiem barwa…
Ju¿ po raz trzeci mamy przyjemnoœæ
i mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z malarstwem
Tatiany Borisownej – Majewskiej w Janowskim Oœrodku Kultury. G³ównym pomys³odawc¹ prezentowanej ekspozycji jest Leszek
Waberski – instruktor ds. plastyki, malarz.
Obrazy pokazane na wystawie to przede
wszystkim dwa odrêbne cykle: portrety
kobiet i bukiety kwiatów (malarstwo oleje
i akwarela). Gdy przygl¹dam siê portretom
wpatruje siê w twarz. To spojrzenie, to
zamyœlenie i … westchnienie.
Pani Tatina nie skupia siê wy³¹czenie nad
ukazaniem postaci portretowanego, ale nad
poszukiwaniem jego wnêtrza, jego istoty.
Przedstawienie obrazów kobiet w po³¹czeniu z kolorystyk¹ kwiatów daj¹ odpowiedŸ
na pytanie – w jakich barwach przedstawiony jest nas osobisty œwiat? I odpowiadamy s³owami wiersza Jerzego Lieberta „Potrzeba mi pokoju Twoich r¹k wyci¹gniêtych
(…) potrzeba mi modlitwy, ust Twych
szelestu, dobroci i martwoty wszelakich
gestów. Potrzeba Twej jasnoty, ju¿ nie
mi³oœci”. Warto tu zaznaczyæ, ¿e prace Pani
Tatiany znajduj¹ siê w prywatnych

kolekcjach nie tylko w Polsce, w Czechach,
Niemczech i Rosji. Zapraszamy w podró¿
gdzie sterem bêdzie pêdzel, a kierunkiem
barwa…Wystawa by³a czynna do 18
wrzeœnia.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: JOK

Zaproszenie na spektakl Teatru
Sakralno- Dramatycznego
im. œw. Jana Paw³a II - 12 listopada
Teatr Sakralno - Dramatyczny im. Œw. Jana Paw³a II
ma honor zaprosiæ na niezwyk³y spektakl
„Bóg, Koœció³, Ojczyzna i dusza narodu polskiego”
wed³ug tekstów Patrona œw. Jana Paw³a II,
Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
oraz Stanis³awa Wyspiañskiego.
Przedstawienie zostanie zaprezentowane w sobotê 12 listopada 2016 r. o godz. 17.00
w kaplicy parafii œw. Jadwigi w Janowie Lubelskim. Warto tu podkreœliæ, ¿e z okazji
35.lecia Teatru Sakralno – Dramatycznego im. Œw. Jana Paw³a II Ks. Zygmunt Wnukowski
– Dyrektor Teatru otrzyma³ List Gratulacyjny od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy.
Przypomnijmy, ¿e 16 paŸdziernika 2016 roku, mieszkañcy naszego miasta mieli okazjê
uczestniczyæ w spektaklu przygotowanym przez ks. kan. Zygmunta Wnukowski,
Dyrektora Teatru Sakralno – Dramatycznego.

15.
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„£¹cz¹c pokolenia” - 100. lecie

Od lewej: rz¹d pierwszy - Czes³aw Olech, Alfreda Olech, ks. Stanis³aw Góra, Teresa Janacz, Helena Chabuda,
Genowefa Rz¹d. Rz¹d drugi - Jolanta Nieœcior, Bo¿ena Czajkowska, Danuta Widz, Aleksandra Tyra, Antoni Kulpa,
Bronis³awa Fac, Janina Tyra, Krystyna Orze³,Wanda Gajur, Stefania Kêdra.

16.

Ka¿dy Jubileusz to spotkanie pokoleñ. Tych, którzy
tworzyli spo³ecznoœæ szkoln¹, równie¿ tych, którzy
tworz¹ obecn¹ historiê Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Podczas
wystêpu artystycznego przygotowanego przez uczniów
szko³y podstawowej wróciliœmy wspomnieniami do lat
szkolnych. „Powrócisz tu, gdzie nadwiœlañski brzeg,
powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek, Lecz gdy zdobêdziesz
wszystko ju¿, z dalekich stron kiedyœ wrócisz tu” œpiewa³a El¿bieta Jakubiec. W optymistyczny akcent
wprowadzi³ nas wystêp uczniów: Julii Tylus, Arka
Beksiaka i Kacpra Jargi³o, którzy wcielili siê w zespo³u
rockowy. Wczeœniej uczniowie w strojach ludowych
zatañczyli polkê. Artystyczny wystêp zosta³ przygotowany tak¿e przez uczniów gimnazjum, czy absolwentów
szko³y. Pawe³ Kulpa zagra³ Ragtime Vabank, Micha³
Kulpa zaœpiewa³ utwory Marka Grechuty, wœród nich
„Piêkne s¹ dni, których jeszcze nie znamy…”. Nie tylko
œpiewem œwiêtowano ten wyj¹tkowy Jubileusz, ale tak¿e
dŸwiêkami muzyki w wykonaniu Aleksandry Przytu³a,
Dawida Myszak, Szczepana Kwieciñskiego, Paw³a
£acko (preludium do „Te Deum” Charpentiera), Piotra
Wo³oszyn („Marsz Turecki” Mozarta) oraz wierszy,
które recytowa³a m³odzie¿. By³ to wiersz autorstwa
emerytowanej nauczycielki Heleny Chabudy (laureatka
konkursu), który wykona³a Magdalena Wo³oszyn,
natomiast Aleksandra G¹siorowska i Jacek Nowak
recytowali wiersz Paw³a Kulpy, tak¿e jednego
z laureatów jubileuszowych konkursów. Nale¿y
wspomnieæ o innych laureatach: Mateusz £ukasik, Kamil
Grzegórski, Angelika £ukasz, Julia Breœ, Julia Tylus
Wiktoria Lewczyk z mam¹ Dorot¹, Aleksandra Dziadosz
i Kamila Grzegórska. W s³owa recytowanych wierszy
i œpiewanych piosenek ws³uchiwali siê zaproszeni
goœcie. Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oœwiaty, oraz
Panie Wizytatorki: Gra¿yna Dziechciarz (absolwenta
szko³y) i Bo¿ena Æwiek, Grzegorz Pyrzyna – Starosta
Janowski, Krzysztof Ko³tyœ – Burmistrz Janowa
Lubelskiego, Czes³aw Krzysztoñ – Zastêpca Burmistrza,
Bo¿ena Czajkowska – Sekretarz Gminy (absolwentka
szko³y), Ewa Janus – Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej,
Radni Rady Miejskiej i Radni Powiatowi, ks. kan. dr
Jacek Staszak, ks. kan. dr. Jacek Beksiñski, ks. infu³at
Edmund Markiewicz, Mariusz Wieleba – Dyrektor
Zespo³u Szkó³ Technicznych (absolwent szko³y),
Wies³awa Dyjach – Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Andrzej
Tomczyk – Dyrektor janowskiego gimnazjum,
Agnieszka Trytek – Dyrektor PSPzOI w Janowie
Lubelskim, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek
samorz¹dowych podleg³ych Gminie i Starostwu
Powiatowemu. Wszyscy zaproszeni goœcie z³o¿yli na
rêce Dyrektor Jolanty Nieœcior, najserdeczniejsze
¿yczenia, ¿ycz¹c pomyœlnoœci w realizacji wszelkich
planów i zamierzeñ oraz gratuluj¹c wielu sukcesów
edukacyjnych. ¯yczenia i gratulacje Dyrektor szko³y
sk³adali so³tysi Bia³ej – Stanis³aw Mucha, Zbigniew
KuŸnicki oraz Stanis³aw Zdybel (Prezes OSP w Bia³ej).
W tym dniu zostali przypomniani wszyscy absolwenci,
nauczyciele, pracownicy szko³y. Jubileusz stulecia PSP w
Bia³ej by³ tak¿e szczególn¹ okazj¹ do wyra¿enia uznania
dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, którzy tworzyli i tworz¹
historiê tej szko³y, szko³y bogatej w wartoœci i tradycjê.
Nie sposób przeceniæ wk³adu szko³y wniesionego
w edukacjê tylu pokoleñ, które tworzy³y spo³ecznoœæ
szkoln¹ – stwierdzamy, gdy ws³uchujemy siê w s³owa
Antoniego Kulpy – by³ego Dyrektora szko³y w latach
(1991-2004), obecnie Wicestarosty Janowskiego. Dzieñ
Jubileuszu stanowi³ tak¿e odpowiedŸ na pytanie
dotycz¹ce wartoœci, jakie zosta³y w uczniach
ukszta³towane, przekazane, a w jakich wyroœli i jakie
„nieœli” przez swoje ¿ycie. Mówi³ o tym Antoni Kulpa,
gdy przypomnia³, ¿e szko³a kszta³towa³a postawy
patriotyczne. Za przyk³ad mo¿na podaæ, i¿ po œmierci
Józefa Pi³sudskiego uroczystoœci ¿a³obne odbywa³y siê
przez kilka dni. Dziœ nie zachowa³ siê obelisk
z popiersiem Pi³sudskiego oraz tablic¹ na której widnia³y
nazwiska mieszkañców Bia³ej, poleg³ych w wojnie
polsko – bolszewickiej (1920 roku). Mówimy tu
o Dominiku Pa³ce, Tomaszu Pyciu z Zakotula, Ludwiku
Kie³basa z Wodoñczy, Janie Kulpa i Janie £ukasiewiczu
z Kapkazu). Dzisiaj œwiadectwem postaw patriotycznych
jest D¹b Katyñski, oraz tablica upamiêtniaj¹ca
podporucznika Adama Jakubca – ucznia z Bia³ej, który
w 1940 roku zosta³ zamordowany przez MKWD. Gdy
s³ucham wypowiedzi Antoniego Kulpy o warunkach
w jakich odbywa³o siê nauczanie w szkole, gdy przytacza
swoje wspomnienia z okresu, kiedy pe³ni³ funkcjê
Dyrektora Szko³y, nale¿y stwierdziæ,
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Publicznej Szko³y Podstawowej w Bia³ej
¿e Publiczna Szko³a Podstawowa w Bia³ej w krajobrazie
naszej gminy zajmujê szczególne miejsce kszta³towania
charakterów i umys³ów m³odych pokoleñ – dziœ
doros³ych ludzi, wyros³ych na wartoœciach wyniesionych
z trudnych czasów w edukacji. „Minusowe temperatury
w klasach, toalety na zewn¹trz, ale praktycznie nikt nie
chorowa³” – mówi³ Antoni Kulpa – dodaj¹c „szko³ê
mo¿na by³o zamkn¹æ, tylko kiedy uczyæ?”. Dzisiaj za
odpowiedŸ na to pytanie mo¿e pos³u¿yæ lista osi¹gniêæ
szko³y. Obecny Wicestarosta wymieni³ absolwentów,
którzy wnieœli nieprzeceniony wk³ad w rozwój placówki.
Jest to Ma³gorzata Dziechciarz (obecnie Wicedyrektor
Zespo³u Szkó³), laureatka olimpiady z jêzyka rosyjskiego
(5 miejsce w kraju) – opiekun Alfreda Olech. „Natomiast
drugie miejsce w Polsce – kontynuowa³ Antoni Kulpa
–„w zawodach „Sprawni jak ¿o³nierze” otrzyma³a
reprezentacja dziewcz¹t w sk³adzie: Beata Dziechciarz obecnie Hulak z Janowa, Katarzyna Gorzelewska,
mieszkaj¹ca w Holandii, Teresa Jonak - obecnie Matysek
z Bia³ej Pierwszej, El¿bieta Malinowska - obecnie Lisek
z Janowa, Danuta Mróz - obecnie Zegan z Godziszowa
i Anna Miœ - obecnie Marzec, przebywaj¹ca w Stanach
Zjednoczonych – wylicza³ Wicestarosta Janowski.
Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e nie by³y to jedyne osi¹gniêcia
sportowe, jakie szko³a w Bia³ej odnios³a za kadencji
Dyrektora Czes³awa Olecha (lata 1965 – 1991).
Przypomnijmy, ¿e pierwszym Dyrektorem by³a Maria
Janiszówna (1916 – 1931), Grzegorz Szczepanik (1931 –
1943), Wiktoria Zawadzka (1943 – 1944), Salwator
Mydlewski ( 1944 – 1946), Antoni Skrzat (1946-1950),
Miko³aj Tomczuk (1950-1955), Tadeusz £omacz (1955 –
1965), Czes³aw Olech (1965 – 1991), Antoni Kulpa
(1991 – 2004), Alina U³anowska (2004-2014), Jolanta
Nieœcior (od 2014 roku do …).
By³y Dyrektor - Antoni Kulpa przybli¿y³ historiê
i okolicznoœci powstania szko³y, natomiast Alina
U³anowska omówi³a przedsiêwziêcia ostatniej dekady
szko³y, zwracaj¹c uwagê na przeprowadzone remonty,
w tym budowê nowego boiska, które do u¿ytku zosta³o
oddane w 2011 roku.
Podczas uroczystoœci zostali wymienieni i przywitani
tak¿e najstarsi absolwenci szko³y obecni tego dnia
w gronie zaproszonych goœci. Wœród nich: Stanis³aw
Tomusiak, Genowefa Zdybel, Janina Nizio³, Janina
Jarosz, oraz Jan £ukasiewicz, Tadeusz Rz¹d, Janina
Oleszko. Wiele piêknych wspomnieñ wywo³a³o przywo³anie nazwisk emerytowanych nauczycieli: Helena
Chabuda, Alfreda Olech, Genowefa Rz¹d, Wanda Gajur,
Stefania Kêdra, Bogus³awa W¹sek, Teresa Mucha,
Helena Hulak, Odon Hulak, Franciszek Bednarz, Janina
Moskal, Danuta Widz, Bronis³awa Fac, Karolina Janacz,
Krystyna Mazur, Janina Tyra, Janina Tyra, Aleksandra
Tyra, Teresa Garbula, Lidia Hy³a, Maria R¹¿ewska,
Stanis³awa Boœ, Janina Fac, Stanis³awa Ceglarek, Helena
Figiel, Wanda Juszczak i Mieczys³awa Rycerz.
Pracownicy obs³ugi: Maria Dudek, Genowefa Cichecka
i Teresa Janacz.
Dodajmy, ¿e na przestrzeni 100 lat szko³¹ w Bia³ej
zarz¹dza³o 11 dyrektorów, pracowa³o w niej oko³o 176
nauczycieli oraz oko³o 17 ksiê¿y. Od 1920 roku szko³a
nosi nazwê imienia Tadeusza Koœciuszki. Nale¿y tu
podkreœliæ, ¿e pierwsi absolwenci 7 – klasowej szko³y
opuœcili placówkê w roku szkolnym 1932/1933
(w paŸdzierniku 1933 roku zakoñczono budowê szko³y,
w której mieœci³o siê 7 sal lekcyjnych, biblioteka, pokój
nauczycielski i mieszkanie dla kierownika). Liczba
uczniów w latach 30. oscylowa³a w granicach 350- 400,
zaœ klasy liczy³y oko³o 40 osób. Warto tu tak¿e
przypomnieæ, ¿e w 1987 roku z inicjatywy ówczesnego
Dyrektora Szko³y Czes³awa Olecha powsta³ Spo³eczny
Komitet Budowy nowej Szko³y. Stanis³aw Zdybel oraz
Bronis³aw Orze³, Teresa Pud³o, Jadwiga Pituch, Teodozja
Golec, Genowefa Jarosz, Edward Chmiel, Ryszard
Kêdra, Tadeusz Ma³ek i Tadeusz Rz¹d weszli w sk³ad
Komitetu. Budowa szko³y rozpoczê³a siê w 1991 roku
i trwa³a do 1997 roku. Obecnie w Zespole Szkó³ w Bia³ej
(od 2004 roku szko³a funkcjonuje pod t¹ nazw¹ ³¹cz¹c
szko³ê podstawow¹ i gimnazjum) zatrudnionych jest 23
nauczycieli. Dyrektorem szko³y jest Jolanta Nieœcior.
„Uroczystoœæ pe³na wspomnieñ, spotkañ ze znajomymi,
zdjêæ z dzieciñstwa, wzruszeñ, wyj¹tkowych momentów,
kiedy niejednemu uczestnikowi krêci³a siê ³ezka w oku.
Ka¿dy z nas przecie¿ w jakimœ stopniu tworzy historiê tej
szko³y” – taki wpis widnieje na stronie internetowej
Zespo³u Szkó³ w Bia³ej. Te s³owa pe³ne refleksji, jak z³ote
myœli w Ksiêdze Pami¹tkowej, tak w sercu absolwentów,
nauczycieli, pracowników szko³y niech na zawsze
pozostan¹.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Foto: Archiwum Zespo³u Szkó³ w Bia³ej
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O tych, dla których ¿ycie to niezwyk³a przygoda,
czyli Grupa Bike Club
S¹ grup¹ pasjonatów turystyki rowerowej. Rower jest
dla nich sposobem promowania aktywnego wypoczynku,
turystyki, a tak¿e infrastruktury rowerowej. Czy pasja do
turystyki rowerowej to tylko chêæ poznania nowych
miejsc, prze¿ycia niezapomnianych wra¿eñ, kontaktu
z natur¹, a mo¿e pokonywania w³asnych s³aboœci? To
tylko jedno z wielu pytañ na które odpowiedz¹ nam
cz³onkowie Grupy Bike Club. Wyprawy rowerowe Grupy
Bike Club maj¹ tak¿e na celu propagowanie zdrowego,
aktywnego trybu ¿ycia, popularyzacji kolarstwa
terenowego i górskiego. O wy-prawach, o pasji, o sporcie,
a tak¿e o przygotowaniach do maratonów rowerowych
rozmawiam z cz³onkami Grupy: Marcinem Kasprzakiem, Rados³awem Szymañskim, Januszem Sulowskim,
Tomaszem Fusiara.
D.K. - G³ówny powód za³o¿enia Grupy Bike Club
w Janowie Lubelskim?
Grupa Bike Club - Powodów jest kilka. Przede wszystkim
chcemy zebraæ wszystkich ludzi, którzy oprócz jazdy
rekreacyjnej na rowerze oczekuj¹ czegoœ wiêcej. Chêæ
sprawdzenia swoich mo¿liwoœci na zawodach oraz prze¿ycia
niezwyk³ej przygody, która za ka¿dym razem jest inna.
D.K. - Z czyjej inicjatywy powsta³a Grupa?
Grupa Bike Club - Pomys³ na powstanie Bike Club
przyszed³ spontanicznie. Razem (Marcin, Radek, Janusz,
Tomek) stwierdziliœmy, ¿e jest potrzeba, aby taka grupa
zaistnia³a w Janowie Lubelskim i pokaza³a innym, ¿e rower
to nie tylko œrodek transportu, ale tak¿e du¿a dawka
adrenaliny.
D.K. - Grupa Bike Club to sport, turystyka, czy
rekreacja?
Grupa Bike Club - Celem BC jest propagowanie aktywnej
formy spêdzania czasu na rowerze, jednak z zamiarem brania
udzia³u w licznie organizowanych imprezach rowerowych.
Start w zawodach jest niesamowitym prze¿yciem. Ka¿dy kto
pierwszy raz wystartuje w zawodach, zostaje „zara¿ony”. Na
pani pytanie odpowiemy, ¿e Grupa Bike Club to tzw. trzy
w jednym; sport, turystyka i rekreacja.
D.K. - Szybko okaza³o siê, ¿e ludzi z podobnymi
zainteresowaniami jest wiêcej. Do grupy do³¹czyli
kolejni. Proszê wymieniæ sk³ad Grupy?
Grupa Bike Club - BIKE CLUB Janów Lubelski istnieje
formalnie od pocz¹tku tego roku. Na profilu Facebooka
jesteœmy ju¿ ponad rok. Umieszczaj¹c relacje i zdjêcia
z naszych zmagañ na portalu spo³ecznoœciowym,
zauwa¿amy, ¿e chêtnych przybywa z ka¿dym dniem.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na swój profil, do
kontaktu podaje meila bikeclubjanow@gmail.com i numer
telefonu 790 807 123. Nie ukrywamy, ¿e uda³o nam siê zebraæ
fajn¹ grupkê, która nie pró¿nuje, m.in: Janusz Sulowski,
Agnieszka i Rados³aw Szymañscy, Tomek Fusiara, Micha³
G¹bka, Marcin Kasprzak, Sylwek Skubik, Rysiek Majkowski, Sajewska Joanna, Marcin Micha³ek, Marcin Pawusiak,
Daniel Wojtan, Wojtek Mazur, oraz kilku m³odych amatorów
rowerowego œcigania i spêdzania czasu wolnego na rowerze.
S¹ to: Adrian Torba, Jêdrzej Jargi³o oraz Filip Góra. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym sezonie bêdzie nas jeszcze wiêcej.
D.K. - Pierwsze wyjazdy i rajdy?
Grupa Bike Club - Pierwszym powa¿nym startem by³ udzia³
w zawodach z cyklu Skandia Maraton Lang Team

w Rzeszowie. Prawdziwe MTB, mocne podjazdy, ostre
zjazdy, wertepy, kamienie i b³oto. Sam udzia³ w zawodach
by³ dla nas niezapomnianym prze¿yciem. Szybko okaza³o siê
¿e to jest nasz pomys³ na spêdzanie wolnego czasu. Zaraz po
przyjeŸdzie do domu, szukaliœmy nastêpnych terminów na
zawody w jakich moglibyœmy wystartowaæ.
D.K. - To nie tylko Maraton Lang Team w Rzeszowie.
Grupa ma na swoim koncie wiele wypraw rowerowych po
Polsce…
Grupa Bike Club - W pierwszym roku, by³o to raczej
delikatne rozpoznanie po okolicy. Postanowiliœmy sprawdziæ
siê na LubelszczyŸnie: RockMahine w Lublinie, Kraœniku
i Zwoleniu oraz Jastrzêbski Zdebrz w Gorajcu Zagroble.
Byliœmy równie¿ we wspomnianym wy¿ej Skandia Maraton
Lang Team w Rzeszowie i na Cyklokarpatach w Dukli.
Postanowiliœmy wystartowaæ w cyklu „Cyklokarpaty”:
Przemyœl, Kluszkowce, Jas³o, Sandomierz, Pruchnik,
Koninki, Komañcza, Dukla, Pustków, „Mertobikes Cross
Duathlon” w Kraœniku i Bi³goraju, „Atol Bike” w Urzêdowie
i Kraœniku oraz pojedyñcze maratony w Gorajcu Zagroble,
£añcucie, Biszcza ¯ary i KRUK XC w Janowie Lubelskim,
który sami zorganizowaliœmy w naszych janowskich lasach.
D.K. - Wiele wypraw, zakoñczonych sukcesem. Proszê
wymieniæ…
Grupa Bike Club - Dla naszego BC najwa¿niejszy jest
udzia³, a ukoñczenie maratonu jest prawdziwym sukcesem.
Pierwsze starty s¹ najtrudniejsze. Nabieraj¹c doœwiadczenia
i poznaj¹c nieznane trasy wchodzimy w nowy sezon
z zamiarem poprawienia wyników z zesz³ego roku.
W wiêkszoœci zawodów udzia³ bierze ELITA MTB
z Markiem Konw¹ i Maj¹ W³oszczowsk¹ na czele, wiêc
ciê¿ko jest rywalizowaæ z najlepszymi. By³y te¿ sukcesy tj:
drugie miejsce Wojtka Mazura kat. Junior w Gorajcu, czwarte
miejsce w Sandomierzu i siódme miejsce w Komañczy
Agnieszki Szymañskiej. Ka¿dy z nas daje z siebie 200%, ale
na prawdziwe sukcesy jeszcze chwilê poczekajmy:)

D.K. – Mówimy o zawodach, o sukcesach, a jak wygl¹daj¹ przygotowania do maratonu?
Grupa Bike Club - Przygotowania do zawodów
rozpoczynaj¹ siê jesieni¹, wtedy mo¿na za³o¿yæ sobie plany
utrzymania formy i poprawiæ sprawnoœæ fizyczn¹. Z chwil¹
wystartowania sezonu, czasu na treningi jest bardzo ma³o,
niekiedy ciê¿ko jest siê zregenerowaæ, a wiêkszoœæ
maratonów jest bardzo wymagaj¹ca. Dlatego ka¿dy robi co
mo¿e, aby wystartowaæ w kolejnych zawodach. Ograniczaj¹
nas te¿ obowi¹zki rodzinne jak i zawodowe, ale dajemy radê
i z roku na rok bêdzie to bardziej pouk³adane i miejmy
nadziejê, ¿e tego czasu na przygotowanie bêdzie wiêcej.
D.K. - Cz³onkowie Grupy to osoby wykonuj¹ce ró¿ne
zawody, maj¹ce wspóln¹ pasjê. Czy cz³onkowie Grupy s¹
sportowcami?
Grupa Bike Club - W sk³ad BC wchodz¹ w wiêkszoœci
osoby doros³e, maj¹ce ró¿ne obowi¹zki zwi¹zane z prac¹ czy
rodzin¹. Je¿eli chodzi o sportowców, mamy dwóch
nauczycieli wychowania fizycznego i jednego juniora
z bardzo du¿ym potencja³em na doskona³ego sportowca. Tak
wiêc ³¹czy nas przede wszystkim pasja do rowerów.
D.K. - Grupa Bike Club jest tak¿e pomys³odawc¹ imprez
sportowych. Proszê przypomnieæ czytelnikom jakich…
Grupa Bike Club - Imprezy sportowe wi¹¿¹ siê z du¿ym
nak³adem finansowym. Jako, ¿e jesteœmy pocz¹tkuj¹cym
klubem, chcemy aby w Janowie Lubelskim odbywa³y sie
cyklicznie zawody MTB. Uda³o siê zorganizowaæ „I KRUK”
zawody w formie XC, obecnie prowadzone s¹ rozmowy nad
organizacj¹ du¿ej imprezy rowerowej, lecz jeszcze za
wczeœnie aby zdradzaæ szczegó³y. W przysz³ym roku
chcemy, aby „KRUK” wystartowa³ po raz kolejny.
D.K. - Jakie miejsca proponujecie mi³oœnikom turystyki
rowerowej na terenie Ziemi Janowskiej, Lasów Janowskich?
Grupa Bike Club - Naszych Lasów Janowskich nie trzeba
proponowaæ, one by³y, s¹ i bêd¹ najlepszym miejscem do
uprawiania sportów rowerowych, wie to ka¿dy kto jeŸdzi³ po
naszych lasach rowerem. Dla chc¹cych mocnieszych wra¿eñ
polecamy tereny Roztocza Zachodniego w gminach
Wierzchowiska i Batorz, tam znajdziemy wymagaj¹ce trasy
dla MTB czy szosy.
I takich niezapomnianych wra¿eñ ¿yczê Grupie Bike
Club. Piêknych szlaków, a jeszcze piêkniejszych
wspomnieñ. Koñczy siê dzieñ. Na horyzoncie
dostrzegamy zachodz¹ce s³oñce. Dzisiaj cz³onkowie
Grupy Bite Club koñcz¹ swoj¹ wyprawê. Jednak¿e ju¿
jutro czeka ich kolejna przygoda. Kolejna wyprawa po
szlakach górskich, tym razem wybieramy siê i my…
Dziêkujê za odpowiedŸ.
Powodzenia na zawodach.
Dorota Kozdra
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Mistrzowie Województwa

I miejsce dla Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi

Niniejszy sukces jest zas³ug¹ nauczycieli wychowania
fizycznego. Mówimy tu o Zbigniewie Czajkowskim.
Przypomnijmy, ¿e grupa z klasy sportowej VIB z PSPzOI
w Janowie Lubelskiem, której opiekunem i trenerem by³
Zbigniew Czajkowski reprezentowa³a, a jednoczeœnie
promowa³a Gminê Janów Lubelski, na powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych.
Grupa zajê³a 4 miejsce w finale krajowym w Czwórboju
Lekkoatletycznym w S³ubicach, które by³o najwy¿szym
miejscem w historii województwa lubelskiego. Warto tu
przypomnieæ, o indywidualnym sukcesie Patryka Tylusa,
który zosta³ IV zawodnikiem w kraju w czwórboju la.
W £odzi, Patryk zdoby³ Mistrzostwo Polski w rzucie Pi³k¹
Palantow¹ oraz jako reprezentant Polski wywalczy³ br¹zowy
medal w Miêdzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym
w £owiczu.
Puchar na rêce Dyrektor Szko³y – Agnieszki Trytek
i Trenera, Nauczyciela – Zbigniewa Czajkowskiego wrêcza³
Jerzy Bielecki – Pose³ Na Sejm RP. Dodajmy, ¿e Lubelski
Kurator Oœwiaty – Teresa Misiuk wyró¿ni³a czterech
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nauczycieli z PSPzOI w Janowie Lubelskim. Jest to m.in.:
Zbigniew Czajkowski, Andrzej Jakubiec, Ryszard Boryñski,
Robert Bratkowski. Wy¿ej wymienieni nauczycieli swoj¹
prac¹ przyczynili siê do sukcesu sportowego szko³y. Pani
Kurator skierowa³a s³owa uznania i podziêkowania za trud
wk³adany w rozwój sportu szkolnego. Wyrazy uznania, oraz
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i kolejnych presti¿owych
sukcesów skierowa³ Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Ko³tyœ, który z Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Ew¹ Janus gratulowa³ Dyrektor szko³y i nauczycielom
wychowania fizycznego tego szczególnego wyró¿nienia.
Dodajmy, sukces szko³y, który œwiêtowano 26 paŸdziernika
jest owocem wielkiego zaanga¿owania i ogromnej pracy
nauczycieli wychowania fizycznego. Oprócz wy¿ej
wymienionych jest to tak¿e zas³uga Marzeny Sadeckiej
i W³odzimierza Kulpy. Przypomnijmy, ¿e w 2011 roku,
staraniem Dyrektor Krystyny Æwiek, nauczycieli
wychowania fizycznego, a tak¿e dziêki przychylnoœci w³adz
samorz¹dowych powsta³a pierwsza klasa sportowa.
W nastêpnych latach widz¹c pozytywne efekty funkcjo-

nowania klas sportowych tworzone by³y kolejne. Dyrektor
szko³y Agnieszka Trytek witaj¹c zaproszonych goœci na
uroczystej gali, podkreœli³a: „Gratulujê uczniom i nauczycielom, którzy rozs³awiaj¹ dobre imiê Janowa
Lubelskiego i naszej szko³y w województwie, w kraju,
a nawet za granic¹. Wierzê, ¿e sport szkolny mo¿e stanowiæ
wstêpny etap do dalszej kariery sportowej, czego wszystkim
¿yczê”.
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e drugie miejsce zajê³a SP Nr 1
w £ukowie, trzecie miejsce SP Nr 3 Tomaszów. W kategorii
Gimnazjada (sklasyfikowano 256 szkó³). Pierwsze miejsce
przyznano Gimnazjum Nr 2 z Tomaszowa, miejsce drugie
Gimnazjum Nr 3 w Œwidniku, trzecie – Gimnazjum Nr 6
w Che³mie. Kategorii Licealiada – pierwsze miejsce
otrzyma³a V LO z Lublina, drugie I LO w Lublinie, trzecie
miejsce – ZS Nr 2 w Lubartowie. Powiatem mistrzowskim
z najwiêksz¹ liczb¹ punktów w województwie lubelskim za
rok szkolny 2015-2016 roku zosta³o miasto Che³m. Tego
dnia, goœciliœmy przedstawicieli szkó³ podstawowych,
gimnazjum, ponadgimnazjalnych z województwa
lubelskiego, a tak¿e Prof. Andrzeja Stanis³awka – Senatora
RP, Jerzego Bieleckiego – Pos³a na Sejm RP, Teresê Misiuk –
Lubelskiego Kuratora Oœwiaty, Mariana Sikorskiego
Wiceprezesa Urzêduj¹cego LW SZS Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego, Dariusza Winiarczyka – Wiceprezesa
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, Marka Sikorê – Zastêpcê
Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzêdu
Marsza³kowskiego w Lublinie. Ewa Janus – Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Czes³aw Krzysztoñ – Zastêpca
Burmistrza, Bo¿ena Czajkowska- Sekretarz Gminy, Antoni
Kulpa – Wicestarosta Powiatu Janowskiego oraz W³adys³aw
Matwiej – cz³onek Prezydium Lubelskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego (nauczyciel wychowania
fizycznego w Dzwoli), Henryk Pêk - cz³onek LW Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego (nauczyciel wychowania fizycznego
w PG w Potoku Wielkim). W tematykê sportu, a szczególnie
osi¹gniêæ sportowych wprowadzi³ zebranych goœci wystêp
artystyczny przygotowany przez uczniów PSPzOI
w Janowie Lubelskim i Janowskiego Gimnazjum. Julia
Fija³kowska zaœpiewa³a piosenkê „Sportowe Marzenia”,
Aleksandra Ma³ek „Color of your life”. Na scenie wyst¹pi³a
grupa JUMP, a tak¿e grupa teatralna z Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Dodajmy, ¿e uroczystoœæ zosta³ zorganizowana przez
Lubelski Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy pod
kierunkiem Henryka Pidka – Wiceprezesa, Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim i Gminê Janów Lubelski.
Warto tu odnotowaæ, ¿e 26 paŸdziernika 2016 roku
w Janowie Lubelskim odby³o siê posiedzenie Zarz¹du LW
SZS, na którym Zarz¹d dokona³ wyboru Prezesa Zwi¹zku.
Funkcjê tê Zarz¹d powierzy³ Prof. Andrzejowi Stanis³awkowi – Senatorowi RP.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Z³oty i srebrny medal janowskich karateków! Œwietny start dzieci
w Pucharze Œwiata Dzieci w Karate Tradycyjnym Kraków ORLEN 2016

Przez dwa dni Kraków pe³ni³ rolê
œwiatowej stolicy karate. To tutaj w dniach
14-15 paŸdziernika rywalizowali karatecy
z 5 kontynentów podczas zawodów w
ramach Œwiatowego Festiwalu Renesans
Karate-do. Mistrzostwa Œwiata w Karate
Tradycyjnym Kraków ORLEN 2016, XXIII
Mistrzostwa Europy Karate Fudokan,
Turniej Karate Koshiki Super Karate-do
WGP oraz Puchar Œwiata Dzieci w Karate
Tradycyjnym pod jednym dachem TAURON Areny Kraków zgromadzi³y

ponad 2 tysi¹ce zawodników z 38 pañstw!
Nasi zawodnicy z Janowskiego Klubu
Karate Tradycyjnego, którego senseiem jest
Cezary Osie³ i z Uczniowskiego Klubu
Karate Tradycyjnego Fudokan - sensei Piotr
Wojtkowski, dostali siê do reprezentacji
Polski. Byli to: Julia Drozd, Pawe³ Drozd,
Anna Flis, Micha³ Flis, Kuba Jargi³o,
Rafa³ Wojtan i Szymon Wolski. Nasi
zawodnicy maj¹ czym siê pochwaliæ, gdy¿
z tak nielicznej grupy zawodników startuj¹cych w Pucharze Œwiata znalaz³y siê i dla

nich miejsca na podium. Julia Drozd
zdoby³a Puchar Œwiata, a tym samym z³oty
medal w kata indywidualnym dziewcz¹t 9-8
kyu do lat 7, Pawe³ Drozd zdoby³ srebrny
medal w kata indywidualnym ch³opców 3-1
kyu do lat 13, Kuba Jargi³o wywalczy³
czwarte miejsce w kata indywidualnym
ch³opców 9-8 kyu do lat 13, Anna Flis
znalaz³a siê tu¿ zaraz za podium zajmuj¹c
5 miejsce w kata indywidualnym dziewcz¹t
6 kyu do lat 9. Pozostali zawodnicy nie zajêli
wprawdzie miejsc medalowych, ale godnie

reprezentowali Polskê i nasz klub na tej
wyj¹tkowej imprezie sportowej. £¹cznie
polskie dzieciaki zdoby³y: 37 z³otych
medali, 36 srebrnych i 63 medale br¹zowe
zarówno w konkurencjach indywidualnych
jak i dru¿ynowych.
Gratulujemy dzieciom i dziêkujemy
senseiom Piotrowi Wojtkowskiemu
i Cezaremu Osie³ za przygotowanie dzieci
do Mistrzostw Œwiata- rodzice i dzieci.
Tekst: Agnieszka Drozd,
foto: Marek Flis

Janowski Turniej w Bowlingu
Ju¿ po raz 9. spotkaliœmy siê w sobotê 22 paŸdziernika
na krêgielni Krytej P³ywalni "Otylia", by po dwuletniej
przerwie rozegraæ Janowski Turniej w Bowlingu.
W tym roku odwiedzili nas zawodnicy z Zamoœcia,
Krasnobrodu i Bi³goraja. Szkoda tylko, ¿e zabrak³o
reprezentanta z naszego miasta.
W gronie dobrze ju¿ nam znanych, sympatycznych
pasjonatów bowlingu, pojawi³a siê nowa, malownicza
postaæ - ks. Tomasz wiernik - kapelan wiêzienny,
który szybko pokaza³, ¿e na torze radzi sobie tak samo
dobrze, jak w celi. Mamy nadziejê, ¿e mimo smutnej
pogody, Janów wywar³ na nim sympatyczne wra¿enie

i zobaczymy siê znowu za rok. Rywalizacja przebiega³a
na wysokim poziomie, co jest ju¿ norm¹ w przypadku
jesiennego turnieju. Co prawda Wojciech Piwkowski mistrz 8. edycji turnieju - musia³ w tym roku po¿egnaæ
siê ze swoim przechodnim trofeum, ale za to wywalczy³
najwy¿szy wynik - 193 pkt.
Wszystkim gratulujemy i dziêkujemy za dobr¹ zabawê.
Wyniki- I miejsce Jakub Gr¹dkowski (Zamoœæ),
II miejsce Maria Horbatowicz (Krasnobród),
III miejsce Bogdan Panas (Zamoœæ), IV miejsce - Valter
Paganin (Krasnobród).
Tekst i foto: MOSiR w Janowie Lubelskim

Moto-Paczka 2016
Dnia 23 paŸdziernika br. o godzinie
13.30 z Rynku Janowskiego, po raz czwarty
ju¿, wyruszy³a grupa motocyklistów oraz
delegacja wolontariuszy ogólnopolskiego
projektu Szlachetna Paczka w Rejonie
Janów Lubelski i powiat janowski w osobach: Jadwiga Ciupak (Lider Rejonu) oraz
Anna Szmidt (Koordynator do spraw
Promocji). Za parafialnym samochodem na
czele z kierowc¹ – S³awomirem Nakoniecznym, pod¹¿a³ „sznur” szlachetnych motocykli. Celem wyprawy by³a inauguracja
tegorocznej edycji na naszym terenie.
Przejazd odby³ siê po terenie naszego
miasta, a nastêpnie „paczkowym œladem"
wyruszyliœmy, ¿eby po³¹czyæ nasze si³y
z Rejonem Goœcieradów. Znakiem rozpoznawczym by³y flagi Szlachetnej Paczki
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umieszczone na motocyklach, a tak¿e na
naszym busie. Podczas drogi z ust
Koordynatora do spraw promocji wyp³ywa³y treœci zachêcaj¹ce innych do zostania
wolontariuszem, jak równie¿ darczyñc¹ czy
te¿ dobroczyñc¹. Obecnie w bazie Szlachetnej Paczki naszego Rejonu posiadamy 70
rodzin potrzebuj¹cych naszego wsparcia.
Spoœród nich, na podstawie przeprowadzonych przez wolontariuszy ankiet, zostan¹
wybrane rodziny, do których w grudniu trafi
pomoc. Pragnê podziêkowaæ Konradowi
Jaroszowi oraz Krzysztofowi Kurasiewiczowi - Radnemu Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim, za pomoc w organizacji
przedsiêwziêcia, a tak¿e Liderce Rejonu
Goœcieradów – Edycie Lipiec, za owocn¹
wspó³pracê. W tym niezwyk³ym evencie

wziêli udzia³, tworz¹c siln¹ grupê motocyklow¹, motocykliœci z Janowa Lubelskiego, Stalowej Woli, Kraœnika,
Goœcieradowa oraz z Zaklikowa. S³owa
podziêkowania kierujê tak¿e do Burmistrza
Janowa Lubelskiego - Krzysztofa Ko³tysia,
do Komendanta Powiatowego Policji
w Janowie Lubelskim - m³. insp. Janusza
Kaniowskiego, w stronê Zastêpcy
Naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu
Drogowego - podkom. Roberta Oleszczuka,
jak równie¿ do ks. kan. dr Jacka
Beksiñskiego - proboszcza parafii Œw.
Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.
M¹dra i skuteczna pomoc odbywa siê po raz
VIII w naszym powiecie, a po raz XVI
w Polsce. Wiêcej informacji na temat
projektu znajdziecie Pañstwo na stronie

internetowej www.szlachetnapaczka.pl.
W Szlachetnej Paczce co roku bior¹ udzia³
nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych w Janowie Lubelskim. Nale¿y
tak¿e podkreœliæ, ¿e tegoroczna Liderka
Rejonu Janów Lubelski i powiat janowski
jest absolwentk¹ w³aœnie tej szko³y. Jak
widaæ dzia³alnoœæ Szkolnego Klubu
Wolontariusza „Amicus” owocuje w dobre
czyny na rzecz naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Warto dodaæ, ¿e czekamy jeszcze na
wolontariuszy. Mo¿na zrekrutowaæ siê do
s³u¿by na rzecz drugiego cz³owieka,
zg³aszaj¹c siê na stronie internetowej:
www.superw.pl.
Anna Szmidt Koordynator do spraw Promocji projektu
Szlachetna Paczka
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III runda Wojewódzkiej Ligi
dzieci i m³odzików w p³ywaniu 11-12 lat
Dnia 1 paŸdziernika 2016 r., na p³ywalni
Otylia, odby³a siê III runda Wojewódzkiej
Ligi dzieci i m³odzików 11-12 lat. By³y to
pierwsze zawody w p³ywaniu na poziomie
ligowym zorganizowane w Janowie. Impreza cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem. Przyjecha³o a¿ 14 klubów z województwa lubelskiego. Udzia³ wziê³o 146
zawodników i zawodniczek. Organizatorem
zawodów by³ LOZP (Lubelski Okrêgowy
Zwi¹zek P³ywacki) oraz Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej ESKA, który na codzieñ
trenuje na Otylii pod okiem trenerów Macieja Kramskiego i Damiana Kañczukowskiego. Nie by³y to zwyk³e zawody, bowiem
udzia³ w nich mogli wzi¹æ tylko zawodnicy
zrzeszeni w klubach i posiadaj¹cy licencjê.
Trenerzy z Janowa do wyœcigu wystawili
piêciu zawodników: Izabela Pelc, Julia
O¿óg, Karol Sawicki, Pawe³ Chmiel
i Jêdrzej Jargi³o. Choæ nie uda³o im siê
zdobyæ miejsca na podium, poprawili swoje
rekordy ¿yciowe.
Pan Grzegorz Mazurek - prezes LOZP
i jednoczeœnie trener "Fali Kraœnik" tak oto
wypowiedzia³ siê na temat zawodów:
"Profesjonalnie zorganizowane zawody.
Widaæ, ¿e trenerzy Eski - Maciek i Damian,
do³o¿yli wszelkich starañ aby wszystko siê

uda³o a impreza okaza³a siê sukcesem. Mogê
tylko pogratulowaæ ch³opakom i mieæ
nadziejê, ¿e tego typu zawody bêd¹ odbywaæ
siê czêœciej na tej p³ywalni". Komentarza
udzieli³ równie¿ trener „Lublinianki“ Micha³ Harasymow: „Pierwszy raz przyjêchaliœmy na zawody Ligowe do Janowa
Lubelskiego. Organizatorzy oprócz wyscigów p³ywackich przygotowali kilka niespo-

dzianek jak kubki z logiem zawodów czy
ciekawe nagrody dla zawodników. Musimy
pochwaliæ organizatorów za sprawne
przeprowadzenie zawodów, które sta³y na
wysokim poziomie sportowym. Mam
nadziejê ¿e czêœciej bêdziemy mogli
rywalizowaæ na basenie w Janowie,
a organizatorzy nadal bêd¹ stali na
wysokoœci zadania bo za pierwsze zawody

nale¿¹ im siê gratulacje“. Sponsorami
zawodów byli: firma Meg Tech, ksiêgarnia
Kamena, Scuba Industry Azzini Sergio,
"Eska" Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
Stanis³aw Kozyra oraz Gmina Janów
Lubelski.
Tekst: Iwona Kramska,
foto: archiwum „Fala Krasnik”

Dwa razy III miejsce dla Eski
W niedzielê 16 paŸdziernika br. w Krasnymstawie odby³a siê
V runda "Szuwarek", podczas której klub p³ywacki Eska z Janowa
zaj¹³ dwa trzecie miejsca. Patryk Tylus ustanawiaj¹c rekord
¿yciowy p³yn¹c 100m stylem grzbietowym uzyska³ czas 1:14:22
i zaj¹³ trzecie miejsce w kat. 13-15 lat. Drugie trzecie miejsce zaj¹³
Filip Widz p³yn¹c 25m stylem dowolnym uzyskuj¹c czas 28:32
w kat. 7 lat. Dobr¹ form¹ mo¿e siê pochwaliæ Gabrysia Kapica
która zajê³a szóste miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym
uzyskuj¹c czas 49:46 w kat. 8 lat, a tak¿e Jêdrzej Jargi³o uzyskuj¹c
czas 1:44:01 p³yn¹c 100m stylem motylkowym i zajmuj¹c szóste
miejsce w kat. 11-12 lat.
Nied³ugo potem 9 paŸdziernika odby³y siê kolejne zawody
w Lublinie. By³ to Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronnoœci
Stylowej. Udzia³ w nim wziê³o dwóch najstarszych janowskich
p³ywaków – Patryk Tylus (13l) i Julia O¿óg (12lat). Rywalizowali
oni na dystansach 100 i 400 metrowych. Brawo dla Patryka i Julii,
którzy zrobili w sumie piêæ rekordów ¿yciowych. Dok³adne wyniki
zawodów mo¿na sprawdzaæ na stronie www.megatiming.pl.
Tekst i foto: Maciej Kramski

W trosce o bezpieczeñstwo pieszych
i rowerzystów
Na terenie powiatu janowskiego w okresie jesiennym,
kiedy to wczeœniej zapada zmrok 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:
1. z przodu w jedno bia³e œwiat³o pozycyjne;
2. z ty³u - jedno czerwone œwiat³o odblaskowe o kszta³cie
innym ni¿ trójk¹t i jedno czerwone œwiat³o pozycyjne
(mo¿e byæ migaj¹ce);
3. co najmniej jeden skutecznie dzia³aj¹cy hamulec;
4. sygna³ dŸwiêkowy.

Dobrze równie¿ stosowaæ elementy odblaskowe – mog¹
byæ na sta³e przymocowane do rowerów lub umieszczane
na 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, aby 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.
Fautyna £azur - KPP w Janowie Lubelskim
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„Zapisane w krysztale czasu…” – opowiada Klaudia Skubik

Spojrzenie, a w nim zamyœlenie. Po
chwili odwrócony wzrok, œwiat³o pada na
policzki. Widzimy ile barw ¿ycia kryje ta
twarz. Oczy - wyra¿aj¹ ulotnoœæ wczorajszego dnia.
Jest w nich szelest chwil i… wiatr. To on
porwa³ myœli, s³owa i ³zy. Jednak
zatrzymuje nas ten wzrok, to spojrzenie,
ka¿dy krok. Ten portret. Patrzê. Zatrzymuje nas fotografia przedstawiaj¹ca
strasz¹ Pani¹ przy pomniku Tadeusza
Koœciuszki, która trzyma w d³oni
rodzinny album fotograficzny. Fotografia
w fotografii – interesuj¹cy zapis w krysztale czasu. Do niniejszej fotografii
powracam jeszcze raz, gdy przechodzê
obok pomnika w Parku Miejskim w Janowie Lubelskim. Starsza Pani ze zdjêcia,
jeszcze j¹ widzê, jeszcze s³yszê jej kroki,
dostrzegam jej spojrzenie. Patrzê na inne
zdjêcie – tam m³ody cz³owiek siedz¹cy
przed mogi³¹ oœwietlon¹ zniczami. Patrzê
na Jego twarz, tyle pytañ kryje – tutaj
tak¿e zatrzyma³ siê czas. Autork¹ wy¿ej
wspomnianych fotografii jest Klaudia
Skubik. Zwyciê¿czyni konkursu fotograficznego „Nasza Obecnoœæ” – I edycji,
a tak¿e laureatka wielu konkursów
fotograficznych. Autorka bloga o tematyce fotograficznej, a prywatnie
uczennica klasy II b Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
Z Klaudi¹ rozmawiam o obrazach
ludzi zapisanych w krysztale czasu.
Te twarze kryj¹ historie, dzisiaj je opowiemy.
D.K. - Klaudio, od ilu lat zajmujesz siê
fotografi¹, dlaczego w³aœnie fotografia?
K.S. - Tak naprawdê nie jestem w stanie
okreœliæ od ilu lat zajmuje siê fotografi¹.

Raczej fotografia by³a ze mn¹ odk¹d pamiêtam. Z przekonaniem mogê powiedzieæ,
¿e aparat by³ czymœ nieod³¹cznym, to jak
czêœæ garderoby, bez której nie ruszamy siê
z domu. Próbowa³am tworzyæ ró¿ne niepojête rzeczy - œmiechem, ¿artem, ale przyznam, ¿e teraz widzê, ¿e sz³o to bardzo
opornie. Dlaczego fotografia? To proste. Od
zawsze gra³a we mnie jakaœ artystyczna
dusza, próbowa³am swoich zdolnoœci w
wielu dziedzinach, ale nic nie sprawia³o mi
takiego szczêœcia jak naciskanie spustu
migawki. Zawsze chcia³am ³apaæ to, co jest
ulotne, coœ czego nie dostrzegamy na co
dzieñ w tym zgie³ku ¿ycia, coœ co czêsto
omijamy. Nic siê nie zmieni³o, nadal jest to
i bêdzie w moim sercu. Dziêki moim bliskim
mogê jeszcze lepiej siê rozwijaæ - cokolwiek
chcê zrealizowaæ, oni pomagaj¹. Fotografia
nauczy³a mnie przede wszystkim patrzeæ na
œwiat z innej perspektywy. Dziêki temu
dostrzegam wiêcej pozytywów, wp³ywa to
te¿ na mój optymizm, którego momentami
brakuje, ale wtedy jedynie wystarczy
popatrzeæ na ludzi, miejsca, krajobrazy,
które nas otaczaj¹.
D.K. - Klaudio, dlaczego w granicach
Twoich zainteresowañ fotograficznych s¹
portrety?
K.S. - Bardzo lubiê przebywaæ z ludŸmi. To
chyba oni sk³aniaj¹ mnie swoj¹ osobowoœci¹, charakterem i wygl¹dem, by zatrzymaæ
siê przez chwilê przy nich i odzwierciedliæ to
co jest w ich duszy, to co prze¿ywaj¹, to jacy
s¹. Ka¿dy cz³owiek jest na swój sposób
wyj¹tkowy, ka¿dy przechodzi w swoim
¿yciu inne ni¿ wszyscy wzloty oraz upadki.
Wszystko to maluje siê na ich twarzach,
które po prostu przyci¹gaj¹.
D.K. Czy zgodzisz siê z stwierdzeniem, ¿e
„twarz kryjê historiê”? Jak jest w przy-

padku Twoich zdjêæ? Czy s¹ w nich ukryte
jakieœ historie?
K.S. - Nigdy nie by³abym w stanie
zaprzeczyæ temu stwierdzeniu. Na ka¿dej
twarzy jest coœ, co mnie interesuje, co
wprawia mnie w chêæ poznania danej osoby.
Najczêœciej s¹ to oczy i chyba ka¿dy zgodzi
siê ze mn¹, ¿e to w³aœnie one s¹ zwierciad³em duszy oraz jej prze¿yæ, historii.
W oczach kryje siê wiele uczuæ, emocji,
szczêœcia i radoœci, smutku i bólu..
D.K. - Czy jest jakiœ wspólny motyw, co
³¹czy wszystkie Twoje zdjêcia?
K.S. - Tak, jest to ten b³ysk w oku fotografowanej osoby - ten moment zamyœlenia,
smutku, nostalgii. Jest to ta sekunda, która
decyduje o tym, ¿e w³aœnie tê postaæ pragnê
uwieczniæ na fotografii. Jeœli chodzi
o fotografiê w ogóle, to jestem zachwycona
moim miastem-przestrzeni¹, która jest dla
mnie bezpieczna, piêkna i po prostu moja.
W koñcu ka¿dy ma swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê.
D.K. - Co chcia³abyœ przekazaæ poprzez
swoje fotografie?
K.S. - S¹dzê, ¿e najbardziej chcia³abym
ukazaæ cz³owieka prawdziwego. Jego
piêkno, uczucia, emocje, zachowanie...
Staram siê wydobywaæ ci¹gle coœ nowego
i wyj¹tkowego z ka¿dej osoby, któr¹
fotografujê. Wydaje mi siê, ¿e tworzê tê
postaæ na nowo, odkrywam jej nowe „Ja”.
D.K. - Gdzie organizujesz sesje zdjêciowe?
K.S. - Sesje staram siê robiæ w ka¿dym
miejscu, które inspiruje i cieszy moje oko.
Czasem po prostu id¹c ulic¹ widzê jak¹œ
fajn¹ bramê, p³ot lub nawet kwiatek czy mur
- i od razu sobie myœlê : "O!!! Tu mog¹
wyjœæ ca³kiem fajne zdjêcia!". Nawet
ogl¹daj¹c film, czy przeje¿d¿aj¹c obok
jakiegoœ ciekawego budynku, ³¹ki czy

czegokolwiek-mówiê od razu "Ale super
miejsce na zdjêcia!" i w tej chwili w mojej
g³owie rodz¹ siê miliony pomys³ów, które
mog³abym tam zrealizowaæ. To ju¿ mam
w nawyku, za wszelk¹ cenê staram siê
spe³niæ moje pragnienia i d¹¿enia.
D.K. - Co jest dla Ciebie najwa¿niejsze
w fotografii?
K.S. - Myœlê, ¿e to przekaz jest najwa¿niejszym elementem. Zdjêcie, które przyci¹gnie nasz¹ uwagê i wyobraŸniê, nad którym
zaczniemy siê zastanawiaæ „Dlaczego tak
a nie inaczej?”. Ceniê sobie równie¿ ujêcie
w dobrym czasie, tak jak wspomina³am
"³apanie tego, co jest tak ulotne.
D.K. Jeœli mia³abyœ podpisaæ wszystkie
swoje zdjêcia w jednym zdaniu, by³oby
to...
K.S. - Do g³owy przychodzi mi jedynie
s³ynne powiedzenie z „Fausta” Goethego:
„Chwilo trwaj, jesteœ piêkna.”
D.K. - Czy w przysz³oœci planujesz
rozwin¹æ swój warsztat fotograficzny?
K.S. - Zawsze o tym marzy³am, a ja ze
swoich marzeñ nie rezygnujê. Czêsto mówi¹
mi, ¿e jestem uparta jak osio³, i wie Pani co,
sama siê na tym ³apiê. Tak, definitywnie
w przysz³oœci chcia³abym rozwin¹æ swój
warsztat, wybiæ siê chocia¿ trochê w tej
dziedzinie. Je¿eli chodzi o tematykê,
chcia³abym zostaæ przy fotografii ludzi,
którzy s¹ dla mnie niemal¿e poezj¹. Jak to
siê rozwinie - zobaczymy. Wiem, ¿e mog¹
nadejœæ gorsze chwile, ale nikt nie mówi³, ¿e
bêdzie lekko. Fotografiê stawiam na jedn¹
kartê, bo to jest tego warte.
Dziêkuje za rozmowê.
Dorota Kozdra
Zamieszczone fotografie s¹ autorstwa
Klaudii Skubik

Z humorem o kryminale, czyli na spotkaniu z Olg¹ Rudnick¹
Wsiadam do poci¹gu. Do przedzia³u
wchodzi starszy Pan w kapeluszu. W rêku
trzyma walizkê. Zwracam uwagê, ¿e
z walizki wydostaj¹ siê dzieciêce ubranka.
Starszy Pan obserwuje wszystkich pasa¿erów. Na sygna³ dzwoni¹cego telefonu,
podskakujê nerwowo. Patrzê na twarz
starszego Pana, jednak¿e pod du¿ym
czarnym kapeluszem ukrywa swoje oczy.
Kim jest ten starszy Pan? - rodzi siê
w myœlach pytanie. Do kogo nale¿y
zawartoœæ walizki? Pasa¿erowie wysiadaj¹
na przedostatniej stacji, starszy Pan jedzie
dalej, a z nim jego tajemnica…. To tylko
krótki fragment pewnej historii, jaka
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w naszym ¿yciu mo¿e siê zdarzyæ ka¿dego
dnia. Historii, opowiedzianej zapisanej
chocia¿by przez… Olgê Rudnick¹ - 28.
letni¹ autork¹ krymina³ów, która 11 paŸdziernika 2016 roku goœci³a w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim. Olga Rudnicka pracuje
jako asystentka osób niepe³nosprawnych
w Polskim Komitecie Pomocy Spo³ecznej
w Œremie. Pani Olga w swoim dorobku
posiada kilkanaœcie powieœci kryminalnych,
które wyró¿niaj¹ siê ironicznym spojrzeniem na realia wspó³czesnego œwiata.
A przyznaæ trzeba, ¿e sama osoba Pani Olga
jest nietuzinkowa. Przetaczaj¹c wiele

barwnych anegdot ze swojego ¿ycia prywatnego, a tak¿e o historii powstawania
powieœci, sprawi³a, ¿e uczestnicy spotkania
na kryminalne historie, popatrzyli jak na
film komediowy. Podczas spotkania Olga
Rudnicka opowiada³a nie tylko o procesie
powstania swoich ksi¹¿ek, ale te¿ sk¹d
bierze pomys³y na ich tematykê. Wsparcie
i motywacjê do pisania krymina³ów znalaz³a
u swojej 84. letniej babci, która by³a
mi³oœniczk¹ seriali kryminalnych. Pierwsz¹
powieœæ Pani Olga napisa³a maj¹c niespe³na
20 lat, która odnios³o sukces, a kolejne
ksi¹¿ki przysporzy³y pisarce wielu sta³ych
czytelników. Dziœ na swoim koncie ma

13 ksi¹¿ek m.in.: „Czy ten rudy kot to pies?”,
„Zacisze 13”, „Zacisze 13. Powrót”,
„Lilith”, „Natalii 5”, „Drugi przekrêt
Natalii”, „Cichy Wielbiciel”. Natomiast
w 2018 roku planowane jest ekranizacja
jednej z jej powieœci „Natalia 5”. Dodajmy,
¿e w spotkaniu uczestniczyli uczniowie
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza wraz
z nauczycielami: Beat¹ Gór¹, Izabel¹
W¹sek, Agnieszka Gierczak oraz z Zespo³u
Szkó³ Technicznych z nauczycielami: Iwon¹
D¹bek i Iwon¹ Martyn¹.
Tekst i foto:
Dorota Kozdra
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Samorz¹d wczoraj i dziœ

Sala widowiskowa Janowskiego Oœrodka Kultury w dniu 19 wrzeœnia 2016 roku
wype³niona by³a m³odzie¿¹ szkó³ œrednich
i gimnazjów naszej gminy. Na sali odbywa³a
siê konferencja pod patronatem naukowym
Polskiego Towarzystwa Polityki Spo³ecznej
Oddzia³ w Lublinie oraz pod patronatem
honorowym Jerzego Bieleckiego Pos³a na
Sejm RP, oraz Krzysztofa Ko³tysia Burmistrza Janowa Lubelskiego. Konferencja
poœwiêcona by³a tematyce
„Samorz¹d
wczoraj i dziœ - kszta³towanie œwiatopogl¹du
m³odego pokolenia“. Organizatorami by³

KUL, UMCS, Katolickie Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim, Muzeum
Regionalne w Janowie Lubelskim, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, oraz Gmina Janów
Lubelski. Na konferencjê przyby³ miedzy
innymi dr hab. Miros³aw Piotrowski z wyk³adem "Ugrupowania polityczne w Polsce
w latach 1918- 1939".
Barbara Nazarewicz Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim
w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³a zebranym
dzia³ania samorz¹dów „Janów Lubelski
w latach 1640- 1939". Muzeum Regionalne

Popatrz to tylko
znicz, a w nim tyle
wspomnieñ tkwi

Przy ka¿dej drodze inny krzy¿, przy ka¿dym krzy¿u inna
myœl
I ty, idziesz obok mnie…
Aniele wiedz, ¿e nie œmiem pytaæ Ciê, o ich los
Aniele powiedz tylko mi, jaki to by³ dzieñ
Gdy s³owo czekanie, po¿egnaniem sta³o siê
A dziœ…,Gdy tak ciê¿ko odejœæ z tej przystani ciszy jest
Nasze œlady zaciera wiatr
Aniele widzisz…Upada liœæ, Upada ³za
Lecz ani t¹ ³zê, ani ludzkiego ¿ycia nie podnosi nikt
Przechodzisz, za ma³o czasu masz, by przystan¹æ
i zauwa¿yæ nas
Aniele milczysz…Szukasz w pamiêci, tych wszystkich
kruchych chwil
Lecz nie pozwala ci wspó³czesny œwiat
Tak g³uchy na ludzki los, Tak zimny na dotyk czyjœ r¹k
A znicze p³on¹, A wraz z nimi w twoim sercu ³zy
z têsknoty ton¹
Ty idziesz sam, tu koñczy siê dzieñ, zaczyna wieczny sen
Wiêc powiedŸ mi, ile jeszcze pozosta³o tych dróg
Nim zaœniemy pomiêdzy s³owem, czynem, barw¹
najdro¿szych s³ów
A ty …W dalszym ci¹gu gdzieœ œpieszysz siê
Czy przy tej mogile zatrzymam Ciê?
Spójrz, te bia³e kwiaty niech przypomn¹, o tych, których
zabra³ Ci los
Popatrz, to tylko znicz, a w nim tyle wspomnieñ tkwi
Kiedyœ w tym miejscu spotkamy siê
To bêdzie jutro, a dziœ?
Aniele popatrz taki skromny krzy¿, s³yszysz jak ma³e
serce dr¿y
Aniele, dlaczego nie mówisz nic…
P³aczesz i Ty…
Dorota Kozdra

przygotowuje materia³y do wydania ksi¹¿ki
na ten temat. W krótkim wyst¹pieniu ks. dr
hab. Roman Jusiak prof. KUL przybli¿y³
tematykê "Œrodowisko lokalne i jego
funkcje wychowawcze“. Po krótkiej przerwie m³odzie¿ wys³ucha³a wyk³adu dr
Tomasza Osiñskiego z IPN „Gmina
dominalna w Królestwie Polskim w latach
1815-1864 na przyk³adzie obwodu
(powiatu) zamojskiego“. Wyk³ad prof. dr
hab. Mariana Surdeckiego z KUL obejmowa³ tematykê "Samorz¹d w miastach
królewskich Lubelszczyzny do koñca

XIX w". Prof . Dr hab. Zbigniew Zaporowski z UMCS zapozna³ zebranych
z dzia³alnoœci "Samorz¹du terytorialnego
w latach 1918- 1939".
Waldemar Futa - pracownik Urzêdu
Miejskiego po krótkim wprowadzeniu
zaprezentowa³ film
z dzia³alnoœci
samorz¹du w Janowie w latach 1990 – 2015.
Anna Mazur z Katolickiego Centrum
Pomocy w Rodzinie og³osi³a zakoñczenie
konferencji.
Tekst i foto:
Jan Machulak

Ulice Janowa Lubelskiego –
szlakiem Sienkiewicza i Konopnickiej
Przystêpuj¹c do trzeciego cyklu opowieœci o ulicach
Janowa Lubelskiego, nale¿y przypomnieæ, ¿e pod wzglêdem
semantycznym nazwy ulic mo¿emy podzieliæ na trzy typy:
utworzone od nazw w³asnych (osobowych, etnicznych,
topograficznych, miejscowoœci geograficznych), od nazw
pospolitych (nazw ludzi, kulturowych, przyrodniczych,
metaforycznych), nazwy pami¹tkowe (od wydarzeñ i faktów
historycznych, okreœlonych postaci). W granicach naszych
zainteresowañ pozostaje ulica Henryka Sienkiewicza, ul. Ks.
Ignacego Skorupki, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Marii
Konopnickiej, ul. Józefa Pi³sudskiego. Wymienione ulice
Janowa Lubelskiego zaliczymy do trzeciej grupy jako nazwy
pami¹tkowe - od okreœlonych postaci. Uk³ad prezentowanych ulic: Ulica Ks. Skorupki rozpoczyna siê od ulicy
Bialskiej do ulicy Zamoyskiego (koœció³ pw. Œw. Jadwigi
Królowej). Ulica ks. Skorupki na mapie Janowa Lubelskiego
pojawi³a siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Niniejsza
ulica s¹siaduje z nastêpuj¹cymi ulicami: wspomnian¹
ul. Bialsk¹, ul. Poprzeczn¹, ul. Pi³sudskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Kamienn¹, ul. Ogrodow¹,
ul. Wiejsk¹, ul. Ró¿an¹, ul. Liliow¹, ul. Gen. Maczka, ul.
Rydza Œmig³ego. Zabudowania ulicy to jedno i dwupiêtrowe
domy mieszkalne. Przy ulicy Skorupki znajdujê siê Publiczna
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi, Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji „Kryta P³ywalnia Otylia”. Ulica
Henryka Sienkiewicza – jej pocz¹tek rozpoczyna siê od ulicy
Jana Zamoyskiego do ulicy Ks. Skorupki. Opis miasta z 1864
roku podawa³ ulicê Poln¹ (obecnie ulica Sienkiewicza nazwa zmieniona na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych).Uk³ad tej
ulicy jest prosty. Przy niniejszej ulicy znajduje siê sieæ
domów jednorodzinnych, a tak¿e sklepy oraz Cukiernia
„Tradycyjna”, tu¿ przy skrzy¿owaniu z ulic¹ Skorupki
znajdujê siê Pizzeria Bar Pub PARMA. Ulica Sienkiewicza
s¹siadujê z ulic¹ Kiliñskiego, ul. Prost¹, ul. Jana Paw³a II,
ul. Kochanowskiego. Ulica Kochanowskiego s¹siadujê
z ul. Konopnickiej, ul. Szkoln¹, ul. Ogrodow¹. Przypomnijmy, ¿e w 1973 roku, na osiedlu Po³udnie, Centrum
i Zaolszynie nadano ulicom kolejne nazwy, w nich by³a ulica
Konopnickiej i ulica Kochanowskiego. Ulica Pi³sudskiego
ma uk³ad prosty. Pod wzglêdem budownictwa jest
zró¿nicowana. Przy tej ulicy znajduj¹ siê sklepy(Ciastkarnia
– Piekarnia „U Górala”), domy jednorodzinne, a tak¿e
Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Ulica
Pi³sudskiego rozpoczyna siê do ul. Wa³owej, a koñczy przy
ulicy Ks. Skorupki. Ulica Pi³sudskiego s¹siaduje z ul. Nieca³¹, ul. 14 Czerwca, ul. Sukiennic¹, ul. Zamoyskiego,
ul.. Kiliñskiego, ul. Ul. Poln¹, ul. Armii Krajowej. Warto tu
przypomnieæ, i¿ w latach trzydziestych magistrat miasta
wprowadzi³ kilka naw o charakterze pami¹tkowym. Wœród
nich by³a ulica Józefa Pi³sudskiego. Podczas okupacji
hitlerowskiej Niemcy zmienili nazwy kilku ulic m.in.:
Kiliñskiego na Now¹, Pi³sudskiego i Victorii na D³ug¹,

11 listopada na Jasn¹. Nazwê ulicy Pi³sudskiego przywrócono w 1988 roku. Na zakoñczenie naszych rozwa¿añ,
nale¿y dodaæ, i¿ patronatami wy¿ej wymienionych ulic s¹
poeci i pisarze. Henryk Sienkiewicz - Polski nowelista,
powieœciopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury za ca³okszta³t twórczoœci. Autor
powieœci „Quo vadis”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”, „Pan
Wo³odyjowski”, „Krzy¿acy”. Maria Konopnicka najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka
dla dzieci, krytyczka, publicystka, t³umaczka. Autorka takich
nowel, jak: „Nasza szkapa”, „Na jagody”, „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”. Jan Kochanowski - poeta, równie¿
t³umacz i dramaturg, Najwybitniejszy twórca polskiego
Renesansu, wybitny poeta na skalê europejsk¹. Wœród
utworów Jana Kochanowskiego wymieniæ nale¿y: „Odprawê
Pos³ów Greckich”, „Psa³terz Dawidów”, „Pieœni”, szczególn¹ rolê pe³ni¹ w twórczoœci Kochanowskiego „Treny”.
Ks. Ignacy Skorupka - ksi¹dz katolicki, kapelan Wojska
Polskiego. Zgin¹³ podczas udzielania ¿o³nierzowi ostatniego
namaszczenia. Ta œmieræ sta³a siê jednym z symboli bitwy
warszawskiej. Józef Pi³sudski - Pierwszy Marsza³ek Polski
(1920), dwukrotny Premier Polski (1926-1928 i 1930). ¯o³nierz, polityk, Polski Dzia³acz spo³eczny i niepodleg³oœciowy. By³ twórc¹ Organizacji Bojowej PPS, Legionów
Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 11 listopada
1918 roku by³ naczelnym wodzem Armii Polskiej.
W dalszych wêdrówkach wyruszymy ul. Bialsk¹, ul. 3 Maja,
ul. Sukiennicza i ul. Kiliñskiego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Wrzesieñ w historii Janowa Lubelskiego
to miesi¹c szczególny. W roku 1939 odpust
Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
zapisa³ siê tragicznymi wydarzeniami, po
bombardowaniach Janów Lubelski zmieni³
siê w gruzy. Przywi¹zanie do w³asnej
Ojczyzny, do domu pomog³o mieszkañcom
podŸwign¹æ miasto z gruzów. Przez czasy
powojenne odpusty odbywa³y siê bez
wzglêdu na ustrój pañstwa. Minê³o 76 lat od
tamtych tragicznych wydarzeñ, Sanktuarium Janowskie przyjmowa³o pielgrzymów, którzy w bie¿¹cym roku przybyli
w kilku pielgrzymkach. Najwiêksza pielgrzymka przyby³a z Bi³goraja, Frampola
i Goraja liczy³a ponad 600 pielgrzymów.
Mieszkañcy Janowa i pielgrzymi przyszli
z w³asnymi proœbami i podziêkowaniami do
Matki Najœwiêtszej. Modlili siê dziêkuj¹c
Bogu za zebrane plony i sk³adali wieñce
do¿ynkowe z poszczególnych wsi naszego
dekanatu. Koncelebrowanej Mszy Œwiêtej
przewodniczy³ Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz. W koncelebrze uczestniczy³o kilkunastu kanoników, jako ¿e Janowskie
Sanktuarium podniesione zosta³o do rangi
Kolegiaty. Parafii z Branwi przypad³
w udziale zaszczyt organizatora tegorocz-

Wiara i tradycja

nych do¿ynek i wystawienia Starostów
Do¿ynek, którymi byli Dominika Nieœciur
i Waldemar Czajka. Po prezentacji i z³o¿eniu
wieñców do¿ynkowych przed o³tarzem,
rozpoczê³a siê uroczysta Msza Œwiêta.
Z homilii wyg³oszonej przez Ksiêdza
Biskupa w pamiêci wielu z nas pozosta³ apel
o pomoc ludziom chorym i samotnym,

pomoc do ostatniej chwili ¿ycia, tak jak
czyni³a to B³ogos³awiona Matka Teresa
z Kalkuty. To wezwanie jest tym bardziej
wymowne w roku mi³osierdzia, wezwanie
do okazywania mi³oœci i mi³osierdzia
potrzebuj¹cym. Po Mszy Œwiêtej odby³a siê
procesja po Placu Maryjnym, procesja
radosna, a jednoczeœnie celebrowana

z godnoœci¹ przez wszystkich uczestników.
Po procesji Ks. Biskup w asyœcie ksiê¿y
i wiernych uda³ siê do koœcio³a, gdzie
w kruchcie poœwiêci³ tablice upamiêtniaj¹ce
podniesienie rangi Janowskiego Sanktuarium do godnoœci Kolegiaty. „Na wiêksz¹
chwa³ê Boga Wszechmog¹cego i ku
po¿ytkowi wiernych w pierwsz¹ rocznicê
nadania koœcio³owi parafialnemu tytu³u
Kolegiaty i erygowaniu Kapitu³y Kolegialnej pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej przez
Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza” 8 wrzeœnia 2016 r. Poœwiêcono tak¿e tablicê
upamiêtniaj¹c¹ proboszczów koœcio³a
w Bia³ej i w Janowie Lubelskim.
Kwiaty pod tablicami z³o¿y³: Jerzy Bielecki
Pose³ na Sejm RP, Burmistrz Krzysztof
Ko³tyœ wraz z Zastêpc¹ Burmistrza
Czes³awem Krzysztoniem i Przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej Ew¹ Janus. W imieniu
Starostwa Powiatowego kwiaty z³o¿yli
Starosta Janowski Grzegorz Pyrzyna i V-ce
Starosta Janowski Antoni Kulpa oraz
Sekretarz Powiatu Grzegorz Krzysztoñ.
To by³ piêkny s³oneczny dzieñ, dzieñ pe³en
wspomnieñ , ale te¿ nios¹cy nadziejê.
Tekst i foto:
Jan Machulak

"Jest cz³owiek i jego intencja..." - Andrzej £ukasik i Andrzej Czapla
powrócili z pielgrzymki rowerowej do Lourdes we Francji
Jest chwila wytchnienia i… czas na
odpoczynek. Jest przede wszystkim ta droga,
która prowadzi od serca do serca. Jest
cz³owiek i jego intencja. Gdy ws³uchujê siê
we wspomnienia z rowerowej pielgrzymki
Andrzeja £ukasika do Francji, przypominam sobie fragment wiersza Edwarda
Stachury „Przeby³em noc w³aœnie (…),
a pracowa³em ciê¿ko nad szukaniem, nad
wyszukaniem tych bram nieœmiertelnych,
tych bram zatraconych poszukuj¹c (…)
Przeby³em noc, mówiê i jestem zmêczony,
nie odwiedzi³ mnie faun ani anio³ stró¿, ani
te¿ najmniejszy robaczek œwietlisty”.
„Przeby³em drogê i mówiê jestem
zmêczony, czy ¿a³ujê tej podró¿y?” – stawia
sobie pytanie Andrzej £ukasik i odpowiada
„by³o ciê¿ko, ale nie ¿a³ujê”.
Ka¿dego dnia wyruszamy w podró¿. Mo¿e
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najtrudniejsza jest w³aœnie ta podró¿ do g³êbi
w³asnej duszy, umys³u i serca. Innego
wymiaru nabieraj¹ s³owa: cierpliwoœæ,
pokora i w koñcu… nasze ¿ycie. Wtedy
wa¿ne jest nie tylko to co dzisiaj, ale tak¿e to
co by³o wczoraj, kogoœ spotkaliœmy w drodze, kto pozosta³ w naszym wspomnieniu.
To nie tylko piêkne krajobrazy, ciekawe
miejsca, to ludzie.
Wyruszyli w dzieñ wyjœcia janowskiej
pielgrzymki do Czêstochowy tj. 2 sierpnia.
Tego dnia wyjechali z Warszawy. Grupa
dziesiêcioosobowa, w tej grupie Andrzej
£ukasik i Andrzej Czapla z naszej gminy.
Andrzej £ukasik z Bia³ej i Andrzej Czapla
z Rudy. Andrzej £ukasik na 2745 km
przejecha³ 2454 km, co da³o mu czas 129:
42: 32. Andrzej Czapla przejecha³ ca³y
dystans. Przemierzyli Polskê, Czechy,

W³ochy i Francjê. By³a to ju¿ czwarta
pielgrzymka rowerowa Andrzeja. Druga
pielgrzymka Andrzeja Czapli z Rudy.
Andrzej Czapla by³ dla mnie w obecnej
pielgrzymce motywacj¹, mówi³ mi „dasz
radê, powolutku, dasz radê”.
„Mimo, ¿e jestem niepe³nosprawny nie
czu³em tego, tym bardziej gdy widzia³em jak
osoby pe³nosprawne odczuwaj¹ zmêczenie
gorsze ni¿ ja. To tak¿e dodawa³o mi si³” –
podkreœla Andrzej £ukasik, dodaj¹c
„walczy³o siê o ka¿dy metr, gdy jecha³em
pod górkê”. Gdy przegl¹damy zdjêcia
z rowerowej pielgrzymki zauwa¿my jaki by³
przebieg trasy pielgrzymki. Drogi w¹skie,
krête, pod górkê. Zwrócimy uwagê tak¿e na
wspólne zdjêcia to jedna z wielu pami¹tek.
„Wœród wielu intencji jest jedna szczególna podziêkowanie Matce Bo¿ej w Lourdes za

¿ycie, za obecnoœæ ludzi w moim ¿yciu, za
si³ê, ¿e mog³em po raz kolejny wyruszyæ na
pielgrzymkê. W po³owie drogi ju¿ mia³em
myœl, aby zawróciæ, zrezygnowaæ. Lecz
pomyœla³em, czy mo¿e w³aœnie jest to
moment na prze³om. I dojecha³em” –
podsumowuje Andrzej £ukasik. Razem
z Andrzejem £ukasikiem i Andrzejem
Czapl¹ dojechali inni.
Dziœ pielgrzymi s¹ ju¿ w domu. Dziœ patrz¹c
na zdjêcia, zadamy sobie pytanie – nie tylko
o d³ugoœæ tej trasy/drogi, ale o wytrwa³oœæ
i wiarê… Zamykamy album z fotografiami,
a otwieramy nowy rozdzia³ w ¿yciu…
Przypomnijmy, ¿e pomys³odawc¹ i organizatorem pielgrzymki by³ ks. Daniel
Szafarz.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum Andrzeja £ukasik
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Ogólnopolski Tydzieñ Kariery w LO im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Dnia 18 paŸdziernika 2016 r. w ramach 8 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod has³em „B¹dŸ autorem
swojej kariery” przedsiêbiorc¹. Inicjatorami przedsiêwziêcia by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim oraz
M³odzie¿owe Centrum Kariery OHP w Janowie Lubelskim.
M³odzie¿ Liceum oraz Publicznego Gimnazjum w Janowie
Lubelskim aktywnie uczestniczy³a w spotkaniu. Ewa
Dudzic - absolwentka liceum, wspó³za³o¿ycielka dobrze
prosperuj¹cej firmy kosmetycznej Phenicoptere, zdobywczyni tytu³u Bizneswoman 2015 spotka³a siê z m³odzie¿¹
w celu uwra¿liwienia ich na koniecznoœæ planowania
w³asnej drogi edukacyjno-zawodowej.
Prelegentka zaprezentowa³a swoj¹ œcie¿kê kariery, omówi³a
dzia³ania, które podjê³a aby zrealizowaæ swoje marzenia.
Zwróci³a uwagê na konsekwentne d¹¿enie do za³o¿onego
celu, pomimo napotykanych barier i przeszkód.
W osi¹gniêciu sukcesu w biznesie du¿¹ rolê odgrywaj¹

umiejêtnoœci jêzykowe, kompetencji spo³eczne, do pracy
nad ich doskonaleniem motywowa³a uczniów pani Ewa.
Oprócz tego dzia³ania, w ramach tegorocznego OTK

w Liceum odbywaj¹ siê warsztaty i konsultacje z doradcami
zawodowymi.
Bo¿ena Czapla, Renata Flis

Uroczyste Spotkanie Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów w Domu
Nauczyciela 18.10.2016
Na uroczystoœæ przybyli cz³onkowie Stowarzyszenia,
zaproszeni goœcie oraz artyœci z Gimnazjum w Janowie
Lubelskim. Piêkne wystêpy m³odzie¿y umili³y serdeczne
spotkanie. Prowadz¹cy spotkanie Eugeniusz Sokó³ zwracaj¹c
siê do zebranych odda³ w swojej wypowiedzi nastrój
i ¿yczliwoœæ spotkania: "Dzisiejsze spotkanie przypomina
nam, ¿e byliœmy nauczycielami, wychowawcami i czêsto

w myœlach i rozmowach wracamy do tamtych minionych dni.
Z tej okazji w imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów oraz w³asnym sk³adam jak najserdeczniejsze
¿yczenia: zdrowia, szczêœcia, uœmiechu, na codzieñ, mi³ej
atmosfery domowej i szacunku od innych. B¹dŸmy
uœmiechniêci i szczêœliwi w codziennym ¿yciu."
Tekst i foto: Jan Machulak

Prelekcja w JOK „Dzia³ania Rzecznika Praw Pacjenta w ochronie
osób starszych i niepe³nosprawnych" - 2016
W dniu 18.10.2016 r. w Sali Taras Plastyczny
Janowskiego Oœrodka Kultury odby³a siê prelekcja pt.
"Dzia³ania Rzecznika Praw Pacjenta w ochronie osób
starszych i niepe³nosprawnych". Prelekcjê wyg³osi³ Pan mgr
Marek Cytacki, G³ówny Specjalista w Wydziale
Interwencyjno - Poradniczym Biura Rzecznika Praw
Pacjenta w Warszawie. Organizatorem by³ Zarz¹d Oddzia³u
Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Janowie Lubelskim.
Warto wyjaœniæ, ¿e Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym
organem administracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach
ochrony praw pacjentów okreœlonych w Ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy

Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Siedziba Biura znajduje siê
w Warszawie przy ul. M³ynarskiej 46. W spotkaniu wziêli
udzia³ g³ównie seniorzy z OR PZERiI w Janowie Lubelskim,
ale obecni byli te¿ przedstawiciele Urzêdu Miejskiego,
Domu Pomocy Spo³ecznej i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. W ciekawym wyk³adzie wspartym prezentacj¹
multimedialn¹ Prelegent najpierw przedstawi³ podstawowe
przepisy w ochronie zdrowia zawarte w Konstytucji RP
(art. 68) i Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
oraz przepisy o ochronie praw pacjenta zawarte w w/w
Ustawie. Do tych informacji odniós³ typowe przyk³ady
dzia³ania Biura Rzecznika. Przedstawi³ te¿ zasady i techniki
budowania relacji pacjent – pracownicy jednostek ochrony

zdrowia. Po przerwie odby³a siê dyskusja i porady
indywidualne. Zg³oszono miêdzy innymi d³ugi okres
wyczekiwania na badania i zabiegi specjalistyczne oraz brak
wiedzy o zakresie i dostêpnoœci badañ profilaktycznych.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e spotkania informuj¹ce o prawach
pacjenta z pewnoœci¹ bêd¹ kontynuowane. Prelekcja by³a
zorganizowana jako element cyklu dzia³añ w OR PZERiI
w Janowie Lubelskim p.n. „Rekreacja ruchowa seniorów
w zdrowym stylu ¿ycia - 2016" w ramach realizacji zadania
publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski.
Antoni Sydor - koordynator zadania "Rekreacja ruchowa
seniorów w zdrowym stylu ¿ycia - 2016".
Janów Lubelski, 18.10.2016 r.
Foto: Jan Machulak
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Zawody M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
w sportach wodnych

W dniu 28.08.2016 r. na przystani Klubu ¯eglarskiego
„ZEFIR” w Janowie Lubelskim zosta³y rozegrane IV
zawody w Sportach Wodnych „Wiatr i Woda” dla
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych z terenu powiatu
janowskiego. Celem zawodów by³o doskonalenie
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê sprzêtem p³ywaj¹cym
i ratowniczym oraz integracja i dobra zabawa w ostatnim
tygodniu wakacji. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d
Powiatowy ZOSP RP w Janowie Lubelskim, Klub ¯eglarski
„ZEFIR”, OSP w Janowie Lubelskim oraz zainteresowane
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne z powiatu janowskiego.
Do zawodów przyst¹pi³o 6 dru¿yny dziewczêce z jednostek
OSP Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki,
Wierzchowiska I, Wierzchowiska II, Stojeszyn. 5 dru¿yn
ch³opiêcych z jednostek OSP Modliborzyce, Potok Wielki,
Krzemieñ II, Stojeszyn, Wierzchowiska II. 1 Kobieca
Dru¿yna Po¿arnicza w Krzemieniu II. Zawody
przeprowadzono w czterech konkurencjach tj. rzut rzutk¹ do
celu, wyœcig w kajaku dwuosobowym, wyœcig na ³odzi
wios³owej MACZEK, wyœcig za³ogowy na ³odzi KLEPPER,

wykonywanie wêz³ów po¿arniczych / wêze³ p³aski, ósemka
podwójna, wêze³ wantowy, pêtla na pr¹downicy z pó³pêtl¹,
nape³nienie nalewaków przy pomocy hydronetek wodnych.
Zestawienie zbiorcze wyników: Klasyfikacja koñcowa
zawodów: / grupa ch³opców/ Miejsce I – dru¿yna MDP
w Wierzchowiskach II, Miejsce II – dru¿yna MDP w Potoku
Wielkim, Miejsce III – dru¿yna MDP w Krzemieniu II,
Miejsce IV – dru¿yna MDP w Stojeszynie, Miejsce V –
dru¿yna MDP w Modliborzycach. Klasyfikacja koñcowa
zawodów: / grupa dziewcz¹t/ Miejsce I – dru¿yna MDP
w Wierzchowiskach I, Miejsce II – dru¿yna MDP
w Wierzchowiskach II, Miejsce III – dru¿yna MDP
w Stojeszynie, Miejsce IV– dru¿yna MDP w Janowie
Lubelskim, Miejsce IV– dru¿yna MDP w Modliborzycach.
Klasyfikacja koñcowa zawodów: / grupa KDP/Miejsce I –
dru¿yna KDP w
Krzemieniu II. Zawody zosta³y
zorganizowane i przeprowadzone na wysokim poziomie
a ró¿nice czasowe pomiêdzy dru¿ynami bardzo niewielkie.
Podczas zawodów do komisji sêdziowskiej nie wp³yn¹³
¿aden protest. W trakcie zawodów nikt nie uleg³ wypadkowi.

S³owa podziêkowania kierujemy na rêce Prezesa Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim
Druha Henryka Dygusia za wspieranie i upowszechnianie
wœród m³odzie¿y zasad ochrony przeciwpo¿arowej poprzez
przekazywanie œrodków finansowych na organizacje tego
typu zawodów, Prezesa OSP w Janowie Lubelskim Druha
Grzegorza Kwiecieñ za dzia³ania logistyczne, Komandora
Klubu ¯eglarskiego „ZEFIR” Pana Antoniego Sydora za
przeprowadzone szkolenia. Pana £ukasza Drewniaka za
nag³oœnienie, Spó³ce ZOOM Natury za przygotowanie
terenu ogniska oraz dru¿ynie nr 10 WOPR w Janowie
Lubelskim za czuwanie nad bezpieczeñstwem podczas
zawodów na wodzie.
Dziêkujemy druhnom i druhom opiekunom z poszczególnych jednostek z terenu powiatu janowskiego. Zakoñczenia zawodów dokona³ Druh Grzegorz Kwiecieñ
zapraszaj¹c wszystkich na ciep³¹ grochówkê i kie³baskê
z ogniska.
Tekst i zdjêcia:
Krzysztof Kurasiewicz

Piknik Rodzinny na Rudzie
W piêkn¹ wrzeœniow¹ niedzielê mieszkañcy Rudy wraz
ze swoimi rodzinami licznie przybyli na drugi ju¿ z kolei
Piknik Rodzinny. Mieszkañcy mieli okazjê wzi¹æ udzia³
w zabawach i konkurencjach sportowych za które obdarowywani byli s³odkimi nagrodami. Du¿¹ popularnoœci¹
wœród najm³odszych cieszy³a siê dmuchana zje¿d¿alnia,
z której dzieci korzysta³y do woli oraz malowanie buzi. Nie
zabrak³o tak¿e wspólnych œpiewów najpopularniejszych
biesiadnych piosenek. Atrakcj¹ dla wszystkich by³a wizyta
Stra¿y Po¿arnej, która przygotowa³a specjalny pokaz.
W trakcie spotkania nie zabrak³o dla uczestników kie³basek,
bigosu, a nawet lokalnego „kaszaka”.
Na Piknik przybyli zaproszeni goœcie: Antoni Kulpa
Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz Czes³aw Krzysztoñ
Zastêpca Burmistrza Janowa Lubelskiego, którzy
obdarowali mieszkañców s³odkoœciami.

Spotkanie
przyczyni³o siê do wiêkszej integracji
mieszkañców oraz zacieœni³o wiêzi s¹siedzkie.

Anna Mazur

Wrzeœniowy Rajd Rodzin

Dnia 10 i 11 wrzeœnia br. odby³a siê III edycja
Rodzinnego Rajdu Rodzin – Droga Krzy¿owa Janów
Lubelski 2016. Rajd zorganizowany przez Ko³o Rowerowe
OMEGA w Janowie Lubelskim dzia³aj¹cym przy Janowskim Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy „HUMANUS” oraz
Stowarzyszenie Sportowo Obronne „DRUH” im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego na sobotnim 50 km etapie
zgromadzi³ ponad 50 rowerzystów w wieku od 3 do 76 lat.
Uczestnicy rajdu wyjechali z Janowa Lubelskiego, a po
dotarciu do Koœcio³a stacyjnego pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
w Brzezinach wziêli udzia³ w sprawowanej Mszy Œwiêtej.
PóŸniej uczestniczyli w pikniku rodzinnym z kie³baskami
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z grilla, owocami, ciastkami i napojami zapewnionymi przez
organizatorów i sponsorów.
Dalsza droga Rodzinnego Rajdu Rodzin prowadzi³a przez
urokliwe okolice, wœród stawów Maliñca, lasów Osówka,
Gwizdowa, Kalennego a nastêpnie Pikul, Kruczka a¿ do
Janowa Lubelskiego. W Osówku, Kalennym i Pikulach
rowerzyœci modlili siê pod przewodnictwem ks. Dziekana
Jacka Staszaka przed pomnikami poœwiêconymi pamiêci
ofiar pacyfikacji z 1942 roku. Dzieñ drugi Rodzinnego
Rajdu Rodzin to Rowerowa Droga Krzy¿owa. 22 km trasê,
przy s³onecznej pogodzie w niedzielne popo³udnie,
przejecha³o ponad 160 rowerzystów zatrzymuj¹c siê na

modlitwê przy 14 Stacjach Drogi Krzy¿owej, zbudowanych
na obrze¿ach Janowa Lubelskiego.
Organizatorzy III Rodzinnego Rajdu Rodzin na rêce ks.
Kanonika Jacka Beksiñskiego proboszcza Parafii pw.
Œw. Jadwigi Królowej oraz Ks. Kanonika Jacka Staszaka
proboszcza Parafii pw. Jana Chrzciciela sk³adaj¹
podziêkowania za pomoc, wsparcie i pos³ugê duchow¹ przy
organizacji rajdu. Serdecznie dziêkujemy darczyñcom za
pomoc w organizacji Rodzinnego Rajdu Rodzin. Do
zobaczenia na œcie¿kach rowerowych.
Tekst: Artur Pizoñ,
foto: Agnieszka Ko³tyœ

Wrzesieñ - PaŸdziernik 2016

Ogólnopolskie Zawody Karpiowe „VIII Janowskie Dni Karpiowe 2016”
Zalew Janów Lubelski 8 – 11 wrzeœnia 2016 r.

W dniu 08.09.2016 r. na Wyspie Parku
Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim rozpoczê³a ju¿ VIII edycja Janowskich Dni Karpiowych pod patronatem
Burmistrza Janowa Lubelskiego przy
udziale OPZW w Tarnobrzegu. Podczas
rejestracji swój udzia³ potwierdzi³o 15
dru¿yn dwuosobowych z 16 dru¿yn zg³oszonych, które dokona³y rejestracji zgodnie
z list¹ startow¹. Po rejestracji nast¹pi³o
przywitanie wszystkich startuj¹cych, gdzie
dalej omówiono sprawy organizacyjne
³¹cznie z odczytaniem Regulaminu Organizacji Zawodów. Nastêpnie przedstawiciele
dru¿yn dokonali losowania stanowisk.
Losowanie stanowisk odby³o siê szybko
i sprawnie, gdy¿ wszyscy z niecierpliwoœci¹
oczekiwali na wyniki losowania swoich

stanowisk, na których bêd¹ rywalizowali
przez 4 dni. Po rozlosowaniu stanowisk
dru¿yny otrzyma³y karty po³owu, bêd¹ce
podstaw¹ do sporz¹dzenia klasyfikacji
koñcowej. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pakiet startowy przynêt w postaci kulek
i pelletu firmy „Meus” oraz boosterów firmy
„Carpio Ball” do testowania podczas
zawodów.
Po rozpoczêciu dru¿yny uda³y siê na
³owisko w celu rozpakowania sprzêtu
i przygotowania siê do zawodów, gdzie
w upalnym wrzeœniowym s³oñcu startuj¹cy
rozk³adali swój sprzêt, nêcili stanowiska, by
oko³o 12.00 rozpocz¹æ wêdkowanie.
W trakcie trwania zawodów doskwiera³
upa³, ale wszyscy dzielnie go znosili
i wytrwali do koñca. Podczas rozgrywanych

zawodów panowa³a sympatyczna sportowa
atmosfera w duchu fair play, która tworzy³a
pozytywn¹ rywalizacjê. Zakoñczenie zawodów nast¹pi³o 11 wrzeœnia o godz. 10.00.
Dru¿yny rozpoczê³y pakowanie swojego
sprzêtu w niedzielny poranek. Po zakoñczeniu zawodów uczestnicy z³o¿yli karty
po³owu organizatorowi w celu sporz¹dzenia
podsumowania uzyskanych wyników.Po
odczytaniu wyników zwyciêzcy z miejsc 1 3 otrzymali statuetki ufundowane przez
Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim oraz
nagrody ufundowane przez WKS Carp Club
Janów Lubelski w postaci voucherów na
zakupy w Centrum Wêdkarskim Rybka
w Lublinie.
Dziêki uprzejmoœci sponsorów miejsca od
1 - 9 zosta³y nagrodzone dodatkowo

zestawami przynêt ufundowanymi przez
firmy: TT CARP, JET FISH, MEUS,
CARPIO BALL w postaci zestawów kulek,
pelletu oraz dipów i boosterów. £owca
najwiêkszej ryby otrzyma³ zestaw przynêt
firmy Star Baits ufundowany przez Centrum
Wêdkarskie Rybka w Lublinie. Podczas
zawodów z³owiono 26 ryb o ³¹cznej wadze
168,90 kg, w tym 25 karpi oraz 1 amura.
Najwiêksz¹ ryb¹ zawodów by³ karp o wadze
12,00 kg.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Burmistrzowi Janowa Lubelskiego za objêcie
zawodów patronatem i pomoc¹ przy ich
organizacji.
Wêdkarski Klub Sportowy
„Carp Club”
Janów Lubelski

Puchary Lubelszczyzny rozdane
Dnia 24 wrzeœnia 2016 r. odby³y siê w Lublinie: X
„Puchar Lubelszczyzny” i Miêdzywojewódzkie

Mistrzostwa M³odzików. Wœród ponad 200 zawodników
z 16 klubów z ca³ej Polski nie zabrak³o dzieci z JKKT. Klub

nasz reprezentowa³o 18 zawodników, którzy przywieŸli
13 medali, w tym 2 z³ote, a tym samym 2 Puchary
Lubelszczyzny dla Julki Drozd (8 kyu) i Ani Flis (6 kyu).
Pozosta³e wyniki: II m-ce i srebrny medal dla Igora
Grzegrzuliñskiego (9 kyu) i Kuby Todysa (7 kyu), III m-ce
i br¹z dla Zuzi Grzegrzulinskiej (7kyu) , IV m-ce zajêli Igor
Kwiatek (9kyu) i Borys Kwiatek (7kyu).
W Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików
wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: II m-ce Karolina
Czajka (8kyu) i Pawe³ Drozd (3 kyu), III m-ce Wiktoria
Dyjach (8kyu) i Micha³ Flis (3 kyu), Rafa ³ Wojtan (7kyu),
IV m-ce Wiktoria Dyjach (8 kyu). Szeœcioro z tych dzieci
reprezentowa³o nasz klub, a tym samym Janów Lubelski na
Pucharze Œwiata Dzieci w Karate Tradycyjnym w Krakowie
w dniach 14/15 paŸdziernika 2016.
Marek Flis

Olimp drugi na Targówku
W dniu 16-17.09.2016 r. w Warszawie na Targówku odby³ siê XIII
Ogólnopolski Turniej M³odzików

im. P.R. Rydzewskich w zapasach
styl klasyczny. Zapaœnicy JLKS
"OLIMP" Janów Lubelski wywal-

czyli 5 medali: Wach Jakub Im. z³oty
medal kat. 32kg. Lewandowski Piotr
Im. z³oty medal kat 42kg. £ukasik
Damian II m. srebrny medal kat
100kg. Pyæ Jakub III m. br¹zowy
medal kat. 47kg. Kamiñski Szymon
III br¹zowy medal kat. 85kg. Nosal
Micha³ V m. kat. 35kg. W turnieju
startowa³o 136 zawodników w 28
klubach z ca³ego kraju. W Punktacji
klubowej: 1. Olimpijczyk Radom,
2. Olimp Janów Lubelski, 3. AKS
Piotrków Trybunalski. Drugie
miejsce Olimpu jest jednym z najlepszych osi¹gniêæ w kategorii
wiekowej m³odzik naszego klubu.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
JLKS "OLIMP”

Uwaga na kieszonkowców!
W zwi¹zku z licznymi zg³oszonymi kradzie¿ami
mienia, w tym tzw. kradzie¿ami kieszonkowymi
zaistnia³ymi na terenie targowiska miejskiego przy ulicy
Objazdowej w Janowie Lubelskim, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi, aby unikn¹æ tego typu sytuacji.
Z³odzieje kieszonkowi wykorzystuj¹ ka¿d¹ nadarzaj¹c¹
siê okazjê. Ich ³upem padaj¹ najczêœciej telefony

komórkowe, torebki, saszetki, portfele czy dokumenty.
Kradzie¿y dokonuj¹ w taki sposób, ¿e osoba poszkodowana czêsto nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.
Wykorzystuj¹ oni zamieszanie i t³ok, a czêsto sami go
powoduj¹, aby u³atwiæ sobie pracê.
Komenda Powiatowa Policji
w Janowie Lubelski
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Na zastêpstwo, czy na zawsze? - Rodzinna opieka zastêpcza

„Rodzina na zastêpstwo, czy serce na
zawsze?”- niniejsze has³o towarzyszy³o III
Janowskim Dniom Rodziny, które odby³y
siê 24-25 paŸdziernika 2016 roku. Organizacji spotkania podjê³o siê Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”,
we wspó³pracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

W tym roku inicjatywa zosta³a objêta wyj¹tkowym patronatem honorowym Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Podczas pierwszego dnia, rodziny mia³y
mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnego
poradnictwa specjalistycznego (np. psychologa, prawnika) oraz odby³y siê warsztaty
dla dzieci i m³odzie¿y pt. „Umiejêtnoœæ

SPRZEDAM DOM
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Modliborzycach,
nowo wybudowany o powierzchni 160m2.
Stan surowy zamkniêty ze wszystkimi przy³¹czami
i pod³¹czeniami, otynkowany w œrodku.
Wszelkie instalacje wewn¹trz s¹ wykonane wraz
z ogrzewaniem pod³ogowym, alarmem oraz
Internetem.
Dzia³ka o wielkoœci 5 arów, ogrodzona.
Cena do uzgodnienia
Wiêcej informacji pod numerami tel.
733 656 679 oraz 15 8715 130

wyra¿ania swoich potrzeb, uczuæ i opinii”.
„Praca i kontakty z rodzin¹ biologiczn¹.
Wypalenie zawodowe rodzin zastêpczych”
to tematyka warsztatów przygotowana
z myœl¹ o rodzicach.
Punktem spinaj¹cym te wszystkie dzia³ania
by³a Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod has³em „Rodzinna opieka zastêpcza doœwiadczenia, wyzwania, zagro¿enia”,
która odby³a siê 25 paŸdziernika 2016 roku,
w Janowskim Oœrodku Kultury. Warto
odnotowaæ, ¿e wœród prelegentów znalaz³y
siê osoby ze œwiata nauki, którzy w swojej
pracy podejmuj¹ zagadnienia z dziedziny
pedagogiki rodziny, socjologii, a tak¿e ci,
którzy zajmuj¹ siê bezpoœredni¹ prac¹
z rodzinami zastêpczymi. To oni w swych
wyst¹pieniach zwrócili szczególn¹ uwagê
na rolê rodziny zastêpczej we wspó³czesnym
œwiecie. A trzeba powiedzieæ ,i¿ jest to temat
coraz czêœciej podejmowany nie tylko
w œrodowisku pedagogów, socjologów, ale
przez instytucjê opieki. Jak Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie, na konferencji
goœciliœmy Dyrektor Annê Œmit. Jest to
temat godny uwagi, poniewa¿ dotyczy „tych
wszystkich” przykrych sytuacji, które dziej¹
siê obok nas: alkoholizm, bezradnoœæ
w sprawach opiekuñczo - wychowawczych,
przemoc w rodzinie, d³ugotrwa³a i ciê¿ka
choroba, sieroctwo. Dodajmy, ¿e konferencja zosta³a zainagurowana przez Paw³a
Wiœniewskiego - Prezesa Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”,
pomys³odawczyni¹ Janowskich Dni Rodzin
by³a Anna Mazur. Inicjatywa zosta³a
dofinansowana na kwotê 2.500 tys. z³ przez
Gminê Janów Lubelski w ramach realizacji
zadania "Dofinansowanie organizowanych
przez instytucje, stowarzyszenia imprez
o charakterze kulturalnym, turystycznym,
które maj¹ na celu propagowanie idei
trzeŸwoœci oraz zdrowego stylu ¿ycia
w spo³ecznoœci lokalnej - III Janowskie Dni
Rodziny".
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dzieñ Seniora w Klubie Seniora-Janowiacy
Uroczyste spotkanie Klubu Seniora –
Janowiacy odby³o siê 26.10.2016 r. w Domu
Nauczyciela. Prowadz¹ca czêœæ oficjaln¹,
pani Halina £ukasz, powita³a cz³onków
Klubu oraz zaproszonych goœci, wœród
których by³ miêdzy innymi ks. kan. Jan
Sobczak, ks. inf. Edmund Markiewicz,
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ oraz Dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Magdalena
Kolasa.
Pani Halina £ukasz przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci z ostatniego roku. Wœród
wymienionych dzia³alnoœci by³y wycieczki,
ogniska, obchody Dnia Babci i Dziadka,
Obchody Konstytucji 3 Maja i inne. Pop³ynê³y podziêkowania w stronê sponsorów,
Nadleœnictwa, Banku Spó³dzielczego, Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Pani
Halina £ukasz przyjê³a kwiaty i ¿yczenia od
zaproszonych goœci. Na tym czêœæ oficjalna
dobieg³a koñca, rozpoczê³o siê spotkanie
towarzyskie. Spotkania, zabawa i przebywanie wœród znajomych s¹ niejako potwierdzeniem cytatu z ¿yczeñ z³o¿onych przez
Magdalenê Kolasa.
"Nie Bójmy siê jesieni - wszak ona z³ota jest.
Przed nami jesieñ ¿ycia nie bójmy siê wiêc jej
Choæ s¹ na niebie chmury i wicher goni je.
Nie bójmy siê jesieni- mo¿e byæ urok w niej”
Tekst i foto: Jan Machulak

„Nie odchodzi siê tak
naprawdê i zupe³nie,
bo mimo wszystko pozostaje siê
w czyjejœ pamiêci i czyimœ czekaniu”

Wyrazy wspó³czucia i s³owa otuchy dla
Waldemara Futy
z powodu œmierci Mamy
sk³ada
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
Koledzy i Kole¿anki z Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim

„Cz³owiek odchodzi,
pamiêæ pozostaje”

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla Henryka Jarosza - Radnego Rady Miejskiej
z powodu œmierci Ojca
sk³ada
Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP
oraz cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci
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„Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa,
dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci”
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i s³owa otuchy
dla Henryka Jarosza - Radnego Rady Miejskiej
z powodu œmierci Ojca
sk³ada
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie
Lubelskim

„Nie odchodzi siê tak naprawdê
i zupe³nie, bo mimo wszystko
pozostaje siê w czyjeœ pamiêci
i czyimœ czekaniu....”
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci ¯ony
Ryszarda Sirko - inspektora nadzoru,
wieloletniego wspó³pracownika Gminy

„W mi³oœci wci¹¿ ta sama radoœæ i cierpienie, bo
tutaj na ziemi jest jeszcze milczenie,
bo siê idzie do Niego odchodz¹c od siebie”
Wyrazy wspó³czucia i s³owa otuchy dla Jana Frani
Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego
z powodu œmierci Mamy
sk³ada
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Janowie Lubelskim

„Pomiêdzy cisz¹, a oczekiwaniem
s¹ s³owa milczeniem zapisane”

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci Mamy
Jana Frani - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego
wyrazy wspó³czucia sk³ada

Rodzinie i bliskim wyrazy wspó³czucia sk³ada
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim

Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP
oraz cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci
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