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Instalacje kolektorów s³onecznych
i pieców CO na biomasê
W zwi¹zku z przyznaniem dofinansowania Gminie Janów Lubelski na realizacjê projektów „ECO - Energetyczny
Janów Lubelski - etap II” i „ECO - Energetyczny Janów
Lubelski - etap III” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, dzia³ania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE zwracamy
siê z proœb¹ do wszystkich mieszkañców, którzy podpisali
umowê na monta¿ instalacji solarnej lub instalacji pieca CO
na biomasê o dokonywanie wp³at od 09.01.2017 r. w wysokoœci zgodnej z zawart¹ umow¹ tylko na rachunek bankowy:
Bank Spó³dzielczy w Janowie Lubelskim
25 9410 0000 2001 1019 9010 0001

W tytule wp³aty nale¿y wpisaæ:
1) Nazwisko i Imiê, adres - za solary
2) Nazwisko i Imiê, adres - za piec CO
3) Nazwisko i Imiê, adres - za solary i piec CO (przy
instalacjach wspólnych)

Uwaga !!! Data wp³aty decydowa³a bêdzie o kolejnoœci
monta¿u instalacji. Monta¿ instalacji odbêdzie siê po
wp³aceniu ca³ej kwoty okreœlonej w umowie. W przypadku
instalacji wspólnych, monta¿ instalacji solarnej bêdzie
wykonywany po monta¿u instalacji pieca CO.

PKS Jadwiga Janów Lubelski najlepsza w turnieju trampkarzy
To nie koniec sukcesów Parafialnego Klubu
Sportowego Jadwiga. Dru¿yna z Janowa
Lubelskiego, która jest piêciokrotnym Mistrzem
Polski Liturgicznej S³u¿by O³tarza w Pi³kê
No¿n¹ Halow¹ wygra³a turniej trampkarzy. Pocz¹tek nowego roku 2017, zapisa³ siê niezwykle
pomyœlnie dla PKS Jadwiga, która okaza³a siê
najlepsz¹ dru¿yn¹ w Halowym Turnieju Pi³ki
No¿nej Trampkarzy (rocznik 2002/2003) o Puchar Dyrektora Bi³gorajskiego Oœrodka Sportu
i Rekreacji. Zmagania sportowe na hali OSiR
odby³y siê 29 stycznia 2017 roku. Dwanaœcie
dru¿yn przyst¹pi³o do rywalizacji. Obok Pogoni
Lubaczów, Omega Stary Zamoœæ, Gaudium
Zamoœæ, Roztocze Szczebrzeszyn, Tomasovia
Tomaszów Lubelski, MDP Lipiny Dolne, Wis³y
Pu³awy, Czarni Oleszyce, UKS NiedŸwiadek,
OSiR Bi³goraj 2003 i OSiR Bi³goraj 2002, na
hali Oœrodka Sportu i Rekreacji w Bi³goraju

„wyst¹pi³a” dru¿yna PKS Jadwiga Janów
Lubelski. PKS Jadwiga Janów Lubelski w finale
pokona³a NiedŸwiadka Che³m z wynikiem 2:1.
Dodajmy, ¿e Mateusz Oleszko zosta³ najlepszym bramkarzem. Natomiast Pawe³
Brodowski zdoby³ najszybsz¹ bramkê (12 sekunda). Kierownik dru¿yny Janusz Jargi³o nie
ukrywa radoœci z sukcesów dru¿yny. Sk³ad
dru¿yny PKS Jadwiga Janów Lubelski: Karol
Sosnówka, Krystian Kotwica, Dariusz Jargi³o,
Igor £ukasiewicz, £ukasz Kufel, Jakub Ka³duœ,
Mateusz Oleszko, Pawe³ Brodowski, Jacek
Szczecki. Mówi¹c tu natomiast o Mistrzostwach
Polski Liturgicznej S³u¿by O³tarza w Pi³kê
No¿n¹ Halow¹, przypominamy, ¿e tegoroczne
rozgrywki odbêd¹ siê w Czêstochowie.
Gratulujemy i ¿yczymy PKS Jadwiga dalszych
sukcesów!
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Szlakiem „Bia³ego Kruka” przez Lasy Janowskie
Gdy ostatnim razem pisaliœmy na ³amach
gazety o grupie Bike Club Janów Lubelski,
o wyprawach rowerowych tej Grupy,
licznych maratonach i zawodach o zasiêgu
ogólnopolskim. Równie¿ o tym, i¿ za³o¿yciele Bike Club myœl¹ o tym, aby w Janowie Lubelskim odbywa³y siê cykliczne
zawody MTB. By³o to doœæ nie dawno, gdy¿

dok³adnie jesieni¹ ubieg³ego roku. Przypomnijmy, ¿e Grupa na pocz¹tku kwietnia
2016 roku zorganizowa³a zawody w formie
XC o nazwie „I KRUK”. Zawody spotka³y
siê z zainteresowaniem wœród pasjonatów
sportów rowerowych. „W przysz³ym roku
2017 chcemy, aby KRUK wystartowa³
po raz kolejny” - podkreœlali w rozmowie,

we wrzeœniu 2016 roku, cz³onkowie Bike
Club: Rados³aw Szymañski, Janusz Sulowski, Marcin Kasprzak, Tomasz Fusiara. I tak
siê te¿ sta³o, „KRUK” wystartowa³…
Dok³adnie 26 km trasy mieli do pokonania
zawodnicy I Zimowego Maratonu Rowerowego w Janowie Lubelskim, jaki odby³
siê 15 stycznia 2017 roku.

Cz³onkowie Stowarzyszenia Bike Club
Janów Lubelski postanowili tym razem
spróbowaæ zorganizowaæ maraton zimowy.
Uda³o siê. Trasa przebiega³a przez Lasy
Janowskie. St¹d nazwa imprezy „Bia³y
Kruk”, nawi¹zuj¹ca do pory zimowej i do
miejsca, a mowa o Kruczku.
cd. na str. 9
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Jakie zadania bêd¹ do zrealizowania w 2017 roku?
Radni uchwalili bud¿et gminy
Na wy¿ej podstawione pytanie odpowiedŸ
uzyskaliœmy podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej, która odby³a siê 29 grudnia 2016 roku
w Janowskim Oœrodku Kultury. Radni Rady
Miejskiej jednog³oœnie uchwalili bud¿et gminy na
2017 rok. W bud¿ecie gminy Janów Lubelski
znalaz³y siê takie inwestycje jak: projekt „ZOOM
NATURY I KULTURY”, dotycz¹cy poprawy
infrastruktury technicznej i higienicznej nad Zalewem Janowskim, oraz dwa wnioski dotycz¹ce
projektu ECO - Energetyczny Janów Lubelski etap II i etap III. Nadmieñmy, i¿ w rozpatrzeniu s¹
wnioski dotycz¹ce np. przebudowy i rozbudowy
budynku po by³ym PKS na potrzeby budownictwa
socjalnego. W trakcie oceny jest równie¿ wniosek
dotycz¹cy termomodernizacji obiektów oœwiatowych oraz obiektów u¿ytecznoœci publicznej
znajduj¹cych siê na terenie gminy Janów
Lubelski. W planach inwestycyjnych s¹ nie tylko
zadania dotycz¹ce inwestycji drogowych, jak
przebudowa dróg gminnych (wykonanie
nawierzchni i chodników), ale równie¿ budowa

2.

kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Bia³a I,
rewitalizacja Parku Misztalec - etap I. Z inwestycji
drogowych nale¿y wymieniæ m.in. przebudowê
ul. Fio³kowej, ul. Piaskowej, ul. Wiejskiej,
wykonanie chodnika na ul. Reja, na ul. Reymonta,
na ul. Podlipie, wykonanie chodnika w Bia³ej
Pierwszej do Bia³ej Drugiej, budowa chodnika ul.
Ochotników Wêgierskich, wykonanie nawierzchni ul. Akacjowej i Dêbowej z odwodnieniem,
wykonanie nawierzchni drogi na ogródki
dzia³kowe, przebudowa drogi gminnej ul. Leœnej,
ul. Ochotników Wêgierskich, przebudowa mostu
w £¹¿ku Garncarskim, wykonanie parkingu przy
ul. Wiejskiej, budowa remizy w Ujœciu, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
dotycz¹cego remizy OSP w Momotach Górnych,
budowa boiska do pi³ki no¿nej przy Szkole
Podstawowej w £¹¿ku Ordynackim. Dodajmy, ¿e
gmina Janów Lubelski pracuje nad programem
rewitalizacji, który bêdzie obejmowa³ inwestycje,
jakie zostan¹ przeprowadzone w kolejnych latach.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Radni Rady Miejskiej (od lewej): Andrzej £ukasik, Henryk Jarosz, Lech Wronka

Radni (od lewej): Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej,
Roman Kaproñ V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej (od lewej): £ukasz Piecyk, Ryszard Wasilewski,
Iwona Zezuliñska-Sowa

Radni Rady Miejskiej (od lewej): Marek Tomczyk, Marian Grzegórski,
Krzysztof Kurasiewicz

Radni Rady Miejskiej (od lewej): Ryszard Majkowski, Marek Tomczyk,
Marian Grzegórski

Radni Rady Miejskiej (od lewej): Grzegorz Flis, Bogdan Startek, Zenon Bielak
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Bud¿et Gminy Janów Lubelski na 2017 rok
Dok³adnie 61 327 603, 22 z³otych to
suma, jak¹ Gmina Janów Lubelski przeznaczy na wydatki na zadania inwestycyjne
w 2017 roku. Radni Rady Miejskiej dnia
29 grudnia 2016 roku, uchwalili bud¿et
gminy. Najwiêcej, bo przesz³o 16 462 908,
31 z³otych poch³on¹ wydatki na oœwiatê
i wychowanie oraz opiekê edukacyjn¹

i wychowawcz¹, sporo œrodków zostanie
te¿ przeznaczonych na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska - 8 758 730, 88
z³. W planach jest m.in. oœwietlenie ulic,
placów dróg - 1 418 503, 45 z³, gospodarkê
odpadami - 1 500 000, 00 z³.
A¿ 8 466 800, 00 z³ zostanie przeznaczone
na pomoc spo³eczn¹, 9 666 000, 00 z³otych

Planowane dochody bud¿etu gminy na 2017 rok to 60 127 603,22 z³
Podatki i op³aty - 10 442 920,00 z³ (podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci; podatek od
œrodków transportowych; wp³ywy z op³aty skarbowej; wp³ywy z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu; op³aty za odpady komunalne; wp³ywy z ró¿nych op³at);
Dochody z maj¹tku gminy - 2 078 174,38 z³ (wp³ywy za zarz¹d; wieczyste u¿ytkowanie
nieruchomoœci; dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, wp³ywy ze
sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych);
Subwencje - 13 898 054,00 z³ (czêœæ oœwiatowa - 10 225 386,00 z³; czêœæ wyrównawcza
i równowa¿¹ca - 3 672 668,00 z³);
Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochody z bud¿etu pañstwa 10 300 827,00 z³
(podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych);
Dotacje na zadania zlecone gminie - 15 122 294,29 z³;
Dotacje na zadania w³asne gminy - 2 242 268,00 z³;
Œrodki finansowane z Unii Europejskiej - 5 514 273,05 z³;
Pozosta³e dochody - 528 792,50 z³.

na œwiadczenia wychowawcze - program
500+. Wydatki na drogi wynios¹ 2 778 076,

70 z³, a na turystykê, kulturê fizyczn¹ i sport
- 4 424 898, 51 z³otych.

Planowane wydatki bud¿etu gminy na rok 2017 to 61 327 603,22 z³
Wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska - 8 758 730,88 z³ (w tym:
wydatki na realizacjê inwestycji 3 767 027,43 z³; gospodarka odpadami - 1 500 000,00 z³,
oczyszczanie miasta i wsi - 632 000,00 z³, utrzymanie zieleni - 248 000,00 z³, oœwietlenie
w gminie - 1 418 503,45 z³, pozosta³e wydatki - 1 193 200, 00 z³;

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa - 708 383,13 z³;
Wydatki na turystykê, kulturê fizyczn¹ i sport - 4 424 898,51 z³;
Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdzia³anie alkoholizmowi w gminie 315 000,00 z³;
Wydatki na drogi - 2 778 076,70 z³;
Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu - 887 339,52 z³;
Wydatki na oœwiatê i wychowanie oraz opiekê edukacyjn¹, opiekê wychowawcz¹ 16 462 908,31 z³;
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomoœciami, plany
zagospodarowania przestrzennego - 1 006 341,00 z³;
Administracja publiczna - 5 500 393,17 z³;
Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego - 1 438 900,00 z³;
Wydatki na pomoc spo³eczn¹ - 8 466 800,00 z³
Wydatki na œwiadczenia wychowawcze - Program 500+ - 9 666 000,00 z³;
Pozosta³e wydatki - 913 832,00 z³.

Wydatki na zadania inwestycyjne
Symbol Nazwa

Plan roku
2017

Wydatki razem
10 915 268, 84
Dziaù 600 Transport i ³àcznoúã
2 327 763, 00
Budowa chodnika na ul. Targowej
160 000,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Targowej
70 000, 00
Przebudowa ul. Fio³kowej
300 000, 00
Wykonanie chodnika na ul.Reja
20 000, 00
Budowa przejœcia dla pieszych na ul. Ró¿anej
15 000, 00
Wykonanie drogi gminnej ³¹cz¹cej ul. Kopernika i Wa³ow¹
20 000,00
15 000, 00
Wykonanie chodnika z Bia³ej Pierwszej do Bia³ej Drugiej
Wykonanie chodnika na ul. Reymonta
80 000,00
Wykonanie nawierzchni ul. Akacjowej z odwodnieniem
277 263,00
171 000, 00
Wykonanie nawierzchni ul. Dêbowej z odwodnieniem
Wykonanie nawierzchni drogi na ogródki dzia³kowe
45 000, 00
Wykonanie drogi w msc. Borownica
30 000,00
50 000,00
Wykonanie projektu drogi w msc.Borownica
Wykonanie chodnika ul. Podlipie
100 000,00
Wykonanie dokumentacji na przebudowê ul. Rolnej wraz
10 000,00
z chodnikiem
Wykonanie dokumentacji na przebudowê ul. Zak¹tnej
10,000,00
Przebudowa ul. Piaskowej
100 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Leœna
70 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Ochotników Wêgierskich
60 000,00
Budowa chodnika ul. Ochotników Wêgierskich
60 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna
50 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. S³owackiego
30 000,00
Wykonanie parkingu przy ul. Wiejskiej
100 000,00
Wykonanie chodnika ul. Wiejska /do parkingu/
10 000,00
Przebudowa ul.. Wiejskiej
80 000,00
Przebudowa dróg na os. Przyborowie etap I - droga gminna nr
150 000,00
108901L ul. Bukowa
Dokumentacja projektowa zadanie pn.Budowa ci¹gu pieszorowerowego na przebudowanym doprowadzalniku wody do
zalewu w ci¹gu drogi gminnej ul. Œwierdzowa oraz pn.
40 000,00
Modernizacja ul.Prusa, ul.Wa³owej, ul.Œwierdzowej
polegaj¹ca na przebudowie ci¹gów pieszo-rower
Przebudowa mostu w £¹¿ku Garncarskim
200 000,00
Zakup wiaty przystankowej oœ. Zaolszynie
4 500,00
Dzia³ 630 Turystyka
100 000,00
20 000,00
Zoom Natury i Kultury
Modernizacja obiektów Parku Rekreacji
30 000,00
Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjno50 000,00
turystycznych przy ul. Œwierdzowej
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa
267 299,00
Wykup pod drogê od SKR
50 000,00
Odszkodowania za scalenia Ruda
1 659,00
Wyp³aty za zamianê dzia³ek
46 000,00
Pozosta³e odszkodowania
4 640,00
Wykupy gruntów
165 000,00
Dzia³ 720 Informatyka
40 000,00
Projekt pn. Rozbudowa systemów teleinformatycznych na
40 000,00
potrzeby œwiadczenia e-us³ug publicznych

Symbol Nazwa
Dzia³ 750 Administracja publiczna
Zakup sprzêtu komputerowego
Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Budowa remizy w Ujœciu
Remiza OSP w Momotach Górnych-projekt budowlanowykonawczy
Dzia³ 801 Oœwiata i wychowanie
Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Janowie
Lubelskim
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Janowie Lubelskim - projekt budowlano-wykonawczy
Budowa boiska do pi³ki no¿nej przy Szkole Podstawowej
w £¹¿ku Ordynackim
Dzia³ 851 Ochrona zdrowia
Plac zabaw z si³owni¹ na Misztalcu
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-œciekowej etap
V studium wykonalnoœci
Wykonanie projektów oœwietlenia dróg gminnych
Wykonanie projektu i budowa oœwietlenia Bia³a Pierwsza/przy
granicy gminy
Wymiana oœwietlenia w mieœcie na energooszczêdne dokumentacja - audyt
Budowa oœwietlenia dróg gminnych
Rewitalizacja rynku etap IV z przebudow¹ dworca - projekt
budowlano - wykonawczy
Dokumentacja na wykonanie projektu zagospodarowania Parku
Misztalec
Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Koncepcja rewitalizacji budynku Muzeum Regionalnego
Modernizacja posadzki w budynku Muzeum Regionalnego
Adaptacja budynku by³ego wiêzienia wraz z otoczeniem na cele
spo³eczno-kulturalno-us³ugowe - dokumentacja
Dzia³ 926 Kultura fizyczna
Przebudowa budynku stadionu w Janowie Lubelskim projekt
budowlano-wykonawczy
Projekt budowlano-wykonawczy Skate Park
Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków UE
Dzia³ 630 Turystyka
Zoom Natury i Kultury
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa
Przebudowa i rozbudowa budynku po by³ym PKS w Janowie
Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Bia³a I w
Gminie Janów Lubelski
EKO - Energetyczny Janów Lubelski - etap II
EKO - Energetyczny Janów Lubelski - etap III
EKO - Energetyczny Janów Lubelski - etap IV
Rewitalizacja Parku Misztalec - Etap I

Plan roku
2017
35 000,00
35 000,00
171 209,59
156 209,59
5 000,00
114 711,31
60 000,00
15 000,00
39 711,31
60 000,00
60 000,00
1 035 000,00
20 000,00
25 000,00
27 000,00
25 000,00
598 000,00
300 000,00
40,000,00
260 000,00
40 000,00
20 000,00
200 000,00
45 000,00
15 000,00
30 000,00
6 459 285,94
2 317 258,51
2 317 258,51
375 000,00
375 000,00
3 767 027,43
167 027,43
1 050 000,00
1 050 000,00
1 200 000,00
300 000,00
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Powiêkszona Podstrefa Janów Lubelski TSSE
W dniu 30 grudnia 2016 roku do Punktu
Obs³ugi Inwestora w Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim wp³ynê³a informacja
z Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. Oddzia³
w Tarnobrzegu o poszerzeniu Podstrefy
Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN: „Pragnê poinformowaæ, i¿ w dniu 29
grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2243) zosta³o
opublikowane rozporz¹dzenie Rady Minis-

trów zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 28 grudnia 2016 roku.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 30
grudnia 2016 roku”.
Ca³a procedura w³¹czenia trwa³a rok, od
grudnia 2015 r. Gmina Janów Lubelski zg³osi³a czêœæ dzia³ki niezabudowanej nr 2317/3
o ³¹cznej powierzchni 16,95 ha, zlokalizowanej w pó³nocnej czêœci Janowskiej Strefy
Inwestycyjnej „Borownica” (w 2016 roku

Solary i piece. Gmina
Janów Lubelski uzyska³a
dofinansowanie
Oko³o 8 mln z³otych dofinansowania uzyska³a Gmina Janów
Lubelski na realizacjê dwóch projektów: ECO – Energetyczny Janów
Lubelski – etap II i ECO – Energetyczny Janów Lubelski – etap III
z ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna œrodowisku Dzia³ania
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.
Dodajmy, ¿e z Województwa Lubelskiego dofinansowanie uzyska³o
108 gmin, w tym znalaz³y siê i takie gminy, które sk³ada³y dwa wnioski
(tak jak Janów Lubelski) i uzyska³y dofinansowanie. Warto tu
zauwa¿yæ, i¿ maksymaln¹ iloœæ punktów (100 punktów) uzyska³o 89
gmin. Nasza gmina znalaz³a siê na 104 miejscu, uzyskuj¹c 98 punktów.
Ca³kowita wartoœæ projektu ECO – Energetyczny Janów Lubelski –
etap II to suma rzêdu 5 085 676,85 z³ w tym kwota wnioskowanego
dofinansowania – 3 933 281,63 z³, ECO – Energetyczny Janów
Lubelski – etap III – wartoœæ projektu – 5 121 141,33, kwota
wnioskowanego dofinansowania – 3 961 351, 22 z³. W naszej gminie
w 609 domach bêd¹ wykonane instalacje solarne i zamontowane 275
kot³owni na biomasê. Lista rankingowa zosta³a og³oszona 22 grudnia
2016 roku. Umowa z Urzêdem Marsza³kowskim w Lublinie zosta³a
podpisana 28 grudnia br. Gmina Janów Lubelski reprezentowana by³a
przez Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia i Skarbnik Gminy Monikê
Machulak. Konkurs zosta³ og³oszony pod koniec marca br. Jak podaje
Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie „wp³ynê³o 315 wniosków o wartoœci
1,14 mld z³. Na wsparcie wszystkich potrzebowaliœmy blisko 850 mln
z³. Po trzystopniowej weryfikacji w³adze województwa wybra³y 108
najwy¿ej ocenionych projektów, którym przyzna³y dofinansowanie”.
Dorota Kozdra

4.

rozpoczê³a siê procedura podzia³u dzia³ki na
mniejsze, planowane powierzchnie po podziale od 0,3 do 1,5 ha). Powiat Janowski
natomiast wyst¹pi³ o objêcie statusem specjalnej strefy ekonomicznej dzia³ki zabudowanej nr 3172/2 o powierzchni 0,95 ha, zlokalizowanej przy ul. Bialskiej w Janowie Lubelskim. Po poszerzeniu, ³¹czna powierzchnia
gruntów objêtych statusem specjalnej strefy
ekonomicznej na terenie Gminy Janów
Lubelski wynosi obecnie 36,41 ha, z czego

35,46 ha znajduje siê w granicach Janowskiej
Strefy Inwestycyjnej „Borownica”, natomiast pozosta³e 0,95 ha zlokalizowane jest na
terenie miasta (przy ul. Bialskiej). Poszerzenie Podstrefy Janów Lubelski powoduje
podniesienie jakoœci oferty inwestycyjnej
Janowa Lubelskiego, a przedsiêbiorcy, którzy
zlokalizuj¹ swoje firmy na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej, bêd¹ mogli skorzystaæ
z preferencyjnych ulg w podatku dochodowym, nawet do 70%.

Uchwalono Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania
Narkomanii na rok 2017
Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹
i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych oraz
integracj¹ spo³eczn¹ osób uzale¿nionych od alkoholu
nale¿y do zadañ Gminy Janów Lubelski. Tym
kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego
prowadzona jest realizacja wskazanych dzia³añ jest
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania
Narkomanii uchwalany corocznie przez Radê Miejsk¹.
Taki program zosta³ uchwalony dnia 29 grudnia 2016
roku, na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Program
podczas sesji zosta³ przedstawiony przez Bo¿enê
Czajkowsk¹ – Sekretarz Gminy.
Wœród form realizacji zadañ przewidzianych w roku
2017 nale¿y wymieniæ: dofinansowanie terapii
leczenia uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nienia, dofinansowanie dzia³alnoœci œwietlic œrodowiskowych, dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich, dofinansowanie spotkañ zespo³u interdyscyplinarnego oraz
szkolenie cz³onków zespo³u w zakresie pracy z dzieæmi
z rodzin z problemem alkoholowym i przemoc¹
domow¹, pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy,
dofinansowanie budowy placu zabaw i si³owni
zewnêtrznej (Park Misztalec), prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej
w szko³ach w zakresie przeciwdzia³ania problemom
alkoholowym i narkomanii, dofinansowanie pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y,

wspó³organizacja Gali Wolontariatu, wspó³organizacja Janowskiej Wigilii, dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia, dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych, imprez o charakterze
kulturalnym, turystycznym, które maj¹ na celu
propagowanie idei trzeŸwoœci oraz zdrowego stylu
¿ycia w spo³ecznoœci lokalnej, dofinansowanie
organizowanego przez Powiatow¹ Komendê Policji
konkursu „Bezpieczny na drodze”, dofinansowanie
Tygodnia Profilaktyki w Gminie Janów Lubelski.
Dodajmy, i¿ z uwagi na fakt, i¿ rozwi¹zywanie
problemów uzale¿nieñ wymaga wspó³dzia³ania
szeregu instytucji, w tym administracji, s³u¿by
zdrowia, oœwiaty, policji, pomocy spo³ecznej, konieczne jest wspó³dzia³anie wszystkich s³u¿b i instytucji
dzia³aj¹cych na rzecz trzeŸwoœci, przeciwdzia³ania
przemocy oraz niwelowania skutków uzale¿nienia, tj.
miêdzy innymi: Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, S³u¿by zdrowia,
Policji, placówek oœwiatowych, Poradni Leczenia
Uzale¿nieñ, Oœrodka Kuratorskiego, Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Kompleksowej Pomocy Rodzinie
w Sytuacji Problemowej, Punktu Interwencji Kryzysowej dzia³aj¹cy przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, innych podmiotów, a w szczególnoœci:
organizacji pozarz¹dowych i osób fizycznych.
Dorota Kozdra
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Wyremontowano ponad 3 km
drogi na trasie
Janów Lubelski – Szklarnia
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. Dnia 2 listopada br.
zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹. Prace zosta³y
zakoñczone, tym samym dnia 22 grudnia 2016 roku,
mia³ miejsce odbiór wykonanego zadania.
Dodajmy, ¿e by³a to kontynuacja ci¹gu drogowego na
trasie Janów Lubelski - Momoty Górne. Zadanie
dotyczy³o: robót przygotowawczych, robót ziemnych,
oczyszczenia przepustów pod drog¹, rozebrania sta-

rych œcianek i wykonania nowych przy przepustach,
wykonania nak³adek bitumicznych z betonu asfaltowego po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsj¹ asfaltow¹ istniej¹cej nawierzchni bitumicznej, wykonania poboczy utwardzonych mieszank¹ kruszywa.
Wykonawc¹ zadania by³a firma Przedsiêbiorstwo
„MOLTER” z G³ogowa Ma³opolskiego.
Dodajmy, ¿e prace budowlane zosta³y sfinansowane
z bud¿etu Generalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Dorota Ga³us - ZDP w Janowie Lubelskim

Ochrona powietrza
Wysokie stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego s¹
jednym z g³ównych czynników œrodowiskowych wywieraj¹cych
szkodliwy wp³yw na zdrowie ludzi. ród³ami tych zanieczyszczeñ na
terenie naszej gminy mog¹ byæ transport drogowy, gospodarstwa
domowe oraz zak³ady przemys³owe. Zanieczyszczenia ze Ÿróde³
grzewczych s¹ du¿e w zimie i zerowe lub znikome w lecie.
Zanieczyszczenia powietrza powodowane przez transport drogowy
w miastach bêd¹ najwy¿sze w czasie porannego i popo³udniowego
szczytu komunikacyjnego a niskie w nocy.
W ostatnim czasie do Urzêdu Miejskiego wp³ywaj¹ uwagi mieszkañców
na temat z³ej jakoœci powietrza w Janowie Lubelskim. W zwi¹zku z tym
podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce na celu ci¹g³e monitorowanie stanu
powietrza. W najbli¿szym czasie planuje siê zakupienie czujników
monitorowania jakoœci powietrza. Rozmieszczone one zostan¹ w kilku
miejscach na terenie miasta. Ka¿dy mieszkaniec bêdzie móg³ sprawdziæ
stopieñ zapylenia powietrza w swojej okolicy poprzez informacje
umieszczone na stronie internetowej. Informacje publikowane bêd¹
w czasie rzeczywistym, czyli publikowane dane bêd¹ zawsze aktualne.
Mamy nadziejê, ¿e poprzez uruchomienie us³ugi informacyjnej wzroœnie
œwiadomoœæ naszych mieszkañców co do zagro¿eñ spowodowanych
niew³aœciwym u¿ytkowaniem urz¹dzeñ grzewczych. Przeprowadzona
zostanie równie¿ kampania edukacyjna zwi¹zana z zagadnieniami
ochrony powietrza.
Referat Ochrony Œrodowiska i Logistyki Urzêdu Miejskiego

Przebudowa dróg
gminnych

Od lewej: Marcin Wójcik - Kierownik robót, Tomasz Dycha - Nadleœnictwo Janów Lubelski, Ryszard Sirko Projektant, Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP, Witold KuŸnicki - Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Janowie Lubelski, £ukasz Molter - Wiceprezes Zarz¹du Przedsiêbiorstwa "Molter", S³awomir Dworak Cz³onek Zarz¹du Powiatu Janowskiego, Barbara £ukasz - Kierownik Wydzia³u Inwestycji i Nadzoru Zarz¹du
Dróg Powiatowych, Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Zenon Bielak - Radny Rady Miejskiej,
Jerzy Ma³ek - So³tys z Momot Górnych.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie „Przebudowa
dróg gminnych Przyborowie etap I: ulica Akacjowa i ulica Dêbowa”,
zosta³a ni¹ firma Komunalne Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Spó³ka
z o. o. w Lublinie.
Zakres robót dotyczy: remont cz¹stkowy nawierzchni t³uczniowej oczyszczanie nawierzchni, wymiana uszkodzonych krawê¿ników
betonowych, regulacja pionowa studzienek w³azów kana³owych,
wyrównanie istniej¹cej podbudowy t³uczniem kamiennym, skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, kanalizacja deszczowa.
Dorota Kozdra

Odbiór prac na odcinku drogi Janów Wycinka drzew i krzewów
- nowe przepisy
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 odbiór mia³
miejsce dnia 22 grudnia 2016 roku. Remontowana
d³ugoœæ dotyczy³a odcinka drogi od ul. Œwierdzowej
do Hotelu DUO. Przypomnijmy, ¿e wczeœniej mia³a
miejsce przebudowa drogi powiatowej Janów
Lubelski ul. Turystyczna o d³ugoœci 0,700 km (od
drogi krajowej nr 19 do skrzy¿owania z ul.
Œwierdzow¹). Zakres prac obejmowa³ m.in.: 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. Roboty budowlane by³y
finansowane z bud¿etu Generalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych. Przypomnijmy, ¿e firm¹ wykonuj¹c¹
prace by³o Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum –
PBI Infrastruktura S.A. z Kraœnika, Partner
Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o z Sandomierza.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Dorota Ga³us - ZDP w Janowie Lubelski

Odbiór zadania dokonano w obecnoœci, od lewej: Ryszard Sirko - Projektant, Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz
Janowa Lubelskiego, Grzegorz Rachwa³ - specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych w ZDP,
Tomasz Dycha - Nadleœnictwo Janów Lubelski, Witold KuŸnicki - Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Janowie Lubelskim, Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm RP, S³awomir Getz - Kierownik Budowy,
Mieczys³aw Wilk - Wykonawca, Barbara £ukasz - Kierownik Wydzia³u Inwestycji i Nadzoru Zarz¹du Dróg
Powiatowych.

Dnia 1 stycznia 2017 roku wesz³a w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody. Najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ zezwoleñ na
usuniêcie drzew oraz sposobu i wysokoœci naliczanych za to op³at.
Zgodnie z nowymi przepisami nie ma ju¿ obowi¹zku posiadania
zezwolenia na usuniêcie drzew rosn¹cych na nieruchomoœciach
nale¿¹cych do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Znikn¹³ tak¿e obowi¹zek
posiadania zezwolenia na usuniêcie drzew o obwodach do 100 cm dla
gatunków szybkorosn¹cych, takich jak topole, wierzby, kasztanowiec
zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan
klonolistny; oraz do 50 cm dla pozosta³ych gatunków, bez wzglêdu na cel
usuniêcia i formê w³asnoœci gruntu, z którego jest usuwany.
Zmieni³a siê tak¿e wysokoœæ op³at za usuniêcie drzew lub krzewów oraz
sposób ich naliczania. Stawka op³aty dla drzew wynosi 500 z³, a dla
krzewów – 200 z³. Kwota op³aty za usuniêcie drzewa jest ustalana
poprzez mno¿enie stawki op³aty i obwodu pnia wyra¿onego w cm.
Obwód do okreœlenia op³aty bêdzie mierzony na wysokoœci 130 cm nad
poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mno¿enie stawki op³aty
i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.
Rada gminy mo¿e w formie aktu prawa miejscowego zmieniæ stawki
op³aty oraz zwiêkszyæ katalog przypadków zwolnionych z koniecznoœci
posiadania zezwolenia na usuniêcie drzew.
Wiêcej informacji na temat zmian dotycz¹cych usuwania drzew
i krzewów mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Janowie
Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pokój nr 3 lub pod numerem
telefonu 15 8724315.
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Wzrost op³aty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych
Od 1 kwietnia 2017r wzrosn¹ op³aty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pobierane od
mieszkañców z terenu gminy Janów Lubelski.
G³ównym czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do podwy¿ek
jest wzrost iloœci wytwarzanych odpadów komunalnych,
a wiêksza iloœæ odpadów oznacza wiêksze wydatki
zwi¹zane z ich zagospodarowaniem. W 2017 r. gmina
przeznacza na ten cel ponad 1 648 900 z³. To o ponad
400 000 z³ wiêcej ni¿ w 2015 roku. Zgodnie z ustaw¹ system
gospodarowania odpadami ma siê samofinansowaæ.
To oznacza, ¿e obecna taryfa nie pokryje kosztów i gminie
zabraknie pieniêdzy na realizacjê tego zadania. St¹d
wprowadzana jest podwy¿ka.
Warto podkreœliæ, ¿e w ci¹gu ostatniego roku na terenie
miasta i gminy iloœæ odpadów wzros³a o 330 ton.

Podsumowuj¹c konieczne wiêc by³o uchwalenie nowej
wy¿szej stawki .
Ustalono, ¿e nadal pobierana bêdzie op³ata w oparciu
o liczbê mieszkañców, którzy zamieszkuj¹ dan¹ nieruchomoœæ.
Je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane w sposób
selektywny, stawka op³aty wynosi 9,50 z³ miesiêcznie od
jednego mieszkañca z terenu wiejskiego oraz 12 z³
miesiêcznie od jednego mieszkañca z terenu miejskiego.
Je¿eli liczba osób w gospodarstwie domowym, zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ, przekracza 5 osób, od ka¿dej
nastêpnej osoby op³ata bêdzie liczona w wysokoœci 4,75 z³
miesiêcznie od jednego mieszkañca z terenu wiejskiego
oraz 6 z³ miesiêcznie od jednego mieszkañca z terenu
miejskiego.

Je¿eli odpady komunalne nie s¹ zbierane i odbierane
w sposób selektywny, stawka op³aty wynosi 19 z³ miesiêcznie od jednego mieszkañca z terenu wiejskiego oraz 24
z³ miesiêcznie od jednego mieszkañca z terenu miejskiego.
Informujemy tak¿e, ¿e na terenie miasta i gminy Janów
Lubelski zameldowanych jest ³¹cznie 16 047 mieszkañców,
natomiast liczba osób wykazanych w deklaracjach wynosi
11 907 w zwi¹zku z tym, prowadzone s¹ kontrole, maj¹ce
na celu weryfikacjê danych dotycz¹cych iloœci osób
okreœlonych w deklaracji z zameldowanymi oraz bêd¹
kontrolowane umowy na odbiór odpadów, zawierane przez
przedsiêbiorców i prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
(tzw. nieruchomoœci niezamieszka³e).
Anna Szkup - Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska
i Logistyki Urzêdu Miejskiego

Po¿egnanie odchodz¹cej na
emeryturê Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Gruntami El¿biety Michalskiej
A¿ 27 lat pracy w samorz¹dzie gminnym
w Janowie Lubelskim (od 1989 roku), w tym
25 lat jako Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Gruntami Urzêdu Miejskiego. Mowa o Pani El¿biecie Michalskiej.
Dnia 13 stycznia 2017 roku, w obecnoœci
Burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, Zastêpcy
Czes³awa Krzysztonia, Sekretarz Gminy
Bo¿eny Czajkowskiej, pracowników,
Kierowników, Radcy Prawnego Urzêdu
Miejskiego Eugeniusza Kiszka, mia³o
miejsce uroczyste po¿egnanie odchodz¹cej
na emeryturê Pani Kierownik El¿biety
Michalskiej.
Oprócz serdecznych podziêkowañ, które
wyrazi³ Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ do Pani
El¿biety, by³y ¿yczenia samych pogodnych
i radosnych chwil. Pan Burmistrz podkreœli³:
„wraz ze s³owami najwiêkszej wdziêcznoœci
za pracê, przyjmij Szanowna El¿bieto
wyrazy uznania i szacunku. Dziêkujê za
pracê, pomoc, zaanga¿owanie w realizacjê
ró¿nych przedsiêwziêæ na rzecz gminy
Janów Lubelski. Koñczy Pani pracê

w przekonaniu, ¿e dobro, które uda³o siê
wspólnie wypracowaæ i stworzyæ przynios³o
efekty, a owoce tej pracy bêd¹ s³u¿yæ przede
wszystkim naszym mieszkañcom. Przez te
wszystkie lata s³u¿y³a Pani swoj¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem. Swoj¹ pracowitoœci¹,
skromnoœci¹, by³a Pani dla innych wzorem,
oparciem i drogowskazem”.
Do ¿yczeñ do³¹czyli siê pracownicy
Referatu: Iwona Wojtan, Krzysztof Zbi¿ek,
Andrzej Molicki, którzy na rêce Pani
El¿biety z³o¿yli bukiet kwiatów, ¿ycz¹c
spe³nienia marzeñ, zdrowia, serdecznoœci,
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym.
Dodajmy, ¿e po przejœciu na emeryturê Pani
Kierownik El¿biety Michalskiej, Referat
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami,
bêdzie po³¹czony z Referatem Architektury
i Planowania pod nazw¹ Referat Architektury i Nieruchomoœci, którego Kierownictwo obejmuje Jolanta Zezuliñska
Tekst i foto:
Dorota Kozdra

Podpisano umowê na opracowanie dokumentacji projektowej
na rewitalizacjê Rynku z przebudow¹ przystanku dworcowego
Na pocz¹tku stycznia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie dotycz¹ce opracowania dokumentacji projektowej na „Rewitalizacjê Rynku w Janowie
Lubelskim z przebudow¹ przystanku dworcowego” wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. W przeprowadzonym postepowaniu wybrano ofertê z³o¿on¹ przez Lider
Konsorcjum: Studium Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy, Partner
Konsorcjum: Studium Sp. z o.o. z Warszawy. Dnia 24
stycznia 2017 roku,
zosta³a podpisana umowa
z Prezesem Zarz¹du Rafa³em Maliñskim w obecnoœci
Krzysztofa Ko³tysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego,
Moniki Machulak - Skarbnik Gminy, Ma³gorzaty
Jasiñskiej - Kierownik Referatu Planowania i Realizacji
Inwestycji Urzêdu Miejskiego, Barbary Mucha –
Inspektor ds. Inwestycji. Podkreœlmy, ¿e inwestycja
zlokalizowana jest w obrêbiê dzia³ek: obecny plac dworca,
p³yty rynku oraz fragmentarycznie: ul. Rynek, ul. Sukiennicza, ul. Jana Zamoyskiego (pas drogowy drogi krajowej
nr 74), parking przed domem handlowym, skwer ze
Zdrojami Rzemios³. Dokumentacja projektowa bêdzie
uwzglêdniaæ nastêpuj¹cy zakres robót: roboty budowlane,
rozbiórkowe, elektryczne, teleinformatyczne, sanitarne,
drogowe, zieleni, opracowane i wycenione w rozbiciu
rzeczowym na oddzielne tomy, w tym: Budynek us³ugowy
przystanku dworcowego wraz z przy³¹czami i instalacjami
wod-kan, elektryczn¹, informatyczn¹, gazow¹, klimatyzacj¹
oraz wyposa¿eniem. Przewiduje siê zastosowanie urz¹dzeñ
instalacji wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a energii (np.
solary), rozbiórkê budynków istniej¹cych. Przypomnijmy,
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¿e zgodnie z koncepcj¹ architektoniczn¹ zak³ada siê pawilon
przeszklony, parterowy z zadaszeniem, czêœciowo podpiwniczony. Budynek bêdzie przeznaczony na: poczekalnie,
informacje turystyczn¹ z „kioskiem”, kawiarenkê z ma³¹
gastronomi¹, toalety publiczne. Roboty drogowe –
przebudowa placu centralnego, aleja obwodowa, schody
terenowe, oraz przebudowa uk³adu komunikacyjnego drogowego w obrêbie przystanku dworcowego i fragmentarycznie w miarê potrzeb, dostosowanie przyleg³ych pasów
drogowych i pieszojezdnych obwodowych wokó³ Rynku,
miejsca parkingowe. Sygnalizacja œwietlna w³¹czenia do
drogi krajowej z przejœciem dla pieszych. Rozbiórka szaletów publicznych z uzupe³nieniem miejsc parkingowych.
Ma³a architektura, w tym: pawilony sezonowe, ³awki sto³y do handlu okazjonalnego, donice z siedziskami, ³awy,
³awki przenoœne, stojaki rowerowe. Projekt instalacji

fontanny posadzkowej z uk³adem dysz w nawierzchni
placu centralnego, z efektami iluminacyjnymi i akustycznymi wraz ze sterowaniem. Modernizacja, tj. remont
i przebudowa istniej¹cej fontanny - Zdrojów Rzemios³
z wymian¹ armatury i wentylacji, oœwietlenia, renowacja
elementów kamiennych, ewentualnie dodanie elementu
centralnego, przebudowa z wymian¹ nawierzchni placu
wewnêtrznego fontanny. Zieleñ - nasadzenia uzupe³niaj¹ce,
wymiana drzew alejowych wysokoœci pnia 2,5m, szata
roœlinna donic, instalacja nawodnienia z istniej¹cej studni.
Oœwietlenie ulic i placu - iluminacja, zasilanie elektroenergetyczne oraz wod. - kan., zasilanie sceny mobilnej oraz
monitoring. Linia oœwietlenia ulicznego ul. Rynek kontynuacja istniej¹cego oœwietlenia.
Tekst i foto:
Dorota Kozdra
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Karnawa³owe spotkanie Prawa i Sprawiedliwoœci

Na spotkanie PiS zorganizowane w Restauracji
Hetmañska, dnia 5 stycznia br. przybyli cz³onkowie z ca³ego
Powiatu Janowskiego. W tym noworocznym spotkaniu
uczestniczyli tak¿e zaproszeni goœcie. Radny Sejmiku
Wojewódzkiego Jan Frania powita³ zgromadzonych i poprosi³ o zabranie g³osu Wicestarostê Antoniego Kulpê, który
przedstawi³ sytuacjê i prognozy dzia³alnoœci Starostwa
Powiatowego. Wœród planów znalaz³a siê zapowiedŸ

wyremontowania oko³o 40 km dróg w 2017 roku, w roku
2016 wykonano 20 km remontów dróg na terenie powiatu.
Kolejnym mówc¹ by³ Burmistrz Janowa Lubelskiego,
Krzysztof Ko³tyœ. „Sytuacja finansowa Gminy jest dobra,
wœród prognoz inwestycyjnych jest budowa ocynkowni
w Strefie Inwestycyjnej. Wzrasta zainteresowanie przysz³ych inwestorów terenami inwestycyjnymi” - podkreœli³
Burmistrz. Pose³ Jerzy Bielecki, a jednoczeœnie szef PiS

Posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Pierwsze w tym roku, posiedzenie
Zarz¹du Oddzia³u Miejsko - Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnej RP w Janowie Lubelskim
odby³o siê 9 stycznia br. w Urzêdzie
Miejskim. Zebraniu przewodniczy³
Prezes Zarz¹du Krzysztof Ko³tyœ,
Wiceprezesi: Zenon Sydor i Krzysztof
Kurasiewicz, Komendant Gminny Grzegorz Kwiecieñ, Sekretarz El¿bieta
Szostek, Skarbnik Tadeusz Pikula oraz
cz³onkowie Prezydium, cz³onkowie
Zarz¹du, oraz Komisja Rewizyjna.
Wœród tematów omawianych na posiedzeniu by³a mowa o æwiczeniach na
obiektach, omówiono przegl¹d sprzêtu, a tak¿e przedstawiono propozycjê
harmonogramu zebrañ sprawozdawczych poszczególnych OSP gminy
Janów Lubelski.
Dodajmy, ¿e w okresie od 21 stycznia
do 19 lutego 2017 roku, w ka¿dej
jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
na terenie gminy Janów Lubelski,
odby³y siê walne zebrania sprawozdawcze. Dnia 21 stycznia odby³o siê
zebranie OPS Momoty Dolne, 25
stycznia OPS Bia³a, 28 stycznia OPS
Momoty Górne, 29 stycznia OSP
Janów Lubelski, 4 lutego OSP Ujœcie,
11 lutego OSP Zofianka Górna,17
lutego ZOSP, 19 lutego OSP £¹¿ek
Ordynacki.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Informacja
DOKUMENTY
ZASTRZE¯ONE
Zwi¹zek Banków Polskich od kilku lat
prowadzi kampaniê informacyjn¹ systemu
DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE. System ten
chroni osoby, które utraci³y swoje dokumenty to¿samoœci. Ogranicza mo¿liwoœci ich póŸniejszego
wykorzystania do celów przestêpczych pope³nianych w imieniu i na szkodê osoby, która dokumenty utraci³a.
Wiêcej informacji na temat kampanii znajduj¹
siê na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl
W przypadku skradzionych lub zagubionych
kart p³atniczych aby je zastrzec wystarczy
zadzwoniæ po numer telefonu (+48) 828 828 828.

na terenie powiatu, z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia œwi¹teczne
i noworoczne. W przyjaznej atmosferze rozpoczê³a siê czêœæ
nieoficjalna, która trwa³a do póŸnych godzin nocnych. Kilka
osób z przyczyn zdrowotnych nie mog³o uczestniczyæ
w spotkaniu, o czym wspomina³ Jerzy Bielecki. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e wœród cz³onków przybywa coraz wiêcej
ludzi m³odych.
Tekst i foto: Jan Machulak

Janów Lubelski najlepsz¹
miejscowoœci¹
wypoczynkow¹ i rekreacyjn¹
w województwie lubelskim
Do 31 stycznia br. trwa³o g³osowanie internetowe na najlepsze
miejscowoœci wypoczynkowe i rekreacyjne w poszczególnych
regionach. Z ka¿dego z województw, Polska Organizacja Turystyczna
zaproponowa³a 5 atrakcyjnych miejsc, które posiadaj¹ walory
przyrodnicze i krajobrazowe, a tak¿e zaplecze turystyczne do
wypoczynku i rekreacji. Z województwa lubelskiego – Janów Lubelski,
Krasnobród, Na³êczów, Okuninka, Zwierzyniec. Dziêkujemy wszystkim,
którzy oddali swój g³os, którzy g³osowali do ostatniej minuty, do ostatnich
sekund. Ró¿nica g³osów pomiêdzy zwyciêskim Janowem Lubelskim,
a drugim Krasnobrodem wynios³a zaledwie 0,2 % g³osów ! 1. Janów
Lubelski 42,7 % g³osów, 2. Krasnobród 42,5 % g³osów, 3. Zwierzyniec
10,1%, 4. Na³êczów 2,9 %, 5. Okuninka 1,8 %
Zapraszamy od odwiedzenia naszego regionu nie tylko w sezonie letnim.
Niech tym mi³ym zaproszeniem jest fotografia, któr¹ zamieszczamy
poni¿ej w galerii. Dodajmy, ¿e konkurs zosta³ zorganizowany przez
Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Podaruj 1 % podatku
dzieciom æwicz¹cym
w Janowskim Klubie
Karate Tradycyjnego
Janowski Klub Karate Tradycyjnego istnieje
od 19.01.2016. Pomimo krótkiej dzia³alnoœci
klubu dzieci, które æwicz¹ w JKKT zdobywa³y
w 2016 liczne medale min. w Pucharze Œwiata,
Pucharze Polski oraz w wielu innych turniejach
karate tradycyjnego. Wp³aty z 1 % podatku przekazanego przez
Pañstwa zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie min. obozów
szkoleniowych, startów w zawodach, zakup dresów klubowych,
organizacjê zawodów.
KRS 0000184074 Koniecznie dopisek na rocznym rozliczeniu
podatkowym „KARATE”
Darowizny na konto 33 1240 2757 1111 0010 6991 8006.
Dziêkujemy!
Zarz¹d Janowskiego Klubu Karate Tradycyjnego
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Rok 2016 w naszym obiektywie
Miniony rok mo¿na podpisaæ rokiem
jubileuszy i rocznic. Dnia 1 kwietnia 2016
roku, Zak³ad Gospodarki Komunalnej
œwiêtowa³ 20.lecie powstania. Dnia 1 maja
2016 roku, mia³y miejsce uroczyste obchody
110-lecia powstania Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim, 29 maja
odby³y siê Wojewódzkie Obchody Dnia
Stra¿aka po³¹czone z Jubileuszem 60-lecia
powstania Komendy Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w Janowie Lubelskim. W czerwcu,
a dok³adnie 18 czerwca 2016 roku
uczestniczyliœmy w Jubileuszu 20.lecia
powstania Parafii pw. Œw. Jadwigi Królowej.
W tym samym miesi¹cu, 10 lat swojej
dzia³alnoœci obchodzi³o Stowarzyszenie
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Leœny Kr¹g”
w Janowie Lubelskim. Tak¿e po raz
dziesi¹ty spotkaliœmy siê w lipcu 2016 roku,
w £¹¿ku Garncarskim na Ogólnopolskim
Spotkaniu Garncarskim, którego organizatorem jest Muzeum Regionalne w Janowie
Lubelskim. Natomiast 23 wrzeœnia 2016
roku, 70. lecie powstania œwiêtowa³ Zespó³
Szkó³ Technicznych w Janowie Lubelskim,
zaœ 30 wrzeœnia uczestniczyliœmy w obchodach 100.lecia powstania Publicznej
Szko³y Podstawowej w Bia³ej. W paŸdzierniku 50.lecie powstania œwiêtowa³o ko³o
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Janowie Lubelskim.
Oprócz piêknych Jubileuszy wnosz¹cych
w nasze ¿ycie wiele wspomnieñ i refleksji,
miniony rok zapisa³ siê tak¿e pod wzglêdem
interesuj¹cych wydarzeñ na skalê województwa, czy ogólnopolsk¹. Nale¿y wspomnieæ o tym, ¿e po raz pi¹ty Parafialny Klub
Sportowy „Jadwiga” zosta³ Mistrzem Polski
w Pi³kê No¿n¹ Liturgicznej S³u¿by O³tarza.
Mistrzostwa odby³y siê w dniach 1-2 maja
2016 roku w Rzeszowie. Podczas Œwiatowego Festiwalu Karate, jaki odby³ siê 14-15
paŸdziernika br. w Krakowie, 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. To by³ z pewnoœci¹ sportowy
rok - mówimy, gdy wspominamy uroczystoœæ podsumowania Wojewódzkiego
Wspó³zawodnictwa Sportowego Szkó³ w roku 2015/2016, która odby³a siê 26 paŸdziernika. Podczas spotkania zosta³y og³oszone
wyniki. Publiczna Szko³a Podstawowa
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim zajê³a I miejsce w kategorii
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej.
Warto przypomnieæ, i¿ w minionym roku od
20 do 24 lipca, goœciliœmy w Janowie Lubelskim pielgrzymów z W³och, którzy przyjechali do Polski na Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Natomiast w dniach 1-3 wrzeœnia
206 roku w Szklarni k/Janowa Lubelskiego
odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego
i Ochrony Œrodowiska EKO - LAS.
Nie zapomnijmy, ¿e w 2016 roku uczestniczyliœmy w wydarzeniach patriotyczno religijnych (Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych, Uroczystoœci 3. Majowe, Szósta
Rocznica Katastrofy Smoleñskiej, w uroczystych obchodach walk partyzanckich na
Porytowych Wzgórzu, w obchodach zakoñczenia Dzia³añ Obronnych p³k. Tadeusza
Zieleniewskiego w Momotach Górnych,
w uroczystych obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci). Ju¿ po raz VIII wyruszyliœmy
Szlakiem Leœnego Skarbca, po raz XII
uczestniczyliœmy w Festiwalu Artystów
Filmu i telewizji FART, a po raz XIV
w Festiwalu Kaszy Gryczaki.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Szlakiem „Bia³ego Kruka” przez Lasy Janowskie

W niedzielne œnie¿nobia³e przedpo³udnie 15 stycznia na terenie Parku
Rekreacji ZOOM NATURY spotkali siê
mi³oœnicy turystyki rowerowej, aby wzi¹æ
udzia³ w maratonie zimowym. Byli to
zawodowcy i amatorzy. Obok tych, którzy
za sob¹ maj¹ niejedno podium, i nie jeden
tysi¹c przejechanych kilometrów, stanêli
i ci, dla których rower to forma rekreacji.
Udzia³ w zawodach wziê³o przesz³o 80 osób,
w tym zawodnicy z Lublina, Warszawy,
Kraœnika, Stalowej Woli, Be³¿yc, Zarzecza,
Pysznicy, Niska, Bi³goraju. Z Powiatu
Janowskiego byli to zawodnicy z Janowa
Lubelskiego, Modliborzyc i Krzemienia.
Goœciem specjalnym, a tak¿e zawodnikiem
by³ Cezary Zamana - zwyciêzca Tour De
Pologne z 2003 roku. Zwyciêzc¹ maratonu
zosta³ Grzegorz Mazur z MetroBikes.pl
(Lublin), czas (1:22:05 minut). Zawodnicy
rywalizowali w kategoriach: mê¿czyŸni
(OPEN, kategoria M1 - do 29 lat, kategoria
M2 - od 30 lat i M3 - starsi), kobiety (OPEN).
Podajemy wyniki. Kobiety (OPEN):
I miejsce - Katarzyna Pyjor (Rowerzyœci ze
Stali), II miejsce - Agnieszka Szymañska
(Bike Club Janów Lubelski), III miejsce Klaudia Kowalska (Rowerzyœci ze Stali).
Mê¿czyŸni kategoria M1 - do 29 lat:
I miejsce - Kamil Rolla (RT ERKADO
Kraœnik), II miejsce - Damian Kowalczyk
(ETI LKKG Lublin), III miejsce - Maciej
Wilk (RT ERKADO Kraœnik). Mê¿czyŸni
kategoria M2 - od 30 lat: I miejsce Grzegorz Mazur (MetroBikes.pl z Lublina),
II miejsce - Emil Joñski (BARAN
CYCLING z Kraœnika), III miejsce - Robert
Flis (PSB Mrówka Team Janów Lubelski).
Mê¿czyŸni kategoria M3: I miejsce Andrzej Miszczuk (In¿ynieria Rowerowa
Lublin), II miejsce - Cezary Zamana
(ZAMANA GROUP Warszawa), III miejsce
- Robert Sawa (In¿ynieria Rowerowa
Lublin). Kategoria OPEN: I miejsce
Grzegorz Mazur z Lublina.
Warto tu powiedzieæ o zawodnikach,
reprezentuj¹cych nasz Powiat Janowski,
w tym Janów Lubelski. A¿ 28 zawodników
by³o z Powiatu Janowskiego (Janów,
Modliborzyce, Krzemieñ), w tym 20 osób
z Janowa Lubelskiego: w kategorii OPEN
jako pierwszy dojecha³ Robert Flis - miejsce
13 (PSB Mrówka Team), Marcin Pawusiak miejsce 16 (Bike Club Janów Lubelski),
Rafa³ Dêbiec - miejsce 19 (PSB Mrówka
Team), Mariusz KuŸnicki - miejsce 21
(Janów Lubelski), Marcin Micha³ek miejsce 22 (Bike Club Janów Lubelski),
Daniel Wojtan - miejsce 25 (Bike Club
Janów Lubelski), Arkadiusz Jachymek miejsce 31 (PSP Mrówka Team), Piotr
Jakubaszek - miejsce 34 (Janów Lubelski),
Pawe³ Wójtowicz - miejsce 37 (Janów
Lubelski), Maciej WoŸnica - miejsce 38
(Janów Lubelski),Piotr Startek - miejsce 41
(Janów Lubelski), Micha³ Wolski - miejsce
43 (Janów Lubelski), Grzegorz Michna miejsce 46 (PAG Janów Lubelski),
Agnieszka Szymañska - miejsce 57 (Bike
Club Janów Lubelski), Dominik Krasa -

miejsce 60 (PSP Mrówka Team), Wojciech
Ma³ek - miejsce 67 (PAG Janów Lubelski),
Krzysztof Basiak - miejsce 68 (Janów
Lubelski), oraz zawodnicy dyskwalifikowani: Marcin Kasprzak, Krzysztof Krawczyk. Zamkniêciem trasy kierowa³ Janusz
Sulowski (Bike Club Janów Lubelski).
Z Modliborzyc w kategorii OPEN jako
pierwszy dojecha³: Mariusz Wieleba miejsce 23 (Modliborzyce), Damian Misiak
- miejsce 26 (GUKS Modliborzyce), Grzegorz Nieborak - miejsce 26 (GUKS Modliborzyce), Tomasz Taradyœ - miejsce 47
(GUKS Modliborzyce), Kamil Skoczylas miejsce 52 (GUKS Modliborzyce), Krzysztof Wieleba - miejsce 55 (Modliborzyce).
Z Iskry Krzemieñ Team w kategorii OPEN:
Tomasz Marczak - miejsce 44, S³awomir Flis
- miejsce 71.
Dodajmy, ¿e statuetki zwyciêzcom wrêcza³
Cezary Zamana, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Prezes Stowarzyszenia Bike Club Janów Lubelski Rados³aw Szymañski oraz Sêdzia G³ówny
Joanna Sajewska. Organizatorzy, przewiduj¹, i¿ przysz³ym roku zainteresowanie
maratonem bêdzie dwukrotnie wiêksze.
Zawodnicy bior¹cy udzia³ w I edycji
zawodów, nie ukrywaj¹, i¿ w 2018 roku,
przyjad¹ na II Zimowy Maraton Rowerowy
do Janowa Lubelskiego. Dziœ pozosta³y
niezapomniane wspomnienia i wra¿enia,
które nie da siê opisaæ. Udzia³ w maratonie
by³ nie tylko sprawdzeniem swojej kondycji
fizycznej, swoich mo¿liwoœci, to nie tylko
integracja mi³oœników rowerowych „wypraw”, to tak¿e propagowanie aktywnej
formy spêdzenia czasu na rowerze. To
promocja Lasów Janowskich, Janowa
Lubelskiego, to w koñcu prze¿ycie nie-

Od lewej: Emil Joñski, Grzegorz Mazur, Robert Flis

zwyk³ej przygody. I tak¹ przygod¹ by³
I Zimowy Maraton Rowerowy w Janowie
Lubelskim. A¿ 26 km ró¿norodnie ukszta³towanej trasy po malowniczych okolicach
Lasów Janowskich. Pozostaje pogratulowaæ
pomys³u i organizacji tego „sportowego
spotkania” Stowarzyszeniu Bike Club. Nad
sprawnym przebiegiem imprezy czuwa³o
Biuro Zawodów, czyli Rados³aw Szymañski, Janusz Sulowski, Tomasz Fusiara,
Micha³ G¹bka, Ryszard Majkowski, Joanna
Sajewska. A dziœ BIKE CLUB zaprasza
wszystkich na Mazovia MTB Maraton, jaki
odbêdzie siê 17 czerwca 2017 roku podczas
tegorocznych Dni Janowa Lubelskiego.
Warto tu podkreœliæ, ¿e impreza zosta³a
zorganizowana przy udziale nastêpuj¹cych
sponsorów: Gminy Janów Lubelski, Nadleœnictwa Janów Lubelski, Parku Rekreacji
ZOOM NATURY, Janowskiego Oœrodka
Kultury, PSB Mrówka Janów Lubelski,
XLIGHT reklama&fotografia Przemys³aw
Ko³tyœ, Restauracja Hetmañska, INKOM
Sklep Komputerowy, Klub Bilardowy
„BREAK” M. A. Szabat, oraz przy udziale
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Bia³ej
Pierwszej i wolontariuszy. Dodajmy, ¿e
obecnie Stowarzyszenie Bike Club Janów
Lubelski liczy oko³o 20 cz³onków (Janusz
Sulowski, Rados³aw Szymañski, Marcin
Kasprzak, Tomasz Fusiara, Micha³ G¹bka,
Sylwester Skubik, Ryszard Majkowski,
Marcin Micha³ek, Marcin Pawusiak, Daniel
Wojtan, Wojciech Mazur, Mariusz KuŸnicki,
Micha³ Gawron, Micha³ Wolski, Adrian
Torba), wœród nich i kobiety: Agnieszka
Szymañska, Joanna Sajewska, Izabela
Wolska. Do zobaczenia za rok na szlaku
„Bia³ego Kruka”!
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Od lewej: Burmistrz - Krzysztof Ko³tyœ, Cezary Zamana

Mariusz Wieleba

Robert Flis

Janusz Sulowski
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Noworoczny prezent od Fortaco
dla Oddzia³u Dzieciêcego janowskiego szpitala
Oddzia³ dzieciêcy charakterystyczny jest
pod tym wzglêdem, i¿ pacjentami s¹ ci
najm³odsi, wymagaj¹cy opieki, uwagi,
zabawy. Aby te chwile w szpitalu nie
kojarzy³y siê tylko wy³¹cznie z chorob¹,
w takich oddzia³ach funkcjonuj¹ œwietlice.
Miejsca zabawy, pobytu. Tak¹ œwietlicê
posiada i Oddzia³ Dzieciêcy janowskiego
szpitala, która dziêki finansowemu wsparciu
Fortaco nabra³a nowego wizerunku. Firma
nie tylko wyremontowa³a œwietlicê: zosta³y
pomalowane œciany, po³o¿ona nowa wyk³adzina, ale tak¿e zakupi³a rolety, mebelki
(szafki, pó³ki, stoliki, krzese³ka), wymieni³a
oœwietlenie, zakupi³a telewizor. Ca³oœæ
przedsiêwziêcia wysz³a z inicjatywy pracowników Fortaco. Jak zaznacza Gra¿yna
Nizio³ - Pielêgniarka Oddzia³owa: „Po
telefonie Magdaleny Wojciechowskiej Golec z Fortaco, po jej zapytaniu - jaka jest
nasza najwiêksza potrzeba? Decyzja jednog³oœnie pad³a na œwietlicê. Zale¿y nam,
aby stworzyæ bardzo dobre warunki naszym
pacjentom. Myœlê, ¿e œwietlica jest takim
przyk³adem. Jest miejscem gdzie rodzic
mo¿e w dogodnych warunkach przebywaæ
ze swoim dzieckiem”.
„Nie ukrywam, ¿e na oddziale dzieciêcym
jest du¿o potrzeb” - dodaje lek. med.
Gabriela Borowska - Kierownik Oddzia³u „mówiê tu o wyposa¿eniu wszystkich sal,
a mam na myœli ³ó¿ka, szafki. Ostatni remont
oddzia³ przechodzi³ w 2002 roku. Oddzia³
dzieciêcy jest oddzia³em pierwszej referencji, najbardziej podstawowym oddzia³em
pediatrycznym. Iloœæ dzieci w du¿ym
stopniu zale¿y od sezonowoœci. Mo¿emy siê
domyœleæ, ¿e zim¹ jest wiêcej.
Nasi pacjenci to nie tylko mieszkañcy powiatu janowskiego, ale tak¿e bi³gorajskiego,
ni¿añskiego. To mali pacjenci, a ci najm³odsi
przebywaj¹ tu z rodzicami. Myœlê, ¿e jak
najlepsza opieka medyczna w po³¹czeniu
z warunkami bytowymi jest bardzo wa¿na

Foto: Fortaco
dla ka¿dego pacjenta. Nowa œwietlica
pozwoli umiliæ dzieciom czas przebywania
w szpitalu i chocia¿ na chwilê zapomnieæ
o swojej chorobie” - podsumowuje Pani
Kierownik Oddzia³u.
Na oddziale dzieciêcym pracuje dwóch
lekarzy na pe³ny etat. Jest to Kierownik
Oddzia³u - lek. med. Gabriela Borowska
oraz Zastêpca Oddzia³u - lek. med. Gra¿yna
Skibiñska - Kawiak oraz dwóch lekarzy
zatrudnionych na czêœciowych etatach: lek.
med. Edyta Robak i lek. med. Zdzis³aw
Sa³dan. Ponadto pracuje 11 pielêgniarek,
1 sekretarka medyczna. Pielêgniark¹ oddzia³ow¹ jest Pani Gra¿yna Nizio³. W obecnym
czasie, jak wspomina w rozmowie Gabriela
Borowska - „mamy jedn¹ rezydentkê. Pani¹
Agatê Rz¹d”.
Przypomnijmy, ¿e oddzia³ dzieciêcy wspó³pracuje z Oddzia³em Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przypadkach nag³ego
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta wymagaj¹cego natychmiastowej ingerencji
lekarza anestezjologa, z Pracowni¹ Endoskopow¹ w zakresie diagnostyki chorób
uk³adu pokarmowego oraz innymi oddzia³ami janowskiego szpitala w zale¿noœci
od potrzeb i rodzaju chorób dziecka.

Od lewej: Dyrektor SPZZ OZ w Janowie Lubelskim – Renata Ciupak,
Pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Dzieciêcego – Gra¿yna Nizio³,
Zastêpca Dyrektora – lek. med. Janusz Popielec,
Kierownik Oddzia³u Dzieciêcego – lek. med. Gabriela Borowska,
Rezydentka – Agata Rz¹d.
Renata Ciupak - Dyrektor Samodzielnego tora dodaje, i¿ „czêœæ remontów, w tym
Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki termomodernizacja jest przewidziana w prozdrowotnej w Janowie Lubelskim podkre- jektach, które zosta³y z³o¿one przez Samoœla, ¿e „szpital na pewno bêdzie czeka³ dzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
remont. Obecnie zaczynam diagnozowaæ Zdrowotnej w Janowie Lubelskim”.
problemy ka¿dego z oddzia³ów. Pod k¹tem
Tekst i foto: Dorota Kozdra
funkcjonowania, jak i stanu technicznego”.
Zdjêcia œwietlicy przed remontem:
Lek. med. Janusz Popielec - Zastêpca DyrekArchiwum FORTACO

„Rotary to uczynnoœæ ponad potrzeby w³asne” -

Rotariañski Bal Charytatywny 2017
W dniu 14 stycznia 2017 r.,
w hotelu „Duo”, odby³ siê charytatywny bal rotariañski zorganizowany przez Klub Rotary Janów
Lubelski. G³ównym celem balu by³o
zgromadzenie funduszy na dofinansowanie wypoczynku dzieci
z miejscowej Placówki Opiekuñczo
Wychowawczej „Promyk”. Wœród
zaproszonych goœci byli przedstawiciele zaprzyjaŸnionych Klubów
Rotary ze S³owacji i Ukrainy oraz
kluby polskie, a tak¿e sympatycy
naszego klubu z Modliborzyc i Janowa Lubelskiego dla których ponad
w³asn¹ korzyœæ liczy siê przede
wszystkim dobro drugiego cz³owieka. £¹cznie w balu uczestniczy³y
92 osoby. Do tañca porywa³a 20
osobowa Olek Orkiestra, a swoim
piêknym g³osem w mini recitalu
urzek³a nas Agnieszka Wiechnik.
W niedzielê 15 stycznia, chêtni uczestniczyli w kuligu w przeœlicznych
Lasach Janowskich. Ca³kowity
dochód wraz z koszem s³odkoœci
i czekoladami, Zarz¹d Klubu przekaza³ na rêce Pani Dyrektor Placówki
„Promyk”. Sukces imprezy spowodowa³, i¿ cz³onkowie janowskiego
Klubu Rotary zdecydowali powróciæ
do tradycji organizowania corocznych bali charytatywnych. Najbli¿szy za rok.
Dziêkujemy Wszystkim, a dzieciakom ¿yczymy wspania³ego wypoczynku.
Antoni Florczak

10.

Renata Ciupak - Dyrektor
janowskiego szpitala
Podczas dzisiejszej tj. 12 stycznia
br., Rady Spo³ecznej Szpitala oficjalnie
poinformowano, i¿ nowym Dyrektorem
Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim zosta³a Renata
Ciupak.
Przypomnijmy, ¿e Pani Renata kierowa³a wczeœniej Œrodowiskowym
Domem Samopomocy w Janowie
Lubelskim, by³a pracownikiem Oœrodka
Interwencji Kryzysowej, a w ostatnich
latach Dyrektorem Zak³adu Aktywnoœci
Zawodowej.
Wczeœniej (od 2012 roku) Dyrektorem janowskiego szpitala by³ Andrzej
Wiœniewski.
Dodajmy, ¿e na spotkaniu obecni byli tak¿e Wójtowie i Burmistrzowie
Powiatu Janowskiego, zwi¹zkowcy, oraz pracownicy szpitala.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

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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O reformie oœwiaty, rewitalizacji i bud¿ecie 2017 roku

wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Ko³tysiem

Warsztaty z Rewitalizacj¹ z udzia³em m³odzie¿y
Obecny rok, to czas zmian w oœwiacie,
to czas nowych inwestycji, ale tak¿e
realizacji przedsiêwziêæ rozpoczêtych
w 2016 roku. Jak ka¿dy nowy rok, tak i ten
dla gminy Janów Lubelski rozpocz¹³ siê
uchwalaniem nowego bud¿etu. Niektóre
z zadañ, które gmina zamierza zrealizowaæ w niniejszym 2017 roku wynikaj¹ ze
zmian prowadzonych przez reformy rz¹dowe. W minionym roku by³ to Program
500+, w obecnym jest to reforma oœwiaty.
Jest to tak¿e lokalny program rewitalizacji, nad którym prace rozpoczê³y siê
w po³owie 2016 roku, a tak¿e nowe zadania, podjête przez nasz¹ gminê, chocia¿by
prace nad bud¿etem obywatelskim. Jak
reforma oœwiaty wp³ynie na restrukturyzacje szkolnictwa w naszej gminie? Maj¹c
na uwadze, i¿ na ternie gminy funkcjonuje Publiczne Gimnazjum niewchodz¹ce
w sk³ad Zespo³u Szkó³. Czy w zwi¹zku
z tym bêdziemy mieli do czynienia
z przekszta³ceniem szkó³? Na wy¿ej postawione pytania odpowie nam Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ.
Porozmawiamy tak¿e na temat planowanych dzia³añ samorz¹du janowskiego
dotycz¹cych opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji naszej gminy,
a tak¿e o nowych inwestycjach. Przybli¿ymy Pañstwu równie¿ temat bud¿etu
obywatelskiego, który bêdzie mia³ wp³yw
na kolejne zadania i przedsiêwziêcia
podejmowane w przysz³oœci przez janowski samorz¹d.
D.K. - Obecny rok w samorz¹dach
gminnych bêdzie zdominowany przez
reformê oœwiaty. Panie Burmistrzu,
proszê powiedzieæ, jak bêdzie wygl¹daæ
wdra¿anie niniejszej reformy na terenie
naszej gminy? Czy pojawi siê nowa sieæ
szkó³ i przedszkoli?
KK. - Terminy narzucone gminom s¹
krótkie, dlatego te¿ decyzje musimy podejmowaæ szybko. Tym niemniej cieszy mnie,
¿e wspólnie z Dyrekcjami i Nauczycielami
zainteresowanych szkó³, zwi¹zkami zawodowymi i z Radnymi Rady Miejskiej,
doszliœmy do wspólnych wniosków dotycz¹cymi nowej sieci szkó³ i przedszkoli.
Odbyliœmy równie¿ spotkanie z zainteresowanymi rodzicami uczniów szko³y podstawowej. Projektuj¹c now¹ sieæ szkó³ i przedszkoli braliœmy pod uwagê przede wszystkim dobro naszych dzieci przedszkolnych
i uczniów szkó³. Bêdziemy siê staraæ, aby
zapewniæ im jak najlepsze warunki do
wychowania, nauki i rozwoju osobistego.
Drugim bardzo wa¿nym aspektem jest nasza
troska o miejsca pracy dla nauczycieli
i pracowników obs³ugi.
Choæ w wyniku reformy za dwa lata gminy
strac¹ ca³y jeden rocznik szkolny, a co za tym
idzie dostaniemy mniejsz¹ o ponad milion
z³otych subwencjê oœwiatow¹ bêdziemy
d¹¿yæ do tego, aby uchroniæ jak najwiêksz¹
iloœæ zagro¿onych zwolnieniami nauczycieli
i pracowników. Trzeci¹ przes³ank¹ maj¹c¹

wp³yw na nasze decyzje jest optymalne
wykorzystanie naszej bazy oœwiatowej.
D.K. - Przypomnijmy, i¿ na terenie naszej
gminy funkcjonuj¹ dwa gimnazja. Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Bia³ej i Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim. Dzia³ania reformy
edukacji najbardziej odczuje tu janowskie gimnazjum, które nie wchodzi
w sk³ad Zespo³u Szkó³. W zwi¹zku z tym
rodzi siê pytanie – jakie plany bêd¹
poczynione wobec budynku gimnazjum?
K.K. - Jak wspomnia³em wczeœniej, bior¹c
pod uwagê wymienione czynniki postanowiliœmy, ¿e w naszym mieœcie bêdzie jedna
szko³a podstawowa, gdy¿ docelowo pomieœci ona wszystkie roczniki pocz¹wszy od
klasy pierwszej do ósmej, bez koniecznoœci
nauczania w systemie dwuzmianowym. Aby
tak siê sta³o musimy przenieœæ z tej szko³y
oddzia³y przedszkolne. W budynku gimnazjum chcemy urz¹dziæ przedszkole, które
przejmie zarówno szeœciolatki ze szko³y
podstawowej jak te¿ dzieci z przedszkola na
ulicy Œwierdzowej. Odpowiadaj¹c na sygna³y p³yn¹ce od naszych mieszkañców
w budynku gimnazjum chcemy utworzyæ
tak¿e ¿³obek.
D.K. - Kiedy mo¿emy spodziewaæ siê
pierwszych prac w tym kierunku?
K.K. - Obecnie wraz z projektantami
analizujemy zakres potrzebnych prac
adaptacyjnych. Jeœli nie bêdzie potrzeby
wielkiej przebudowy obiektu, postaramy siê
wykonaæ wszystko w wakacje roku
przysz³ego, aby we wrzeœniu 2018 roku
funkcjonowa³o ju¿ nowe przedszkole i - jeœli
siê uda - tak¿e ¿³obek. Ostatni rocznik
wygaszanego gimnazjum w roku szkolnym
2018/2019 zmieœci siê w budynku szko³y
podstawowej. Jeœli chodzi o zmiany w pozosta³ych szko³ach, to w Bia³ej, Momotach
i £¹¿ku bêd¹ funkcjonowaæ oœmioletnie
szko³y podstawowe z punktami przedszkolnymi.
D. K. - Drugim wiod¹cym tematem tego
roku bêdzie opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji. Panie Burmistrzu, proszê przybli¿yæ czytelnikom,
na czym polega niniejszy program…
K. K. - Przypomnê, ¿e programy rewitalizacji maj¹ na celu zdiagnozowanie problemów spo³ecznych wystêpuj¹cych w gminach i zaprojektowanie dzia³añ, które te
problemy bêd¹ niwelowaæ. To bêd¹ programy wieloletnie sk³adaj¹ce siê zarówno
z projektów inwestycyjnych, jak te¿ z tak
zwanych dzia³añ „miêkkich” przeciwdzia³aj¹cych wystêpuj¹cym problemom w zakresie niewystarczaj¹cego dostêpu wszystkich
mieszkañców do ró¿nego typu us³ug spo³ecznych. Chodzi o to, ¿eby przeciwdzia³aæ
zjawisku wykluczenia spo³ecznego poprzez
w³¹czanie w nurt ¿ycia spo³eczno-gospodarczego mieszkañców bêd¹cych w trudnej
sytuacji ¿yciowej. Dodam, ¿e nasza gmina
przeprowadzi³a diagnozê wystêpuj¹cych
u nas problemów pog³êbion¹ o ponad 600

ankiet wype³nionych przez naszych mieszkañców. Obecnie, po wielu spotkaniach
z mieszkañcami, jesteœmy na etapie zg³aszania pomys³ów na rewitalizacjê naszej gminy.
Czekamy na propozycje ze strony przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych
i mieszkañców. Odpowiadaj¹c na pytanie,
zaznaczê, ¿e pracujemy nad kilkoma projektami, które chcemy zrealizowaæ w najbli¿szym czasie.
D.K. - Jakie przedsiêwziêcia planuje
realizowaæ nasza gmina w ramach tego
Programu?
K.K. - W przysz³ym roku planujemy rozpocz¹æ przebudowê dworca autobusowego
wraz z now¹ aran¿acj¹ rynku. Równie¿
w przysz³ym roku przewidujemy utworzenie
dziennego domu pobytu dla osób starszych,
na który chcemy przebudowaæ ca³y parter
budynku, w którym mieœci siê Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej. Kolejnym projektem
jest wspominana ju¿ przeze mnie przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole
i ¿³obek. Zamierzamy równie¿ na bazie
Domu Nauczyciela stworzyæ centrum aktywnoœci i integracji spo³ecznej. W tym
Centrum utworzymy nowoczesn¹ bibliotekê
rozbudowan¹ o czêœæ multimedialn¹, w której bêdzie mo¿na wypo¿yczaæ filmy, audiobooki, p³yty, ale te¿ na miejscu bêdzie mo¿na
pos³uchaæ muzyki, pograæ w gry komputerowe i planszowe. Na piêtrze chcemy
lepiej przystosowaæ i wykorzystywaæ do
spotkañ naszych mieszkañców istniej¹c¹
salê wraz z zapleczem. Ca³y budynek ma byæ
poddany g³êbokiej termomodernizacji
i modernizacji wewnêtrznej. Myœlimy o tym,
aby w tym budynku stworzyæ dobre warunki
do dzia³ania dla janowskich organizacji
pozarz¹dowych. Kolejnym projektem, który
zg³aszaj¹ nasi mieszkañcy jest rewitalizacja
parku Misztalec, obejmuj¹ca budowê alejek,
oœwietlenia, monitoringu, placu zabaw, si³owni zewnêtrznej i modernizacjê oczka wodnego. Realizacja tego projektu rozpocznie
siê w tym roku a bêdzie zakoñczona w roku
przysz³ym. Równie¿ w tym roku planujemy
rozpocz¹æ budowê nowego zaplecza szatniowo - socjalnego wraz z trybunami na
stadionie miejskim. Bêdzie to pierwszy etap
modernizacji naszego stadionu. Wymienione przeze mnie projekty bêd¹ realizowane
przy za³o¿eniu, ¿e uda nam siê pozyskaæ
dofinansowanie zewnêtrzne. Oprócz tych
zadañ bêdziemy realizowaæ na terenie ca³ej
gminy wiele innych zadañ zapisanych
w bud¿ecie na 2017 rok. Zapowiada siê
kolejny, pracowity i jednoczeœnie dobry dla
naszej gminy rok.
D.K. - Wœród nowych najwiêkszych zadañ
gminy w 2017 roku jest tak¿e inwestycja
dotycz¹ca monta¿u kolejnych instalacji
solarnych i kolejnych pieców na pellet.
Niejednego mieszkañca zainteresowanego tym temat ciekawi terminy monta¿u
tych instalacji. Pani Burmistrzu, jak
wygl¹daj¹ prace w zakresie tego zadania?

K. K. - Jesteœmy tu¿ przed og³aszaniem
przetargów na monta¿ solarów. Przetarg bêdzie trwa³ oko³o 2 miesi¹ce, wiêc pierwsze
instalacje powinny byæ montowane za kilka
miesiêcy. Zak³adamy, ¿e w tym roku
wykonamy co najmniej po 200 instalacji
solarnych z naszych dwóch projektów, ale
bêdziemy d¹¿yli do tego, aby wykonawcy
wykonali wszystkie 607 instalacji. Jeœli
chodzi o monta¿ 275 pieców chcemy to
wykonaæ do koñca przysz³ego roku.
D. K. - Jak wspomnieliœmy wczeœniej
nowe przedsiêwziêcie bêd¹ mogli zg³aszaæ
tak¿e mieszkañcy naszego miasta. Mowa
tu o tzw. Bud¿ecie Obywatelskim, który
w przysz³oœci ma zamiar wprowadziæ nasza gmina. Na czym polega wspomniany
Bud¿et Obywatelski i jakie jest jego znaczenie dla mieszkañców Janowa Lubelskiego?
K. K. - Na pocz¹tku wyjaœniê, ¿e Bud¿et
Obywatelski to wydzielona kwota w ramach
bud¿etu gminy, która zostanie rozdzielona
na projekty zg³aszane przez mieszkañców,
czyli obywateli - st¹d nazwa. Jak wiemy,
w naszej gminie, na terenach wiejskich,
dzia³a jedna z kilku mo¿liwych form bud¿etu
obywatelskiego w ramach funduszu so³eckiego. Mieszkañcy poszczególnych so³ectw
w ramach zebrañ decyduj¹, na co przeznaczyæ przyznane im kwoty. Teraz chcielibyœmy daæ tak¹ mo¿liwoœæ równie¿ mieszkañcom miasta. Do tej pory ws³uchiwaliœmy siê
w postulaty naszych mieszkañców podczas
spotkañ osiedlowych i ogólno miejskich,
a nastêpnie staraliœmy siê te wnioski realizowaæ. I jeœli mamy na myœli wiêksze przedsiêwziêcia tak bêdzie nadal. Natomiast do bud¿etu obywatelskiego mieszkañcy bêd¹ mogli
zg³aszaæ ma³e przedsiêwziêcia o kwotach
maksymalnych od kilku do kilkudziesiêciu
tysiêcy z³otych.
D.K. - Zatem, Panie Burmistrzu o jakiœ
przedsiêwziêciach jest mowa?
K.K. - Proponowane przedsiêwziêcia bêd¹
mog³y dotyczyæ zarówno drobnych inwestycji, zakupów, czy te¿ pomys³ów na ciekawe
i po¿yteczne inicjatywy spo³eczne mieszcz¹ce siê w katalogu zadañ gminy. Po zg³oszeniu ró¿nych pomys³ów i ich weryfikacji
przez powo³an¹ komisjê odbêdzie siê
g³osowanie przez mieszkañców miasta. Do
g³osowania chcemy uprawniæ równie¿
m³odzie¿ od 16 roku ¿ycia. Mamy nadziejê,
¿e bud¿et obywatelski uaktywni nasz¹
lokaln¹ spo³ecznoœæ i pojawi¹ siê ciekawe
inicjatywy. O szczegó³ach bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie siê w tym roku. Na pocz¹tek
mamy zamiar rozdysponowaæ w ten sposób
100 tysiêcy z³otych. Ju¿ dzisiaj zachêcam do
myœlenia o projektach. Te zwyciêskie bêd¹
realizowane w roku przysz³ym.
D. K. - Dziêkujê za rozmowê.
K. K. - Dziêkujê i za poœrednictwem
gazety pozdrawiam naszych mieszkañców.
Dorota Kozdra
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Rada Miejska i szko³y podstawowe
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Ewa Janus na pocz¹tku
sesji, na podstawie autopoprawki za zgod¹ Radnych zdjê³a
z obrad uchwa³ê dotycz¹c¹ ustalenia op³at i stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX sesja Rady
Miejskiej, która odby³a siê 3.02.2017 roku zdominowana
by³a dyskusj¹ na temat projektu dostosowania sieci szkó³
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Propozycjê uchwa³y przedstawi³ Zbigniew Flis - Dyrektor
Zak³adu Szkó³ i Obs³ugi Przedszkoli. Podjêto uchwa³ê na
podstawie, której Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego klasy I-III
przekszta³ca siê w oœmioletni¹ Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi. Publiczne Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w³¹czy siê do Publicznej Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim, która podejmie dzia³alnoœæ z dniem 1.09.2017
roku. Publiczne Gimnazjum w Bia³ej w³¹czy siê do
oœmioklasowej Publicznej Szko³y Podstawowej im.
T. Koœciuszki, która rozpocznie dzia³alnoœæ 1.09.2017 r.
Szko³a Podstawowa Fundacji "Elementarz" im. Ignacego
£ukasiewicza w £¹¿ku Ordynackim o strukturze
organizacyjnej klas I-III przekszta³ci siê w oœmioletni¹
szko³ê podstawow¹ o strukturze organizacyjnej klasy I-IV.

Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych
o strukturze organizacyjnej klasy I-III zostanie przekszta³cona w oœmioletni¹ szko³ê podstawow¹ z klasami IIV. W szko³ach prowadzonych przez gminê oddzia³y
przedszkolne prowadzone bêd¹ w Publicznej Szkole
Podstawowej w Momotach, w Janowie Lubelskim, w Bia³ej
oraz w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz“ w £¹¿ku
Ordynackim. Natomiast szczegó³y dotycz¹ce rozlokowania
poszczególnych klas szko³y podstawowej, czy w budynku

obecnego gimnazjum, czy w szkole podstawowej w Janowie
Lubelskim, rozstrzygniête bêd¹ w okresie póŸniejszym.
Do rozstrzygniêcia pozostaje sprawa remontu budynku
gimnazjum i ewentualne dostosowanie do przeniesienia
oddzia³ów przedszkolnych. Byæ mo¿e trzeba bêdzie podj¹æ
kroki w celu utworzenia ¿³obka, o co domagaj¹ siê m³odzi
rodzice. Ustalono tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ nauczycieli realizuj¹cych etat ³¹czony. Sieæ
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminê
obejmie Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole Nr 1
z Oddzia³ami Integracyjnymi przy ul. Ogrodowej oraz
Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole Nr 3 przy ulicy Jana
Paw³a II.
Rada zatwierdzi³a plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017
rok. Wœród informacji, Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
poinformowa³ o poczynionym rozeznaniu w sprawie
budowy mieszkañ w Janowie Lubelskim w ramach
krajowego programu "MIESZKANIE PLUS". Trwaj¹ prace
nad pozyskaniem œrodków na remont boiska przy Szkole
Podstawowej w Janowie Lubelskim. Dokonano zmian
w bud¿ecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, sesja zosta³a zamkniêta.
Tekst i foto: Jan Machulak

Dynamiczny wzrost inwestycji PGKiM Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
W 2016 roku PGKiM Sp. z o.o. zakoñczy³a rozliczenie
modernizacji jednego z najwa¿niejszych odcinków
kolektora sanitarnego w naszym mieœcie. W ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
w ramach dzia³ania 1.1 Gospodarka wodno - œciekowa
w aglomeracjach powy¿ej 15 tys. Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyska³o 80%
dofinansowania do realizacji inwestycji o wartoœci ok. 2,5
mln z³. Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej mia³o miejsce
w Lublinie w dniu 23.06.2015 roku. Wykonawc¹ robót
bêdzie wy³oniona w wyniku przetargu firma Skañska.
D³ugoœæ modernizowanego odcinka kolektora wynosi ok.
1 km. Zmodernizowany kolektor sanitarny obs³uguje
pó³nocno - zachodni¹ czêœæ naszego miasta w tym strefê
ekonomiczn¹. Modernizacja by³a konieczna z powodu
fatalnego stanu technicznego kolektora stwarzaj¹cego
zagro¿enie dla œrodowiska oraz koniecznoœci zwiêkszenia
jego przepustowoœci w zwi¹zku z planowanym skanalizowaniem miejscowoœci Bia³a. W wyniku modernizacji
zosta³ wykonany nowy kolektor o przekroju fi 400
(dotychczasowy kolektor fi 250) na odcinku od
ul. Lubelskiej (na wysokoœci FORTACO) przez ³¹ki,

Apel dla
Mieszkanców
W ostatnich latach wzros³a iloœæ
w³amañ do mieszkañ szczególnie
na osiedlu Przyborowie .W zwi¹zku
z powy¿szym zwracamy siê z apelem do mieszkañców osiedla, aby
zwracali uwagê na wszelkie,
budz¹ce podejrzenia zachowanie
osób, pojawiaj¹cych siê na terenie
osiedla, a tak¿e na obce pojazdy
parkuj¹ce przez d³u¿szy czas na
ulicach i poboczach dróg z których
prowadzona mo¿e byæ obserwacja
posesji. Wzmó¿my i zachowajmy
czujnoœæ s¹siedzk¹, nie udzielajmy
informacji o s¹siadach (np. o godzinach pracy, terminach wypoczynku,
ograniczmy informacje zamieszczane na facebooku itp.) osobom,
których nie znamy, a które w ten
sposób mog¹ prowadziæ rozpoznanie miejsca, jakie zamierzaj¹
okraœæ. Podjêcie wspólnych dzia³añ
pozwoli na ograniczenie strat
i szkód oraz zwiêkszy bezpieczeñstwo naszych mieszkañ i dobytku.
W przypadku zauwa¿enia podejrzanych osób i pojazdów niezw³ocznie poinformujmy o tym
Policjê pod numerem telefonu 997
lub 112.
Dziêkujemy.
Zaniepokojeni mieszkañcy osiedla
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ul. Targow¹ z przejœciem (przewiertem) pod rzek¹ Bia³k¹ na
podbudowie gwarantuj¹cej jego stabilnoœæ w trudnym
podmok³ym terenie. Jest to najwiêksza ale nie jedyna
inwestycja Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w tym roku. Przedsiêbiorstwo wybudowa³o
sieæ wodoci¹gow¹ w ul. Ochotników Wêgierskich oraz
miejscowoœci Jonaki, wykona³o dokumentacjê na sieæ
wodno kanalizacyjn¹ dla osiedla Sachalin na ³¹czn¹ wartoœæ
210 tys. z³. Przedsiêbiorstwo rozpoczê³o równie¿ prace
projektowe dotycz¹ce rekultywacji sk³adowisk odpadów
komunalnych - „starego wysypiska” przy drodze do

Frampola oraz wysypiska w Borownicy. Przewidywany
koszt wykonania 3,6 mln z³.
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 zakoñczona do koñca listopada.
Wykonanie sieci sanitarnej pozwoli na odprowadzenie do
oczyszczalni œcieków od ok. 180-ciu gospodarstw
domowych. W 2016 roku rozstrzygniêty zosta³ równie¿
przetarg na zakup specjalistycznego samochodu do
udra¿niania kanalizacji o wartoœci 400 tys. z³. Zakup sta³ siê
niezbêdny z powodu znacz¹cego wzrostu liczby
przepompowni oraz wyd³u¿enia sieci kolektorów
sanitarnych. PGKiM Sp. z o.o. zakupi³a równie¿ samochód
do zbiórki odpadów komunalnych.
Zarz¹d PGKiM Sp. z o.o.

Niskie podatki w gminie Janów Lubelski
Janów Lubelski uplasowa³ siê na 6 miejscu w skali kraju, pod wzglêdem najni¿szej
wysokoœci podatków wœród miast powiatowych (³¹cznie jest ich 267).
Pismo Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota” opublikowa³o dodatek pt. „Polityka
podatkowa gmin 2013 - 2015”, w których
za kryterium rankingu obrano œredni¹
stawkê podatków w latach 2013 - 2015.
W Janowie Lubelskim ten wspó³czynnik
wyniós³ 76,03 %,
co oznacza, ¿e nasza gmina stosuje mocno
obni¿one stawki podatkowe. Wœród miast
powiatowych wyprzedzi³y nas: Garwolin,
Ryki, Wieluñ, Przysucha i Opatów.
„Staramy siê byæ gmin¹ przyjazn¹ dla mieszkañców i inwestorów, stwarzaj¹c im jak najlepsze warunki. w umiarkowanym stopniu uszczuplaj¹c zawartoœæ ich portfeli. Obni¿one stawki
podatkowe w stosunku do maksymalnych
o prawie 24% pozwalaj¹ na lepsze wywi¹zywanie siê mieszkañców i przedsiêbiorców
z obowi¹zków podatkowych. Konsekwencj¹
prowadzenia takiej polityki podatkowej s¹
mniejsze dochody bud¿etu gminy o kwotê oko³o
2 milionów z³otych rocznie. Za te pieni¹dze
moglibyœmy realizowaæ wiele przedsiêwziêæ,
które podnosi³yby jakoœæ ¿ycia w naszej gminie, ale œwiadomie te pieni¹dze zostawiamy
w portfelach naszych mieszkañców. Ubytki
w dochodach gminy rekompensujemy du¿¹
skutecznoœci¹ w pozyskiwaniu funduszy ze
œrodków zewnêtrznych. Mamy nadziejê, ¿e
takie dzia³ania spowoduj¹, i¿ nasza gmina
bêdzie postrzegana, jako przyjazna
mieszkañcom, co zachêci m³odzie¿ do osiedlania siê w rodzinnych stronach”.

W latach 2017 - 2018 nie jest planowana pod- dochody gminy o kwoty rzêdu od kilkudziewy¿ka podatków - mówi Krzysztof Ko³tyœ siêciu do kilkuset tysiêcy z³ rocznie, ale
Burmistrz Janowa Lubelskiego.
dalekosiê¿ne korzyœci, takie jak, tworzenie
Nieustannie prowadzone s¹ te¿ dzia³ania, które nowych miejsc pracy, rozwój firm a tym samym
maj¹ pobudziæ rozwój przedsiêbiorczoœci. zwiêkszenie bazy podatkowej gminy przeCelem, który uda³o siê zrealizowaæ, by³o stwo- wa¿aj¹” - mówi Burmistrz Janowa Lubelsrzenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Boro- kiego.
wnica”. „Mamy do zaoferowania oko³o 200 ha Podatki lokalne stanowi¹ nieznaczn¹ czêœæ
gruntu przeznaczonych pod przedsiêbiorczoœæ. obci¹¿eñ podatkowych obowi¹zuj¹cych w PolAby zachêciæ do inwestowania, proponujemy sce, a przy tym s¹ jednym ze Ÿróde³ dochodów
przedsiêbiorcom, w ramach pomocy de mini- gminy, które pozwalaj¹ na finansowanie
mis, zwolnienia w podatku od nieruchomoœci potrzeb wspólnoty lokalnej.
do 4 lat. Powy¿sze ulgi zmniejszaj¹ bie¿¹ce
Tekst: A.Jaremek
Œrednia stawka podatków (dochody w³asne otrzymane
jako proc. mo¿liwych do zebrania) w latach 2013-2015
Miejsce
Miasto
Województwo
proc.
1
Garwolin
mazowieckie
71,50
2
Ryki
lubelskie
73,32
3
Wieluñ
³ódzkie
74,61
4
Przysucha
mazowieckie
74,72
5
Opatów
œwiêtokrzyskie
75,70
6
Janów Lubelski
lubelskie
76,03
7
£osice
mazowieckie
76,29
ma³opolskie
8
Miechów
76,46
9
£uków
lubelskie
76,88
10
Opoczno
³ódzkie
77,01
11
Nisko
podkarpackie
77,09
12
Moñki
podlaskie
77,23
13
Lipsko
mazowieckie
77,34
14
Poddêbice
³ódzkie
77,71
15
Radomsko
³ódzkie
78,31
16
Szyd³owiec
mazowieckie
78,92
17
Opole Lubelskie
lubelskie
79,32
18
Strzy¿ów
podkarpackie
79,54
19
Kluczbork
opolskie
79,85
20
Tuchola
kujawsko-pomorskie
79,94

Styczeñ - Luty 2017

„Utrzymaæ miejsca pracy i stworzyæ nowe”.
Spotkanie zwi¹zkowców

W pi¹tek tj. 27 stycznia 2017 roku
spotkali siê zwi¹zkowcy. Spotkanie noworoczne, organizowane corocznie na pocz¹tku
stycznia przez Przewodnicz¹cych Komisji
Zak³adowych „Solidarnoœæ” by³o okazj¹ do
podsumowañ minionego roku pod k¹tem
tematyki z zakresu pracy zawodowej i sytuacji spo³eczno - gospodarczej. Spotkaniu
przewodniczy³a Alicja Dudzic - Przewodnicz¹ca Komisji Zak³adowej NSZZ
„Solidarnoœæ” z janowskiego szpitala oraz
Bogdan Pituch - Przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej „Fortaco”. Wœród zaproszonych
goœci: Andrzej Kaczmarek - Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Ziemia Sandomierka NSZ
„Solidarnoœæ”, Jerzy Bielecki - Pose³ na Sejm
RP, Grzegorz Pyrzyna - Starosta Janowski,
Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Czes³aw Krzysztoñ - Zastêpca
Burmistrza, a tak¿e przedstawiciele zak³adów pracy: Andrzej Krawiec - Przedstawiciel Nadleœnictwa Janów Lubelski,
Witold Z³amañski - Kryta P³ywalnia
„Otylia”, Jerzy Skupiñski - Caterpillar, Stanis³aw Mazur - Zarz¹d Dróg Powiatowych,
Józef Wieleba- Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska, Rafa³ Lewandowski -

Zespó³ Szkó³ Technicznych, Tomasz Pecko Zespó³ Szkó³ w Godziszowie.
Podczas spotkania mówiono o bie¿¹cej
sytuacji spo³eczno - gospodarczej w kraju.
Jak zaznaczy³ Jerzy Bielecki: „rok temu,
mówiliœmy o planach rz¹du, o pracy nad
bud¿etem, nad ustawami, nad programem
Rodzina 500+, nad obni¿eniem wieku
emerytalnego, dziœ nie s¹ to przysz³e
zamierzenie, a obecne zadania, które
bêdziemy realizowaæ. Realizujemy programy, o których mówiliœmy”. Koñcz¹c swoj¹
wypowiedŸ Pose³ na Sejm RP ¿yczy³ wszystkim uczestnikom pomyœlnoœci w 2017 roku.
„Zmiany, o których mówili moi przedmówcy
w kraju nastêpuj¹. Dobre zmiany. To s¹
proszê Pañstwa zmiany historyczne, bo
odnosz¹ siê do ustroju, do gospodarki, do
spraw spo³ecznych, tak wa¿nych dla ludzi
pracy” - podkreœli³ w swej wypowiedzi
Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski dodaj¹c „jeœli o chodzi o Powiat Janowski,
myœlê, ¿e najwa¿niejszy dla naszych
mieszkañców jest szpital. Jest to przede
wszystkim najwiêkszy zak³ad pracy, jest to
instytucja, która leczy, która jest pierwsz¹
potrzeb¹ ka¿dego cz³owieka. Robimy

wszystko, ¿eby zbilansowaæ wydatki i wp³ywy. Oczywiœcie, jeœli zajdzie taka potrzeba,
jako Powiat bêdziemy wspieraæ szpital tak¿e
finansowo. Mam nadziejê, ¿e razem z gminami Powiatu Janowskiego wypracujemy
wspóln¹ formu³¹, poniewa¿ ten szpital
wymaga naszej interwencji. Wi¹¿emy
nadzieje, tak¿e wobec zmian, które nastêpuj¹
w s³u¿bie zdrowia. Chcemy wdro¿yæ tak¿e
projekty unijne. Robimy te¿ wszystko, co
w naszej mocy, ¿eby utrzymaæ obecne miejsca
pracy i stworzyæ nowe”.
Miniony rok przyniós³ zmiany w edukacji,
now¹ ustawê z któr¹ musz¹ siê zmierzyæ
samorz¹dy. Krzysztof Ko³tyœ przypomnia³,
i¿ od wrzeœnia 2017 roku nie bêdzie naboru
do gimnazjów, powstanie 8 - klasowa
podstawówka. Mówi¹c tu o zmianach dotycz¹cych szkó³ na terenie naszej gminy,
podkreœlmy, ¿e dzia³ania reformy edukacji
najbardziej odczuje janowskie gimnazjum.
Pan Burmistrz zaznaczy³, i¿ wszyscy uczniowie po wygaœniêciu gimnazjum znajd¹ siê
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi, natomiast budynek po
Publicznym Gimnazjum bêdzie zagospodarowany tak¿e pod k¹tem edukacji.

„W budynku po gimnazjum gmina planuje
stworzyæ du¿e przedszkole, w którym miejsce
znajd¹ przedszkolaki chocia¿by z ulicy
Œwierdzowej, a tak¿e myœlimy o ¿³obku.
Prace projektowe planujemy rozpocz¹æ
w marcu, zaœ pod koniec roku przyst¹piæ do
pierwszych remontów”. Mówi¹c o sytuacji
spo³eczno - gospodarczej, Pan Burmistrz
odniós³ siê do nowych miejsc pracy.
Przypomnia³, i¿ w bie¿¹cym roku rozpoczn¹
siê prace nad budow¹ nowego zak³adu
produkcyjnego ZINKPOWER WSCHÓD
Sp. z o.o. na Janowskiej Strefie Inwestycyjnej Borownica. „Powstanie nowoczesna ocynkowania, zaœ pod koniec 2017
roku planowane jest jej uruchomienie”.
Noworoczne spotkanie zwi¹zkowców by³o
okazj¹ do wymiany zdañ na temat nie tylko
obecnej sytuacji spo³eczno - gospodarczej
naszego kraju, ale tak¿e zak³adów pracy
istniej¹cych na terenie naszego Powiatu.
Dodajmy, ¿e w Powiecie Janowskim dzia³a
kilkanaœcie zak³adowych organizacji zwi¹zkowych NSZZ „Solidarnoœæ”, a liczba ich
cz³onków wzrasta ka¿dego roku.
Tekst i foto:
Dorota Kozdra

Dyskutowano nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „Zaolszynie/Ruda”

Przez ca³y styczeñ 2017 roku, wszyscy zainteresowani
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Janowa Lubelskiego - „ZAOLSZYNIE/RUDA”,
mogli zapoznaæ siê z projektem. Dnia 31 stycznia br.,

w sali nr 1 Urzêdu Miejskiego mia³o miejsce spotkanie
z mieszkañcami, a tak¿e dyskusja publiczna nad
opracowanym planem. Obecny projekt uwzglêdnia uwagi
w³aœcicieli nieruchomoœci wniesione do projektu w czasie
drugiego wy³o¿enia, które mia³o miejsce na prze³omie
sierpnia/wrzeœnia 2016 roku.
Podkreœlmy, i¿ wœród znacz¹cych zmian nale¿y wymieniæ:
poprawiony przebieg drogi lokalnej KDL-15, teren
zabudowy mieszkaniowej (MN) pomiêdzy ulicami Podlipie
i Koœciuszki, otrzyma³ przeznaczenie MNU-16 - zabudowa
mieszkaniowa i us³ug, zmieniono przebieg ci¹gu pieszojezdnego KDPJ-1, dostosowano do aktualnego przebiegu
drogi gruntowej. Spotkanie zosta³o poprowadzone przez
Jolantê Zezuliñsk¹ - Kierownik Referatu Architektury
i Nieruchomoœci Urzêdu Miejskiego. Dodajmy, i¿ w spotkaniu uczestniczy³ Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, a tak¿e
przedstawiciele pracowni urbanistycznej firmy „KANON”:
Inga Hutkowska i Grzegorz Chojnacki.

Przypomnijmy, ¿e termin sk³adania uwag up³yn¹³ 15 lutego
2017 r.
Tekst i foto:
Dorota Kozdra

Nabór wniosków do Projektu EKODOM
WFOŒiGW w Lublinie informuje, ¿e przyjmuje
wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony œrodowiska pn. EKODOM. Pomoc
bêdzie udzielana w formie preferencyjnej po¿yczki (oprocentowanie w wysokoœci 4 proc. w skali roku) z mo¿liwoœci¹
umorzenia 30% kapita³u w przypadku wymiany pieców lub
kot³ów wêglowych na kot³y c.o./c.w.u. zasilane paliwem
ekologicznym i 25% na pozosta³e przedsiêwziêcia. Nabór
wniosków potrwa od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest ograniczenie lub unikniêcie emisji do
atmosfery szkodliwych gazów i py³ów oraz zmniejszenie
emisji zanieczyszczeñ do wód, wzrost udzia³u energii pochodz¹cej z OZE w koñcowym zu¿yciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii s³u¿¹cych ograniczeniu
niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.
BENEFICJENCI
Do zaci¹gniêcia po¿yczki uprawnione s¹ osoby fizyczne
posiadaj¹ce prawo do dysponowania na podstawie tytu³u

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin
tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl,
sekretariat@wfos.lublin.pl
prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego
lub posiadaj¹ce udzia³ we wspó³w³asnoœci budynku lub
lokalu mieszkalnego po³o¿onego na terenie województwa
lubelskiego. W przypadku wspó³w³asnoœci istnieje mo¿liwoœæ sk³adania wniosku przez jednego ze wspó³w³aœcicieli,
za zgod¹ wszystkich pozosta³ych wspó³w³aœcicieli.
RODZAJE PRZEDSIÊWZIÊÆ PODLEGAJ¥CYCH
DOFINANSOWNIU
1. Wymiana pieców lub kot³ów wêglowych na kot³y
c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz,
biomasa (do paliw ekologicznych nie zalicza siê
ekogroszku).

2. Wymiana pieców lub kot³ów wêglowych na hybrydowy
system grzewczy.
3. Wymiana wyeksploatowanych kot³ów gazowych na
wysokosprawne kot³y gazowe.
4. Przy³¹czenie budynku do sieci ciep³owniczej.
5. Zakup i monta¿ kolektorów s³onecznych.
6. Zakup i monta¿ pomp ciep³a.
7. Zakup i monta¿ instalacji fotowoltaicznych.
8. Zakup i monta¿ mikroinstalacji wykorzystuj¹cej energiê
wiatru.
9. Zakup i monta¿ przydomowych oczyszczalni œcieków.
Wnioski nale¿y sk³adaæ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.00 - 14.00, w siedzibie WFOŒiGW w Lublinie
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116,
117, 132, 133). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz
wniosku z za³¹cznikami oraz regulamin dofinansowania
s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl
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Pomagamy w tworzeniu nowych miejsc pracy

Pocz¹tek roku kalendarzowego to kolejne wyzwania dla
Powiatowego Urzêdu Pracy. O wypowiedŸ na temat
przebiegu pracy w PUP i rozwi¹zywaniu problemów
bezrobocia poprosi³em Dyrektora Tomasza Kapronia.
"Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim jako
jednostka organizacyjna Powiatu Janowskiego realizuj¹ca
zadania w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, proponuje
Pañstwu nawi¹zanie wspó³pracy maj¹cej na celu rozwój
lokalnego rynku pracy. Naszym g³ównym zadaniem jest
wspieranie wzrostu zatrudnienia oraz kompetencji i umiejêtnoœci osób bezrobotnych. Wspieramy powstawanie nowych firm oraz pomagamy ju¿ funkcjonuj¹cym
pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy".
Wed³ug statystyk w roku 2016, w porównaniu do lat
poprzednich mo¿na by³o zauwa¿yæ spadek bezrobocia. Na
koniec grudnia 2016 roku, stopa bezrobocia w powiecie
wynosi³a 11,3%, w województwie 10,4%, natomiast w kraju
8,3%. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e to praca szuka
pracownika pomimo znacznej poprawy na rynku pracy. Na
koniec stycznia 2017 roku, liczba bezrobotnych wynosi³a
ogó³em 2811osób, w tym 1231 stanowi³y kobiety. W gminie
Janów Lubelski na koniec stycznia zarejestrowanych osób
bezrobotnych by³o 1059 osób, z czego bez sta¿u pracy 252
osoby. Ka¿da osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Janowie Lubelskim musi mieæ
ustalony profil pomocy. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y
osoby z II profilem pomocy, których by³o 2082, znacz¹c¹
grup¹ stanowi¹ równie¿ osoby z III profilem pomocy 542
osoby. Osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy
s¹ najbardziej oddalone od rynku pracy. Czêsto g³ównym
powodem rejestracji w PUP jest ubezpieczenie zdrowotne.
W ubieg³ym roku Urz¹d Pracy w Janowie Lub. dysponowa³
œrodkami
w wysokoœci oko³o 9,5 miliona z³otych.
Pozyskane pieni¹dze pochodzi³y z Funduszu Pracy,
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programów

Regionalnych. W ramach posiadanych œrodków zorganizowano 15 rodzajów form aktywnej pomocy w tym sta¿e,
roboty publiczne, prace interwencyjne, doposa¿enie
stanowisk pracy, szkolenia itd.
Wed³ug uzyskanych informacji na 2017 rok, PUP ju¿
posiada kwotê ponad 9,6 miliona z³ i czynione s¹ starania
o kolejne œrodki finansowe. Realizowane bêd¹ podobne
formy aktywizacji co w roku ubieg³ym. Nadal bêd¹ prowadzone dzia³ania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
w ramach których mo¿na przeprowadzaæ szkolenia
pracowników firm wed³ug wskazañ i potrzeb. Œredni koszt
szkolenia wynosi 2 tysi¹ce z³otych na osobê.
Istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania zatrudnienia osób do 30
roku ¿ycia do wysokoœci 1950 z³ plus ZUS przez jeden rok ze
zobowi¹zaniem pracodawcy zatrudnienia tej osoby
o nastêpny rok. Bêd¹ prowadzone sta¿e. PUP pokrywa
koszty od 3-6 miesiêcy wymagane jest zatrudnienie przez
kolejne cztery miesi¹ce.
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+:
- forma zatrudnienia bezrobotnego polegaj¹ca na czêœciowej
refundacji na rzecz pracodawcy/przedsiêbiorcy czêœci
kosztów wynagrodzenia przez okres: 12 miesiêcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukoñczy³ 50 lat,
a nie ukoñczy³ 60 lat; 24 miesiêcy w przypadku zatrudnienia
bezrobotnego, który ukoñczy³ 60 lat;
- miesiêczny koszt refundacji - 1 000 z³
- ³¹czna kwota refundacji - 12 000 z³ (w przypadku osób 5060 lat), 24 000 z³ (w przypadku osób powy¿ej 60 lat)
- po okresie refundacji PUP zobowi¹zuje pracodawcê /
przedsiêbiorcê do zatrudnienia pracownika na okres
minimum 7 miesiêcy (w przypadku osób 50-60 lat) lub 13
miesiêcy (w przypadku osób powy¿ej 60 lat)
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ maj¹ tak¿e
mo¿liwoœæ ubiegania siê o refundacjê kosztów wyposa¿enia
lub doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego. Przez stworzenie stanowiska pracy nale¿y
rozumieæ zakup niezbêdnego sprzêtu do pracy na danym
stanowisku. Podmiot w zwi¹zku z otrzyman¹ refundacj¹
zobowi¹zany jest do zatrudnienia na utworzonym
stanowisku pracy w pe³nym wymiarze czasu pracy
skierowanego bezrobotnego, ³¹cznie przez okres co
najmniej 24 miesiêcy i utrzymania przez ten okres
utworzonego stanowiska pracy. Po 24 miesiêcznym okresie
zatrudnienia, Powiatowy Urz¹d Pracy zobowi¹zuje do
utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 miesiêcy.
Kwota refundacji na jedno stanowisko pracy wynosi 22 000
z³. Nowym elementem aktywizacji osób bezrobotnych na
terenie Powiatu Janowskiego bêdzie aktywizacja 250 osób
bezrobotnych w ramach zlecania dzia³añ aktywizacyjnych
agencji zatrudnienia wy³onionej w drodze przetargu przez
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Lublinie. Wybran¹ Agencj¹

bêdzie najprawdopodobniej (procedura konkursowa)
konsorcjum WYG International Sp. z o.o. oraz WYG HR
Consulting Sp. z o.o. Koszty programu ponosi Marsza³ek
Województwa Lubelskiego.
PUP og³osi³ rozpoczêcie rekrutacji uczestników do projektu
pn. Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy.
Wartoœæ projektu to 2 240 632,81 z³. Uczestnikami bêd¹
osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotne
nale¿¹ce do I lub II grupy profilu pomocy (niepracuj¹ce, nie
kszta³c¹ce sie i nie doskonal¹ce umiejêtnoœci). Okres
realizacji projektu od 01.01.2016 - 30.06.2018 r.
Kontynuowane bêdzie wsparcie dla bezrobotnych w postaci
„ Bonów na Zasiedlenie” w wysokoœci 7,5 tysi¹ca z³otych.
Bon na zasiedlenie mo¿e otrzymaæ osoba bezrobotna do 30
roku ¿ycia, która podejmie pracê w odleg³oœci powy¿ej 80
km od miejsca zamieszkania w ci¹gu kolejnych miesiêcy
przepracuje co najmniej 6. Bony przewidziane s¹ dla 51
osób.
Prowadzone dzia³ania przez Urz¹d s¹ rozleg³e i mówi¹c
delikatnie skomplikowane. Takie te¿ odczucie maj¹ w wiêkszoœci przedsiêbiorcy. W zwi¹zku z tym dobrym dzia³aniem
bêdzie zapraszanie poszczególnych przedsiêbiorców do
spotkañ w siedzibie firm lub w PUP w celu zapoznania siê
z mo¿liwoœci¹ pozyskania pracowników.
PUP posiada nastêpuj¹ce mo¿liwoœci i atuty: mo¿liwoœæ
szybkiej realizacji ofert pracy, pomoc w opracowaniu
treœci oferty w oparciu o standardy poœrednictwa pracy,
selekcja kandydatów realizowana w oparciu o wymagania zawarte w ofercie, bezkosztowa mo¿liwoœæ
znalezienia pracownika na terenie ca³ego kraju - poprzez
bazê Powiatowych Urzêdów Pracy, indywidualne
poœrednictwo pracy - mo¿liwoœæ przyjazdu do pracodawcy i omówienie form wsparcia, organizacjê gie³d
pracy pod potrzeby pracodawców, pomoc w okreœleniu
po¿¹danych kwalifikacji na poszukiwane stanowisko,
stworzenie profilu osobowego idealnego kandydata,
pomoc w okreœleniu cech osobowoœci i kandydatów za
pomoc¹ specjalistycznych testów, szkolenia zawodowe
prowadz¹ce do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
osób bezrobotnych w celu zaspokojenia potrzeb
kadrowych. Nale¿y wspomnieæ, ¿e tylko czêœæ funduszy
przekazywana jest do powiatu z tzw. klucza. Znaczne sumy
pozyskuje siê poprzez umiejêtne pisanie programów
i zabiegi w Ministerstwie RPiPS , Urzêdzie Marsza³kowskim przez Dyrekcjê PUP.
Jeœli maj¹ Pañstwo pytania dotycz¹ce form wsparcia
prosimy o kontakt: Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 70, 23-300 Janów
Lubelski, tel.: 15 8720 240, 15 8722 534, e-mail:
luja@praca.gov.pl
Tekst i foto: Jan Machulak

Nowy Zarz¹d KRON
Dnia 4 lutego 2017 roku, cz³onkowie Klubu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych dokonywali wyboru cz³onków
zarz¹du i cz³onków komisji rewizyjnej. Po zarejestrowaniu
i sprawdzeniu list obecnoœci na przewodnicz¹cego zebrania
wybrano Edwarda Wiechnika, który z wpraw¹
przeprowadzi³ zebranie. Wybrano komisjê skrutacyjn¹,
która czuwa³a nad w³aœciwym przebiegiem wyborów.
Najpierw w g³osowaniu przed³u¿ono kadencjê przysz³ego
zarz¹du do lat czterech (statut dawa³ tak¹ mo¿liwoœæ)
Przysz³o do wyboru prezesa, jedynym kandydatem by³
Andrzej £ukasik, który w g³osowaniu uzyska³ 100% iloœæ
g³osów. Wybór zebrani przyjêli brawami. Po krótkiej
przerwie Prezes zaproponowa³ na stanowisko wiceprezesa
Marcina Plachê, na skarbnika Mariannê Rymut, na
sekretarza Dominikê D³ugosz. Przeprowadzono g³o-

14.

sowania, osoby zaproponowane wesz³y do Zarz¹du.
Nastêpnie wybrano Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie Edward
Wiechnik, Czes³aw Chmiel i Andrzej Gruz, komisja na

przewodnicz¹cego wybra³a Edwarda Wiechnika. Czêœæ
oficjalna zakoñczy³a siê gratulacjami. Prezesem wybrano
ponownie Andrzeja £ukasika, cz³owieka który w pracy
z niepe³nosprawnymi znajduje satysfakcje i samorealizacjê.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, ¿e sekretarzem zosta³a
Dominika D³ugosz, dziewczyna która uczestniczy
w pracach prowadzonych przez KRON, w spotkaniach,
które odbywaj¹ siê raz w tygodniu w siedzibie KRON. Jest
osob¹ m³od¹ i sprawn¹ chce pomagaæ innym, to jest piêkna
postawa. Nie mo¿na pomin¹æ Edwarda Wiechnika, który
spotkanie prowadzi³ z humorem i ¿yczliwoœci¹, co na pewno
jest wsparciem dla innych. Myœlê ¿e, to by³ dobry wybór,
który zapewnia dobre funkcjonowanie tej grupy ludzi
w spo³eczeñstwie.
Jan Machulak
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2016 r.
Czêœæ I - Urz¹d Miejski
RADA MIEJSKA
Rada Miejska w 2016 roku odby³a 10 posiedzeñ sesji, na których podjêto 102
uchwa³y, w tym 14 uchwa³ z zakresu prawa
miejscowego, podlegaj¹cych publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Lubelskiego.
Do wa¿niejszych uchwa³, jakie przyjê³a
Rada zaliczyæ nale¿y:
- nadanie nazw ulic po³o¿onych we wsi Ruda,
- zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków w Gminie Janów Lubelski,
- przyjêcie Gminnej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych,
- uchwa³a w sprawie przyjêcia Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 - 2020,
- uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
Janowa Lubelskiego na lata 2016 - 2020,

- uchwa³a w/s przyjêcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019,
- uchwa³a w/s organizowania gminnych
przewozów pasa¿erskich,
- uchwa³a w/s ustalenia zasad, na jakich
so³tysom przys³uguje dieta,
- uchwa³y dotycz¹ce gospodarki nieruchomoœciami,
- uchwalenie bud¿etu gminy na 2017 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Janów Lubelski.
Rada Miejska, zgodnie ze swoimi
kompetencjami, zapozna³a siê równie¿ ze
sprawozdaniami:
1) z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim za 2015 rok,
2) z ocen¹ zasobów pomocy spo³ecznej za
2015 rok,
3) z realizacj¹ Rocznego programu wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami

prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w 2015 r.,
4) z roczn¹ analiz¹ stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Janów Lubelski za 2015 rok,
5) z informacj¹ o stanie realizacji zadañ
oœwiatowych Gminy Janów Lubelski za rok
szkolny 2015/2016,
6) z informacj¹ z dzia³alnoœci ZOOM
NATURY Sp. z o. o. w sezonie 2016.
Na ka¿dej sesji Burmistrz Janowa Lubelskiego przedstawia³ informacjê z dzia³alnoœci Urzêdu Miejskiego i jednostek
podleg³ych w okresie miêdzy sesjami.
Radni zg³aszali liczne problemy i uwagi od
mieszkañców ze swoich okrêgów. Sprawy
dotyczy³y m. in.: modernizacji dróg i chodników, budowy sieci wodno - kanalizacyjnych,
budowy oœwietlenia, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, budowy przydomowych oczyszczalni œcieków, instalacji

kolektorów solarnych, monta¿u sygnalizacji
œwietlnej w mieœcie, sprawy zwi¹zane
z remizami OSP oraz wiele innych kwestii
wa¿nych dla okreœlonej grupy mieszkañców.
Komisje Rady Miejskiej pracowa³y na
podstawie przyjêtych planów pracy na
2016 rok:
- Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu, Spraw
Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Publicznego
odby³a 9 posiedzeñ,
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leœnictwa
obradowa³a w 2016 roku 11 razy,
- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odby³a 11 posiedzeñ,
- Komisja Rewizyjna obradowa³a na
7 posiedzeniach, w tym odby³o siê 1 posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkó³
w Bia³ej.
Frekwencja na posiedzeniach Rady
Miejskiej w 2016 r. wynios³a: 93 % .

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GRUNTAMI
Do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gruntami
w 2016 roku ogó³em do rozpatrzenia wp³ynê³o 1289
ró¿nego rodzaju pism, dotycz¹cych prowadzonych przez
referat zadañ (co stanowi wzrost o ok. 24% w stosunku do
roku 2015). W zwi¹zku z prowadzonymi sprawami referat
wyda³ ok. 2322, ró¿nego rodzaju dokumentów wynikaj¹cych z przepisów prawa z zakresu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomoœciami jako ustaw wiod¹cych oraz innych
licznych ustaw i aktów wykonawczych dotycz¹cych
prowadzonych zadañ.
W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
wydano 1037 dokumentów (co stanowi wzrost o 100%
w stosunku do 2015 r.).
Dokumenty te dotyczy³y miêdzy innym spraw zwi¹zanych
z planowanymi do realizacji na terenie miasta i gminy Janów
Lubelski inwestycjami, które dotyczy³y nastêpuj¹cych
funkcji (podano w iloœci inwestycji):

Planowane inwestycje w 2016 roku w stosunku do lat
ubieg³ych:

W 2016 r. wydano ok. 153 wypisów i wyrysów dotychczasowych i nowo uchwalonych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (z tego tytu³u osi¹gniêto ok. 9 400 z³. wp³ywu do bud¿etu).
Uchwalenie nowych planów umo¿liwi³o znaczne skrócenie
czasu zwi¹zanego z uzyskaniem warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, a co za tym idzie uzyskaniem
stosownych pozwoleñ na realizacjê planowanych inwestycji.
Obecnie pokrycie planami w Gminie Janów Lubelski wynosi 95,4%. Pokrycie planami miasta Janowa Lubelskiego wynosi 45%.
W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wydano ponad 300 opinii, zaœwiadczeñ i informacji
dotycz¹cych przeznaczenia nieruchomoœci w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W 2016 roku Uchwa³¹ Nr XVIII/124/16 Rady Miejskiej
w Janowie Lubelskim z dnia 28 stycznia 2016 r. nadano
nazwy ulicom na terenie po scaleniowym w miejscowoœci
Ruda tj.: Poziomkowa, ¯urawinowa, Borówkowa,
Jagodowa, Je¿ynowa, Malinowa.
W 2016 roku wydano 49 zawiadomieñ o ustaleniu numeru
dla oddanych do u¿ytkowania nowych budynków, co
œwiadczy o utrzymuj¹cym siê poziomie rozwoju miasta.
Ponadto opracowano projekt podzia³u terenów inwestycyjnych w miejscowoœci Borownica przylegaj¹cych od
strony pó³nocnej i wschodniej do rekultywowanego
wysypiska.
Przedstawiciele Urzêdu Miejskiego brali czynny udzia³
w spotkaniach Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych w Warszawie zwi¹zanych z opracowan¹
„Koncepcj¹ programow¹ budowy drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszów”.
W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI wszczêto
i przeprowadzono ³¹cznie 401 postêpowañ w oparciu
o z³o¿one procedury formalno - prawne, w wyniku czego
wydano 1285 dokumentów.
W 2016 roku do g³ównych czynnoœci nale¿y zaliczyæ miêdzy
innymi:
- Przekazywanie nieruchomoœci do korzystania tj. dzier¿awa, najem, u¿yczenie, udostêpnienie pod reklamê - przeprowadzono 80 postêpowañ, z czego Gmina zawar³a 52
umowy cywilno - prawne.
- Przejmowanie nieruchomoœci na rzecz Gminy- przeprowadzono 15 postêpowañ dotycz¹cych komunalizacji, zakupu i przejmowania nieruchomoœci gruntowych.
- Sprzeda¿ nieruchomoœci gminnych - wszczêto 22 postêpowania.
- Rozgraniczenie oraz postêpowania w sprawie wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomoœci przeprowadzono 89 postêpowañ w tym wydano 7 postanowieñ i 5 decyzji rozgraniczaj¹cych nieruchomoœci.
- Podzia³ nieruchomoœci - w 35 postêpowaniach wydano
24 postanowienia i 19 decyzji podzia³owych.
- W pozosta³ych sprawach dotycz¹cych trwa³ego zarz¹du,
op³at planistycznych, op³at adiacenckich, op³at z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego, sprzeda¿y lokali mieszkalnych,
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w prawo w³asnoœci, oddania nieruchomoœci w u¿ytkowanie wieczyste i innych z zakresu gospodarki gruntami wszczêto ³¹cznie 160 postêpowañ.
Ponadto w 2016 r. przygotowano i przeprowadzono 16 postêpowañ przetargowych na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski
przeznaczonych miêdzy innymi pod zabudowê przemys³ow¹, us³ugi, rekreacjê.
W 2016 roku przygotowano dokumentacjê miêdzy innymi w n/w sprawach i przeprowadzono przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿ i oddanie w u¿ytkowanie
wieczyste, dzier¿awê oraz sprzedano w trybie bez
przetargowym n/w nieruchomoœci na kwotê ogó³em
2 325 971,73 z³:
- przy ul. Targowej dz. nr 907/6 o pow. 0,1279 ha - sprzedano
w trybie przetargu za kwotê 99 384,00 z³ brutto;
- w Borownicy dz. nr 2317/20 i 2317/9 o ³¹cznej
pow. 1,8727 ha - sprzedano w trybie przetargu za kwotê
490 462,50 z³ brutto.

- w Borownicy dz. nr 2317/14 i 2317/15 o ³¹cznej
pow. 6,1904 ha - sprzedano w trybie przetargu za kwotê
1 623 600,00 z³ (brutto).
- przy ul. Boh. Poryt. Wzgórza dz. nr 3576/3
o pow. 0,0023 ha - sprzedano w trybie bez przetargowym za
kwotê 3 496,00 z³
- przy ul. Wierzbowej dz. nr 2827/4 o pow. 0,0094 ha sprzedano w trybie bez przetargowym za kwotê 11 014,65 z³
brutto
- przy ul. Boh. Poryt. Wzgórza dz. nr 4224/25 o pow. 0,0115 ha - sprzedano na w³asnoœæ u¿ytkownikowi
wieczystemu za kwotê 3 674,55 z³,
- w £¹¿ku Ordynackim dz. nr 4772/1 zbiornik wodny wydzier¿awiono 160,00 z³ +VAT/miesi¹c
- sprzedano w trybie bez przetargowym na rzecz najemcy
lokal mieszkalny za kwotê 23 495,10 z³
- w Borownicy dz. nr 2317/37 i 2317/39 o ³¹cznej pow.
1,0820 ha – oddano w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci
w trybie przetargu za kwotê (I op³ata) 70 844,93 z³ (brutto).
Przygotowano materia³y i stosowne dokumenty niezbêdne do z³o¿enia wniosków wieczysto - ksiêgowych do S¹du
Rejonowego w Janowie Lubelskim w celu ujawnienia
poprawnych udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej, któr¹
stanowi prawo u¿ytkowania wieczystego oraz czêœci
budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do
u¿ytku w³aœcicieli lokalów znajduj¹cych siê w budynkach
wielorodzinnych po³o¿onych przy ulicy: Wiejskiej 16,
Wiejskiej 18, Wiejskiej 20, Wiejskiej 30, Wiejskiej 34,
Wiejskiej 36, 8-go Wrzeœnia 2, 8-go Wrzeœnia 3, 8-go
Wrzeœnia 4, 8-go Wrzeœnia 5, 8-go Wrzeœnia 6, Ogrodowej 8,
Ogrodowej 10, Ogrodowej 12, Ogrodowej 14, Jana Paw³a II
6, Jana Paw³a II 7, Jana Paw³a II 8, Szkolnej 2 i 3-go Maja 13A
w Janowie Lubelskim.
Dotychczas do S¹du z³o¿ono 177 wniosków o ujawnienie
i zmianê udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej znajduj¹cych siê w budynkach wielorodzinnych po³o¿onych przy
ul. Wiejskiej 30, ul. 3 Maja 13 A, ul. Ogrodowej 10,
ul. 8 Wrzeœnia 6.
W wyniku postêpowañ administracyjnych oraz czynnoœci
cywilno prawnych Gmina Janów Lubelski w 2016 roku
naby³a nieruchomoœci do zasobu komunalnego o ogólnej
powierzchni 2,8400 ha miêdzy innymi grunty stanowi¹ce
drogi.
Wszczêto postêpowanie podzia³u dzia³ki nr 2317/3 obrêb
ewidencyjny Janów Lubelski Drugi, po³o¿onej w Borownicy (Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
Dokonano wstêpnej analizy wniosków w sprawie scalenia
i podzia³u nieruchomoœci objêtych m.p.z.p. miasta Janowa Lubelskiego - „Przyborowie” oznaczonych na rysunku
tego planu symbolem MN-17 oraz symbolem MN-11.
Ponadto prowadzono sprawy bie¿¹ce z zakresu gospodarki gruntami m.in.: podzia³y, rozgraniczenia, przekazywanie nieruchomoœci do korzystania w tym dzier¿awa
najem, u¿yczenie, wydawanie zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych ostatecznoœæ aktu w³asnoœci ziemi, prowadzenie
ewidencji nieruchomoœci gminnych, analiza aktów
notarialych w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ powstania skutku
finansowego z uchwalonych planów miejscowych co mo¿e
skutkowaæ prowadzeniem postêpowañ dot. naliczenia op³aty
planistycznej.
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2016 r.
Czêœæ I - Urz¹d Miejski
GMINA W LICZBACH

WDRO¯ENIE I REALIZACJA PROGRAMU 500+
Rok 2016 by³ prze³omowym jeœli
chodzi o wprowadzenie i realizacjê
Rz¹dowego Programu Rodzina 500
plus. Za³o¿eniem Programu jest pomoc
w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie œwiadczeñ wychowawczych. Wyp³acane pieni¹dze maj¹ pos³u¿yæ jako
czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych
z zaspokojeniem potrzeb ¿yciowych oraz
wychowaniem dziecka. Program w swoim
za³o¿eniu poza popraw¹ sytuacji polskich
rodzin ma równie¿ za zadanie przyczyniæ
siê do zwiêkszenia dzietnoœci.
Na mocy ustawy o pomocy pañstwa
w wychowaniu dzieci program ,,Rodzina 500 plus” zosta³ wprowadzony w ¿ycie i jest realizowany od 1 kwietnia
2016 r. W ramach programu rodzice / rodzic b¹dŸ opiekunowie prawni/faktyczni
otrzymuj¹ œwiadczenie wychowawcze
w wysokoœci 500 z³ co miesi¹c na drugie
i kolejne dziecko do ukoñczenia przez nie

18 roku ¿ycia. Rodziny, w których dochód
nie przekracza 800 z³ netto na osobê lub
1200 z³ netto na osobê (w rodzinach, gdzie
wychowywane jest dziecko niepe³nosprawne) otrzymaj¹ wsparcie równie¿ na pierwsze lub jedyne dziecko. W naszej gminie
program realizowany jest w Urzêdzie
Miejskim. W tym celu w ramach Referatu
Organizacyjno-Administracyjnego uruchomiono 2 etaty, które odpowiadaj¹ w naszej
gminie za prowadzenie programu.
500 + w liczbach(w okresie od 1 kwietnia
do 31 grudnia 2016 r.) to:
- 1254 z³o¿onych wniosków o ustalenie
prawa do œwiadczenia wychowawczego,
- 1246 wydanych decyzji w sprawach
dotycz¹cych przyznania œwiadczenia
wychowawczego, z czego 7 decyzji wyda³
ROPS w Lublinie,
- 7 562 217 z³ wyp³aconych na œwiadczenia wychowawcze w gminie Janów Lubelski.

LICZBA MIESZKAÑCÓW MIASTA
I GMINY NA KONIEC 2016 r. wynios³a:
16 047 z czego miasto: 11 826, gmina: 4221
(dane statystyczne)
- Zameldowania, wymeldowania, zg³oszenia
wyjazdu na pobyt czasowy, sta³y. Zg³oszenia
powrotu z pobytu czasowego - 580
- Usuwanie niezgodnoœci w bazie ewidencji
ludnoœci -30
- Decyzje w sprawach meldunkowych - 17
- Nadanie i zmiana numeru PESEL - 15
- Udostêpnianie danych z RM, RZC, RDO oraz
dok. zwi¹zanej z dowodami osobis-tymi - 380
- Wydawanie zaœwiadczeñ zawieraj¹cych pe³ny
wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy
z RM, RZC i RDO - 50
- Wydawanie dowodów osobistych - 2292
- Przyjmowanie zg³oszeñ o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - 155
- Uniewa¿nienie dowodu osobistego w RDO 2064

- Sporz¹dzono 278 aktów urodzenia (dzieci
urodzone w szpitalu w Janowie Lubelskim)
- Wpisano do polskich ksi¹g 29 aktów dzieci
urodzonych za granic¹
- Sporz¹dzono 121 aktów ma³¿eñstwa, w tym:
>œluby cywilne - 24
>transkrypcje aktów zagranicznych - 10
>œluby konkordatowe - 87
- Sporz¹dzono 355 aktów zgonu osób zmar³ych
w szpitalu i na terenie miasta i gminy Janów
Lubelski oraz 3 akty osób zmar³ych za granic¹
- Wydano 64 zaœwiadczenia o braku przeszkód
do zawarcia ma³¿eñstwa w formie wyznaniowej
- Wydano 3 zaœwiadczenia o zdolnoœci prawnej
do zawarcia ma³¿eñstwa za granic¹
- Wydano 5 zaœwiadczeñ o stanie cywilnym
- Wydano 5 decyzji o zmianie imienia i nazwiska
- Wydano 3026 odpisów aktów stanu cywilnego
- Wpisano do rejestru stanu cywilnego 3316
aktów z ksi¹g
znajduj¹cych siê w tut.
Archiwum

ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2016 r. kontynuowano prace planistyczne nad
MPZP Zaolszynie/Ruda. Mia³o miejsce II wy³o¿enie
projektu do publicznego wgl¹du, dyskusja publiczna,
weryfikacja wniosków i uwag do projektu, naniesienie
zmian i og³oszenie o kolejnym III wy³o¿eniu projektu do
publicznego wgl¹du w grudniu 2016 r. W szczególnoœci
poprawiono przebieg nowoprojektowanej drogi lokalnej
obs³uguj¹cej nowy teren zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, zabudowany obszar pomiêdzy ulicami Podlipie
i Koœciuszki otrzyma³ dodatkowe przeznaczenie pod
zabudowê us³ugow¹, ponadto utrzymano istniej¹cy ci¹g
pieszojezdny zgodnie z aktualnym przebiegiem drogi
gruntowej.
Uzyskano akceptacjê, w ramach konsultacji spo³ecznych,
dla koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku z przebudow¹ przystanku dworcowego
autorstwa firmy NIZIO Design International z Warszawy.
W ramach porozumienia grupuj¹cego kilkadziesi¹t gmin
po³udniowej Lubelszczyzny od Tomaszowa Lubelskiego
przez Zamoœæ, Bi³goraj, Janów Lubelski do Kraœnika,
opracowano „Strategiczny Plan Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023
r.”, który z kolei pos³u¿y³ do opracowania Planu Wykonawczego dla Przedsiêwziêcia Zintegrowanego „Dwie
strony Aktywnego Roztocza – od natury do kultury”,
którego liderem jest miasto Bi³goraj.

Z terenu Gminy Janów Lubelski zg³oszono cztery
przedsiêwziêcia, na ponad 10 mln z³:
1. „Zoom Natury i Kultury”, obejmuj¹ce m.in.: budowê
œcie¿ki pieszo-rowerowej na koronie grobli Zalewu
z wyposa¿eniem, budowê œcie¿ki nad pla¿¹, pomost dla
niepe³nosprawnych wêdkarzy, uzupe³nienie szlaków
rowerowych w Lasach Janowskich, urz¹dzenie œcie¿ki
dendrologicznej w Parku Miejskim.
2. „Rozwój produktu turystycznego Parku Rekreacji
Zoom Natury w Janowie Lubelskim”, obejmuj¹ce: Park
na wydmie z Wie¿¹, Park kreatywny - Jak funkcjonuj¹
ekosystemy, Doposa¿enie Laboratoriów Wiedzy.
2. „Budowa infrastruktury podstawowej dla turystycznych terenów inwestycyjnych typu „brownfield” nad
Zalewem Janowskim”, obejmuj¹ce uzbrojenie terenów
rozwoju turystyki w tym rejonie.
4. Budowa i odnowienie turystycznej infrastruktury
szlakowej na terenie gminy Janów Lubelski w ramach
projektu „Rowerem lub konno od Janowa przez Bi³goraj do
Biszczy”.
Zaakceptowanie przedsiêwziêæ przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubelskiego pozwoli na uzyskanie
preferencji przy ubieganiu siê o œrodki z RPO WL na
realizacjê projektów.
W czerwcu 2016 r. przyjêto ostateczn¹ wersjê
„Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
spo³ecznoœæ” objêtego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, którego
jednym z trzynastu cz³onków od roku 2015 r. jest Gmina
Janów Lubelski.

Strategia pozwala na realizacjê projektów dla obszarów
zale¿nych od rybactwa. W naszym przypadku m.in. na
inwestycje dotycz¹ce sprzeda¿y bezpoœredniej gospodarstw
rybackich, inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb, inwestycje przyczyniaj¹ce siê do zwiêkszenia wykorzystania
potencja³u wodnego obszaru LGR, w tym szczególnie
w obszarze rekreacji i turystyki oraz us³ug melioracyjnych,
inwestycje przyczyniaj¹ce siê do poszerzania dzia³alnoœci
gospodarstw rybackich o nowe formy us³ug lub produkcji,
szkolenia przedstawicieli sektora rybackiego, dzia³ania na
rzecz zachowania bioró¿norodnoœci i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszaru, dzia³ania szkoleniowe
i aktywizuj¹ce, rozwój wspó³pracy a w efekcie podniesienie
potencja³u podmiotów z obszaru LSR.
Tak jak w przypadku LGD nabory projektów bêd¹ odbywaæ
siê w formie konkursów og³aszanych przez Zarz¹d LGR,
oceny dokona Rada LGR z³o¿ona z sektora spo³ecznego:
samorz¹dy i organizacje oraz gospodarczego (rybacy).

Mapa lokalizacji projektów do
realizacji w ramach
przedsiêwziêcia zintegrowanego
Dwie strony Aktywnego
Roztocza – od natury do kultury

Mapa
obszaru
LGR

Lublin - Tomasz Lubelski, grudzieñ 2015 r.
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów Lubelski za 2016 r.
Czêœæ I - Urz¹d Miejski
OCHRONA SRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
PRACE DROGOWE WYKONANE W 2016 r.

REMONTY BIE¯¥CE

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

Uk³ad komunikacji drogowej tworzy w mieœcie sieæ
dróg gminnych z³o¿ona ze 113 ulic (bez ulic krajowych
i powiatowych), a poza miastem 18 dróg.
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Ró¿anej w Janowie
Lubelskim ETAP I od ul. Ks. Skorupki: 199 964,12 z³.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Przyborowie w Janowie
Lubelskim w zakresie chodnika: 74 009,48 z³.
- Przebudowa drogi gminnej nr 108966L ul. Sowiakowskiego w zakresie chodnika: 36 545,05 z³.
- Przebudowa drogi gminnej £¹¿ek Ordynacki - £¹¿ek
Garncarski 101 497,19 z³.
- Przebudowa chodnika ul. Wa³owa w Janowie Lubelskim
47 390,47 z³.
- Przebudowa ul. Podlipie w zakresie chodnika:
98 132,14 z³.
- Przebudowa drogi gminnej boczna ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza: 20 385,53 z³.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pikule: 50 776,86 z³
jako udzia³ w kosztach Nadleœnictwa Janów Lubelski.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa: 144 832,40 z³,
2016 - 2017.
- Przebudowa drogi gminnej w m. £¹¿ek Ordynacki:
50 831,50 z³ – udzia³ w kosztach Nadleœnictwa Janów
Lubelski.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej wraz
z chodnikiem w zakresie pobocza: 145 373,81 z³.
- Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej przy
ul. Targowej: 65 906,25 z³.
- Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej
przy ul. Wa³owej: 24 600,00 z³.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w zakresie
dojœcia do cmentarza: 3 337,50 z³.

- Wykonanie remontów cz¹stkowych nawierzchni ulic i dróg
gminnych na terenie gminy Janów Lubelski w 2016 r.:
15 174,61z³.
- Remont drogi gminnej w miejscowoœci £¹¿ek - Cegielnia:
14 760,00 z³.
- Utwardzenie drogi gminnej na przed³u¿eniu ul. Sowy Visa:
9 776,04 z³.
- Utwardzenie terenu pod ³awkami w parku miejskim
w Janowie Lubelskim, Remont schodów wraz z pochylni¹ na
„Misztalcu”: 39 000,00 z³
- Utwardzenie ci¹gów komunikacyjnych na terenie Szko³y
w Bia³ej: 56 196,19 z³.
- Remont drogi polnej w So³ectwie Bia³a Pierwsza:
13 800,00 z³.
- Remont bie¿¹cy pok³adu górnego mostu na rzece Bia³a
w m. £¹¿ek Garncarski w ci¹gu drogi gminnej: 4 000,00 z³.
- Remont drogi gminnej gruntowej ul. Andersa - boczna:
8 800,00 z³.
- Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowoœci
Zofianka Górna: 4 118,04 z³.
- Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w m.
Ujœcie: 9 840,00 z³.
- Remont rowu przy drodze gminnej Janów Lubelski - Laski:
13 500,00 z³.

- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zadania
Przebudowa dróg gminnych: ul. Przyborowie, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Bukowa, ul. Dêbowa, ul. Akacjowa,
ul. Jarzêbinowa, ul. Jaworowa, ul. Modrzewiowa, ul. Wierzbowa wraz z punktow¹ kanalizacj¹ deszczow¹ oraz
odwodnieniem w m. Janów Lubelski oraz Rozbudowa drogi
gminnej ul. Objazdowa wraz z infrastruktur¹ drogow¹
w m. Janów Lubelski : 62 420,00 z³.
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy odcinków dróg gminnych: ul. Ochotników
Wêgierskich, ul. S³owackiego, ul. Spokojna i ul. Leœna:
19 680, 00 z³.
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Wa³owej na docinku od ul. Ulanowskiej do
ul.. Œwierdzowej w zakresie ci¹gu pieszo - rowerowego
wraz z przebudow¹ kanalizacji deszczowej”: 5 700,00 z³.
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zadania
pn. Rewitalizacja Parku Misztalec ETAP I w zakresie:
alejki, mostki, schody” – 25 000,00 z³.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania
pn. Budowa ci¹gu pieszo - rowerowego na przebudowywanym doprowadzalniku wody do zalewu w ci¹gu
drogi gminnej ul. Œwierdzowej: 35 000,00 z³.
- Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
zadania pn.: Remont przejœcia, dojœcia do rzeki w m. Bia³a
Pierwsza: 2 000,00 z³.
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Reymonta w zakresie chodnika 7 700,00 z³.
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego
przebudowy drogi gminnej ul. Fio³kowej: 9 532,50 z³.
- Dokumentacja projektowa zadañ pn: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoœci Bia³a I
– Laski: 2500,00 z³, Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Borownica - Laski, Bia³a I - Laski gmina Janów
Lubelski: 1 650,00 z³

INNE DZIA£ANIA
- Budowa si³owni na osiedlu Przyborowie i przy Szkole
Podstawowej w Momotach Górnych.
- Oznakowanie nazwami ulic os. Po³udnie i nazwami rond.
- Wprowadzenie projektów sta³ej organizacji ruchu os.
Przyborowie.
- Odnowienie szlaków rowerowych ³¹cznie 92 km, szlak
zielony, czerwony, niebieski i ¿ó³ty "pêtla do W³adys³awowa"

OŒWIETLENIE ULICZNE
Obecnie na terenie miasta i gminy jest zainstalowanych
oko³o 1283 szt. lamp oœwietlenia ulicznego. Roczny koszt
energii elektrycznej to ok. 600 000. z³
W 2016 r. wykonano projekty oœwietlenia ulicznego: ul.
Leœna - 4305,00 z³, ul. Zak¹tna - 30 75,00 z³, ul. Sowy-Visa 3075,00 z³, ul. Wiejska - 8 610 ,00 z³, Momoty Dolne - 6
765,00 z³, £¹¿ek Ordynacki - 1 845,00 z³. Ponadto
uzupe³niono oœwietlenie uliczne na osiedlu Wschód o 11
lamp na kwotê 19 000,00 z³.
W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono
Konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê i zagrodê, w którym
udzia³ wziê³o 12 uczestników, rozstrzygniêcie nast¹pi³o
podczas Festiwalu Kaszy „GRYCZAKI".

GOSPODARKA ODPADAMI

Utrzymanie czystoœci na terenach komunalnych administrowanych przez Urz¹d Miejski, w tym:
- Koszenie terenów zielonych - 91 555,65 z³ brutto.
- Nasadzenia kwiatowe - 82 785,01 z³ brutto.
- Usuwanie gniazd ptasich z parku miejskiego i Parku
Misztalec - 7 000,00 z³.
Zamiatanie mechaniczne jezdni 50 172,40 z³
Zamiatanie pozimowe 12 587,40 z³
Remonty mieszkañ socjalnych i komunalnych ok. 16 000 z³

- Decyzje i postanowienia wydane w trakcie postêpowania
oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz
zezwolenia na usuniêcie drzew: 155
- Opinie w sprawie braku koniecznoœci przeprowadzania
oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla planowanych
przedsiêwziêæ: 22
- Decyzje i postanowienia na zajêcie pasa drogowego, na
wykonanie zjazdu oraz na pozostawienie urz¹dzeñ w pasie
drogowym: 97
- Opinie w sprawie ogrodzeñ i dostêpu do drogi publicznej:
16 - Decyzje nak³adaj¹ce i uchylaj¹ce obowi¹zek œwiadczenia
na rzecz obronnoœci: 7
- Przyjête wnioski: 965

- £¹czne koszty gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Janów Lubelski w 2016 r. wynios³y 1 721 278, 76 z³.
- Koszty œwiadczenia us³ug przez PGKiM wynikaj¹ce z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
pochodz¹cych z nieruchomoœci zamieszka³ych : 1 648 900 z³.
- Pozosta³e koszty, w tym: blankiety wp³at, op³ata za odbiór
i zagospodarowanie przeterminowanych leków oraz koszty
administracyjno - osobowe : 72 378, 76 z³.
- Wp³ywy z tytu³u op³at za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych: 1 327 156,10 z³.
- Liczba w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych : 3 355.
- Liczba osób objêta systemem gospodarowania odpadami :
12 189.
- Iloœæ odebranych odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci zamieszka³ych w stosunku do 2015r. wzros³a
o 330 Mg.

Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej
przy ul. Targowej

Przebudowa drogi gminnej ul. Przyborowie
w Janowie Lubelskim w zakresie chodnika

Przebudowa chodnika ul. Wa³owa
w Janowie Lubelskim

NAJWA¯NIEJSZE ZADANIA WYKONANE W 2016 r.

ADMINISTRACJA

Inwestycje zrealizowane wspólnie z Powiatem Janowskim:
1. Przebudowa dróg powiatowych nr 2833L Janów Lubelski
ul. Turystyczna i nr 2819L Janów Lubelski - Momoty Górne
- gr. woj. Pomoc finansowa Gminy Janów Lubelski 651 051,31 z³;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2833L Janów Lubelski
ul. Turystyczna - Etap II i przebudowa drogi powiatowej nr
2818L Szklarnia - Momoty Górne w lokalizacji od km 0+744
do km 3+824. Pomoc finansowa Gminy Janów Lubelski 11 988,65 z³;
3. Pomoc rzeczowa udzielona powiatowi Janowskiemu na
remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2808 L bia³a
druga:25 343,45;

4. Przebudowa skrzy¿owania drogi powiatowej ul. Okopowa z drog¹ gminn¹ ul. Koœciuszki (rondo) : 37 710,73 z³
5. Dotacja dla Powiatu Janowskiego na przebudowê linii
telekomunikacyjnej napowietrznej na kablow¹, usytuowan¹
w pasie drogi powiatowej Janów Lubelski-Momoty GórneHarasiuki: 61 500,00 z³;
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego na
zagospodarowanie ronda w ul. Okopowej: 5000 z³;
7. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie
przebudowy dróg powiatowych: nr 2833 L Janów Lubelski
ul. Turystyczna i 2819 L ul. Boh. Poryt. Wzgórza:
14 145,00 z³;

8. Nadzór inwestorski, badania laboratoryjne i promocja na
zadanie: przebudowa drogi powiatowej nr 2833 L ul. Turystyczna, 2818 L Szklarnia - Momoty Górne, 2817 L (Jarocin)
- Momoty Górne-W³adys³awów: 11 988,65 z³
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L ul. Okopowa
w zakresie chodnika: 51 911,94 z³;
10. Pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Janowskiemu na
wykonanie progu zwalniaj¹cego w drodze powiatowej nr
2822 L Zofianka Górna;: 1 175,22 z³;
11. Pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi janowskiemu na
remont zjazdu z drogi powiatowej nr 2821 L ul. Wojska
Polskiego do bloku mieszkalnego: 1 822,70 z³.
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów
PLANOWANIE
INWESTYCJE
Doszczelnienie grobli obwodowych zbiornika wodnego
„ZALEW” w Janowie Lubelskim - inwestycja
zrealizowana w 2016 r.
Inwestycja sfinansowana ze œrodków w³asnych o ³¹cznej
wartoœci 153 750,00 z³.
Inwestycja obejmowa³a: dogêszczenie korpusu grobli
obwodowych zbiornika, rozœcielenie warstwy humusu na
koronie grobli, ukszta³towanie skarp grobli i uzupe³nienie
ubytków ziemi po jamach bobrowych, obsiew korony grobli
traw¹.

Budowa budynku remizy OSP w Ujœciu wraz
z obiektami towarzysz¹cymi – etap III inwestycja w trakcie budowy.
Inwestycja finansowana ze œrodków w³asnych o ³¹cznej
wartoœci 249 890,00 z³ .
Inwestycja obejmowa³a: wykonanie elementów ¿elbetowych konstrukcyjnych w parterze budynku, schody
wewnêtrzne, wykonanie stropu nad pozosta³ym parterem,
murowanie œcian poddasza wraz z kominami, wykonanie
konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu i monta¿em
okien po³aciowych, monta¿ obróbek blacharskich dachu.

Przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego
w Janowie Lubelskim
Ca³kowite nak³ady – 29 889,00 z³
Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmowa³:
przebudowê budynku stadionu w tym: rozbiórkê starego
budynku, budowê zaplecza sanitarno-szatniowego, budowê
trybun nad zapleczem, wykonanie instalacji sanitarnych
i elektrycznych wewnêtrznych, wykonanie kot³owni
gazowej, wykonanie przy³¹czy: wod.-kan. i gazowego LPG,
adaptacjê przy³¹cza kablowego, zagospodarowanie terenu:
utwardzenie terenu kostk¹, wyznaczenie drogi p.po¿.,
rozbiórkê starego ogrodzenie i budowê nowego.
Termomodernizacja budynków i obiektów u¿ytecznoœci
publicznej w Gminie Janów Lubelski
(trzy dokumentacje)
1. Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmowa³ wykonanie audytu energetycznego i oœwietleniowego, program funkcjonalno - u¿ytkowy, inwentaryzacji
budowlanej i PBW docieplenia i kolorystyki, kosztorysy
i przedmiary dla n/w obiektów budowlanych: Publiczna
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana
Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych, Publiczna Szko³a Podstawowa £¹¿ek Ordynacki, Publiczne Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Janowie Lubelskim, Zespó³ Szkó³ w Bia³ej, Bia³a
Druga 142, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim, Kot³ownia
z sieciami przesy³owymi. Ca³kowite nak³ady - 147 600,00 z³
2. Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmowa³ uzupe³nienie audytów energetycznych o odnawialne
Ÿród³a energii w zakresie instalacji solarnych dla n/w
obiektów budowlanych: Publiczna Szko³a Podstawowa
z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana Zamojskiego

w Janowie Lubelskim, Publiczna Szko³a Podstawowa
w Momotach Górnych, Publiczna Szko³a Podstawowa
£¹¿ek Ordynacki, Publiczne Gimnazjum im. Jana II w Janowie Lubelskim, Zespó³ Szkó³ w Bia³ej, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, Dom Nauczyciela
w Janowie Lubelskim. Ca³kowite nak³ady – 24 600,00 z³
3. Zakres projektu budowlano - wykonawczego obejmowa³ przebudowê instalacji grzewczych i instalacji
oœwietleniowych zgodnie z audytami energetycznymi,
dla n/w obiektów budowlanych: Publiczna Szko³a
Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana
Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych, Publiczna Szko³a
Podstawowa £¹¿ek Ordynacki, Zespó³ Szkó³ w Bia³ej, Bia³a
Druga 142, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim, Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim.
Ca³kowite nak³ady - 98 400,00 z³
„EKO-Energetyczny Janów Lubelski etap II, III i IV”
(trzy dokumentacje)
1.Zakres dokumentacji technicznej obejmowa³ wykonanie
instalacji kolektorów s³onecznych w iloœci 605 szt.
i pieców opalanych biomas¹ w iloœci 369 szt. dla budynków prywatnych. Ca³kowite nak³ady - 58 702,98,00 z³
2. Zakres dokumentacji technicznej obejmowa³ wykonanie
instalacji fotowoltaicznych w iloœci 552 szt. dla budynków prywatnych i krytej p³ywalni. Ca³kowite nak³ady 27 158,40 z³
3.Zakres dokumentacji technicznej obejmowa³ opracowanie specyfikacji technicznej z kosztorysem dla us³ug,
polegaj¹cych na opracowaniu i uruchomieniu systemu
informatycznego, s³u¿¹cego ewaluacji efektów osi¹ganych w wyniku realizacji inwestycji. Ca³kowite nak³ady 3 690,00 z³

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej
w Janowskim Oœrodku Kultury w Janowie Lubelskim inwestycja zrealizowana w 2016 r.
Inwestycja finansowana ze œrodków w³asnych o wartoœci
29 035,15 z³.
Inwestycja obejmowa³a: demonta¿ czêœci pokrycia
dachowego, wykonanie otworu pod klapy p. po¿. w stropie
ostatniej kondygnacji, przez pod konstrukcjê pod pokrycie
dachowe i membranê dachow¹, zakup, dostawa i monta¿
kompletnych klap dymowych wraz z si³ownikami,
wykonanie obróbki wewnêtrznej i zewnêtrznej klap
dymowych, pod³¹czenie zamontowanych klap dymowych
do istniej¹cego systemu oddymiania.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
„Przebudowa i rozbudowa budynku po by³ym PKS
w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa
socjalnego”
Zakres dokumentacji technicznej obejmowa³ przebudowê budynku po by³ym PKS wraz ze zmian¹ sposobu
u¿ytkowania pod mieszkania socjalne, w tym: roboty
rozbiórkowe czêœci œcian wewnêtrznych, klatki schodowe,
stropodachu, pod³ogi na gruncie, budowê nowych œcian
konstrukcyjnych i dzia³owych, wykonanie nowego stropu
nad piêtrem i klatek schodowych, wykonanie nowego dachu,
wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
wewnêtrznych, wykonanie przy³¹czy: elektroenergetycznych, wod.- kan. wraz z t³oczni¹, zagospodarowanie terenu.
W przypadku otrzymania dofinansowania zostanie
udostêpnionych 10 mieszkañ w tym 9 mieszkañ
socjalnych i 1 mieszkanie chronione.
Ca³kowite nak³ady – 67 650,00 z³
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej instalacji klimatyzacji pomieszczeñ
w budynku Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim”
Zakres dokumentacji technicznej obejmowa³ opracowanie
dokumentacji klimatyzacji na parterze i I piêtrze
z odrêbnym zasilaniem wraz ze zwiêkszeniem mocy dla
budynku Urzêdu Miejskiego.
Ca³kowite nak³ady – 9 594,00 z³
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
k³adek pieszych na rowie opaskowym, pomostu dla
wêdkarzy niepe³nosprawnych oraz promenady nad
pla¿¹ przy zalewie w Janowie Lubelskim.
Ca³kowite nak³ady – 12 000,00 z³

WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI
Rok 2016 by³ kolejnym, w którym samorz¹d Gminy
Janów Lubelski, we wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi realizowa³ zadania publiczne wa¿ne dla
lokalnej spo³ecznoœci. Zakres tych dzia³añ opiera³ siê na
podstawie przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym,
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
oraz na podstawie programu wspó³pracy Gminy Janów
Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2016 rok. Cele programu wi¹za³y siê z potrzeb¹
zaspokajania konkretnych potrzeb spo³ecznych, w szczególnoœci w zakresie ró¿norodnych dzia³añ na rzecz dzieci
i m³odzie¿y, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ochrony i promocji zdrowia, przeciwdzia³ania patologiom
spo³ecznym.
Realizuj¹c za³o¿enia programowe, przygotowano
i og³oszono otwarte konkursy ofert na realizacjê zadañ
publicznych w nastêpuj¹cych obszarach:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - w ramach
tego konkursu dotacje otrzyma³y: Miejski Klub Sportowy Janowianka, Janowski Ludowy Klub Sportowy
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„OLIMP” i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA
Janów Lubelski.
2) Œwiadczenie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych
us³ug opiekuñczych - dotacjê otrzyma³ Caritas Diecezji
Sandomierskiej.
3) Dofinansowanie dzia³alnoœci œwietlic œrodowiskowych podpisano umowê z Janowskim Stowarzyszeniem
Niesienia Pomocy „HUMANUS”
4) Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej
w szko³ach w zakresie przeciwdzia³ania problemom
alkoholowym, jako element programów psychoprofilaktycznych, tj. pozalekcyjnych zajêæ sportowych dla dzieci
i m³odzie¿y – dotacje otrzyma³y nastêpuj¹ce podmioty:
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, Stowarzyszenie
Aktywizacji Spo³ecznej „SAS, Stowarzyszenie Rodziców
Opiekunów i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Wawrzynek”, Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe PEGAZ, Ludowo
Uczniowski Klub
Sportowy JAWOR, Klub ¯eglarski ZEFIR, Uczniowski
Klub Sportowy ATLETIC, Klub Sportowy „Janowski
Orlik”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA,

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.
5) Dofinansowanie organizowanych przez instytucje
i stowarzyszenia, imprez o charakterze kulturalnym,
turystycznym, które maj¹ na celu propagowanie idei
trzeŸwoœci i zdrowego stylu ¿ycia w spo³ecznoœci lokalnej beneficjentami w tym konkursie by³y nastêpuj¹ce
organizacje:
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS, Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywatnych, Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego,
Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw
Samorz¹dowych, Oddzia³ Rejonowy Polskiego Zwiazku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Zofiance Górnej, Fundacja Konwent Klubów
i Centrów Integracji Spo³ecznej Janów Lubelski,
Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe „Pegaz”, Parafia
Rzymsko - Katolicka p. w. œw. Jana Chrzciciela
w Janowie Lubelskim.
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Lubelski za 2016 r.: czêœæ I - Urz¹d Miejski
I REALIZACJA INWESTYCJI
ZLOZONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
PROJEKT: „ZOOM NATURY i KULTURY”

Projekt z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020 w dniu 29.01.2016 r.,
który otrzyma³ dofinansowanie. Ca³kowite nak³ady 2 489 458,50 z³, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - 2 113 361,37 z³, œrodki w³asne 372 946,13 z³. Okres realizacji inwestycji 2017 r. - 2018 r.
Zakres projektu obejmuje:
- Zoom Natury - uzupe³nienie i powi¹zanie uk³adu
komunikacyjnego maj¹cego za cel u³atwienie dostêpu do
miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie w rejonie
Zalewu Janowskiego, w tym: urz¹dzenie œcie¿ki pieszorowerowej wokó³ Zalewu Janowskiego, urz¹dzenie œcie¿ki
pieszej przez pla¿ê, u³atwienie dostêpu osób niepe³nosprawnych do zbiornika, w tym pomost dla wêdkarzy,
umocnienie grobli i remont 2 mostków z urz¹dzeniem
w³¹czenia szlaku rowerowego Czarna Per³a na kierunku
Oœrodka Edukacji Ekologicznej Nadleœnictwa Janów
Lubelski.
- Roboty budowlane w zakresie infrastruktury
technicznej, sanitarnej i zagospodarowania terenu,
w tym z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych,
maj¹cej za cel zabezpieczenie walorów zbiornika Zalewu
Janowskiego, w tym: monta¿ 3 toalet publicznych,
wyposa¿enie w ma³¹ infrastrukturê: ³awki, kosze, stojaki dla
rowerów, instalacja monitoringu ruchu rowerowego i pieszego w rejonie zbiornika Zalew.
- Udostêpnienie miejsc atrakcyjnych turystycznie
w Lasach Janowskich:
udostêpnienie nowych miejsc w zakresie dziedzictwa
naturalnego oraz kulturowego i historycznego atrakcyjnych
turystycznie na terenie kompleksu Lasów Janowskich
w nawi¹zaniu do istniej¹cych szlaków turystycznych
(pieszych, rowerowych i konnych): Pomnik na Wzgórzu
Porytowym – w Rezerwacie Lasy Janowskie, „Dwugajówka” – w Rezerwacie Lasy Janowskie, Tu³owe Góry - Baza
„Garbatego”, Cmentarzysko Pikule;
- Wyposa¿enie infrastruktury informatycznej w nowe
narzêdzia u³atwiaj¹ce dostêp do miejsc i obszarów
atrakcyjnych turystycznie: wirtualny przewodnik po
miejscach dziedzictwa naturalnego i kulturowego - aplikacja
na urz¹dzenia mobilne - opracowanie i udostêpnienie do
pobrania na stronach internetowych i w punktach informacji
turystycznej, mapa rastrowa z georeferencj¹ z miejscami
i obszarami dziedzictwa naturalnego i kulturowego na
urz¹dzenia mobilne - opracowanie i udostêpnienie do
pobrania na stronach internetowych i w punktach informacji
turystycznej.
- Zabezpieczenie i udostêpnienie walorów dziedzictwa przyrodniczego zabytkowego Parku Miejskiego,
przez skanalizowane ruchu w obszarze parku: ekspozycja
w formie œcie¿ki dendrologicznej, oznakowanie drzew pomnikowych, plan ogólny z tablic¹ informacyjn¹, wirtualny
przewodnik po obszarze Parku Miejskiego - aplikacja na
urz¹dzenia mobilne - opracowanie i udostêpnienie do
pobrania na stronach internetowych i w punktach informacji
turystycznej.

PROJEKT: „Przebudowa obiektów sportowych
stadionu miejskiego w Janowie Lubelskim”
Wniosek z³o¿ony w dniu 31.03.2016 r., otrzyma³ dofinansowanie. Z uwagi na niski procent dofinansowania Gmina
Janów Lubelski nie podpisa³a umowy o dofinansowanie.
Wniosek zostanie z³o¿ony ponownie w 2017 r.
Zakres projektu obejmuje przebudowê budynku stadionu,
wykonanie kot³owni gazowej (z zasilaniem LPG),
wykonanie przy³¹czy: wod. - kan. i gazowego LPG,
adaptacjê przy³¹cza kablowego, zagospodarowanie terenu:
Ca³kowite nak³ady - 2 330 000,00 z³, w tym Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej - 1 165 000,00 z³ (wnioskowana
kwota), Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 545 700,00 z³
(przyznana kwota), œrodki w³asne - 1 165 000,00 z³
(zabezpieczenie wk³adu w³asnego na etapie sk³adania
wniosku), œrodki w³asne - 1 784 300,00 z³ (zabezpieczenie
wk³adu w³asnego na etapie przyznania dofinansowania) .
PROJEKT: „ECO-Energetyczny Janów Lub. etap II”

Wniosek z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020, w dniu 14.06.2016 r.,
otrzyma³ dofinansowanie.
Zakres projektu obejmuje:
- monta¿ zestawów kolektorów s³onecznych (2,3,
i 4 panelowe) na budynkach mieszkalnych, w iloœci 304 szt.
zestawy o mocy 1,1091 MW,
- monta¿ kot³ów opalanych biomas¹ w iloœci 136 szt.
o ³¹cznej mocy 3106 kW.
Ca³kowite nak³ady - 5 085 676,85 z³, w tym Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3 933 281,63 z³, œrodki
w³asne - 1 152 395,22 z³.
Okres realizacji inwestycji 2017 r ÷ 2018 r.
PROJEKT: „ECO-Energetyczny Janów Lub. etap III”

Wniosek z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020, w dniu 14.06.2016 r.
i otrzyma³ dofinansowanie
Zakres projektu obejmuje:
- monta¿ zestawów kolektorów s³onecznych (2,3,
i 4 panelowe) na budynkach mieszkalnych, w iloœci 305 szt.
zestawy o mocy 1,1124 MW,
- monta¿ kot³ów opalanych biomas¹ w iloœci 139 szt.
o ³¹cznej mocy 3160 kW.
Ca³kowite nak³ady - 5 121 141,33 z³, w tym Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3 961 351,22 z³, œrodki
w³asne - 1 159 790,11 z³
Okres realizacji inwestycji 2017 r. ÷ 2018 r.
PROJEKT: „ECO-Energetyczny Janów Lub. etap IV”
Wniosek z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020, w dniu 14.06.2016 r.,
nie otrzyma³ dofinansowania
Zakres projektu obejmuje monta¿ paneli fotowoltaicznych
na budynkach mieszkalnych, w iloœci 482 szt. i 1 zestaw na
budynku u¿ytecznoœci publicznej (kryta p³ywalnia) zestawy
o ³¹cznej mocy 1 440,32 kW. Ca³kowite nak³ady - 9 210
957,51 z³, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 6 970 868,79 z³, œrodki w³asne - 2 240 088,72 z³.

PROJEKT: „Przebudowa i rozbudowa budynku po
by³ym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby
budownictwa socjalnego”
Wniosek z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020, w dniu 19.09.2016 r.,
jest w trakcie oceny projektów.
Zakres projektu obejmuje przebudowê budynku po
by³ym PKS wraz ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania pod
mieszkania socjalne
- roboty rozbiórkowe czêœci œcian wewnêtrznych, klatki
schodowe, stropodachu, pod³ogi na gruncie
- budowê nowych œcian konstrukcyjnych i dzia³owych,
- wykonanie nowego stropu nad piêtrem i klatek
schodowych,
- wykonanie nowego dachu,
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnêtrznych,
- wykonanie przy³¹czy: elektroenergetycznych, wod. - kan.
wraz z t³oczni¹,
- zagospodarowanie terenu: utwardzenie dojœæ kostk¹
i zieleñ.
Zostanie udostêpnionych 10 szt. mieszkañ w tym 9 szt.
socjalnych i 1 szt. chronione.
Ca³kowite nak³ady - 1 833 539,27 z³, w tym: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 558 508,38 z³, œrodki
w³asne - 275 030,89 z³
Okres realizacji inwestycji 2017 r. ÷ 2019 r.
PROJEKT: „Termomodernizacja budynków i obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Janów Lubelski”
Wniosek z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020, w dniu 14.11.2016 r.,
jest w trakcie oceny projektów.
Zakres projektu obejmuje termomodernizacjê n/w
obiektów: Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami
Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, Publiczna Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych,
Publiczna Szko³a Podstawowa £¹¿ek Ordynacki, Publiczne
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim, Zespó³
Szkó³ w Bia³ej, Bia³a Druga 142, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim, Dom Nauczyciela w Janowie
Lubelskim, w zakresie: wymiany stolarki okiennej,
ocieplenia œcian zewnêtrznych i stropodachu, wymiany
oœwietlenia, modernizacji instalacji c.o.
Ca³kowite nak³ady - 11 000 000,00 z³, w tym: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego - 7 009 152,75 z³ i œrodki
w³asne - 3 990 847,25 z³
Okres realizacji inwestycji 2018 r. ÷ 2020 r.
PROJEKT: „Budowa przydomowych oczyszczalni
œcieków na terenie Gminy Janów Lubelski”
Wniosek z³o¿ony w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020 w dniu 14.12.2016 r., jest
w trakcie oceny projektów.
Zakres projektu obejmuje wybudowanie przydomowych
oczyszczalni œcieków dla gospodarstw domowych dla
miejscowoœci: Kopce, Laski, £¹¿ek Ordynacki i Garncarski,
Momoty Górne i Momoty Dolne, Kiszki, Szewce, Ujœcie,
Pikule.
Ca³kowite nak³ady - 2 514 947,62 z³, w tym: Europejski
Fundusz Rolny - 1 301 024,00 z³, œrodki w³asne - 1 213
923,62 z³.
Okres realizacji inwestycji 2018 r. ÷ 2019 r.

POZARZ¥DOWYMI
6) Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y - dofinansowanie
profilaktycznych kolonii letnich - dotacje przekazano dla
Fundacji „Œwiat³o - ¯ycie” Oœrodek w Sandomierzu, dla
Parafii p. w. Œw. Królowej Jadwigi w Janowie Lubelskim
oraz dla Janowskiego Klubu Karate Tradycyjnego.

7) Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków
ich rodzin - dofinansowanie otrzyma³a Parafia Rzymsko Katolicka p. w. œw. Jana Chrzciciela w Janowie
Lubelskim i Parafia œw. Jadwigi Królowej

Na wniosek dwóch organizacji zlecono realizacjê zadañ
publicznych z pominiêciem otwartego konkursu ofert.
Dofinansowanie otrzyma³o Stowarzyszenie Przyjació³
Promyka oraz Janowski Klub Karate Tradycyjnego.
Ogó³em w 2016 r. w ramach realizacji Rocznego Programu
Wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi rozdysponowano 442 000,00 z³, z czego 130 000,00 z³ pochodzi³o ze
œrodków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania
Narkomanii.
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Raport z dzia³alnoœci Gminy Janów
PROMOCJA
OBSLUGA INWESTORA

Punkt Obs³ugi Inwestora realizuje szereg dzia³añ,
których celem jest wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci. Dzia³ania obejmuj¹ wspó³pracê z lokalnymi
przedsiêbiorcami, kompleksow¹ obs³ugê inwestora oraz
promocjê terenów inwestycyjnych.
Dzia³ania podjête w 2016 r.:
- Trzy firmy, z bran¿: metalowej oraz przetwórstwa
owoców i warzyw, postanowi³y zainwestowaæ w Janowie
Lubelskim. W 2016 roku przedsiêbiorstwa te zakupi³y
grunty od Gminy Janów Lubelski na terenie Janowskiej
Strefy Inwestycyjnej „Borownica”.
- Otrzymaliœmy 32 nowe zapytania inwestycyjne od
przedsiêbiorców polskich i zagranicznych. Na ka¿de zapytanie zosta³a przygotowana oferta, dopasowana do potrzeb
konkretnego przedsiêwziêcia.
- W³¹czenie nowych terenów, po³o¿onych w obrêbie
Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica”(16,95 ha)
i przy ul. Bialskiej (0,95 ha), do Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK
WIS£OSAN - obecnie powierzchnia Podstrefy Janów
Lubelski to 36,41 ha.
- Dystrybucja Katalogu Ofert Inwestycyjnych do 300
firm z bran¿ metalowej i drzewnej.
- Audyt Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych z Warszawy
Punkt Obs³ugi Inwestora dzia³aj¹cy w Referacie Promocji
i Rozwoju w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim
zosta³ wytypowany do audytu jako miejsce prowadz¹ce
profesjonaln¹ obs³ugê inwestora. PAIiIZ wizytowa³
wybrane centra i punkty obs³ugi inwestora w ca³ej Polsce.
- W lutym zorganizowano spotkanie informacyjne dla
przedsiêbiorców z ca³ego powiatu na temat mo¿liwoœci
pozyskiwania funduszy unijnych, po¿yczek, dotacji itp.
- W paŸdzierniku odby³ siê Konwent Rozwoju Gminy
(dotycz¹cy m.in. zagospodarowania Rynku Starego Miasta
i Parku Misztalec).
- W listopadzie odby³a siê Konferencja dla Przedsiêbiorców, która ju¿ na sta³e wesz³a do kalendarza spotkañ.
- Organizacja dwóch spotkañ z bran¿¹ turystyczn¹
(plany wspó³pracy, wspólne wydarzenia i imprezy
promocyjne itp.).

GAZETA JANOWSKA i www.janowlubelski.pl
W 2016 roku by³o 6 wydañ Gazety Janowskiej, w sumie
jest to 184 strony.
W 2016 roku na stronie internetowej Janowa Lubelskiego
www.janowlubelski.pl zosta³o zamieszczonych 1 177
aktualnoœci (dotycz¹cych bie¿¹cych wydarzeñ, informacji
prasowych, galerii zdjêæ). Nasz¹ stronê odwiedzi³o w ci¹gu
roku 1 351 421 osób (liczba unikalnych wejœæ).
Przeprowadzono nastêpuj¹ce wywiady (13 wywiadów):
- „Obudziæ sen” - z £ukaszem Widzem;
- Szeœciolatki wracaj¹ do przedszkoli - z Zastêpc¹
Burmistrza Janowa Lubelskiego Czes³awem Krzysztoniem;
- Ponad 9,5 mln na aktywizacjê zawodow¹ w PUP-z
Tomaszem Kaproniem Dyrektorem PUP;
- „Rodzina na plus” - z Bo¿en¹ Czajkowsk¹ Sekretarz
Gminy;
- Nowe zadania i nowe wyzwania - wywiad z Grzegorzem
Pyrzyna Starost¹ Powiatu Janowskiego;
- Jest pasja, jest pomys³, jest cel - z Krzysztofem Dyjachem;
- Liczy siê pomys³ i motywacja - z Krzysztofem Ko³tysiem
Burmistrzem;
- Narty wodne nad zalewem janowskim - z Micha³em Sowa
i Grzegorzem RogoŸny;
- Kolejna restrukturyzacja szpitala - Andrzejem Wiœniewskim Dyrektorem;
- O tych, dla których ¿ycie to nie zwyk³a przygoda, czyli
Grupa Bike Club;
- Zapisane w krysztale czasu - z Klaudi¹ Skubik;
- Beata Oleszek w „Top Chep Gwiazdy od Kuchni”;
- Uwaga wchodzê, czyli… Karol Powrózek w akcji.

NAGRODY I WYRÓZNIENIA PRZYZNANE
GMINIE JANÓW LUBELSKI
- II miejsce dla miasta Janów Lubelski w rankingu Pisma
Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota” w zakresie
wykorzystania funduszy UE na projekty spo³eczne
obejmuj¹ce inwestycje w latach 2007 – 2015;
- Wyró¿nienie dla Burmistrza Janowa Lubelskiego
Krzysztofa Ko³tysia w Plebiscycie Per³y Samorz¹du 2016
w kategorii W³odarz gminy miejsko - wiejskiej;

NAGRODY I WYRÓZNIENIA DLA PARKU
REKREACJI ZOOM NATURY
- Park Rekreacji ZOOM NATURY wœród 20 nominowanych
inwestycji w plebiscycie „Top Inwestycje Komunalne
Polski Wschodniej”.
- Gmina Janów Lubelski zajê³a I miejsce w konkursie
„Kryszta³owa Ceg³a” w kategorii Przestrzenie Publiczne
za inwestycje Park Rekreacji Zoom Natury.

„ANTEK ROKU”
Konkurs, który ma na celu uhonorowanie szczególnych
osi¹gniêæ osób fizycznych oraz innych podmiotów
dzia³aj¹cych na rzecz œrodowiska lokalnego, jak równie¿
promocji Gminy Janów Lubelski. W tym roku Kapitu³a
przyzna³a wyró¿nienia w siedmiu kategoriach:
Sponsor Roku: Nadleœnictwo Janów Lubelski
Promotor Roku: £ukasz Kurzyna, Zbigniew Czajkowski
Talent Roku: Izabela £ukasik, Mateusz Oleszko, Miko³aj
Kiszka, Magdalena Majkowska oraz klasa sportowa: Patryk
Tylus, Damian Flis, Krystian Kotwica, Dariusz Jargi³o, Igor
£ukasiewicz, Dawid Fija³kowski, Jakub Pyæ, Sebastian
Wojciechowski, Micha³ Kaproñ
Firma Roku: „Strefa Kobiet” Monika Ciukaj
Wolontariusz Roku: Powiatowy Zwi¹zek Dru¿yn
w Janowie Lubelskim (1 Dru¿yna Harcerska ,,Atlantyda''
oraz 7 Œrodowiskowa Dru¿yna Starszo harcerska ,,Zielone
Szeregi'')
Wydarzenie Roku: Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Andrzeja Dudy
Pozytywnie zakrêcony: Krzysztof Dyjach

PROMOCJA GMINY I TURYSTYKA
Gmina Janów Lubelski wspó³pracuje z organizacjami
turystycznymi tj.: Lubelska Regionalna Organizacja
Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamoœæ
i Roztocze” oraz z Departamentem Promocji i Turystyki
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubelskiego.
Gmina prowadzi tak¿e wspó³pracê z miastami partnerskimi
na Ukrainie: Miko³ajewem i Kostopolem.

REWITALIZACJA
W 2016 roku rozpoczêto prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Janów Lubelski. W ostatnich latach w naszym mieœcie i gminie powsta³o du¿o nowych obiektów architektury, niektóre zrewitalizowano,
powsta³y nowe drogi, chodniki, parkingi, boiska, zrewitalizowano Rynek i Park Miejski, powsta³y place zabaw.
Powsta³ równie¿ nowoczesny, unikatowy Park Rekreacji
ZOOM NATURY. Powsta³a uzbrojona strefa inwestycyjna
oraz nowe osiedla. Nie wszystkie problemy uda³o nam siê
rozwi¹zaæ. W dalszym ci¹gu dotyka nasz¹ spo³ecznoœæ
problem bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia spo³ecznego
czêœci naszych mieszkañców. Odpowiedzi¹ na te problemy
maj¹ byæ zapisy w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
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Lubelski za 2016 r. Czêœæ I - Urz¹d Miejski
GMINY
IMPREZY PROMOCYJNE 2016 r.
- VIII P³ywackie Mistrzostwa Amatorów - "Pobij
Rekord Otylii";
- Mistrzostwa Janowa w Bowlingu "STRIKE”;
- VIII Krajoznawczy Rajd Rowerowy "Szlakami
Leœnego Skarbca”;
- VI Zlot Motocyklowy w Janowie Lubelskim;
- Jarmark Janowski;
- Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Na rozstajnych
drogach”;
- Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie;
- Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART;
- Festiwal Kaszy „GRYCZAKI”;
- Targi Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego
i Ochrony Œrodowiska EKO-LAS;
- 9. Janowski Turniej w Bowlingu;
- Wigilia na Janowskim Rynku.
Ponadto w lipcu odbywa³y siê Polsce XXXI Œwiatowe Dni
M³odzie¿y Kraków 2016. Janów Lubelski równie¿
aktywnie w³¹czy³ siê w to œwiêto - nasze rodziny goœci³y
m³odzie¿ z W³och, która podczas pobytu w Janowie
Lubelskim pozna³a nasz¹ kulturê, tradycjê oraz skorzysta³a
z wielu atrakcji turystycznych.
W 2015 i 2016 roku Gmina Janów Lubelski by³a
partnerem w powiatowym projekcie: „Bogactwo
czerpane z natury - wykorzystanie potencja³ów lokalnych

i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju
przedsiêbiorczoœci”. W ramach projektu zorganizowana
zosta³a impreza promocyjna Zoom Natury- Dni Janowa
oraz prowadzone by³y kiermasze produktów lokalnych.
Ponadto wykonano:
- oznakowanie terenów inwestycyjnych i atrakcji
turystycznych,
- aplikacjê wirtualny spacer po atrakcjach turystycznych,
- wizualizacjê terenów inwestycyjnych nad Zalewem
Janowskim,
- certyfikacjê produktów lokalnych,
- przeprowadzona zosta³a kampania outdoorowa i kampania
medialna terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych,
- przygotowanie materia³ów oraz wysy³ka ofert inwestycyjnych (1 000 szt.)
- przygotowanie materia³ów oraz wysy³ka ofert turystycznych / przyjazdowych dla touroperatorów i szkó³ (1 000 szt.),
- zakupiono stroje 2 maskotek promocyjnych Janowa
Lubelskiego oraz gad¿ety promocyjne,
- opracowano i wydano: mapê Ziemi Janowskiej, informator
turystyczny, paszport turystyczny, album promocyjny,
katalog ofert inwestycyjnych .
Gmina zrealizowa³a Projekt EKOLANDIA przy wsparciu
ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach projektu odby³y

siê ekologiczne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y podczas
dwudniowego Festiwalu Kaszy „Gryczaki”, jak np.: Quiz
Wiedzy Ekologicznej , Plener malarski pt. „Przyroda, która
mnie otacza”, Zgadywanka „Zgaduj Zgadula”, Warsztaty
„EkoLudek”, „EkoDesign”, EkoTurniej, „EkoAnio³”
i Zawody „EkoRybka”.
Ponadto zorganizowane by³y 2 konkursy: Z paszportem
Turystycznym po Ziemi Janowskiej oraz konkurs
fotograficzny (edycja II) pn. „Nasza obecnoœæ”.

czynnikiem s¹ nasi mieszkañcy. Warto podkreœliæ, ¿e
rewitalizacja ma sens wtedy, gdy nasze dzia³anie jest
dzia³aniem kompleksowym, akceptowanym spo³ecznie,
umo¿liwiaj¹cym dotarcie do szerokiego grona mieszkañców, których problemy, potrzeby i oczekiwania mog¹
byæ zaspokojone.
W 2016 roku podjêliœmy nastêpuj¹ce dzia³ania:
- Zorganizowaliœmy konferencjê „Rola spo³ecznoœci
lokalnej w procesie rewitalizacji”, która by³a oficjaln¹
inauguracj¹ prac w gminie nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji. Podczas konferencji zaprezentowano
dotychczasowe doœwiadczenia i efekty rewitalizacji w Janowie Lubelskim. Na zakoñczenie konferencji odby³y siê

indywidualne spotkania konsultacyjne z ekspertami
zewnêtrznymi oraz cz³onkami zespo³u ds. rewitalizacji.
- Wa¿nym dzia³aniem wspieraj¹cym powstanie Programu
Rewitalizacji by³a organizacja Pikniku Rewitalizacyjnego
dla mieszkañców pod has³em „Poznajmy siê”. Piknik mia³
wymiar edukacyjny i konsultuj¹cy (przeprowadzono
ankietyzacjê). W organizacji pikniku kluczow¹ rolê
odgrywa³y organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie
gminy. W pikniku uczestniczyli mieszkañcy, w³aœciciele
i zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœciami na obszarze rewitalizacji,
przedsiêbiorcy, NGO's i grupy nieformalne oraz instytucje
publiczne.
- Ponadto zorganizowano siedem spotkan tematycznych
z mieszkancami gminy. Bylo to m.in. spotkania z organizacjami pozarzadowymi, przedsiebiorcami, w tym osobne z branza turystyczna, z mieszkancami poszczególnych osiedli.
W ramach spotkan wiodaca role odgrywala edukacja w zakresie dzialan rewitalizacyjnych, majaca na celu zwiekszenie
zaangazowania mieszkanców w ten proces, w budowanie
lokalnego partnerstwa i integracje na rzecz rewitalizacji.
Kolejne dzia³ania i zadania s¹ kontynuowane
w roku 2017.

JANOWA LUBELSKIEGO
Rewitalizacji podlegaj¹ obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje siê jej przede wszystkim w kontekœcie spo³ecznym. To olbrzymie pole mo¿liwoœci, ale
tak¿e wielka odpowiedzialnoœæ. Najwa¿niejszym w rewitalizacji powinien byæ aspekt spo³eczny i wi¹zaæ siê
z poszukiwaniem nowych elementów lokalnej to¿samoœci, chocia¿by poprzez uruchamianie kawiarenek,
restauracji, nowoczesnych bibliotek, „wch³anianie” kreatywnych mieszkañców i organizacji pozarz¹dowych,
tworzenie unikatowych miejsc spotkañ, miejsc bezpiecznego spêdzania czasu wolnego, ale i miejsc pracy. Rewitalizacja wymaga w³¹czenia wszystkich zainteresowanych od
samego pocz¹tku procesu, co oznacza, i¿ najwa¿niejszym

Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski 20162022” wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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Samochód dla Mieszkañców „BARKI”

Uroczystoœæ poœwiêcenia i przekazania
samochodu osobowego marki Volkswagen,
do przewozu osób niepe³nosprawnych,
odby³a siê 16.01.2017 na terenie Domu.
Dyrektor DPS "BARKA" Mariola Surtel,
powita³a zaproszonych goœci oraz pracowników, którzy zgromadzili siê w alei przy
samochodzie. W spotkaniu uczestniczyli,
Starosta Grzegorz Pyrzyna, V-ce Starosta
Antoni Kulpa oraz cz³onkowie Zarz¹du
Powiatu: S³awomir Dworak, Wies³aw
Dyjach, Zenon Zyœko. Przyby³a tak¿e
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim Anna Œmit.
Szczególnym goœciem by³ Jerzy Dêbski
Dyrektor Lubelskiego Oddzia³u PFRON
wraz z kierownikiem Oddzia³u PFRON
Iwon¹ Osma³ek. Aktu poœwiêcenia samochodu dokona³ ks. kan. dr Jacek Beksiñski
proboszcz Parafii pw. Œwiêtej Jadwigi

Królowej. Ks. kanonik przekaza³ u¿ytkownikom samochodu "kodeks drogowy",
obrazek Œwiêtego Krzysztofa, poœwiêci³
tak¿e klucze.
Aby mieæ sukcesy trzeba na nie zapracowaæ,
przybli¿amy genezê dzia³añ:
„W kwietniu 2016 roku, Powiat Janowski
z³o¿y³ wniosek do Lubelskiego PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepe³nosprawnych w "BARKA"
Domu Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim. PFRON dofinansowa³ zakup samochodu w kwocie 65 000 z³,
natomiast udzia³ w³asny wyniós³ 74 999 z³.
Samochód zosta³ dostarczony do DPS po
wczeœniejszym przeprowadzeniu zamówienia publicznego, w dniu 23.12.2016 r.”.
W uzasadnieniu projektu znalaz³ siê zapis:
"G³ównym celem projektu jest zapewnienie
powszechnej dostêpnoœci do wysokiej ja-

koœci rehabilitacji i zwiêkszenie aktywnoœci
osób - Mieszkañców „BARKA” Domu
Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II
w Janowie Lubelskim - poprzez zakup œrodka
transportu do obs³ugi i przewozu osób
niepe³nosprawnych, w celu zmniejszenia
skutków wykluczenia spo³ecznego.
Na dzieñ 31.03.2016 r. „BARKA” Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim zamieszkiwa³o 179 osób
w wieku od 23 do 90 lat, z których 18 by³o
ca³kowicie le¿¹cych (10 %) i 30 porusza³o
siê na wózkach inwalidzkich (ok. 17 %). Na
179 mieszkañców 141 osób (ok. 80 %) ma
orzeczon¹: I grupê inwalidzk¹ (38 osób), II
grupê inwalidzk¹ (27 osób), oraz orzeczone
stopnie niepe³nosprawnoœci: 40 osób znaczny, 27 osób umiarkowany, 2 osoby lekkie.
Sprawny i nowoczesny œrodek transportu
dostosowany do przewozu osób niepe³no-

sprawnych zlikwiduje barierê transportow¹, zapewni powszechn¹ dostêpnoœæ do
wysokiej jakoœci rehabilitacji, podniesie
jakoœæ ¿ycia Mieszkañców Domu, a tak¿e
efektywnoœæ œwiadczonej opieki zwi¹zan¹
z wyjazdami do poradni i szpitali na konsultacje lekarskie oraz zabiegi medyczne,
w celu za³atwienia spraw urzêdowych (np.
s¹dy, policja, prokuratura, ZUS, urzêdy
gmin, banki itp.), do rodzin i bliskich Mieszkañców, na spotkania integracyjne w œrodowisku lokalnym i regionalnym".
Obecnoœæ ca³ego Zarz¹du Powiatu oraz
Dyrektor PCPR œwiadczy o tym, ¿e w³adzom powiatu bliskie sercu s¹ sprawy osób
niepe³nosprawnych. Wspólne dzia³anie jak
widaæ przynosi efekty. Bezpiecznych wyjazdów ¿yczy³ na zakoñczenie spotkania Starosta Powiatu Janowskiego Grzegorz Pyrzyna.
Tekst i foto: Jan Machulak

,,Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Domu
Pomocy Spo³ecznej „NASZ DOM” w Janowie
Lubelskim zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do
Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1%
podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia .
Liczy siê ka¿da z³otówka! Te z pozoru drobne
kwoty, ale przekazywane przez wiele osób,
stworz¹ mo¿liwoœæ pe³niejszej realizacji naszych zadañ statu
towych. Wystarczy tylko w odpowiedni¹ rubrykê zeznania
podatkowego wpisaæ nr KRS 0000210756 i podaæ nazwê
Stowarzyszenie „NASZ DOM”.
Serdecznie dziêkujemy Wszystkim Darczyñcom, którzy
dotychczas przekazali 1% swojego podatku na rzecz
Stowarzyszenia „NASZ DOM”.
Jednoczeœnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.
Zarz¹d Stowarzyszenia „NASZ DOM”

By³y opiekun z prawem do œwiadczenia
przedemerytalnego
Opiekunowie osób z niepe³nosprawnoœci¹ od tego
roku s¹ zabezpieczeni po œmierci podopiecznego.
Zyskali prawo do zasi³ku dla bezrobotnych
i œwiadczenia przedemerytalnego. Nowe przepisy
wesz³y w ¿ycie 1 stycznia. Dotycz¹ opiekunów osób
z niepe³nosprawnoœci¹, którzy pobierali œwiadczenie
pielêgnacyjne, specjalny zasi³ek opiekuñczy lub zasi³ek
dla opiekuna. Wed³ug szacunków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej œrednio w miesi¹cu pobiera je
oko³o 200 tys. osób w Polsce. Po œmierci podopiecznego
i zwi¹zanej z tym utracie prawa do œwiadczenia
z pomocy spo³ecznej powinny zg³osiæ siê do urzêdu
pracy po zasi³ek dla bezrobotnych. Jeœli nie znajd¹ pracy,
to po 180 dniach pobierania zasi³ku mog¹ wyst¹piæ
z wnioskiem o œwiadczenie przedemerytalne do Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
¯eby w takiej sytuacji otrzymaæ œwiadczenie
przedemerytalne, nale¿y spe³niæ kilka warunków. Po
pierwsze trzeba mieæ za sob¹ co najmniej 365 dni

22.

nieprzerwanego pobierania œwiadczenia pielêgnacyjnego, specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub zasi³ku
dla opiekuna. Po utracie prawa do jednego z nich nale¿y
w ci¹gu 60 dni zarejestrowaæ siê w powiatowym urzêdzie
pracy i pobieraæ zasi³ek dla bezrobotnych przez co
najmniej 180 dni. Jeœli w tym czasie by³y opiekun nie
znalaz³ pracy, to powinien nastêpnie zg³osiæ w ZUS
wniosek o œwiadczenie przedemerytalne. Instytucja
sprawdzi jeszcze warunek wieku i sta¿u ubezpieczeniowego. Do dnia, w którym usta³o prawo do
œwiadczenia z tytu³u opieki nad niepe³nosprawnym,
kobieta musi mieæ ukoñczone 55 lat, a mê¿czyzna - 60
lat. Natomiast wymagany sta¿ ubezpieczeniowy to 20 lat
dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn.
Wiêcej informacji na temat œwiadczenia przedemerytalnego mo¿na uzyskaæ na stronie www.zus.pl
i w najbli¿szej placówce ZUS.
Ma³gorzata Korba - regionalny rzecznik ZUS
w województwie lubelskim
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OSP w Bia³ej. Zapa³ i gotowoœæ

Od lewej: Witold Kowalik - Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, Krzysztof Ko³tyœ - Prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego w Janowie Lubelskim,
Ewa Janus - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Stanis³aw Zdybel - Prezes OSP Bia³a, Ks. Kan. Jacek Staszak - Proboszcz Parafii pw. Œw. Jana Chrzciciela,
Henryk Dyguœ - By³y Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP, Grzegorz Pazdrak - Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim, Antoni Kulpa - V-ce Starosta Janowski
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej liczy
dobre 56 lat (od 1961 roku). Od piêciu lat jest
w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaœniczego. Z tym wydarzeniem,
niezale¿nie od podniesienia rangi jednostki,
zwi¹zane s¹ dodatkowe obowi¹zki. Mowa
o mobilnoœci i uczestnictwie w ró¿nego
rodzaju akcjach ratowniczo - gaœniczych.
W minionym roku jednostka OSP w Bia³ej
uczestniczy³a 30 razy przy ró¿nego rodzaju
akcjach, w tym 8 akcjach po¿arniczych. Jeœli
mówimy o dzia³aniach jednostki nale¿y
podkreœliæ, i¿ OSP w Bia³ej jest jedn¹
z najbardziej prê¿nych, wyszkolonych
jednostek w Powiecie Janowskiej. Jak
zaznaczy³ Stanis³aw Zdybel - Prezes OSP
Bia³a podczas spotkania sprawozdawczego, Jaros³aw Jakubiec, £ukasz Jargie³o, Andrzej w czo³ówce tych najlepszych Ochotniczych jesteœcie przy adoracji grobu Chrystusojakie mia³o miejsce dnia 25 listopada 2017 Miœ, Wojciech Niedzia³ek, Mateusz Kulpa. Stra¿y z Krajowego Systemu Ratowniczo - wego, uczestniczycie w akcjach pomocy
roku: „si³a i potencja³ OSP tkwi w tym, ¿e Dru¿yna startuj¹ca w zawodach kilkakrotnie Gaœniczego na terenie Powiatu Janowskiego. innym. Sztandar OSP, jak i Wy Drodzy
sk³ad jej stanowi¹ m³odzi ludzie, którzy zdoby³a mistrzostwo Powiatu Janowskiego Mówi¹c o zagro¿eniach, jakie mia³y miejsce Druhowie towarzyszy nam podczas œwi¹t
czynnie bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju praz dwukrotnie reprezentowa³a Powiat na w ostatnim roku - Komendant przypomnia³, pañstwowych. Dziêkujê, a tak¿e gratulujê
akcjach ratowniczych”. Jednak¿e wachlarz Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Po- i¿ 75% to miejscowe zagro¿enia, czyli s¹ to osi¹gniêæ minionego roku, wygranych
zadañ stra¿aków ochotników jest doœæ ¿arniczych. W maju 2016 roku na terenie wyjazdy, które nie dotycz¹ po¿arów. Dlatego zawodów. W nowych roku, ¿yczê poszeroki. Wa¿n¹ rolê przywi¹zuje jednostka obiektu OSP w Bia³ej odby³ siê Miejsko - te¿ w ostatnim czasie zosta³y podjête myœlnoœci, abyœcie umieli dzieliæ siê
do reprezentowania OSP ze Sztandarem na Gminny Zjazd ZOSP RP w Janowie dzia³ania, aby ze œrodków Krajowego dobroci¹ i szacunkiem”.
ró¿nego rodzaju uroczystoœciach o charakte- Lubelskim, natomiast w listopadzie Powia- Systemu, wyposa¿yæ jednostki OSP w sprzêt Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof
rze patriotyczno - religijnych. Dodajmy, ¿e towy Zjazd ZOSP RP. Obecne œrodki finan- specjalistyczny w zakresie ratownictwa Ko³tyœ zwróci³ uwagê, i¿ „zadania stra¿aków
cz³onkowie czynnie uczestnicz¹ w ¿yciu sowe OSP w Bia³ej to kwota rzêdu ponad medycznego i technicznego. Mówi¹c tu ochotników niewiele odbiegaj¹ od wymagañ
spo³ecznoœci lokalnej. Przypomnijmy, ¿e 14 tys. z³.
o szkoleniach, w tym momencie w takich stra¿aków zawodowych. Samo przejœcie kurw minionym roku Publiczna Szko³a Podsta- Niniejsze spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do szkoleniu z OSP w Bia³ej bierze udzia³ piêciu su dla stra¿aków wymaga wiele poœwiêcenia,
wowa w Bia³ej obchodzi³a 100.lecie powsta- wrêczenia odznaczeñ „Za wys³ugê lat” stra¿aków. Samo szkolenie trwa 126 godzin nie zapominajmy, ¿e stra¿acy s³u¿¹ bezintenia, stra¿acy w miarê swoich mo¿liwoœci i dyplomów. Dyplomem pami¹tkowym „Za (kurs podstawowy i specjalistyczny)”.
resownie spo³eczeñstwu. Po raz pierwszy
pomagali przy organizacji uroczystoœci wielokrotny udzia³ w akcjach ratowniczo - Grzegorz Pazdrak podziêkowa³ za dzia³ania w bud¿ecie naszej Gminy zabezpieczyliœmy
(zabezpieczenie terenu, u¿yczenie obiektu gaœniczych, w niesieniu pomocy, ratowaniu ratowniczo - gaœnicze, za wspó³pracê, niewielk¹ kwotê na dietê, dla tych stra¿aków
OSP, przekazanie symbolicznej statuetki Œw. ¿ycia, zdrowia i mienia spo³eczeñstwa” zaznaczaj¹c, i¿ w obecnym roku OSP z Bia³ej ochotników, którzy je¿d¿¹ najczêœciej na akFloriana - Patrona stra¿y, a tak¿e œrodków wyró¿niono Tomasza Niedzia³ka.
bêdzie jedn¹ z jednostek, która weŸmie cjê" - zaznaczy³ Burmistrz - dodaj¹c „Dzifinansowych w kwocie 500 z³). Natomiast Antoni Kulpa Starosta Janowski podkreœli³, udzia³ w Miêdzynarodowych Æwiczeniach siaj, korzystaj¹c z okazji, i¿ jest to pierwsze
mówi¹c tu o osi¹gniêciach druhów, podkreœl- i¿ „Jednostka OSP w Bia³ej stanowi rezerwê Manewrowych, jakie we wrzeœniu odbêd¹ spotkanie w nowym roku, pragnê wszystkim
my, ¿e stra¿acy bardzo dobrze radz¹ sobie stra¿y zawodowej w Janowe Lubelskim, jeœli siê w Janowie Lubelskim. Podziêkowania z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia. ¯yczê, aby zapa³
w zakresie kultury fizycznej i sportu. W mi- chodzi o mobilnoœæ i odleg³oœæ. W strukturze dla OSP w Bia³ej, w imieniu Rady Miejskiej i gotowoœæ nigdy nie s³ab³a, aby by³a zawsze
nionym roku OSP z Bia³ej zajê³a I miejsce OSP jest bardzo wiele m³odych ludzi. z³o¿y³a Przewodnicz¹ca Ewa Janus, która na takim wysokim poziomie. Natomiast
podczas Miejsko - Gminnych Zawodów Ochotnicze Stra¿e Po¿arne s¹ najlepsz¹ skierowa³a do wszystkich stra¿aków s³owa liczebnoœæ stra¿aków niech osi¹gnie symboSportowo - Po¿arniczych w Janowie Lu- organizacj¹ spo³eczn¹, które ciesz¹ siê uznania, z ich obecnoœæ, za pomoc, mówi¹c: liczn¹ setkê”.
belskim. Jednostkê reprezentowali nastê- szczególnym szacunkiem.”
„ratujecie nasze mnie i nas samych. Jesteœcie Obecnie jednostka OSP w Bia³ej liczy 91
puj¹cy druhowie: Stanis³aw Mucha, Kamil Komendant Powiatowy PSP - Grzegorz obecni podczas ró¿nych uroczystoœci, cz³onków, w tym 5 honorowych.
Kulpa, Tomasz Niedzia³ek, Pawe³ Wojtan, Pazdrak zaznaczy³, i¿ „OSP w Bia³ej jest bierzecie udzia³ w akcjach krwiodawczych,
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Artur Pizoñ – Zastêpc¹ Dyrektora Lubelskiego Oddzia³u
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Artur Pizon - dotychczasowy Kierownik
Placówki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego w Janowie
Lubelskim (od maja 2016 roku) zostal
Zastepca Dyrektora Lubelskiego Oddzialu
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Niniejsza funkcje
objal 9 lutego br. Przypomnijmy, ze Artur
Pizon od 10 lat zwiazany jest z samorzadem
Powiatu Janowskiego. W 2007 roku podjal
prace w Janowskim Starostwie. W 2010 roku
zostal Zastepca Naczelnika Wydzialu Logistyki i Gospodarki Mieniem. W 2011 roku
Naczelnikiem nowo utworzonego Wydzialu
Spraw Spolecznych, Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego. Jako Naczelnik janow-

skiego starostwa nadzorowal prace dotyczace organizacji pozarzadowych. Ponadto
w swojej dotychczasowej pracy Pan Pizon
zajmowal sie m.in. kwestiami dotyczacymi
pomocy spolecznej i opieki zdrowotnej
jednostek organizacyjnych bedacych w kompetencji Janowskiego Starostwa.
Artur Pizon jest absolwentem Wydzialu Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Sklodowskiej w Lublinie i Studiów Podyplomowych
z Wyceny Nieruchomosci.
Czlonek Funduszu Stypendialnego im. Marii
i Lecha Kaczynskich, a takze czlonek Zarzadu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia
Pomocy „Humanus”. Prywatnie milosnik turystyki rowerowej, uczestnik i wspólorga-

nizator wielu Rajdów Rowerowych organizowanych przez JSNP „Humanus”.
Dodajmy, ze w województwie lubelskim
funkcjonuje 20 biur powiatowych Lubelskiego Oddzialu Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Biala Podlaska, Luków, Radzyn Podlaski,
Ryki, Parczew, Wlodawa, Lubartów, Lublin,
Pulawy, Leczna Opole Lubelskie, Piaski,
Chelm, Krasnystaw, Zamosc, Hrubieszów,
Tomaszów Lubelski, Bilgoraj, Krasnik
i Janów Lubelski.
Dyrektorem lubelskiego Oddzialu ARMiR
jest Krzysztof Galaszkiewicz. Placówka
miesci sie w Elizówce k/ Lublina.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Œwiat³o nadziei od m³odzie¿y z Bia³ej

Dnia 4 stycznia br. pogoda za oknami nie napawa³a nas
radoœci¹, ani nie zachêca³a do spacerów. W Janowie
Lubelskim znalaz³o siê miejsce gdzie zaœwieci³o s³oñce,
gdzie cz³owiek zobaczy³ drugiego cz³owieka. W sali „Pod
Œwierkami” dyrektor DPS Mariola Surtel wita³a przyby³¹
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Bia³ej, która goœci³a w Domu
Pomocy Spo³ecznej „BARKA” w Janowie Lubelskim.
Z piêknym wystêpem zaprezentowa³ siê chór wraz
z muzykami prowadzony przez nauczyciela muzyki Marka
Sulowskiego. Wraz z m³odzie¿¹ przyby³a tak¿e Izabela
Komsa - nauczyciel Zespo³u Szkó³ od wielu lat wspó³pracuje
z DPS „Barka”.
Zespó³ m³odych artystów z klas V,VI, ze szko³y podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum, wyst¹pi³ z programem
œwi¹teczno - noworocznym przed mieszkañcami „BARKI”.
Organizacja i prowadzenie takiego zespo³u to praca, próby,

zaanga¿owanie i satysfakcja, z tego ¿e inni dostrzegaj¹
wysi³ek i efekty pracy. W piêknie udekorowanej przez
pracownicê DPS Faustynê Kozina, œwietlicy „Pod Œwierkami”, odby³ siê koncert p³yn¹cy z serca m³odzie¿y z Bia³ej.
Mieszkañcy byli wzruszeni œpiewem ca³ego zespo³u, jak
i wystêpem solistów i muzyków. Pod koniec wystêpu,
publicznoœæ w³¹czy³a siê do wspólnego kolêdowania.
Artyœci zostali zaproszeni na kolejne spotkania.
Dla mieszkañców „BARKI” to piêkne prze¿ycie. A dla
m³odzie¿y? Dla m³odzie¿y to wspania³a lekcja ¿ycia,
wra¿liwoœci i szacunku dla cierpi¹cych i chorych. To tak¿e
duma dla szko³y, ¿e uczy nie tylko przedmiotów
programowych, ale uczy tak¿e ¿ycia. Zespó³ Szkó³ w Bia³ej
dobrze przygotowuje m³odzie¿ do ¿ycia w spo³eczeñstwie gratulacje!
Tekst i foto: Jan Machulak

Widowisko obrzêdowe wed³ug zespo³u „Janowiacy”
Dawne tradycje i zwyczaje wigilijne coraz czêœciej
odchodz¹ w zapomnienie. Zobrazowanie œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, dziœ mo¿na powiedzieæ, i¿ tych bardzo
dawnych œwi¹t jest coraz trudniejsze. Z biegiem lat
opowieœci o zwyczajach wigilijnych s¹ jak Ksiêga
Tajemnic. Dziœ t¹ Ksiêgê otwieramy, aby przybli¿yæ
wspó³czesnym tradycje Ziemi Janowskiej, a dok³adnie
„Poœnik Janowski”. Dodajmy, i¿ jest to tytu³ kolejnego
widowiska obrzêdowego, które w ostatnim czasie
opracowa³ i nagra³ Zespó³ Œpiewaczo - Obrzêdowy
„Janowiacy”. Widowisko zosta³o zrealizowane wed³ug
tradycji pobliskich nam miejscowoœci, takich jak: Bia³a
i Momoty. Przypomnijmy, ¿e jest to ju¿ pi¹ty film
dokumentuj¹cy rodzinne zwyczaje ludowe, który
powsta³ dziêki zespo³owi. Jak zaznacza Lidia Tryka Kierowniczka zespo³u „Janowiacy”: „Film prezentuje
bogaty zbiór wierzeñ, obrzêdów, zwyczajów zwi¹zanych ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, stanowi¹c
doskona³y materia³ etnograficzny dla animatorów
tradycyjnej kultury ludowej Ziemi Janowskiej”. Projekt
zosta³ sfinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Zespó³ „Janowiacy” dziêkuje Pani etnograf Iwonie
£ukawskiej i Dyrekcji Muzeum Okrêgowemu
w Sandomierzu za wieloletnia wspó³pracê, dziêki
której od zapomnienia zachowana zosta³a janowska
tradycja ludowa.
Nadmieñmy, ¿e w sk³ad obecnego zespo³u wchodzi:
Lidia Tryka, Irena Olech, Edward Olech, Maria
Jeremiejew, Maria Mêdrek, Teresa Ciosmak, Marta
Król, Alina Myszak.
Dotychczas opracowane i prezentowane by³y widowiska: „Zmówiny”, „Prz¹dki”, „Poœnik Janowski”, „Ze
œwiecokiem”, „Kusoki”, „Na Œwiêtego Jêdrzeja”.
Nadmieñmy, ¿e najwiêksze sukcesy odnios³y widowiska zwyczajowe: „U garncarza Jadamka” i „Rózgowiny”, które otrzyma³y presti¿owe nagrody na
Ogólnopolskich Sejmikach Teatrów Wsi Polskiej
w Tarnogrodzie (2004 r. i 2008 r.). Warto tu podkreœliæ,
¿e widowiska opracowane s¹ zgodne ze zwyczajami
Ziemi Janowskiej, pod kierunkiem Lidii Tryka.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum zespo³u „Janowiacy”

Fotografie studniówkowe
Przeœlij zdjêcie!
Studniówka to niezapomniana impreza. To bal na sto
par, a mo¿e i wiêcej. Studniówka to wyj¹tkowe spotkanie,
które wspominamy latami. Najpiêkniejsze wspomnienia
zapisane s¹ za pomoc¹ fotografii. Zapraszamy wszystkich
uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych z Janowa
Lubelskiego do przesy³ania zdjêæ ze swoich studniówek.
Zdjêcia zostan¹ zamieszczone na stronie Janowa
Lubelskiego, zaœ najciekawsze opublikowane na ³amach
Gazety Janowskiej - w kolejnym, najbli¿szym wydaniu
gazety. Przypomnijmy, ¿e 14 stycznia 2017 roku,
Bal Studniówkowy mieli uczniowie Zespo³u Szkó³
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im. Wincentego Witosa, 21 stycznia uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza, zaœ 25 lutego uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych. Drodzy tegoroczni Maturzyœci czekamy na
Wasze zdjêcia. Za wszystkie dotychczasowe fotografie
dziêkujemy i czekamy na kolejne fotki z Balów
Studniówkowych. Przypominam, ¿e fotografie nale¿y
przes³aæ na adres e-mail:
gazetajanowska@janowlubelski.pl
lub dorokozdra@interia.pl
Dorota Kozdra

Najlepsze ¿yczenia
Wysoko wznieœmy toast do góry,
¯eby spe³ni³y siê nam marzenia.
I niech ulec¹ hen ponad chmury
Nasze najlepsze, nasze ¿yczenia.
Szampan z butelki g³oœno wystrzeli³,
wiêc go wypijmy sobie ¿yczliwi,
abyœmy byli zdrowi, weseli,
a Nowy Rok by³ wszystkim szczêœliwy.
¯eby nie by³o rozstañ, po¿egnania,
I ¿ycia w samotnoœci,
By³o wiêcej si³y wytrwania
I wiêcej ludzkiej ¿yczliwoœci
Tym co zw¹tpili, dodajmy wiary,
Niech to zw¹tpienie od nich uleci,
Nape³ni¹ im siê puste puchary,
Gdy serce chore, zdrowe niech leczy!
Ryszard Martyna
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Szachy - co to
jest za gra ?
Jak odpowiedzieæ na pytanie, czym w³aœciwie jest ta
indyjska zabawka tysi¹cleci. Czy to sztuka ? A mo¿e nauka?
Gra ? Sport ? Nie ma jednej uniwersalnej prawdy. Ka¿dy
odpowie inaczej. Jedni przypisuj¹ im cudowne w³aœciwoœci
dla umys³u, inni dostrzegaj¹ ich nieocenione walory, jeœli
chodzi o wype³nianie wolnego czasu, kolejni mówi¹
o niezapomnianych prze¿yciach w kontaktach ze
specyficzn¹ spo³ecznoœci¹.
W szachach jest mnóstwo mo¿liwych dróg do wyboru,
a owa gra jest lustrem ¿ycia. Ka¿dy szachista na sali gry
toczy walkê na zimne argumenty nie tyle z rywalem, co
z samym sob¹. Wygra ten, kto zdo³a znaleŸæ ciszê we
w³asnym umyœle i zmaterializuje sw¹ myœl na 64 polach, nie
uginaj¹c karku pod w³asnymi s³aboœciami. Za ka¿d¹ gr¹
idzie praca, ³zy, ¿al i inne emocje. A czy w ¿yciu jest inaczej?
Wystarczy bacznie obserwowaæ zawodników i oceniæ ile
wysi³ku umys³owego nale¿y w³o¿yæ, ile wymyœleæ ró¿nych
kombinacji ruchowych aby wygraæ partiê. Jak ktoœ
powiedzia³, ¿e najtrudniej jest wygraæ partiê wygran¹.
Zawsze do koñca jest czekanie na pomy³kê przeciwnika,
a mo¿e jeszcze nie przegra³em? Taka jest uroda tej
królewskiej gry. Kto pozna³ jej specyficzne regu³y, temu
trudniej bêdzie o niej zapomnieæ. Co roku roœnie
zainteresowanie szachami. Wprowadzenie do szkó³ jako
przedmiotu, pozwala na zapoznanie siê z ni¹ coraz wiêkszej

iloœci dzieci. W ten sposób odkrywamy talenty i zainteresowania. Temu celowi s³u¿y³ turniej szachowy zorganizowany 22-go stycznia br. w Janowskim Oœrodku Kultury.
W zawodach wziê³o udzia³ 18 uczestników, w tym dzieci do
10 lat by³o oœmiu ch³opców oraz trzy juniorki w starszych
grupach. Turniej rozegrano w siedmiu rundach po 15 minut
na partiê i na zawodnika. Wszyscy grali w jednej grupie przy
komputerowym kojarzeniu. Faworytami byli starsi juniorzy
startuj¹cy w ró¿nych zawodach szachowych wojewódzkich
jak i miêdzyszkolnych.
Pierwsze rundy to wy³anianie mocniejszych i s³abszych
zawodników. Dopiero od czwartej rundy zaczyna siê walka o
czo³owe lokaty. Po tej rundzie liderem zostaje 17- letni
Hubert Dêbczak. Niespodziank¹ jest pozycja wicelidera
przez 10- letniego Jacka Gumienika. Z walki nie rezygnuj¹
pozostali zawodnicy. Pojedynki na szachownicy staj¹ siê
coraz bardziej zaciête i trzymaj¹ce w napiêciu do ostatniego

W bibliotece aktywnie i weso³o,
bo ksi¹¿ki s¹ wko³o
Czas odpoczynku od zajêæ szkolnych w czasie ferii zimowych Biblioteka dla Dzieci i Muzeum Regionalne
w Janowie Lubelskim zorganizowa³a pod has³em: W bibliotece aktywnie i weso³o, bo ksi¹¿ki s¹ wko³o.
W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczy³y w zajêciach manualnych „Czary z filcu”, zajêciach plastycznych
„Kartka na Dzieñ Babci i Dziadka”, w konkursie plastycznym „Zima za oknem”, g³oœnym czytaniu „Czytaj jak
aktor: baœnie z czterech stron
œwiata”. W drugim tygodniu dzieci
s³ucha³y bajkowych opowieœci
(nagrania na CD) oraz uczestniczy³y w zajêciach manualnych
i konkursie plastycznym „W krainie Królowej Œniegu”. Wiele niezapomnianych wspomnieñ przynios³o spotkanie, w którym dzieci
czyta³y bajki dzieciom. Ka¿dego
dnia dzieci mog³y korzystaæ z gier
planszowych, puzzli i wypo¿yczaæ ksi¹¿ki. Spotkania minê³y
w mi³ej atmosferze. Dziêkujemy
wszystkim uczestnikom za
wspólnie spêdzone chwile.
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Janowie Lubelskim

Przeka¿ 1% podatku na dzia³alnoœæ LO
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim
Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szko³y!
Szanowni Pañstwo,
d¹¿¹c do zdobycia dodatkowych œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
statutow¹ szko³y, Rada Rodziców apeluje o przekazanie 1% podatku na
dzia³alnoœæ LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim. Akcja umo¿liwi pozyskiwanie przez radê rodziców - za
poœrednictwem Stowarzyszenia Aktywizacji Spo³ecznej „SAS” nr KRS:
0000184074 – kwot wartoœci 1% od Pañstwa podatku dochodowego.
Polecaj¹c tê formê gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawê
warunków nauczania m³odzie¿y naszej Szko³y, prosimy tak¿e
o zainteresowanie ni¹ Pañstwa przyjació³ i znajomych oraz
poinformowanie ich, ¿e mog¹ t¹ drog¹ wspomóc szko³ê i jej uczniów.
Celem dokonania ww. operacji ka¿dy z darczyñców wype³niaj¹c
zeznanie podatkowe za rok 2016 (PIT 28, PIT - 36, PIT – 37) w czêœci
zatytu³owanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego (OPP)”, znajduj¹cej siê na koñcu
zeznania nale¿y wpisaæ:
Agencja Wspó³pracy i Rozwoju Stowarzyszenia Aktywizacji
Spo³ecznej „SAS” - Rada Rodziców LO, numer KRS 0000184074
wraz z podaniem kwoty obliczonego 1% podatku.
Zarz¹d Rady Rodziców Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

APEL - Troje ma³ych bohaterów, przed
którymi los postawi³ niezwyk³e wyzwanie oswoiæ autyzm
Oto troje ma³ych bohaterów, przed którymi
los postawi³ niezwyk³e wyzwanie - oswoiæ
autyzm. Zadanie trudne, wymagaj¹ce wielu
wyrzeczeñ i poœwiêcenia. Zbyt wielkie by
stawiæ mu czo³a w pojedynkê. Rehabilitacja
wymaga zaanga¿owania ca³ej rodziny i codziennej mozolnej pracy, a tak¿e wielu wizyt
u specjalistów. Nasi mali bohaterowie dzielnie
radz¹ sobie z tym zadaniem. Jednak nawet najwiêkszy bohater czasem potrzebuje pomocy...
Je¿eli Ty chcia³byœ im pomóc w codziennym
zmaganiu ze œwiatem, którego nie rozumiej¹,
wesprzeæ w nie³atwej walce ze s³aboœciami... to
nie ma niczego prostszego. Wystarczy, ¿e
podczas corocznego rozliczania podatku przeka¿esz swój 1% na podane ni¿ej subkonto,
któregoœ z ma³ych bohaterów. Ty przeka¿esz
1% podatku, one otrzymaj¹ pomoc, rehabilitacjê oraz szansê na oswojenie autyzmu.
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie jakiego
udzieliliœcie naszym bohaterom w ubieg³ym
roku i prosimy nie zapominajcie o nich i tym
razem.
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KRS 0000186434
Cel szczegó³owy:
Szymon Ko³tyœ 897/K

KRS 0000037904
Cel szczegó³owy:
28068 Liliana Mucha

KRS 0000037904
Cel szczegó³owy:
25099 Aleksander Widz

ruchu. Zwyciêzc¹ ca³ego turnieju zosta³ Hubert Dêbczak,
który wygra³ wszystkie partie. Drugie miejsce zaj¹³ 16-letni
Mateusz Powêska. W zasadzie faworyci nie zawiedli.
Wielk¹ niespodziankê sprawi³ wczeœniej wspomniany Jacek
Gumienik zajmuj¹c trzecie miejsce i pierwsze w grupie do
10 lat. Czwarte miejsce w kategorii „open” i pierwsze do 14
lat zaj¹³ Krystian Dêbczak. W tej kategorii kolejne dalsze
miejsca zajêli: Rafa³ Czajka, Micha³ Jednac i Micha³
Powêska. Wœród dziewcz¹t kolejnoœæ jest nastêpuj¹ca:
Aleksandra Liwak, Malwina Bielecka i Kinga Czajka.
W grupie ch³opców do 10 lat: Jacek Gumienik, Filip Ma³ek,
Krzysztof WoŸniak, Igor Pude³ko, Mi³osz Dêbiec, Dawid
WoŸniak, Piotr ród³o i najm³odszy siedmioletni Ignaœ
Œwita.Jacek Gumienik zosta³ wyró¿niony jako najlepszy
zawodnik ze Szko³y The Best.Organizatorem i sponsorem
turnieju by³ Janowski Oœrodek Kultury.
Tekst i zdjêcia: Jan Swacha
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Apel do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz G³ównego Lekarza Weterynarii
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu
H5N8 – nie jest groŸny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla
gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. G³ówn¹
przyczyn¹ rozprzestrzeniania siê wirusa grypy ptaków H5N8
s¹ zara¿one dzikie ptaki. Niestety przyczyn¹ bywa te¿ cz³owiek
i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach
postêpowania.
Nale¿y bezwzglêdne przestrzegaæ zasady bioasekuracji:
? zabezpieczyæ paszê przed dostêpem zwierz¹t dzikich;
? nie karmiæ drobiu na zewn¹trz budynków, w których drób
jest utrzymywany;
? nie poiæ drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez
cz³owieka wod¹ ze zbiorników, do których dostêp maj¹ dzikie
ptaki;
? stosowaæ w gospodarstwie odzie¿ i obuwie ochronne oraz po
ka¿dym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyæ rêce
wod¹ z myd³em;
? stosowaæ maty dezynfekcyjne w wejœciach i wyjœciach
z budynków, w których utrzymywany jest drób;
? przetrzymywaæ drób w przeznaczonych do tego celu
pomieszczeniach bez mo¿liwoœci swobodnego poruszania siê
po otwartym wybiegu.
Przypominamy te¿, ¿e za brak stosowania zasad
bioasekuracji bêd¹ nak³adane kary administracyjne.
27.
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VI edycja Ligi w Halowej Pi³ce No¿nej
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Ko³tysia

W okresie zimowym na hali sportowej
przy Szkole Podstawowej juz po raz szósty
walczono o puchar Burmistrza Janowa
Lubelskiego Krzysztofa Koltysia w halowej
pilce noznej. Turniej ten to rozgrywki typowo
amatorskie i moga wziac w nim udzial
wszyscy, którzy zglosza sie do organizatorów. Jedynym warunkiem dla zawodników
jest ukonczenie 18 lat lub upowaznienie od
rodziców jezeli w turnieju chce wystapic
zawodnik ponizej tego wieku. Mecze
rozgrywano w niedzielne popoludnia, a same
spotkania przyciagaly na trybuny liczna
grupe kibiców. Turniej ma swoich zagorzalych fanów, którzy co roku bardzo chetnie
pojawiaja sie na trybunach, jak równiez
nowym zwolenników po raz pierwszy
ogladajacych zmagania poszczególnych
druzyn.
W tym roku do rozgrywek zglosilo sie 14
druzyn, jednak jedna z nich z powodów
kadrowych musiala zrezygnowac z udzialu
w rozgrywkach. Ta edycja miala wiele
istotnych zmian w porównaniu ze zmaganiami z lat poprzednich wynikajacych z checi
uatrakcyjnienia Ligi Halowej.
Rozgrywki zostaly ujednolicone pod wzgledem czasu ich trwania i zostaly Liga
swiateczno - noworoczna, gdzie caly turniej
odbywa sie w ciagu dwóch miesiecy - grudnia
i stycznia. Zmieniona zostala liczba zawodników na boisku z obowiazujacego do tej
pory 5+1 na 4+1, pozwalajac w ten sposób na
duzo szybsza gre i wieksza liczbe goli
w meczu. Zwiekszono w fazie grupowej
liczbe grup z dwóch do czterech, co sprawilo

ze rozgrywki staly sie ciekawsze. Powrócono
do juz kilkakrotnie stosowanego systemu,
gdzie kazda z druzyn miala zapewniony
awans do fazy pucharowej Ligi.
Po meczach grupowych tylko jedna druzyna
miala komplet zwyciestw - SNIEGOWCY,
a oprócz tego zespolu nie doznaly porazki obronca tytulu POGON SZASTARKA i zespól AJAXU. Kibice oprócz tych druzyn jako
faworytów do koncowego tryumfu wymieniali jeszcze druzyny AKRO - WOD i PRZYJACIELE MARATONU. Jednak do drugiej
fazy Ligi wszystkie zespoly przystepowaly
z takimi samymi szansami na zwyciestwo
i wszystko mialo sie rozstrzygnac w drugim
etapie rozgrywek. Tutaj rywalizacja zaczela
sie o awans do najlepszej czwórki turnieju.
Jak to zwykle bywa na tym etapie maja
miejsce tez niespodzianki, a jeden nieudany
mecz przekresla szanse na koncowy sukces.
W meczach cwiercfinalowych z turniejem
pozegnal sie w pechowych okolicznosciach
ubiegloroczny zwyciezca POGON SZASTARKA ( 2:3 z AKRO-WOD - przyp. red.),
a kibice po raz pierwszy w tej edycji mogli
ogladac konkurs rzutów karnych (SNIEGOWCY - MAMY MOC (3)3:3(2) - przyp. red.).
Tak oto do najlepszej czwórki awansowaly
zespoly - SNIEGOWCY, AKRO-WOD,
PRZYJACIELE MARATONU i AJAX.
Przed meczami pólfinalowymi kibice
najmniej szans dawali druzynie AJAXU, dla
której sukcesem wydawal sie awans do
najlepszej czwórki. W pierwszym pólfinale
spotkaly sie druzyny SNIEGOWCY AKRO-WOD. W meczu lepszy byl ten

pierwszy zespól, lecz brakowalo mu
skutecznosci i po koncowym gwizdku na
tablicy byl wynik 2:2 i o awansie do finalu
mialy rozstrzygnac rzuty karne, które lepiej
strzelali zawodnicy druzyny AKRO-WOD
i to oni cieszyli sie z awansu do finalu.
Równiez w drugim meczu potrzebne byly
rzuty karne, gdyz w regulaminowym czasie
gry mielismy wynik 1:1, chociaz przewage
miala druzyna PRZYJACIELE MARATONU. Po serii rzutów to jednak zespól AJAXU
cieszyl sie z awansu do finalu. W finale
faworytem byla druzyna AKRO-WOD i to
ona przez cale spotkanie posiadala optyczna
przewage, jednak bardzo grozne kontry
wyprowadzal zespól AJAXU. Po pierwszej
dosc nerwowej z obu stron polowie mielismy
wynik 0:0. W drugiej czesci meczu obraz gry
sie nie zmienil jednak na 6 minut przed
koncem zapachnialo niespodzianka kiedy
gola strzelila druzyna AJAXU. Rywale
rzucili sie do odrabiania strat i 3 minuty
pózniej mielismy remis. Kiedy wydawalo sie
ze blizej zwyciestwa jest zespól AKROWOD po swietnie rozegranym rzucie roznym
ponownie na prowadzenie na 90sekund przed
koncem wyszla druzyna AJAXU i po udanej
grze obronnej w samej koncówce mogla
cieszyc sie z koncowego sukcesu.
Po ostatnim gwizdku i kilku chwilach przygotowan nastapila bardzo mila ceremonia
dekoracji, na której Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Koltys wreczyl
dyplomy i nagrody wszystkim druzynom
oraz medale i puchary najlepszym zespolom
tegorocznej edycji Ligi Halowej. Oprócz

nagród zespolowych rozdane zostaly nagrody
indywidualne i tak najlepszym strzelcem
turnieju zostal Michal Dul z druzyny FC ALE
URWAL, najlepszym bramkarzem Daniel
Flis z AJAXU, a najlepszym zawodnikiem
Ligi Robert Widz z zespolu AKRO-WOD.
Podsumowujac, chcielismy goraco podziekowac wszystkim którzy pomogli nam w organizacji V edycji zmagan w Janowskiej Lidze
Halowej o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Koltysia. Jak co roku
moglismy tutaj liczyc na pana Burmistrza
Krzysztofa Koltysia i Urzad Miasta w Janowie Lubelskim sponsora strategicznego
naszej Ligi, Dyrektor Szkoly Podstawowej
pania Agnieszke Trytek, która udostepnila
nam Hale Sportowa na czas trwania rozgrywek, pana Ryszarda Majkowskiego za przygotowanie hali do rozgrywek, pana Adama
Lukasza przy prowadzeniu strony internetowej i wielu innych ludzi pomagajacych nam
przy rozgrywkach w V edycji Ligi Halowej .
My juz teraz zapraszamy na kolejna, juz VII
edycje Ligi Halowej, która rozpocznie sie
w grudniu 2017 roku. Dziekujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w rywalizacji na hali sportowej oraz kibicom tak chetnie przychodzacym na trybuny, mamy nadzieje ze
rozgrywki przyniosly wiele radosci i pozostawily duza ilosc niezapomnianych spotkan.
My ze swojej strony dolozymy wszelkich staran, aby nowe rozgrywki VII edycji Janowskiej Ligi Halowej byly jeszcze atrakcyjniejsze zarówno dla kibiców jak i dla zawodników
Organizatorzy

P³ywacy z ESKI znów na podium
Sukcesem zakoñczy³y siê zmagania
janowskich p³ywaków w Krasnymstawie. Dnia
4 lutego 2017 roku odby³a siê I runda Ligii
p³ywackiej "Szuwarek". W zawodach bra³o
udzia³ 163 zawodników z 11klubow. "Eska"
wystawi³a do zawodów 13 zawodników.
Drugie miejsce zdoby³ Maciek Kaproñ (8l)
p³yn¹c 50m stylem dowolnym. Dodatkowo
zaj¹³ 3 miejsce p³yn¹c 50m stylem grzbietowym. Wœród oœmiolatków dobr¹ form¹
wykazali siê Maciej Sawicki (4miejsce, 50m st.
grzbietowy), Szymon Jargilo (5miejsce 50m st.
grzbietowy) oraz Wiktor Piszczek (6miejsce
50m st. grzbietowy i 6miejsce 50m st.
dowolnym). Bartek Mierzwa (8l), Jagoda
Blacha (8l) i Gabrysia Kapica (9l) równie¿ brali

udzia³ w Szuwarku zdobywaj¹c doœwiadczenie
w ligowych zawodach.
Dwunastoletni zawodnicy bior¹cy udzia³
w zawodach to: Jedrzej Jargilo, Karol Sawicki
oraz Wiktoria Szymonczyk (13l). Aleksandra
Wydra oraz Pawe³ Chmiel (12l) zajêli 5 miejsca
p³yn¹c 50m st. klasycznym, a Pawe³ poza tym
zaj¹³ 6miejsce p³yn¹c 100m st. dowolnym. Na
podium stan¹³ równie¿ Patryk Tylus (14l)
zajmuj¹c 3 miejsce p³yn¹c 100m st. dowolnym
oraz 4 miejsce p³yn¹c dystans 100m stylem
zmiennym. Nastêpna runda "Szuwarka" ju¿ 26
lutego. Gratulujemy trenerom Maciejowi
Kramskiemu i Damianowi Kañczukowskiemu
wspania³ych zawodników.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ESKA”

Adres redakcji:
Urz¹d Miejski
w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 13
tel: (15) 87-24-320,
(15) 87-24-313
www.janowlubelski.pl
gazetajanowska@janowlubelski.pl
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Janowscy Samorz¹dowcy
Mistrzem Województwa!
W dniu 07.01.2017r., w hali sportowej w Janowie Lubelskim, rozegrane
zosta³y III Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego halowej pi³ce no¿nej. Do
turnieju przyst¹pi³y 4 dru¿yny. Gospodarze zawodów, Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim obroni³ tytu³ wywalczonego w ubieg³ym roku. Janowska
dru¿yna w sk³adzie: Krzysztof Adam
Ko³tyœ, Krzysztof Kurasiewicz, Bernard Zakoœcielny, Sebastian Brytan,
Micha³ Drewniak, Jacek Wojtan, Tomasz Siwek, Krzysztof Waldemar
Ko³tyœ, zdecydowanie zdominowa³a
mistrzostwa odnosz¹c 5 zwyciêstw
i jeden mecz remisuj¹c. Królem strzelców zosta³ Sebastian Brytan z dorobkiem 11 goli.
Zarz¹d Stowarzyszenia sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Krzysztofowi
Adamowi Ko³tysiowi - Burmistrzowi
Janowa Lubelskiego za pomoc w zorganizowaniu III Mistrzostw Lubelszczyzny Samorz¹dowców w halowej
pi³ce no¿nej.
Krzysztof Waldemar Ko³tyœ

Sukces Juniorów Janowianki
W niedziele 22 stycznia, odby³ siê X memoria³
Stanis³awa Wójcika, w którym Janów Lubelski
reprezentowa³a dru¿yna Juniorów starszych „Janowianki”
w sk³adzie: Krzysztof Skup, Mariusz Jargie³o, Filip Ró¿y³o,
Mateusz Flis, Mateusz Kulpa, Konrad Sajewski, Sebastian
D¹bek Wiktor Bodziuch, Micha³ Golec, Janusz Lepiejza.
Opiekunem zespo³u by³ Damian Golec, kierownikiem

dru¿yny Bart³omiej Mucha. W turnieju wziê³o udzia³ 15
dru¿yn podzielonych na 3 grupy: Rotunda Krzeszów, Unia
Nowa Sarzyna, Janowianka Janów Lubelski, Czarni
Oleszyce, Roztocze Szczebrzeszyn, Gryf Gmina Zamoœæ,
Olimpiakos Tarnogród, Skorpion Zamoœæ, Relax Ksiê¿pol,
Grom Ró¿aniec, W³ókniarz Frampol, OSiR Bi³goraj, £ada
1945 Bi³goraj, Stal Stalowa Wola I i Stal Stalowa Wola
II.Po wyjœciu z grupy w æwieræfinale
dru¿yna z Janowa trawi³a na OSIR
Bi³goraj. Przez wiêkszoœæ meczu
Janowiacy przegrywali 1:0, tylko po to
¿eby doprowadziæ do remisu w ostatnich 10 sekundach i ostatecznie wygraæ
po rzutach karnych 2:1. W pó³finale
Janowianka zmierzy³a siê ze Stal¹
Stalowa Wola ulegaj¹c triumfatorowi
ca³ego turnieju 1:0. W meczu o trzecie
miejsce, Janowianka Trafi³a na £adê
Bi³goraj, gdzie w regulaminowym czasie gry nie doczekaliœmy siê rozstrzygniêcia. Potrzebny by³ kolejny w tym
turnieju dla Janowianki konkurs rzutów
karnych, który lepiej wytrzymali pi³karze z Janowa wygrywaj¹c 2:0 i zajmuj¹c ostatecznie 3 miejsce w turnieju.
Dru¿yna Juniorów starszych
„Janowianki”

Zapisane w p³atkach œniegu.

Rozstrzygniêto
konkurs fotograficzny
Z makija¿u wczorajszego zimowego dnia pozosta³y p³atki
œniegu. Dziœ „ubrane” w krajobraz barw, w fotograficznym
rysie, popatrzmy jak w skrzyd³ach œwiat³a zosta³ zamkniêty
„tamten” czas. „Zima w obiektywie” - tak brzmi konkurs
fotograficzny og³oszony przez Janowski Oœrodek Kultury,
a dok³adnie przez Leszka Waberskiego - instruktora ds.
plastyki. Prace nale¿a³o zg³osiæ do 20 stycznia 2017 roku, zaœ
27 stycznia mia³o miejsce otwarcie wystawy pokonkursowej.
Konkurs fotograficzny zosta³ rozpisany w ramach zajêæ na ferie
zimowe 2017 dla dzieci i m³odzie¿y. Do udzia³u w konkursie
zg³osi³o siê trzynaœcie osób z Powiatu Janowskiego.
Z dostarczonych prac, jury w sk³adzie: Leszek Waberski, Lidia
Tryka, Matylda Micha³ek, wybra³o szeœæ najciekawszych
pozycji fotograficznych. I miejsce przyznano Agnieszce
Buryta, II miejsce - Weronice Siembida, III miejsce - Wiktorii
£ukasik. Ponadto zosta³y wyró¿nione nastêpuj¹ce osoby:
Dawid B³aszczyk, Dominika Wnuk, Kinga Serwa.
Jury oceniaj¹c zdjêcia wziê³o pod uwagê kompozycjê,
uchwycenie szczególnego momentu zimowej aury. Leszek
Waberski podkreœla: „poszukiwaliœmy w fotografiach zdjêcia
nietypowego, w jakimœ stopniu niepowtarzalnego. Zwróciliœmy uwagê na œwiat³o, barwê, sposób przedstawienia tematyki,
ujêcie, kadr, a co równie¿ wa¿ne, aby w prezentowanych
fotografiach wyczuwa³o siê kontekst zimy”.
Z wybranych zdjêæ powsta³a wystawa, któr¹ mamy przyjemnoœæ ogl¹daæ do koñca lutego br. Byæ mo¿e ju¿ wtedy zimowy
krajobraz bêdzie nieuchwytny dla naszego oka, jednak¿e
pozostanie utrwalony w prezentowanych fotografiach. Patrz¹c
na niniejsze zdjêcia stawiamy pytanie, w jaki sposób uchwyciæ
kontekst zimowego klimatu, ale tak¿e w jakiœ sposób mo¿emy
poprzez fotografie spróbowaæ „porwaæ” czas…
Tekst: Dorota Kozdra

Agnieszka Buryta

Weronika Siembida

Super Bal dla Super Wnuków
„Kiedy rodzi siê dziecko, to rodzi siê
babcia”, to œwiête s³owa wypowiedziane
przez dr Zofiê Zaorsk¹, twórczyniê Lubelskiej Szko³y Super Babci i Super Dziadka. My
babcie, zreszt¹ dziadkowie te¿, budzimy siê
do ¿ycia, kiedy to wnuki s¹ nasz¹ rzeczywistoœci¹. Niech nikt nie próbuje tego kwestionowaæ; mieæ wnuka, to nie byle gratka. Sam
fakt, ¿e mamy wnuki, to bardzo nas dowartoœciowuje i ustawia w drabinie wa¿noœci.
Wprawdzie wnuki nie s¹ nasz¹ w³asnoœci¹,
maj¹ swoich rodziców, to i tak babcia i dziadek s¹ nie do zast¹pienia. Znamiennym w tym
wzglêdzie okaza³ siê bal, który swoim
wnukom zafundowali dziadkowie w ostatni
dzieñ tegorocznych ferii tj. w sobotê 28 stycznia br. w Domu Nauczyciela. Bal karnawa³owy – kostiumowy, skupi³ osoby, które niekoniecznie siê zna³y. Sk³ad osobowy bardzo
zró¿nicowany skupia³ ró¿ne œrodowiska
i bardzo ró¿ne zawody. Dzieci z miasta
i powiatu, dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym... By³ to ju¿ II bal
organizowany przez Aktywnych Dziadków
i Aktywne Babcie. Podobny odby³ siê

w ub. roku. Tegoroczny bal, by³ Balem
Królewskim. Teatr „Bajarka” od Lubelskich
Super Babæ wystawi³ bajeczkê edukacyjn¹ pt.
Opowieœæ o Smoku Wawelskim, gdzie
krakowski król Krak mobilizowa³ ca³e swoje
królestwo, aby pokonaæ groŸnego smoka
i nagrodziæ krakowskiego Szewczyka za
mêstwo i odwagê gwarantuj¹c ludziom
bezpieczeñstwo. Na uwagê zas³uguje fakt,
pokazania wnukom króla bajkowego, na
Super Balu, który to wraz ze swoj¹ œwit¹ Dam

Dworu zbiera³ uk³ony i uznania od jego
uczestników. Byli na balu rycerze,
wojownicy w zbrojach, by³y m³ode królewny
i s³u¿ba w przebraniu. Babcie i dziadkowie
mogli podziwiaæ swoje pociechy obserwuj¹c
je w tañcu i zabawie. Animacje na imprezie
poprowadzi³o przedszkole Nr 3 w Janowie
Lubelskim, z którym to przedszkolem my
babcie pracujemy na co dzieñ. Do organizacji
tego wydarzenia w³¹czy³o siê równie¿
Przedszkole Nr 1, Biblioteka Pedagogiczna,

Sekcja Emerytowanych Nauczycieli, Referat
Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego.
Wsparcia organizacyjnego Zwi¹zkowi Emerytów udzieli³ Zak³ad Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli jako gospodarz obiektu. Fundatorem
nagród dla obs³uguj¹cego imprezê, Teatru
„Bajarka” z Lublina by³ Pan Jan Ciupak Prezes Firmy „Janex” w Janowie Lubelskim,
g³ówny Producent Kasz w Polsce.
Tekst: Zofia Widz - Bary³a,
foto: Jaros³aw Lalik
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Cz³owiek, miejsce, wydarzenia pozwól starym fotografiom przywróciæ ¿ycie
Od stycznia 2017 roku, na stronie Janowa Lubelskiego pojawi³ siê
cykl tematyczny pod nazw¹ „Wyrwane z ciszy….”. W niniejszym
tekœcie wyruszamy w podró¿ w czasie do miejsc, wydarzeñ, które

„Cz³owiek odchodzi,
pamiêæ pozostaje”

zosta³y zobrazowane na podstawie archiwalnym fotografii. To w³aœnie
one s¹ przedmiotem naszych zainteresowañ, gdy¿…
…ka¿da fotografia jest œladem ¿ycia, zapisem ludzkich prze¿yæ,
wydarzeñ. Do dziêki w³aœnie zdjêciom próbujemy odtworzyæ nasz¹
przesz³oœæ, zrozumieæ teraŸniejszoœæ i spojrzeæ w przysz³oœæ. Jeœli
posiadasz stare, archiwalne zdjêcia, które zosta³o zrobione na terenie
naszej gminy, czy Powiatu Janowskiego (nale¿y wzi¹æ pod uwagê, i¿
nie zawsze powiat mia³ obecny zasiêg terytorialny), i chcia³byœ ocaliæ
od zapomnienia pewien fragment historii, prosimy o dostarczenie
zdjêæ do Urzêdu Miejskiego lub te, które mo¿e maj¹ formê skanu/kopi
przes³ania na adres meilowy gazetajanowska@janowlubelski.pl lub
dorokozdra@interia.pl Fotografie mo¿na tak¿e dostarczyæ do pokoju
nr 13 (parter), Urzêdu Miejskiego. Dodam, ¿e w granicach
zainteresowañ s¹ fotografie ukazuj¹ce np.: wa¿ne uroczystoœci
historyczne, patriotyczne, religijne, architekturê, oœwiatê, kulturê,
sport, tradycjê, rolnictwo, krajobrazy, a tak¿e ¿ycie codzienne, czy
rodzinne. Byæ mo¿e, w Pañstwa zbiorach s¹ fotografie ukazuj¹ce
miejsca i obiekty, które w obecnym czasie zosta³y zmodernizowane,
czy te¿ nabra³y innego kszta³tu wizerunkowego. Zdjêcia przez
Pañstwa dostarczone zostan¹ skopiowane/zeskanowane i oddane
w³aœcicielowi. Przesy³aj¹c na adres meilowy, proszê o podpisanie, kto
jest w³aœcicielem fotografii. Dodam, ¿e zdjêcie zostan¹ zamieszczone
na stronie Janowa Lubelskiego oraz w kolejnych wydaniach Gazety
Janowskiej i uzupe³nione "fragmentami" wspomnieñ.
Dorota Kozdra

Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
dla Henryka Jarosza Radnego Rady Miejskiej
z powodu œmierci Mamy
sk³adaj¹
Krzysztof Ko³tyœ
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzêdu
Miejskiego w Janowie
Lubelskim

W kanonach poetyckiej strofy… w Janowskim Oœrodku Kultury
S¹ konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie,
a tak¿e poetyckie. To „o tym” ostatnim mowa, gdy mamy
na myœli „Koncert Jednego Wiersza”, który odby³ siê
w grudniu 2016 roku, a zosta³ przeprowadzony przez
Janowski Oœrodek Kultury. Wœród Jury zasiad³a Dorota
Rachwalska - Kata (nauczyciel jêzyka polskiego
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza), Wioletta So³tys (nauczyciel jêzyka
polskiego z Publicznego Gimnazjum w Janowie
Lubelskiego), Barbara Nazarewicz (Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim). Komisja oceniaj¹c
nades³ane prace wziê³a pod uwagê bogat¹ metaforykê,
ró¿norodnoœæ œrodków artystycznych, zgodnoœæ
z tematem. Wyró¿niono nastêpuj¹ce prace: I miejsce
wiersz „Ogieñ mi³oœci”- pseudonim Zakochana
dziewczyna (Milena Breœ) oraz I m-ce wiersz „Dok¹d
zmierzasz?”- pseudonim Faustyna (Monika Niedzia³ek),

II m-ce wiersz „2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza” - pseudonim Elena (Helena Chabuda), III m-ce
wiersz „Sienkiewicz” - pseudonim Patriota (Pawe³
Krysa), III m-ce - wiersz „Tutaj” - pseudonim Wiecznie
marz¹cy Anio³ (Dominika Wnuk). Dodajmy, ¿e konkurs
adresowany by³ to tych wszystkich, którzy postrzegaj¹
¿ycie w barwach poezji, „obserwuj¹” obecny czas
i w³asne odczucia w kanonach poetyckiej strofy.
Nowy rok, kolejne konkursy i przegl¹dy, w których udzia³
mog¹ wzi¹æ mieszkañcy Powiatu Janowskiego. Ju¿
dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejny konkurs
organizowany przez JOK, tym razem bêdzie to
Powiatowy Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych, który odbêdzie siê na prze³omie kwietnia/maja
2017 roku.
Poni¿ej zamieszczamy wiersze laureatów.
Dorota Kozdra

Ogieñ mi³oœci
Mi³oœæ to takie proste s³owo
Wypowiadane ze s³odycz¹
Lecz czasem i z ¿alem okropnym

Nie trzeba pojmowaæ jêzyków
Czy biegle rozwi¹zywaæ algorytmów
Jeœli darzysz kogoœ mi³oœci¹
Rozumiesz Szekspira i Staffa
Pojmujesz Sienkiewicza

Mi³oœæ to szeœæ literek na papierze
Mi³oœæ to poezja, muzyka...
Ciep³y koc w zimowy wieczór
Dostrze¿emy j¹ w oczach drugiego cz³owieka
W œmiechu i w sposobie przytulenia
Przy przyrz¹dzaniu kanapek
I parzeniu herbaty
Mi³oœæ jest sztuk¹ patrzenia na œwiat
Im szerzej otworzysz oczy
Tym mocniej powinieneœ siê zachwyciæ

Wiesz jak kocha³ Kmicic
I zrozumiesz ogieñ Bohuna
Którym chcia³ dla niej
Podpaliæ œwiat
Przecie¿ œwiat bez mi³oœci by³by tylko œwiatem
A mi³oœæ bez kochania tylko pustym s³owem
Milena
Breœ

Kurs metodyczno-jêzykowy
w Wiedniu dla germanisty
W grudniu 2016 roku w Zespole Szkó³ Technicznych zakoñczy³a siê realizacja trwaj¹cego dwa lata projektu „Kompetencje nauczyciela korzyœci¹ dla uczniów” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt obejmowa³
mobilnoœæ zagraniczn¹ nauczyciela jêzyka
niemieckiego – udzia³ w szkoleniu metodyczno - jêzykowym w Wiedniu, zakup materia³ów dydaktycznych oraz sprzêtu wspieraj¹cego proces nauczania jêzyka niemieckiego. Zak³ada³ równie¿ wzmocnienie samodzielnoœci uczniów w procesie nauki jêzyka
niemieckiego przez wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz ich
indywidualnych zdolnoœci. Uczniowie ZST
nawi¹zali wspó³pracê z uczniami z Massapequa High School w Nowym Jorku komunikuj¹c siê z nimi w jêzyku niemieckim za
pomoc¹ krótkich filmów, w których przedstawiali siebie, swoje szko³y oraz zajêcia z jê-
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zyka obcego. W realizacji za³o¿eñ projektu
zosta³ wykorzystany tak¿e Facebook jako
sposób komunikacji oraz wiele innych
narzêdzi. Udzia³ w projekcie zaowocowa³
wzmocnieniem kompetencji metodycznych
nauczyciela, zwiêkszeniem umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim przez
uczniów, poznaniem nowych narzêdzi TIK,
wzrostem œwiadomoœci i poczucia w³asnej
wartoœci, a tak¿e umiejêtnoœci¹ pracy
w zespole miêdzynarodowym.
Ju¿ w krótce na stronie
erasmusplus.org.pl
zostanie og³oszony kolejny nabór wniosków
w programie.
Serdecznie zachêcam nauczycieli jêzyków
obcych do aplikowania i poszerzania swoich
kwalifikacji zawodowych za granic¹.
Emilia ¯uber

Dok¹d zmierzasz?
¯yjesz po to, by s³u¿yæ innym i byæ dobrym cz³owiekiem
S¹ to wa¿ne sprawy i wa¿ne cele
Ale czy same w sobie mog¹ zaspokoiæ Twoje serce?
Daj¹ odpowiedŸ na najwa¿niejsze pytanie?
S³u¿yæ innym
to idea wychowania przez mi³oœæ
która budzi sumienie ludzkoœci.
Byæ dobrym cz³owiekiem
to wielka sztuka
i niedu¿y wybór.
Musisz w koñcu uwierzyæ w lepsz¹ przysz³oœæ
Musisz mieæ plan przebudowy œwiata
Musisz siê uœmiechaæ kiedy nie jest weso³o
Musisz byæ moralnie jednoznaczny
mówiæ ca³¹ prawdê
i ani przez moment nie w¹tpiæ w wielkoœæ drugiego cz³owieka.
Tak trzeba
¿ebyœ uwierzy³
¿e przemijasz by w ten sposób przetrwaæ.
Zatem co jest wa¿ne?
Co jest najwa¿niejsze?
Dok¹d zmierzasz?
Kiedy staniesz u kresu ¿ycia,
dostrze¿esz to z najwiêksz¹ wyrazistoœci¹.
To œmieræ nadaje naszym czynom,
myœlom, s³owom w³aœciw¹ perspektywê...
Pomyœl czasem o swojej œmierci,
a wtedy ³atwiej Ci bêdzie odkryæ, po co ¿yjesz i dok¹d zmierzasz.
W koñcu siê nauczysz i zrozumiesz
¿e prawdziwe ¿yæ
to umieæ prawdziwie kochaæ.
Monika Niedzia³ek

Diabetolog
Piotr Grygiel
Przychodnia „Panaceum”.
Krzemieñ Pierwszy 226

Rejestracja tel.
15 875 22 57

cukrzyca, stan przedcukrzycowy, cukrzyca ci¹¿owa
recepty refundowane
zaœwiadczenia ZUS,KRUS, inne
badanie kierowców chorych na cukrzycê
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„Dok¹d taki œwiat zmierza?” – Jase³ka w wykonaniu uczniów
Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
Wartoœæ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia we wspó³czesnym
czasie to inny klimat, ni¿ ten który pamiêtamy jeszcze
z dzieciñstwa. Samo prze¿ywanie tego wyj¹tkowego czasu,
doœæ czêsto koñczy siê ju¿ na pocz¹tku stycznia. Jednak¿e
jeszcze raz powracamy do Œwi¹t, a to za przyczyn¹ Jase³ek.
Dnia 10 stycznia 2016 roku, w iœcie zimowym œwi¹tecznym
klimacie uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
przedstawili wyj¹tkowy spektakl. Jego charakter i klimat
sprawi³, i¿ wszyscy, ci którzy przybyli na Jase³ka,
zapamiêtali te chwile w sposób szczególny.
Wymowny temat spektaklu „Król, który nape³nia mi³oœci¹”,
zosta³ przygotowany przez s. £ucjê, oraz Panie
Nauczycielki: Teresê Mai³o, Monikê WoŸnica, Annê ¯ytko,
Mariê Chmiel. Podczas Jase³ek pad³y znacz¹ce s³owa, które
warto przetoczyæ, i¿ „…wspó³czeœni ludzie zapomnieli
o tym, co najwa¿niejsze, a szukaj¹ w³adzy, pieniêdzy
i przyjemnoœci za wszelk¹ cenê. W przeddzieñ Bo¿ego
Narodzenia, czyli objawienia siê mi³oœci Boga do cz³owieka
- warto pomyœleæ, dok¹d taki œwiat zmierza…”.
Przypomnijmy, jakie elementy ¿ycia zosta³y poruszone
w przedstawieniu. Nie raz powraca³o pytanie o rolê mi³oœci
do bliŸniego. Tutaj znacz¹ce by³y sceny ukazuj¹ce
Mêdrców, przyby³ych ze wschodu, którzy pytali Heroda
o nowonarodzonego Króla. Herod by³ jednym z tych, dla
których najwa¿niejsza by³a w³adza i bogactwo. Piêknie
odtworzone widowisko, wspania³a gra aktorów, pasterzy
i pasterek, Œw. Józefa, Maryi, anio³ów, a tak¿e dziennikarki,
sprawi³y, ¿e ka¿dy z nas obecny w Janowskim Oœrodku
Kultury móg³ poczuæ, ¿e jest naprawdê w Betlejemskiej
Stajence. Charakter spotkania dodawa³ wystêp chórku
„Promyki Maryi” i solistów. S³owa œpiewanych kolêd
wype³ni³y salê JOK, przywo³uj¹c te najpiêkniejsze
wspomnienia zwi¹zane z minionymi œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia.
Dodajmy, ¿e wœród aktorów wcieli siê uczniowie: Zuzanna
Wo³oszyn z kl. III a, Eryk Moskal z kl. IIIa, Lidia Tylus z kl.
III a, Kacper Drwal z kl. III g, Mi³osz Trytek, £ukasz Flis

i Dominik Gajór z kl. III g, Jakub Startek z kl. III a, Micha³
Moskal z kl. III e, Micha³ Kucia z kl. III a, Gabrysia
Chorêba³a z kl. III a, oraz z kl. III e: Natalia Mak, Oliwia
Bartoszek, Dawid Ko³tyœ, Filip Ma³ek, Szymon Cybart,

Artur Martyna, Mi³osz Dêbiec, Jacek Gumienik, anio³y
(uczennice z klas: III a, III e i III g).
Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum PSPzOI w Janowie
Lubelskim

Maciej Miecznikowski kolêdowa³ w Janowie Lubelskim
Znany jako prowadz¹cego program muzyczny
„Jak to lecia³o”. Znany z udzia³u w licznych
wystêpach muzycznym, koncentruje po ca³ym kraju.
Dnia 9 stycznia 2017 roku, przyjecha³ do Janowa
Lubelskiego, aby zaœpiewaæ najpiêkniejsze kolêdy
i pastora³ki. Mówimy o Macieju Miecznikowskim
i jego koncercie œwi¹tecznym w Janowskiej
Kolegiacie. W tym niezwyk³ym koncercie, us³yszeliœmy kolêdy w doœæ niecodziennej aran¿acji. Ka¿da
œpiewana kolêda poprzedzona by³a opowieœci¹
o prze¿yciach zwi¹zanych ze œwiêtami, a szczególnie
z Wigili¹.
Kolêdy mogliœmy us³yszeæ przy akompaniamencie
gitary w klimatycznej scenerii Janowskiej Kolegiaty.
„Pop³ynê³y”, takie utwory jak: „Lulaj¿e Jezuniu”,
„W ¿³obie le¿y”, „Mêdrcy œwiata”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Wœród nocnej ciszy”, „Jezus Malusieñki”.
Wszyscy uczestnicz¹cy w spotkaniu mogli do³¹czyæ
do wspólnego kolêdowania. Podkreœlmy, ¿e jedn¹

PODZIÊKOWANIE
Wszystkim, którzy byli
z nami w tak trudnych dla nas
chwilach. Dzielili z nami
smutek, okazali s³owa otuchy,
¿yczliwoœæ oraz uczestniczyli
we Mszy Œw. i ceremonii
pogrzebowej
Œp. Janiny Jarosz.
Za okazan¹ pomoc, intencje
mszale, modlitwê, wieñce
i kwiaty.
Za obecnoœæ dziêkujê.
Serdeczne podziêkowania
sk³ada
Henryk Jarosz z Rodzin¹

z zaprezentowanych kolêd, Maciej Miecznikowski
zaœpiewa³ wspólnie z Weronik¹ Kubasiewicz uczennic¹ Szko³y Podstawowej Fundacji „Elementarz” w £¹¿ku Ordynackim. Przypomnijmy, ¿e
Maciej Miecznikowski to muzyk, wokalista, autor
piosenek, showman. Przez 12 lat wystêpowa³ z formacj¹ Leszcze. Jak zosta³o wspomniane, prowadzi³
znany program muzyczny „Jak to lecia³o”. Pan
Maciej œpiewa akompaniuj¹c sobie na fortepianie,
gitarze, gra na flecie, akordeonie, na tr¹bce.
Z wykszta³cenia jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Gdañsku, œpiewakiem operowym.
Koncert w Janowskiej Kolegiacie zosta³ zorganizowany przez Ks. £ukasza Wojciechowskiego, na
zaproszenie Ks. Kan. dr Jacka Staszaka - Proboszcza
Parafii pw. Œw. Jana Chrzciciela.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Archiwum
Janowskiej Kolegiaty

Niech ¿yj¹ Babcie i Dziadkowie!
12 stycznia 2017 roku, tu¿ przed zimowymi feriami
w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w £¹¿ku
Ordynackim mia³a miejsce piêkna i wzruszaj¹ca uroczystoœæ
„Œwiêto Babci i Dziadka”. Dzieci od rana z wypiekami na
policzkach oczekiwa³y przybycia ukochanych goœci. Kiedy
wybi³a godzina 12, a babcie i dziadkowie zajêli
przygotowane dla nich miejsca, wszystkie dzieci od 3latków po uczniów klasy V zaprezentowa³y „Jase³ka”.
Po przedstawieniu wnuczêta odœpiewa³y gromkie „Sto lat”.
Nasi goœcie ze wzruszeniem i ³ezk¹ w oku przyjmowali
szczere ¿yczenia, w³asnorêcznie wykonane prezenty i laurki
od ukochanych wnuków. Na koniec babcie i dziadkowie
zostali zaproszeni na poczêstunek przygotowany przez
rodziców.
Tego dnia szko³a wype³ni³a siê rozmowami i wspomnieniami, dziadkowie porównywali szko³ê, do której chodzili ze
szko³¹ wspó³czesn¹. To by³a okazja do spotkania trzech
pokoleñ naszej ma³ej spo³ecznoœci. Œwiêto Babci i Dziadka
to uroczystoœæ tradycyjna, odbywaj¹ca siê w naszej szkole
ju¿ od 25 lat. Choæ za ka¿dym razem nieco inna, to zawsze
mi³a, wzruszaj¹ca i jednocz¹ca pokolenia.
Szko³a Podstawowa Fundacji „Elementarz”
w £¹¿ku Ordynackim
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Pokaz sukni œlubnych
i komunijnych
Pod koniec grudnia 2016 r., na osiedlu
Przyborowie odby³o siê otwarcie salonu
œlubnego prowadzonego przez Jana
i Janinê Breœ. Podczas otwarcia odby³ siê
pokaz sukni œlubnych i komunijnych.
Zaprezentowano oko³o 20 kreacji. W roli
modelek wyst¹pi³y uczennice Medycznego Studium Zawodowego w Janowie
Lubelskim - Magda Moskal, Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Janowie Lubelskim - Milena Breœ, Karolina Michna
i Diana Zio³o, Gimnazjum Publiczne
w Janowie Lubelskim - Paulina Wielgus

i Julita Breœ, Publicznej Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim - Kinga
i Emilia Miœ oraz studentka Ewelina
Zio³o.
Fryzury i makija¿e przygotowa³y uczennice Medycznego Studium Zawodowego
Agata Tylus i Ilona Miœ oraz Karolina
Michna z LO.
Dziewczyny bardzo dobrze sprawdzi³y
siê w roli modelek, a publicznoœci bardzo
spodoba³ siê ca³y pokaz, okazuj¹c to
gromkimi brawami.
J.B.

Miejski Klub Sportowy „Janowianka”
Miejski Klub Sportowy " Janowianka " zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ do
sympatyków i przyjació³ klubu, którzy poprzez gest solidarnoœci mog¹ udzieliæ
pomoc klubowi przekazuj¹c 1% podatku dochodowego. Celem nadrzêdnym
dzia³alnoœci klubu jest wychowanie dzieci i m³odzie¿y poprzez sport. Nasz Klub
sportowy stawia na rozwój talentów wœród dzieci i m³odzie¿y, wiedz¹c, ¿e
prawid³owe wychowanie ma wp³yw na kszta³towanie charakteru, w³aœciw¹
postawê m³odego cz³owieka oraz jego zachowanie w doros³ym ¿yciu. Pieni¹dze
otrzymane od Pañstwa bêd¹ dla nas pomoc¹ finansow¹ i zostan¹ przekazane na dowóz
zawodników na mecze, zakup sprzêtu sportowego, strojów sportowych oraz butów pi³karskich.
Aktualnie w Klubie zarejestrowanych jest 136 zawodników w czterech dru¿ynach
pi³karskich (IV Liga seniorów, juniorzy starsi, juniorzy m³odsi, trampkarze).
Dlatego te¿ wystarczy tylko w rocznej deklaracji podatkowej PIT w rubryce "wniosek
o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego" wpisaæ:
Stowarzyszenie SAS z dopiskiem "dla Klubu MKS Janowianka" KRS 0000184074
Informacja:
Wszystkim pragn¹cym pomóc naszemu Klubowi informujemy, ¿e:
- osoba przekazuj¹ca 1% podatku nale¿nego nie ponosi ¿adnych kosztów zwi¹zanych z t¹ decyzj¹
- kwota przeznaczona na konkretny cel np.: pomoc klubowi pomniejsza jedynie wartoœæ podatku
odsy³anego przez dany Urz¹d Skarbowy do bud¿etu i jest kierowana na konkretny, wskazany
przez Pañstwa cel.
- w rubrykach wype³nianego przez Pañstwa rocznego zeznania podatkowego wpisaæ nale¿y
jedynie: nazwê organizacji z ewentualnym dopiskiem, numer KRS oraz wyliczon¹ kwotê 1%
podatku do przekazania na konkretny, wskazany przez Pañstwa cel.
Zarz¹d Klubu MKS Janowianka serdecznie dziêkuje Stowarzyszeniu Aktywizacji
Spo³ecznej SAS za umo¿liwienie przeprowadzenia zbiórki pieniêdzy.
Zarz¹d Klubu MKS Janowianka serdecznie dziêkuje wszystkim ofiarodawcom oraz
Stowarzyszeniu aktywizacji sportowej SAS za dotychczasow¹ pomoc.
Z powa¿aniem: Zarz¹d MKS Janowianka
23-300 Janów Lubelski ul. Sukiennicza 1, skrytka pocztowa 12
Konto: PKO Bank Polski S.A. o/Janów Lubelski 23-10203235-0000-55020023-1894

Moda wspó³czesna –
czy¿by powrót Brigitte Bardot?
Rozkloszowane sukienki z dekoltem
w kszta³cie ³ódki, plisowane spódniczki, do
tego kratka, albo grochy. Koszule z ¿abotami,
bluzki z kokard¹, czy ko³nierzykiem.
Dochodz¹ do tego marynarki z rêkawkiem 3/4,
czy tzw. o³ówkowe spódniczki.
Kwintesencj¹ jej stylu by³ wzór zwany breton
stripes, czyli charakterystyczne paseczki.
Bardot wybiera³a je czêsto w codziennych
stylizacjach. Np. do bluzki z dekoltem w ³ódkê
dobiera³a zwê¿ane spodnie o d³ugoœci 7/8, lub
o³ówkow¹ spódniczkê w jednolitym kolorze.
Brigitte Bardot bardzo czêsto mo¿na by³o
spotkaæ w dwurzêdowej marynarce, któr¹
zak³ada³a do eleganckich spodni. Dopiera³a do
tego krawat. Nie oby³o siê przecie¿ bez
dodatków np. bawe³niana opaska na w³osach,
kokardy to styl francuskiej gwiazdy Brigitte
Bardot – modelki, aktorki, piosenkarki. Gdy
patrzymy na wspó³czesn¹ kobiec¹ modê, nie
mamy w¹tpliwoœci, i¿ powraca styl Bardot. Nie
zapomnijmy o tym, ¿e wszystkie stroje
prezentowane przez modelkê za zadanie mia³y
podkreœliæ taliê, ods³oniæ ramiona i dekolt.
Oprócz rozkloszowanych sukienek i spódniczek, w garderobie Bardot odnajdziemy i miniówki. Mowa tu tak¿e o sukienkach. Swoim
stylizacjom nadawa³a zawsze uczucie lekkoœci
i kobiecoœci, a to tak¿e dziêki dobranym
dodatkom. Jeœli mówimy tu o dodatkach to
wspomnieliœmy ju¿ o opaskach, kokardach.

Dopowiedzmy o kapeluszach, szczególnie te
z opadaj¹cym rondem. Nie oby³o siê bez okularów. Du¿e, czêsto w oryginalnych kszta³tach.
Pisz¹c o modzie nie zapomnijmy o butach.
Brigitte Bardot bardzo czêsto mo¿na by³o
zobaczyæ, nie w 10 – 15 centymetrowych szpilkach, a balerinach, czy trampkach. Kolejnym
punktem stylu Brigitte Bardot by³ oczywiœcie
makija¿. Oczy oprawione czarn¹ kresk¹ na dole
i górze oka. Kreska na górze charakterystycznie zagiêta w stylu tzw. „kociego oka”. Usta –
mocno podkreœlone czerwon¹ pomadk¹
i podobnie jak oczy wyraziste i przyci¹gaj¹ce
spojrzenie. Nie zdziwi nas fakt, ¿e obecna
moda wiele czerpie ze stylu Bardot.
Dorota Kozdra

Przypominamy o terminach p³atnoœci
podatków i op³at lokalnych
Przypominamy, ¿e do 100 z³ podatek jest p³atny jednorazowo przy pierwszej racie tj. do 15 marca.

Rodzaj podatku / op³aty
Op³aty za umieszczanie przy³¹czy w pasie drogowym
(np. przy³¹cza wodoci¹gowego, kanalizacyjnego)
Podatku od nieruchomoœci od osób prawnych

Termin p³atnoœci

Podatku od œrodków transportowych
Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób
fizycznych
Wieczystego u¿ytkowania
Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób
fizycznych

15 lutego

Podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób
prawnych
Op³ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Op³ata za korzystanie z dworca i przystanków
Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15 stycznia
31 styczeñ /tylko/

15 marca
31 marca
15 maja, 15 wrzeœnia, 15 listopada
do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca
do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca
do 14 dnia ka¿dego miesi¹ca
31 grudnia
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Zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim
Janowska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna powsta³a w 1905 r.
Jest jedn¹ z najstarszych jednostek na terenie powiatu
janowskiego. W swych szeregach skupia 70 stra¿aków
ochotników. W dniu 29 stycznia 2017 roku w Domu
Nauczyciela przy ulicy Ogrodowej odby³o siê zebranie
sprawozdawcze podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ OSP za 2016
rok. Zebranie sprawozdawcze otworzy³ Dh Grzegorz
Kwiecieñ Prezes jednostki OSP powita³ zaproszonych goœci
w osobach: Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Ko³tysia wraz z zastêpc¹ Panem Czes³awem Krzysztoniem, Pos³a na sejm RP Pana Jerzego Bieleckiego,
Prezesa Honorowego Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego RP
w Janowie Lubelskim bryg.w st. spoczynku Henryka
Dygusia, Dyrektora Zak³adu Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Pana Zbigniewa Flisa, Radnych Powiatowych Pana
Zenona Sydora i S³awomira Dworaka oraz Miejskich
Grzegorza Flisa i Krzysztofa Kurasiewicza, Przewodnicz¹cego Miejsko Gminnej Komisji Rewizyjnej Dh Alfreda
Wróblewskiego. W trakcie zebrania n/w stra¿acy zostali
odznaczeni odznakami za wys³ugê lat: Dh. Drzazga
W³adys³aw - 55 lat w OSP Janów Lubelskim, Dh Ciupak
Stanis³aw - 35 lat, Dh Flis Zbigniew - 15 lat, Dh Miazga
Pawe³ - 10 lat oraz odznak¹ wzorowy stra¿ak, Dh G³az
Wojciech. Zebraniu przewodniczy³ Dh Krzysztof Kurasiewicz - v-ce Prezes OSP.
W roku sprawozdawczym jednostka OSP uczestniczy³a
w uroczystoœciach pañstwowych i koœcielnych, w æwiczeniach na obiektach oraz zawodach sportowo po¿arniczych.
W ramach upowszechniania ochrony przeciwpo¿arowej
wœród m³odzie¿y przeprowadzono szereg dzia³añ: Miesi¹c
maj i czerwiec to okres przygotowañ i startów w gminnych
zawodach sportowo po¿arniczych. Nasza M³odzie¿owa
Dru¿yna Po¿arnicza na zawodach gminnych zajê³a
I miejsce. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie Lubelskim
dla wsparcia dzia³añ MDP realizowa³a projekt pn.
„Szkolenie cz³onków M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych

i organizacja zawodów powiatowych zgodnie z regulaminem CTiF”. Realizacja projektu nast¹pi³a w okresie od
01.04.2016 do 31.10.2016 r. Ze œrodków przeznaczonych na
projekt zosta³y zakupione dresy sportowe w iloœci
8 kompletów i pasy stra¿ackie do æwiczeñ MDP w iloœci
8 sztuk. Kwota dofinansowania z projektu to 1000 z³. Œrodki
zosta³y przydzielone przez Zarz¹d Powiatu Janowskiego.
W dniu 28 sierpnia 2016 r., na przystani Klubu ¯eglarskiego
„ZEFIR” w Janowie Lubelskim przeprowadzono
IV powiatowe zawody w sportach wodnych i po¿arniczych
w oparciu o regulamin CTiF dla cz³onków M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych z terenu powiatu janowskiego.
Zawody poprzedzone by³y szkoleniami „Wiatr i woda Pierwsze spotkanie” oraz „ Szkolenie cz³onków MDP
wed³ug regulaminu CTiF”. Do rywalizacji przyst¹pi³o
ogó³em 11 dru¿yn / 5 ch³opiêce, 5 dziewczêce oraz
1 Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza. Zawody przeprowadzono
w konkurencjach: wyœcig dru¿ynowy na kajaku
dwuosobowym KUBA/ jedynki/, wyœcig dru¿ynowy
na ³odzi wios³owej MACZEK / jedynki/, wyœcig za³ogowy
(max 4 osoby) na ³odzi wios³owej KOLIBRI (pagaje), rzut

rzutk¹ ratownicz¹ z pomostu do ko³a ratowniczego
w odleg³oœci 10 m - na celnoœæ, wykonanie czterech wêz³ów
stra¿ackich na stanowisku wêz³owym, nape³nienie zbiornika
wod¹ z wykorzystaniem hydronetek i tarcz nalewowych
ustawionych na pomoœcie. Celem zawodów by³o
doskonalenie sprawnoœci fizycznej oraz umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê sprzêtem p³ywaj¹cym, ratowniczym
i po¿arniczym przez cz³onków MDP a tak¿e integracja
wœród m³odzie¿y z ró¿nych jednostek OSP. Organizatorem
zawodów by³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Janowie Lubelskim,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie Lubelskim, Klub
¯eglarski „Zefir' w Janowie Lubelskim.
W za³o¿eniach roku 2017 podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do
wyremontowania pomieszczeñ socjalnych dla potrzeb OSP,
zakupu zestawu przeszkód do zawodów sportowo
po¿arniczych, zakup nag³oœnienia oraz doposa¿enie
w umundurowanie. Na zakoñczenie g³os zabrali zaproszeni
goœcie, sk³adaj¹c ¿yczenia dalszej owocnej spo³ecznej
s³u¿by.
Krzysztof Kurasiewicz

I Bal Charytatywny Publicznego Samorz¹dowego
Przedszkola nr3 w Janowie Lubelskim
„Dla ludzi naprawdê wielkich
Nie ma wiêkszej radoœci od tej,
Gdy drugim mog¹ sprawiæ radoœ”
Czwartego lutego 2017 r. w Restauracji MYŒLIWSKA
w Janowie Lubelskim odby³ siê I Bal charytatywny na rzecz
dzieci z naszego przedszkola, w którym wziêli udzia³
rodzice, ich znajomi i przyjaciele oraz pracownicy
przedszkola. Inicjatorem balu by³ Pan Micha³ Szczytyñski Przewodnicz¹cy Rady Rodziców. Pan Micha³ wspólnie
z Pani¹ Ma³gorzat¹ Mróz - wiceprzewodnicz¹c¹ Rady
Rodziców w³¹czyli do organizacji tego przedsiêwziêcia ca³¹
spo³ecznoœæ przedszkoln¹.
Na balu odby³a siê licytacja ró¿nych przedmiotów,
niespodzianek, obrazów, podarowanych miêdzy innymi
przez: Burmistrza Janowa Lubelskiego, rodziców oraz prac
plastycznych wykonanych przez pracownice przedszkola.
Licytacja cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem. Wœród
uczestników balu odby³o siê te¿ losowanie o nagrodê za
udzia³ w zabawie - tort urodzinowy oraz dwie nagrody
niespodzianki. Dziêki zaanga¿owaniu pracowników

przedszkola, rodziców oraz dziêki darczyñcom, ³¹cznie
z licytacj¹ po odliczeniu kosztów balu zebrano kwotê 4270
z³. Za zgromadzone œrodki Rada Rodziców zakupi pomoce
dydaktyczne oraz k¹ciki zainteresowañ do sal zabaw. Bal by³
nie tylko wspania³¹ zabawê, ale równie¿ okazj¹ do integracji

ca³ego œrodowiska lokalnego. Szampañska impreza trwa³a
do samego rana, wszyscy bawili siê doskonale. Uczestnicy
i organizatorzy zabawy zgodnie stwierdzili, ¿e bal nale¿y
powtórzyæ za rok.
Dyrektor przedszkola Halina Drelich, Rada Pedagogiczna
oraz Przedszkolaki serdecznie dziêkuj¹ wszystkim osobom,
które zaszczyci³y bal swoj¹ obecnoœci¹ i wszystkim tym,
którzy swoj¹ dobroci¹ serca i bezinteresownoœci¹ wsparli
szczytny cel imprezy w szczególnoœci: za podarowanie
obrazów: Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, Pani Beacie
Bizior, Marii Dyjach, Alinie Taradyœ, Annie Kaproñ, za
ufundowanie niespodzianek i kuponów: Pani Ewie £acko,
Pañstwu Justynie i Waldemarowi Kuœmierczykom oraz
Firmom: Restauracji Myœliwska - Zofia i Stanis³aw Mazur,
TRANSPORTEX - Barbara i Krzysztof Biernat, FOTO
EWA - Ewa Kusy, Bar Magik - Danuta Krzysztoñ,
„£UKASZ”- Magdalena i Piotr £ukasz, a tak¿e Radzie
Rodziców: Panu Micha³owi Szczytyñskiemu oraz Pani
Ma³gorzacie Mróz.
Halina Drelich

Najpopularniejsze imiona w 2016 roku:
Zuzanna i Szymon
Od wielu lat w rankingu najpopularniejszych imion dla dziewczynek i ch³opców
dominuje, dla dziewczynki imiê Zuzanna,
dla ch³opca imiê Jakub. Dodajmy, ¿e imiê
Jakub jest jednym z najpopularniejszych
imiona nadawanych w Polsce od 2003 roku.
W pierwszej pi¹tce nale¿y wymieniæ takie
imiona, jak: Jakub, Antoni, Flip, Jan w 2014
roku do³¹czy³ Kacper, a w 2015 roku,
miejsce Kacpra zaj¹³ Szymon.
Spójrzmy jak wygl¹da³a sytuacja w 2016
roku. Czy najpopularniejszym imieniem dla
ch³opca pozosta³ Jakub, a dla dziewczynki
Zuzanna? Dane statystyczne z Urzêdu
Stanu Cywilnego podaj¹, i¿ w 2016 roku
najpopularniejszym imieniem by³ Szymon,
zaraz za nim jest Jakub. Niespodziank¹ jest
tutaj fakt, i¿ do Szymona i Jakuba do³¹czy³
Miko³aj. W dalszej kolejnoœci bêdzie to
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Filip, Krystian, Piotr, Micha³, Wiktor,
Krzysztof, Mi³osz, Adam, Antoni, Patryk,
Dawid i Karol. W przypadku dziewczynek
Lena (najpopularniejsze imiê w 2014 i 2015
roku wed³ug statystyki Urzêdu Stanu Cywilnego w Janowie Lubelskim) odda³a
prowadzenie Zuzannie, kolejno jest Hanna,
Maja, Lena, Zofia, Milena, Martyna, Aleksandra, Oliwia, Natalia, Nikola, Julia, Amelia. Przypomnijmy, ¿e w 2015 roku imiê
Hubert uplasowa³o siê na czwartym miejs-

cu, w 2016 nie znalaz³o siê nawet w pierwszej dziesi¹tce. Podobnie rzecz ma siê
z takimi imionami jak: Igor, Mateusz, Franciszek. Jeœli chodzi o imiona dziewczynek,
w tym roku w pierwszej dziesi¹tce wœród
popularnych imion zabrak³o Wiktorii.
Nale¿y tu podkreœliæ, i¿ w dalszym ci¹gu
przybywa imiona obcego pochodzenia.
Wœród nich: Roksana, Sandra, Nadia,
Wanessa, Julita, Livia, Nela. Natomiast
ch³opcy to: Natan, Fabian. Jak podaj¹ dane
statystyczne Urzêdu Stanu Cywilnego w janowskim szpitalu - w roku 2015 urodzi³o siê
306 dzieci, w 2016 roku - 277. W tym na
terenie miasta - 114 mieszkañców (sta³ych), tereny wiejskie - 32 mieszkañców,
czyli na terenie gminy Janów Lubelski
w minionym roku urodzi³o siê 146 dzieci.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Internet

Serdeczne
podziêkowania
dla Klubu Rotary
Janów Lubelski
Dyrekcja i pracownicy Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim w imieniu podopiecznych,
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za
zorganizowanie Balu Charytatywnego
w dniu 14 stycznia 2017. Dochód uzyskany
z organizacji Balu Klub Rotary Janów
Lubelski przekaza³ w ca³oœci na ufundowanie naszym wychowankom tegorocznego
wypoczynku letniego. Dziêkujemy serdecznie za zaanga¿owanie, dobre serce, ¿yczliwoœæ oraz bezinteresowne wsparcie naszych
podopiecznych.
Anna Maria Cha³abis
Placówka Opiekuñczo - Wychowawcza
„Promyk
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Poznaj swojego
dzielnicowego

„Szczêœliwa droga” program zrealizowany
przez Oœrodek Interwencji Kryzysowej
Od wrzeœnia do grudnia
2016 roku Oœrodek
Interwencji Kryzysowej realizowa³ program
pt. „Szczêœliwa droga”, maj¹cy na celu zintensyfikowanie
pomocy dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin zagro¿onych
i dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie. W projekcie bra³y
udzia³ nastêpuj¹ce szko³y: Zespó³ Szkó³ w Batorzu, Zespó³
Szkó³ w Wólce Ratajskiej, Zespó³ Szkó³ w Otroczu, Zespól
Szkó³ w Krzemieniu, Zespó³ Szkó³ w Wierzchowiskach,
Zespó³ Szkó³ w Potoczku, Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim oraz szko³y ponadgimnazjalne
z Janowa Lubelskiego: Zespól Szkó³ Technicznych,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Zespól Szkó³.
W ramach programu przeprowadzono ankiety w ww.
szko³ach odnoœnie tematyki przemocy. Wyniki wskazuj¹
na wysok¹ œwiadomoœæ zjawiska przemocy w rodzinie.
Wiêkszoœæ ankietowanych wie czym jest przemoc, jakie s¹
jej rodzaje oraz do kogo siê zg³osiæ w sytuacji zagro¿enia.
Najwa¿niejszym dzia³aniem by³o przeprowadzenie przez
psychologa programu profilaktyczno – edukacyjnego dla
uczniów szkó³ podstawowych oraz spotkania z doradc¹
zawodowym dla m³odzie¿y ponadgimnazjalnej. Ponadto
w ka¿dej placówce odby³y siê pogadanki z policjantem
i prawnikiem, a w siedzibie Oœrodka Interwencji
Kryzysowej prowadzono specjalistyczne poradnictwo dla
rodzin dotkniêtych lub zagro¿onych przemoc¹ domow¹.
Mamy nadziejê, ¿e realizowany projekt przyczyni³ siê do
jeszcze wiêkszej œwiadomoœci odnoœnie przemocy
mieszkañców Powiatu Janowskiego.
Natalia ¯uraw - Oœrodek Interwencji Kryzysowej

Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu policjantów dzielnicowych
dzia³aj¹cych w powiecie janowskim, a tak¿e ich rejony
s³u¿bowe/dzielnice.

asp.szt. Adam Kêdra
tel. 15 87-10-211, tel. kom. 603 172 767.
Adres e-mail:
dzielnicowy.janowlubelski1@lu.policja.gov.pl
Rejon miejski dzielnicowego obejmuje: ul. 3 Maja,
ul. 8 Wrzeœnia, ul. Armii Krajowej, ul. Azaliowa, ul. Bialska numery parzyste, ul. B³awatkowa, ul. Bratkowa, ul. Daliowa,
ul. Fio³kowa, ul. Gen. Maczka, ul. Hiacyntowa, ul. Irysowa,
ul. Jana Paw³a II, ul. Jaœminowa, ul. Kamienna, ul. Kiliñskiego,
ul. Kochanowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Konwaliowa,
ul. Krokusowa, ul. ks. Skorupki, ul. Liliowa, ul. Makowa,
ul. Mieczykowa, ul. Ogrodowa, ul. Ojca Jana, ul. Pi³sudskiego
odcinek miêdzy ul. Zamoyskiego do ulicy ks. Skorupki,
ul. Poprzeczna, ul. Prosta odcinek od ulicy Sienkiewicza do
ulicy Bialskiej, ul. Ró¿ana, ul. Rumiankowa, ul. Sasankowa,
ul. Sienkiewicza, ul. Sowiakowskiego, ul. Storczykowa,
ul. Szarotkowa, ul. Szkolna, ul. Tulipanowa, ul. Weso³a odcinek
od ulicy Zamoyskiego do ulicy Kiliñskiego, ul. Wiejska,
ul. Wrzosowa, ul.. Zamoyskiego - numery nieparzyste.

st. sier¿. Dorota Czajkowska
tel. 15 87-10-231, tel. kom. 734 403 709.
Adres e-mail:
dzielnicowy.janowlubelski2@lu.policja.gov.pl
Rejon miejski dzielnicowego obejmuje: ul. 11 Listopada, ul. 14
Czerwca, ul. Akacjowa, ul. Bialska - numery nieparzyste, ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza, ul. Brzozowa, ul. Cicha,
ul. Dêbowa, ul. Fabryczna, ul. Fredry, ul. F. Chopina, ul. Gen.
Andersa, ul. Gen. Bema, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Jarzêbinowa,
ul. Jaworowa, ul. Kardyna³a Wyszyñskiego, ul. Ko³³¹taja,
ul. Kopernika, ul. Korczaka, ul. Kiliñskiego odcinek pomiêdzy
ulic¹ Bialsk¹ i ulic¹ Szewsk¹, ul. Koœciuszki, ul. Krótka,
ul. Krzywa, ul. Lelewela Borelowskiego, ul. Leœna,
ul. Lubelska, ul. £¹kowa, ul. Mickiewicza, ul. Narutowicza,
ul. Nieca³a, ul. Ochotników Wêgierskich, ul. Okopowa,
ul. Partyzantów, ul. Piaskowa, ul. Pi³sudskiego odcinek
pomiêdzy ulic¹ Zamoyskiego i ulic¹ Wa³ow¹, ul. Podlipie,
ul. Polna, ul. Prosta odcinek od ulicy Bialskiej do ulicy
Szewskiej, ul. Przyborowie, ul. P³k. Lechnickiego, ul. Reja,
ul. Reymonta, ul. Rolna, ul. Rybna, ul. Rynek, ul. S³owackiego,
ul. Sowy Visa, ul. Spadowa, ul. Spokojna, ul. Stokowa,
ul. Sukiennicza, ul. Szewska, ul. Szymanowskiego,
ul. Œwierdzowa, ul. Œwierkowa, ul. Targowa, ul. Traugutta,
ul. Turystyczna, ul. Ulanowska, ul. Wa³owa, ul. Weso³a odcinek
od ulicy Zamoyskiego do ulicy Wa³owej, ul. Wierzbowa,
ul. Wojska Polskiego, ul. Zak¹tna, ul. Zamoyskiego - numery
parzyste.

m³. asp. Mieczys³aw Dudek
tel. 15 87-10-211, tel. kom. 734 403 708.
Adres e-mail:
dzielnicowy.janowlubelski3@lu.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowoœci wiejskie
wchodz¹ce w sk³ad gminy Janów Lubelski: miejscowoœci Bia³a
Pierwsza, Bia³a Pierwsza – Laski, Bia³a Druga, Borownica,
Borownica – Laski, Cegielnia, Jonaki, Kiszki, Kopce, £¹¿ek
Ordynacki, £¹¿ek Ordynacki Przymiarki, £¹¿ek Ordynacki
K¹ty, £¹¿ek Garncarski, Momoty Górne, Momoty Dolne,
Pikule, Ruda, Szewce, Szklarnia, Ujœcie, Zofianka Górna.
Uwaga! Podany adres mailowy u³atwi Ci kontakt
z dzielnicowym, ale nie s³u¿y do sk³adania zawiadomienia
o przestêpstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg
w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztê
w godzinach swojej s³u¿by. W sprawach niecierpi¹cych zw³oki
zadzwoñ pod nr 997, 112, 15 87 10 210.

KRUS OSTRZEGA
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Oddzia³ Regionalny w Lublinie
ul. Droga Mêczenników Majdanka 12, 23-325 Lublin
tel.: (0-81)759-34-10, tel./fax 759-34-96

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³
Regionalny w Lublinie ostrzega przed osobami podaj¹cymi siê
za pracowników KRUS i oferuj¹cymi przesy³ki lub prezenty
dostarczane za poœrednictwem kuriera.
Kasa nie prowadzi ¿adnej dzia³alnoœci polegaj¹cej na
dostarczaniu tego typu przesy³ek i osoby takie nie s¹ jej
pracownikami.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o zachowanie ostro¿noœci
i zg³aszanie tego typu zdarzeñ do w³aœciwych organów
œcigania.

W zwi¹zku z planowan¹ w 2017 r. uroczystoœci¹ nadania medalu „Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie” (50 lat i wiêcej), prosimy wszystkich zainteresowanych z terenu Miasta i Gminy
Janów Lubelski o kontakt z kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego w Urzêdzie Miejskim
w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 2 (parter), tel. 015 8724321 w terminie do
15 marca 2017 r.
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego - Dorota Walikowska

Zimowa impreza na nartach biegowych
na Osiedlu Zaolszynie
W pierwszy dzieñ ferii zimowych
w sobotê 14 stycznia br. ju¿ po raz kolejny
na terenach przyleg³ych do placu zabaw
na osiedlu Zaolszyniu w piêknej zimowej
scenerii, zosta³a zorganizowana plenerowa zimowa impreza maj¹ca na celu
propagowanie zdrowego stylu ¿ycia
i spêdzania wolnego czasu poprzez
uprawianie narciarstwa biegowego. Jak
zawsze sygna³ do organizacji tego¿
spotkania da³ Antoni Sydor Instruktor
Turystyki Kwalifikowanej - Narciarskiej,
a cz³onkowie osiedlowego klubu Zaolszyniak we wspó³pracy z Ochotnicz¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ w Janowie Lubelskim przygotowali trasê oraz kilkanaœcie par
kompletnych nart biegowych. Instruktor
narciarstwa biegowego zapozna³ uczestników spotkania z zasadami doboru
sprzêtu oraz podstawowymi czynnoœciami zapewniaj¹cymi bezpieczn¹ jazdê
na nartach biegowych.
Po godzinnym szkoleniu i kilkukrotnym
pokonaniu pêtli wokó³ placu zabaw
odby³y siê zawody narciarskie. Po
wysi³ku zwi¹zanym z uczestnictwem
w zmaganiach sportowych, ¿ywio³owym
dopingu ze strony opiekunów i rodziców,
wszyscy chêtnie zgromadzili siê wokó³
ogniska by siê ogrzaæ. Nie zabrak³o
oczywiœcie dla wszystkich ciep³ej herbaty, gor¹cego bigosu, pieczonych
ziemniaków i kie³basek. Poczêstunek
zosta³ ufundowany przez Gminê Janów
Lubelski za co sk³adam serdeczne
podziêkowania na rêce Burmistrza
Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa
Ko³tysia, a zosta³ przygotowany przez
CELA Cafe&Restaurant z Janowa
Lubelskiego.
Tekst: S³awomir Dworak
Foto: arch. klubu Zaolszynie
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