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Janów Lubelski
zwyciężył
w ogólnopolskim
głosowaniu "TOP 5
kurortów, letnisk
i uzdrowisk w Polsce"

Niezwykle miło nam poinformować, że Janów Lubelski
zwyciężył w głosowaniu na najlepszą miejscowość
wypoczynko - rekreacyjną w Polsce. Przypomnijmy, że pod
koniec stycznia 2017 roku, poznaliśmy wyniki głosowania
internetowego na najlepsze miejscowości wypoczynkowe
i rekreacyjne w poszczególnych województwach Polski.
Dnia 15 marca br. wystartował etap ogólnopolski, który
zakończył się wczoraj tj. 3 kwietnia. Przez dwa tygodnie,
szesnaście zwycięskich miejscowości z całej Polski
walczyło o tytuł TOP 5 kurortów, letnisk i uzdrowisk
w Polsce.
Tym razem Janów Lubelski zmierzył się z takimi miastami,
jak: Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie), Goniądz (woj.
podlaskie), Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie), Karpacz (woj. dolnośląskie), Nysa (woj. opolskie), Ostróda
(woj. warmińsko-mazurskie), Polańczyk-Zdrój (woj. podkarpackie), Serock (woj. mazowieckie), Sieraków (woj.
wielkopolskie), Sopot (woj. pomorskie), Spała (woj. łódzkie), Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), Szczawnica (woj.
małopolskie), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie),
Ustroń (woj. śląskie).
Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich sekund głosowania.
Pierwsze miejsce zdobył Janów Lubelski, drugie miejsce
Ustroń. W TOP 5 znalazł się: Goniądz, Sieraków i Szczawnica.
TOP 5 kurortów, letnisk i uzdrowisk w Polsce. Podajemy
wyniki: 1. Janów Lubelski - 41,3 % głosów, 2. Ustroń - 37,5
% głosów, 3. Goniądz - 6,2 % głosów, 4. Sieraków - 2,7 %
głosów, 5. Szczawnica - 2,6 % głosów.
Dziękujemy wszystkim za oddane głosy. Dodajmy, że
konkurs został zorganizowany przez Polską Organizację
Turystyczną.
Dorota Kozdra
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„Więc w mroku jest tyle światła, Ile życia w otwartej róży,
Ile Boga zstępującego na brzegi duszy”
Jan Paweł II

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Życzymy Państwu prawdziwie rodzinnej atmosfery, spokoju,
wypoczynku i dostatku na świątecznym stole.
Niech nastrój Świąt przybranych radością i beztroską
utrwali się w Państwa sercach.
Składamy serdeczne życzenia zdrowych,
spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
wiosennego optymizmu w życiu osobistym i zawodowym.
Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen miłości i wiary,
wytchnienia od troski obowiązków oraz
niech przyniesie wszelką pomyślność
życzą
Ewa Janus
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krzysztof Kołtyś
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Janowski Kongres Przedsiębiorczości
i VII Targi Pracy i Edukacji
Po raz pierwszy w Janowie Lubelskim odbył się Janowski Kongres
Przedsiębiorczości, który w tym roku
postanowiono połączyć z VII Targami
Pracy i Edukacji. Dnia 6 kwietnia br.
wJanowskim Ośrodku Kultury spotkali
się przedsiębiorcy, pośrednicy pracy,
doradcy zawodowi, przedstawiciele
zakładów pracy, szkół ponadgimazjalnych, szkół wyższych (z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego), samorządowcy, przedstawiciele
instytucji różnego szczebla, licznie
zgromadzona młodzież. Podczas siódmych Targów Pracy i Edukacji swoje
oferty zaprezentowało około 40 wystawców, m.in.: firmy z branży budowlanej, spożywczej, metalowej, drzewnej, jak: Fortaco, Midroc Alucrom,
PSB Mrówka, Janex - Producent Kasz,
Jawor - Salon Meblowy, ZinkPower,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA - Zakład Pracy Chronionej,
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, Hotel Królewski, Stowarzy-

szenie Przyjaciół DPS „Nasz Dom”
w Janowie Lubelski, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Janowie Lubelskim.
Szkoły: Zespół Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim, Zespół Szkół
im. Wincentego Witosa w Janowie
Lubelskim, Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim, Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Medyczne Studium

Zawodowe im. Stefani Wołynki, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uczelnia Korczaka w Lublinie, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, WSPIA
Rzeszowska Szkoła Wyższa.
cd. na str. 3

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Obrony
Narodowej pochodzi z Janowa Lubelskiego
Nową rzeczniczką prasową MON
została mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz,
dotychczasowa pełnomocnik MON ds.
Wojskowej Służby Kobiet. Przypomnijmy, że wcześniej rzecznikiem prasowym był Bartłomiej Misiewicza (niniejszą funkcję pełnił od listopada
2015 roku). Niezwykle miło jest nam
poinformować, że mjr Anna Pęzioł Wójtowicz pochodzi z Janowa Lubelskiego. Ma 36 lat. Jest absolwentką
Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe - dyplomacja oraz stypendystką Uniwersytetu w Antwerpii. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu służby zagranicznej oraz studia doktoranckie
w Szkole Głównej Handlowej. Służbę

wojskową rozpoczęła w 2005 roku
jako podchorąży w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Podkreślmy, iż po ukończeniu
szkoły oficerskiej pełniła służbę
wojskową na stanowiskach: dowódcy
plutonu zmechanizowanego w Polsko-

Litewskim Batalionie Sił Pokojowych
w Orzyszu, oficera prasowego 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej,
młodszego specjalisty w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych
Ministerstwa Obrony Narodowej,
Sekretariacie MON oraz w Centrum
Operacyjnym MON.
Jako pełnomocniczka MON ds. wojskowej służby kobiet zachęcała do
udziału w bezpłatnych kursach samoobrony kobiet, jakie Ministerstwo
Obrony Narodowej prowadziło w 30
miejscowościach w całej Polsce.
Funkcję rzecznika prasowego MON,
mjr Anna Pęzioł - Wójtowicz objęła
z dniem 6 kwietnia 2017 roku.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Internet
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Rewitalizacja Rynku coraz bliżej
Po konsultacjach społecznych prowadzonych w ubiegłym roku, od stycznia
trwają prace projektowe nad dokumentacją
realizacyjną dokończenia rewitalizacji
Rynku. Projekt opracowuje na podstawie
zaakceptowanej koncepcji architektonicznej, pracownia Studium Sp. z o.o. z Warszawy, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Projekt obejmuje przede wszystkim
część południową Rynku z dworcem
autobusowym, który będzie przekształcony
na niewielki przystanek dworcowy. Istniejące zdegradowane budynki i zadaszenie
zastąpi nowy obiekt o formie nowoczesnego
przeszklonego pawilonu, w którym znajdzie

2.

się oprócz poczekalni i toalet - kawiarenka
oraz informacja turystyczna. Pomiędzy pawilonem a szpalerem klonów przy ulicy Wesołej, powstanie piękny plac - największy
w mieście, ozdobiony multimedialną
fontanną, dużymi ukwieconymi donicami
i ławami. Plac będzie służył codziennej rekreacji rodzinnej przy „tańczącej” fontannie,
którą projektuje się jako posadzkową z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Plac będzie
służył integracji społecznej jako miejsce
spotkań, występów dla dzieci, dla naszych
aktywnych stowarzyszeń w tym seniorów
i osób niepełnosprawnych, oraz jako miejsce
kameralnych imprez kulturalnych. Cała

przestrzeń będzie przyjaznadla osób niepełnosprawnych. Uwzględniono także tradycyjne dla rynku funkcje targowe, planuje
się ustawienie ławeczek, które po podniesieniu oparcia będą służyły jako stoły do
handlu koszyczkowego. Powstaje także
projekt nowych kramów składanych do
handlu okazjonalnego.
Na skwerze zielonym przy ul. Kilińskiego
planuje się jedynie remont Zdrojów
Rzemiosł wraz z placykiem. Dzięki nowym
sanitariatom, postanie szansa likwidacji
starych szaletów a w ich miejsce powiększenie parkingu. W obrębie przestrzeni
Rynku będą uzupełnione i uporządkowane

nasadzenia z drzew alejowych, między
innymi wzdłuż ulicy Zamoyskiego, gdzie
zostaną wymienione istniejące pozostałości
szpalerów na nowe, zdrowe drzewa.
Gmina zamierza zgłosić ten projekt do
konkursu na dofinansowanie rewitalizacji
obszarów miejskich, które zostaną ogłoszone przez Urząd Marszałkowski w okolicy
sierpnia, do tego czasu projekt wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i kosztorysami
będzie gotowy.
Jolanta Zezulińska –
Kierownik Architektury
i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego
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Janowski Kongres Przedsiębiorczości
i VII Targi Pracy i Edukacji

Ponadto: Sherpa International, Krajowa
Administracja Skarbowa (Urząd Skarbowy
w Janowie Lubelskim), Zoom Natury Sp.
z o.o, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie
Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP w Janowie Lubelskim. VII
Targi Pracy i Edukacji to nie tylko zaprezentowanie oferty szkoleniowej, edukacyjnej,
to również konsultacje z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi. Szczególne
zainteresowanie zyskały warsztaty pn.
”Planowanie ścieżki kariery”, które poprowadziła Aneta Brońska z Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości. Pani Aneta
była także jednym z prelegentów podczas
Janowskiego Kongresu Przedsiębiorczości.
Jej wystąpienie dotyczyło tematu „Firma bez
ZUS?”. Natomiast Mateusz Prucnal opowiedział z własnego doświadczenia, jak to
jest być przedsiębiorcą. Pan Prucnal jest
również właścicielem portalu wydarzysie.pl
oraz ekspertem ds. Pracodawców Polskiej
Komisji Akredytacyjnej. Kolejny interesujący referat wygłosił Tomasz Małecki Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego, który w swoim
wystąpieniu opowiedział o lubelskich startupach i wsparciu jakie oferuje przedsiębiorcom Lubelski Park Naukowo - Technologiczny. Wśród prelegentów głos zabrali
także przedstawiciele janowskich zakładów
pracy i pracodawcy. Aleksander Chałabis Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Przewoźników Regionu Janowskiego opowiedział
o korzyściach zrzeszenia się przedsiębiorstw
na przykładzie Stowarzyszenia Przewoźników Regionu Janowskiego, Tomasz Kaproń
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał nas z programami Rynku Pracy na
2017 rok, natomiast Janina Skubik - Prezes
Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”
omówiła środki finansowe dostępne dla
przedsiębiorców za pośrednictwem LGD.
Wiele nowych informacji na temat pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorców wniósł referat Karoliny Matras Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego, czy
Grzegorza Grządziela na temat środków
finansowych na wsparcie przedsiębiorstw
ekonomii społecznej. Ponadto wśród tematów mogliśmy usłyszeć o „Budowaniu silnej
marki przy wykorzystaniu efektu synergii
klastra” (Seweryn Szast - manager Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw), o współpracy w biznesie, o którym mówił Prezes Zarządu Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” - Dariusz Jodłowski.
Dodajmy, że tego dnia gościliśmy dr Grzegorza Czeleja - Wicemarszałka Senatu, dr
Piotra Gawryszczaka - Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, natomiast
Jerzego Bieleckiego - Posła na Sejm RP
reprezentował Jan Czaja janowskiego Biura
Poselskiego. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Krzysztof Kołtyś - Burmistrz

Janowa Lubelskiego, Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski oraz dr Piotr Gawryszczak. Starosta Janowski zaznaczył, iż
„prężną siłą dla pracodawców są absolwenci
szkół zawodowych. Szkoły zawodowe
w ostatnim czasie przeżywają regres, a to
właśnie te szkoły powinny zostać odbudowane. Trudno nie mówić o tym fakcie, gdy
patrzymy na stopę bezrobocia, która dotyczy
młodych ludzi”. „Dzisiejszy Kongres - jak
zaznaczył Krzysztof Kołtyś - ma uzmysłowić nam, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa przedsiębiorca. Postanowiliśmy połączyć Kongres z Targami Pracy
i Edukacji, aby były one bardziej atrakcyjne
dla odbiorców, którymi jest młodzież, pracodawcy, przedsiębiorcy, czy też wszyscy ci,
którzy myślą o założeniu swojej firmy”.
Podczas przedstawienia programu spotkania
- Katarzyna Dzadz - Kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego
podkreśliła, że „zakres tematyczny kongresu
to szeroki wachlarz. Będziemy rozmawiać
o inkubatorach przedsiębiorczości, startupach, dowiemy się jak wygląda prowadzenie
firmy z doświadczenia młodego przedsiębiorcy, poznamy założenia konstytucji biznesu oraz czy warto zrzeszać się w różnego rodzaju organizacje przedsiębiorców?
Nasi prelegenci przedstawią także środki
dostępne na rozpoczęcie lub rozwój
działalności.
Dodajmy, że Patronat Honorowy nad tym
wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju
oraz Wicemarszałek Senatu dr Grzegorz
Czelej, Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki,
Wojewoda Lubelski Przemy-sław Czarnek,
Marszałek Województwa Lubelskiego
Sławomir Sosnowski, Starosta Janowski
Grzegorz Pyrzyna. Patronaty medialne
objęli: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin,
Nasze Miasto.pl, Dziennik Wschodni,
Panorama Powiatu Janowskiego, Gazeta
Janowska.
Organizatorami Kongresu Przedsiębiorczości oraz VII Targów Pracy i Edukacji był
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim; Ochotnicze Hufce Pracy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Urząd Miejski
w Janowie Lubelskim

Pod honorowym patronatem

STAROSTA JANOWSKI
Grzegorz Pyrzyna

Patronaty
medialne:
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Czternaście firm z Polski i Europy jest zainteresowanych realizacją
drogi ekspresowej S19 (od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie)

Czternaście firm z Polski i Europy jest
zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S19 - od końca obwodnicy Kraśnika do
węzła Lasy Janowskie (granicy z woj. Podkarpackim). Dziesięć firm z Polski, cztery
z Europy (Hiszpanii i Włoch). Przypomnijmy, że przetarg na zaprojektowanie i budowę
33 kilometrowego odcinka S19 podzielono
na trzy części. Jak podaje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

„znaczna część wykonawców zainteresowana jest realizacją całości trasy. Wszyscy
zadeklarowali skrócenie czasu realizacji do
34 miesięcy, a poza jedną firmą wydłużenie
gwarancji do 10 lat. Oferty nie przekroczyły
wartości kosztorysu”. Pierwszy odcinek,
czyli od węzła Kraśnik Południe do węzła
Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km),
wpłynęło jedenaście ofert. Drugi odcinek
stanowiący obwodnicę Janowa Lubelskiego

(ok. 7 km) - wpłynęło dziesięć ofert. Tyle
samo ofert wpłynęło na trzeci odcinek, od
węzła Janów Lubelski Południe do węzła
Lasy Janowskie (ok. 8 km).
Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty,
zostanie podpisana umowa z wykonawcami,
którą GDDKiA planuje podpisać w III
kwartale 2017 roku. Przypomnijmy, że zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji

technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy. Droga ekspresowa będzie
prowadziła po nowym śladzie na zachód od
obecnej DK19, natomiast na odcinkach
przechodzących przez kompleksy leśne,
w Polichnie i na południe od Janowa Lubelskiego w korytarzu obecnej drogi. Zakończenie budowy trasy nastąpi w 2021 roku.
Dorota Kozdra

Remonty ulic: Akacjowa, Dębowa, Fiołkowa, Podlipie, Reymonta
Zakończyły się prace na ul. Podlipie w zakresie
chodnika. Wykonawcą była firma PHU TRANSPORTEX Krzysztof Biernat z Janowa Lubelskiego.
Łączna kwota inwestycji - 47 539,80 zł. Kolejną
inwestycją była przebudowa drogi gminnej ulicy
Reymonta w zakresie chodnika wraz z łącznikiem ul.
Reja. Koszt inwestycji - 122 200, 00 zł. Jednocześnie są
prowadzone prace na ulicy Bukowej, ulicy Dębowej,
ulicy Akacjowej. Wykonawcą robót na ulicy Bukowej
(os. Przyborowie) jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. w Janowie
Lubelskim. Dodajmy, że prace na ulicy Bukowej są
kontynuacją realizacji zadania rozpoczętych w sezonie
jesienno – zimowym. Realizacja inwestycji to suma 144
832,40 zł. Natomiast wykonawcą prac na ulicy
Dębowej i ulicy Akacjowej jest Komunalne
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o.
w Lublinie.
Należy tu odnotować, że zakończono prace projektowe
związku z przebudową ul. Piaskowej w zakresie
nawierzchni oraz częściowo chodnika, jak również
prace projektowe związane z przebudową ulicy
Wiejskiej w zakresie nawierzchni i parkingów oraz
prace projektowe w zakresie budowy parkingów przy
ulicy Wiejskiej. Projektowe prace trwają także na
utwardzane drogi na ogródki działkowe, jak
i utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości

4.

Borownica. Kolejne prace projektowe dotyczą
przebudowy ulicy Świerdzowej w zakresie ciągu pieszo
- rowerowego oraz ul. Wałowej i ul. Prusa również
w zakresie ciągu pieszo – rowerowego.
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Fiołkowej” - to temat
kolejnego zadania, którego wykonawcą jest firma
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego INŻDRÓG Sp. z o. o ze Stalowej Woli.
Umowa z wykonawcą została podpisana 24 marca br.
Przypomnijmy, że długość drogi objętej przebudową
wynosi 342 mb. Zakres zamówienia obejmuje:
rozbiórkę nawierzchni zjazdów na szerokości kolizji
z projektowanymi chodnikami, rozbiórkę obramowań,
całkowitą rozbiórkę nawierzchni jezdni od km 0+090
do km 0+284, regulację wysokościową urządzeń sieci
uzbrojenia terenu, wykonanie warstw konstrukcyjnych
jezdni oraz chodników, przebukowanie wysokościowe
nawierzchni przyległych do projektowanych. Prace na
ulicy Fiołkowej rozpoczną się po Świętach Wielkanocnych. Prosimy o zachowanie ostrożności w związku
z prowadzonymi pracami.
Dodajmy, że prace dotyczące przebudowy dróg
gminnych Przyborowie etap I w zakresie ul. Akacjowej,
ul. Dębowej i ul. Bukowej będą przeprowadzone
równocześnie i również rozpoczną się w okresie
poświątecznym.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Gmina Janów Lubelski – trzy łączniki
ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo
to licząca 1980 km trasa przebiegająca przez
województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Na odcinku lubelskim liczy dokładnie
359 km i przebiega przez powiaty: bialski,
włodawski, chełmski, krasnostawski, zamojski, biłgorajski i tomaszowski. Od
dłuższego czasu są prowadzone rozmowy na
temat połączenia tras rowerowych gminy
Janów Lubelski z trasą Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo.
Dobra wiadomość dla pasjonatów turystyki
rowerowej. Przez gminę Janów Lubelski
będą przebiegać trzy łączniki ze szlakiem
Green Velo. Nowy szlak będzie łączył naszą
gminę z gminą Biłgoraj. Trasa będzie liczyć
32 km, łącznikiem będzie Janowski Zalew,
w tym Park Rekreacji ZOOM NATURY.
Dodajmy, że na terenie gminy Biłgoraj szlak
będzie przebiegał przez Ciosmy, Bukową, aż
do Ujścia. Natomiast na terenie naszej
gminy jadąc szlakiem przemierzymy Ujście,
Kiszki, Momoty Górne udając się w kierunku Janowa Lubelskiego, a dokładnie Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Atrakcje,
które proponowane są do zwiedzenia to
drewniany kościółek pw. Św. Wojciecha

w Momotach Górnych, w miejscowości
Szklarnia zwiedzimy Ostoję Konika
Biłgorajskiego. Wielu pasjonatów nie
tylko turystyki rowerowej, ale i historii
lokalnej zainteresuje kolejka wąskotorowa przy Nadleśnictwie Janów Lubelski,
kolejno Arboretum przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Zanim przybędziemy
do Parku Rekreacji ZOOM NATURY,
zatrzymamy się w Uroczysku Kruczek
z zabytkową kapliczką Św. Antoniego
i Stacjami Drogi Krzyżowej.
Należy tu zaznaczyć, że na Lubelszczyźnie
Wschodni Rowerowy Szlak Green Velo
wiedzie przez dolinę Bugu, Wieprza
i Roztocze. Trasa zaczyna się na granicy
z Podlasiem w Janowie Lubelskim i jest
prowadzona przez Włodawę i Chełm, kolejno Zwierzyniec w kierunku Podkarpacia.
Jak zauważymy, niniejszy szlak rowerowy
stwarza możliwość zapoznania się z różnorodnością form krajobrazu i przyrody, a także zainteresowaniem najciekawszych atrakcji kulturowych i historycznych danego
regionu.
Przypomnijmy, że trwają również prace
związane z opracowaniem strategii określającej połączenie tras rowerowych z trasą

Rowerową Green Velo w kierunku Podkarpacia (mowa o tym, aby „wyprowadzić”
trasę z Janowa Lubelskiego w kierunku
Jastkowic), w tym z możliwością stworzenia
szlaków łącznikowych w stronę Stalowej
Woli, Pysznicy i połączenia go z Green Velo
jako przedłużenie istniejącego szlaku
rowerowego zielonego „glinianych garnków”, a także szlaku łącznikowego z Green
Velo od zalewu w Jarocinie do Janowa
Lubelskiego. Dodajmy, że w 2016 roku

Gmina Janów Lubelski wykonała nowe
oznakowanie czterech szlaków rowerowych: niebieski „Wyprawa do Leśnego
Skarbca” (długość 52 km), zielony „Glinianych Garnków” (długość 15 km), żółty
„Pętla do Władysławowa" (długość 14 km)
oraz szlak rowerowy czerwony o przebiegu parking przy drodze Janów Lubelski Szklarnia do Gierłachów i dalej w kierunku
szlaku niebieskiego (długość 11 km).
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przebudowa obiektów sportowych w Janowie Lubelskim
W ramach „Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej - edycja 2017”
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gmina
Janów Lubelski złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa
obiektów sportowych w Janowie Lubelskim”. W ramach niniejszego wniosku
planowane jest wykonanie dwóch inwestycji: przebudowa obiektów sportowych
stadionu miejskiego i remont boiska
wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim. Odnotujmy, że
przebudowa obiektów sportowych stadionu
miejskiego polegać będzie na rozbiórce
zdegradowanego istniejącego obiektu, oraz

budowie nowego samodzielnego zaplecza
sanitarno - szatniowego (toalety ogólnodostępne: męska, damska oraz dla osób
niepłnosprawnych). W obiekcie znajdować
się będą 4 osobne szatnie dla zawodników
z ubikacjami i prysznicami oraz pomieszczenie spikera. Przewidziana ilość miejsc na
widowni to 600 osób.
Natomiast w ramach planowanego remontu
boiska wielofunkcyjnego przy PSPzOI
w Janowie Lubelskim, planuję się wymianę
istniejącej, zniszczonej nawierzchni z trawy
syntetycznej z wypełnieniem w postaci
piasku kwarcowego na nową i uzupełnieniem z kruszywa kamiennego. Ponadto
wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki

wraz z dwoma furtkami oraz wykonanie
wokół boiska opaski z kostki brukowej.
Dodajmy, że wniosek został złożony pod
koniec lutego br., całkowita wartość
wniosku to suma rzędu - 2 658, 135 zł,
wnioskowane dofinansowanie - 1 156, 467
zł.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ścieżkami turystyki
Wiodącym tematem ostatniego spotkania z branżą turystyczną, jakie miało miejsce
dnia 2 marca br. w Urzędzie Miejskim było
omówienie wspólnej oferty promocyjnej
i pobytowej dla uczestników dwóch dużych
imprez rowerowych, które odbędą się w bieżącym roku. Przypomnijmy, iż pierwsza
z nich odbędzie się już 3 maja, a jest nią
Kross Road Tour, druga impreza 17 czerwca
- MTB Mazovia Marathon. Głównym organizatorem wyżej wspomnianych „spotkań
rowerowych” jest Cezary Zamana (zwycięzca Tour de Polonge w 2003 roku, Mistrz Polski w 1999 roku) we współpracy z Stowarzyszeniem Bike Club Janów Lubelski oraz
Urzędem Miejskim w Janowie Lubelskim.
Po raz pierwszy w Janowie Lubelskim

będziemy mieli możliwość, a zarazem
przyjemność doświadczyć tych wyjątkowych imprez rowerowych. Kross Road Tour,
czy MTB Mazovia Marathon - niniejsze
imprezy staną się nie tylko promocją
naszego miasta, okolicy, a co z tym się wiąże
"przyciągną" do Janowa szerokie rzesze
miłośników turystyki rowerowej, ich rodzin,
przyjaciół, a także zorganizowanych grup,
które wezmą udział w zawodach.
Dla zainteresowanych podajemy strony
internetowe Cezarego Zamany:
http://cezaryzamana.pl/,
http://www.mazoviamtb.pl/?stat=233
oraz http://www.roadtour.pl/
Jak podkreśliła Kierownik Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Katarzyna Dzadz:

„organizacja tych dwóch imprez rowerowych w Janowie Lubelskim będzie dla nas
wielką promocją, ale też przedsięwzięciem
wymagającym wiele pracy i wzajemnej
współpracy” - dodając „współpracy całej
branży turystycznej i przygotowaniem wspólnych, kompleksowych ofert pobytowych na
dwa długie weekendy, a może i na dłużej...".
Dodajmy, że w spotkaniu udział wzięli m.in.:
Łukasz Drewniak - Dyrektor Janowskiego
Ośrodka Kultury, Andrzej Majkowski Zastępca Prezesa Spółki Zalew z pracownikami, Krzysztof Deruś - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Artur Skiba –
(obserwatorzy.pl, spływy kajakowe, pendzoki), Małgorzata Dobosz - (Gospodarstwo Agroturystyczne „Doboszówka”), Iwo-

na Florczak – (Muzeum Fotografii, Noclegi
„ANATOL”), Antoni Sydor – Klub Żeglarski ZEFIR, Agata Spóz - LGD „Leśny Krąg”,
Marcin Kasprzak - Stowarzyszanie Bike
Club Janów Lubelski, Krystyna Krzos (Pensjonat pod Lipkami), Łukasz Flis (Hotel
Królewski), Jarosław Lalik (PTTK o/ Zamość), Ewelina Aleksak (Hotel Duo), Daniel
Wojtan (Noclegi Katrina), Andrzej Wediuk –
Nadleśnictwo Janów Lubelski, Małgorzata
Szkutnik – Nadleśnictwo Janów Lubelski,
oraz pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju UM: Elżbieta Iwankiewicz, Adam
Łukasz z Kierownik Katarzyną Dzadz,
Sekretarz Gminy - Bożena Czajkowska,
Zastępca Burmistrza - Czesław Krzysztoń.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków do pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” w 2017
roku, w ramach Programu realizowane będą
następujące zadania:

• Moduł I
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie
sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie
szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie

protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej
na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej tj. dziecka będącego pod
opieką wnioskodawcy, przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub
w ramach klubu dziecięcego, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania
przedszkolnego),

• Moduł II
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym poprzez dofinansowanie
kosztów edukacji w szkole policealnej,
kolegium lub w szkole wyższej (studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone
przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem
Internetu).
Termin przyjmowania wniosków:
a) Moduł I - do 30 sierpnia 2017 roku
b) Moduł II - do 30 marca 2017 roku

Arboretum Leśne. Będą prace nad jego rozbudowaniem
Obecnie przyroda jeszcze śpi, ale już za chwilę, gdy obudzi
się do życia, wyruszymy w wiosenne wędrówki po Ziemi
Janowskiej. Jedna z dróg zaprowadzi nas do Arboretum
Leśnego. Jak wiemy, w ostatnim czasie trwały prace nad
urządzaniem terenu, czyli nasadzenie roślin, w tym roślin
ozdobnych, krzewów, drzew (kolekcja wrzosów, ostatniej
jesieni powstała kolekcja odmian buka i jody), wyznaczenie
tras edukacyjno – turystycznych (utworzona została ścieżka
edukacyjna o długości 800m wyposażona w tablice
edukacyjne), układu komunikacyjnego (wybudowano trzy
połączone ze sobą zbiorniki wodne pełniące funkcje
krajobrazowe i retencyjne), budowy siłowni zewnętrznej.
JanowskieNadleśnictwo będzie wznawiać i kontynuować
pracę nad rozbudową Arboretum. Obecni na spotkaniu
z branżą turystyczną pracownicy Nadleśnictwa Janów
Lubelski: Małgorzata Szkutnik i Andrzej Wediuk, zapoznali
zebranych z projektem pn. „Budowa i modernizacja
obiektów infrastruktury turystycznej powiązanej z terenem
Arboretum przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy
Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski”.
Jak zaznaczyła Małgorzata Szkutnik: „W ramach projektu
planowane jest rozbudowanie dalszych tras edukacyjno turystycznych w oparciu o kolejne kolekcje roślin,
uzupełnienie układu komunikacyjnego, stworzenie
niezbędnej infrastruktury turystycznej, edukacyjnej,
rekreacyjnej, oświetlenie tego terenu, zamontowanie
monitoringu”. Pani Małgorzata podkreśliła: „Zależy nam,
aby było to miejsce dostępne dla wszystkich, dla
mieszkańców Janowa Lubelskiego, dla osób odwiedzjących,
dla turystów”.
Główne zagospodarowanie turystyczne to kładki i przejścia,
z których będziemy mogli podziwiać teren Lasów
Janowskich. Kładki będą np. poprowadzone przez tereny

bagienne i torfowiska. Ponadto przy Ośrodku Edukacji
Ekologicznej powstanie strefa edukacji przyrodniczej,
w której pojawią się różne tematyczne okręgi, stworzone
z myślą dla każdej zainteresowanej osoby, od małego
dziecka do dorosłego. Arboretum będzie podzielone na dwa
zasadnicze działy: flory polskiej oraz gatunki drzew
i krzewów pochodzenia obcego.
Należy tu przypomnieć, iż przez teren Arboretum przebiega
kilka tras turystycznych, trasa narciarska, szlak rowerowy
„Czarna Perła”, trasa „Bieguś”, szlak koński „Cwał”.
Andrzej Wediuk podkreślił, iż na terenie Arboretum będzie
możliwość poruszania się rowerem, „planujemy, aby

dziecko mogło zwiedzić rowerem poszczególne kolekcje
drzewostanu”.
Interesującym elementem rozbudowy Arboretum będzie
„ścieżka” łącząca „ten teren” z koroną Zalewu Janowskiego
z Parkiem Rekreacji ZOOM NATURY, czy kładka
(wyniesiona na wysokości 3 m) w bardzo ciekawym
zbiorowisku łęgu jesionowo – olszowego. Kładka będzie
stwarzać możliwość spaceru, a także umożliwi obserwację
lasu.
Przypomnijmy, że w 2007 roku powierzchnia Arboretum
została powiększona do 42, 42 ha.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Trwają prace dotyczące
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Biała Pierwsza
Trwają prace dotyczące
budowy ponad 3 km kanalizacji
i przyłączy w miejscowości
Biała Pierwsza. Zadanie jest
realizowane w ramach działania „2.3. Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”. Prace
rozpoczęły się w połowie marca br., natomiast termin zakończenia
budowy sieci kanalizacyjnej upływa pod koniec listopada 2017 roku,
zakończenie przyłączy pod koniec października 2018 roku. Planowany
całkowity koszt realizacji projektu to suma rzędu 5 176 095, 14 zł brutto,
w tym kwota dofinansowania 3 576 976, 31 zł. Wykonawcą inwestycji
jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika.
Zadanie prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim. Dodajmy, że w
zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty
towarzyszące, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni, roboty
instalacyjne. W ramach inwestycji zostaną wykonane przyłącza
kanalizacji sanitarnej: 179 sztuk, budowę studni rewizyjnych - 48 sztuk,
planowana ilość osób przyłączonych do wybudowanej kanalizacji
wyniesie co najmniej 650.
Apelujemy o rozwagę i ostrożność jazdy w związku z prowadzonymi
robotami.
Dorota Kozdra
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O „wyklętych”, o tych ludziach, o tych datach się nie zapomina

„Ich” losy wplecione w bieg wydarzeń,
pozostaną opowieścią. Historią, którą
z każdym rokiem będziemy opowiadać
i przedstawiać na podstawie nowych
dokumentów, a omówionych chociażby na
sesji popularno - naukowej, jaka miała
miejsce dnia 1 marca br. w Janowskim
Ośrodku Kultury. Konferencja została
zorganizowana przez Muzeum Regionalne
w Janowie Lubelskim. Dyrektor Muzeum
Barbara Nazarewicz przedstawiając zaproszonych gości, jak i prelegentów, zaznaczyła: „dzisiejsza konferencja jest o czasach
trudnych, bardzo bolesnych, o czasach, które
nauczyły naród Polski (może niecały)
patriotyzmu. Dzisiejsze spotkanie ma
przypomnieć sylwetki młodych ludzi dla
których życie było bardzo krótkie, a bardzo
boleśnie skończyło się”. Wśród prelegentów
mieliśmy przyjemność wysłuchać referatów
na temat: „Kim byli Żołnierze Wyklęci?”,
który wygłosił dr Rafał Drabik z Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
„Ich” losy, czyli Żołnierzy Wyklętych.
Jednym z nich był Wincenty Sowa „Vis”,
którego sylwetkę przedstawiała Barbara
Nazarewicz – Dyrektor Muzeum. Cennym
materiałem źródłowym był także film
z cyklu Z archiwum IPN pt. „Andrzej
Kiszka”. Po projekcji filmu głos zabrał
Waldemar Seroka, który omówił losy
Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”, referat
zatytułowany „Przez trzy kordony - wyprawa „Podkowy” na Zachód. Sesję popularno naukową zakończył Dionizy Garbacz, który
w swym wystąpieniu przybliżył sylwetkę
„Wołyniaka” - ostatniego Zagończyka.

Konferencję otworzył Jerzy Bielecki Poseł
na Sejm RP, który zwracając się do
uczestników spotkania, w tym uczniów
szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza, Zespołu Szkół im. Wincentego
Witosa, zaznaczył: „Bądźmy wdzięczni tym
wszystkim ludziom, którzy walczyli o wolną, niepodległą, niezawisłą Polskę. Tak
sobie ci Żołnierze Wyklęci wyobrażali nasz
kraj, po 1945 roku. Za te ich marzenia taki
los ich spotkał” - dodając - „Dzisiejsza
konferencja jest dla młodego pokolenia
wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.
Kiedyś etos patrioty II Rzeczypospolitej
budowano na Powstaniu Styczniowym,
dzisiaj ten etos budujemy na Armii
Krajowej, na takich właśnie ludziach jak
Żołnierze Wyklęci”.
Dnia 1 marca 2017 roku wspominaliśmy
Żołnierzy Niezłomnych, tych - jak podkreślił Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski „którzy w latach powojennych nie godzili się
na dominację Związku Radzieckiego
i władzy sowieckiej w Polsce. Ale też protestowali swoim życiem, swoim zdrowiem
przeciwko Konferencji, najpierw w Teheranie, później w Jałcie. Protestowali przeciw
decyzjom przywódców Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dzisiaj przywracamy pamięć o tych ludziach, pogłębiamy
wiedzę, przywracamy prawdę. Dzisiaj
Polska również potrzebuje ludzi odważnych
i patriotów. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie też
trwa walka w sferze gospodarczej, politycznej, o suwerenność Polski. Mam nadzieję,
że te obchody w naszym powiecie, w mieście
Janowie Lubelskim, w jakiś sposób utwierdzą

nas w przekonaniu, że warto być dobrym
Polakiem, uczciwym człowiekiem i służyć z
całego serca swojej Ojczyźnie” - podkreślił
Starosta Janowski
„Dzisiaj po kilkudziesięciu latach, kiedy
odtwarzamy historię tych ludzi, mężczyzn,
kobiet, nawet i dzieci, musimy im podziękować za to, że wielu z nich stanowi wzór do
naśladowania. Wzorując się na nich, nie
tylko ubieramy koszulki, chodzimy na
marsze, czy też biegamy. Powinniśmy także
czerpać z tego, co zostawili nam w swojej
spuściźnie. Te czasami wyrwane słowa
z kontekstu, które gdzieś tam przedostały się
za mury więzienia, które dotrwały do
naszych czasów. Dzisiaj w tych współczesnych czasach zapominamy, że tak jak Inka
powinniśmy się przede wszystkim zachowywać jak trzeba. Nie tylko tym, którym to
zawdzięczamy, ale także tym, którzy żyją
dookoła nas wszystkich” - kończył swoją
wypowiedź dr Rafał Drabik.

Dziś można szukać odpowiedzi na wiele
pytań, jednym z nich jest pytanie postawione
przeszło 80 lat temu przez niespełna 18 letnią Danutę Siedzikównę ps. „Inkę”
sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady AK, na
którą wydano wyrok śmierci. Pytanie brzmi
- czy warto jest, było tak żyć?
Jakże wymowne i wartościowe są słowa
Lecha Makowieckiego, który śpiewa:
„Dociera już powoli do mnie, że nasze plany
nasze sny, odeszły do krainy wspomnień,
wsiąkając, jak w poduszkę łzy. Zapomnisz
kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze
raz, nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas”.
Dodajmy, że konferencja odbyła się pod
patronatem honorowym Wicemarszałka
Senatu Grzegorza Czeleja, Posła na Sejm RP
Jerzego Bieleckiego, Starosty Powiatu Janowskiego Grzegorza Pyrzyny, Burmistrza
Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Oddali hołd bohaterom
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych obchodzono w Polsce, a także w kilku
krajach gdzie znajduje się Polonia. Uroczystości w Janowie
Lubelskim dnia 1 marca br. zorganizował Starosta Janowski
Grzegorz Pyrzyna, pod patronatem honorowym Wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja oraz Posła na Sejm RP
Jerzego Bieleckiego.
Współorganizatorem obchodów było Muzeum Regionalne,
w którym przeprowadzono konferencję poświęconą
Żołnierzom Wyklętym, która odbyła się w JOK w godzinach
południowych.

Natomiast w Janowskiej Kolegiacie w godzinach wieczornych mieszkańcy, delegacje wraz z pocztami sztandarowymi
różnych jednostek organizacyjnych uczestniczyli w Mszy
Świętej koncelebrowanej. Po Mszy Św. uroczystości
przeniosły się przed obelisk upamiętniający Żołnierzy
Niezłom-nych.
Po krótkim wystąpieniu Posła na Sejm Jerzego Bieleckiego
złożono kwiaty. Oddano hołd już po raz siódmy w historii
ludziom, dla których OJCZYZNA pisała się wielkimi
literami.
Tekst i foto: Jan Machulak
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O reformie edukacji i nie tylko... na ostatniej sesji Rady Miejskiej
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej tj. 24 marca br., Radni
podjęli uchwały dotyczące reformy edukacji. Uchwały te
dotyczyły: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów
stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkłach podstawowych lub innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Janów Lubelski oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas I
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów
Lubelski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół, w tym określenie dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów. Wyżej wspomniane uchwały zostały
przedstawione przez Zbigniewa Flis - Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim. Pan Dyrektor
zaznaczył, iż z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe
sześcioletnie szkoły podstawowe: PSP w Momotach
Górnych, PSP im. Tadeusza Kościuszki w Białej (obecnie
Zespół Szkół w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum
w Białej), PSPzOI w Janowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa
Fundacji „Elementarz” w Łążku Ordynackim, stają się
ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Z dniem 1 września
2017 r., zostanie zlikwidowana klasa, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, na rok szkolny
2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Przypomnijmy,
że pełne przekształcenie szkół będzie następować stopniowo
(od 1 września 2017 roku do 1 września 2019 roku).
Ponadto na piątkowej sesji Radni uchwalili uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Janów Lubelski. Program jest finansowany ze środków
budżetu Gminy. Strażnik Miejski Inspektor Mieczysław Małek omawiając niniejszą uchwałę przypomniał, iż na terenie
gminy wprowadza się wyłapywanie zwierząt bezdomnych:
interwencyjnie (w przypadku zagrożenia życia i zdrowia
mieszkańców), okresowe (po wcześniejszym ogłoszeniu).
Odławianie prowadzone jest przez lekarza weterynarii Małgorzatę Kamińską - Tomusiak. Należy tu dodać, że poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest
poprzez informację na stronie internetowej Janowa Lubelskiego, oraz współdziałanie z organizacjami w zakresie
poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. Radni przyjęli
również uchwałę dotyczącą przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
2018 r. Z uchwałą zapoznał zebranych Tomasz Jaworski podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami.
Pomoc finansowa Powiatowi Janowskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektów

budowlano - wykonawczych na zadanie: przebudowa drogi
powiatowej Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza (długość 2,068 km), przebudowa drogi powiatowej
Szklarnia - Momoty Górne w lokalizacji od km 3+824 do km
4+945 (długość 1,121 km), przebudowa drogi powiatowej
Momoty Górne - Władysławów w lokalizacji od km 8+883 do
km 10+278 (długość 1,395 km), przebudowa drogi
powiatowej Momoty Górne - Władysławów w lokalizacji od
km 13+425 do km 15+385 (długość 1,960km). Temat
Uchwałę omówiła Monika Machulak - Skarbnik Gminy. Pani
Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Janów Lubelski na lata 2017 - 2020. Dodajmy, że podczas
sesji Magdalena Kolasa - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Przedstawiała sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Lubelskim za 2016 rok (materiał zostanie omówiony w oddzielnym artykule), natomiast Ewa Janus - Przewodnicząca
Rady Miejskiej przedstawiała sprawozdanie z działalności
Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok. Warto
zwrócić uwagę, iż w 2016 roku Rada Miejska odbyła 10
posiedzeń sesji, na których podjęto 102 uchwały, w tym 14
uchwał z zakresu prawa miejscowego. Komisje Rady
Miejskiej pracowały na podstawie przyjętych planów pracy:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 9 posiedzeń. Komisja
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa obradowała 11 razy, Komisja Finansów
i Rozwoju Gospodarczego odbyła 11 posiedzeń, Komisja
Rewizyjna obradowała na 7 posiedzeniach.
Obrady zakończyła informacja Burmistrza Krzysztofa
Kołtysia z działalności referatów Urzędu Miejskiego
w okresie pomiędzy sesjami.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Montaż solarów i pieców na biomasę (etap II i III) przetarg został ogłoszony
Wśród nowych największych zadań gminy w 2017 roku
jest inwestycja dotycząca montażu kolejnych instalacji
solarnych i kolejnych kotłów centralnego ogrzewania
wykorzystujących biomasę. Przypomnimy, że Gmina Janów
Lubelski w ramach Osi priorytetowej 4. Energia przyjazna
środowisku Działania 4.1 Wsparce wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 - 2020, uzyskała około 8 mln
złotych dofinansowania na realizację dwóch projektów:

„Człowiek odchodzi,
pamięć pozostaje”

Wyrazy głębokiego współczucia dla
Anny Szkup
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Logistyki
z powodu śmierci Mamy
składa
Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego
w Janowie Lubelskim
8.

ECO - Energetyczny Janów Lubelski - etap II i ECO Energetyczny Janów Lubelski - etap III. Przetarg
dotyczący etapu II został ogłoszony 18 marca br.,
natomiast na etap III - 25 marca br.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji
solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski wraz z
systemem zarządzania energią pochodzącą z OZE. Etap II
obejmuje dostawę i montaż 304 instalacji solarnych oraz
136 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących
biomasę. Termin składania ofert na realizację wyżej
wymienionego zadania upływa 25 kwietnia br. Etap III

obejmuje dostawę i montaż 305 instalacji solarnych oraz
139 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących
biomasę. Termin składania ofert upływa 8 maja br.
Przypomnijmy, że wartość projektu ECO - Energetyczny
Janów Lubelski - etap II to suma rzędu 5 085 676, 85 zł,
w tym kwota wnioskowanego dofinansowania - 3 933 281,
63 zł. Etap III - wartość 5 121 141, 33 zł, kwota
wnioskowanego dofinansowania - 3 961 351,22 zł.
Podkreślmy, iż w ramach projektu na terenie naszej gminy
zostanie zamontowanych 609 instalacji solarnych i 275
kotłowni na biomasę.
Dorota Kozdra

Teresa Popielec i Anna Przychodzeń - Woś
z Janowa Lubelskiego otrzymały

Anioła Farmacji 2016

Wśród stu nominowanych do tegorocznej edycji
Anioła Farmacji znalazły się dwie apteki z Janowa
Lubelskiego: apteka Teresy Popielec przy ul. Kilińskiego 3 i apteka Anny Przychodzeń - Woś przy ul. Zamoyskiego w budynku Centrum Medycznym Ani-Med.
Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas uroczystej
Gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie dnia 20
marca br. Tego dnia Statuetki Anioła Farmacji 2016
otrzymała Pani Anna i Pani Teresa. Przypomnijmy, że
niniejsza nagroda przyznawana jest przez pacjentów,
którzy przez trzy miesiące wysyłają swoje kandydatury
lekarzy i farmaceutów. W tym roku była to już piąta
edycja Aniołów Farmacji i Aniołów Medycyny. Inicjatorem nagrody Anioły Farmacji jest Adam Górczyński
redaktor naczelny czasopism medycznych „Mody na
Zdrowie” i „Mody na Farmację”.

Dodajmy, że nominowanymi w tym roku była Anna
Dymna za Fundację „Mimo wszystko” oraz Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W tym roku nagroda „Anioł Honorowy” popłynął w ręce
Fundacji TVN „Nie jesteś sam” oraz jej twórczyni
i prezes Bożenie Walter.
Dorota Kozdra
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Zwycięzcy Turnieju Tenisa
Realizowane zadania Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Stołowego - Stowarzyszenie KRON

w Janowie Lubelskim

Już po raz szósty odbył się integracyjny
turniej Tenisa Stołowego w deblu, zorganizowany przez Janowskie Stowarzyszenie
Klubu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Janus. Dnia 28 marca 2017 roku
w siedzibie KRON, która mieści się przy
szpitalu w Janowie Lubelskim spotkali się
miłośnicy tenisa stołowego. Członkowie
Stowarzyszenia pod kierownictwem Prezesa
Andrzeja Łukasika, młodzież z internatu
przy Zespole Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim oraz młodzież z internatu przy
Zespole Szkół „Centrum Kształcenia Rolniczego” w Potoczku. W tym roku jednogłośnie zwycięzcami turnieju zostało Stowarzyszenie KRON. I miejsce - skład: Andrzej
Łukasik, Marusz Jarosz, II miejsce: Dominika Długosz, Tomasz Mazur, III miejsce:
Marcin Placha, Mieczysław Kaproń.

Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, iż takie zawody uświadamiają nam jak bardzo
ważne są takie spotkania o charakterze integracyjnym. Turniej odbył się w bardzo miłej,
sympatycznej, a przede wszystkim sportowej atmosferze.Prezes KRON Andrzej Łukasik serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, gościom, wolontariuszom oraz
członkom Stowarzyszenia za udział w spotkaniu. Dodajmy, że obecnie Stowarzyszenie
Klubu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych liczy przeszło 100 członków. Turniej
Tenisa Stołowego jest jednym z wielu imprez integracyjnych organizowanych przez
KRON. Warto tu podkreślić, że wszystkie
spotkania cieszą się szczególnym zainteresowaniem, a liczebność osób biorących
w nich udział, świadczy o bardzo dobrym
zarządzaniu zespołem Stowarzyszenia.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: KRON

Podstawowym zadaniem, jaki ma do
spełnienia oczyszczalnia ścieków w Janowie
Lubelskim, mieszcząca się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej jest dbałość
o prawidłowy przebieg procesu oczyszczania ścieków. Nie jest to jednak jedyna działalność, do której ogranicza się praca zakładu. ZGK angażuje się również przy pracach
na terenie naszej gminy. Są to m.in.: wycinki
drzew, rozbieranie i burzenie budynków, koszenie gruntów gminnych i poboczy drogowych, odśnieżanie, sprzątanie ulic gminnych m.in. z piachu zalegającego na drogach
i chodnikach po roztopach wiosennych,
naprawy i utwardzanie dróg szutrowych,
pielęgnacja i przycinanie drzewek ozdobnych przy drogach gminnych oraz wiele
innych. Zakupiony agregat prądotwórczy ze
spawarką pozwala na prowadzenie prac
i różnego rodzaju napraw w terenie. Zakład
na bieżąco wykonuje remonty urządzeń
służących do oczyszczania ścieków, a jeżeli
zaistnieje taka potrzeba, urządzenia wymieniane są na nowe, nowocześniejsze. W ostatnim czasie zakupiona została wraz z adapterem pompa o dużej wydajności do tłoczenia
ścieków dopływających z terenu całej gminy
za cenę 14 500 EUR. Zakupiona została
również nowa 5-cio tonowa przyczepa

ciągnikowa za cenę 30 000 zł PL netto.
Zakład Gospodarki Komunalnej po przeprowadzonej modernizacji Oczyszczalni higienizuje wapnem osad pościekowy. Osad
spełnia rolę pełnowartościowego nawozu,
polepsza również właściwości gleby przez
zmniejszenie deficytu wapna (ziemie zakwaszone). Aby mógł on być stosowany
w rolnictwie, wymagane są badania gleby na
której miałby być stosowany. Koszt badania
gleby ponosi ZGK. Osad jest przebadany
przez akredytowane laboratorium SGS
Polska Sp. z o.o. W świetle uzyskanych wyników badań stwierdza się, że osad ściekowy
może być stosowany:
1) w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne,
2) do rekultywacji terenów na cele nierolne,
3) do upraw roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu, do upraw roślin
nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji
pasz.
Właściciele gruntów, którzy są zainteresowani stosowaniem osadu, mogą zgłaszać się
do ZGK celem nieodpłatnego pozyskania
osadów higienizowanych.
Tekst i foto: Tomasz Pietras - Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Flota transportowa Powiatu JanówLubelski
(zatrudnia kilkaset osób)

Firma Z. U.H.” Auto-Wulkanizacja” Jan
Swacha zorganizowała otwarte zebranie
Przewoźników Regionu Janów Lubelski
w Hotelu „Janów”. Jan Swacha powitał licznie zebranych gości i po wyborze przewodniczącego zebrania przedstawił referat:
"Stowarzyszenie Transportowców działające w naszym regionie działa już od dwunastu
lat. Dzięki wsparciu ze strony Firmy
Goodyear czy ze strony Stowarzyszenia
Transportowców z Białej Podlaskiej. Dużo
szacunku i uznania otrzymaliśmy od naszych
władz, powiatowych i miejskich. Siłę kraju
mierzy się siłą gospodarki. Przy obecnym
prawodawstwie, które bije wszelki rekordy,
można powiedzieć, że jest to dramat wolnego
rynku. Każdy z nas odczuwa wzrost biurokracji. Połowę naszego czasu marnujemy na
poznawaniu zmian w przepisach i dostosowanie się do nich. Każda inwestycja to walka
z urzędami, komisjami, przepisami, sądami
itp. Teraz to każda inwestycja jest wielkim
ryzykiem. Problemów, jako przedsiębiorcy transportowcy mamy coraz więcej to: finanse szkody aut, organizacja pracy, wysokie ko-

szty rat leasingowych, puste przewozy, braki
kierowców, braki nowoczesnych systemów
zarządzania transportem, przepisy prawa,
brak zleceń, starzejące się pojazdy itd.".
Po wygłoszonym referacie głos zabrali
przedstawiciele firmy Goodyear Dunlop
Tire Polska Dyrektor Regionalny Sprzedaży
Adam Pieńkowski oraz doradca technicznobiznesowy, Maciej Drozdowski, firma zajmująca się sprzedażą na rynku europejskim.
Przekazane informacje były fachowe, szczegółowe i obserwator spoza branży miałby
problemy z pełnym zrozumieniem. Dla obserwatora zaskoczeniem było duże zainteresowanie wystąpieniem Kierownika Oddziału Terenowej Inspekcji Transportu Drogowego w Zamościu - Wiesława Gruszeckiego. Padało wiele pytań i odpowiedzi dotyczących np. transportu dłużycy itd. Dyrektor
Banku Spółdzielczego w Potoku Wielkim
Krzysztof Studziński zaprasza transportowców do korzystania z szerokiej oferty bankowej i perspektywach na najbliższą przyszłość.Zaproszony na spotkanie Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Tomasz Kaproń

przedstawił ofertę pomocy dla firm. PUP ma
możliwość dofinansować w całości szkolenie dla pracowników firm zatrudniających
do 9 osób, oraz 80 % dla firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Szkolenia
mogą dotyczyć równie kierowców. Przygotowane materiały „rozeszły się" w kilka
minut.
Jan Swacha otrzymał podziękowania za
organizowanie spotkań, za dobre kontakty
z przedstawicielami firm transportowych,

których jest ponad 100 w naszym regionie.
Flota transportowa zatrudnia kilkaset osób.
Pan Swacha dba również o rozwój własnej
firmy jest w sieci całodobowego serwisu
opon, posiada wszelkie certyfikaty obowiązujące w Europie. W najbliższych miesiącach wprowadzi kolejną usługę w swojej
działalności konserwację podwozi samochodowych. Jan Swacha otrzymał gratulacje
za działalność społeczną - prowadzenie
rozgrywek szachowych. Na zakończenie
części oficjalnej następni transportowcy
otrzymali wyróżnienia: Janusz Lewandowski z Dąbrowicy, gmina Potok Wielki, Stanisław Mróz z Janowa Lubelskiego, Marek
Surowski z Modliborzyc, Piotr Stanicki - ze
Zdziłowic, gmina Godziszów, PPU "JANEX" z Janowa Lubelskiego, Mariusz Głowala ze Słupia, gmina Modliborzyce, Zenon
Różański z Janowa Lubelskiego, Piotr
Zdybel ze Zdziłowic, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "MATTHIAS" z Kolonii Zamek,
gmina Modliborzyce.
Można stwierdzić że, transport w naszym
regionie ogólnie ma się dobrze.
Tekst i foto: Jan Machulak
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„Bo coś w szaleństwach jest z młodości…”
Wspominamy Bale Studniówkowe naszych maturzystów

W rytm melodii Wojciecha Kilara rusza
elegancki korowód. Uczniowie dostojnym
krokiem podążają po parkiecie, starając się
nie pomylić kroków tańca. Studniówka to coś
więcej niż klasowa impreza. To bal na sto par,
a może i więcej.... Zatem „już poloneza
dźwięki brzmią, dostojnym rytmem z dawnych lat…” Bal studniówkowy maturzystów
z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
odbył się w Hotelu Janów w Borownicy.
Eleganckie wnętrza lokalu były doskonałym
uzupełnieniem zabawy, jaka miała miejsce
14 stycznia br. Ten wieczór, ta noc z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.
Wraz z maturzystami bawiła się Dyrekcja
szkoły: Dyrektor - Teresa Biernat i Wicedyrektor Małgorzata Łukasz, grono pedagogiczne, przedstawiciele rodziców, a także
zaproszeni goście.
„Dostojnym rytmem z dawnych lat...” - rozpoczął się taniec maturzystów z Liceum
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, którzy dni 21 stycznia 2017
roku w Rezydencji Sosnowej w Janowie
Lubelskim swój Bal Studniówkowy. Przed
„wyruszeniem” na parkiet maturzystów w
rytm dźwięków poloneza, były przemówienia, podziękowania i zaproszenie do wspólnej zabawy. Dyrektor szkoły - Wiesława Dyjach, Zastępca Dyrektora - Irena Dycha,
grono pedagogiczne, przedstawiciele rodzi-

ców, zaproszeni gości oraz uczniowie szkoły.
Młodzież bawiła się w rytm przebojów tych
najnowszych piosenek, po hity z lat 60-tych.
Natomiast w sobotę tj. 18 lutego 2017 roku
swój Bal Studniówkowy mieli maturzyści
z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim. W Rezydencji Sosnowej bawili
się uczniowie Technikum Ekonomicznego,
Technikum Informatycznego, Technikum
Budowlanego, Technikum Samochodowego. Odnotujmy, że wychowawcą klas maturalnych Technikum Ekonomicznego i Informatycznego jest Jarosław Mędrek, Techni-

kum Budowlanego - Aldona Pituch, natomiast Technikum Samochodowego Iwona
Pająk. Dodajmy, że Dyrektorem szkoły jest
Mariusz Wieleba, Wicedyrektorem Jadwiga
Chmiel.
Patrząc na roztańczone pary, przywołujemy
myśl Leopolda Staffa: „Bo coś w szaleństwach jest z młodości, wśród lotu, wichru,
skrzydeł szumu. Co jest mądrzejsze od
mądrości. I rozumniejsze od rozumu”. Dziś
zapraszamy Państwa na chwilę wspomnień,
które zostały „uchwycone” za pomocą
fotografii.

Dziękuję wszystkim za przesłane fotki.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę
Krzysztofa i Martyny Pikula - autorom zdjęć
ze Studniówki Zespołu Szkół Technicznych,
którzy w ogłoszonym konkursie na najlepsze
zdjęcie studniówkowe zajęli I miejsce.
Więcej zdjęć:
http://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/dl
a-mieszkancow/bo-cos-w-szalenstwachjest-z-mlodosci-bal-studniowkowymaturzystow-z-zes )
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: archiwum szkół

Turniej taneczny
W niedzielę 26 marca 2017 r. odbył się IV Turniej
Tańca dla Początkujących - Wysokie 2017. Oprawa
Turnieju i atmosfera były znakomite. Wszystko było
przygotowane w taki sposób żeby uczestnicy tego
wydarzenia czuli się wyjątkowo. Nie zabrakło
wspaniałych nagród, upominków, pięknych statuetek,
medali i pucharów. W kategorii początkującej i średnio
zaawansowanej tancerze rywalizowali na dotychczasowych zasadach natomiast w grupie zaawansowanej
turniej przebiegał jak w sportowym tańcu towarzyskim
co oznacza, że uczestnicy rozpoczynali od rundy
półfinałowej i zajmowali miejsca od pierwszego do
ostatniego. Reprezentacja naszego klubu spisała się na
medal! Dzieci i młodzież dali z siebie wszystko,
pokazali się z jak najlepszej strony, co zaowocowało
znakomitymi miejscami. W panelu sędziowskim
znalazł się również trener i opiekun naszych Tancerzy
Pan Łukasz. Wszystkim Tancerzom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
JUMP Janów Lubelski
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„W tym roku postanowiłem postawić na Janów Lubelski”
– wywiad z Cezarym Zamaną
„Wygrałem Tour de Pologne w 2003
roku i oprócz satysfakcji czułem, że dla
Polaków było ważne, aby to ich rodak
triumfował w tym wyścigu” - zaznacza
w rozmowie Cezary Zamana. Szosowy
wyścig kolarski Tour de Pologne jest
jedną z najbardziej prestiżowych polskich
imprez sportowych, z blisko 90-letnią
tradycją. Wyścig dookoła Polski po raz
pierwszy odbył się we wrześniu 1928 roku.
Cezary Zamana, Mistrz Polski z 1999
roku, zwycięzca Tour de Polonge w 2003
roku jest moim i Państwa gościem.
Przypomnijmy, że Pan Cezary w 1999
roku zajął w klasyfikacji końcowej wyścigu 2 miejsce, w 2002 roku był 6. i zwyciężył
w klasyfikacji górskiej, w 2000 i 2004 zajął
9 miejsce. W 1994 roku wystąpił w Tour
de France. Jest brązowym medalistą
Mistrzostw Polski w szosowym wyścigu
indywidualnym w 1998 roku, Wicemistrzem Polski w szosowym wyścigu
drużynowym na 100 m w 1989 roku,
brązowym medalistą Mistrzostw Polski
w wyścigu parami z Andrzejem Sypytkowskim w 1989 roku.
Cezarego Zamanę gościliśmy w Janowie
Lubelskim w styczniu podczas I Zimowego Maratonu Rowerowego „Biały
Kruk”, również jako uczestnika zawodów. W najbliższym czasie będziemy
również gościć Pana Zamanę jako
organizatora dwóch imprez rowerowych:
3 maja odbędzie się impreza rowerowa
Cisowianka Road Tour, zaś 17 czerwca
podczas Dni Janowa w Janowie Lubelskim spotkamy się na największym
w kraju rowerowym cyklu, Cisowianka
Mazovia MTB Marathon. Imprezy w Janowie Lubelskim będą jednymi z trzydziestu imprez, jakie organizowane są
przez Zamana Group.
D.K. - Po raz pierwszy w kalendarzu
imprez Cisowianka Mazovia MTB pojawia się Janów Lubelski. Panie Cezary,
czym był podyktowany ten wybór?
C. Z. - Od wielu lat organizuję imprezy na
Lubelszczyźnie, m.in. w Kazimierzu czy
Nałęczowie. Przyjeżdżają tutaj osoby z centralnej Polski, aby zorganizować zawody
w Janowie Lubelskim, przekonali mnie
tutejsi rowerzyści. Macie tutaj bardzo zgraną
grupę amatorów - to Stowarzyszenie Bike
Club. Nie byłoby więc Mazovii w Janowie,
gdyby nie Janusz Sulowski, Radosław
Szymański, Marcin Kasprzak, Tomasz
Fusiara i obecny tutaj Ryszard Majkowski.
Nie da się też ukryć, że Janów ma po prostu
atrakcyjne tereny do tego typu imprez.
D.K. - Pierwsza impreza wystartuje 3 maja. Będzie to w trakcie tzw. długiego
weekendu. Podobnie 17 czerwca. Czy można Pan przybliżyć „tematykę imprez”?
C.Z. - W organizowanych przeze mnie
imprezach rowerowych uczestniczą pojedynczy zawodnicy, całe rodziny, jak i zorganizowane grupy. Rower w Polsce jest
świetnym narzędziem do promocji turystyki.
To magnes przyciągający turystów do
danego miejsca. Polska to najlepsze miejsce
do jazdy na rowerze, a Janów Lubelski jest
tego świetnym przykładem: ma i odpowiednie tereny, i niezbędną bazę turystyczną,
noclegową, gastronomię, miejsca rekreacji
jak Park Rekreacji ZOOM NATURY. Myślę,
że Cisowianka Road Tour czy Cisowianka
Mazovia MTB Marathon przyciągnie ponad
1,5 tysiąca rowerzystów.
Trasa Road Tour jest umiarkowanie trudna,
a przy tym urozmaicona: malownicze tereny,
piękne zjazdy przeplatające się z podjazdami. Natomiast 17 czerwca br. podczas Dni
Janowa w Janowie Lubelskim odbędzie się
Cisowianka Mazovia MTB Maraton (trasa Janów Lubelski, Wierzchowiska).

Te wyścigi to także znakomita promocja
Janowa Lubelskiego. Przecież te 1,5 tysiąca
zawodników przyjedzie tutaj z rodzinami
czy znajomymi. I część z nich zostanie u Was
na dłużej.
D.K. - Dla kogo są przede wszystkim
organizowane wspomniane imprezy
rowerowe?
C.Z. - Dla wszystkich! Kolarstwo to wyjątkowo towarzyski sport. Bardzo łatwo się
nim zarazić. A ja staram się zarażać nim już
najmłodszych. Dlatego będą rowerki biegowe i MiniMini. To trasy dla maluchów,
a dla starszych mamy dystans Hobby. 30kilometrowa trasa Fit jest dla osób, które
przynajmniej raz w tygodniu jeżdżą na
rowerach. Prowadzi ona w kierunku Lasów
Janowskich. Najchętniej wybierane są jednak trasy Mega i Giga, które wytyczyliśmy
w kierunku Wierzchowisk.
D.K. - Łącznie, ile to będzie km?
C.Z. - Trasa Mega to około 50 km, a Giga to
około 80 km. Obie zabiorą rowerzystów na
największe w okolicy przewyższenia. Jeden
z dystansów będzie miał około tysiąca
metrów przewyższenia - nie lada wyzwanie
dla kolarzy. Z kolei trasa Fit będzie dla każdego technicznie bardzo łatwa. Zapraszam
wszystkich, którzy chcą spróbować własnych sił na maratonie, poczuć atmosferę
sportową. To wyjątkowe uczucie, kiedy nakładamy kask, jedziemy na rowerze… Wtedy okazuję się, że człowiek może więcej.
Tutaj niekoniecznie chodzi o wygraną, ale
o przeżycie jakieś niezwykłej przygody.
W każdym z nas jest duch sportowca, trzeba
go tylko obudzić. Ważna jest tu także
integracja pasjonatów turystyki rowerowej,
środowiska rowerowego.
D. K. - Panie Cezary, uczestniczył Pan
w niejednych zawodach. Czy może Pan
podsumować przejechane kilometry?
C. Z. - Do zakończenia swojej kariery
sportowej przejechałem 700 000, po
zakończeniu kariery, czyli przez ostatnie 10
lat, nabiłem jeszcze kolejne 100 000 km.
Łącznie będzie z 800 000 km. Myślę, że do
miliona dojadę. Uczestniczyłem w ponad
2 tys. wyścigów, zorganizowałem ponad 300
maratonów.
D. K. - W tym były zawody z Stanach
Zjednoczonych, gdzie wygrał Pan Wicemistrzostwa Ameryki…
C. Z. - W 1991 roku wygrałem zawody na
najlepszego zawodowca w Ameryce.
D. K. - Proszę powiedzieć, jak zaczęła się
ta historia?

C. Z. - W 1989 roku ówczesna Legia chciała
mnie wcielić do wojska i postanowiłem wyjechać. Słyszałem o Tour de Trump, największym wyścigu organizowanym wówczas w Stanach Zjednoczonych. Jeden z jego
etapów kończył się w Nowym Jorku. Moim
marzeniem było wystartować w zawodowym wyścigu kolarskim, a przede wszystkim wjechać do Nowego Yorku jako zwycięzca. I to mi się udało. Z kolei na inne
zawody, rozpoczynające się na Manhattanie
pojechałem o 6.00 rano. Ale zamiast
prawdziwych kolarzy zobaczyłem ludzi
odzianych w ciepłe kożuchy. Nie ukrywam,
że wiele pomysłów na swoje imprezy
przeniosłem właśnie z Ameryki do Polski.
D. K. - Mazovia MTB Marathon organizowany jest od…?
C. Z. - Od 13 lat. W 2004 roku podjąłem
przełomową decyzję, by organizować
zawody rowerów górskich na polskim
terenie. Moim celem było wypromować
jazdę na rowerze i myślę, że to się udało.
D. K. - Jak można przygotować się do
takiego maratonu?
C. Z. - Najważniejsze jest podjęcie samej
decyzji. A decyzję może podjąć każdy. Czyli
nasze wyścigi organizowane są z myślą
o wszystkich gotowych spróbować się
z wyzwaniem. Przygotowywane przez nas
trasy różnią się poziomem trudności. Bardzo
ważny jest wybór dystansu odpowiadającego naszym umiejętnościom. Ci, którzy
chcą zmierzyć się z trasami Mega czy Giga
polecam trening. Proponuję sposób na tzw.
małą łyżeczkę. Powolutku, małe dystanse,
z każdym dniem zwiększamy, kolejny
trening i dokładamy o te 10% więcej.
Jeździmy raz na tydzień, stopniowo wydłużamy jazdę. Ważna jest systematyczność
i powtarzalność. Jeżeli dojdziemy do takiego
momentu, że jeździmy cztery razy w
tygodniu, że ten trening trwa już 3 godziny,
możemy rozpocząć próby siłowe. Czyli
treningi jazdy pod górę, urozmaicone springami. Ważna jest również częstotliwość,
niekoniecznie intensywność. Dłużej, a spokojnie. Kolarstwo jest sportem wytrzymałościowym.
D. K. Czy może coś odstraszyć od udziału
w maratonie?
C. Z. - Dbajmy o bezpieczeństwo. Nie
wybierajmy się na drogi krajowe. Są coraz
lepsze drogi gminne, powiatowe. Jeździmy
po drogach, gdzie jest małe natężenie ruchu.
D. K. - Kiedy pierwszy raz na poważne
zainteresował się Pan kolarstwem?

C. Z. - W 1980 roku, gdy miałem 12 lat. Jest
to dobry wiek, w którym można myśleć
poważnie o kolarstwie, o systematycznym
treningu. Ale chciałbym przestrzegać rodziców, aby uważali na wiek dziecka i intensywność jego treningu. Nie jest wskazane,
aby dzieci za dużo i zbyt intensywnie
trenowały w młodym wieku.
D. K. - To było wyzwanie, które Pan podjął
i trwa… do dziś
C. Z. - Pomimo iż zakończyłem już karierę
sportową, postanowiłem, że będę organizował imprezy rowerowe. O tym, że będę
zajmował się imprezami szosowymi dla
amatorów zadecydowałem podczas Mistrzostw Świata w 2014 roku, kiedy Michał
Kwiatkowski zdobył ten tytuł. Byłem wtedy
współkomentatorem na Polsacie. Po tym
wydarzeniu został zorganizowany wyścig
w Toruniu, na który przyjechał Michał. To
w Toruniu po dziesięciu latach po raz
pierwszy wystartowałem w zawodach.
Natomiast po raz drugi wystartowałem, nie
w swoich imprezach, tylko tutaj w Janowie
Lubelskim, biorąc udział w I Zimowym
Maratonie Rowerowym „Biały Kruk”.
Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Bike Club była strzałem w dziesiątkę.
Jak zaznacza Cezary Zamana: „jestem
bardzo miło zaskoczony podejściem janowskiego samorządu do organizacji tego
typu imprez, w tym burmistrza Janowa
Lubelskiego, Krzysztofa Kołtysia. Gdyby
nie jego zaangażowanie i świetne zarządzanie, nie udałoby się zaplanować dwóch
tak dużych imprez. Mieszkańcy Janowa
przekonają się, jak dobrą decyzję podjął
ich burmistrz. Swój profesjonalizm udowodnił już w przypadku I Zimowego Maratonu Rowerowego „Biały Kruk”. On
i cały magistrat bardzo dobrze przyjęli
nasz pomysł, angażując do współpracy takie jednostki, jak Policja czy Ochotnicza
Straż Pożarna. Zależy mi, aby te dwie
imprezy przyciągnęły rodziny, grupy, zawodników z osobami im towarzyszącymi.
Dla mnie ważna jest atmosfera, integracja
środowiska rowerowego”. Ryszard Majkowski dziękuję Burmistrzowi, że podjął
temat organizacji imprez sportowych dotyczących turystyki rowerowej. Pan Majkowski zaznacza, że „styl ludzi zmienia
się, ciągle szukają nowych wyzwań”. Takim wyzwaniem z pewnością będzie Cisowianka Road Tour i Cisowianka Mazovia
MTB Marathon.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Dorota Kozdra
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Szkoła średnia to klucz do wiedzy

Jak znaczącą rolę w historii Ziemi
Janowskiej odegrało powstanie szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza nikogo nie trzeba przekonywać.
W 100 rocznicę działalności Liceum, która
przypada w bieżącym roku dnia 7 kwietnia
zorganizowano Konferencję Naukową pt.
„Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz
ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę”.
Po Mszy Świętej odprawionej w Janowskiej
Kolegiacie uczestnicy zebrali się na obra-

dach plenarnych w auli Liceum Ogólnokształcącego. W części oficjalnej nastąpiło
nadanie imienia Tadeusza Seweryna auli
Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Działalność Tadeusza Seweryna przybliżył Andrzej Albiniak ze Stowarzyszenia
Ad Astra. Tadeusz Seweryn tak wspomina
działalność w Janowie Lub. „Z przygód
etnografa. Jak zostałem strachem „Orli Lot”,
jako uciekinierowi z obozu jeńców legionowych było mi „niewygodnie” w okupacji
austriackiej, dlatego wolałem kupić paszport
rosyjski po zmarłym, zdaje się powieszo-

nym, niejakim Maksymilianie Kuleszy
i nazwać się tak, jak nigdy nie nazywałem.
Jako Maksymilian Kulesza uczyłem nawet
w r. 1918 w gimnazjum Macierzy Szk.
w Janowie Lubelskim. Mili tam byli chłopcy
i do pracy chętni, to też łatwo ich było
zapalić do zbierania różnych przedmiotów
do tworzonego przeze mnie Muzeum Powiatowego w Janowie Lubelskim. Nie tylko
uczniowie, ale i ich rodzice starali się
o wzbogacenie tego muzeum, które tymczasem znajdowało się w moim pokoju- na
piecu, szafie pod łóżkiem - wszędzie”.
Po tym wystąpieniu Wiesława Dyjach

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego powitała zaproszonych gości miedzy innymi
przedstawicieli władz samorządowych,
duchowieństwa księży, zakonników i zakonnice Konferencja podzielona została na 10
sekcji, których posiedzenia odbywały się
w LO oraz w Janowskim Ośrodku Kultury.
Tematyka konferencji była obszerna obejmująca historię, muzealnictwo, nauczanie,
szkolnictwo w Janowie Lubelskim, kulturoznawstwo, wpływ Kościoła na życie społeczne czy asymilację Tatarów i Żydów na
naszych ziemiach. W wykładach uczestniczyło kilkadziesiąt wykładowców z Janowa
Lubelskiego z kilku instytutów i uczelni.
Obrady trwały do późnych godzin wieczornych. Była to pierwsza część obchodów 100lecia istnienia LO, następna część nastąpi w
październiku br.
„Nauka to potęgi klucz” dla tysięcy mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic absolwentów Tej Szkoły to także „okno na świat”,
„droga do kariery”, do lepszego życia, to
także wspomnienia młodzieńczych lat wolnych od trosk życia dojrzałego. Przed nami
kolejne uroczystości w październiku czas
spotkań, wspomnień dawnych uniesień, marzeń. To także rachunek niespełnionych
planów i marzeń.
Tekst i foto: Jan Machulak

Rocznica katastrofy smoleńskiej uczczona z godnością

Przemijanie
jest udziałem
każdego człowieka
śmierć niesie za sobą
smutek, żal, ból rodziny i osób
bliskich. Pamiętnego 10.04.2010 r.
świat obiegła tragiczna informacja,
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem
śmierć poniosło 96 osób. Wśród pasażerów był
Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią,
dowódcy wojsk, ministrowie, duchowni. Wszyscy mieli
wziąć udział w obchodach pamięci zbrodni katyńskiej. Wszyscy
zginęli śmiercią tragiczną, służyli ojczyźnie, reprezentowali
najwyższe władze w kraju. Należy im się cześć i pamięć, corocznie w dniu
katastrofy odbywają się uroczystości upamiętniające tamten dzień.

W Janowie Lubelskim w każdą rocznice odbywają się uroczystości ze Mszą
Świętą, współorganizatorem obchodów jest PiS.
W tegorocznych
obchodach udział wzięli, Poseł RP Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Grzegorz
Pyrzyna wraz z zastępcą Antonim Kulpą oraz przewodniczącym Rady
Powiatu Władysławem Sową. W uroczystości uczestniczył także Burmistrz
Janowa Lub. Krzysztof Kołtyś z zastępcą Czesławem Krzysztoniem oraz
Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Janus.
Po Mszy złożono wiązanki kwiatów przy obelisku upamiętniającym
katastrofę smoleńską obok Kaplicy Zjawienia. Uroczystość skromna, pełna
godności, taka, jaką czci się zmarłych. Należy dodać, że mieszkańcy Janowa
Lubelskiego mogą być dumni ze swych rodaków.
Katastrofy nie wykorzystuje się do rozgrywek politycznych do
kontrmanifestacji, kto czuje potrzebę idzie pomodlić się za Tych, którzy
zginęli.
Tekst i foto: Jan Machulak

Antoni Rosiński – laureat konkursu
„Czy wiesz gdzie to jest?”
„Miejsca promocyjne i rekreacyjne”,
„Wydarzenia promocyjne”, „Ulice Janowa
Lubelskiego”, „Uroczystości patriotyczno religijne”, „Architektura”, „ Kapliczki” to
zakres tematyczny konkursu pn. „Czy wiesz
gdzie to jest?”. Konkurs wystartował 17 lutego br., ostatnia część konkursu miała miejsce 6 kwietnia. Przypomnijmy, że na podstawie zamieszczonych fotografii na stronie
www.janowlubelski.pl należało napisać
gdzie zostało wykonane dane zdjęcie. Następnie wypełniony formularz przesłać drogą
elektroniczną na wskazany adres meilowy.
Głównym celem ogłoszonego konkursu była
promocja miejsc/wydarzeń/obiektów na
terenie naszej gminy. W tym konkursie
liczyła się nie tylko znajomość naszej gminy,
ale także… refleks. Pierwsze osoby, które
poprawnie podpisały zdjęcia i najszybciej
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przesłały odpowiedzi zostały nagrodzone.
Uczestnikami konkursu byli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, Powiatu Janowskiego, ale również województwa lubelskiego.
Ogólnie w konkursie udział wzięło około 50
uczestników. Wśród nich znaleźli się i ci,
którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie zamieszczone fotografie. Niezwykle
miło jest poinformować, że zwycięzcą wszystkich edycji, a tym samym Złotym Laureatem Konkursu „Czy wiesz gdzie to jest?”
został jedenastoletni Antoni Rosiński z Janowa Lubelskiego - uczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie, zaś Antoniemu Rosińskiemu gratulujemy wiedzy i refleksji
i odwagi.
Tekst: Dorota Kozdra
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Wielki koncert małych gwiazd w Janowskim Ośrodku Kultury

Piosenki z repertuaru polskich wykonawców rozbrzmiewały dnia 16 marca br. na
sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka
Kultury. Mogliśmy usłyszeć różnorodne
przeboje w wykonaniu przedszkolaków, jak
również uczniów szkół podstawowych klas
I-III. „Mini Music Show” - konkurs muzyczny zorganizowany przez Janowski Ośrodek Kultury zyskał ogromną popularność.
W konkursie udział wzięło około 80 uczest-

ników. W kategorii I - przedszkolaki - około
50 małych wykonawców (w tym zespoły
i soliści), zaś w kategorii II - klasy I-III około
30 uczestników (soliści i zespoły). Przypomnijmy, że udział w konkursie mogły wziąć
dzieci z terenu gminy Janów Lubelski występujący w 2 kategoriach wiekowych. Jury
w składzie: Magdalena Żmuda, Katarzyna
Gałus, Szczepan Kwieciński, oceniając wykonanie zaprezentowanych utworów muzy-

cznych wzięło pod uwagę takie kryteria, jak:
dobór repertuaru, interpretacje piosenki,
poziom wykonania utworu (muzykalność),
ogólny wyraz artystyczny. Jury miało trudne
zadanie. W kategorii wiekowej - przedszkolaki pierwsze miejsce zajęła Ala Tracz,
Liliana Krudys, Agnieszka Nosal. II m-ce:
Adam Gałus, Kacper Chmiel, Wiktoria
Wielgus. III m-ce: Filip Książek, Mikołaj
i Ola Gajewscy, Patrycja Krochmalska.

W kategorii szkoły podstawowe klasy I-III,
pierwsze miejsce przyznano: Alicji Ciukaj,
Franciszkowi Łukasz, Oliwii Bartoszek, II
miejsce: Zosi Sosnówka, Julce Jaworskiej,
Oliwii Flis, III miejsce: Madzi Orzeł, Maji
Wójtowicz, Julce Tylus, Zuzi Wołoszyn.
Dodajmy, iż wszyscy wykonawcy otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Janowski Ośrodek Kultury
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Leszek Waberski-JOK

Leszek Szczasny i jego opowieść o podróży do Turcji,
czyli o spotkaniu autorskim w miejskiej bibliotece
Charles Baudelaire mówił, że „prawdziwi podróżnicy to
tylko ci, co wyruszają, aby wyruszyć”. Czy wyżej
przywołaną myśl można odnieść do podróży Leszka
Szczasnego? Gościa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej, który odwiedził nas dna 28 marca br. Jednym
z życiowych celi Pana Szczasnego jest droga. Jedna z nich
zaprowadziła go do Turcji, inna do Afryki, jeszcze inna do
Syrii. Z przebytych podróży pozostały wspomnienia,
przepiękne fotografie, a także narodziła się myśl na kolejne
wyprawy. Z przebytych podróży powstała książka pt. „Świat
na wyciagnięcie ręki”. Autor książki podczas spotkania
autorskiego zwrócił szczególną uwagę, że bardzo ważny jest

cel, chęci, realizacja swoich marzeń. Autor książki jest
pisarzem, filozofem, fotografem i… podróżnikiem. Podczas
wtorkowego spotkania, Pan Szczasny barwnie opowiadał
o swoich podróżach po Turcji, przedstawiając prezentację
multimedialną. Zaznaczył, iż szczególne wrażenie wywarły
na nim nie tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzie,
którzy przyjmowali go wszędzie bardzo serdecznie, w tym
pomagali mu w różnych sytuacjach.
Zaprezentowane slajdy… ich wspólnym mianownikiem są
nie tylko wspomnienia, mnóstwo barwnych fotografii, to
kilkadziesiąt wschodów słońca i tyle samo zachodów. To
krajobraz ludzkich twarzy, ich radość, smutek, ich życie…
Odmienność kulturowa, religijna, zabytki, w tym niekończące się krajobrazy ukształtowane przez naturę
i człowieka… W spotkaniu udział wzięli uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych z nauczycielem Andrzejem Karasiewiczem oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim z Katarzyną Podkańską. Po
skończonej prelekcji Pan Szczasny odpowiadał na pytania
uczestników spotkania oraz złożył autografy. Słuchając
opowieści Leszka Szczasnego można powiedzieć, że życie
człowieka to jedna wielka wędrówka do marzeń. Ważne, aby
podjąć ten cel...
Tekst i foto: Dorota Kozdra

"Zostawiając swój ślad" - o wystawie w Muzeum Regionalnym
Bogata kolekcja „skarbów ukrytych w Ziemi Janowskiej” została zaprezentowana dnia 27 marca br. w Muzeum
Regionalnym w Janowie Lubelskim.
Otwarcia wystawy dokonała Barbara Nazarewicz - Dyrektor
Muzeum. Autorką ekspozycji jest Agnieszka Fac archeolog, pracownik janowskiego muzeum, która
zapoznała gości z tematyką prezentowanej wystawy.
W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. Andrzej Kokowski wieloletni Dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, Kierownik Zakładu Archeologii Środkowo - i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum. Pan Profesor (promotor pracy
magisterskiej Agnieszki Fac) wyraził głębokie uznanie dla
Pani Agnieszki za jej pracę, za przygotowanie wystawy.
Ekspozycja powstała ze zbiorów własnych Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim, które zostały
poszerzone o kolekcję prywatną Grzegorza Wróbla z Wierzchowisk oraz znaleziska z Pikul wypożyczone ze zbiorów
Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie. Wystawa
prezentuje zabytki odkryte na terenie Powiatu Janowskiego.
Są to znaleziska z Gościeradowa, Nowej Dęby, Kwaczały
oraz Pobreźna. Wśród eksponatów znajdują się skamieniałości, fragmenty skamieniałego drewna, narzędzia
krzemienne, fragmenty ceramiki oraz ozdoby i uzbrojenie
metalowe. Artefakty datowane są od paleozoiku po
średniowiecze.
Prezentowane na wystawie przedmioty pochodzą z badań
wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach Ruda
1,2,4,6 i Jonaki Kolonia 1 oraz Pikule 2, a także z odkryć

przypadkowych przekazanych do zbiorów Muzeum
Regionalnego.
Podkreślmy, że tematyka wystawy dotyczy znaczącego
rozdziału polskiej archeologii, a szczególnie mowa
o odkryciu całopalnego cmentarzyska z okresu kultury
przeworskiej w okolicach wsi Pikule (prace były prowadzone w latach 90.tych).
Podkreślmy, że stanowisko archeologiczne w miejscu
cmentarzyska z I wieku p.n.e. jest najstarszym śladem
pozostawionym przez człowieka na terenie Lasów
Janowskich. Wystawa czynna jest do 21 kwietnia br.
Zapraszamy za niezwykłą podróż archeologiczną.
Tekst i foto:
Dorota Kozdra
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Raport z działalności Gminy Janów
ZOSiP - EDUKACJA I OŚWIATA
Oświata jest jednym z wiodących zadań Gminy, co ma swoje odzwierciedlenie
w budżecie, gdzie wydatki na oświatę stanowią około 37 % ogólnych wydatków budżetu
Gminy Janów Lubelski.

Wydatki ogółem

17 649 289 zł

Subwencje MEN

10 354 919 zł

Programy Rządowe

753 265 zł

Środki Gminy

6 541 105 zł

Liczba uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym
Liczba
Ogólna l.2015/2016

Nazwa szkoły

uczniów + „0"

*”0" I

II

III IV

V

VI

oddziałów

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Janowie
Lubelskim

877 + 0

0

222 177 101 120 133 124

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Janowie
Lubelskim

71 + 23

23

12

12

13

10

12

12

7

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Momotach Górnych

69 + 9

9

7

12

15

0

13

13

6

Szkoła Podstawowa
Fundacji „Elementarz”
w Łążku Ordynackim

41 + 6

6

12

12

5

7

2

3

4

Razem

1049 + 38
= 1087

Publiczne Gimnazjum w
Janowie Lubelskim
Publiczne Gimnazjum w
Białej
Razem
Ogółem

38 253 213 134 137 160 152

447

-

151 136 160

52

-

16

13

23

35

52

-

-

-

17

-

-

-

3

449
- 167 149 183 20
1586
38
72
*„0”uwzględniono wychowanków sześcioletnich i pięcioletnich

Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszczało łącznie 127 dzieci , w tym 5-latków - 52, 4-latków 45 i 3-latkow - 30.
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Zajęcia dodatkowe w przedszkolu: język angielski,
rytmika i Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne.
Liczba dzieci korzystających z zajęć korekcyjnokompensacyjnych i rewalidacyjnych:
- 6 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
- 4 dzieci posiadających opinię o potrzebie objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną
Ważne wydarzenia przedszkolne i uroczystości: Dzień
Babci i Dziadka, Bal karnawałowy.
Udział w Akademii z okazji Święta Kobiet i Święta
Edukacji, KONCERTY DLA RODZICÓW - Święto Mamy,
Święto Taty, Wycieczka edukacyjna do Łążka Garncarskiego - warsztaty garncarskie, Wycieczka edukacyjna do
Doboszówki - warsztaty „Od ziarenka do bochenka”,
Uroczyste pożegnanie 5-latków i zakończenie roku
przedszkolnego, Dni adaptacyjne w przedszkolu, Akademia

z okazji Święta Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia,
Realizacja zabawy plastycznej w przedszkolu pt.
„Konstruuję z mamą i tatą”, Spotkanie ze Świętym
Mikołajem, Spotkania opłatkowe z Rodzicami we
wszystkich grupach, Teatrzyki w przedszkolu, 1 raz
w miesiącu wystawiane przez artystów z Krakowa,
Przedstawienia teatralne w JOK, Wycieczki do: Zamościa,
Fabryki Bombek Choinkowych w Nowej Dębie, Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim, Biblioteki Dziecięcej,
Nadleśnictwa, JOK, Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej
(5-latki), Goście w Przedszkolu - Policjant, Leśnik, , Grupa
Emerytów z przedstawieniem „Kwiatowa Bajka” i „Radosne Kolędowanie”, Warsztaty dla emerytów.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
Dzieci wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek, w Konkursie Piosenki „Śpiewać Każdy Może”,
w spotkaniu z Leśnikiem i zwiedzaniu wystawy przyrodniczej w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
Ponadto w przedszkolu odbyło się spotkanie z babciami
i dziadkami ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z okręgu janowskiego, którzy wystawili dla dzieci
przedstawienie pt. „KWIATOWA BAJKA”.
W przedszkolu odbyło się też spotkanie z poetą i próby
samodzielnego tworzenia poezji przez dzieci.
Przedszkolaki wspólnie wykonały palmę wielkanocną
w ramach zajęć przybliżających tradycje wielkanocne.
W ramach programu profilaktycznego odbyło się spotkanie
z policjantami.
Nieodłącznym elementem DNI JANOWA, a w minionym
roku także PIKNIKU REWITALIZACYJNEGO była
prezentacja artystyczna dzieci z przedszkola na scenie.
Ponadto starszaki wzięły udział w lokalnych obchodach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2016 r., zorganizowanych
przez janowską grupę PaT oraz Samorząd Uczniowski LO im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w parku przed szkołą.
We współpracy z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim przedszkolaki wzięły udział w zbiórce plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.
Hospicjum wymienia je na sprzęt rehabilitacyjny.
Przedszkolaki uczestniczyły także w programie profilaktycznym „Czyste powietrze wokół nas” zorganizowanym przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, oraz innych
akcjach dotyczących segregacji odpadów i edukacji
ekologicznej.

Marzec - Kwiecień 2017

Lubelski za 2016 r. Część II - EDUKACJA
W GMINIE JANÓW LUBELSKI
W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Janów Lubelski była organem prowadzącym
2 publicznych przedszkoli, 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów. Ponadto na terenie gminy
funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz”, niepubliczne
przedszkole, oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne.
Sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Janów Lubelski zabezpiecza
w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli
uzupełnionych niepublicznym przedszkolem oraz punktami przedszkolnymi zapewniają
miejsce dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Nieliczna grupa uczniów uczyła się w placówkach oświatowych w ościennych
miejscowościach, dotyczy to w większości uczniów uczęszczających do ośrodków
kształcenia specjalnego.
Ogółem w roku szkolnym 2015/16 w gminie było zatrudnionych w szkołach
podstawowych i przedszkolach 188 nauczycieli, w tym w pełnym wymiarze 154,
w niepełnym 34.
W roku szkolnym 2015/2016 wszyscy uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów
z terenu Gminy Janów Lubelski mieli możliwość korzystania w ramach czwartej godziny
wychowania fizycznego z basenu. Na zajęcia pływania w szkołach i przedszkolach
przeznaczono z budżetu gminy 279 332 zł, w tym na karnety wydano 33 915 zł.
Współpraca szkół i placówek oświatowych z instytucjami i organizacjami w celu
poprawy bezpieczeństwa i wychowania oraz działalność profilaktyczna.
W realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych szkoły i przedszkola
współpracują na wielu płaszczyznach ze środowiskiem lokalnym i instytucjami
wspierającymi pracę placówek oświatowych: Urzędem Miejskim, Komendą Straży
Pożarnej, Powiatową Komendą Policji, Janowskim Ośrodkiem Kultury, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Muzeum Regionalnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Domem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem „Leśny Kompleks Promocyjny”,
bibliotekami, parafiami, mediami oraz z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami
społecznymi.

Inwestycje i remonty obiektów szkolnych
Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Janowie Lubelskim:
-remont sali i modernizacja zaplecza kuchennego - koszt remontu 56 000 zł
Zespół Szkół w Białej:
-renowacja parkietu w salach - koszt remontu 9 000 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim:
- remont sal lekcyjnych i łazienek - koszt remontu 40 000 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych:
-remont ogrodzenia szkoły - koszt remontu 10 000 zł
Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Janowie Lubelskim:
-remont instalacji elektrycznej i podłóg - koszt remontu 20 000 zł

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym
2015/2016
Nazwa przedszkola

Ogólna
Poniżej „0” * „0”
liczba dzieci

Liczba
oddziałów

Publiczne Samorządowe Przedszkole
120
69
51
5
Nr 1 w Janowie Lubelskim
Przedszkole Publiczne Samorządowe
154
77
77
6
Nr 3 w Janowie Lubelskim
Przedszkole Niepubliczne
97
72
25
4
w Janowie Lubelskim
Punkt Przedszkolny w Białej
25
25
0
1
Punkt Przedszkolny
18
18
0
1
w Momotach Górnych
Razem
414
261
153
17
*„0”uwzględniono wychowanków sześcioletnich i pięcioletnich

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 Janowie Lubelskim
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku
szkolnym 2016/2017 wyniosła 156 dzieci , w tym: 5latków - 51, 4-latków - 58 i 3-latkow - 47.
W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli - na pełny
etat ( w tym 3 specjalistów: 1 logopeda,
2 oligofrenopedagogów), 3 - nauczycieli zatrudnionych na
niepełny etat (katecheta, nauczyciel rytmiki, psycholog).
W przedszkolu dzieci uczęszczają na dzieci zajęcia
dodatkowe: z rytmiki, języka angielskiego, i religii.
Wszystkie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(z opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
o objęciu dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną)
oraz dzieci z wadami wymowy mają zorganizowaną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną. Uczęszczają na zajęcia:
z terapii logopedycznej, z terapii z psychologiem, oraz
zajęcia wyrównawcze.
Co roku dzieci 5-letnie biorą udział w programie
profilaktycznym „Czyste powietrze wokół nas”, zorganizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
W kalendarz uroczystości obchodzonych w przedszkolu
na stałe wpisały się: Dzień Babci i Dziadka, Spotkania

opłatkowe, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Dzień Ojca,
Dzień Dziecka, Uroczyste Pożegnanie Pięciolatków,
Spotkanie z Górnikiem, Spotkanie z Mikołajem.
Teatrzyki w przedszkolu.
Raz w miesiącu dzieci uczestniczą w spotkaniach z artystami i aktorami.
Przedszkole zaprasza agencje artystyczne z Krakowa
i Lublina z teatrzykami.
Dzieci wychodzą na teatrzyki i bajki do JOK-u.
Dzieci z przedszkola biorą udział w różnych imprezach
lokalnych na których prezentują swoje umiejętności
wokalne, taneczne, uświetniają uroczystości programami artystycznymi, podczas imprez tj.: Dzień Dziecka
zorganizowany przez JOK, Piknik Rewitalizacyjny, Gala
Wolontariatu, Podsumowanie pracy Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów - część artystyczna
w wykonaniu przedszkolaków pt. „Superwnuki dla Superdziadków” .
Przedszkolaki brały udział w wycieczkach: do Szklarni, do
Nadleśnictwa, do Muzeum, oraz do ZOO w Zamościu.
Ponadto odwiedziły Krasnobród, Parku Jurajski, Fabrykę

Bombek w Nowej Dębie. W Muzeum Regionalnym
przedszkolaki brały udział w warsztatach plastycznych,
poznając tradycje ludowe.
W 2016 r. remont przedszkola obejmował wymianę
i ocieplenie
podłogi w sali zabaw oraz remont
i modernizację pomieszczeń zaplecza kuchennego.

15.

Marzec - Kwiecień 2017

Raport z działalności Gminy Janów
Zespół Szkół w Białej
Zespół Szkół w Białej tworzą Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałem Przedszkolnym i Publiczne Gimnazjum. W budynku szkoły
mieści się też Punkt Przedszkolny Fundacji „Elementarz”.
W szkole pracuje 15 nauczycieli, 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.
Już drugi rok w szkole prowadzone są dzienniki w wersji
elektronicznej.
Od 1 września 2016 r., zgodnie z potrzebami rodziców,
w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
Szkoła odkrywa talenty artystyczne dzieci: Dominika
Flis, Aleksandra Gąsiorowska, Wiktoria Lewczyk i Paweł
Kulpa grają na pianinie, Piotr Wołoszyn i Arkadiusz Beksiak
na akordeonie, a Julia Tylus, Klaudia Abramek, Julia Jachim,
Helenka Tylus, Weronika Nizioł i Elżbieta Jakubiec pięknie
śpiewają. Ela jest trzykrotną stypendystką Marszałka
Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości.
Uczniowie z klas I-III i z oddziału przedszkolnego objęci
są pomocą logopedyczną, z której korzysta 13 dzieci.
Szkoła stara się zapewnić równe szanse rozwoju uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych. Wychowawcy współpracują z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami. W ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone
są zajęcia wyrównawcze, zajęcia z logopedą, z pedagogiem.
Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne, formy
i metody pracy z tymi uczniami.
Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w programie „Owoce
w szkole”. Kolejny rok szkoła bierze udział w programie
„Szklanka mleka”, który obejmuje uczniów oddziału
przedszkolnego i szkoły podstawowej
Dzieci ze szkoły podstawowej uczestniczą w nauce
pływania na basenie. Uczniowie gimnazjum otrzymali
karnety na basen do indywidualnego korzystania .
Działania i przedsięwzięcia podejmowane w szkole:
Ważnym wydarzeniem 2016 r. był uroczysty jubileusz
100-lecia Szkoły Podstawowej w Białej, który miał
miejsce 30.09.2016 r. Uroczyste obchody swoją obecnością
uświetnił Lubelski Kurator Oświaty, Burmistrz Janowa Lubelskiego, Radni Rady Miejskiej, Starosta Powiatu Janowskiego, Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych,
księża wraz z Proboszczem Janowskiego Sanktuarium,
emerytowani nauczyciele, reprezentanci najstarszych
absolwentów szkoły a także przedstawiciele wielu organizacji powiązanych ze szkołą.
Zespół Szkół w Białej włączył się do akcji Narodowego
Czytania organizowanej pod Honorowym Patronatem
Pary Prezydenckiej. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
czytali społeczności szkolnej powieść „Quo vadis”.
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W szkole działa Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół
Lasu, które corocznie przygotowuje obchody Dni Przyjaciół
Lasu.
Szkoła wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego
celem była poprawa współpracy między szkołą a rodzicami
i uczniami.
W szkole podstawowej i gimnazjum realizowany jest program „Trzymaj Formę”, w oddziale przedszkolnym „Czyste powietrze wokół nas”, a w klasach I - III „Lekki Tornister”, ponadto szkoła włączyła się w akcję „O lubelskie
dbamy - baterie zbieramy”.
W ramach projektu edukacyjno - profilaktycznego:
,,Zdrowy styl życia” uczniowie korzystali z różnych form
rozrywki i aktywnego wypoczynku.
Gimnazjum brało udział w programie „Chrońmy młodość
w sieci”, realizowanym przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji.
Zespół szkół w Białej chętnie włącza się w akcje charytatywne tj.: „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę” oraz w zbiórce słodyczy dla Domu Dziecka
„Promyk”. Uczniowie corocznie odwiedzają pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Barka” i dzieci z Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego z jasełkami i koncertami
kolęd.
Przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności taneczne
podczas imprezy plenerowej "Dzień Dziecka z Janowskim
Ośrodkiem Kultury".
Uczniowie gimnazjum brali udział w Filmowej Grze
Miejskiej, organizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
Szkoła gościła aktorów Studia Małych Form Teatralnych
z Krakowa, którzy zaprezentowali naszym uczniom teatrzyk
„Dwie Dorotki”, grupę artystyczną Rewita, która zaprosiła
uczniów na przygodę pełną ciekawostek w świat średniowiecza. Uczniowie wzięli udział w programie muzycznym
„Różne instrumenty muzyczne - prezentacja, budowa, pochodzenie i gra” przedstawionego przez Pana Brochnickiego.
Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w mikołajkowym spotkaniu z Majką Jeżowską, a uczniowie
gimnazjum w koncercie i programie profilaktycznym
przeciwdziałającym uzależnieniom „Wolności oddać nie
umiem” Gabriela Fleszara.
Nauczyciele i uczniowie przygotowali prezent w postaci
przyborów szkolnych, puzzli, zabawek, który wraz ze
świątecznymi życzeniami powędrował do Afryki, do
naszego przyjaciela Owena Maboul.
Szkolne Koło Wolontariatu „NADZIEJA” wraz z opiekunami uczestniczyło w Gali Wolontariatu.

19 grudnia 2016 r. w Janowskim Ośrodku Kultury miała
miejsce uroczystość wręczenia stypendium 25 uczniom
powiatu janowskiego w ramach III edycji Funduszu
Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Wśród
nagrodzonych była także uczennica gimnazjum.
Szkoła jest sukcesywnie doposażana w środki dydaktyczne,
komputery, pomoce i program do pracy z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoce do zajęć
sportowych i książki do biblioteki szkolnej.
Uczniowie szkoły brali udział w różnych konkursach:
W III etapie powiatowym XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, uczniowie gimnazjum
zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do IV etapu wojewódzkiego.
W gminnych zawodach w mini piłkę siatkową chłopców
i dziewcząt szkoła zajęła II miejsce.
W gminnych zawodach w halowej piłce nożnej chłopców
drużyna z gimnazjum pokonała swoich rówieśników
z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim 3:0.
W gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej do reprezentowania Gminy Janów
Lubelski w turnieju powiatowym w kategorii II grupa
wiekowa (gimnazjum) zakwalifikowało się 2 uczniów
gimnazjum.
W Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej Ela
Jakubiec piosenką pt. „Taki kraj”, wyśpiewała I miejsce.
Ponadto uczniowie brali udział w innych konkursach: m.in.:
„Powiatowym przeglądzie kolęd i pastorałek”, w konkursie
„Świąteczne zwyczaje” „Tradycje wielkanocne”, w konkursie plastycznym „Narodziny Polski”, w konkursie plastycznym pod hasłem "Trudne głoski - trudna sprawa (sz, ż, cz, dż,
r) - jest zabawa! Ukryj trudne głoski na obrazku" ,w konkursie plastycznym „Boże Narodzenie w oczach dzieci”
w Bibliotece Publicznej.
Prace remontowe
- Montaż ekranu ściennego i projektora w świetlicy oraz
salach lekcyjnych;
- Montaż rolet na oknach w salach lekcyjnych;
- Montaż 2 lamp z czujnikiem ruchu przy wejściu do szkoły
i wyjściu na plac zabaw;
- Wykonano 3 odcinki chodnika z kostki brukowej,
wyłożono kostką wjazd do szkoły, obłożono krawężnikami,
wyrównano i utwardzono teren parkingu;
- Montaż poręczy przy schodach do szatni;
- Wymiana 2 bram wjazdowych na teren szkoły i furtki,
ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego;
- Wymiana siatki ogrodzeniowej i malowanie ogrodzenia
placu szkolnego;
- Renowacja parkietu w salach lekcyjnych oraz gabinetach;
- Malowanie pomieszczeń szkolnych, w tym korytarze,
szatnie.
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Lubelski za 2016 r.: część II - EDUKACJA
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim

Rok 2016 w PSPzOI obfitował w sukcesy uczniów,
zarówno dydaktyczne, jak i sportowe. Uczniowie uzyskiwali
wysokie wyniki w konkursach organizowanych na różnych
szczeblach.
• Konkursy międzynarodowe
- 2 wyróżnienia w Międzynarodowym konkursie matematycznym ,,Kangur” w kategorii klas II-III;
- 6 wyróżnień w Międzynarodowym konkursie matematycznym ,,Kangur” w kategorii klas IV-VI;
- wynik bardzo dobry w Międzynarodowym konkursie matematycznym ,,Kangur”.
• Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty
- 2 laureatów z konkursu matematycznego;
- 3 finalistów na etapie wojewódzkim z języka angielskiego,
ortograficznego i historycznego.
• Konkursy ogólnopolskie
- 1 laureat w Ogólnopolskim konkursie plastyczno literackim „Warto pomagać” w ramach kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł”;
- 1 laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z języka
angielskiego;
- 1 laureat I stopnia Olimpiady wiedzy Archimedes Plus
Lingua z j. ang. i 4 laureatów II stopnia;
- laureat II stopnia i III stopnia Ogólnopolskiego Konkursu
Leksykalnego Memory Master;
- I miejsce w województwie w teście wiedzy w Ogólnopolskim konkursie historycznym Klio 2015;
- II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie o Matce Antoninie Mirskiej „O Niej pisać, malować Ją i nosić w sercu”;
- laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno- Literackiego ,, Warto Pomagać” w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- finalistka Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Europejskiej (Nutka Poliglotka);
- 2 finalistów Ogólnopolskiego Festiwalu „Tęczowe piosenki” Jana Wojdaka.
• Konkursy wojewódzkie
- 2 finalistów w Małym konkursie recytatorskim „Świat jest
teatrem”;
- finalista grupa „eŁforia” w Przeglądzie najciekawszych widowisk Inspiracje poezją Kamila Ildefonsa Gałczyńskiego;
- 1 wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Inspiracje poezją
Kamila Ildefonsa Gałczyńskiego”;
- 2 wyróżnienia w Koncercie laureatów 35 Małego konkursu
recytatorskiego;
- 5 laureatów Konkursu Matematycznego ,,Szpak”;
- III miejsce w konkursie plastycznym Faraon B. Prusa tajemnice starożytnego Egiptu;
- w Tabliczce mnożenia I miejsce i II miejsce w konkurencji
,,Super Prymus” i IV miejsce w konkurencji ,,Olimpijczyk”
oraz I i dwa III miejsca w konkurencji ,,Krzyżak”;
- wyróżnienie w 19 Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Świat jest teatrem”;
- 2 finalistów w Małym Konkursie Recytatorskim.
• Konkursy Diecezjalne
- I miejsce w VIII Diecezjalnym Dziecięcym Festiwalu
piosenki religijnej - zespół Promyki Maryi;

- 4 finalistów XIV Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej
„Słudzy miłosierdzia. Misja osób konsekrowanych w diecezji sandomierskiej widziana oczyma dzieci i młodzieży” konkurs plastyczny.
• Konkursy okręgowe
- 5 laureatów w Konkursie matematycznym Szpak;
- II miejsce w IX festiwalu piosenki religijnej - zespół
Promyki Maryi.
• Konkursy powiatowe
- I miejsce grupa „eŁforia” (nominacja do etapu wojewódzkiego Powiatowy przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych);
- I miejsce Promyki Maryi w XVIII powiatowym przeglądzie
kolęd i pastorałek;
- I miejsce i 3 miejsce w eliminacjach powiatowych 35
Małego konkursu recytatorskiego;
- I, II, III miejsce w kategorii solista (klasy I-III) w XVII
Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej;
- I, II, III miejsce w kategorii zespół (klasy I-III) w XVII
Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej;
- II miejsce w XIV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej
i religijnej - klasy IV-VI;
- IV miejsce drużynowo w IV ogólnopolskim turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
- III miejsce w „20. Jesiennym konkursie recytatorskim” „QUO VADIS”.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
• I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół za rok
2015/2016
• IV miejsce w Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym w Słubicach (najwyższe w historii naszego
województwa)
• Indywidualny sukces Patryka Tylusa, który został IV
zawodnikiem w kraju w czwórboju la. W Łodzi zdobył
Mistrzostwo Polski w rzucie Piłką Palantową oraz jako
reprezentant Polski brązowy medal w Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym w Łowiczu.
• Antek Roku dla drużyny z klasy sportowej VI b oraz
opiekuna p. Zbigniewa Czajkowskiego
• III, IV miejsce 11 Listopada,, Bieg Niepodległości”
w Stalowej Woli;
• I miejsce w Sztafetowych biegach przełajowych chłopców
- etap powiatowy i rejonowy; III miejsce - etap wojewódzki;
• I miejsce w zawodach „Z podwórka na Stadion” o puchar
Tymbarku - kl. V - etap gminny i powiatowy;
• I miejsce w badmintonie - etap powiatowy (chłopcy
i dziewczęta); III miejsce w etapie rejonowym (chłopcy),
IV miejsce w etapie rejonowym (dziewczęta);
• VI miejsce w Pływaniu - Sztafety - etap wojewódzki;
• V i XIII miejsce w ogólnopolskich II Halowych
Mistrzostwach Polski Czwartków LA;
• I miejsce - szachy - etap powiatowy;
• I miejsce (etap powiatowy), III miejsce (etap rejonowy) Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt;
• I miejsce w pływaniu indywidualnym dziewcząt - etap
rejonowy; VIII w etapie wojewódzkim;
• I miejsce (etap powiatowy), V miejsce (etap wojewódzki) Pływanie sztafety dziewcząt;
• I miejsce w etapie powiatowym i XII miejsce w etapie

wojewódzkim - szachy;
• I, II. III miejsce w indywidualnym tenisie stołowym (kl. IV
oraz V-VI) - etap gminny; V miejsce - w etapie powiatowym
(kl. IV);
• V miejsce w punktacji szkół Rocznik 2004;
• IV miejsce Rocznik 2005 w Wojewódzkich indywidualnych
biegach przełajowych.
W szkole realizowano następujące projekty i programy
edukacyjne i profilaktyczne:
• Program o zasięgu międzynarodowym: E Twinning
• Programy o zasięgu ogólnopolskim: Elementy kampanii Ja czytam!, „Szklanka mleka, „Owoce i warzywa w szkole",
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, Szkoła Promująca
Zdrowie, ramach którego zrealizowano wiele działań ( m. in.:
szkolenie dla uczniów klas pierwszych z pierwszej pomocy,
warsztaty kulinarne, udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” ), „Szkoła dobrze wychowana”, „Moje dziecko
idzie do szkoły”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”:
• Programy gminne: „Aktywnie i zdrowo”, ,,Poznaj swój
kraj zdrowy i kolorowy”.
• Projekty szkolne: „Biegam bo lubię”, ,,Zdrowo i wesoło”,
„Poznaj polskich noblistów, Zbiórka zużytych baterii, we
współpracy z firmą REBA, „Czytam, bo lubię"
Prowadzono systemowe działania na rzecz uczniów
uzdolnionych.
Zorganizowano Dzień Promocji Talentów oraz Dzień
Otwarty Szkoły dla przedszkolaków. Przyjęto nowych
członków do Kręgu Młodych Talentów.
W szkole prężnie działa Koło Wolontariatu, które w ramach realizacji swoich zadań zorganizowało i przeprowadziło oraz włączyło się w akcje charytatywne: „Opuszczony grób”, Zbiórka plastikowych nakrętek, w ramach
pomocy w rehabilitacji chłopcu choremu na autyzm, ,,Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”
Oprócz udziału w w/w akcjach uczniowie chętnie włączali
się następujące akcje
- szkolne:
1. „Anioł dla Afryki” Pomoc dla Delfhine Sylvanie i uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka.
2. Marzycielska Poczta Wysyłanie kartek z życzeniami
chorym dzieciom.
3. Pomoc polskim dzieciom w Równem na Ukrainie.
Zebranie słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych.
4. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. Zbieranie karmy,
koców, misek, zabawek dla bezdomnych zwierząt.
- środowiskowe:
1. Pomoc w zorganizowaniu choinki noworocznej dla
stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych „Wawrzynek”
Przygotowanie części artystycznej styczeń.
2. Adwentowy dar serca zorganizowana przez Par. św. Jana
Chrzciciela dla Wiernych parafii w Kamerunie.
3. Pomagamy misjom. Zakupienie szczepionek dla dzieci
w Kamerunie.
- ogólnopolskie
1. Kolędnicy Misyjni - Pomoc dla dzieci z krajów misyjnych.
2. Góra Grosza - Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji.
3. Przywróćmy Dzieciom Uśmiech - Pomoc dzieciom
przebywającym w rodzinnych domach dziecka.
4. Pajacyk - Pomoc dzieciom głodującym.
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Raport z działalności Gminy Janów
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
- Konkursy przedmiotowe
Laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty została rekordowa liczba
7 uczniów naszego gimnazjum:

Ponadto duża grupa uczniów gimnazjum otrzymała tytuł
finalisty konkursu przedmiotowego, w tym dwoje uczniów
z klas I i II, którzy mają szansę powtórzyć sukces w przyszłym
roku. Byli to:
konkurs biologiczny- Bielak Krzysztof; konkurs chemicznyKarwatowska Julia; konkurs języka angielskiego- Albiniak
Katarzyna, Majkowska Natalia, Adamaszek Julia; konkurs
języka niemieckiego- Karwatowska Julia, Łukasz Krzysztof
- Stypendyści
Trzy uczennice otrzymały stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w kategorii
muzyka - Aleksandra Hulak 3b, Julia Kierepka 3e, Aleksandra
Małek 1b
- Nagrody Burmistrza Janowa Lubelskiego - „ANTEK
ROKU 2015/16”
> kat. TALENT ROKU - Majkowska Magdalena (talent
naukowy);
> kat. TALENT ROKU - Łukasik Izabela (talent artystyczny).
- Konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim:
> Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”- wyróżnienie:
Agnieszka Chmiel, Wojciech Ciupak, Aneta Krawczyk;
> Ogólnopolski Konkurs Literacki - „Święty Mikołaj
w oczach współczesnych dzieci i młodzieży” - Oliwia
Sosnówka - 2 miejsce;
> Polsko- Ukraiński Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO 2016”Karol Kret - 3 miejsce;
> 22. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks.
Kazimierza Szwarlika w Będzinie- Małek Aleksandra finalistka;
> XXI Ogólnopolski Festiwal Kolęd - Aleksandra Małek 1 miejsce, Aleksandra Hulak- 2 miejsce;
> XXI Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”Aleksandra Małek - 3 miejsce;
> XV Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci
i Młodzieży „Matka Ziemia” w Pysznicy: konkurs plastyczny
– Magdalena Ziółkowska – 1 miejsce, Agnieszka Chmiel
wyróżnienie, konkurs literacki – Diana Kołodziej - 2 miejsce;
> Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„POGODNA NUTKA im. Marka Sochackiego”- Aleksandra
Hulak- 2 miejsce;
> XVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni - Piosenki Patriotycznej Ludowej i Tańca Ludowego w Głowaczowie- Aleksandra
Małek - 1 miejsce;
> II Puchar Kraju Karate Tradycyjnego Fudokan Przemysław Król - 2 miejsce;
> XVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów
i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY”- Aleksandra Hulak Nagroda Wojewody Lubelskiego;
> Ogólnopolski Festiwal Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm
i Melodia”- Aleksandra Małek – 2 miejsce;
> XXI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Jarosław
2016- A. Hulak- 1 miejsce, A.Małek- 3 miejsce;
> VI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej Aleksandra Małek – 1 miejsce;
> Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALBUS w Warszawie- laureaci: Adrianna Machulak, Arkadiusz Kniaź,
Katarzyna Bielak, 8 osób – wyróżnienia;
> Konkurs plastyczny „Francja na plakacie” - Lublin Magdalena Hunicz- 1 miejsce;
> konkurs pt. „Znam mojego Patrona” w ramach spotkania
szkół im. Jana Pawła II diecezji sandomierskiej- Katarzyna
Bielak- 1 miejsce.

18.

Zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim:
- Wojewódzka Spartakiada Dzieci i Młodzieży w Szachach
Indywidualnych w Tomaszowie Lubelskim - Natalia Powęska
- 1 miejsce, Patrycja Oświęcimska i Mateusz Powęska - 4 m.,
Hubert Dębczak - 8 miejsce.
- Indywidualny Wojewódzki Turniej Szachowy z okazji 90lecia PZSz - Natalia Powęska - 2 m., Hubert Dębczak 5 miejsce.
- Wojewódzka Olimpiada Dzieci i Młodzieży do lat 16 szachy- Patrycja Oświęcimska, Mateusz Powęska - 4 miejsce.
- Wojewódzka Gimnazjada w Indywidualnych Mistrzostwach
LA w konkurencji: bieg na 300 m. dziewcząt.- Klaudia Siczek
- 6 miejsce.
- Wojewódzka Gimnazjada w Dwuboju- 5 osób - 8 miejsce.
- Wojewódzka Gimnazjada - Indywidualne Mistrzostwa
Lekkoatletyczne - Kamil Łukasik- 2 miejsce, Klaudia Siczek
- 9 miejsce, A.leksandra Szmidt - 12 miejsce.
- Wojewódzka Gimnazjada Szkolnej Ligi La dziewcząt - 11
osób - VIII miejsce.
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:

CZĘŚĆ JĘZYKOWA- JĘZYK ANGIELSKI

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

WAŻNE WYDARZENIA
- Akcje Szkolnego Koła Wolontariatu:
> Udział w akcji charytatywnej „SZKOŁO POMÓŻ I TY” zbiórka pieniędzy dla dzieci niepełnosprawnych;
> Akcja „Włosem w raka” - bezinteresowne przekazanie
własnych włosów na peruki dla dzieci chorych na nowotwór;
> Zbiórka darów dla polskich dzieci z Ukrainy, z parafii
w Równem (książki polskie, przybory do pisania, słodycze,
zabawki);
> Akcja: „Zadbamy o zapomniane groby”;
> „Wawrzynkowy Dzień Dziecka” w naszym gimnazjum część artystyczna „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz
poczęstunek dla wszystkich gości;
> Odwiedziny wolontariuszy ze stroikami i życzeniami
Bożonarodzeniowymi w domach starszych i samotnych
mieszkańców Janowa Lubelskiego;
> Zbiórka nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia
w Lublinie;
> Zbiórka i przekazanie funduszy osobom niepełnosprawnym
i potrzebującym pomocy tj. artystom z Raciborza malującym
ustami i nogami.
- Realizacja projektu „Hate Over - Jestem wolny od mowy
nienawiści”. Projekt miał na celu zmniejszenie zjawiska
stosowania mowy nienawiści w Internecie wśród
gimnazjalistów z terenu woj. lubelskiego i podkarpackiego.
- Warsztaty językowe na Malcie.
- Uczniowie z najlepszymi wynikami nauczania z języka
angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego

korzystali z warsztatów językowych organizowanych przez
Instytut Lingwistyki Stosowanej w ramach Drzwi Otwartych
UMCS w Lublinie.
- Zajęcia dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli
i rodziców nt. „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia
związane z cyberprzemocą”.
- Zorganizowanie II powiatowego „Andrzejkowego
Turnieju Szachowego”.
- Realizacja projektów profilaktyczno- edukacyjnych: „Bądź
aktywny na co dzień”, „Decydujesz - Zyskujesz” oraz
„Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc” - program
realizowany przez Gminę Janów Lubelski na zlecenie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”.
- Montaż słowno- muzyczny pod hasłem „Bóg, Honor,
Ojczyzna” z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
dla mieszkańców miasta i przybyłych gości przedstawiony
pod obeliskiem Tadeusza Kościuszki.
- Uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych: np. do
Lublina na spektakl „Romeo i Julia” oraz „Książę i żebrak”,
na pokazy z fizyki i chemii na UMCS, do Warszawy
- zwiedzanie
gmachu Telewizji Polskiej i stadionu
narodowego.
- Przedsięwzięcie promujące czytelnictwo - „Sięgając
Gwiazd”.
- Bal gimnazjalny 2016 z udziałem gości, uczniów
i rodziców.
- Wychowawcy wraz z pedagogiem szkolnym realizowali
Ogólnopolską Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
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Lubelski za 2016 r. Część II - EDUKACJA
Osiągnięcia przedmiotowe i artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
- konkurs języka polskiego - etap szkolny 5 uczniów,
- konkurs historyczny - etap szkolny 5 uczniów,
- konkurs matematyczny - etap szkolny 2 uczniów, 1 uczeń na
etapie okręgowym, przygotowywana przez p. Barbarę
Haliniak,
- konkurs ortograficzny - etap szkolny 3 uczniów, 1 uczeń na
etapie okręgowym - przygotowywana przez p. Lucynę Świta,
- konkurs przyrodniczy - 6 uczniów w etapie szkolnym,
2 uczniów na etapie okręgowym, przygotowywane przez p.
Marię Tomczyk.
W Konkursie matematycznym „Szpak” wzięło udział
5 uczniów, w tym na etapie wojewódzkim 1 uczeń uzyskał
tytuł finalisty.
Konkursy języka angielskiego „ALBION 2016”:
- etap szkolny - udział wzięło 6 uczniów;
- etap powiatowy w PSP w Janowie Lubelskim - udział wzięło
4 uczniów, 1 uczeń otrzymał wyróżnienie.
Konkursy ogólnopolskie
W konkursie w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” wyróżnienie otrzymała Sylwia Szczepanik uczennica kl. V. (p. Maria Tomczyk).
W konkursie meditest i ekotest uczniowie pod czujnym
okiem p. Marii Tomczyk zdobyli po 2 wyróżnienia.
Konkursy sportowe:
- Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar

Tymbarku” U-8 - III miejsce w woj. lubelskim. Julia Pawlos
z Ujścia wybrana najlepszym bramkarzem turnieju;
- Turniej indywidualny tenisa stołowego dziewcząt i chłopców w kat. młodszych i starszych - Agata Łukasik zajęła
13 miejsce w województwie lubelskim;
- Turniej drużynowy tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
w kat. młodszych i starszych;
- Turniej piłki nożnej „O puchar premiera RP” Orlik V miejsce
w województwie;
- Konkurs strzelecki o puchar Starosty II miejsce
- Konkurs sportowy ”Dorównaj Justynie Kowalczyk” - nordic
wal king.
Konkursy plastyczne:
”Barwy jesieni” - udział wzięło 23 uczniów;
”Kartka świąteczna przyrodą malowana” - udział wzięło
ponad 50 uczniów;
”Kartka świąteczna z lasem w tle” - udział wzięło ponad 50
uczniów;
Konkurs plastyczny organizowany przez KRUS w Janowie
Lubelskim - „Bezpieczna praca na wsi”;
Konkursy recytatorskie:
„Rysunek wierszem malowany” - organizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Janowie Lubelskim
Jesienny konkurs recytatorski - JOK w Janowie Lubelskim
Konkurs wiedzy prewencyjnej ”Jestem bezpieczny”
organizowany przez policję - udział wzięło 6 osób, I miejsce
w gminie i II miejsce w powiecie.

Konkursy muzyczne:
Konkurs piosenki patriotyczniej i religijnej - 1 osoba Mateusz Małek III miejsce
„Śpiewać każdy może” - 1 osoba, Julia Pawlos z kl. II
wyróżnienie; Mateusz Małek II miejsce
Konkurs kolęd i pastorałek - 1 osoba; Mateusz Małek wyróżnienie
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
II miejsce w gminie zajęła drużyna w składzie: Angelika
Tarka z kl. VI, Hubert Kiszka z kl. VI,
Urszula Powęska i Kacper Biżek z kl. V.
W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, 3 uczniów z kl.
VI otrzymało tytuł „Super Wolontariusz”: Agnieszka Bielak,
Paweł Startek, Angelika Tarka.
Organizowano również konkursy wewnątrzszkolne takie
jak konkurs czytelniczy, mitologiczny, na bajkopisarza,
mistrza ortografii i kaligrafii.
W bieżącym roku szkolnym uczennice klasy I i III biorą
udział w I turnieju piłki nożnej dziewcząt w ramach projektu PZPN pod egidą FIFA (V drużyn w województwie).
Ponadto realizowane były różne projekty we współpracy
z instytucjami powiatowymi i gminnymi: „Pierwszy
dzwonek”, Śnieżnobiały uśmiech”, „Stop cyberprzemocy”,
„Mnemotechniki - techniki skutecznego uczenia się”,
„Mnemingokoki”.

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim
W 2016 roku do Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Łążku Ordynackim uczęszczało 32 uczniów
do klas „0”-VI, do oddziału przedszkolnego „poniżej 0” od
stycznia do czerwca uczęszczało 12 dzieci, natomiast od
września – 8 dzieci. W ramach nauczania domowego od
stycznia do sierpnia zapisanych było 13 polskich dzieci
mieszkających poza granicami kraju, a od września szkoła
przyjęła łącznie 28 dzieci.
Na przełomie 2015 i 2016 roku szkoła uczestniczyła
w projekcie „Moje wnuki w sieci”, realizowanym przez
Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz”
we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ten miał na celu aktywizację starszego pokolenia
oraz wykorzystanie jego doświadczenia i wiedzy, by
zapobiegać zagrożeniom, które niesie ze sobą Internet. Od
maja do listopada 2016 roku szkoła realizowała projekt
„Kulturalny, naukowy i szachowy zawrót głowy”, finansowany ze środków gminnego funduszu antyalkoholowego.
W ramach projektu zorganizowano pozalekcyjne zajęcia
szachowe, których celem było rozpowszechnianie gry

w szachy oraz rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez naukę
logicznego myślenia. Wynikiem tego był udział naszych
uczniów w Andrzejkowym Turnieju Szachowym zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Pomimo tego, iż nasi uczniowie nie zajęli czołowego
miejsca, gdyż ciężko jest rywalizować z gimnazjalistami, to
jednak warto wspomnieć, że najmłodszym uczestnikiem
konkursu był wychowanek klasy „0” naszej szkoły Martyna Alan. Zaś w naszej szkole odbył się Mikołajkowy
Turniej Szachowy z udziałem dzieci ze Szkoły Języków
Obcych w Janowie Lubelskim.
Każdego roku uczniowie biorą również czynny udział
w konkursach recytatorskich organizowanych przez JOK
(Jesienny Konkurs Recytatorski – wyróżnienie dla Anny
Tomeckiej) oraz w rozgrywkach sportowych tenisa
stołowego (Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego I miejsce Aleksander Powęska i Michał Powęska;
Powiatowy Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego V miejsce Aleksander Powęska i Michał Powęska).
W 2016 roku, uczennica klasy V Weronika Kubasiewicz,

zajęła II miejsce w XVII Powiatowym Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej i Religijnej zorganizowanym przez JOK
w Janowie Lubelskim oraz wzięła udział w Rejonowym
Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie.
Weronika jest niezwykle utalentowana artystycznie, a
swoim przepięknym śpiewem uświetnia niejedną
uroczystość zorganizowaną w szkole. Z kolei chłopcy
bardzo chętnie uczęszczają na treningi piłki nożnej do
szkółki piłkarskiej „Janowski Orlik” oraz na zajęcia
sportowe piłki nożnej organizowane przez GOKSTiR
w Jarocinie. Wraz ze swoimi drużynami zaczęli odnosić
pierwsze sukcesy (I miejsce drużyny „Janowski Orlik II”
w turnieju „Z Podwórka na stadion o puchar Tymbarku”).
Nasi uczniowie systematycznie uczestniczą w nauce
pływania, korzystają z obiadów oraz programów „Szklanka
mleka ” i „Owoce i warzywa w szkole”.
Szkoła stara się o integrację środowiska lokalnego poprzez
organizację różnych imprez i uroczystości szkolnych, m.in.
Dzień Rodzinki i Dzień Babci i Dziadka.
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"Damy ci kwiatek... na szczęście"
- spotkanie na Dzień Kobiet w Janowskim Ośrodku Kultury
We wtorkowy wieczór tj. 7 marca br. w Janowskim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
które zostało zorganizowane przez przedstawicieli lokalnych
struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego: Piotra Rzetelskiego – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Bartosza Piecha – Radnego Rady Powiatu. Mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu młodych solistów: Eli Jakubiec,
Bartka Rząd, Eweliny Gąska, występu grupy kabaretowej:
„Grzeczne Chłopaki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, duetu rodzinnego w wykonaniu Jerzego i Patryka

Mazur. Ponadto tego wieczoru rozbawiali nas: Kinga Tylus,
Patrycja Krzysztoń, Bartek Ostrowski, Maciek Kędziora,
Bartek Rząd. Niezwykle trudno być kobietą. Przekonaliśmy
się gdy słuchaliśmy występów: skecz „Wakacje na niby”,
”Przychodzi kobieta do lekarza”, „Rozstanie”, „W obronie
kobiety”, „Prezent na dzień mężczyzn”. Na scenie zaprezentowali się również mali wykonawcy, wykonując taniec: Olek
Wojsznarowicz, Igor Trojanowski, oraz Ci bardziej dorośli,
jak: Edyta Zimak, grupa „Swag Queen”, czy taniec zaprezentowany przez dziewczyny pt. „Dwórki Królowej Lodu”.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Janowskim Ośrodku Kultury zakończył miły prezent – tulipan, który otrzymała każda
kobietka uczestnicząca w uroczystości. Ponadto Panie otrzymały życzenia od Krzysztofa Hetmana - Posła do Parlamentu
Europejskiego. Dodajmy, że spotkanie pod kątek artystycznym zostało przygotowane przez Krystynę Wójcik i Jadwigę
Wieżyńską – instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury
w Modliborzycach. W spotkaniu wystąpiły dzieci i młodzież
z Powiatu Janowskiego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dzień Kobiet w Hotelu „Janów”
Wspólnota Samorządowa zorganizowała dnia 5 marca br.
obchody Dnia Kobiet w Hotelu „Janów”. Na uroczystość
przybyło ponad dwieście kobiet z powiatu janowskiego oraz
Biłgoraja. Radni powiatu Stanisław Mazur, Janusz
Lewandowski, Wiesław Dyjach przy wsparciu kolegów
sprawnie zorganizowali spotkanie. Ważnym atutem

atmosfery było wybrane miejsce - sala balowa, dużą role
odegrała też oprawa artystyczna w wykonaniu muzyka
i śpiewaczek z Ukrainy. Po krótkim wprowadzeniu przez
Stanisława Mazura i kilku minutach śpiewu i muzyki,
panowie pośpieszyli wręczać kobietom kwiaty. Wśród tych
dżentelmenów znalazł się także Zbigniew Widomski

Dyrektor Szpitala Wojskowego w Rzeszowie, w latach
ubiegłych Dyrektor Szpitala w Janowie Lubelskim.
Uroczystość była dobrą okazją do rozmów i spotkań
z koleżankami i znajomymi przy lampce wina, ciastku i dobrej
muzyce.
Tekst i foto: Jan Machulak

Apogeum Dnia Kobiet
Janowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości kierowane
przez Posła RP Jerzego Bieleckiego zorganizowały uroczyste
obchody Dnia Kobiet. W Janowskim Ośrodku Kultury
przedstawiciele PiS spotkali się z kobietami, które zostały
zaproszone na film La La Land (2016).

Po złożeniu kobietom życzeń i odśpiewaniu sto lat, panowie
opuścili salę widowiskową i oczekiwali z kwiatami na
zakończenie seansu filmowego.
Koszty wynajęcia sali i opłacenie seansu ponieśli
organizatorzy. Trzeba zaznaczyć, że ukłon w stronę kobiet

spotkał się aprobatą, o czym może świadczyć tak liczna
obecność kobiet.
Po filmie mężczyźni prześcigali się w składaniu życzeń
i wręczaniu kwiatów.
Tekst i foto: Jan Machulak

Słowa i muzyka, czyli Dzień Kobiet Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Słowa i muzyka – nieodłączne towarzyszki, które
sprawiają, że nasze życie malowane jest w kolorowych
barwach. Słowa - te najpiękniejsze w recytowanych
wierszach autorstwa Ryszarda Martyny przeplatanych
śpiewem Michała Kulpy zapisały się jak czas wspomnień,
marzeń i nadziei. To wyjątkowe spotkanie - Dzień Kobiet
zostało zorganizowane dnia 7 marca br., przez Oddział
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
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i Inwalidów w Janowie Lubelskim z Przewodniczącą Zofią
Widz-Baryła. Koncert w wykonaniu Michała Kulpy
w towarzystwie Ryszarda Martyny był wspaniałym
prezentem dla zgromadzonych Pań.
Repertuar był bardzo urozmaicony, Pan Martyna przedstawił
nie tylko swoje wiersze, ale i fraszki, które rozbawiły
zgromadzonych gości. Natomiast wystąpienie Michała
Kulpy sprawiło, iż w niejednym oku zakręciła się łza… Tego

dnia oprócz życzeń dla wszystkich Pań, były także kwiaty
wręczane przez Panów.
Na zakończenie spotkania wystąpił Teatr Tradycja
przedstawiając spektakl teatralny – bajkę dla dzieci, która
została „zrealizowana” w 2015 roku w wielu przedszkolach
i szkołach na terenie Powiatu Janowskiego, a po raz
pierwszy przed taką publicznością - członkami Związku.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże…
Dzień Kobiet oczami przedszkolaków
Bardzo dobrze znamy powiedzonko „Idę
do miasta kupić coś na ból głowy. Torebkę,
nowe buty, kosmetyki, czy coś”. Z myślą
o zbliżającym się Dniu Kobiet, postanowiłam odwiedzić najmłodsze kobietki
naszej gminy, czyli przedszkolaki. Wizyta w
przedszkolu należała do jednych z najmilszych. Dowiemy się, jakie prezenty
chcieliby otrzymać przedszkolaki na Dzień
Kobiet, a co najważniejsze, co mogą
podarować najbliższym.
„Mieć z pól kilo biżuterii, kapelusze takie
duże…”
Małym kobietkom marzą się sukienki, a nawet korony. Jak zaznaczyła jedna mała
rozmówczyni „mam już ładną sukienkę,
teraz chciałabym dostać koronę”. Ci najmłodsi myślą także o wyjątkowych
prezentach, takich jak uśmiech, przytulenie,
miłe słowa, a nawet dobre zachowanie. Bo
jak sami mówią „czasem lubią narozrabiać”.
Najmłodsi podkreślili „w tym dniu trzeba się
grzecznie zachowywać”.
„I od stałych wielbicieli wciąż dostawać
listy, róże”

Klub Pracy
Twórczej to nie
tylko spotkania
z tradycją…

Kwiaty, kwiaty, a dokładnie bukiet róż o takim prezencie dla siebie myślą małe
kobietki i taki prezent podarowałyby swoim
najbliższym, jak: mamom, babciom, czy
ciociom. Róże oczywiście muszą być koloru

czerwonego. Jeśli już mowa o kwiatach,
najmłodsi myślą, aby takimi obrazkami
udekorować także laurkę. Laurka będzie
bardzo kolorowa z życzeniami „wszystkiego
najlepszego”.

„Być kobietą w dobrym stylu”
Natomiast mali mężczyźni myślą o bardziej
kosztownych prezentach dla swoich mam.
Oprócz kwiatów, laurek, prezentem będzie
samochód, i to nie zabawka, ale jak
podkreślił czteroletni chłopczyk będzie to
czerwona mazda. Jego koleżanka z grupy
pragnie podarować swojej mamie słodycze,
i to jak najwięcej. Trudno nie mówić tu o
dość oryginalnym prezencie, gdy najmłodsi
myślą, że idealnym podarunkiem mogły być
klocki, gra, lalka, koń na pilota, koń ze
skrzydłami, czy też żywe zwierzątko.
„Może muzą dla poetów, adresatką
wielkich wzruszeń”
Takie stwierdzenie nasuwa się, gdy rozmawiam z przedszkolami i słucham ich opowieści, jak to dobrze być kobietą, ponieważ:
„kobiety mogą nosić spinki, mieć długie
włosy, malować oczy, usta, paznokcie, nosić
sukienki, i… zawsze mieć przy sobie
perfumy”. Przedszkolaki zaznaczyły w rozmowie: „Dzień Kobiet to dzień każdej
dziewczynki, czyli mamy, babci, siostry,
cioci”, dodając „to także nasze święto”.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Czy trudno wcielić się w kobietę?” w Zespole Szkół Technicznych

W każdy wtorek w godzinach popołudniowych (o 16.00) w Janowskim Ośrodku
Kultury spotyka się tradycja ze współczesnością, a dokładnie mowa o warsztatach
rękodzieła. Spotkania prowadzone są pod
kierunkiem Lidii Tryka - instruktor ds. folkloru JOK. Jak zaznacza Pani Lidia: „obecnie
Kub Pracy Twórczej skupia ponad 20 osób
z terenu naszej gminy. W klubie spotykają się
osoby, które hobbystycznie zajmują się różnego rodzaju twórczością związaną z kulturą
ludową”. Wspólne pomysły przeplatane
z pracą twórczą przynoszą efekty. W postaci
małych arcydziełek. A jest to…szkatułka ozdobiona kwiatami zrobiona w technice
decoupage i sospeso. Buteleczki, kieliszki,
nawet stara filiżanka nabiera innego wizerunku. Materiały to: serwetki, klej, wstążki,
kredki, pędzelki i oczywiście dobry humor.
Na kolejnych spotkaniach Panie z Klubu Pracy Twórczej przygotowują się małymi krokami do Świąt Wielkanocnych. Tworzą piękne,
kolorowe pisanki, palmy, stroiki, wyplatają
koszyczki, robią kartki świąteczne. Każde
spotkanie wnosi nie tylko nowe pomysły, ale
rodzi pytanie związane z tradycją i kulturą,
która jakże bogata jest w symbolikę. Klub
Pracy Twórczej zaprasza w każdy wtorek
o 16.00 na spotkanie z tradycją, na wspólne…
rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni
i sprawności manualnych, na popularyzację
twórczości artystycznej Ziemi Janowskiej.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Na wyżej postawione pytanie długo nie
trzeba szukać odpowiedzi, gdyż najlepiej
wiedzą to Panowie, uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
którzy pewnego dnia tj. 8 marca br., wcielili
się w rolę kobiet. Gdyby Adam Mickiewicz
żył w czasach współczesnych do słów
swojego wiersza „Kobieto! Puchu marny!
Ty wieczna istotą! Postaci twojej zazdroszczą anieli”, być może dopisałby dalsze
słowa: „ona jest ze snu, a ubrana w codzienność”. Niewątpliwe w „taką codzien-

ność” ubrana była bohaterka skeczu zaprezentowanego przez uczniów. W rolę kobiety
o imieniu Bunia wcielił się Karol Powrózek,
towarzyszył mu Damian Siwek oraz Rafał
Woźnica i Jakub Kuśmierz.
Po raz kolejni uczniowie ZST wykazali się
niezwykłą kreatywnością. Młodzież wykazała się talentem aktorskim prezentując
zabawne skecze. Ponadto miłym prezentem
dla Pań były piosenki nawiązujące tematem
do „tego dnia” wykonane przez szkolny
zespół muzyczny. Z tego co wiadomo -

„Panowie starali się, aby apel do końca był
przygotowany w tajemnicy i aby był
niespodzianką dla wszystkich Pań”.
Akademia przygotowana po opieką nauczycieli: Jarosława Mędrka, Jarosława Drzazgi,
Michała Wołoszynek, w tym kabaret przez
Panią Beatę Łukasik rozbawiał do łez
zgromadzoną publiczność. Dodajmy, że tuż
przed występem, uczniowie z IV klas Technikum wręczyli Paniom - Nauczycielkom
róże.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Szlakiem janowskich kawiarni i pubów
Spacer po mieście oświetlonymi latarniami, przykryty
puchem wiosennej mgły. Dzisiaj wyruszamy szlakiem
janowskich kawiarni i pubów. Na początek Cela Caffe &
Restaurant, Sligo Pub & Restaurant i Restauracja & Caffe
Piwnica.
Idziemy w kierunku Parku Miejskiego. Przechodzimy jedną
z alejek (obok fontanny), kolejno obok pomnika Tadeusza
Kościuszki. Przystajemy przy ulicy Ogrodowej. Zapach
kawy niesie się od lokalu z widniejącym napisem Cela Caffe
& Restaurant. Wchodzimy do środka. W tle leci nastrojowa
muzyka, która wypełnia lokal. Cela Caffe & Restaurant
została otworzona w 2014 roku. Bardzo klimatyczne miejsce, interesujące wnętrze. Kuchnia… goście zachwalają nie
tylko smak, ale i podanie samego dania, wykwitnie. Ponadto
polecają polędwiczki w sosie śmietankowo - grzybowym,
stek, sałatkę z kozim serem, makarony, frytki, zupę meksykańską podawaną z grzankami. Latem Cela Caffe & Restaurant zaprasza swoich gości do ogródka. Właścicielem lokalu
jest Pan Tomasz Nowak. Lokal umiejscowiony przy ulicy
Ogrodowej z widokiem na Park Miejski nadaje temu miejscu
specyficzny charakter, by powiedzieć tu słowami piosenki
Ireny Jarockiej: „Stolik nasz w nieważkości lamp krąży tu,
krąży tam. Filiżanki – białe ptak lecą wprost w kolorowy
dym, płyną w nim, giną w nim. Pan i pani zaszeptani, któż to
wie, gdzie naprawdę są, ona z nim i on z nią”.
W poniedziałkowe popołudnie wybieramy się na spacer na
Rynek Starego Miasta. Idziemy ulicą Kilińskiego, po prawej
stronie dostrzegamy napis Sligo Pub& Restaurant. Nazwa
lokalu pochodzi od miasta w północno - zachodniej Irlandii
w prowincji Connacht, stolica hrabstwa Sligo. Nazwa miasta
w języku irlandzkim (Sligeach) oznacza „muszlowe miejsce”. Janowskie „Sligo” to miejsce, w którym przeszłość
spotyka się z teraźniejszością. To właśnie tutaj naszą uwagę
przykuwają archiwalne zdjęcia Janowa Lubelskiego, które
zdobią ściany lokalu. Siadamy przy małym stoliku, do
którego dosiada się spokój i zamyślenie. Przypomnijmy, że
lokal został założony w 2008 roku. Jak podkreśla właściciel
Pan Artur Kaproń „wystrój Sligo zmienił się od maja 2015
roku. Teraz jest tutaj więcej tzw. dodatków z drewna.
Zależało mi, aby lokal przypominał miejsce, w którym
można napić się dobrej kawy, zjeść swoje ulubione danie,
czy napić się dobrego drinka. Latem zapraszam do ogródka
piwnego, znajdującego się od strony ulicy Prostej”. To, co wyróżnia Sligo, to kuchnia molekularna i oczywiście mobilny
grill i dania z wędzarni tzw. potrawy z dymu i ognia, przygotowane chociażby pod kierunkiem Mariusza Nowickiego.
Właściciel poleca żeberka, łososia, karkówkę, a także różnego rodzaju sałatki, zupy. Menu „zmienia się” każdego dnia.
Sligo Pub& Restaurant to miejsce, w którym można posłuchać dobrej muzyki. Co roku w Walentynki organizowane są
wieczorki muzyczne. Przykładowo w minionym roku

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ
APEL POLICJI
Policja uczula mieszkańców na oszustów podszywających się pod rzekomych wnuczków, policjantów,
urzędników, hydraulików, czy pielęgniarki. Wciąż pojawiają się nowi naciągacze, którzy wykorzystują naiwność i gościnność głównie osób starszych. Oszuści stosują
różne metody, aby nas okraść. Pod pozorem nadzwyczajnej okazji, nieszczęścia, podając się za krewnych
będących w potrzebie, pracowników społecznych, urzędników lub funkcjonariuszy publicznych, wprowadzają
w błąd swoje ofiary, zyskują ich zaufanie i okradają.
Wyłudzają ogromne kwoty pieniędzy. Informujmy nasze
babcie, dziadków i samotnie mieszkających sąsiadów
o zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Tylko rozsądek i rozwaga w tym przypadku mogą
uchronić nas przed utratą oszczędności życia.
Oszuści wyłudzają pieniądze również metodą na pracownika zawodu społecznego zaufania. Kiedy zadzwoni osoba
podająca się za policjanta, pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych
przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też
o przekazanie jakiejkolwiek gotówki!
Dlatego zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych
- informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy.
Zwróćmy uwagę na zagrożenie wszystkim osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie, aby świadomie mogły reagować kiedy znajdą się w podobnej sytuacji.
Przebiegłość i pomysłowość oszustów jest nieograniczona. W razie zauważenia czegoś niepokojącego prosimy
o pilny kontakt z Policją. Gdy zauważymy obce auta i osoby oferujące coś do sprzedaży starajmy się zapamiętać
jak najwięcej szczegółów - np. numer rejestracyjny
pojazdu i natychmiast zadzwońmy pod nr tel. 997 lub 112.
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w grudniu w Mikołajkowej atmosferze można było
posłuchać kapeli z Zamościa „Północ - Południe”.
Zlokalizowana przy głównej ulicy naszego miasta, ulicy
Zamoyskiego Restauracja & Caffe Piwnica jest kolejnym
miejscem naszych wędrówek. Przypomnijmy, że budynek
został wybudowany przez Ordynację Zamoyską na początku
XVIII wieku i był to budynek mieszkalny, przeznaczony dla
pracowników administracji powiatu. W okresie międzywojennym przy ul. Zamoyskiego 56 mieszkał ówczesny Burmistrz Janowa Lubelskiego, w późniejszych czasach kamienica pełniła funkcje użytkowe, m.in.: funkcjonowała Apteka, kolejno Magazyn Ruchu. W latach 2009 - 2013 budynek
został wyremontowany i odnowiony przez obecnych
właścicieli, gdzie teraz mieści się Restauracja & Caffe
Piwnica. Lokal oficjalnie otwarto we wrześniu 2014 roku.
Do Restauracji & Caffe Piwnica prowadzą schodki.
Wchodząc do środka odczuwa się klimat miejsca. Wystrój
lokalu charakteryzuje się wyglądem starej piwnicy, czyli
ściany restauracji to kamienie, cegły, które są fundamentem
tegoż budynku. Niniejszy wystrój odróżnia Restauracje
&Caffe od innych pubów, kawiarni w Janowie Lubelskim.
„Piwnica” to nie tylko miejsce gdzie można zasmakować
różnych smaków, czy napoi w gronie towarzyskim, to także
miejsce gdzie można potańczyć, spotkać się ze znajomymi
w mniejszym, czy większym gronie. „Piwnica” poleca dania
z grilla, różnego rodzaju sałatki, dania obiadowe, czy pizzę
z pieca wypalanego drewnem. Pan Przemysław Momot właściciel lokalu zaznacza: „serwujemy również makarony,
tradycyjne potrawy jak kwaśnica, czy śledziki. Ponadto na
deser polecam torty, ciasto firmowe pieczone przez nas, czy
naleśniki”. Dodatkową atrakcją Restauracji & Caffe Piwnica
jest fakt, iż jest to miejsce w którym w każdy piątek możemy
wybrać się na koncert zespołu muzycznego, czy też wziąć
udział w zabawie - karaoke. Dla miłośników sportu „Piwnica” zaprasza na różnego rodzaju relacje sportowe, które są
wyświetlane na dużym ekranie. Latem jest możliwość
skorzystania z ogródka piwnego, gdzie także odbywają się
spotkania o charakterze integracyjnym: młodzieży, osób
dorosłych, jak: imieniny, urodziny, jubileusze (parking na
posesji). Zaznaczmy, że restauracja oferuje także dowóz dań
i menu (na terenie Janowa Lubelskiego gratis).
Dziś jest miejscem gdzie spotykają się mieszkańcy miasta,
turyści, nawet przejezdni podróżnicy. Stonowana kolorystyka, drewniane stoły, wygodne krzesła, wystrój tworzy
eleganckie, a zarazem przytulne wnętrza, w którym zostaniemy kilka chwil dłużej…jednakże już za jakiś czas: „uleciał tamten świat, nam się marzy kalkomania z dawnych lat,
dlaczego wracamy wciąż, do starych dobrych czasów, gdy
panią w kawiarni wielbił elegancki pan, gdzie wino w kieliszkach, i niepowtarzalny urok przedwojennych tang?”
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Już niedługo weekend majowy,
czyli jak rozpocząć sezon turystyczny?
W bieżącym roku czeka na nas wiele atrakcji. Już
w maju, a dokładnie 3 maja (środa) uroczyste obchody 246
rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego samego
dnia odbędzie się impreza rowerowa KROSS ROAD
TOUR (start przy JOK), 13 maja (sobotę) wyruszymy po
raz dziewiąty Krajoznawczym Rajdem Rowerowym
„Szlakami Leśnego Skarbca” (organizator Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji), zaś 14 maja (niedziela) czeka na nas
Festiwal Folkloru „Jarmark Janowski” (organizator
Janowski Ośrodek Kultury).
Początek czerwca to czas dla najmłodszych. W tym roku
na Dzień Dziecka zaprasza Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji i Janowski Ośrodek Kultury. Dnia 3 czerwca
(sobota) wyruszymy w Rajdzie Pieszym z Porytowego
Wzgórza nad Janowski Zalew , tydzień później tj. 10
czerwca odbędzie się Bieg Partyzantów (organizator
MOSiR i LO), zaś 11 czerwca, w niedziele będą miały
miejsce uroczystości religijno - patriotyczne, czyli
73.Roczncia Bitwy na Porytowym Wzgórzu (organizator
Starostwo Powiatowe). Natomiast 17 czerwca (sobotę)
odbędzie się największa impreza rowerowa Mazovia MTB
Marathon. W niedzielę 18 czerwca odbędą się Dni Janowa.
Gościem imprezy będzie Jacek Kawalec, który zaśpiewa
dla Państwa m.in. przeboje Joe Cockera.
W lipcu, a dokładnie w dniach od 30 czerwca do 2 lipca
„wyruszymy” do Łążku Garncarskiego na Ogólnopolskie
Spotkania Garncarskie (organizator Muzeum Regionalne).
W tym samych dniach spotkamy się na VII Festiwalu
Muzyki Tradycyjnej „Na Rozstajnych Drogach” (organizator Szkoła Suki Biłgorajskiej). W pierwszym miesiącu
wakacji tj. od 10 – 16 lipca, Janowski Ośrodek Kultury
zaprasza na Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART.

Natomiast w sierpniu, a dokładnie 12- 13 sierpnia Urząd
Miejski w Janowie Lubelski zaprasza na Festiwal Kaszy
Gryczaki. W tych dniach koncertować będą m.in. takie
zespoły jak: Młodzi i Piękni, oraz zespół MIG. Dodajmy, że
w tym roku Festiwal będzie obchodził Jubileusz. To już 15
lat jesteśmy z Państwem na jednej z największych imprez
promocyjnych Janowa Lubelskiego.
Dodajmy, że w tym roku Olek Orkiestra będzie obchodzić
Jubileusz 20.lecia. To już tyle lat...
Poniżej przedstawiamy kalendarz imprez (maj, czerwiec).
Więcej informacji na stronie:
http://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/dlamieszkancow/kalendarz-imprez-2017-roku
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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„Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem… zachwycają.
Sztuka to nie tylko obraz, rzeźba, wiersz, powieść czy fotografia. Sztuka jest każdą fascynacją tym co się robi…”

Wywiad z Leszkiem Waberskim
- instruktorem ds. plastyki Janowskiego Ośrodka Kultury
„Dom kultury to miejsce wielu spotkań, konkursów, turniejów szachowych itp. Tu przewija się spora rzesza ludzi,
która siłą rzeczy styka się z tym co aktualnie jest eksponowane
na ścianach sal wystawienniczych” - zaznacza w rozmowie
Leszek Waberski - instruktor ds. plastyki Janowskiego Ośrodka Kultury, dodając „Dom Kultury to nie szkoła i dzieciom ani
młodzieży nie można narzucić obowiązku uczestniczenia
w zajęciach. Częściej jest tak, że to nie rodzic, a samo dziecko
zgłasza się, zachęcone przez koleżankę czy kolegę”. Pan
Leszek Waberski w Janowskim Ośrodku Kultury pracuje od
14 lat. Jest instruktorem ds. plastyki. Pod jego opieką dzieci
i młodzież rozwijają swoje zainteresowania: rysowanie,
malowanie, rzeźbienie. Zajęcia prowadzone przez Pana
Waberskiego uwrażliwiają charakter młodego człowieka,
uczą koncentracji, kreatywności. Z Panem Leszkiem
Waberskim porozmawiamy o sztukach plastycznych,
a dokładnie o ich odbiorze wśród młodego pokolenia.
W związku z tym na początek zapytamy…
D.K. - Panie Leszku, patrząc na wystawy organizowane
przez Pana w Janowskim Ośrodku Kultury, proszę
powiedzieć, jakie jest „zapotrzebowanie” w Janowie
Lubelskim na obcowanie ze sztuką?
L.W. - Zapotrzebowanie jest takie jaka jest świadomość
i przygotowanie odbiorcy. A z tym jest nie najlepiej i to
w całym naszym polskim społeczeństwie. Jest wąska grupa
osób wierna i stale obecna na wernisażach. Duży udział
w przybliżanie współczesnej plastyki młodemu pokoleniu
mają nasi miejscowi nauczyciele plastyki, a w szczególności
Pani Stefania Wójcik i Pan Krzysztof Biżek. Zbyt mało jest
natomiast widzów świadomie przychodzących na wystawy,
takich, którzy są otwarci na wszelkie pytania, dociekliwi,
takich, którzy potrafią się zadumać patrząc na obraz.
D.K. - Czy można powiedzieć, że Ziemia Janowska jest
krainą ludzi uzdolnionych plastycznie?
L.W. - Mamy wprawdzie w naszym środowisku osoby, które
pozostawiły trwały ślad w wielu miejscach lecz często nawet
nie wiemy lub nie pamiętamy kto jest ich autorem. Przykładem może być wszystkim znana kapliczka na Kruczku, z bardzo ciekawą drogą krzyżową, lecz przypuszczam, że mało kto
wie, że autorem jest Józef Wieleba - absolwent liceum im.
Kenara w Zakopanym, a zarazem mieszkaniec Janowa.
D.K. Czy w Janowie Lubelskim był organizowany plener
malarski, aby uwiecznić piękno Ziemi Janowskiej?
L. W. - Owszem, sześć lat temu odbył się taki plener. Był to
plener malarsko rzeźbiarski. W grupie malarzy gościliśmy
profesjonalnych artystów plastyków. Wśród nich Panie:
Zenonę Olejniczak i Teresę Ziemińską i Panów: Tadeusza
Sobkowiaka i Andrzeja Załeckiego. Byli to twórcy związani

ze środowiskiem poznańskim. Zostali zakwaterowani
w gospodarstwie agroturystycznym w Momotach, gdzie
przez okres trzech tygodni przebywali i tworzyli.
Drugą odrębną grupę stanowili studenci UMCS z kierunku
rzeźby, którzy wybrali sobie Janów na odbycie pleneru rzeźbiarskiego pod opieką Wojciecha Mendzelewskiego - obecnie
prezesa Związku Artystów Plastyków okręgu lubelskiego. To
właśnie podczas tego pleneru powstały rzeźby w piaskowcu
stojące dziś przy budynku JOK-u. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że prace jakie wtedy powstały nie miały nic wspólnego
z pięknem naszego regionu, lecz odzwierciedlały charakter
i styl ich twórców, z czego również należy się cieszyć.
D.K. - W Janowskim Ośrodku Kultury pracuje Pan 14
lat. Jakie największe talenty plastyczne ukształtowane
zostały pod Pana okiem? Czy może Pan wymienić nazwiska tych uczniów?
L.W. - Szczególnie utkwił mi w pamięci mały chłopiec, Damian Rogalski z Aleksandrówki, który trafił do mnie prawdę
mówiąc całkiem przypadkowo. Jego mama przyjeżdżała
z nim do Janowa do szpitala do chorego ojca. Nie chcąc zanudzać dziecka długim wielogodzinnym pobytem w szpitalu,

powierzyła chłopca pod moją opiekę. Jego prace, które
powstawały z wyobraźni były szczególne. Wiedziałem już, że
ten chłopiec ma dar, którego nie powinien zaprzepaścić. Tak
się złożyło, że od tamtej chwili, już systematycznie raz
w tygodniu przyjeżdżał na zajęcia plastyczne realizując program przeznaczony dla młodzieży choć był jeszcze dzieckiem.
Kiedy rozpoczął naukę w gimnazjum nasz kontakt nagle się
urwał. Po kilku latach przypadkowo, dowiedziałem się , że
dostał się do liceum plastycznego w Lublinie. Spotkaliśmy się
dopiero wtedy gdy był studentem pierwszego roku Uniwersytetu Sztuki w Poznaniu. Dziś prawdopodobnie jest już
absolwentem tej uczelni.
I jeszcze jeden szczególny przypadek. Swego czasu, na
zajęcia plastyczne dla młodzieży, uczęszczała bardzo miła
Gosia Florczak. Pewnego razu przyszła z nią koleżanka Joasia
Stodulska, lecz tylko towarzysko, i nie z zamiarem czynnego
uczestniczenia w zajęciach, która po kilku spotkaniach, na
tyle polubiła warsztaty plastyczne, że stała się najbardziej
obowiązkową i sumienną uczestniczką zajęć. Dzisiaj jest już
absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i pracuje
jako projektantka wykorzystując zdobyte umiejętności
i wiedzę.
D.K. - Można powiedzieć, że Pan stał się kreatorem losów
tych młodych ludzi…
L.W. - Te dwa przykłady ilustrują, że czasem trzeba zmierzyć
się z wyzwaniem, aby lepiej poznać siebie i swoje
predyspozycje. Te opisane przypadki, uzmysławiają mi, że
w pewnym sensie stałem się kreatorem losów tych młodych
ludzi. Zazwyczaj jest tak, że gdy się jest w liceum czy
technikum młodzi rozważają - co dalej? A gdy już określą
swój wybór, zastanawiają się czy nie skorzystać z dodatkowych zajęć lub korepetycji, aby sprostać zadaniom
stawianym na egzaminach na studia.
D.K. - Wszędzie tam gdzie umiejętność rysunku studyjnego staje się niezbędna, pomocne w tym są zajęcia przygotowawcze, które Pan między innymi prowadzi…
L.W. - Sam fakt uczestniczenia w nich jeszcze nie otwiera
drzwi na architekturę, rzeźbę czy malarstwo, ale stwarza okazję młodym, sprawdzenia swoich predyspozycji. Z zajęć takich korzystał między innymi Rafał Strojny - obecnie student
wydziału architektury, Katarzyna Wróbel - studentka grafiki
warsztatowej na UMCS w Lublinie czy Dominika Kwiecińska - studentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Były
też osoby, których dalszych losów nie znam a zapisały się w
mojej pamięci bardzo pozytywnie. Jak chociażby Agnieszka
Szopa, Ania Schmidt czy Andrzej Tokarz.
Dziękuję za rozmowę.
Dorota Kozdra

Naukowe, artystyczne, sportowe - przyznano stypendia
uczniom szkół ponadgimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali Stypendia Starosty Powiatu Janowskiego. Akty stypendialne zostały wręczone dnia 30 marca br. na sesji Rady Powiatu. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski oraz Władysław Sowa - Przewodniczący
Rady Powiatu. Wyróżniona młodzież m.in.: z Liceum
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza,
Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, to uzdolnieni uczniowie, którzy wyróżniają się
wysokimi wynikami w nauce, wzorową postawą, pracowitością. Biorą udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, odnoszą sukcesy w dziedzinie twórczości
artystycznej, we współzawodnictwie sportowym.
Z Liceum Ogólnokształcącego stypendium przyznano pięcioro uczniom. Wśród nich stypendium naukowe otrzymał:
Michał Robak - finalista LXII Olimpiady Chemicznej, uczeń
ambitny, który nie boi się wyzwań, Katarzyna Mędrek uczennica skromna, bardzo pracowita, która aktywnie bierze
udział w różnych konkursach przedmiotowych, czynnie
udzielająca się w życiu szkoły, Kornelia Sulowska - uczennica kreatywna, współautorka filmu promującego ofertę
edukacyjną szkoły. Stypendium sportowe otrzymała
Aleksandra Kulak, zaś stypendium artystyczne przyznano
Weronice Kargut.
W Zespole Szkół Technicznych stypendium naukowe otrzymała Karolina Moskal i Sylwia Krzysztoń (uczestniczki
konkursów przedmiotowych i olimpiad), ponadto przyznano
aż trzy stypendia artystyczne: Oliwi Serwatka (laureatka
konkursów fotograficznych i prezentacji multimedialnych),
Tomaszowi Kamińskiemu (szkolny grafik, współautorowi
filmu promującego Bank Spółdzielczy, zwycięzca II miejsca

w wojewódzkim konkursie germanistycznym „Nicht
wortwörtlich”) oraz Piotrowi Ciupak (założycielowi szkolnego zespołu muzycznego).
Kolejne pięć stypendiów przyznano uczniom Zespołu Szkół
im. Wincentego Witosa. Po raz kolejny takie stypendium
otrzymał Adrian Prężyna (promuje sztukę grania na rogu
myśliwskim), Dominik Wolan (uczeń promuje sztukę
carvingu). Uczniom - Adrianowi i Dominikowi przyznano
stypendium artystyczne. Stypendia sportowe powędrowało
do Cezarego Kapusty (udział w XXII Mistrzostwach
Sportowo - Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych
o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i zajęcie III miejsca)
i Eweliny Kamińskiej (uczestniczka wielu zawodów sporto-

wych). Stypendium naukowe otrzymała Beata Bartyzel (100
- procentowa frekwencja, wysoka średnia ocen).
Dodajmy, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych już piętnasty rok z rzędu otrzymują Stypendia Starosty Powiatu Janowskiego. Jesienią ubiegłego roku tj. podczas Powiatowego Dnia Nauczyciela, akty stypendialne otrzymało dziewięciorga uczniów, teraz zostało wyróżnionych piętnastu.
Każdy stypendysta otrzyma począwszy od marca do sierpnia
2017 roku stypendium w łącznej kwocie 1800 zł (po 300 zł
miesięcznie).
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Iga Wójcik - ZST
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"Praca urzeczywistnieniem siebie" - wejście osób
niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego,
podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy
Marzeniem wielu osób z niepełnosprawnością jest
podjęcie zatrudnienia. Nie tylko dlatego, żeby wzbogacić
swój budżet, ale przede wszystkim dlatego, by móc w sposób
pełny realizować siebie w życiu.
Caritas Diecezji Sandomierskiej od wielu lat realizuje różne
przedsięwzięcia skierowane do osób niepełnosprawnych.
Od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest projekt ,,Praca
urzeczywistnieniem siebie”, dofinansowany ze środków
PFRON, którego programowym celem jest wejście osób
niepełnosprawnych z trzech województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na otwarty rynek
pracy.
Koordynator projektu Dorota Zybała opisuje kolejne etapy
realizacji działań wspierających: „W początkowych fazach
realizacji projektu uczestnicy byli aktywizowani poprzez
uczestnictwo w Zespole Aktywności Społecznej oraz
w Środowiskowych Grupach Wsparcia. Następnie odbywały się konsultacje z doradztwa zawodowego, gdzie uczestnicy tworzyli indywidualne plany drogi życiowej i zawodowej. Na tym etapie otrzymywali specjalistyczne wsparcie w
postaci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Osoby niepełnosprawne odbywały kursy zawodowe takie
jak cukiernik i piekarz oraz kurs kulinarny. A aktualnie
ukończyli 4 miesięczne staże zawodowe. Działania
aktywizacyjne mają na celu przygotowanie uczestników do
podjęcia zatrudnienia, gdyż taki jest cel nadrzędny projektu.
W wyniku jego realizacji 32 osoby znajdą zatrudnienie.”
Z powiatu janowskiego w pierwszym etapie projektu
uczestniczyło 8 osób. Odbywały one staże w Restauracji
Myśliwskiej w Janowie Lubelskim oraz w Zespole
Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. Opiekunka stażystów Anna Gątarz podkreśla: „Uczestnicy
nauczyli się samej pracy, kultury osobistej w relacjach
pracowniczych, a przede wszystkim obowiązkowości
i dyscypliny. Sami odbierali staż jako czas pomagający im
w życiu. Umiejętności będą mogli wykorzystać w życiu
osobistym oraz w przyszłej pracy w gastronomii. Nabrali
bardzo cennego doświadczenia zawodowego.”

Jak podkreśla Dominka Gałan – kierownik Baru Jakub
w Sandomierzu, gdzie staż odbywało 6 uczestników
projektu „Ta praca jest dla nich wszystkim. Nawet jak mają
dzień wolny potrafią zadzwonić czy zapytać czy wszystko
jest w porządku. Ten projekt daje im poczucie obowiązku.
Czują się bardzo docenieni poprzez możliwość odbywania u
nas stażu. Uczestnicy są bardzo zaangażowani i chcą
pracować. Nie sprawiają problemów.”
Łukasz Zawidzki - odbywający staż w barze Jakub,
określany jako „ Mistrz surówek” mówi o swoim stażu:
„Bardzo lubię tu przychodzić i przebywać. Nauczyłem się

tutaj gotować i sprzątać. Lubię przygotowywać herbatę
i kawę dla gości baru.” Pani Dominika Gałan w rozmowie
podkreśla również bardzo miły stosunek Łukasza do gości
baru.
W dalszym ciągu, mimo rosnącej świadomości wśród
pracodawców, osoby niepełnosprawne mają problemy
z zatrudnieniem. Aby to zmienić staramy się informować
pracodawców, że osoby te mogą wywiązywać się z ról
zawodowych znakomicie.
W ramach projektu ,,Praca urzeczywistnieniem siebie”
wsparciem i pomocą objętych będzie 80 osób niepełnosprawnych, z czego 40 osób uczestniczyło w pierwszym
etapie projektu. „Kolejnych 40 zapraszamy już niebawem do
zgłoszenia chęci uczestnictwa w 2 etapie. Przewidziane są
dodatkowe kursy zawodowe takie jak: ogrodnik i pracownik
gospodarczy, pomocnik hotelowy oraz kurs stolarski. Zapewniamy bezpłatne zajęcia, transport i poczęstunek. II etap
realizowany będzie w okresie 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r.” zachęca koordynator projektu Dorota Zybała.
Celem nadrzędnym prowadzonych działań jest zwiększenie
szeroko rozumianej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów 3 wspomnianych województw. Tego
typu działania wymagają długofalowego i kompleksowego
oddziaływania. Dzięki realizacji takich działań jak projekt
„Praca urzeczywistnieniem siebie” możliwe jest osiągnięcie
sukcesu rehabilitacyjnego w postaci stworzenia możliwości
zatrudnienia i realizacji siebie w pracy zawodowej osobom
często pomijanym na rynku pracy. Przedsięwzięcia takie
mają bardzo ważne znaczenie społeczne i ekonomiczne.
Pracujące osoby niepełnosprawne przestają być tylko
biorcami, stają się dawcami. Praca zawodowa, poczucie
użyteczności poprawia samopoczucie, wzmacnia samoocenę i powoduje poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych
w środowisku. Sami uczestnicy projektu podkreślają wagę
pracy, którą uznają za bardzo dobra rehabilitację.
Dorota Zybała
Koordynator Projektu
Caritas Diecezji Sandomierskiej

KRUS - ogłoszenie - turnusy Idziesz w tym roku na emeryturę?
rehabilitacyjne dla dzieci
Już dziś zadbaj o kapitał
się w tym roku na emeryturę? Jeśli
rolników uprawnionych do nieWybierasz
masz policzonego kapitału początkowego,
złóż wniosek o jego ustalenie już dziś. Kapitał
podwyższy emeryturę. Co czwarty z przyszłych
świadczeń Kasy Rolniczego emerytów
biłgorajskiego oddziału ZUS nie ma
jeszcze
policzonego
kapitału. Prawo do
Ubezpieczenia Społecznego emerytury z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
W okresie wakacji 2017 roku KRUS
zorganizuje turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników uprawnionych do
świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie łączony z programem
rehabilitacji leczniczej w zakresie:
- wad i chorób narządów ruchu,
- chorób układu oddechowego.
Dla dzieci z terenu województwa
lubelskiego:
- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci
z wadami i chorobami układu ruchu
zorganizowany zostanie w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 16.07 05.08.2017 r.
- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci
z chorobami układu oddechowego
zorganizowany zostanie w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 18.07 07.08.2017 r.

Szczegółowe informacje w Oddziale
Regionalnym / Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie
internetowej:

www.krus.gov.pl
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Adres redakcji:
Urząd Miejski
w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 13
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otrzyma w tym roku ponad dwa razy więcej osób
niż w latach poprzednich. To dlatego, że od
października wraca stary, niższy, wiek
emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn. - Emerytury będą wyliczone z tzw.
kapitału początkowego i zgromadzonych
składek. Niestety wielu przyszłych emerytów nie
ma jeszcze policzonego kapitału początkowego,
a bez niego świadczenia będą niższe - wyjaśnia
dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju, Zbigniew
Wasąg. Szacuje się, że wniosku o ustalenie
kapitału nie złożył aż co czwarty z klientów
biłgorajskiego ZUS, którzy w tym roku ukończą
wiek emerytalny.
Kapitał wylicza się osobom, które pracowały
przed 1999 rokiem i urodziły się po 31 grudnia
1948 roku. Do wniosku trzeba dołączyć
dokumenty potwierdzające lata pracy i zarobki
przed 1999 roku oraz potwierdzające tzw. okresy
nieskładkowe. - Ich odnalezienie bywa trudne,
gdy dotyczą np. lat siedemdziesiątych albo
osiemdziesiątych. Jeśli ktoś nie pilnował swoich
dokumentów na bieżąco, będzie musiał zwrócić
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się do byłych pracodawców, ich następców
prawnych lub poszukać dokumentacji w archiwach - dodaje dyrektor Wasąg. Właśnie dlatego
warto złożyć wniosek o ustalenie kapitału
początkowego z dużym wyprzedzeniem. Dzięki
temu przyszły emeryt będzie mieć czas na
uzupełnienie dokumentów, gdy okaże się, że
czegoś brakuje. To wszystko przyspieszy
realizację późniejszego wniosku o emeryturę.
Formularz wniosku o ustalenie kapitału
początkowego (ZUS Kp-1) jest na stronie
internetowej ZUS do wydruku. Można go też
otrzymać w placówkach Zakładu. Pracownicy
sal obsługi klientów podpowiedzą, jak wypełnić
wniosek i jakie dokumenty należy do niego
dołączyć.
Małgorzata Korba
regionalny rzecznik ZUS w województwie
lubelskim
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń.
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Ośrodek Pomocy Społecznej

spada liczba osób
objętych pomocą
Dokładnie 1187 osób zostało objętych
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2016 roku (dla porównania w 2015 roku 1417, w 2014 roku - 1705 osób). Ogółem na
pomocą społeczną w 2016 roku wydano
kwotę: 8 572 547 zł, w tym: środki własne
Gminy: 1 358 980 zł, dotacje przyznane
Gminie: 7 213 567 zł. Mówiąc o statystykach, należy zaznaczyć, iż w ubiegłym
roku ze świadczeń pomocy społecznej
korzystało 521 rodzin. Wśród głównych
powodów zgłaszania się do OPS należy
wymienić: bezrobocie (330 rodzin), ubóstwo (426 rodzin), niepełnosprawność (192
rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego (48 rodzin),
zdarzenia losowe (2 rodziny), alkoholizm
(18 rodzin). Wyżej wymienione informacje,
czyli sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
za 2016 rok. zostało przedstawione na
ostatniej sesji Rady Miejskiej, tj. dnia 24
marca br. przez Magdalenę Kolasa Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim. Przypomnijmy, że
OPS jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania z zakresu szeroko
rozumianej pomocy społecznej. Głównymi
celami ośrodka jest wspieranie osób
i rodzin, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz
umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
W minionym roku OPS realizował
zadania własne i zadania zlecone. Zadania
własne realizowane prze Ośrodek Pomocy
Społecznej: dożywianie (714 osób:
dożywianie było realizowane w szkołach,
przedszkolach i kuchni społecznej), usługi
opiekuńcze (16 osób), zasiłki celowe (374
rodzin), zasiłki okresowe (274 rodzin),
zasiłki stałe (91 osób), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej (składki zdrowotne za 907
świadczeń). W 2016 roku OPS w Janowie
Lubelskim opłacał pobyt 11 osób przebywających w DPS. Ponadto w minionym
roku zrealizowano dodatki mieszkaniowe
w liczbie 849 świadczeń. Wśród zrealizowanych zadań OPS w 2016 roku należy
wymienić prace społecznie użyteczne, na
które zostało skierowanych 31 osób. Wśród
zadań zleconych realizowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
Lubelskim wymienimy: usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ubiegłym roku taką pomocą objęto
4 osób), w 2016 roku wypłacono 463
dodatki energetyczne. Szczególne miejsce
w zadania realizowanych przez OPS
zajmują świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia społeczne. Jeśli mówimy
tu o świadczeniach rodzinnych, podkreślmy, iż jest to: zasiłek rodzinny (12 809
świadczeń), w tym dodatki do zasiłków
rodzinnych, urodzenie dziecka (113 świad-

czeń), opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego (298
świadczeń), samotnego wychowania dziecka (401 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (677
świadczeń), rozpoczęcia roku szkolnego
(895 świadczeń), podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (946 świadczeń), wychowania
dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 691
świadczeń), oraz zasiłki pielęgnacyjne
(4 095 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (576 świadczeń), jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (128
świadczeń), zasiłek dla opiekuna (334
świadczeń), specjalny zasiłek dla opiekuna
(270 świadczeń), świadczenia rodzicielskie
(449), fundusz alimentacyjny, który został
przyjęty z Urzędu Miejskiego od kwietnia
2016 roku - 843 świadczeń. Ponadto w 2016
roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 89 137,46 zł, wspieranie
rodziny i piecza zastępcza (kwota 4 872, 70
zł). W ubiegłym roku OPS w okresie styczeń - grudzień zostały wypłacone stypendia dla 212 uczniów (104 dla uczniów szkół
podstawowych, 44 uczniów gimnazjów, 64
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Kolejnym zadaniem OPS jest realizacja
Janowskiej Karty Dużej Rodziny - w 2016
roku do programu przystąpiło 19 rodzin,
w tym wydanych zostało 100 Kart.
Janowski Ośrodek Pomocy Społecznej jest
również współorganizatorem wydarzeń
o charakterze integracyjnym, w tym Piknik
Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, który w 2017
roku będzie miał już czwartą edycję.
Należy także odnotować, że przy OPS
funkcjonuje Centrum Wolontariatu, które
skupia wszystkie Koła i Kluby z terenu
Gminy. W minionym roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
otrzymał wyróżnienie Wolontariusz Roku
i Lubelszczyzny 2016. Niniejsze wyróżnienie jest podkreśleniem i zwieńczeniem
dziesięcioletniej pracy janowskiej jednostki
na rzecz osób potrzebujących.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
Opracowano na podstawie materiałów
OPS w Janowie Lubelskim
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Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Janów Lubelski, spotkali się dnia 9 marca br.
w Urzędzie Miejskim.
Głównym tematem spotkania było przedstawienie nowego
formularza ofert na realizację zadań publicznych w 2017
roku oraz zasady ogłoszenia konkursu z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na realizację
zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Niniejszy temat omówiła Ewa Misztal - pełnomocnik
Burmistrza Janowa Lubelskiego ds. uzależnień Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Spotkanie zostało poprowadzone przez Bożenę Czajkowską
– Sekretarz Gminy i Katarzynę Dzadz – Kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego. Pani Katarzyna

zaprosiła zaproszonych gości do udziału w imprezach
promocyjnych gminy, które odbędą się 3 maja i 17 czerwca
(3 maja impreza rowerowa KROSS ROAD TOUR,
17 czerwca podczas Dni Janowa odbędzie się Mazovia MTB
Maraton).
Jednym z głównych zamierzeń czwartkowego spotkania było zaproszenie organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych, klubów sportowych do wspólnej organizacji
różnych imprez na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Jak zaznaczyła Pani Kierownik Referatu Promocji
i Rozwoju: „chcemy ożywić teren Parku Rekreacji w okresie
wakacyjnym poprzez organizację warsztatów, konkursów,
zawodów sportowych, wydarzeń rekreacyjnych szczególnie
dla dzieci wypoczywających nad Zalewem Janowskim.
Wydarzenia będą odbywać się niedzielne popołudnia
i wieczorną porą przez okres wakacji (lipiec - sierpień).

Gmina Janów Lubelski podjęła w tym celu kroki współpracy
ze Spółką Zoom Natury. Przykładowym spotkaniem będą
np. wieczorki muzyczne z muzyką na żywo, które odbywać
się będą w okresie wakacji w czwartki i soboty”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, kluby sportowe do współpracy. W załączniku (do
pobrania) formularz z propozycjami Państwa zabaw /
konkursów / warsztatów / zawodów angażujących turystów
i mieszkańców wypoczywających nad Zalewem Janowskim.
Wypełniony formularz proszę przesłać na adres e-mail
promocja@janowlubelski.pl lub przynieść osobiście do
pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego - Referatu Promocji
i Rozwoju.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Spotkanie Terenowego Koła Hodowców Koni
w Janowie Lubelskim
Członkowie Terenowego Koła Hodowców Koni spotkali się
w czwartkowe przedpołudnie dnia 16 marca br., w Urzędzie
Miejskim w Janowie Lubelskim z przedstawicielami
Okręgowego Związku Hodowców Koni w Lublinie.
W zebraniu wzięło udział około 30 hodowców koni z terenu
Powiatu Janowskiego. Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia informacji na temat chorób zwierzęcych,
procedury zawierania umowy kupna/sprzedaży zwierzęcia.
Z niniejszymi informacjami zapoznał zebranych Krzysztof
Sajewicz - Inspektor Powiatowy Weterynarii w Janowie
Lubelskim. Następnie Joanna Szulowska – specjalista ds.
hodowli koni Lubelskiego Związku Hodowców Koni,
omówiła aktualne przepisy dotyczące identyfikacji
koniowatych oraz zmiany w programie hodowli, których
nakazał Lubelski Związek Hodowcy Koni. W Powiecie
Janowskim w 2016 roku odnotowano zarejestrowanych 222
właścicieli koniowatych, w tym 457 sztuk koni. Jak podał
Pan Krzysztof Sajewicz – „z kontroli jakie wykonujemy
z roku na rok, np. na 15 kontroli w 10 przypadkach koni nie
ma. Tutaj jest brak dopełnienia przez właścicieli, którzy
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zbyli konia”. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na
temat potrzeb hodowców koni z Powiatu Janowskiego.
Dodajmy, że w spotkaniu uczestniczył Andrzej Kosior Zastępca Dyrektora Lubelskiego Związku Hodowli Koni,
Katarzyna Milbrat - specjalista ds. hodowli koni LZHK,
Bogdan Boś - Właściciel Ośrodka Jeździeckiego „Karino” z
Janowa Lubelskiego, w tym Prezes Lubelskiego Związku
Hodowców Koni oraz Marek Piech - Kierownik Zespołu
Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy

w Janowie Lubelskim, Zbigniew Butryn - Pracownik Ostoi
Konika Biłgorajskiego w Szklarni k/Janowa Lubelskiego.
Warto zaznaczyć, że w województwie lubelskim istnieje 18
terenowych kół hodowców koni: Radzyń Podlaski, Biała
Podlaska, Parczew, Opole Lubelskie, Biłgoraj, Ryki,
Kraśnik, Lubartów, Włodawa, Puławy, Chełm, Tomaszów
Lubelski, Łuków, Hrubieszów, Krasnystaw, Zamość, Lublin
i Janów Lubelski.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Młodzi pływacy nie do pokonania. Dwa złota dla Eski
25 lutego 2017 r. w Lublinie odbyła się
I runda zawodów „O Lubelski Laur Koziołka”.
Są to zawody pływackie z wieloletnią tradycją.
To jedne z najstarszych zawodów organizowanych na Lubelszczyźnie. W tym roku zorganizowane były na pływalni Aqua - najnowocześniejszej pływalni w naszym regionie, na
której też zaplanowanych jest najwięcej
imprez centralnych w 2017 r. Zawody miały
charakter międzynarodowy, bowiem oprócz
klubów z innych miast - Puław, Międzyrzeca
Podlaskiego czy Warszawy przyjechali również zawodnicy z Ukrainy. W sumie ponad 400
zawodników. Trenerzy Eski wystawili do
wyścigów 29 zawodników i zawodniczek.
Było warto, bo janowiacy zdobyli aż dwa złote
medale. Pierwszy złoty medal wywalczył najmłodszy wychowanek Eski, Maciej Kaproń
(8l) płynąc 25m stylem dowolnym, uzyskując
czas 21,45s (Kategoria ośmiolatków). Drugi
złoty medal wywalczył Patryk Tylus (14l)
płynąc 100 m stylem grzbietowym uzyskując
czas 1:07,90s. ustanawiając tym samym
rekord życiowy oraz najlepszy czas w historii
klubu. Wielkie brawa dla Patryka ponieważ
zdobył pierwsze miejsce ścigając się w kategorii „14 lat i starsi” w której to nie ma granicy
wiekowej. Pokonał zawodników starszych
i z większym doświadczeniem. Podczas tych

zawodów o pierwsze miejsce zacięcie walczyła Wiktoria Sobiło, której do pierwszego miejsca zabrakło tylko 1 sekundy i 16 setnych sekundy. Wiktoria płynęła dystans 25 m st. motylkowym zajmując 6 lokatę z czasem 20,50.
Takie wyniki szalenie cieszą trenerów. Na tych
zawodach prawie wszyscy zawodnicy z Eski
poprawili swoje rekordy życiowe plasując się
na pierwszym miejscu w ogólnej klasyfikacji
klubów pod względem postępów zawodników.

Edyta Czarna - zawodniczka Olimpu
w finałach XXIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży

Edyta Czarna zawodniczka JLKS "OLIMP"
Janów Lubelski wywalczyła II miejsce w Pucharze Polski Juniorek Młodszych w zapasach kobiet kat. wag. 43 kg. Zawody odbyły
się w dniach 17-18 marca 2017 r. w Zamościu. Startowało 240 zawodniczek z 57
klubów. Edyta zdobywając 2 miejsce w Pucharze Polski zapewniła sobie udział w finałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży - Lubuskie 2017 w Drzonkowie.
Udanie walczyli młodzicy Olimpu w turnieju
o Puchar Wójta Gminy Mirów koło Radomia.
W zawodach startowali młodzicy z czoło-

Klub się rozwija w zawrotnym tempie a o zawodnikach z Eski słychać na coraz większej
arenie. „Niesamowicie cieszymy się z wyników które osiągają nasi zawodnicy. Widać, że
nasi zawodnicy mocno się przykładają do
treningów, czego rezultaty widać na zawodach.
Cieszymy się złotymi medalami i zabieramy
ostro do pracy. Czekają na nas kolejne zawody.” - mówią trenerzy Maciej Kramski i Damian Kańczukowski. Życzymy powodzenia.

Aktualizacja
Od niedawna do Eski dołączyli Jacek Wojtan i
Paweł Nizioł, którzy pomagają w prowadzeniu zajęć i przygotowaniu do zawodów. Sekcja
pływacka Eska dziękuje również firmie
„Megtech”, Gminie Janów Lubelski, księgarni
„Kamena” i Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu, za pomoc w prowadzeniu
naszej działalności sportowej.
Tekst: Iwona Kramska, foto: Tomasz Sawicki

Zimowe Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych 14 lat
W dniach 3-5 marzec 2017 na pływalni
Aqua w Lublinie odbyły się ZMPJM 14latków. W zawodach wzięło udział 681
zawodników ze 156 klubów z całej Polski.
Eska wystawiła jednego zawodnika Patryka Tylusa (14 lat), który wystartował
w dwóch konkurencjach. Patryk najpierw
ścigał się 100m stylem grzbietowym
uzyskując czas 1:07,62 plasując się na 46
miejscu. Jednak to drugi start okazał się
przełomowy.
Patryk płynął 50 m stylem grzbietowym
uzyskując czas 31.12. Poprawił tym samym

swój rekord życiowy o ponad 2 sekundy
i uplasował się na 39 miejscu w Polsce! Jest
to bardzo dobry wynik. Tylko 0.65 setnych
sekundy zabrakło Patrykowi do zakwalifikowania się do finałów. 39 miejsce na Mistrzostwach Polski dla zawodnika z tak młodego klubu, to powód do dumy i który
dobrze rokuje na przyszłość. Już niedługo
kolejny poważny sprawdzian umiejętności.
Za cztery miesiące Letnie Mistrzostwa
Polski 14 latków do których Patryk już się
przygotowuje.
Tekst: Iwona Kramska, foto: Maciej Kramski

wych klubów kraju m.in. Olimpijczyk Radom, AKS Piotrków Trybunalski. Nasi
zawodnicy zdobyli 5 medali.
Wach Piotr - I miejsce w kat. 30 kg,
Pyć Jakub - I miejsce w kat. 47 kg,
Wach Jakub - III miejsce w kat. 32 kg,
Nosal Michał - III miejsce w kat. 35 kg,
Pyz Marcel - III miejsce w kat. 28 kg.
Pyć Jakub w bieżącym roku zwyciężył
w dwóch turniejach zapaśniczych potwierdzając przynależność do czołówki krajowej
w kat. 47kg.
Tekst i foto: Tadeusz Kuśmierczyk

Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Rusza II edycja Rządowego Programu „KLUB”!

Zgłoszenia do 21 kwietnia
Od 16 marca 2017 roku kluby sportowe
mogą składać wnioski o dofinansowanie
w ramach Programu „KLUB”. W tym
roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę
30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie
blisko 3 tys. klubów w całej Polsce!
Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych,
wzmocnienie funkcjonowania klubów
sportowych - centrów aktywności fizycznej
oraz miejsc identyfikacji i kształcenia
talentów sportowych. Dofinansowanie
może pozyskać każdy klub sportowy
działający przez co najmniej 3 lata w formie

stowarzyszenia i prowadzący szkolenie
sportowe, które skierowane jest do dzieci
i młodzieży do 18. roku życia. Kwota
dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla
klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla
wielosekcyjnych.
Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016
roku. Na jego realizację przeznaczono
kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć
2142 kluby sportowe ze wszystkich
województw.

Dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano
pracę 5 tys. szkoleniowców, którzy
prowadzili zajęcia sportowe dla 130 tys.
dzieci i młodzieży.
Wnioski do tegorocznej edycji
Programu „KLUB” można składać do
21 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji pod linkiem:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowaniezadan/sport-powszechny/2017rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystykioglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w2017-roku-pro.html
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Podpisanie umowy patronackiej
Janowskie Liceum w pierwszej
Zespołu Szkół Technicznych
pięćdziesiątce najlepszych liceów
w Janowie Lubelskim
w województwie lubelskim
Już po raz dziewiętnasty Miesięcznik wyniki egzaminów zawodowych. Dla szkół
z Państwową Wyższą Szkołą
Perspektywy ogłosił ranking szkół ponad- dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo
gimnazjalnych. W tym prestiżowym wyniki z języka obcego na poziomie
Zawodową w Chełmie
zestawieniu znalazła się szkoła ponadgim- dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia
nazjalna z Janowa Lubelskiego - Liceum
Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Janowskie Liceum uplasowało się w pierwszej pięćdziesiątce w rankingu szkół licealnych z województwa
lubelskiego, a dokładnie zajmując 42
miejsce. Dodajmy, że ranking objął około
2100 liceów, zaś około 1800 techników
w kraju.
W pierwszych latach tworzenia rankingu to
olimpiady były jedynym kryterium spełniającym wymogi rankingu szkół. Obecnie
decydujące znaczenie mają w tej kwestii,
wyniki matury, zarówno z przedmiotów
obowiązkowych, jak i dodatkowych.
W kryterium rankingowym, w klasyfikacji
liceów i techników są również sukcesy szkół
w olimpiadach, a w przypadku techników Dnia 13 marca 2017r. dr hab. inż.
Arkadiusz Tofil - Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
oraz mgr Mariusz Wieleba - Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim podpisali Umowę Patronacką.
PWSZ w Chełmie to dynamicznie rozwijająca się uczelnia w regionie. Atrakcyjne
kierunki kształcenia, akredytowane /certyfikowane pracownie oraz nowoczesne laboratoria badawcze pozwalające na wykonywanie różnorodnych projektów technicznych przyczyniły się do zajęcia chełmskiej
PWSZ drugiego miejsca w Polsce w rankingu 36 tego typu uczelni.
Podpisanie Umowy Patronackiej potwierdza
gotowość podjęcia współpracy każdej ze

stron w celu podniesienia poziomu kształcenia zawodowego, promowaniu nowoczesnych rozwiązań i badań naukowych.
Wspólne przedsięwzięcia, wyjazdy studyjne
uczniów branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej i informatycznej
połączone z zajęciami w specjalistycznych
pracowniach będą istotnym elementem
działalności edukacyjnej uczniów ZST.
Spotkanie było okazją do obejrzenia
Centrum Studiów Inżynierskich uczelni.
Nowoczesny park maszynowy, modele
samolotów, czy tzw. inteligentne instalacje
w katedrze elektroniki pokazują jak na
naszych oczach dzięki nauce zmienia się
rzeczywistość.
Anna Majdanik ZST

natomiast wyników z matury międzynarodowej. Jak podaje Miesięcznik Perspektywy: „Decyzją Kapituły Rankingu ustalone
zostały następujące kryteria i ich wagi
procentowe w Rankingu Liceów 2017:
sukcesy w olimpiadach 30%, matura przedmioty obowiązkowe 25%, matura przedmioty dodatkowe 45%. Natomiast
w przypadku Rankingu Techników 2017
obowiązują cztery kryteria. Są to: sukcesy
w olimpiadach 20%, matura - przedmioty
obowiązkowe 20%, matura - przedmioty
dodatkowe 30%,wyniki egzaminów zawodowych 30%. Dodajmy, że Dyrektorem
szkoły jest Wiesława Dyjach, Wicedyrektorem Irena Dycha. Kadrę pedagogiczną
tworzy 46 nauczycieli.
Tekst: Dorota Kozdra

WAŻNE OGŁOSZENIE !
TUW TUW unieważnia druki polis
o nr. DU21754572 i Du22358032
Podziękowanie
Serdecznie dziękuję lekarzom i personelowi Oddziału Chirurgii
oraz Kierownikowi Włodzimierzowi Kostrzewie i Oddziałowi
Intensywnej Terapii w Janowie Lubelskim za opiekę medyczną.

Pacjent - Edward Madras

Międzyszkolny maraton
Filmoteki Szkolnej - online
W nocy z piątku 3 marca na sobotę
4 marca, odbyła się kolejna noc filmowa,
w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół położonych w dwóch różnych
częściach Polski - w Zespole Szkół
Technicznych w Janowie Lubelskim oraz
w Zespole Szkół w Starym Jarosławiu
(zachodnio-pomorskie).
Uczniowie z obu szkół moderowali nawzajem dyskusje dotyczące różnych problemów
przedstawionych w wybranych polskich
filmach, m.in. w „Placu Zbawiciela” Krzysztofa Krausego. Spotkanie filmowe było
również idealną okazją do przypomnienia
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sobie losów Kramera i Kwinty, tym bardziej,
że w tym roku przypada 35. rocznica
premiery debiutu reżyserskiego Juliusza
Machulskiego pt. „Vabank”.
Uczestnicy maratonu komunikowali się ze
sobą za pomocą Skype‘a, dzięki czemu mieli
ze sobą również bezpośredni kontakt.
W międzyczasie uczniowie grali w kalambury oraz przygotowali pamiątkowy plakat
z wykorzystaniem techniki wizualizacji
rysunkowej.
Spotkanie filmowe zakończyło się w sobotni
poranek o godz. 7.30.
Emilia Żuber
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Gimnazjalisto nie mogło ciebie zabraknąć na Dniach Otwartych
21- 22 marca w janowskich szkołach ponadgimnazjalnych
Gdy „snują się” pierwsze plany związane
z wyborem szkoły średniej, a dokładnie
szkoły ponadgimnazjalnej, a koniec roku
szkolnego zbliża się… jeszcze małymi krokami, jest to odpowiedni czas, aby zrobić
rozeznanie w ofercie edukacyjnej szkół.
W dniach 21 - 22 marca w janowskich
szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się
Dni Otwarte.
Przypomnijmy, że przy ulicy Jana Pawła II
mieści się Liceum Ogólnokształcące im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza (strona
szkoły – http://www.liceum.fc.pl/), przy
ulicy Zamoyskiego znajduję się Zespół
Szkół im. Wincentego Witosa (strona szkoły
– http://www.zsjanow.fc.pl/), zaś przy ulicy
Ogrodowej mieści się Zespół Szkół Technicznych (strona www: zszjanow.fc.pl/ ).
Zauważmy, że każda ze szkół proponowała
swój interesujący program edukacyjny.
W dniach 21 - 22 marca gimnazjaliści
odwiedzający daną szkołę zapoznali się nie
tylko z ofertą edukacyjną szkoły, ale również
wzięli udział w licznych konkursach. W Zespole Szkół Technicznych gimnazjaliści
zapoznali się z prezentacjami, pokazami
przygotowanymi przez nauczycieli i uczniów, wzięli udział w różnych konkursach.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło
się „Miasteczko zawodów”, Pracownia
Filmoteki Szkolnej. W rolę „przewodników
szkoły” wcieli się uczniowie ZST, którzy
pod okiem nauczycieli podążali wraz ze
swoimi młodszymi kolegami ścieżkami
edukacji. Oprócz zdobywania wiedzy szkolnej, młodzież może rozwijać swoje
zainteresowania. W Zespole Szkół im.
Wincentego Witosa gimnazjaliści wzięli

udział w zawodach strzeleckich. Na uczniów
czekały konkursy z nagrodami, pokazy
carvingu. Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza na gimnazjalistów zapoznali się
z pokazami chemicznymi, fizycznymi, sportowymi, wzięli udział w mixie językowym.
Oprócz oferty edukacyjnej uczniowie
zobaczyli taniec współczesny, występ kabaretu, czy występy o charakterze muzycznym.
Dodajmy, że janowskie szkoły gościły w tym
roku gimnazjalistów z trzech powiatów:
janowskiego, kraśnickiego i niżańskiego.
M.in.: z Krzemienia, Chrzanowa, Zdziłowic,
Godziszowa, Potoczka, Huty Józefów, Polichny, Szastarki, Modliborzyc, Stojeszyna
Pierwszego, Wierzchowisk, Wólki Ratajskiej, Potoka Wielkiego, Potoka Stany, Batorza, Błażka, Kucudzy, Dzwoli, Jarocina,
Białej i Janowa Lubelskiego.
Tekst: Dorota Kozdra,
foto: Archiwum szkół

Janowski Klub Karate Tradycyjnego

na I Ogólnopolskim Pucharze
Krakowa w Karate Tradycyjnym!!!

Nasi zawodnicy w dniu 25.03.2017 r.
wzięli udział w II Pucharze Krakowa w Karate Tradycyjnym, w którym wystartowało
823 zawodników z 40 klubów karate z całej
Polski, w tym klub z Czech. Janowski klub
reprezentowało sześciu zawodników: Julia
Drozd, Paweł Drozd, Wiktoria Dyjach, Przemysław Król, Rafał Wojtan i Szymon
Wolski. Konkurencja była duża, ponieważ
w jednej kategorii było nawet do 50

Janowski Orlik najlepszy
w Borzechowie
Zespół prowadzony przez trenera Piotra
Gąbkę wziął udział w turnieju który
rozgrywany był w ramach Lubelskiej Ligi
Orlików Starszych. Na zawody stawiło się
pięć drużyn. Janowski Orlik, Perła Borzechów, Wilki Wilków, Orły Kazimierz,
Tęcza Kraśnik.
Nasi zawodnicy odnieśli trzy zwycięstwa
pokonując zespoły z Wilkowa, Kazimierza,
Kraśnika oraz zanotowali remis z drużyna
z Borzechowa. Wyniki:
Janowski Orlik - Wilki Wilków 9:0
Janowski Orlik - Orły Kazimierz 3:2,
Janowski Orlik - Tęcza Kraśnik 1:0
Janowski Orlik - Perła Borzechów 2:2.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Michał
Sosnówka x5, Kacper Kiszka x5, Szymon
Kałduś x3, Mikołaj Szymończyk, Maksymilian Krzysztoń.
Janowski Orlik wystąpił w składzie: Filip
Małek, Mikołaj Szymończyk, Adrian Widz,
Filip Taradyś, Szymon Kałduś, Michał

Sosnówka, Kacper Kiszka, Maksymilian
Krzysztoń, Nikodem Kramski, Sebastian
Kędra, Wiktor Kras, Rafał Czajka. Trener
Piotr Gąbka
Podopieczni trenera Łukasza Piecyka
również sprawili miłą niespodziankę pokonując w meczach kontrolnym swoich
rówieśników z Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola.
Janowski Orlik - AP Stalowa Wola 2004 3:2
(Lukasz Blacha, Hubert Kras, Dominik
Kamiński)
Janowski Orlik - AP Stalowa Wola 2006 2:1
(Łukasz Blacha, Dominik Kamiński)
Skład: Szymon Siczek- Marcin Łukasz,
Dawid Madej, Kuba Malinowski, Hubert
Kras, Karol Surowski, Dominik Kamiński,
Kacper Jakubiec, Łukasz Blacha oraz
Kacper Biżek, Paweł Małysz, Bartosz
Kałuża, Paweł Pikula, Wiktor Kapusta,
Kamil Stefanek, Oskar Chojak.
Trener Łukasz Piecyk.

zawodników. Mimo zmęczenia po podróży,
nasi karatecy dzielnie walczyli.
Gratulujemy wszystkim startów, a oto
najlepsze wyniki: Julia Drozd - 2 miejsce
kata indywidualne dziewcząt 7 kyu 8-9 lat,
Paweł Drozd- 3 miejsce kata indywidualne
chłopców 2 kyu 14-15 lat, Przemysław
Król i Szymon Wolski zakwalifikowali się
do finałowej szesnastki.
Agnieszka Drozd
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Rozgrywki tenisa stołowego strażaków ochotników
z terenu gminy Janów Lubelski

Dnia 11 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Publicznego
Gimnazjum w Janowie Lubelskim przeprowadzono
indywidualne rozgrywki w tenisa stołowego strażaków
ochotników z terenu gminy Janów Lubelski, o Puchar
Burmistrza Janowa Lubelskiego. W turnieju wystąpili
przedstawiciele jednostek OSP w składach: OSP Biała:
Druh Niedziałek Tomasz, Druh Pyć Gabriel, Druh Rząd
Mateusz. OSP Janów Lubelski: Druh Kurasiewicz
Krzysztof, Druh Dariusz Tyra, Druh Krzysztof Waldemar
Kołtyś, Druh Łukasz Mierzwa, Druh Paweł Miazga. OSP
Momoty Górne: Druh Pydo Daniel, Druh Kiszka Daniel,
Druh Kiszka Piotr, Druh Kiszka Michał. OSP Ujście: Druh
Flis Michał, Druh Kiszka Piotr, Druh Oleksak Sylwester.
Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna - Druh Skrzypek
Sławomir.Organizatorem turnieju tenisa był Zarząd Miejsko
Gminny w Janowie Lubelskim a dyplomy i puchary ufundował Burmistrz Janowa Lubelskiego. Otwarcia turnieju
dokonał Komendant Gminny Dh Grzegorz Kwiecień.

Słowa podziękowania zostały skierowane do Pana Andrzeja
Tomczyka Dyrektora Publicznego Gimnazjum za udostępnienie hali sportowej i Pana Jarosława Kańkowskiego, który
jednocześnie sprawował funkcję sędziego głównego. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym. Klasyfikacja
końcowa przedstawia się następująco: I miejsce - Dh Pyć
Gabriel - OSP Biała, II miejsce - Dh Mateusz Rząd - OSP
Biała, III miejsce Dh Kołtyś Waldemar Krzysztof - OSP Janów Lubelski, IV miejsce - Dh Kurasiewicz Krzysztof - OSP

„Młodzież Zapobiega

Pożarom”
Pod takim hasłem 27 lutego 2017 roku odbyły się eliminacje XL
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gminie
Janów Lubelskim. Pierwszy etap eliminacji przeprowadzono
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Każda szkoła wyłoniła od 3 do 5 uczniów, którzy wzięli udział
w eliminacjach gminnych. Organizatorami konkursu na szczeblu
gminnym jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
oraz Prezesi OSP z terenu gminy Janów Lubelski.
W turnieju wzięło udział 31 uczniów w trzech grupach wiekowych.
Po konkursie pisemnym przeprowadzono egzamin ustny. Zwycięzcami eliminacji gminnych zostali w I grupie wiekowej Urszula
Powęska z PSP Momoty Górne, oraz Weronika Kubasiewicz - PSP
w Łążku Ordynackim. II grupa wiekowa Bartłomiej Wieleba PG
Janów Lubelski oraz Marcin Jagieło- ZS Biała. W III grupie
wiekowej Kinga Cyran ZST Janów lub, Szymon Wielgus -ZS Janów
Lub. Aneta Kiszka -ZS Janów Lubelski. Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w turnieju powiatowym. Nad prawidłowością
przebiegu eliminacji czuwało jury Grzegorz Kwiecień - Przewodniczący, mł. bryg. Piotr Nosal - Sekretarz, Ewa Kurasiewicz - Członek, Zbigniew Kiszka - Członek oraz Marek Sulowski - Członek.
Tekst i foto: Jan Machulak
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Janów Lubelski, V miejsce - Dh Skrzypek Sławomir - ZOSP
Fortaco. Podsumowując turniej, Komendant Gminny
podziękował jednostkom za udział w turnieju zaznaczył, że
do turnieju nie przystąpiły jednostki z OSP Łążek
Ordynacki, Momoty Dolne i Zofianka Górna. Pogratulował
zwycięzcom, jak i pokonanym, a uczestniczy wyrazili chęć
rywalizacji w zawodach corocznie. Spotkanie zakończyło
się drobnym poczęstunkiem.
Tekst i foto: Krzysztof Kurasiewicz

APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz
przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta
liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to,
niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze
względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji
stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu
z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze,
skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad
94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest
człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu
rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy
spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy,
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic
bardziej błędnego.Trzeba pamiętać, że po zimie trawy
są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru.
W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą
na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi.
WYPALANIE TRAW JEST
NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE,
ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art.
131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art.
30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz
na terenach śródleśnych, jak również w odległości do
100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.
U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu,
nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1
może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r.
Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób

albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10”.W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania
traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia
polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia
ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi
umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian
w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta
forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika
gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn.
w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa
z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). W ślad za Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy
stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że
środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione.
Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np.
przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary
finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet
odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów
dopłat bezpośrednich za dany rok. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi
do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób
wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu
technicznego. Pożary nieużytków, z uwagi na ich
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną
liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda
interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy
zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk
i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni
do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie
dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę
niezbędni.
KP PSP w Janowie Lubelskim
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Diamentowy Laur Medyczny dla lekarza z Janowa Lubelskiego
Dnia 25 marca 2017r. na Okręgowym
Zjeździe Lubelskiej Izby Lekarskiej Krzysztof Jakub Kalita otrzymał przyznany Mu
jednogłośnie przez Radę na wniosek oddziału Ortopedii i Traumatologii w Janowie
Lubelskim DIAMENTOWY LAUR
MEDYCZNY. W laudacji wygłoszonej z tej
okazji przedstawione zostały najważniejsze
osiągnięcia Doktora w ciągu 42 lat Jego
aktywnej pracy. Poniżej najważniejsze
z nich… Po uzyskaniu dyplomu lekarza
w Akademii Medycznej w Lublinie w 1974 r.
Krzysztof Jakub Kalita rozpoczął pracę
w Szpitalu Powiatowym w Janowie Lubelskim. Następnie kształcił się w zakresie
chirurgii i ortopedii zdobywając doświadczenie, wiedzę i zdając kolejne stopnie
specjalizacji (chirurgia I°- 1978 r., II° 1983 r., ortopedia II°- 1987 r., medycyna
społeczna - 1986 r.). Jego osiągnięcia naukowe i odpowiedzialność zawodowa zostały
docenione w 1978 r., kiedy został najpierw
zastępcą ordynatora chirurgii, a następnie 18
października 1989 r. ordynatorem ortopedii,
którą w szpitalu powiatowym stworzył od
podstaw. Od 11 maja1981r. do 31 grudnia
1989r. dr Kalita pełnił funkcję dyrektora
szpitala. W tym czasie, dzięki między
innymi jego staraniom, został otworzony nowy szpital przy ulicy Zamoyskiego. Podczas
jego kadencji w szpitalu powstał ośrodek
dializ pozaustrojowych, oddział ortopedii
i traumatologii oraz pododdział ortopedii

dziecięcej z ośrodkiem hipoterapii. Dr Kalita
był inicjatorem stworzenia przy szpitalu
warsztatu ortopedycznego, pracowni produkcji płynów infuzyjnych z laboratorium
zwierzęcym oraz laboratorium diagnostyki
prątka gruźlicy.
Jako dyrektor szpitala powołał do życia
organizację KRON (Klub Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - rejestracja
w 1993 r.) i współtworzył żłobek. Dzięki
Jego staraniom w maju 1985r. odbyło się
w Janowie Lubelskim Międzynarodowe
Sympozjum Medycyny Sportowej, na którym gościli między innymi lekarze z Japonii,
z Turcji oraz z Bułgarii. Od 18 października
1989r. dr Kalita zarządzał oddziałem ortopedii i traumatologii. Na stanowisku ordynatora pracował do przejścia na emeryturę
w lipcu 2016 r., ale nadal dzieli się swoją
wiedzą z pacjentami i kolegami w niepełnym
wymiarze godzin. Za jego ordynatury na
oddziale wprowadzone zostały nowe techniki operacyjne: protezoplastyka kolan i bioder, przeprowadzona została również udana
operacja replantacji ręki z częścią przedramienia (!) i operacje przetok tętniczożylnych do dializ pozaustrojowych. Dr
Kalita był także inicjatorem i organizatorem
licznych zjazdów PTOiTr województwa
lubelskiego i podkarpackiego. Na jego
oddziale wyspecjalizowało się 11 lekarzy
ortopedów, oddział nadal kształci rezydentów. Prywatnie dr Kalita to miłośnik muzyki.

Gra na saksofonie i akordeonie, opiekuje się
szkolną orkiestrą w Wierzchowiskach.
W majowe poranki, od wielu lat, można
zobaczyć (i usłyszeć) dr Kalitę jak na
balkonie barokowego kościoła w Janowie
Lubelskim gra pieśni Maryjne. Dr Kalita to
ceniony kolega i urodzony gawędziarz.
Swoimi doświadczeniami i wspomnieniami
dzieli się nie tylko z kolegami po fachu, ale
również z młodzieżą. W pięknym zawodzie
lekarza wraz z żoną - lekarzem stomatologiem mają godziwych następców: syna - Michała - specjalistę ortopedii i traumatologii,
córkę - Marię Borowską i synową Joannę lekarzy stomatologów. Od 2001 roku
Lubelska Izba Lekarska przyznaje dwa
rodzaje odznaczeń dla członków izby, któ-

rych praca zawodowa i społeczna zasługuje
na wyróżnienie i uznanie - Medal Lubelskiej
Izby Lekarskiej oraz Srebrny, Złoty i Diamentowy Laur Medyczny. Izba Lekarska
w Lublinie powstała w 1922 roku i zrzeszała
ok. 450 lekarzy. Przez okres PRL-u jej
działalność była zawieszona. Odrodziła się
w 1989 roku z inicjatywy lekarzy związanych z ruchem solidarnościowym.
Obecnie do LIL należy około 10 tys. lekarzy.
Izba czuwa nad poprawnym wykonywaniem
przez nich zawodu. Jej siedziba przy
ul. Chmielnej jest miejscem spotkań
i prezentacji dokonań medyków.
Tekst i zdjęcia:
lekarze oddziału Ortopedii
w Janowie Lubelskim

Jarosław Stawiarski V-ce Minister Sportu
w Janowie Lubelskim
W dniach 31.03 - 2.04. 2017 r. w Janowie Lubelskim odbył się II Puchar
Polski Kadetów w Zapasach Styl Klasyczny.
Zaproszonych gości, przybyłe kluby
i sponsorów serdecznie powitał Prezes
JLKS Olimp Stanisław Mazur.
Następnie zabrał głos Krzysztof Kołtyś
Burmistrz Janowa Lubelskiego, witając
wszystkich przybyłych na zawody.
Zawody otworzył V-ce Minister Sportu
Jarosław Stawiarski, który wysoko ocenił
poziom organizacyjny zawodów organizowanych przez JLKS Olimp.
W zawodach startowało 171 zawodników
z 51 klubów z całego kraju. Puchar był
drugą eliminacją do finałów XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubuskie 2017 (Drzonków).
Awans do finałów wywalczyło dwóch
zawodników Olimpu: Piotr Lewandowski
- kategoria 42 kg i Szymon Kamiński kategoria 100 kg.
Tekst i foto: Tadeusz Kuśmierczyk

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy wszelkiej pomyślności
oraz pełnych ciepła chwil spędzonych
w gronie rodziny,
przyjaciół i bliskich.
Niech nadzieja Zmartwychwstałego Jezusa
Chrystusa
będzie dla Państwa źródłem radości i spokoju
życzy
Prof. Mirosław Piotrowski Poseł
do Parlamentu Europejskiego
oraz
Stowarzyszenie Porozumienia Inicjatyw
Samorządowych

Zabawa karnawałowa dla dzieci
Karnawał to czas balów i zabaw. Dzieci
uwielbiają takie wydarzenia i czekają na nie
z zapartym tchem, dlatego w sobotę 25 lute-

go 2017 roku z inicjatywy prof. Mirosława
Piotrowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, Stowarzyszenie Porozumienie

Inicjatyw Samorządowych oraz Akcja
Katolicka działająca przy parafii św. Jana
Chrzciciela w Janowie Lubelskim w Restau-

racji Hetmańska zorganizowali zabawę
karnawałową. Do udziału w zabawie zaproszono dzieci z całego powiatu w wieku od 6 ciu do 13 - tu lat, z podziałem na grupy. Licznie przybyłych uczestników powitał także
w imieniu prof. Piotrowskiego Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Flis. Do wspólnej zabawy uroczyście zaprosił uczestników prowadzący imprezę DJ. Animatorzy urozmaicili
zabawę ciekawymi konkursami z nagrodami, które wręczał Prezes Stowarzyszenia.
W czasie przerwy dzieci miały możliwość
skorzystania z przygotowanego przez
organizatorów poczęstunku. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości uczestnikom
zabawy, a także licznie przybyłym rodzicom, a było to głównym celem organizatorów. Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowania tej
imprezy, a także uczestnikom zabawy
serdecznie dziękujemy. Kolejny bal już za
rok.
Tekst: zarząd stowarzyszenia
Foto: archiwum stowarzyszenia
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