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 Sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Janowie 
Lubelskim, która odbyła się 21 listopada br. to złożenie 
uroczystego ślubowania przez nowych Radnych, przez 
Burmistrza Janowa Lubelskiego, wybór Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 Przypomnijmy, że w skład nowej Rady wchodzi: Zenon 
Bielak, Jan Czaja, Krystyna Ćwiek, Grzegorz Flis, Marian 
Grzegórski, Henryk Jarosz, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, 
Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Waldemar 
Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, 
Bogdan Startek.

 Nowi Radni Rady Miejskiej to: Krystyna Ćwiek – 
nauczyciel Publicznej Szkoły  Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi i Zespołu Szkół Im. Wincentego Witosa 
w Janowie Lubelskim, Henryk Jarosz – pracownik FORTACO, 
Zenon Bielak – prowadzi własną działalność gospodarczą, Jan 
Czaja – emerytowany policjant, Grzegorz Flis prowadzi 
własną działalność gospodarczą, Marian Grzegórski – 
pracownik spółki PGKiM, Kierownik Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, Robert Kamiński – podinspektor Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim, Tomasz Kaproń – 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Krzysztof Kurasiewicz 

– emerytowany strażak, Grażyna Kuśmierczyk- Kierownik 
świetlicy w janowskiej podstawówce, Waldemar Kuśmierczyk 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Andrzej Łukasik 
– księgowy Miejskiego Ośrodku  Sportu i Rekreacji, Anna 
Mazur – pracownik naukowy UMCS, jak również pracownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Łukasz Piecyk – nauczyciel 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej, założyciel i trener 
JKS „Orlik”, Bogdan Startek – pracownik Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli.

cd. na str. 3

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

 Była „Alicja w Krainie czarów”, był „Król Lew”, jest 
„Miłość do Niepodległej”. Każde przedstawienie o charak-
terze teatralnym wyreżyserowanym przez Dyrektora 
janowskiej szkoły Andrzeja Tomczyka jest pełne profesjo-
nalizmu, wrażliwości i piękna. Podobnie jest z widowiskiem 
przygotowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W niezwykle interesujący sposób 
przedstawiono drogę do Niepodległości naszej Ojczyzny, jak 

również naszego miasta – Janowa Lubelskiego. Śpiewem, 
tańcem, wierszem uczczono Niepodległość naszego kraju.
 „Niepodległość w sercu trwa…” – słowami piosenki 
Sylwestra Bernaciaka rozpoczęto spotkanie w Janowskim 
Ośrodku Kultury dnia 5 listopada. Tuż po piosence zapadła 
cisza, w tle sceny ujrzeliśmy barwy biało – czerwone i opowieść 
… naszą historię.

cd. na str. 11

„Z miłości do Niepodległej” – 100 aktorów na 100 lat

Od lewej: Bogdan Startek, Grzegorz Flis, Ewa Misztal, Krzysztof Kurasiewicz, Bożena Czajkowska, Łukasz Piecyk, Henryk Jarosz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, 
Jan Czaja, Krystyna Ćwiek, Krzysztof Kołtyś, Monika Machulak, Marian Grzegórski, Anna Mazur, Tomasz Kaproń, Waldemar Kuśmierczyk, Rober Kamiński, Zenon Bielak. 
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 Tegoroczne wybory były z pewnością zaskoczeniem dla 
wielu biorących w nich udział. Skład nowej kadencji 
Radnych Rady Powiatu to także nowe nazwiska. 
Przypomnijmy, że w skład Rady Powiatu wchodzi 17 
Radnych.
 Radni Rady Powiatu nowej kadencji: Andrzej Bielak, 
Andrzej Ciupak, Sławomir Dworak, Paweł Golec, Marian 
Grela, Ewa Janus, Michał Komacki, Antoni Kulpa, Stanisław 
Mazur, Bartosz Piech, Grzegorz Pyrzyna, Daniel Rawski, 
Stanisław Rawski, Piotr Rogoża, Władysław Sowa, Józef 
Wieleba , Zenon Zyśko.
 Układ sił politycznych wygląda następująco: 11 Radnych 
Prawa i Sprawiedliwość, 4 Radnych Wspólnoty Samorzą-
dowej, 2 Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

Radni Powiatu Janowskiego

Okręg 1 (gmina Batorz i Chrzanów) – Paweł Golec (KW 
PiS) – 863 głosów, Zenon Zyśko (KW PiS) – 807 głosów, 
Marian Grela (KWW Wspólnota Samorządowa) – 464 

głosów.
Okręg 2 (gmina Chrzanów i Dzwola) – Stanisław Rawski 
(KW PSL) – 586 głosów, Daniel Rawski (KW PiS) – 779 
głosów,
 Władysław Sowa (KW PiS) – 658 głosów, Andrzej Bielak 
(KWW Wspólnota Samorządowa) – 432 głosów.
Okręg 3 (gmina Janów Lubelski) – Bartosz Piech (KW PSL) 
– 492 głosów, Ewa Janus (KW PiS) – 1006 głosów, Sławomir 
Dworak (KW PiS) – 976 głosów, Józef Wieleba (KW PiS) – 
600 głosów, Antoni Kulpa (KW PiS) – 694 głosów, Stanisław 
Mazur (KWW Wspólnota Samorządowa) – 506 głosów.
Okręg 4 (gmina Modliborzyce i Potok Wielki) – Michał 
Komacki (KW PiS) – 609 głosów, Andrzej Ciupak (KW PiS) 
– 477 głosów, Grzegorz Pyrzyna (KW PiS) – 1463 głosów, 
Piotr Rogoża (KWW Wspólnota Samorządowa) – 552 
głosów.

Burmistrzowie i Wjtowie

Burmistrzem Janowa Lubelskiego został Krzysztof 

Kołtyś
Burmistrzem Modliborzyc – Witold Kowalik (64, 76%), 
Tadeusz Krzosek (35, 24%)
Wójtem gminy Batorz – Henryk Michałek (56, 76%), 
Artur Pizoń (43, 24%)
Wójtem gminy Chrzanów – Marcin Sulowski (67, 18%), 
Czesław Jaworski  (32, 82%)
Wójtem Gminy Dzwola (druga tura) – Wiesław Dyjach 
(32, 65%), Józef Osiewicz (25, 29%), Marek Piech (13, 
35%),
 Stanisław Rożek (21, 23%), Zbigniew Buryta (7, 48%). Po 
drugiej dogrywce został Wiesław Dyjach.
Wójtem gminy Godziszów został Józef Zbytniewski (65, 
76%), Stanisław Daśko (26, 35%), Marian Widz (7, 89%)
Wójtem gminy Potok Wielki - Leszek Nosal (52, 61%), 
Jerzy Pietrzyk (47, 39%).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wybory samorządowe w Powiecie Janowskim.
Burmistrzowie, Wójtowie, Radni Powiatu Janowskiego

 Artur Pizoń - nowym Starostą Powiatu Janowskiego, 
Michał Komacki - Wicestarostą, Sławomir Dworak - 
Przewodniczący Rady Powiatu - tak w skrócie można 
powiedzieć o minionej sesji nowej kadencji Rady Powiatu 
Janowskiego, która odbyła się 23 listopada.
 Przypomnijmy, że obecny układ sił politycznych w obec-
nej Radzie Powiatu wygląda następująco: 2 Radnych z Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, 4 Radnych z „Wspólnoty Sa-
morządowej” i 11 Radnych z Prawa i Sprawiedliwości. 
Nowo wybrane władze Powiatu Janowskiego to wszyscy 
z PiS-u.

Starostowie

 Starosta Artur Pizoń z wykształcenia jest politologiem. 
W 2007 roku podjął pracę w Janowskim Starostwie. W 2010 
roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Logistyki 
i Gospodarki Mieniem. W 2011 roku Naczelnikiem nowo 
utworzonego Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego. Jako Naczelnik janowskiego 
starostwa nadzorował prace dotyczące organizacji pozarzą-
dowych, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej jednostek 
organizacyjnych będących w kompetencji Janowskiego 
Starostwa. Od 2016 roku Kierownik Placówki Terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Janowie 
Lubelskim. W 2017 roku został Zastępcą Dyrektora 
L u b e l s k i e g o  O d d z i a ł u  R e g i o n a l n e g o  A g e n c j i 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Artur Pizoń jest 
członkiem Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich,  a także członkiem Zarządu Janowskiego 
Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”.
 Michał Komacki z wykształcenia jest nauczycielem 
historii. Do objęcia funkcji Wicestarosty Powiatu 
Janowskiego pracował w Zespole Szkół Technicznych 
w Janowie Lubelskim jako nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie.
 Na Starostę Powiatu Janowskiego zaproponowano jedną 
kandydaturę, którą zgłosił Radny Zenon Zyśko. Była to 
kandydatura spoza Rady Powiatu - Artura Pizonia. Pan Artur 
Pizoń w głosowaniu tajnym otrzymał 12 głosów, 4 głosy były 
przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosowania.
 Nowo wybrany Starosta Janowski zgłosi ł  na 
Wicestarostę kandydaturę Michała Komackiego. Pan 
Komacki w głosowaniu otrzymał 13 głosów – za, 4 głosy – 
przeciw.

Rada i Zarząd Powiatu

 Podczas pierwszej sesji nowej kadencji wybrany został 
Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący, 
Starosta, Wicestarosta, jak również skład Zarządu Powiatu. 
Przewodniczącym Rady Powiatu Janowskiego został 
Sławomir Dworak (wcześniej pełnił funkcję członka 
Zarządu Powiatu). Sławomir Dworak jest Inspektorem 
Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu 
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Głosowaniu zdobył 
maksymalną ilość głosów, czyli 17. Kandydaturę Pana 
Dworaka zgłosił Grzegorz Pyrzyna.
 Na Wiceprzewodniczących Rady zostały zgłoszone dwie 
kandydatury: Pawła Golca i Andrzeja Ciupaka. Pana Golca 
zgłosił Michał Komacki, natomiast Andrzej Ciupaka – 
Radny Józef Wieleba. Za kandydaturą Pawła Golca było 14 
Radnych, 3 przeciwnych. Podobnie za kandydaturą Andrzeja 
Ciupaka. 
 W skład Zarządu Powiatu Janowskiego weszli: 
Władysław Sowa (głosowanie: 15 - za, 2 - przeciw), Józef 
Wieleba (16 Radnych - za, 1 - przeciw), Zenon Zyśko (15 
radnych – za – 2 przeciw). Kandydatury na członków 

Zarządu zgłosił Starosta Artur Pizoń.
 W imieniu Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego – Jan 
Czaja – Kierownik Biura Poselskiego podziękował 
Grzegorzowi Pyrzyna za pracę na rzecz samorządu, powiatu 
janowskiego, zaś nowemu Staroście Arturowi Pizoniowi 
życzył powodzenia.
 Przypomnijmy skład nowej Rady Powiatu Janowskiego: 
Andrzej Bielak, Andrzej Ciupak, Sławomir Dworak, Paweł 
Golec, Marian Grela, Ewa Janus, Michał Komacki, Antoni 
Kulpa, Stanisław Mazur, Bartosz Piech, Grzegorz Pyrzyna, 
Daniel Rawski, Stanisław Rawski, Piotr Rogoża,  
Władysław Sowa, Józef Wieleba , Zenon Zyśko.
 W obecnej Radzie jest jedna kobieta i 16 mężczyzn.
 Nowe władze Powiatu Janowskiego zostały wybrane na 
pięć lat. Grzegorza Pyrzynę zastąpił Artur Pizoń, Antoniego 
Kulpę – Michał Komacki, Przewodniczącego Rady 
Władysława Sowę – Sławomir Dworak. Zmienił się także 
skład Zarządu. Wcześniej był to: Sławomir Dworak, Zenon 
Zyśko i Wiesław Dyjach. Obecnej kadencji 2018 – 2023 
roku, jest: Władysław Sowa, Zenon Zyśko, Józef Wieleba.
 Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu była 
bezpośrednio transmitowana online w Internecie. Dostępna 
jest również pod linkiem:
  https://www.youtube.com/watch?v=3gHBzqk-MBg

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu. Starosta Artur Pizoń, Wicestarosta 
Michał Komacki, Przewodniczący Rady - Sławomir Dworak

Pierwszy rząd od lewej: Józef Wieleba, Michał Komacki, Barbara Fuszara, Artur Pizoń, Ewa Janus, Marian Grela, Stanisław Rawski. Drugi rząd od lewej: Bartosz Piech, 
Władysław Sowa, Sławomir Dworak, Daniel Rawski, Zenon Zyśko, Paweł Golec, Grzegorz Pyrzyna, Piotr Rogoża, Stanisław Mazur, Andrzej Bielak

Michał Komacki (Wicestarosta), Artur Pizoń (Starosta) Andrzej Ciupak, Sławomir Dworak, Paweł Golec
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 Najmłodszym Radnym jest 27-letni – Robert Kamiński, 
najstarszym Henryk Jarosz i Jan Czaja, którzy mają 64 lat. 
W obecnej Radzie są trzy kobiety i dwunastu mężczyzn. Jeśli 
chodzi o układ sił politycznych, na 15 Radnych Rady 
Miejskiej, aż 11 jest z Prawa i Sprawiedliwości, w tym 
Przewodnicząca Rady i Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Po wręczeniu  Radnym zaświadczeń o ich 
wyborze przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej 
Przemysława Woszczyńskiego i złożeniu ślubowania przez 
nowo wybranych Radnych, ślubowanie złożył Burmistrz 
Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś pełni funkcję 
Burmistrza Janowa Lubelskiego dokładnie od 1998 roku. 
Pan Burmistrz po złożeniu ślubowania podziękował za 
oddane głosy w tegorocznych wyborach, za współpracę w 
minionej kadencji, deklarując, iż obecna kadencja jest dla 
niego wielkim zobowiązaniem. „Z mojej strony dołożę 
wszelkich starań, aby funkcję Burmistrza wypełniać jak 
najlepiej” – podkreślił w swej wypowiedzi Krzysztof Kołtyś.
 Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który odbył się w głosowaniu tajnym. Na 
Przewodniczącego Rady zaproponowano dwie kandydatury: 
Krystyny Ćwiek i Krzysztofa Kurasiewicza. Kandydaturę 
Krystyny Ćwiek zgłosił Henryk Jarosz, Krzysztofa 
Kurasiewicza – Radny Grzegorz Flis. W głosowaniu, 
Krystyna Ćwiek otrzymała 12 głosów, natomiast Krzysztof 
Kurasiewicz – 3 głosy. Komisja Skrutacyjna w składzie 
Grażyna Kuśmierczyk, Anna Mazur i Robert Kamiński 
czuwała nad przebiegiem głosowania.
 W wyborze Wiceprzewodniczącego zaproponowano 

również dwie kandydatury: Henryka Jarosza i Mariana 
Grzegórskiego. Kandydaturę Henryka Jarosza zgłosił 
Andrzej Łukasik, Mariana Grzegórskiego – Radny Krzysztof 
Kurasiewicz. Za kandydaturą Henryka Jarosza głosowało 10 
Radnych, natomiast za kandydaturą Mariana Grzegórskiego 
– 5 Radnych.
 Podczas spotkania wybrano również członków pięciu 
Komisji: Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i 
Bezpieczeń-stwa Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji, Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej, Gruntami Rolnictwa i Leśnictwa.
 Przewodniczącą Komisji Oświaty została Grażyna 
Kuśmierczyk, Wiceprzewodniczącym został Łukasz Piecyk. 
Przewodniczącym Komisji Finansów i Rozwoju Gospodar-
czego został Tomasz Kaproń, Wiceprzewodniczącym został 
Krzysztof Kurasiewicz. Przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji został Zenon Bielak, Wiceprzewod-
niczącym Robert Kamiński. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Andrzej Czaja, Wiceprzewodniczącym 
Waldemar Kuśmierczyk. Przewodniczącym Komisji 
Gospodarki Komunalnej został Marian Grzegórski, 
Wiceprzewodniczącym Andrzej Łukasik.
 W pierwszej sesji nowej kadencji Rady Miejskiej 
w Janowie Lubelskim uczestniczyli Dyrektorzy, Kierownicy 
jednostek Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy szkół i przedszk-
oli, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego, sołtysi.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 Wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 
roku. Obecni wójtowie gmin, Burmistrzowie, Prezydenci 
miast, Radni zostali wybrani nie jak dotychczas na 4 lata, a na 5 
lat.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

 Burmistrzem Janowa Lubelskiego został Krzysztof Kołtyś 
(sprawujący tę funkcję już po raz szósty). Krzysztof Kołtyś 
z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Lubelskiej 
Szkoły Biznesu oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 
w Lublinie. Skończył studia podyplomowe Master Of Business 
Administration na Politechnice Lubelskiej. W 1998 roku został 
wybrany na Radnego Rady Miasta, w tym samym roku 
wybrany na Burmistrza Janowa Lubelskiego – kadencji 1998 – 
2002.  Jest  wiceprzewodniczącym Związku Gmin 
Lubelszczyzny, członkiem  Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
„Leśny Krąg”, Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Janowie 
Lubelskim od 2004 roku. W 2010 roku otrzymał wyróżnienie 
Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski, w 2015 roku odznac-
zony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, odznac-
zony medalem „Pro Memoria” w 2009 roku, w tym samym 
roku uzyskał prestiżowy tytuł „Europejczyk Roku”. W 2012 
roku otrzymał tytuł „Burmistrza Roku”, w 2013 roku „Przyja-
ciela Rodziny”, wielokrotnie otrzymywał tytuł „Samorządo-
wego Menadżera Regionu w Województwie Lubelskim”, 
w 2014 roku „Promotora Przedsiębiorczości”. W tym roku 
(2018) mija dwadzieścia lat jak Krzysztof Kołtyś nieprzer-
walnie sprawuje funkcję Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Radni Rady Miejskiej

 Natomiast wśród Radnych Rady Miejskiej nowej kadencji 
jest 7 nowych nazwisk. Marka Tomczyka zastąpił Andrzej 
Czaja, Iwonę Zezulińską – Sowa  - Tomasz Kaproń,  Lecha 
Wronkę – Robert Kamiński, Ryszarda Wasilewskiego – Anna 
Mazur, Romana Kapronia – Waldemar Kuśmierczyk, Ryszarda 
Majkowskiego – Grażyna Kuśmierczyk, Ewę Janus – Krystyna 
Ćwiek.
Przypomnijmy, że Radni Rady Miejskiej nowej kadencji to: 
Andrzej Czaja, Tomasz Kaproń, Robert Kamiński, Marian 
Grzegórski, Grażyna Kuśmierczyk, Krystyna Ćwiek, Henryk 
Jarosz, Łukasz Piecyk, Waldemar Kuśmierczyk, Krzysztof 
Kurasiewicz, Grzegorz Flis, Anna Mazur, Bogdan Startek, 
Andrzej Łukasik, Zenon Bielak.

Jak głosowali mieszkańcy?

Okręg nr 1 (Janów Lubelski-ul.: 3 Maja, Armii Krajowej, 
Bialska, Kilińskiego, Krótka, Piłsudskiego (od nr 31 do 84), 
Poprzeczna, Prosta, Rybna, Spadowa, Stokowa, Szewska) – 
Radny Andrzej Czaja ( z listy PiS) – 219 głosów, Tadeusz 
Kuśmierczyk – 153 , Zofia Bartoszek – 66.

Okręg nr 2 (Janów Lubelski-ul.: 14 
Czerwca, Cicha, Fryderyka Chopina, 
Koł łą ta ja ,  Krzywa,  Niecała , 
Mickiewicza, Piłsudskiego (od nr 1 
do nr  31),  Rynek,  Spokojna, 
Sukiennicza, Świerdzowa, Wałowa, 
Wesoła, Ulanowska, Zamoyskiego 
(od nr 1 do nr 49 lewa strona i od nr 2 
do nr 44 prawa strona) – Radny 
Tomasz Kaproń (z listy PiS) – 163 
głosów, Iwona Zezulińska – Sowa – 
129, Kamil Wybrański – 104, Tomasz 
Nowak – 70.
Okręg 3 (Janów Lubelski-ul.: 8 
Września)  –  Radny  Robert 
Kamiński (z listy PiS) – 166 głosów, 
Radosław Świątek – 146.
Okręg 4 (Janów Lubelski-ul.: Jana Pawła II, Zamoyskiego (od 
nr 51 do 147 /lewa strona/ i od nr 46 do 132 /prawa strona/) – 
Radny Marian Grzegórski (jedna kandydatura) – KWW 
Mariana Grzegórskiego.
Okręg 5 (Janów Lubelski-ul: 11 Listopada, Generała Bema, 
Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Ochotników 
Węgierskich (blok nr 1A), Partyzantów, Prusa, Reja, 
Reymonta) – Radna Grażyna Kuśmierczyk (z listy PiS) – 
259 głosów, Antoni Florczak – 228.
Okręg 6 (Janów Lubelski-ul.: Boh. Porytowego Wzgórza, 
Korczaka, Leśna, Łąkowa, Mączyńskiej, Objazdowa, 
Ochotników Węgierskich (domy prywatne), Słowackiego, 
Turystyczna, Wojska Polskiego) – Radna– Krystyna Ćwiek  
(z listy PiS) - 264 głosów, Piotr Gąbka – 179.
Okręg 7 (Janów Lubelski-ul.: Wiejska (domy prywatne, DPS 
i bloki nr 16, 18, 20, 24, 28) – Radny – Henryk Jarosz (z listy 
PiS) – 183 głosów, Jarosław Lenart – 123.
Okręg 8  (Janów Lubelski-ul.:  Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Ks. Skorupki, Ogrodowa, Sienkiewicza, 
Szkolna, ul. Wiejska (bloki nr 22, 26, 30, 32, 34, 36) – Radny– 
Łukasz Piecyk (jedna kandydatura) z listy PiS.
Okręg 9 (Janów Lubelski-ul: Azaliowa, Bławatkowa, 
Bratkowa, Daliowa, Doktora Sowiakowskiego, Fiołkowa, 
Hiacyntowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kamienna, 
Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Mieczykowa, 
Różana, Rumiankowa, Sasankowa, Storczykowa, Szarotkowa, 
Tulipanowa, Wrzosowa, Gen. Maczka, Ojca Jana, Rydza 
Śmigłego) – Radny– Waldemar Kuśmierczyk (z listy PiS) – 
339 głosów, Roman Kaproń – 284.
Okręg 10 (Sołectwo Zofianka Górna (z ul. Brzozowa, 
Przyborowie, Wojska Polskiego nr 60, 61, 62, 67), 
Miejscowość: Cegielnia, Sołectwo Szklarnia, Janów Lubelski-

ul.: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Jarzębinowa, 
Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Przyborowie, 
Akacjowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa) 
– Radny– Krzysztof Kurasiewicz (z listy Porozumienia 
Inicjatyw Samorządowych) – 309 głosów, Dorota Styk – 168.
Okręg 11 (Janów Lubelski-ul.: Fredry, Generała Andersa, 
Generała Sikorskiego, Kościuszki, Lelewela Borelowskiego, 
Lubelska, Narutowicza, Okopowa, Piaskowa, Podlipie, 
Pułkownika Lechnickiego, Szymanowskiego, Traugutta, 
Zakątna) – Radny– Grzegorz Flis (z listy Porozumienia 
Inicjatyw Samorządowych_  – 381 głosów, Eugeniusz Miś – 
225.
Okręg 12 (Sołectwo Ruda (z ul.: Borówkowa, Jagodowa, 
Jeżynowa, Malinowa, Poziomkowa, Sowy Visa, Targowa, 
Ulanowska, Żurawinowa i miejscowość Jonaki), Janów 
Lubelski-ul.: Polna, Rolna, Sowy Visa, Targowa) – Radna– 
Anna Mazur (z listy PiS) – 166 głosów, Ryszard Wasilewski – 
142, Janusz Placha – 62.
Okręg 13 (Sołectwo Borownica, Kopce, Borownica-Laski 
(z ul. Sowy Visa), Sołectwo Pikule, Sołectwo: Łążek 
Ordynacki (z miejscowością Łążek Garncarski) – Radny– 
Bogdan Startek (KW Równość Ponad Wszystko) – 133 
głosów, Alicja Powęzka – 107.
Okręg 14 (Sołectwo Biała Druga, Sołectwo Biała Pierwsza, 
(z miejscowością Biała Pierwsza-Laski) – Radny– Andrzej 
Łukasik ( z listy PiS) - (jedna kandydatura).
Okręg 15 (Sołectwo Momoty Dolne, Sołectwo Momoty 
Górne, Sołectwo Kiszki, Szewce, Ujście) – Radny– Zenon 
Bielak (z Listy PiS) – 346 głosów, Tomasz Kiszka – 58, Alfred 
Wróblewski – 26.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jak głosowali mieszkańcy naszej gminy 
w tegorocznych wyborach samorządowych? 

cd. ze str. 1

Pierwsza sesja nowej kadencji 
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Janów Lubelski

Przegnę Państwu serdecznie podziękować za 
udzielenie mi tak wysokiego poparcia w wyborach na 
stanowisko Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Zaufanie, którym po raz kolejny mnie Państwo 
obdarzyliście jest dla mnie wielkim zobowiązaniem 
do pełnej zaangażowania służby na rzecz rozwoju 
naszej gminy. Przede mną nowe wciąż wyzwania 
i wielka odpowiedzialność.

Dołożę wszelkich starań i sił, aby wypełnić 
zobowiązania zawarte w opracowanym i zaprezento-
wanym przeze mnie programie na nadchodzące lata.

Zapraszam do współpracy wszystkie osoby 
i środowiska, które chcą się aktywnie włączyć we 
wspólne działania na rzecz dobra naszej gminy.

Z nową energią i zapałem przystępuję do pracy 
pragnąc wykorzystać wszystkie szanse i możliwości 
oraz spełnić Państwa oczekiwania.

Jeszcze raz dziękuję za okazane mi zaufanie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu 
Świąt wypełnionych spokojem, serdecznością 
i miłością. W nowym nadchodzącym 2019 roku 
spełnienia wszelkich marzeń. Niech każdy nowy dzień 
wniesie w Państwa życie optymizm, wiarę i pogodę 
ducha. Niech pod świąteczną choinką znajdą 
Państwo dobrość i szczęście.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś 

Henryk Jarosz, Krzysztof Kołtyś
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Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Łążka Ordynackiego, 

Pikul, Borownicy, Kopców, Borownicy-Laski za oddany swój głos w Wyborach 

Samorządowych  w dniu 21 października 2018 roku na moją kandydaturę 

do Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Daliście Państwo mi kolejny raz mandat zaufania, który tym samym 

zobowiązuje mnie do bardziej aktywnej pracy dla dobra wszystkich 

mieszkańców, których będę reprezentował w tej Kadencji.

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, składam Państwu 

najlepsze życzenia radosnych, pełnych rodzinnego ciepła świat Bożego 

Narodzenia, w nowym Roku 2019 realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Startek

Radny Rady Miejskiej

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy 
oddali swój głos na moją kandydaturę 
w minionych Wyborach Samorządowych. 
Jest dla mnie wyróżnieniem, a jednocześnie 
zobowiązaniem, że mandat Radnej 
otrzymałam teraz w Radzie Powiatu 
Janowskiego. Gratuluję nowo wybranym 
Radnym Rady Miejskiej i Powiatu. Jestem 
przekonana, że będziemy wspólnie pracować 
dla dobra naszej gminy, jak i całego Powiatu 
Janowskiego. Pragnę podziękować za minione 
lata współpracy i zaufania jako Radnej Rady 
Miejskiej w Janowie Lubelskim. Dziękuję tym 
wszystkim z którymi miałam przyjemność 
współpracować będąc Przewodniczącą 
Rady Miejskiej.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia, pragnę Państwu złożyć 
najserdeczniejsze życzenia spokojnych, 
radosnych świąt, które będą dla nas 
wytchnieniem od dnia powszedniego 
i natchnieniem do realizacji dalszych 
zamierzeń i planów w Nowym Roku 2019. 

Z wyrazami uznania
Ewa Janus

„A słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas” 

(J1,14)

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzę, aby Nowonarodzony 
Chrystus obficie Państwu błogosławił, by 
obdarzył zdrowiem, pokojem i niegasnącą 
życzliwością od ludzi.

Niech radość, poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia towarzyszy 
wszystkim Mieszkańcom przez cały Nowy 
Rok 2019.

Grażyna Kuśmierczyk

Radna Rady Miejskiej 
w Janowie Lubelskim

Szanowni Państwo,

Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, 
którzy w dniu 21 października 2018 roku oddali  głos na 
moją osobę. To właśnie dzięki Wam, dzięki mieszkańcom 
osiedla „Zaolszynie”, już po raz drugi będę pełnił 
funkcję Radnego Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.  
Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, a jeszcze większe 
zobowiązanie wobec Was, aby godnie reprezentować 
nasze osiedle i miasto oraz skutecznie dbać o ich stały 
rozwój.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzę spokojnych, radosnych, pełnych ciepła świąt. 
W nowym 2019 roku błogosławieństwa Bożego, wszelkiej 
pomyślności i realizacji wszelkich planów.

Grzegorz Flis
Radny Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję mieszkańcom os. Wschód, 
os. Rozwój, ul. Kamiennej i ul. Sowiakowskiego 
za oddanie głosów na moją osobę w wyborach 
samorządowych. Postaram się nie zawieść 
oczekiwań i pracować dla dobra mieszkańców 
naszego miasta. Jeszcze raz bardzo dziękuję za 
poparcie. „Nasze miasto – wspólne decyzje”.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności. Niech radość i spokój Bożego 
Narodzenia towarzyszy Państwu przez cały 
2019 rok.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Kuśmierczyk
Radny Rady Miejskiej

Szanowni Państwo!

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę. Chciałbym zapewnić, że jako Radny powiatu janowskiego zrobię wszystko, aby nie 
zawieść Państwa zaufania, a swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro 
mieszkańców naszej gminy i powiatu.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się 
Nowego 2019 roku mam przyjemność złożyć Państwu serdeczne życzenia, 
zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. 
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy, a Nowy Rok niech 
obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.

Sławomir Dworak

Przewodniczący Rady Powiatu Janowskiego

Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany”

( Iż 9,5)

 Wyrażając podziękowanie mieszkańcom Osiedla Południe za wybranie mnie do 
Rady Miejskiej, pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenie z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech przyjście na świat Bożego Syna da wszystkim Radość, Pokój, 
Nadzieję i Miłość, a Nowy Rok 2019 Szczęście i Pomyślność.

Krystyna Ćwiek
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Red. - Za nami wybory samorządowe. Gratuluję wyboru 
na kolejną kadencję. Uzyskał Pan poparcie 81% wyborc-
ów, co jest jednym z lepszych wyników w kraju. Jakie 
uczucia towarzyszyły Panu po poznaniu wyników 
wyborów?

K.K. -  Czuję wdzięczność i zobowiązanie wobec naszych 
mieszkańców. Nie zawsze duży wysiłek wkładany w pracę, 
poświęcenie i bardzo dobre efekty znajdują uznanie 
w oczach wyborców. Znam wielu bardzo dobrych burmis-
trzów, którzy pomimo dużych osiągnięć i wyróżnień w skali 
kraju, przegrali wybory. Dzięki naszym mieszkańcom czuję 
sens czynionych wysiłków, nieprzespanych nocy, poświę-
cania czasu i życia osobistego, pracy "na okrągło". Ta praca 
stała się pasją mojego życia i cieszę się, że we współpracy z 
mieszkańcami naszej gminy udaje nam się pięknie zmieniać 
nasze miasto i miejscowości wiejskie.

Red. - W Radzie Miejskiej nastąpiły duże zmiany. Niemal 
połowa Rady, to  nowi radni. Jak będzie się Panu układać 
współpraca z nową Radą?

K.K. - Dobrze znam wszystkich radnych i darzę ich dużym 
szacunkiem. To osoby doświadczone, zaangażowane 
i czujące puls samorządu. Dlatego wierzę, że - tak jak 
dotychczas- unikniemy podziałów na koalicję i opozycję 
a skupimy się na merytorycznej pracy dla dobra naszej 
gminy. Potrzebna nam jest zgodna praca oparta nie 
o bezmyślną jednomyślność, lecz o twórcze poszukiwanie 
najkorzystniejszych rozwiązań i często - mądrego kompro-
misu. Sądzę, że tego oczekują od nas nasi mieszkańcy.

Red. - Panie Burmistrzu, kończy się 2018 rok. Jaki on był 

dla naszej gminy?

K.K. - Myślę, że był bardzo dobry. Pod każdym względem, 
nawet pogoda była wyjątkowo dobra.W przeciągu tego roku 
zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć poprawiających 
jakość życia naszych mieszkańców. Zmodernizowaliśmy 
wiele ulic i dróg, stadion miejski, jesteśmy w trakcie 
modernizacji naszych szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
byłego biurowca PKS, w którym budujemy mieszkania 
komunalne. Zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy kolejne 
place zabaw i siłownie zewnętrzne. Nasza spółka PGKiM 
zakończyła kanalizację w Białej Pierwszej oraz rozpoczęła 
kanalizację ulic: Kamiennej, Stokowej oraz budowę 
wodociągu w nowym osiedlu Ruda .Pozyskaliśmy 
z zewnętrznych źródeł kolejne miliony złotych na wymie-
nione wyżej inwestycje.I na koniec wiadomość z ostatniej 
chwili. Obecny rok dobrze się zaczął i dobrze się kończy. 
Otrzymaliśmy informację o otrzymaniu dofinansowania 
w wysokości 10 milionów złotych na realizację projektu 
rewitalizacji miasta. To oznacza, że będziemy mogli 
w przyszłym roku ogłaszać przetargi na wyłonienie wykona-
wców  modernizacji rynku wraz z przebudową dworca.

Red. - Jakie najważniejsze wyzwania przed nami?

K.K. - Obecna kadencja będzie pełna wyzwań. Będą to 
wyzwania o charakterze organizacyjnym, finansowym 
i inwestycyjnym.  Dużym wyzwaniem będą zmiany 
związane z wdrażaniem reformy oświaty. Ponadto będziemy 
musieli zmierzyć się z szybko rosnącymi kosztami bieżący-
mi oraz inwestycyjnymi. W ostatnich kilku latach obserw-
ujemy w całym kraju wysoki wzrost kosztów wykonywa-

nych inwestycji. Często ten wzrost sięga kilkudziesięciu lub 
więcej procent, a to przy większych inwestycjach przekłada 
się na  duże kwoty, liczone w milionach złotych. Mam 
nadzieję, że uda nam się sfinansować rewitalizację miasta 
i inne planowane inwestycje, ale jeśli trend wysokich cen 
wykonawstwa zostanie utrzymany będzie naprawdę trudno.
Red. - A z jakimi nadziejami wchodzimy w nowy rok?

K. K. - Mam nadzieję, że przyspieszy nasz rozwój gospodar-
czy, a w ślad za nim będzie się poprawiać sytuacja materialna 
naszych mieszkańców. Mamy podstawy do optymizmu w 
zakresie powstawania nowych zakładów pracy. Liczę 
szczególnie na pomyślny finał naszych działań związanych z 
ulokowaniem na terenie naszej strefy inwestycyjnej dużego 
inwestora, który znacząco wpłynie na rozwój społeczno - 
gospodarczy naszej gminy. Za kilka miesięcy rozpocznie się 
też długo wyczekiwana budowa drogi ekspresowej S19, 
która przyniesie nam wielorakie korzyści i będzie naszym 
"oknem na świat". Mam również nadzieję, że uda nam się 
pomyślnie zrealizować nasz trudny budżet z ambitnym 
programem inwestycyjnym.

Red. - Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok. Czy jest coś, co chciałby Pan otrzymać pod choinkę
 i czy ma Pan jakieś postanowienie noworoczne?

K. K. - Pod choinką chciałbym znaleźć jakąś ciekawą 
książkę lub płytę i trochę wolnego czasu, a w nowym roku 
zamierzam poświęcić więcej czasu na aktywność fizyczną 
i między innymi pojechać rowerem do Częstochowy.

Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego - Krzysztofem Kołtysiem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizujeprojekt pn.:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów 
Młp. Północ. Część nr 2: odc. realizacyjny  obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów 

Lub. Północ - węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe z węzłami), długość ok. 7 km.
Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi ekspresowej 

S19 stanowi część inwestycji mającej na celu połączenie 
drogowe dużych aglomeracji miejskich, ośrodków przemy-
słowych,terenów atrakcyjnych krajobrazowo, które 
przyciągają potencjalnych inwestorów i turystów. Celem 
projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, 
zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowana 
i wybudowana zostanie droga ekspresowa długości 6,433 km 
posiadająca po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, z możliw-
ością przyszłej rozbudowy do 3 pasów ruchu. Powstaną 2 
węzły drogowe: Kopce - obecnie Janów Lubelski Północ, 
Jonaki obecnie - Janów Lubelski Południe. Podróżujący 
projektowaną drogą będą mogli skorzystać z dwóch MOP, tj. 
Miejsc Obsługi Podróżnych, umiejscowionych w miejsc-

owości Janów Lubelski, po prawej i po lewej stronie drogi 
ekspresowej. Celem zapewnienia bezkolizyjnego przebiegu 
projektowanej trasy, powstanie łącznie 5 obiektów mostow-
ych.Wartośćinwestycji to 148 543 963,51 zł brutto. 
Wykonanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej S19 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 
polepszy komfort podróżowania. Przejęcie części ruchu 
z istniejących dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu 
ciężkiego od obszarów zabudowanych zapewni skrócenie 
czasu podróży, zmniejszenie natężenia ruchu na istniejących 
drogach, ograniczy emisję spalin, hałasu oraz zmniejszy 
zużycie paliwa, co w rezultacie znacząco obniży koszty 
podróży. Najistotniejszą korzyścią płynąca z budowy 
projektowanej drogi ekspresowej S19 jest poprawa bezpie-
czeństwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków, 
zarówno dla osób podróżujących jak i dla mieszkańców 
okolicznych terenów. Stale rosnące natężenie krajowego 
ruchu ciężkiego, jak i ruchu tranzytowego przez Polskę, 
wymusza ciągłą rozbudowę i modernizację sieci dróg 
w Polsce, która po realizacji planowanej inwestycji zapewni 
skomunikowanie terenów we wschodniej części kraju na 
kierunku północ-południe. Realizacja umożliwi szybki 
i bezpieczny przejazd pojazdów oraz odciąży ulice miast, 
poprawiając bezpieczeństwo i warunki ekologiczne 
mieszkańców pobliskich terenów. Usprawnienie transportu 
znacząco wpłynie na rozwój regionu.

Firma Mota-EngilCental Europe S.A. prowadzi obecnie, 
przy współpracy z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
Pracownia projektowa w Warszawie, prace projektowe, 
które pozwoliły na złożenie do Wojewody Lubelskiego 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) na koniec sierpnia bieżącego 
roku. Decyzja ZRID obejmie teren, na którym zrealizowana 
zostanie droga ekspresowa S19 na odcinku realizacyjnym 
obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów 
Lub. Północ - węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe 
z węzłami), wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: skrzy-
żowaniami z drogami istniejącymi, rowami drogowymi, 
skarpami, drogami gospodarczymi, zbiornikami retencyjny-
mi oraz innymi elementami mającymi na celu zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie projektowanej drogi, jak 
i usprawnieniu ruchu lokalnego.

Wszelkie informacje o realizowanym odcinku można 
znaleźć na stronie Internetowej Kontraktu www.s19-
janowlubelski.pl, która jest prowadzona i na bieżąco 
aktualizowana przez Inżyniera.

Rysunek 1.Schemat przebiegu projektowanego odcinka S19

Zamawiający Konsultant Wykonawca Projektant

Rysunek 3.Prezentacja geometrii węzła Janów Lubelski Północ
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 Ministerstwo Zdrowia przekaże prawie 14 mln złotych na 
Szpitalne Oddziały Ratunkowe, na stypendia dla pielęgniarek 
i położnych oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy w woje-
wództwie lubelskim. W delegaturze urzędu wojewódzkiego 
w Chełmie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podpisał 
dziś kolejne umowy z beneficjentami z tego województwa. 
Środki będą przeznaczone na dofinansowanie w ramach inicja-
tywy „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” i „Wsparcie 
na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

 Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunko-
wych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjen-
tów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwło-
cznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. 
Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które 
wymagają specjalnego, dostosowanego sprzętu. Dziś zostały 
podpisane dwie umowy na dofinansowanie szpitalnych 
oddziałów ratunkowych. Nowa aparatura medyczna o łącznej 
wartości prawie 800 tys. zł trafi do:
· Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
· Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej we Włodawie

Stypendia dla pielęgniarek

 Dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 
otrzymała dofinansowanie na 4,5 mln złotych. Projekt 
„Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa” powstał w odpowiedzi na zapewnienia sku-
tecznej wymiany pokoleniowej w zawodzie pielęgniarek.
 Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo 
Zdrowia przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek 
i położnych. Stypendia – 800 zł miesięcznie mogą otrzymać 
studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie - absolwenci 
wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

 Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Śro-
dowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:
· infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, 
szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego
· infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na 
ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy 
psychiatrii
· programy profilaktyczne
· infrastrukturę pracowni diagnostycznych
· programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek 
i położnych
· kształcenie kadr medycznych
· dzienne domy opieki medycznej
· centra symulacji medycznej
· działania projakościowe.
 Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 
umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że 
w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 
3 mld zł. W województwie lubelskim podpisano 24 umowy 
o wartości 186,1 mln zł na dofinansowanie projektów infra-
strukturalnych ze środków POIiŚ oraz 20 umów o wartości 
ponad 54 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy 
profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.

 Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia

Wsparcie finansowe dla województwa lubelskiego

 W październiku  w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się 
Konferencja dla Przedsiębiorców. Gospodarzem konferencji 
był Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, spotkanie 
zaś zostało zorganizowane przez Referat Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego. Niniejsza konferencja była doskonałą 
okazją do zainicjowania dialogu pomiędzy samorządem, 
a przedsiębiorcami. Podczas konferencji zaprezentowano ofertę 
instytucji zajmujących się dystrybucją środków unijnych dla 
mikro, małych, średnich i dużych firm reprezentujących równe 
branże, w tym turystyczną. Andrzej Jędryczek – specjalista ds. 
sprzedaży, Zespół ds. Kontrahentów, Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A., opowiedział o usługach finansowych ARP SA 
dla przedsiębiorstw – produkty pożyczkowe, tereny inwesty-
cyjne. Natomiast Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości  - Radosław Tkaczyk przedsta-
wił możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020. „Wsparcie dla przedsiębior-
ców z Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 
2014 – 2020” – to temat wystąpienia Bartłomieja Martys  
przedstawiciela Oddziału Funduszy Europejskich, 
Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego. Szczególne zainteresowanie 
zyskał temat przedstawiony przez Krzysztofa Partyka – radcę 
Ministra z Departamentu Doskonalenia Regulacji 
Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii, 
który z Bartoszem Grzesiowskim zapoznał zebranych z prze-
glądem najnowszych zmian w prawie gospodarczym w reali-
zowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 Po zakończeniu wszystkich prelekcji przedsiębiorcy mogli 
skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów (z Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju oraz zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim), wymienić doświad-
czenia z innymi przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami 

samorządu.
 Konferencja była okazją do wzajemnej dyskusji, poznania 
problemów i sytuacji, z jakimi na co dzień spotykają się 
przedsiębiorcy. Na temat organizacji konferencji, problemów 
współczesnych przedsiębiorców rozmawiam z Kierownikiem 
Referatu Promocji i Rozwoju UM – Katarzyną Dzadz.
D. Kozdra- W jakim celu organizowane są konferencje dla 
przedsiębiorców?
K. Dzadz - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest integralny 
z rozwojem gminy, dlatego powinniśmy go stymulować 
poprzez różnorodne działania. Jednym z instrumentów 
służących wspieraniu przedsiębiorczości jest ułatwianie 
dostępu do informacji i pokazywanie możliwości pozyskania 
środków finansowych na rozwój firmy. Dlatego też zbieramy 
informacje o dostępnych środkach, zapraszamy przedstawicieli 
instytucji szczebla regionalnego i krajowego, aby w jednym 
miejscu, w skondensowany sposób, przedstawili możliwości 
pozyskania środków. Od niedawna organizujemy także 
konsultacje „stolikowe” po konferencji, gdzie każdy indywidu-
alnie może porozmawiać o własnej firmie z konsultantem 
z wybranej instytucji. Konferencja jest także okazją do 
spotkania się lokalnych przedsiębiorców, poznania, wymiany 
informacji, doświadczeń. My, rozmawiając z przedsiębiorcami 
w kuluarach, także poznajemy ich punkt widzenia na różne 
tematy, słuchamy o problemach, potrzebach, ale także 
o sukcesach, sprawach bieżących. Zachęcamy wszystkich do 
zgłaszania do naszego referatu tematów, które chcieliby 
poruszyć na kolejnych spotkaniach.
D. Kozdra -  Ilu przedsiębiorców z naszej gminy korzysta 
z pomocy/dofinansowania ze środków zewnętrznych?
K. Dzadz  - Zbyt mało, niestety. Nie znam cyfr, ale przedsiębio-
rcy nadal chętniej korzystają z funduszy kredytowo-
pożyczkowych, niż z form dotacyjnych. Wynika to niestety 
często ze zbyt rozbudowanych formularzy aplikacyjnych, 
licznych załączników, czy konieczności np. posiadania 
pozwolenia na budowę w momencie składania wniosku, co 
generuje koszy, a nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania. 
Preferowane są także projekty innowacyjne oraz badawczo-
rozwojowe. Szkoda, że nie ma dużego wsparcia dla osób 
pracujących, które planują założyć własną działalność, bowiem 
posiadają wiedzę, doświadczenie, kontakty i dużo większe 
szanse na utrzymanie i rozwój 
działalności,  niż  osoby 
bezrobotne.  Ci  ostatni 
otrzymują duże środki na 
założenie działalności, a po 
roku większość ją likwiduje.
D. Kozdra -  Jakie pro-
blemy mają współcześni 
przedsiębiorcy?
K. Dzadz -  Koszty prowad-
zenia działalności są bardzo 
duże, szczególnie koszty 
zatrudnienia. Problemem 
ostatnich lat  jest  także 
niewystarczająca liczba 
w y s p e c j a l i z o w a n y c h 
pracowników. Pracodawcy 

chcą płacić jak najmniej, a pracownicy zarabiać jak najwięcej. 
Coraz częściej, i to cieszy, pracodawcy doceniają i lepiej płacą 
pracownikom z długim stażem w swojej firmie, gdyż często 
posiadają oni wartość dodaną: doświadczenie, lojalność 
i zaufanie. Koszt wprowadzania nowych pracowników do 
firmy, w krótkich odstępach czasu, na dłuższą metę jest mało 
opłacalny i niekorzystnie wpływa na przedsiębiorstwo. Dobrze 
więc, że pracodawcy chcą inwestować w ludzi, podnoszenie ich 
kwalifikacji, bowiem ci ludzie pracują dla dobra całej firmy. Na 
pewno problemem jest także duża konkurencja na rynku 
i konieczność rywalizowania z międzynarodowymi korpora-
cjami. Dochodzi do tego informatyzacja, konieczność istnienia 
na portalach społecznościowych, co niektórych przeraża. 
Żyjemy szybciej, pracujemy szybciej i trzeba za tym nadążyć.
D. Kozdra - O jakim rozwoju przedsiębiorczości możemy 
mówić w odniesieniu do naszej gminy?
K. Dzadz - Na terenie naszej gminy mamy do czynienia 
z dwoma sferami rozwoju przedsiębiorczości: przemysłowo-
handlową i turystyczną. Przybywa firm, więcej mikro i małych, 
niż dużych czy średnich. Posiadamy wolne tereny w Janowskiej 
Strefie Inwestycyjnej „Borownica”, które sukcesywnie się 
zapełniają. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami 
zainteresowanymi inwestycją w naszej gminie. W ostatnich 
latach widzimy rozwój firm turystycznych, przybywa obiektów 
noclegowych i usługowych. Posiadamy bardzo duży potencjał 
turystyczny, cały czas niedoceniony przez mieszkańców. 
Przyjeżdżający z zewnątrz zachwycają się lasami, ścieżkami 
rowerowymi, infrastrukturą, zalewem, Zoomem Natury, ale 
narzekają na niedostateczną liczbę noclegów w sezonie, brak 
pola namiotowego czy miejsc dla kamperów.
D. Kozdra - Być „przedsiębiorczym” to znaczy?
K. Dzadz - Jak myślę o osobie przedsiębiorczej, to myślę 
o osobie, która potrafi pomysły i idee przełożyć na zyskowny 
biznes w konkurencyjnym otoczeniu. To osoba ambitna, która 
ma wizję swojej firmy, cały czas się rozwija, dokształca, słucha, 
co mówi najbliższe otoczenie, ale patrzy długofalowo i dzieli to 
na krótkoterminowe zadania. Osoba przedsiębiorcza nigdy nie 
powinna osiadać na laurach, tylko cały czas stawiać sobie nowe 
cele i szukać sposobu ich realizacji.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przedsiębiorcy współcześnie. O konferencji dla przedsiębiorców
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 Wśród inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, 
ważnym przedsięwzięciem była przebudowa ul. Ks. Sko-
rupki. Prace trwały od kwietnia do października br. Zauwa-
żalny nowy wizerunek ulicy wpłynął również na bezpieczeń-
stwo. To nie tylko nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, 
oznakowania, to także światła, zatoczka autobusowa.
 Remont ulicy (dokładnie jest to 1 km 342 m) dotyczył 
przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz 
z przebudową chodników i budową ścieżki rowerowej. 
Ponadto na całej długości odcinka po lewej stronie została 
wykonana ścieżka rowerowa i chodnik o łącznej szerokości 

3,5 m. Zadanie dotyczyło również przebudowy istniejących 
chodników po stronie prawej ciągu drogowego, regulację 
wysokościową studzienek kanalizacyjnych umieszczonych 
w jezdni, wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego, 
wykonania oznakowania poziomego, wykonania oznakowa-
nia aktywnego wraz z wyniesieniem przejść dla pieszych 
w obrębie szkoły.
 Zadanie zostało zrealizowane w Ramach Rozwoju 
Gminnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 
w kwocie ponad 1,6 mln zł. Pozostała kwota - środki budżetu 
Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego (55%+45%). 

Łączna kwota inwestycji to kwota ponad 3,2 mln zł. 
Wykonawcą inwestycji  był lider Konsorcjum firm: lider 
projektu Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o. o. w Lublinie oraz partner spółki - Przedsiębiorstwo 
Budowlane EKO-DROGOL Sp. j. A. Markowski, 
M. Markowski w Urzędowie.
W odbiorze drogi, który miała miejsce w październiku 
uczestniczył: Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, Krzysztof 
Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Czesław Krzysztoń 
Zastępca Burmistrza, Antoni Kulpa Wicestarosta Janowski, 
Sławomir Dworak - Członek Zarządu Powiatu Janowskiego, 
Radni Powiatu Janowskiego - Stanisław Mazur i Bartosz 
Piech, Witold Kuźnicki Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych, Grzegorz Rachwał Kierownik Wydziału Inwestycji 
i Nadzoru ZDP, Rafał Tomalka Prezes PRDM Janów 
Lubelski, Marek Szymański Wiceprezes PRDM, Ryszard 
Sirko Inspektor Nadzoru, Andrzej Siegień przedstawiciel 
EKO-DROGPOL, Krzysztof Sowa Kierownik Budowy, 
Aleksandra Krasoń Asystentka Kierownika Budowy.
 Przypomnijmy, że w tym roku, na przebudowę i moder-
nizację dróg powiatowych i gminnych w Powiecie 
Janowskim, Skarb Państwa przeznaczył ponad 8,5 mln 
złotych – o czym informował podczas odbioru ulicy – Poseł 
na Sejm RP Jerzy Bielecki – zwracając uwagę, iż w przysz-
łym roku – 2019, przewidywane jest zwiększenie środków 
na drogi lokalne, nawet czterokrotnie (w 2018 roku – 
województwo lubelskiego otrzymało ponad 100 mln zł.)

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Długo oczekiwana inwestycja zakończona - ul. Skorupki 

 Nowa nawierzchnia asfaltowa, oznakowanie pionowe 
i poziome, ciąg pieszo – rowerowy na całej długości drogi, 
pobocza utwardzone materiałem kamiennym - tak wygląda 
po przebudowie odcinek ulicy Turystycznej, który w ostat-
nim czasie był wyremontowany.
 Zakończone prace zauważymy również na odcinku drogi 
w lokalizacji Momoty Górne – Władysławów. Tutaj 
wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki 
brukowej, pobocza utwardzono materiałem kamiennym, 
oznakowanie pionowe i poziome, zatokę autobusową.
 Długość przebudowanego odcinka ulicy Turystycznej 
(od hotelu DUO do ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza) 
– to dokładnie 1 km 316 m, natomiast długość drogi 
w lokalizacji Momoty Górne – Władysławów (od remizy do 
skrzyżowania w stronę Janowa Lubelskiego) to 1km 395m.
 Odbiór zakończonych prac miał miejsce we wtorek 13 
listopada br. W odbiorze uczestniczył Jerzy Bielecki – Poseł 
na Sejm RP, Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Janów Lubelski, Wicestarosta Antoni Kulpa, 
Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, Zastępca 
Burmistrza – Czesław Krzysztoń, Witold Kuźnicki – 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, 
Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji 
i Nadzoru Zarządu Dróg Powiatowych, Sławomir Dworak – 
Członek Zarządu Powiatu, Zenon Bielak – Radny Rady 
Miejskiej, Jerzy Małek – Sołtys Momot Górnych, Justyna 
Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa Urzędu 
Miejskiego, Ryszard Sirko – Inspektor Nadzoru, Michał 
Matysiak – Sekretarz Nadleśnictwa Janów Lubelski, Tomasz 
Dycha – Nadleśnictwo Janów Lubelski, Mieczysław Wilk – 
Wykonawca, Wiceprezes PBI WMB Kraśnik,  Adrian Wilk - 
Kierownik Budowy PBI WMB Kraśnik (odcinek drogi 
w lokalizacji Momoty Górne – Władysławów), Sławomir 
Gaz – Kierownik Budowy (ulica Turystyczna).
 Inwestycje zostały wykonane w ramach współpracy 
leśno - samorządowej. W przypadku ul. Turystycznej, jak 
również drogi Momoty Górne – Władysławów mówimy 
o przebudowie kolejnych odcinków. Odcinek drogi powiat-
owej Momoty Górne – Władysławów– to koszt ponad 1,2 
mln złotych, natomiast odcinek ulicy Turystycznej  to kwota 
– 1,3 mln złotych.  Zadania finansowane zostały w 60% 
z budżetu Lasów Państwowych. Pozostała kwota dofinanso-

wana to środki budżetu Gminy Janów Lubelski (55%) oraz 
Powiatu Janowskiego (45%).
 Firmą wykonującą inwestycje było Konsorcjum Firm: 
lider – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i partner – PBI 
WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.
 Dodajmy, że wyżej wspomniane prace (ul. Turystyczna 
i odcinek drogi w lokalizacji Momoty Górne – Władysła-
wów) prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie 
Lubelskim.
Podczas odbioru wyżej wspomnianych zadań dotyczących 
infrastruktury drogowej Burmistrz Janowa Lubelskiego 
Krzysztof Kołtyś podziękował wszystkim, którzy przyczy-
nili się do realizacji tych inwestycji. Zarządowi Dróg, który 
nadzorował pracę, Lasom Państwowym, dzięki którym 
środki pomogły na realizację zadań, Janowskiemu 
Starostwu, Wykonawcom, jak również Posłowi RP Jerzemu 
Bieleckiemu. Za remont kolejnego już odcinka drogi 
w Momotach Górnych  dziękował również Radny Zenon 
Bielak i Sołtys Jerzy Małek.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Odbiór zadań. Drogi w Momotach Górnych i ulicy Turystycznej

Od lewej: Tomasz Dycha, Krzysztof Kołtyś, Adrian Wilk, Sławomir Gaz, Sławomir Dworak, Mieczysław Wilk, Waldemar Kuśmierczyk, Antoni Kulpa, Zenon Bielak, 
Ryszard Sirko, Jerzy Małek, Zbigniew Kuźnicki, Jerzy Bielecki, Grzegorz Rachwał, Michał Matysiak, Justyna Kuśmierczyk, Czesław Krzysztoń 
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 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy 
Kamiennej – to prace, które rozpoczęły się we wrześniu 2018 
roku. W dalszej kolejności będą prowadzone prace na ulicy 
Stokowej (jeszcze w tym roku – 2018), kolejno – w ulicy 
Bialskiej oraz łącznik – ulica Bialska – Biała Pierwsza, ulica 
Sowy – Visa Ruda. Wspomniane, wszystkie zadania będą 
zrealizowane do końca 2019 roku.
 Przypomnijmy, iż w 2019 roku planowana jest również 
przebudowa ulicy Bialskiej. Zadanie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary 
– Huta Turobińska w m. Janów Lubelski, Zdziłowice 
i Otrocz” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych. Inwestycja 
będzie realizowana na dwóch odcinkach. Odcinek nr 1 od km 
0+008 km do 1+ 250, czyli jest to długość odcinka 1 km 242 
m - położony w miejscowości Janów Lubelski. Mowa o ul. 
Bialskiej. Odcinek nr 2 położony jest w miejscowości 
Zdziłowice (gmina Godziszów) i Otrocz (gmina Chrzanów). 
Planowany termin zakończenia tejże inwestycji to listopad 
2019 roku.
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w ulicy Kamiennej, ulicy Bialskiej, ulicy Stokowej oraz 
łącznik – ulica Bialska – Biała Pierwsza, ulica Sowy – Visa 

Ruda (kanalizacja sanitarna – etap I) - to inwestycja, która 
prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim. 
Wykonawcą jest Konsorcjum firm, Lider - EKOMEL z Ja-
nowa Lubelskiego, partner - „BUSKOPOL” z Busko-
Zdroju.
 Zadanie dofinansowane w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Trwają prace dotyczące budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w ulicy Kamiennej, Stokowej 

 W okresie minionej jesieni trwały prace dotyczące 
przebudowy i remontów dróg gminnych. Roboty prowadzone 
były na ulicy Spokojnej, ulicy gen. Bema, czy na odcinku drogi 
od ulicy Brzozowej w stronę Zofianki Górnej. Poprawił się 
także stan drogi do uroczyska Kruczek.

Prace remontowe ulicy Spokojnej

 Nową nawierzchnię „otrzymała” ulica Spokojna. Prace 
prowadzone były przez firmę TRANSPORTEX Krzysztofa 
Biernata z Janowa Lubelskiego. Remont (odcinek ulicy to 
długość 320 m.) drogi dotyczył modernizacji nawierzchni 
z frezu bitumicznego.

Nowa droga do uroczyska Kruczek

 W październiku zakończył się remont drogi dojazdowej do 
uroczyska Kruczek. Jest to droga, która prowadzi do jednego 
z piękniejszych miejsc na terenie naszego miasta. Remont drogi 
dotyczył modernizacji nawierzchni (do Kruczka od ul. 
Turystycznej) poprzez wykonanie podbudowy z frezu 
bitumicznego. Inwestycje wykonywała firma Krzysztofa 
Biernata  - TRANSPORTEX z Janowa Lubelskiego. 
W odbiorze zadania uczestniczył Burmistrz Krzysztof Kołtyś, 

Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Anna Szkup – 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki UM, 
Justyna Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa UM, 
Wykonawca Krzysztof Biernat i Inspektor Nadzoru – Ryszard 
Sirko. Wyremontowany odcinek drogi to długość ponad 1 km.

Nowy asfalt, nowe chodniki - ul. gen. Józefa Bema 
zakończona

 Pogoda dopisała – prace zostały zakończone. Mówimy 
o robotach drogowych, jakie jesienią  były prowadzone na ulicy 
gen. Józefa Bema (Osiedle Południe). Przypomnijmy, 
że wcześniej zakończyły się prace związane z budową chodnika 
i zjazdów/wjazdów do posesji. Tą inwestycje wykonywała 
firma WKB Wojciecha Kaziród z Księżpola. Natomiast prace, 
które dotyczyły remontu jezdni (nawie-rzchni bitumicznej) 
wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych z Borownicy. Dodajmy, że odcinek ulicy, który 
został wyremontowany to długość 283 m.

Wyremontowano odcinek drogi od ulicy Brzozowej 
w stronę Zofianki Górnej

 Dokładnie 420 m – taka długość odcinka drogi (od ulicy 

Brzozowej w stronę Zofianki Górnej) została wyremontowana. 
Zadanie wykonywała firma Adama Spyta – Roboty Drogowe. 
W odbiorze zadania, który miała miejsce w październiku 
uczestniczył Zastępca Burmistrza – Czesław Krzysztoń, 
Krzysztof Kurasiewicz - Radny Rady Miejskiej, Justyna 
Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa UM – prowadząca 
inwestycje, Adam Krzos - Sołtys Zofianki Górnej, Ryszard 
Sirko – Inspektor Nadzoru, wykonawca - Adam Spyt.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Inwestycje infrastruktury drogowej

 Nową elewację zauważymy na budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza, oraz 
budynku Oddziałów Gimnazjalnych przy ulicy Ogrodowej. 
W tym roku prace trwały również w Publicznej Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim oraz na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Białej. Przypomnijmy, że termomodernizacja dotyczy 7 obie-
któw użyteczności publicznej. Jest to pięć jednostek oświaty 
(szkół) oraz Dom Nauczyciela i Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Prace remontowe dotyczą: wykonania docieplenia ścian 
zewnętrznych i stropodachów, wymianę instalacji odgromowej, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż 
instalacji solarnej na potrzeby cwu, budowę kotłowni gazowej 
wraz z przebudową węzła cieplnego i instalacji c.o., wykonanie 
instalacji elektrycznej dla potrzeb kotłowni i węzła cieplnego, 
wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych.
 Termomodernizacje budynku Oddziałów Gimnazjalnych 
wykonuje Zakład Handlowo-Usługowy z Jeżowego (pozostałe 
prace do wykonania: opaska - odwodnienie, instalacja central-
nego ogrzewania). Prace trwały również na budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ks. 
Skorupki. Prace dotyczące tej szkoły prowadzi firma PBM 
„FLISBUD” (pozostałe prace: docieplenie ścian zewnętrznych, 
instalacja solarna i wymiana kotłowni, wymiana centralnego 
ogrzewania, wymiana świateł na energooszczędne). Natomiast 
przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza, firma „FPHU 
BUDMONT PLUS” z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym, 
wykonywała termomodernizacje Ośrodka Pomocy Społecznej 
(pozostałe prace do wykonania: elektryka). W tym roku czę-
ściowe prace termomodernizacyjne zostały 
wykonane w bu-dynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Białej (wykonano stolarkę 

okienną i remont dachu). Pozostałe budynki użytecz-ności 
publicznej, których prace będą rozpoczęte w 2019 roku to 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim i Dom 
Nauczyciela przy ulicy Ogrodowej w Janowie Lubelskim. Jeśli 
chodzi o szkołę w Łążku Ordynackim, w tym roku ze środków 
budżetu Gminy został wyremontowany dach szkoły.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Termomodernizacja siedmiu budynków 
użyteczności publicznej. Obecny stan prac

Ulica Józefa Bema

Kruczek

Ośrodek Pomocy SpołecznejSzkoła Podstawowa w Białej Drugiej
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Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego 
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać 
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, 
ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczę-
dnościom finansowym.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

·  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniają-
cych wymagania programu,
· docieplenie przegród budynku,
· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
· instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
· montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie: dotacji, 
pożyczki, dotacji i pożyczki

Termin i zasady składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie, 
w terminie od 19 września 
2018 r. do 30 czerwca 2027 
roku do godziny 24.00.

Wniosek składa się w wer-
sji elektronicznej poprzez:
1) aplikację internetową (tj. 
Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie WFOŚiGW)
2) użycie kwalifikowanego 
podpisu elektrycznego, który 
wywołuje skutki prawne rów-
noważne podpisowi wła-
snoręcznemu

3) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 
ePUAP, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej 
w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne 
jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie 
WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe 
pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany 
wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć 
poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja 
papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem 
kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W przypadku, gdy 
wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu 
profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, 
przesyła poprzez Portal beneficjenta WFOŚiGW wersję 
elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego 
podpisana wersję papierową wraz z wymaganymi załączni-
kami droga pocztowa na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja 
składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została 
udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesiony-
ch kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona 
jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji 
przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofi-

nansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifiko-
wany projektu to 7 tys. zł.

Wysokość dofinansowania:

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego 
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wniosko-
dawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instruk-
cji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu 
o zasady Programu Rodzina 500 plus

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

Informacja o koordynatorze Programu wraz z numerem 
telefonu – Koordynator programu: Hubert Dach – numer 
telefonu 81 531 79 11.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste 
Powietrze wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środow-
iska i Gospodarki wodnej w Lublinie pod adresem www-
.wfos.lublin.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze

Pożyczka

Grupa Kwota 
miesięcznego 

dochodu / 
osoba [zł]

Dotacja
(procent kosztów 
kwalifikowanych 
przewidzianych 

do wsparcia 
dotacyjnego)

uzupełnienie  
do  wartości  

dotacji

pozostałe  
koszty  

kwalifikowane

1 2 3 4 5

I do 600 do 90% do  10% do  100%

II 601 – 800 do 80% do  20% do  100%

III 801 – 1000 do 70% do  30% do  100%

IV 1001 – 1200 do 60% do  40% do  100%

V 1201 – 1400 do 50% do  50% do  100%

VI 1401 – 1600 do 40% do  60% do  100%

VII powyżej 1600 do 30% do  70% do  100%

Informujemy, iż przedświąteczna sprzedaż choinek 
w Nadleśnictwie Janów Lubelski już trwa i będzie 
prowadzona do dnia 24 grudnia (z wyjątkiem 15, 16, 23 
grudnia) w godz. od 8.00. do 14.00.

W wigilijny poniedziałek 24 grudnia choinkę kupimy 
w godzinach od 8:00 do 12:00.

Miejsce sprzedaży: plac przy siedzibie Nadleś-
nictwa.

Prowadzimy wyłącznie sprzedaż detaliczną

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
życzą pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 

spokojnych Świąt, pełnych rodzinnego ciepła, 

a w nadchodzącym Nowym 2019 Roku wszelkiej 

pomyślności. Niech pod świąteczną choinką znajdą 

Państwo radość i ludzką życzliwość.

Z najlepszymi życzeniami,

Redakcja Gazety Janowskiej
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Dzieci, młodzież, dorośli i starsi idący w pochodzie 
niepodległości podczas uroczystych obchód 11 listopada 
2018 roku w Janowie Lubelskim to jakże piękny widok. 
Miasto udekorowane biało–czerwonymi flagami, które 
powiewają na wietrze i wspólnie śpiewany Hymn 
Państwowy. „Niepodległość – trudne słowo. Może ono 
znaczy coś ważnego w naszym życiu? – mówią słowa 
piosenki pt. „Uwięziony ptak”. Obok tych słów należy 
postawić dodatkowe pytanie – o nasze świętowanie… tej 
szczególnej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
w intencji Ojczyzny w Janowskiej Kolegiacie. Tuż przed 
rozpoczęciem Eucharystii wysłuchaliśmy piosenki „Niepo-
dległa, niepokorna” w wykonaniu Marceliny Kolasa – 
uczennicy janowskiej podstawówki. W uroczystej Mszy 
Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Infułata 
Edmunda Makiewicza dziękowaliśmy za pokój i wolność, 
o który walczyli nasi przodkowie.

Po Eucharystii, w uroczystym pochodzie przeszliśmy 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Pochód Niepodległości 
rozpoczynał Olek Orkiestra pod batutą Aleksandra Krzosa, 

kolejno uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkól im. 
Wincentego Witosa niosący kilkunasto metrową biało – 
czerwoną flagę, jak również młodzież z tejże szkoły 
przebrana za „Ojców Niepodległości” z Marszałekiem 
Józefem Piłsudskim na czele. Tuż za nami grupa 
Rekonstrukcyjno–Historyczna im. płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze prowadzona przez 
dowódcę Mirosława Wielgusa. Za nimi kolejno maszerowa-
ły poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawi-
ciele szkół, instytucji, stowarzyszeń, policjanci, strażacy, 
harcerze, uczniowie szkół podstawowych i średnich, 
mieszkańcy miasta i gminy. Pochód niepodległościowy 
zamykali ułani z grupy Rekonstrukcyjno–Historycznej, 

w tym kawaleria konna i samochody wojskowe.
Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego zebrały się tłumy: 

młodzież z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa obdaro-
wywała każdą delegację składającą kwiaty biało–czerwon-
ym pierniczkiem w kształcie Polski upieczonym na ta 
okazję, członkowie Janowskiego Stowarzyszenia 
Regionalnego zbierając na zabytkowe janowskie nagrobki, 
przypomnieli o także tych, którzy tworzyli naszą lokalną 
historię, dzieci, które z zaciekawieniem spoglądały na grupę 
rekonstrukcyjno – historyczną, starsi, którzy w łzą w oku 
ośpiewali Hymn Państwowy, zgromadzona młodzież, 

dorośli, którzy każdego roku 11 listopada swoją obecnością 
oddają hołd poległym o naszą Wolność.

Wszystkich zgromadzonych powitał Grzegorz Pyrzyna, 
który w swym przemówieniu przypomniał o powstawaniu 
zrębów polskiej państwowości na Ziemi Janowskiej. Mówił 
również o sylwetkach tych, którzy współtworzyli pierwszy 
samorząd, administrację i szkolnictwo.

Podniosłym elementem uroczystości było podniesienie 
Flagi Państwowej na masz (poczet flagowy stanowił: 
Stanisław Siembida – dowódca, Piotr Kawęcki – flagowy 
i Józef Sokół – asystent) odczytanie Apelu Poległych przez 
Piotra Groszka i oddanie salwy honorowej.

Przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządo-
wych, instytucji, szkół, stowarzyszeń, partii złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa.

Zakończeniem uroczystości był koncert Olek Orkiestry. 
Wszyscy zostali zaproszeni na wojskowa grochówkę, która 
została przygotowana przez stołówkę Zespołu Szkół 
Technicznych. Zainteresowani oglądali sprzęt Grupy 
Rekonstrukcyjnej. Dodajmy, że w uroczystościach zorga-
nizowanych przez Janowskie Starostwo uczestniczył Poseł 
na Sejm RP – Jerzy Bielecki, Radny Sejmiku Województwa 
Lubelskiego – Ryszard Majkowski, Starosta – Grzegorz 
Pyrzyna, Wicestarosta – Antoni Kulpa, Sekretarz Powiatu 
Grzegorz Krzysztoń. Samorząd Gminy Janów Lubelski 
reprezentował Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof 
Kołtyś z małżonką Mariolą, Zastępca Czesław Krzysztoń, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Janus, Sekretarz 
Gminy – Bożena Czajkowska, Skarbnik – Monika 
Machulak, jak również Kierownicy Referatów Urzędu 
Miejskiego: Paweł Kusz, Dorota Walikowska, Jolanta 
Zezulińska. Poczet reprezentowała Anna Ignaczyńska, Anna 
Flis i Mieczysław Małek.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Radosne świętowanie na 100. lecie odzyskania Niepodległości 

Ks. Kanonik Jacek Beksiński, ks. Infułat Edmund Markiewicz, ks. Kanonik Jacek Staszak

Ryszard Majkowski, Jerzy Bielecki, Antoni Kulpa, Grzegorz Pyrzyna, Sławomir Dworak, Józef Wieleba, 
Krzysztof Kołtyś, Czesław Krzysztoń, Ewa Janus
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 Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Białej Drugiej włączyli się w obchody 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspaniały kon-
cert patriotyczny pn. „Biała dla Niepodległej” odbył się 8 listo-
pada br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Uczniowie tańcem, 
śpiewem i wierszem uczcili wspaniałą rocznicę i wprowadzili 
zgromadzonych gości w nastrój refleksji i powagi.
 W przedstawieniu nie zabrakło akcentów patriotycznych, 
o czym świadczą chociażby stroje najmłodszych aktorów 
w kolorze biało – czerwonym, czy treść wyśpiewanych 
piosenek. Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez 
uczniów szkoły uzmysłowił nam wszystkim, jaką rolę 
w naszym życiu odgrywa patriotyzm. Biało – czerwone szarfy 
powiewały w myśl słów Ewy Zawadzkiej „Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna, tu każdy kwiat do niej się przyzna”.
 Podczas występu dzieci przypomniały również o czasach 
trudnych dla naszego kraju, jak zabory, utrata państwowości 
i rozbiory Polski. Przypomniały o tym recytowane wiersze. 
Niezwykle emocjonalnym akcentem spotkania było 
odśpiewanie „Roty”, czy zatańczony Polonez, który jakże silnie 
związany jest z naszą narodową tradycją.

 Z naszą lokalną historią związany z pewnością jest utwór 
Sylwestra Bernaciaka – „Od stu lat…”, który został zaśpiewany 
przez najmłodszych wykonawców. Do śpiewania dołączyli 
również zaproszeni goście, a nawet cała widownia.
 Warto zaznaczyć, że w przedstawieniu udział wzięli prawie 
wszyscy uczniowie ze szkoły, łącznie z najmłodszymi. Jak 
podkreśliła Dyrektor szkoły Jolanta Nieścor: „scenariusz został 
przygotowany przez Dorotę Kret i Izabelę Komsa. Występy 
najmłodszych odbywały się pod kierunkiem Pauliny Kaproń, 
Justyny Łukasik i Doroty Kret. Za muzyczną oprawę 
podziękowania należą się Markowi Sulowskiemu, zaś nad 
nauką poloneza uczniów czuwali nauczyciele wychowania 
fizycznego: Łukasz Piecyk i Piotr Gąbka.
 Po występie przyszedł czas na podziękowania i gratulację. 
Po wielkim wrażeniem zaprezentowanych umiejętności dzieci 
był ks. Kan dr Jacek Staszak – Proboszcz parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela. Burmistrz Krzysztof Kołtyś dziękując za bardzo 
wartościową lekcję historii, podsumowując słowami „Piękna 
nasza Polska cała, a tym również nasza Biała”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Piękna nasza Polska cała, w tym również nasza Biała” – koncert patriotyczny 

cd. ze str. 1

„Z miłości do Niepodległej” – 100 aktorów na 100 lat
 Widowisko teatralne „Z miłości do Niepodległej” 
w reżyserii Andrzeja Tomczyka trwało dokładnie 100 minut. 
W przedstawieniu udział wzięło 100 aktorów: to przedszko-
laki, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziału Gimnazjalnego w Janowie 
Lubelskim, Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, 
czy seniorzy z Teatru Tradycja, który działa przy janowskim 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 Trudna była droga do Niepodległości naszej Ojczyzny. 
Jednakże ślad jej ponownych narodzin został trwale utrwa-
lony w wierszach, piosenkach, pieśniach, które z uśmiechem 
na ustach wykonywali aktorzy biorący udział w przedsta-
wieniu. Była niewola i wolność, tęsknota i nadzieja, smutek 
i radość.
 Wspaniała gra aktorów, barwne stroje, historia opowie-
dziana przez tańce narodowe, zaprezentowane wątki history-
czne: rozbiory, powstanie niepodległościowe, I wojna świato-
wa i 1918 rok – odzyskanie Niepodległości – na długo pozo-
staną w naszej pamięci. Zgromadzona publiczność była pod 
wrażeniem zaprezentowanego widowiska. Gratulacje i po-
dziękowania zostały złożone przez Krzysztofa Kołtysia 
Burmistrza Janowa Lubelskiego. Pan Burmistrz wyraził słowa 
uznania dla Pana Andrzeja Tomczyka, nauczycieli, uczniów.

 „Z miłości do Niepo-
dległej” – zostanie jeszcze nie 
r az  zap rezen towane  na 
deskach Janowskiego Ośrodka 
Kultury.
 W  p r z y g o t o w a n i e 
przedstawienia zaangażo-
wanych było wiele osób, m.in. 
reżyser – Andrzej Tomczyk, 
jak również nauczyciele 
z janowskiej podstawówki: 
Wioletta Małysz, Urszula 
Piechnik, Anna Targońska, 
Anna Kwiecień, Małgorzata 
Lewczuk, Krzysztof Biżek, 
Halina Drelich (Dyrektor 
Przedszkola), pracownicy 
Janowskiego Ośrodka Kultury, 
rodzice dzieci występujących 
w widowisku.
 Puentą przedstawienia 
niech będzie fragment wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna 
moja – to ta ziemia droga (…) to wioski i miasta (…) To nasze 
wielkie zwycięstwa i klęski. To te ciche pola, które od wieków 

zdeptała niewola. (…)To ten duch narodu (…)to ta nadzieja, 
co się w sercach kwieci”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Dnia 2 grudnia br., miało miejsce uroczyste poświęcenie 
i odsłonięcie pomnika Chrystusa Króla, który został umiej-
scowiony przy rondzie Płk. Tadeusza Zieleniewskiego. 
W uroczystym odsłonięciu pomnika uczestniczyli mieszkańcy 
Janowa Lubelskiego, którzy po uroczystej Mszy Świętej 
procesyjnie przemaszerowali pod nowo postawiony pomnik. 
Figura została wzniesiona dzięki ofiarności i staraniem 
społeczeństwa Janowa Lubelskiego – parafian oraz Wspólnoty 
Intronizacyjnej. Pomnik Chrystusa Króla został poświęcony 
przez ks. Kan dr Jacka Staszaka. W dalszej kolejności pod 
figurą Chrystusa zostały złożone kwiaty.

Poświęcenie pomnika Chrystusa Króla miało miejsce 
w dniu centralnych obchodów 10 –lecia Intronizacji, które 
odbyły się w Janowskiej Kolegiacie. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył Ks. Kan dr Jacek Staszak, Ks. Kan dr Jacek 
Beksiński, homilię wygłosił O. Andrzej – rekolekcjonista. 
Podczas Mszy Świętej został odczytany akt intronizacji, 
kolejno członkowie delegacji uroczyście złożyli podpisy pod 
tekstem oddania. Wśród delegacji byli przedstawiciele Parafii: 
Dziekani – Ks. Kan Jacek Staszak i Ks. Kan Jacek Beksiński, 
parlamentu: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, samorządu: 
Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Starosta Artur Pizoń, Sołtys 
Sołectwa Ruda Janusz Placha, szkół: Dyrektorzy: Agnieszka 
Trytek, Wiesława Dyjach oraz straży pożarnej z Komendantem 
Grzegorzem Pazdrakiem, służby zdrowia z Dyrektor szpitala 
Renatą Ciupak, przedstawiciele rodzin, młodzieży, wspólnot 

intronizacji, Sióstr Zakonnych. Każdy z przedstawicieli 
delegacji otrzymali z rąk Kustosza Janowskiego Sanktuarium 
obraz Chrystusa Króla Wszechświata, który zostanie umiesz-
czony na zaszczytnym miejscu.

Podkreślmy, że Figura Chrystusa Króla została wykonana 
według projektu rzeźbiarza Prof. Czesława Dźwigaja. Pomnik 
odlany jest z brązu, stoi na czerwonym granitowym cokole – 
wysokości 3m.

Jak zaznacza Jolanta Zezulińska – Kierownik Referatu 
Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim: „Wokół pomnika w przyszłym roku zostanie przez 
gminę urządzony skwer z wybrukowanym niewielkim placem, 
a istniejący chodnik będzie odpowiednio przebudowany, 
otoczenie uzupełni zieleń ozdobna”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uroczystości związane z poświęceniem i odsłonięciem pomnika Chrystusa Króla
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W związku z zimową pogodą, pojawiającymi się opadami 
śniegu i spadkami temperatur pragniemy Państwa poinform-
ować, że:

Za zimowe utrzymanie dróg krajowych nr 19 i 74 
przebiegających przez naszą gminę, a w Janowie Lubelskim 
ul. Lubelska, ul. Ulanowska i ul. J. Zamoyskiego, odpowiada 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział 
Lublin. Kontakt do dyżurnego zimowego utrzymania ruchu 
Obwodu Drogowego w Janowie Lubelskim tel. 15/872 37 16.

 Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebieg-
ających przez naszą gminę oraz przez miasto Janów Lubelski 
tj. ulice: Jana Pawła II, Prosta, Sienkiewicza, ks. Skorupki, 
Stokowa, Okopowa, Wojska Polskiego, Bohaterów 
Porytowego Wzgórza, Turystyczna odpowiada Zarząd Dróg 
Powiatowych wJanowie Lubelskim. Kontakt do dyżurnego 
zimowego utrzymania ruchu tel. 15/872 28 82 lub 15/ 872 00 
66.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy 
Janów Lubelski odpowiada Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim. Kontakt do osoby koordynującej pracę firm, które 
na zlecenie gminy wykonują zimowe utrzymanie dróg 
gminnych, odśnieżanie chodników  i parkingów w godzinach 

pracy Urzędu 15/872 46 71. Poza godzinami pracy Urzędu 
zimowe utrzymanie dróg gminnych firma TRANSPORTEX 
Krzysztof Biernat, tel. 601 422 183, zimowe utrzymanie 
chodników wzdłuż dróg gminnych oraz parkingów firma 
Zakład Usługowy „EKO-PARK” Andrzej Giżka tel. 502 251 
236.

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności 
odśnieżania chodników bezpośrednio przyległych do 
nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli 
i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiaduj-
ących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają przede 
wszystkim  z zapisów  ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Jednym z podstawowych obowiązków 
właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nierucho-
mości chodników. Pamiętajmy, że za odśnieżanie chodników 
bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej 
właściciel.

Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.
 Śnieg usunięty z chodnika należy pryzmować na chod-

niku bezpośrednio przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników 
w taki sposób aby odśnieżanie chodników nie stwarzało 

zagrożenia w ruchu drogowym, jak również w ruchu pieszych. 
Wyrzucanie śniegu spod posesji na jezdnię jest bardzo 
niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Właściciela posesji, który 
usuwa śnieg spod posesji na jezdnię, można ukarać mandatem 
karnym za stwarzanie niebezpieczeństwa dla uczestników 
ruchu drogowego.

Prosimy więc Mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące 
przy ich posesjach. Ich drożność zapewni pieszym zdecydo-
wanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych 
warunkach atmosferycznych. Prosimy również o nie pozos-
tawianie zaparkowanych pojazdów na osiedlowych drogach 
w strefie zamieszkania wyznaczonej znakami drogowymi 
D-40 poza miejscami wyznaczonymi do parkowania 
pojazdów, które utrudniają odśnieżanie dróg. W przypadku 
obfitych opadów śniegu będziemy również zwracać się do 
Państwa o ewentualne przestawienie zaparkowanych 
pojazdów na drogach gminnych lub parkingach celem 
prawidłowego odśnieżania i usunięcia śniegu.

Z góry dziękujemy za dbanie zimą o bezpieczeństwo 
i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie.

Ref. Ochrony Środowiska i Logistyki UM 
w Janowie Lubelskim

Zimowe utrzymanie dróg i chodników - informacja dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski

II Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Janowie 
Lubelskim odbyła się 10.12.2018 roku, prowadzona była przez 
Panią Krystynę Ćwiek Przewodniczącą. Rada Miejska podjęła 
9 uchwał.

Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu 
użytkowego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku 
przy ulicy J. Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim.
Podjęto uchwałę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu w kwocie 12 511,97 zł na potrzeby 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Janowie Lubelskim na zakup zestawu stacji dokującej 
z 3 pompami. Zmieniono dwie  uchwały o pomocy dla Powiatu 
Janowskiego w 2019 r. na przebudowę drogi powiatowej 

w ulicy Porytowego Wzgórza z kwoty 31 350,00 do 60 500 zł 
oraz ulicy Stokowej z kwoty 14078.38 do 31350 zł.

Rada podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok 
z kwoty 54,36 zł dt, ustalonej komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, do kwoty 35 zł za td zbóż w Gminie 
Janów Lubelski. Ustalenie średniej ceny niezbędne jest do 
wyliczenia podatku rolnego na 2019 rok. Pozwoli to na 
utrzymanie podatku gruntowego na dotychczasowym 
poziomie.

Trwają prace nad przygotowanie budżetu Gminy na 2019 
rok, którego wielkość wydatków budżetowych szacowana jest 
na około 72 miliony złotych. Kolejna uchwała dotyczyła 

uchwalenia wzrostu podatku 
od  nieruchomości .  Pani 
Monika Machulak Skarbnik 
Gminy przedstawiła obecną 
sytuacje finansową. W gminie 
w ostatnich latach wzrastają 
wydatki bieżące w tempie 
szybszym niż uzyskiwane 
dochody budżetu. Płynne 
i sprawne funkcjonowanie 
g m i n y  p o d  w z g l ę d e m 
finansowym zależne jest od 
wypracowania jak najwyższej 
nadwyżki dochodów bieżą-
cych nad wydatkami bieżąc-
ymi. Z analizy ostatnich lat 
wynika, że ta relacja wykazuje 
trend spadkowy z poziomu 4.9 
mln zł w 2016 roku do 2,2 mln 

zł wg projektu 2019 roku. Na wzrost wydatków bieżących 
mają głównie wpływ koszty utrzymania oświaty (dopłata ze 
środków gminy około 9 mln rocznie) pomocy społecznej, 
dopłata ze środków własnych do systemu gospodarki odpad-
ami komunalnymi w 2018 roku 0,5 mln zł i plan na 2019 rok 
przewiduje się również wzrost powyżej 0,5 mln zł. Wzrost 
kosztów energii elektrycznej szacowany jest na około 0,5 mln. 
zł.

W związku z tym w projekcie gminy na 2019 rok wystąpiła 
konieczność zwiększenia wpływu do budżetu z tytułu podatku 
od nieruchomości około 3%. Szacowane dochody z tytułu 
zakładanej podwyżki podatku wyniosą około 200 tys. zł., 
a mieszkańcy naszej gminy nie powinni znacząco odczuć 
wzrostu opłaty podatkowej.

Po podjęciu uchwały podatkowej na wniosek Pani Moniki 
Machulak Skarbnika Gminy dokonano  zmian w budżecie na 
2018 rok oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2018-2021.

Ostatnia uchwała dotyczyła ustaleni wielkości wynagro-
dzenia dla Krzysztofa Kołtysia Burmistrza Janowa 
Lubelskiego. Wniosek o wysokości wynagrodzenia referowała 
Pani Bożena Czajkowska Sekretarz Gminy. Zgodnie 
z propozycją Bożeny Czajkowskiej, Rada podjęła uchwałę 
o utrzymaniu wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. 
Wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł, dodatek funkcyjny 2100 
zł, dodatek specjalny 2760 zł oraz dodatek stażowy 960 zł. Są 
to kwoty wynagrodzenia brutto tj. 7400 zł netto. Kolejnym 
punktem obrad było omówienie działalności Urzędu 
Miejskiego pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. Zwołanie sesji 
budżetowej planowane jest przed Sylwestrem bieżącego roku.

Tekst i foto: Jan Machulak

Blisko 10 tys. głosów – taki wynik otrzymał Ryszard Maj-
kowski startując w tegorocznych wyborach samorządowych do 
Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ryszard Majkowski od 
2006 do 2018 roku nieprzerwanie był Radnym Rady Miejskiej 
w Janowie Lubelskim. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej i V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
W październiku 2018 r. został wybrany Radnym Województwa 
Lubelskiego.

Ukończył wyższe studia pedagogiczne, studia podyplomo-
we z zakresu bezpieczeństwa i organizacji pracy. Posiada upra-
wnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Obecnie pra-
cuje jako kierownik obiektów sportowych w Janowie 

Lubelskim. Zaangażo-
wany w działalność chary-
tatywną, społeczną, pełnił 
funkcję prezesa Tradycyj-
nego Klubu Karate w Ja-
nowie Lubelskim.

Pasją Ryszarda Maj-
kowskiego jest  praca 
z młodzieżą oraz kolars-
two. Organizator i współ-
organizator wielu imprez 
sportowych, kolarskich, 
pielgrzymek rowerowych.

Dorota Kozdra

Podatek rolny na dotychczasowym poziomie, podatek od nieruchomości lekko w górę

Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego
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  Nasze miasto również przyłączyło się do ogólnopolskiej 
akcji „Ognie Niepodległości”. Wieczorną porą 10 listopada 
br., a dokładnie o godzinie 21.00, wspólnie zostało rozpalone 
ognisko z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Ognisko zostało rozpalone przez Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Janów Lubelski  Waldemara 
Kuśmierczyka, Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa 
Kołtysia, Zastępcę Burmistrza Czesława Krzysztonia 
i Sekretarz Gminy Bożenę Czajkowską oraz harcerzy. Przy 
płomieniach zapalonego ognisko wszyscy wspólnie odśpie-
wali Hymn Państwowy.
 Wszystkich obecnych na uroczystości powitał 
Nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk, który zaprosił na dalszą 

część spotkania. Przy pomniku, który symbolizuje poległych 
leśników o wolność i niepodległość Polski (usytuowanego na 
terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”), 
została odczytana  „Odezwa Komitetu Honorowego 
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości”.  Odezwę 
odczytał Marcin Paleń - pracownik Urzędu Miejskiego. 
Kolejno, harcerze zapalili znicze, a reprezentacja Janowskiego 
Nadleśnictwa w składzie: Waldemar Kuśmierczyk, Rafał 
Szkutnik, Andrzej Krawiec złożyła przez pomnikiem wieniec.
 W dalszej części uroczystości harcerze zaśpiewali pieśni 

patriotyczne i żołnierskie. Wszyscy obecni na uroczystości 
zostali zaproszeni na poczęstunek. Dodajmy, że ogniska, które 
zostały rozpalane w całej  Polsce z okazji 100-lecia odzys-
kania przez nasz kraj niepodległości były inicjatywą Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej.
 Dodajmy, że organizatorami spotkania było Nadleśnictwo 
Janów Lubelski, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim oraz 
janowscy harcerze. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął prof. dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przy płomieniach zapalonego „Ogniska Niepodległości”

 W piątek 9 listopada br. na Orliku Zespołu Szkół Technicz-
nych w Janowie Lubelskim, na sali gimnastycznej Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Białej Drugiej biliśmy „Rekord dla 
Niepodległej” ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej 
oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji 
Narodowej.
 Niezwykle piękną odsłonę tego wydarzenia mogliśmy 
dostrzec na szkolnym Orliku ZST. Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi im. Jana 
Zamoyskiego, a także z janowskimi przedszkolakami z Publi-
cznego Samorządowego Przedszkola Nr 1, Przedszkola Publi-
cznego Samorządowego nr 3 oraz Przedszkola Niepublicznego 
z ul. Świerdzowej, jak również organizatorzy, czyli uczniowie 
i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych wspólnie dla Nie-
podległej o godzinie 11.11 zaśpiewali Hymn. Po zapowiedzeniu 
programu spotkania przez prowadzących uroczystość i przy-
witaniu wszystkich gości przez Dyrektora szkoły Mariusza 
Wielebę usłyszeliśmy najpiękniejsze pieśni i piosenki patrio-
tyczne. Biało-czerwone baloniki powiewały na wietrze, 
wszyscy śpiewali „Niepodległą, niepokorną”. Należy tu pod-

kreślić, iż każdy uczeń przed wejściem na boisko otrzymał 
balon. Najmłodsi w kolorze białym, młodzież w czerwonym. 
Ustawieni w konturach Polski wszyscy stworzyli kształt Naszej 
Ojczyzny. Efekt tej zaszczytnej inicjatywy można było 
podziwiać z nagraniu z lotu ptaka.
 „Jeszcze Polska nie zginęła…”- słowa naszego Hymnu 

rozbrzmiewały we wszystkich szkołach, na szkolnym Orliku 
ZST w Janowie Lubelskim, jak również w Szkole Podstawowej 
w Białej Drugiej i w Szkole Podstawowej w Janowie 
Lubelskim.
 Gratulacje!!!

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wspólnie biliśmy „Rekord dla Niepodległej”!!!

Fot. Publ. Szkoła w Białej Drugiej
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 W światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, czyli 3 
grudnia  na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Człowiek bez 
barier”. W konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji od 2003 r. każdego roku wyłanianych jest 
pięcioro laureatów ze ściślej dwudziestki. Jeden z laureatów 
otrzymuje tytuł „Człowieka bez barier” i statuetkę, a czterej 
pozostali równorzędne wyróżnienia. Podczas tegorocznej gali 
za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony pośmiert-
nie został Piotr Pawłowski, założyciel i prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Integracji oraz fundacji Integracja. Tegorocznym 
„Człowiekiem bez barier' został Przemysław Sobieszczuk, 
który walczy o godne życie chorujących na rzadkie, nieule-
czalne pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB).
 Do grona osób wyróżnionych i docenionych dołączył 
Andrzej Łukasik - Prezes Klubu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim, który otrzymał 

nagrodę publiczności oraz wyróżnienie. Statuetki zostały 
wręczone przez Pierwszą Dame Agatę Kornhauser-Duda, 
która podczas uroczystej gali podkreśliła: „Ludzie bez barier 
podejmują wyzwania i konsekwentnie dążą do ich realizacji; 
robiąc to realizują się sami i nie zapominają o innych, to 
ogromnie ważne”.
 Andrzej Łukasik jest inicjatorem wielu imprez o charak-
terze integracyjnym. Klubowe cotygodniowe spotkania cieszą 
się szczególną popularnością. Pan Łukasik organizuje 
imprezy integracyjne, jak andrzejki, spotkania ogniskowe, 
turnieje w tenisa stołowego, jak również pikniki. Podczas 
swoich sześciu rowerowych pielgrzymek (krajowych 
i zagranicznych) łącznie przejechał 10435 km. Podczas każdej 
z nich udowodnił, że są bariery, które można pokonać. 
Przypomnijmy, że Andrzej Łukasik pełni również funkcję 
społeczną – jest Radnym Rady Miejskiej w Janowie 
Lubelskim już czwartą kadencję.
 Podczas uroczystej gali Andrzejowi towarzyszyła mama 

Janina, jak również członkowie Stowarzyszenia: Marcin 
Placha – Wiceprezes, Marianna Rymut (Skarbnik), Dominika 
Długosz (Sekretarz) oraz Marcin Pietrzyk, Jan Bargiel, Kamil 
Widz, Józef Widz, Danuta Góra, Robert Kupiec.
 Wcześniej, w drodze do Warszawy 3 grudnia br., Andrzej 
Łukasik odwiedził studio TVP Lublin, aby wziąć udział 
w programie „Miedzy Bugiem, a Wisłą”. Andrzejowi 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 Andrzej Łukasik składa serdeczne podziękowania: 
„Rodzicom, członkom Stowarzyszenia KRON, władzom 
samorządowym, Burmistrzom Janowa Lubelskiego, pra-
cownikom Urzędu Miejskiego, Mieszkańcom Białej 
Pierwszej i Drugiej, Koleżankom i Kolegom, jak również 
Natalii Kiszce z Ośrodka Pomocy Społecznej, która zgłosiła 
moją kandydaturę, dyrektor Magdalenie Kolasa oraz śp. 
Eugeniuszowi Wiechnikowi”.

Tekst: Dorota Kozdra 
Foto: archiwum Andrzeja Łukasika

"Człowiek bez barier 2018". Andrzej Łukasik 
otrzymał nagrodę publiczności oraz wyróżnienie

Festiwale, koncerty, jarmarki, przeglądy pieśni –  tutaj 
słowa łączą się z muzyką, tutaj kultura, tradycja i historia pyta 
o naszą przeszłość. Twórcy ludowi, animatorzy to ludzie 
o których można powiedzieć, że ocalają nasza przeszłość od 
zapomnienia. Należy do nich z pewnością Lidia Tryka – 
instruktor ds. folkloru Janowskiego Ośrodka Kultury, która 
w tym roku odeszła na emeryturę. Pani Lidia potrafiła łączyć 
ludzi z pasją, dla których kultura ludowa była nieodzowna 
towarzyszką życia. Była „opiekunką” muzykantów i śpiewa-
ków.

Promowała wraz z zespołem „Janowiacy” (którego była 
szefową), naszą gminę na różnych przeglądach, festiwalach, 
zdobywając jedne z najwyższych miejsc. Prowadząc warsztaty 
z kultury ludowej, plastyki obrzędowej, czy przeglądy teatrów 
sprawiła, że naszą kultura, tradycja ludową zainspirowały się 
młodsze pokolenia. Lidia Tryka była także Prezesem 
Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego, którego 
głównym celem jest promocja regionalnej kuchni i tradycji 

ludowych. W 2009 roku, za całokształt pracy społecznej 
i kulturalnej otrzymała przyznawaną przez Burmistrza Janowa 
Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia nagrodę „ANTKA ROKU 
2009”. Natomiast w 2012 roku zespół śpiewaczo – obrzędowy 
„Janowiacy” prowadzony przez Panią Tryka otrzymał 
„ANTKA” w kategorii Promotor Roku.

Warto tu podkreślić, że minione lata pracy Pani Lidii to 
historia wypełniona wieloma sukcesami artystycznymi,  
podczas których prezentowany była różnorodny i bogaty 
repertuar ludowych pieśni, tańca i obyczajów naszego regionu. 
Zespół „Janowiacy” (w 2015 roku obchodził 40.lecie istnienia) 
oprócz śpiewu i widowisk, kultywował tradycyjny taniec, 
plastykę obrzędowa, zwłaszcza wielkanocna, bożonarodze-
niową, czy weselną .

Z okazji przejścia na emeryturę życzymy Pani Lidii 
dalszych inspiracji twórczych, zdrowia, spełniania Marzen, 
wszelkiej pomyślności.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ocaliła naszą przeszłość od zapomnienia – Lidia Tryka

Dla niego fotografia to pasja, która „wypełnia” jego 
życie, która stanowi o istnieniu „tu i teraz”. Patrząc przez 
pryzmat fotograficznego obiektywu uchwycimy pewien 
zapis rzeczywistości. 

Historię, przyrodę, życie… Czternastoletni Filip 
Ponczek z Janowa Lubelskiego (to o nim wyżej mowa) zajął 
I miejsce w konkursie organizowanym przez Polski Związek 
Łowiecki (w kategorii Pejzaż). Tematyka konkursu to 
„Przyroda w obiektywie”. Przypomnijmy, że prace rozpatry-
wano w trzech kategoriach: Pejzaż, Zwierzęta i Fotografia 
makro. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Natalia 
Pieniak również z Janowa Lubelskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 listopada 
2018 roku w Tarnobrzegu na strzelnicy Polskiego Związku 

Łowieckiego przy okazji uroczystych obchodów – 100. lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości przez PZŁ–Okręg 
Tarnobrzeg. 

Przypomnijmy, że konkurs adresowany był do młodzieży 
w wieku od 13 do 24 lat zamieszkałej w powiatach: 
staszowski, opatowski, sandomierski, tarnobrzeski, 
stalowowolski, niżański i janowski.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych artys-
tycznych sukcesów. 

W galerii Urzędu Miejskiego prezentujemy fotografie 
Filipa Ponczka, które zwyciężyły w konkursie.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum Filipa Ponczka

Filip Ponczek - laureat konkursu fotograficznego „Przyroda w obiektywie”

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku, 
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

Życzy Andrzej ŁukasikAndrzej Łukasik, Agata Kornhauser-Duda
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Aż 160 wolontariuszy zostało nagrodzonych dnia 10 
grudnia br. na dwunastej już Gali Wolontariatu, która została 
zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Janowie Lubelskim wraz ze szkolnymi kołami i klubami 
wolontariatu. To wyjątkowe „spotkanie” odbyło się 
w Janowskim Ośrodku Kultury. Zgromadzona publiczność 
miała przyjemność podziwiać występy uczniów ze szkół 
z terenu naszej gminy. W chwilę refleksji i pytań - czym jest 
dla nas dobro, wprowadziła nas grupa baletowa z oddziałów 
gimnazjalnych, której towarzyszyły przedszkolaki. Dodajmy, 

że grupa prowadzona jest przez Wiolettę Małysz. Na scenie 
usłyszeliśmy Izabelę Łukasik, która wykonała utwór „Dwa 
światy jeden czas”, Julkę Pawlos z utworem „Pięknie żyć”, 
Marcelinę Kolasa z „Piosenką o pomaganiu ludziom”, Julię 
Kierepkę, która zaśpiewała „Na skrzydłach roztańczonych 
marzeń”. Ponadto zatańczyły dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Białej Drugiej oraz grupa taneczna prowa-
dzona przez Edytę Zimak.

Pięknym zwieńczeniem uroczystości nawiązującym do 
roku Jubileuszowego – 100. lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości była piosenka „Ojczyzna” wykonana przez 
ucznia janowskiego liceum Bartłomieja Rząda. Podczas 
wręczania podziękowań grą na klawiszach czas umilił 
Dominik Boś również z janowskiego ogólniaka.

Gala wolontariatu jest doskonałą okazją, aby w szczegól-
ny sposób podziękować wolontariuszom i ich Koordy-

natorom. Koordynatorem szkolnego koła wolontariatu
 z PSPzOI w Janowie Lubelskim (19 wolontariuszy) jest 
Katarzyna Orzeł, osobami wspierającymi: Jadwiga Tyra, 
Joanna Kowal i s. Łucja Turos. Natomiast z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Momotach Górnych koordynatorki to Agata 
Dycha i Marta Startek (15 wolontariuszy). Szesnastu 
wolontariuszy zostało nagrodzonych z Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Białej Drugiej, gdzie Koordynatorkami 
szkolnego Koła jest Izabela Komsa i Anna Król. Kolejne 
podziękowania otrzymało dwudziestu wolontariuszy 

z oddziałów gimnazjalnych, Koordynatorką Koła jest Anna 
Targońska, osobą wspierającą Wioletta Małysz. Szkolny Klub 
Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza (dwunastu wolontariuszy) prowadzony 
jest przez Koordynatorki Bożenę Czaplę i Izabelę Wąsek, 
osoby wspierające Agnieszka Gierczak i s. Maksymilia 
Grzyśnik. Szkolnym Kołem Wolontariatu Amicus z Zespołu 
Szkół Technicznych (15 wolontariuszy) kieruje Koordynator 
Ewa Grodecka, osoby wspierające: Katarzyna Kozieł, 
Monika Majkowska – Nizioł. Barbara Łukasik jest Koordy-
natorem szkolnego koła (15 wolontariuszy) Zespołu Szkół im. 
Wincentego Witosa. Osobą wspierająca jest Kamila Góra – 
Pikula. Serdeczne podziękowania otrzymali również 
wolontariusze z Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Janowie 
Lubelskim (20 wolontariuszy), którego Koordynatorem jest 
ks. Jacek Zieliński. Kolejni nagrodzeni to wolontariusze 

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku Ordynackim, 
z janowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ze 
Stowarzyszeń.

Mottem tegorocznej Gali Wolontariatu były słowa Jana 
Pawła II „Wy jesteście moją miłością i moją nadzieją”. Miłość 
wyrażona szlachetnością serc i szlachetnością uczynków, 
ofiarowana bezinteresowna i wiary w lepsze jutro. To właśnie 
wolontariusze poprzez swoją działalność dają ludziom 
potrzebującym nadzieję i wiarę w to, że życie może być czymś 
wspaniałym. Do tych osób z pewnością należy Natalia 

Kiszka, która jest Koordynatorem Centrum Wolontariatu 
działającego przy janowskim OPS. Pani Natalia za swoja 
pracę, za zaangażowanie, za serce otrzymała serdeczne 
podziękowania od Dyrektor janowskiego OPS Magdaleny 
Kolasa, od przedstawicieli Stowarzyszeń działających na 
terenie naszego miasta, jak również od Burmistrza Krzysztofa 
Kołtysia, Zastępcy Burmistrza Czesława Krzysztonia 
i Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Ćwiek.

Podziękowania od Lubelskiego Centrum Wolontariatu 
otrzymali wolontariusze z panią Koordynator ze Szkolnego 
Koła działającego przy Oddziałach Gimnazjalnych.

Dodajmy, że uroczystą Galę prowadzili uczniowie 
janowskiego liceum im. Bohaterów Porytowego Wzgórza: 
Łucja Wieleba i Patryk Zarzeczny.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gala Wolontariatu. Nagrodzono za zaangażowanie 
i pomoc wyświadczoną drugiemu człowiekowi 
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 Jeśli zapomnę o nich – ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie” 
– pisał Adam Mickiewicz. Niniejsze słowa jakże bogate w treść, 
stawiają nam pytanie o ten miniony, trudny wojenny czas. 
Przywołując wydarzenia z 1940 roku, pytamy o Nich, zamordo-
wanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Katyniu. Wśród 
nich janowiacy: Ppłk Zygmunt Cwenarski, Kpt. Kazimierz 
Grabarczyk, Por. rez. Adam Jakubiec, Nadkom. PP Eugeniusz 
Krupowicz, Mjr Stefan Krupowicz, Płk Piotr Lewandowski, 
Mjr Kazimierz Łukasiewicz, Kpt. Józef Majka, Podkom. PP 
Edward Olszówka, Przod. PP Bolesław Stasiecki. Za tym 
nazwiskami kryję się konkretne wydarzenie, przez laty 
wymazywane z naszej pamięci, skazane na zagładę. Miejsce… 
Las Katyński jest symbolem zniewolenia, okrucieństwa 
i męczeństwa.  W roku jubileuszowym, w którym świętujemy 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości na nowo 
ożywiają barwy biało – czerwone, a śpiewany Hymn 
Narodowy jest synonimem zwycięstwa i wolności. Jest 
pamięć…
 Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Katyńskich Tablic 
Memorialnych odbyło się dnia 4 listopada 2018 roku przy 
kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim. 
Inicjatorem, pomysłodawcą i projektantem Katyńskich Tablic 
Memorialnych był Józef Łukasiewicz, który podkreśla, iż: 
„Ojczyzna potrzebuje pamięci. Potrzebna jest pamięć o tych, 
którzy o Polskę walczyli, którzy za Polskę ginęli, którym 
jesteśmy winni tej pamięci, jak m.in.: siedmiu żołnierzy i trzech 
policjantów związanych z naszym miastem. Ich nazwiska są na 
dziesięciu tablicach memoriału. Ale wierzę, że oni wezwani 
w apelu poległych staną wśród nas. Staną i zostaną w naszej 
pamięci na zawsze…”.

W ten pochmurny dzień
 „Patrzę na to Epitafium i widzę krzyż i 10 tablic. Ale patrząc 
sercem, rozumem, duszą i wyobraźnią, widzę 10 prężnych, 
w sile wieku mężczyzn. Oni byli wśród nas, chodzili tymi 
samymi ulicami, tu mieli rodziny, pracowali w Janowie 
Lubelskim” – mówił podczas przemówienia Radosław Czuba – 
przedstawiciel grupy Niepodlegli – pytając „ Po co zatem jest ten 
pomnik – epitafium? To, że jesteśmy tu i teraz, że mamy 
Ojczyznę, że żyjemy, to nie zasługa nas samych, ale tych, którzy 
żyli przed nami i za nas oddali swe życie. Dziś oni są całkiem 
bezbronni, żyją jedynie ich dusze. Pamiętać o nich, modlić się 
i oddawać cześć ich pamięci – to nasz obowiązek. Szczególnie, 
że żaden inny naród nie ma tylu grobów wojennych, grobów od 
Bugu po Kamczatkę”. Kończąc swe słowa fragmentem wiersza 
Kazimierza Węgrzyna: „Zaszum nam Polsko nad katyńskim 
lasem, Gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją 
dzwony i gdzie brzozy drżą, Gdy pamięć wraca jak spłoszona 
sarna. I gdzie się ptaki zmieniają w anioły Gdy je okrywa nocy 
chusta czarna”. Głos zabrał również Jerzy Bielecki – Poseł na 
sejm RP, który podkreślił, że uroczystość ma wyjątkowy 
charakter patriotyczny i związana jest z odzyskaniem 
Niepodległości przez nasze miasto. Z 3 na 4 listopada 1918 roku 
Janów Lubelski został wyzwolony.
 Uroczystego poświęcenia i odsłonięcia tablic dokonał 
ks. Infułat Edmund Markiewicz. Przecięcia wstęgi biało – 
czerwonej dokonał również Ks. Kan dr Jacek Beksiński – 
Proboszcz Parafii. Poświęcone zostały również dwa dęby 
pamięci: Wolność i Niepodległość, których uroczystego 
udekorowania dokonali harcerze. Apel poległych odczytał ppor. 
Piotr Nowicki.

Pamięci poległych 

 Jednym z ostatnich elementów uroczystości był moment 
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przez Katyńskimi 
Tablicami Memorialnymi. Kwiaty zostały złożone przez 
Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego w asyście Ryszarda 
Majkowskiego i Artura Pizonia, w imieniu Wojewody 
Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka – Dyrektor 
Generalny Departamentu LUW, Prezes Artur Garbacz 
i Wiceprezes Michał Sawicki z Zarządu Wojewódzkiego 
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego 
Policjantów Województwa Lubelskiego wraz z janowskim 
Komendantem Szymonem Mroczkiem oraz Starosta 
Janowski Grzegorz Pyrzyna, Wicestarosta Antoni Kulpa 
i Sekretarz Powiatu Grzegorz Krzysztoń. W imieniu 
społeczności janowskiej kwiaty zostały złożone przez 
Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Zastępcę Burmistrza 
Czesława Krzysztonia, Przewodniczącą Rady Miejskiej – 
Ewę Janus i Ks. Kan dr Jacka Beksińskiego. Na zakończenie 
uroczystości, które odbyły się przez kościołem pw. Św. 
Jadwigi Królowej mieliśmy przyjemność usłyszeć występ 
chóru działającego przy parafii pod dyrygenturą Diany 
Krzemińskiej.
 Ranga uroczystości została podkreślona przez Batalion 
Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie, 
Kampanie Honorową dowodzoną przez ppor. Huberta 
Tajera, Orkiestrę Wojskową z Lublina, poczty sztandarowe 
(poczet gminy reprezentowany był przez Annę Stefaniak, 
Annę Flis i Marcina Palenia) oraz licznie obecnych harcerzy.
 Po uroczystości odsłonięcia pomnika przeszliśmy do 
Janowskiej Kolegiaty, gdzie odbyła się Msza Święta, 
podczas której Zenon Baranowski – regionalista, autor 
licznych publikacji o Ziemi Janowskiej przedstawił opis 
odzyskania niepodległości w Janowie Lubelskim. 
Usłyszeliśmy również piosenkę „Od stu lat..” w wykonaniu 
Sylwestra Bernaciaka.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Katyńskie Tablice Memorialne – Janów Lubelski pamięta
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 Dni stają się coraz chłodniejsze, a wieczory dłuższe. 
Zaczyna brakować czasu, by wyskoczyć na rower. Dla wielu 
z nas kalendarz startowy jest już zamknięty i przyszła pora na 
zasłużony odpoczynek. To również czas na analizę i podsumo-
wanie okresu startowego. Mijający sezon obfitował w różnego 
rodzaju imprezy rowerowe więc i my przygotowaliśmy krótkie 
zestawienie naszych aktywności. W roku 2018 członkowie 
Bike Clubu wzięli udział w 35 wyścigach. 29 razy stawaliśmy 
na starcie maratonów MTB, dwukrotnie były to wyścigi XC 
oraz Duathlony, a trzykrotnie wyścigi szosowe. Nasi zawodnicy 
podjęli również wyzwania w trwającym 4 dni wyścigu 
etapowym oraz ultramaratonie 24-godzinnym. Na naszym 
koncie mamy ponad 180 osobo-startów. Biorąc udział 
w zawodach przejechaliśmy ponad 7000 km, a nasi reprezenta-
nci 63 razy meldowali się na mecie w pierwszej dziesiątce 
w swoich kategoriach i 8-krotnie w kategorii OPEN. Aż 19-
krotnie stawaliśmy na podium: na miejscu III – 7 razy, na 
miejscu II  – 9 razy oraz na miejscu I  – 3 razy. 
Reprezentowaliśmy Bike Club oraz Janów Lubelski na drogach 
i ścieżkach województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego a nawet dolnośląskiego.
 Jednak rok 2018 to dla Bike Clubu nie tylko starty 
w zawodach. Byliśmy również organizatorem imprez. 
Z początkiem stycznia przygotowaliśmy dla Was, cieszący się 
dużym zainteresowaniem II Zimowy Maraton Rowerowy Biały 
Kruk. Pomimo zimowej aury, na linii startu zameldowało się 
ponad 230 żądnych wrażeń cyklistów. Kolejnym, mocnym 
akcentem, była Majówka z Bike Club Janów Lubelski, w czasie 
której zawitał do nas Cezary Zamana ze swoimi wyścigami 
Cisowianka Road Tour oraz Mazovia MTB Maraton. Podobnie 
jak Urząd Miasta, byliśmy ich współorganizatorami, 
a zgromadziły one w sumie około 600 uczestników.

 Zadbaliśmy również o rowerzystów, dla których rower to 
nie tylko ściganie. Z początkiem września odbył się Rajd na 
100-lecie odzyskania niepodległości, gromadząc ponad 70 
osób. Na 40 kilometrowej trasie mogliśmy spotkać zarówno 
rodziców z dziećmi, jak i seniorów, co doskonale pokazuje, jak 
rower łączy pokolenia. Następnie mieliśmy przyjemność, 
powitać Was na II Rowerowym Rajdzie na Orientację. Imprezę, 
której trasa prowadziła, przez piękne zakątki Lasów 
Janowskich, wybrało 75 „zorientowanych”. Uczestnicy musieli 
wykazać się umiejętnościami radzenia sobie w nieznanym 
terenie, odnajdując rozmieszczone w promieniu 30 km od biura 
zawodów, punkty kontrolne. Kolejną okazją do rywalizacji, był 
III XC Kruk Cup, który również na stałe wpisał się do naszego 

kalendarza. Z techniczną, wymagającą kondycyjnie trasą, 
zdecydowało się zmierzyć 80 uczestników i uczestniczek. 
Zawodnicy musieli kilkukrotnie pokonać 3-kilometrową pętlę, 
zmagając się zarówno z ukształtowaniem terenu, jak i przeszko-
dami, które przygotowali organizatorzy. Ostatnią imprezą 
w roku 2018, sygnowaną logo Bike Clubu był Rajd Pamięci, 
przypadający 11 listopada. Dzięki pięknej pogodzie, na miejscu 
zbiórki pod Urzędem Miasta, zgromadziło się 40 rowerzystów, 
którzy pokonali 100 kilometrową trasę, symbolizującą setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w przygotowanych przez nas wydarzeniach. W mijającym roku 
mieliśmy okazję gościć rowerzystów oraz kibiców z Biłgoraja, 
Kraśnika, Niska, Jeżowego, Stalowej Woli, Sandomierza, 
Tarnobrzegu, Zamościa, Leżajska, Łańcuta, Lublina, 
Rzeszowa, Przemyśla, Mielca, Krosna, Krakowa, Warszawy, 
a także wielu innych miejscowości z południowo-wschodniej 
i centralnej Polski. Cieszymy się, że zechcieliście nas odwie-
dzić, tym bardziej, że niektórzy z Was musieli pokonać nawet 
kilkaset kilometrów, aby do nas dotrzeć. Podziękowania 
składamy również sponsorom, dzięki którym nasze imprezy 
mogły się odbyć. W roku 2018 wspierali nas: Nadleśnictwo 
Janów Lubelski, PSB Mrówka Janów Lubelski, Urząd Miasta 
Janów Lubelski, Restauracja Hetmańska, Santander Consumer 
Bank w Janowie Lubelskim, Inkom - Piotr Łacko, Tom-Stal 
wyroby hutnicze i spawalnicze, Just Mobile, AKRO-WOD, 
Pizzeria CAPRI, BIELAK Transport, Hotel DUO SPA i Bank 
Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. Dziękujemy również 
partnerom, którzy czynnie wspierali nas w przygotowaniach 
oraz dbali o bezpieczeństwo uczestników, a byli to: Janowski 
Ośrodek Kultury, Zoom Natury, X-Light Fotografia i Reklama, 
Miraggio, OSP Biała, KPP w Janowie Lubelskim.
 Zapraszamy do współpracy oraz do udziału w imprezach 
organizowanych przez nas w sezonie 2019.
 Gorąco pozdrawiamy. Ekipa Bike Club Janów Lubelski.

Tekst: Robert Flis, foto: archiwum Bike Club

Bike Club na drogach i ścieżkach

  „Prawdziwa historia Żołnierzy Wyklętych” – to temat 
niedzielnego spotkania z Leszkiem Żebrowskim, które odbyło 
się w Janowskim Ośrodku Kultury 4 listopada br. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie sportowo – 
obronnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Janowie 
Lubelskim. Wszystkich zaproszonych gości przywitał Artur 
Pizoń - Zastępca Komendanta Stowarzyszenia, Komendantem 
jest Cezary Dobrowolski.
 Leszek Żebrowski  jest historykiem, ekonomistą, działa-
czem społeczno - politycznym i publicystą. Synem oficera 
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej Franciszka Żebrow-
skiego. Leszek Żebrowski od połowy lat 80. prowadzi badania 
dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II 
wojny światowej po 1945 roku. Za książkę „Narodowe Siły 
Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia” otrzymał Nagrodę 
Fundacji im. Jerzego Łojka.  Jest autorem m.in. takich 
publikacji jak: „W szponach czerwonych. Komunizm 
i (post)komunizm w Polsce po 1944 roku”, „Paszkwil 

Wyborczej. Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim”, 
„Mity przeciwko Polsce. Żydzi. Polacy. Komunizm 1939-
2012”, „Zatruwanie pamięci. Jedwabne, Naliboki, Koniuchy 
(1941-1944)”, „Walka o prawdę. Historia i polityka”. Leszek 
Żebrowski jest również współautorem m.in. takich publikacji 
jak: „Brygada Świętokrzyska NSZ”, „Żołnierze wyklęci. 
Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”, 
„Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia. 
T. 1, 2 (NSZ-AK), 3 (NSZ-ONR)”, „Tajne oblicze GL-AL 
i PPR. Dokumenty. T. 1–3”, „Kryptonim „Orzeł”. Warszawski 

Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 1947–1954”.
 Niezwykle interesujący wykład Leszka Żebrowskiego 
zgromadził w Janowskim Ośrodku Kultury wielu miłośników 
historii; dzieci, młodzież i dorosłych. W spotkaniu uczestni-
czyło przeszło 80 osób. Obecny był również Jerzy Bielecki - 
Poseł na Sejm RP. Podczas spotkania była możliwość nabycia 
publikacji autorstwa prelegenta.
 Dodajmy, że spotkaniu „towarzyszyła” wystawa broni 
palnej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Leszek Żebrowski opowiada o Żołnierzach Wyklętych 
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 W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji nauczyciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi, rozwijający swe sportowe zainteresowania w rowero-
wym klubie Belfer Bike, postanowili uczcić tę ważną 
rocznicę nowym wyzwaniem: 100 km na 100-lecie odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.
 W sobotę, 10 listopada wyjechaliśmy spod kościoła św. 
Jadwigi i ruszyliśmy w trasę. Piękna pogoda, wspaniałe 
widoki, ciekawe miejsca w Lasach Janowskich oraz 
znakomite towarzystwo sprawiły, że ta wyprawa rowerowa 
pozwoliła nam w ciekawy sposób uczcić to narodowe 
święto, a także miło spędzić czas.
 Razem z nauczycielami naszej szkoły: Agnieszka 
i Marek Kicińscy, Jarosław Kańkowski, Tadeusz Lachawiec, 
wyzwanie podjął Burmistrz naszego miasta pan Krzysztof 
Kołtyś. Wszystkim uczestnikom udało się z powodzeniem 
ukończyć trasę, cieszymy się, że daliśmy radę i odczuwamy 
satysfakcję, że mamy swój mały udział w obchodach tej 
wspaniałej rocznicy.

Klub Belfer Bike

100 km na 100-lecie odzyskania Niepodległości

 Na początku września, miesiąca szczególnego dla Naszej 
Ojczyzny zorganizowali „Rajd na 100 lat”, której trasę (40 
km) wyznaczyły ważne miejsca dla naszej lokalnej historii. 
Natomiast 11 listopada br., w minioną niedzielę Bike Club 
Janów Lubelski postanowił, iż dla Niepodległej przejadą 
100km na 100 lat Niepodległości. Trasa Rajdu Pamięci 
prowadziła również przez miejsca poświęcone naszej lokalnej 
historii, a mianowicie pamięci poległych i pomordowanych 
w czasie drugiej wojny światowej. Oprócz członków Bike 
Club (Tomek Fusiara, Marcin Kasprzak, Krzysztof Sawa, 
Stanisław Bielak, Robert Cybart, Robert Flis, Adrian Torba, 
Norbert Skiba, Rafał Nita, Gregorz Rumik, Mariusz Kuźnicki, 

Janusz Sulowski, Marcin Gumienik, Radosław i Agnieszka 
Szymańscy), udział w Rajdzie wzięli również miłośnicy 
dwóch kółek, którzy przyjechali tego dnia do Janowa 
Lubelskiego z Frampola, Biłgoraja, Stalowej Woli, Niska, 
Rudnika, Jeżowego, a nawet z Sandomierza, Lublina, czy 
Mielca. Łącznie wystartowało 40 osób.
 Start  Rajdu Pamięci miał miejsce przy budynku Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy pomniku Józefa 
Piłsudskiego. Uczestnicy rajdu odwiedzili 12 miejsc poświę-
conych naszej lokalnej historii. M.in. uroczysko Kruczek, 
Pomniki pamięci w Szklarni, Pomnik Partyzantów na 
Porytowym Wzgórzu, Pomnik Płk. Tadeusza Zieleniewskiego 

w Momotach Górnych, pomnik pomordowanych mieszkań-
ców w Pikulach. Trasa prowadziła po drogach asfaltowych, 
szutrach, jak również po trudniejszych technicznie odcinkach 
leśnych. Najdalszy punkt na trasie (Graba) oddalony był 
o niecałe 20km od Janowa Lubelskiego. Podkreślmy, że 
w każdym „miejscu pamięci” uczestnicy Rajdu zapalili znicz 
i pozostawili pamiątkową flagę, która symbolizuje o oddanym 
hołdzie poległym o wolną i niepodległą Polskę, jak również 
pamięć i obecność.
 Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Janów Lubelski Rajd 
Pamięci zakończony został ogniskiem na wiacie. Jak 
wspominają członkowie Bike Club Janów Lubelski: „po 
drodze mijaliśmy sporo rowerzystów, m.in. Andrzeja Wediuka 
dzięki któremu są organizowane nasze ogniska na wiacie 
Nadleśnictwa, za co serdecznie dziękujemy”.
 Uczestnicy Rajdu bardzo miło wspominają udział w tej 
"patriotycznej rowerowej imprezie". Oto jeden z wpisów na 
profilu facebooka Bike Club Janów Lubelski; „Bardzo 
dziękujemy za super zorganizowany rajd. Poznałem kilka 
miejsc pamięci o których nawet nie słyszałem. Oczywiście 
poznałem fajnych ludzi z Janowa. Dziękuję organizatorom 
i uczestnikom”.
 Trzeba także podkreślić, że delegacja Bike Club Janów 
Lubelski, czyli Marcin Kasprzak i Radosław Szymański 
w imieniu Klubu złożyła również kwiaty pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego podczas uroczystości niedzielnych 
zorganizowanych przez Janowskie Starostwo.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: BC Janów Lubelski

100 km na 100 lat. Rajd Pamięci z Bike Club Janów Lubelski 

 Tegoroczny przegląd zgromadził wielu młodych artystów 
na scenie Janowskiego Ośrodka Kultury gdzie głównym 
konferansjerem była Matylda Michałek. Organizatorami był 
JOK, obydwie parafie, szkoły z Powiatu Janowskiego a także 
kilku gmin ościennych.
 Upominki i nagrody dla uczestników zapewniło Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. 
W kilku przerwach młodzi artyści mogli smakować świetne 
pączki z herbatą. Na wniosek dyrekcji poszczególnych 
przedszkoli w przeglądzie uczestniczyły przedszkolaki. 

W związku z tym pieśni patriotyczne i religijne rozbrzmie-
wały ponad siedem godzin. Ksiądz kan. Jacek Staszak witając 
wszystkich dziękował za włożoną prace w przygotowanie 
przeglądu, który był jednym pięknym ogniwem w tegoro-
cznych obchodach 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 Jurorzy mieli utrudnione zadanie przy ocenie, poziom 
artystyczny w przeglądzie wzrasta z roku na rok. Jak to 
określiła niezależna młoda obserwatorka poziom wykonania 
niektórych piosenek wręcz wymiatał. Wśród najmłodszych 
już pojawiły się talenty, które wymagaj szlifu jak diament. 

Wyłoniono laureatów w poszczególnych grupach wiekowych. 
Najważniejsze, że wszyscy byli zwycięzcami występując 
przed publicznością powiedział podczas krótkiego 
wystąpienia Wicestarosta Powiatu Janowskiego Antoni 
Kulpa.
 Ze sceny płynęły piękne melodie piosenek patriotycznych, 
religijnych, śpiew i muzyka w wykonaniu młodych artystów. 
Żaden opis nie odda piękna i nastroju takich występów, ale 
gdyby zorganizować występy laureatów w oddzielnym 
spektaklu byłoby to piękne zwieńczenie dzieła.

Tekst: Jan Machulak, 
foto: Jan Machulak, Małgorzata Kozieniec

XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej za nami

Marek Kiciński, Agnieszka Kicińska, Krzysztof Kołtyś (Burmistrz), Jarosław Kańkowski, Tadeusz Lachawiec
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Wspólnie dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, 
życzenia, poczęstunek potraw wigilijnych – tak w skrócie 
można podpisać Janowską Wigilię, która od sześciu lat jest 
synonimem nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
Tegoroczna Wigilia, odbyła się 16 grudnia br., jej wyjąt-
kowość została podkreśla przez fakt, że spotkaliśmy się w 
100 –lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Rocznica ta dodatkowo uświadamia nam jak ważna jest 
jedność i zgoda we wspólnym domu. Jak zaznaczyli 
prowadzący spotkanie Robert Kamiński z Janowskiego 
Starosta i Waldemar Futa z Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim: „Wieczerza wigilijna to spotykanie w gronie 
najbliższych, łamanie chleba, składanie życzeń, to także 
pozostawienie pustego miejsca  przy stole, symbolu 
otwarcia się na wędrowców, zagubionych i samotnych, by to 
boże spotkanie nie pozostało bezowocne”.

Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest 
choinka. Jak zauważymy wokół Janowskiej Szopki 
zagościły drzewka, przystrojone pięknymi ozdobami ręcznie 
wykonanymi  przez dzieci  i młodzież: z Przedszkola przy ul. 
Ogrodowej, ul. Wiejskiej i Świerdzowej, dzieciom z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Janowie Lubelskim i ze Szkoły Podstawowej w Białej oraz 
dzieciom i młodzieży z Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Janowie Lubelskim za wykonanie 
ozdób i przystrojenie naszych choinek.

Symbolem Świąt są życzenia i  łamanie się opłatkiem. 
Ten piękny gest symbolem pojednania. Z wszystkimi 
przybyłymi na Janowską Wigilię opłatkiem dzielił się 
gospodarz miasta i gminy – Burmistrz Janowa Lubelskiego – 
Krzysztof Kołtyś, Poseł na Sejm RP – Jerzy Bielecki, Radny 
Sejmu Województwa Lubelskiego – Ryszard Majkowski, 
Starosta Janowski – Artur Pizoń, Przewodniczący Rady 
Powiatu Janowskiego – Sławomir Dworak, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej – Krystyna Ćwiek, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim – Henryk Jarosz oraz 
proboszczowie Janowskich Parafii: Ks. Kan. dr Jacek 
Staszak i Ks. Kan dr Jacek Beksiński. Nim połamaliśmy się 
opłatkiem, usłyszeliśmy życzenia świąteczno – noworoczne. 
Pięknym dopełnieniem niedzielnego świętowania było 
wspólne śpiewanie kolęd. Usłyszeliśmy Olek Orkiestrę pod 

batutą Aleksandra Krzosa,Grupę Kościelną „Oaza”, zespół 
Klubu Seniora „Janowiacy”, chór dziecięcy „Promyki 
Maryi” oraz zespół samorządowców, którego tworzą 
pracownicy Urzędu Miejskiego, Janowskiego Starostwa, 
jednostek i instytucji podległych pod kierunkiem Jolanty 
Zezulińskiej.

Dla wszystkich uczestniczących w wigilijnym spotkaniu 
przygotowano poczęstunek. Przy „wigilijnym stole” na 
Rynku Starego Miasta zasiedli wszyscy: starsi, młodsi, jak 
również dzieci. Najmłodszych przywitał Św. Mikołaj, który 
obdarowywał wszystkich słodyczami. Biały puch 
„przykrył” Janowski Rynek, jeszcze w tle rozbrzmiewają 
kolędy, przy Wigilijnej szopce każdego dnia zatrzymuje się 
jakiś przechodzień. Za każdym razem, patrząc w kierunku 
stajenki przypominamy sobie słowa Ewangelii Św. Łukasza 
czytane podczas Janowskiej Wigilii przez ks. Kan. dr Jacka 
Staszaka. W tych słowach jest zawarte pytanie do nas 
wszystkich – o nasze życie i nas samych.

Dodajmy, że podczas Wigilii swoje wyroby świąteczne 
prezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie 
Kobiet Powiatu Janowskiego, Środowiskowy Dom 
Samopomocy oraz janowscy harcerze.

Wigilijne spotkanie nie byłoby możliwe dzięki 
sponsorom: Urzędowi Miejskiemu w Janowie Lubelskim 
(główny organizator) ,  Starostwu Powiatowemu, 
Janowskiemu Ośrodku Kultury, Nadleśnictwu Janów 
Lubelski, Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego 
Czesława Wieleby, Domu Pomocy społecznej im. Jana 
Pawła II BARKA. Podziękowania należą się również 
pracownikom samorządowym, jak również Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, DPS 
„BARKA”, Stowarzyszeniu Kobiet Powiatu Janowskiego, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
ZOOM-u Natury, Stowarzyszenia Przyjaciół „Promyka” 
harcerzom, strażakom z Janowa Lubelskiego, Białej 
i Zofianki Górnej, jak również licznym wolontariuszom.

 Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gdy prowadzi nas Gwiazda. 
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Wspominamy Janowską Wigilię
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 Dnia 15 października 2018 r. w Lublinie odbyły się 
wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej 
uroczystości Pan Zbigniew Czajkowski, nauczyciel wycho-
wania fizycznego, otrzymał z rąk Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, Pani Teresy Misiuk nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej. Tym samym znalazł się w gronie 19 nauczycieli 
wyróżnionych w bieżącym roku szkolnym tą nagrodą.
 Pan Zbigniew Czajkowski jest dyplomowanym nauczy-
cielem wychowania fizycznego należący do cenionych 
nauczycieli w środowisku szkolnym oraz lokalnym, 
o znaczącym dorobku zawodowym, który poparty jest wysoką 
jakością pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciel 
pracuje w PSP z OI od 28 lat, z ogólnym dorobkiem zawodo-
wym 39 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Jest sumiennym, 
zaangażowanym nauczycielem dającym gwarancję wysokiej 
jakości wykonywanej pracy i konsekwentnemu działaniu. Pan 
Czajkowski od wielu lat prowadzi klasy sportowe, do których 
opracował własny program nauczania zgodny z nową 
podstawą programową z wychowania fizycznego, przynoszą-
cy wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej. Uczniowie tych klas uzyskują bardzo 
dobre wyniki w nauce i w sporcie. Należy podkreślić duże 
zaangażowanie p. Czajkowskiego oraz systematyczną 
i owocną współpracę z rodzicami, nauczycielami wychowania 
fizycznego oraz z gronem nauczycielskim. Od 2013 roku 
prowadzi klasę sportową o profilu lekkiej atletyki i piłki 
ręcznej oraz realizuje opracowany specjalnie dla klasy 
sportowej własny program nauczania. Program ten jest 
innowacyjny, wzbogacony innymi dyscyplinami sportowymi. 
Uczniowie mają możliwość nauki jazdy konnej, żeglarstwa, 
kajakarstwa, narciarstwa, wspinaczki. Obserwując postępy 
i podejmując analizę osiągnięć edukacyjnych uczniów na 
bazie uzyskanych przez nich wyników, nauczyciel przy 
współpracy z rodzicami założył Klub Piłki Ręcznej. Drużyna 
chłopców odniosła ogólnopolskie sukcesy, zajmując kolejno 
piąte (2014) i drugie miejsce (2015) w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piłki Ręcznej Dzieci.
 Systematyczna i konsekwentna praca p. Czajkowskiego 
z uczniami zaowocowała sukcesami uczniów i Szkoły. Od 
szeregu lat Szkoła zajmuje wysokie miejsca (w pierwszej 
dziesiątce najlepszych szkół) we współzawodnictwie 
sportowym w rankingu szkół podstawowych w województwie 
lubelskim. W 2014/2015 szkoła zajęła drugie miejsce w 
rywalizacji, natomiast w 2015/2016 szkoła odniosła ogromny 
sukces zajmując pierwsze miejsce, a tym samym jako 
najlepsza szkoła w województwie lubelskim. W kolejnym 
roku szkolnym 2016/2017 szkoła zajęła trzecie miejsce (v-ce 
mistrzostwo województwa w biegach drużynowych 2018).
 Na szczególne uznanie zasługują działania o charakterze 
wychowawczym zapewniającym bezpieczeństwo uczniom 
podczas aktywności fizycznej w zajęciach pozalekcyjnych, 

m.in. poprzez opracowywanie 
i realizację projektów rekrea-
cyjno-sportowych. W ramach 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Trójka” p. Czajkowski 
wielokrotnie  pozyskiwał 
środki z budżetu gminy Janów 
Lubelski na realizację zadań 
publ icznych  w zakresie 
organizowania zajęć pozale-
kcyjnych dla uczniów, nie 
tylko tych uzdolnionych, ale 
r ó w n i e ż  w y k l u c z o n y c h 
społecznie. W ostatnim okresie 
zrealizował pięć kolejnych 
projektów.
 Organizowane zajęcia 
pozalekcyjne są atrakcyjne 
poprzez proponowaną formę, 
tematykę oraz wzbogacone o nowe sprzęty sportowo-
rekreacyjne. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów i rodziców. W 2016 roku p. Czajkowski otrzymał 
prestiżową nagrodę ANTEK ROKU 2015/2016, w kategorii 
PROMOTOR ROKU. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana 
od 20 lat przez Burmistrza Janowa Lubelskiego, a rekomendo-
wana jest przez Kapitułę składającą się z autorytetów społe-
czności janowskiej. Głównym celem przyznanej nagrody było 
uhonorowanie szczególnych osiągnięć p. Czajkowskiego. 
Uzasadnieniem były szczególne osiągnięcia na polu sportowym 
Zbigniewa Czajkowskiego. W tym sukcesy jego podopiecz-
nych, które owocowały promocją Janowa Lubelskiego, nie 
tylko w środowisku lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, 
lecz również na arenie Polski. Podopieczny p. Czajkowskiego - 
Patryk Tylus został Mistrzem Polski w Lekkiej Atletyce 
w rzucie piłeczką palantową, zaś jako reprezentant Polski 
w Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym zdobył 
medal brązowy. Jego praca zawodowa spotyka się z uznaniem 
nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w środowisku 
powiatowym i wojewódzkim. Pan Czajkowski, dzięki swoim 
zdolnościom organizacyjnym i umiejętnościom skutecznego 
działania, inicjuje, organizuje i przeprowadza środowiskowe, 
powiatowe i rejonowe imprezy sportowe.
 Pan Czajkowski jest Prezesem Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego. Jako działacz sportowy organizuje życie 
sportowo-rekreacyjne w gminie i powiecie, współpracuje 
ściśle z dyrektorami i nauczycielami szkół. Jest społecznym 
koordynatorem systemu rejestracji szkół, w celu uczestnictwa 
w zawodach, kontrolowaniu prawidłowych przebiegów 
rywalizacji oraz dokumentowania wyników i przesyłania do 
centrali LWSZS. Pan Czajkowski wielokrotnie współpracował 
z samorządem lokalnym jako doradca i ekspert w dziedzinie 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji uczestnicząc aktywnie 
w spotkaniach lub konsultacjach społecznych.
 Pan Czajkowski Zbigniew osiągnął znaczący dorobek 
dydaktyczny i wychowawczy, za który był wielokrotnie 
nagradzany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą 
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodami Burmistrza 
i Dyrektora Szkoły.
 Wyniki sportowe szkoły, na które w dużym stopniu pracuje 
p. Zbigniew Czajkowski zostały docenione gdyż nauczyciel 
otrzymał medal „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego” 
przyznany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Lublinie, a Szkoła otrzymała Medal „Za Zasługi w Rozwoju 
Kultury Fizycznej w Szkole'' przyznany przez Zarząd 
Wojewódzki SZS oraz zbiorową odznakę „Za Zasługi 
w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej” przyznaną przez 
Zarząd Główny w Warszawie. Oddana praca p. Zbigniewa 
Czajkowskiego została uhonorowana Medalem KEN, nagrodą 
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wielokrotnymi nagrodami 
Dyrektora PSPzOI i Burmistrza Janowa Lubelskiego: nagroda 
dyrektora szkoły 2003 r., Medal 50-lecia Lubelskiego 
Szkolnego Związku Sportowego 2003 r., Nagroda Burmistrza 
Janowa Lubelskiego 2006 r., Nagroda dyrektora szkoły 2007 
r., Nagroda dyrektora szkoły 2008 r., Nagroda dyrektora 
szkoły 2009 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej 2010 r., 
Nagroda Burmistrza Janowa Lubelskiego 2010 r., Nagroda 
Lubelskiego Kuratora Oświaty 2012 r., Medal za ,,Zasługi 
w Rozwoju Sportu Szkolnego'' 2012 r., Nagroda dyrektora 
szkoły 2013 r., Medal 60-lecia Lubelskiego SZS – 2013 r., 
Nagroda Burmistrza Janowa Lubelskiego 2014 r   
Podziękowanie Pani Kurator 2016. Liczne listy gratulacyjne 
i podziękowania.

PSPzOI w Janowie Lubelskim

Zbigniew Czajkowski nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej

 Chcąc uczcić Dzień Edukacji Narodowej Sekcja 
Emerytów i Rencistów ZNP w Janowie Lubelskim 
zorganizowała spotkanie w Domu Nauczyciela.  Dzieci i 
młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz z Gimnazjum 
wystąpiły w części artystycznej przygotowanej na tą okazje. 
Spotkanie poprowadził szef SEKCJI Eugeniusz Sokół. 
Władze ZNP reprezentował Piotr Matwiejszyn Prezes 
Powiatowego Oddziału ZNP. Wśród zaproszonych gości był 
ks. Infułat Edmund Markiewicz, ks. kan. Jan Sobczak, 
Wicestarosta Antoni Kulpa, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, 
dyrektorzy szkół, przedstawiciel zaprzyjaźnionych organiza-
cji oraz Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Zbigniew Flis 
wraz z pracownikami. Po powitaniu gości Eugeniusz Sokół 
złożył następujące życzenia:

Dzisiejsze spotkanie przypomina nam, że byliśmy nauczy-
cielami, wychowawcami i często w myślach i rozmowach 
wracamy do tamtych minionych dni
Z tej okazji w imieniu Zarządu SEKCJI oraz własnym składam 
jak najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, uśmiechu, 
na co dzień, miłej atmosfery domowej i szacunku od innych. 
Bądźmy uśmiechnięci i szczęśliwi w codziennym życiu.

 Po części artystycznej głos zabierali zaproszeni goście. Na 
zakończenie części oficjalnej wręczono Medale za 50 lat 
przynależności do ZNP które otrzymali Czesława Kaproń, 
Kazimiera Matwiejszyn oraz Eugeniusz Sokół. Kolejnym 
punktem programu był poczęstunek, rozmowy, wspomnienia 
i do następnego spotkania.

Tekst i foto: Jan Machulak

Z wyrazami szacunku dla NAUCZYCIELI

Złote Gody

 Genowefa i Franciszek Łukasik

Od lat wielu się kochacie
Dzieci trójkę ładną macie
Wnuków stadko całkiem liczne
I jak dotąd życie śliczne.
Czego więcej Wam potrzeba?
Chyba tylko łaski Nieba,
Aby w zdrowiu iść przez lata
i podziwiać piękno świata.

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji 50 rocznicy ślubu
ślą dzieci, wnuki, rodzina i znajomi.
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 To oni stawiają  najważniejszy fundament wychowania 
i edukacji. To oni kształtują serca i umysły młodego 
pokolenia. To oni – nauczyciele – przewodniczą w drodze 
zdobywania wiedzy dzieci i młodzieży.  Każdego roku 
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, na 
wniosek Dyrektorów szkół z terenu naszej gminy (mowa 
o szkołach podstawowych) nagradza nauczycieli. Za pracę, 
za trud i poświecenie włożony w edukację i wychowanie 
dzieci i młodzieży – chciałbym Wam Drodzy Nauczyciele 
serdecznie podziękować – mówił Krzysztof Kołtyś 
Burmistrz podczas uroczystego spotkania, w którym 
wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody.
 Burmistrz Janowa Lubelskiego podkreślił, że w życiu 
każdego z nas spotkaliśmy różnych nauczycieli, byli i tacy 
których wspominamy z serdecznością, a czasem i wzrusze-
niem. To właśnie oni pozostawili w naszym życiu pewien 
ślad, byli dla nas drogowskazem w wyborze dalszej drogi 
życiowej. Wy również macie „swoich” uczniów dla których 
jesteście Wielkimi Nauczycielami – mówił Krzysztof 
Kołtyś.  Do takich nauczycieli z pewnością należy Zbigniew 
Czajkowski – nauczyciel wychowania fizycznego 
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, który w październiku 
br. został wyróżniony przez Ministra Komisji Edukacji 

Narodowej. Jest to zaszczytne wyróżnianie, gdyż Zbigniew 
Czajkowski znalazł się w gronie dziewiętnastu osób z całej 
Polski. Burmistrz Krzysztof Kołtyś składając gratulacje 
Panu Zbigniewowi wyraził podziw za jego pracę, za 
zaangażowanie, za promocję sportu i rozwój pasji wśród 
uczniów janowskiej podstawówki, które przekładają się na 
imponujące osiągnięcia.
 Podczas spotkania gratulowano również osiągnięć 
nagrodzonym nauczycielom.
 W tym roku na wniosek Dyrektorów szkół wyróżniono 
następujących nauczycieli: Ryszard Boryński (nauczyciel 
wychowania fizycznego), Andrzej Jakubiec (nauczyciel 
wychowania fizycznego), Zbigniew Kiszka (nauczyciel 
historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa), Katarzyna 
Lachawiec (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
informatyki, muzyki i plastyki), Grażyna Kuśmierczyk 
(Kierownik świetlicy w PSPzOI w Janowie Lubelskim), 
Joanna Rosińska (nauczyciel matematyki, informatyki), 
Małgorzata Lewczuk (nauczyciel wychowania fizycznego), 
Zofia Zezulińska (nauczyciel chemii) , Anna Targońska 
(nauczyciel języka polskiego), Marta Nowak (nauczyciel 
matematyki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej im. 
Tadeusza Kościuszki).
 Nagrodzono Dyrektorów:  Publ icznej  Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi – Agnieszkę 
Trytek, Wicedyrektorów: Ewę Widomską i Iwonę Walas, 
Dyrektora Oddziałów Gimnazjalnych – Andrzeja 
Tomczyka, Wicedyrektor – Grażynę Kras. Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej: 
Jolantę Nieścior, Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Momotach Górnych: Barbarę Haliniak, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łążku Ordynackim – Bożenę Pałkę, jak 
również Dyrektor  Publ icznego Samorządowego 
Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim - Elżbietę Gil i Halinę Piecuch – Nauczyciel 
Przedszkola, Dyrektor Publicznego Samorządowego 
Przedszkola Nr 3 w Janowie Lubelskim – Halinę Drelich 
oraz Henrykę Ruszecką – Nauczyciel Przedszkola, 
Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie 
Lubelskim – Zbigniewa Flis, Księgową ZOSiP – Barbarę 
Abramek.
 Wręczenie dyplomów uznania odbyło się w obecności 
Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Zastępcy Czesława 
Krzysztonia, Sekretarz Gminy – Bożeny Czajkowskiej, 
Skarbnik Gminy – Moniki Machulak.
 Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, życząc dalszych 
osiągnięć i sukcesów.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nagrodzono za kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia

 126 uczniów – pięć pierwszych klas Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim zostało 7 listopada br., „przyjętych” do grona 
uczniów. Uroczyste pasowanie odbyło się w obecności 
rodziców, wychowawców, Burmistrza Krzysztofa 
Kołtysia, Zastępcy Burmistrza Czesława Krzysztonia, 
Ks. Kan dr Jacka Beksińskiego. Pasowania dokonała 

dyrekcja szkoły – Dyrektor Agnieszka Trytek wraz 
z Zastępcami Dyrekcji – Ewą Widomską i Iwoną Walas. 
Chwilę przed tym jak najmłodsi uczniowie szkoły zostali 
oficjalnie przyjęci w „mury szkoły”, usłyszeliśmy piękne 
piosenki i  wiersze w wykonaniu najmłodszych, 
zaśpiewaliśmy wspólnie Hymn Państwowy. Kolejno głos 
zabrali zaproszeni goście: Burmistrzowie oraz Ks. Kan dr 

Jacek Beksiński. Pierwszoklasistów w nowej drodze 
edukacji serdecznie powitała Agnieszka Trytek – Dyrektor.
 Po uroczystym apelu, Dyrekcja szkoły przystąpiła do 
pasowania uczniów. Na zakończenie spotkania każda klasa 
uwieczniła tą wyjątkową „chwilę” na pamiątkowych 
zdjęciach.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Od przedszkolaka do pierwszoklasisty. Pasowanie na ucznia...
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Miło nam poinformować, że na rynku czytelniczym 
pojawił się reprint ( nowe wydanie, będące wierną kopią 
oryginału, wykonane bez powtórnego składania tekstu) 
wydawnictwa Jednodniówka. Zbiór prac ludzi dobrej woli 
i uczynku pod redakcją Feliksa Janowskiego.

Jednodniówka została wydana w 10. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Jest to dokument, którego 
zawartość stanowią artykuły dotyczące historii Janowa 
Lubelskiego oraz spraw aktualnych dla 1928 roku. Artykuły 
zawierają bogatą dokumentację historyczną, zachowując 
przy tym wysoką wartość naukową.

Reprint dostępny jest w Tymczasowej Siedzibie Muzeum 
Regionalnego przy ul. Ogrodowej 16.

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Na rynku czytelniczym pojawił się 
reprint wydawnictwa Jednodniówka

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że do sprzedaży trafił najnowszy 31 

numer Janowskich Korzeni- Pisma Regionalnego Ziemi 
Janowskiej. Zapraszamy do zakupu pisma w Tymczasowej 
Siedzibie Muzeum Regionalnego przy ul. Ogrodowej 16 lub 
Księgarni ,,Kamena" przy ulicy Zamojskiego 30.
W najnowszym numerze m.in.: 
 „Powstanie styczniowe w okręgu janowskim” - 

p. Zdzisław Latos,
 „ Janowskie ulice”- p. Józef Łukasiewicz.
 „Luźny szkic o P.O.W. w Janowie Lubelskim" - Jan 

Bocheński .
 "Tajne i jawne nauczanie w powiecie janowskim 

i kraśnickim w latach 1939 – 1944" - p. Zdzisław Latos.

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Bieżący numer Janowskich Korzeni jest 31 numerem. 
Dodajmy, że czasopismo na rynku wydawniczym 
ukazuje się od 15 lat. Na temat powstania Janowskich 
Korzeni przeczytamy w wydaniu noworocznym Gazety 
Janowskiej.

Ukazał się nowy numer 
Janowskich Korzeni

Primus inter pares - tymi słowami zwrócił się marszałek 
województwa lubelskiego - Jarosław Stawiarski do stypend-
ystów licznie zgromadzonych w sali operowej Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie. Adresatami jego słów było 744 
uczniów z Lubelszczyzny, realizujących dwa programy 
stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” 
oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”, którzy podczas 
gali otrzymali stypendia i listy gratulacyjne od marszałka.

Wśród nich nie mogło zabraknąć uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych, a mianowicie: Sylwii Krzysztoń - uczennicy 
klasy III Technikum Informatycznego, Kingi Kędziory - 
uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Piotra 
Szopy - ucznia klasy IV Technikum Informatycznego.

Wytężona praca, ciągły trud zdobywania wiedzy i naby-
wania nowych umiejętności, wykorzystywanie ich w sytu-
acjach typowych i problemowych, nieustanne kształtowanie 
siebie i walka ze słabościami. Tak pokrótce można przedsta-
wić sylwetkę stypendysty, który doskonale zdaje sobie 
sprawę z wielu barier, które stają na jego drodze w dążeniu do 
założonego celu. A taki cel niewątpliwie postawił sobie 
każdy stypendysta. Jak twierdzi Sylwia Krzysztoń, (również 
beneficjentka stypendium PRM i uczennica z najwyższą 
średnią ocen w szkole 5,65): „Wyróżnienie to jest dla mnie 
ogromnym sukcesem edukacyjnym, który w znaczący 
sposób mobilizuje mnie do podjęcia wielu kolejnych, jeszcze 
bardziej ambitnych planów przyszłościowych. Myślę, że 
stypendium ułatwi mi spełnienie marzeń naukowych. 
Jakich? Nie chcę zapeszać…”

Godna pochwały jest 5. pozycja w rankingu stypen-
dystów szkół zasadniczych Kingi Kędziory, która daje się 
poznać w szkole nie tylko jako bardzo dobra uczennica ze 
stuprocentową frekwencją w szkole, ale również uczestn-
iczka i zwyciężczyni ogólnopolskich konkursów.

Natomiast Piotr Szopa, notabene również stypendysta 
stypendium Starosty Janowskiego, to po pierwsze: wzorowy 
uczeń, pilny, ambitny, punktualny, kulturalny (długo by 
wymieniać), po drugie natomiast: niezastąpiony grafik 
komputerowy, mistrz dyplomów, podziękowań, plakatów 

innych projektów graficznych wpływających na promocję 
i wizerunek rodzimej szkoły.

Stypendystom gratulujemy i życzymy realizacji 
życiowych celów!

Aldona Pituch - opiekun Samorządu Uczniowskiego 
w Zespole Szkół Technicznych

Kinga, Sylwia i Piotr - stypendyści „Lubelskiej kuźni talentów” z ZST

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów 
w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 
2018–2019” realizowanego przez Województwo Lubelskie. 

W gronie najlepszych w województwie znalazły się trzy 
uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim: Barbara Duda 
z klasy 2a – Finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2018, 
Katarzyna Bielak z klasy 2e – Finalistka Olimpiady Teologii 
Katolickiej 2018, Adrianna Machulak z klasy 1d.

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Hys - Mazur

Stypendia dla uczniów LO za 
szczególne osiągnięcia w nauce

Nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki
Leonardo da Vinci

W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów Stypendystkom Prezesa Rady 
Ministrów.

W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa na takie 
wyróżnienie zasłużyły dwie uczennice, które osiągnęły 
bardzo wysokie wyniki w nauce oraz zasłużyły na wzorowe 
zachowanie. Dyplomy z rąk Pani Teresy Misiuk Lubelskiego 
Kuratora Oświaty odebrały:Beata Bartyzel uczennica- klasy 
IV technikum geodezyjnego, Łucja Matysiak uczennica - 
klasa II liceum ogólnokształcącego.

Jesteśmy pewni, że wasze osiągnięcia są wynikiem 
ciężkiej pracy, ale są też owocem waszych pasji i zainteres-
owań. Gratulujemy Wam z całego serca, wy już odkryłyście 
jak wielkie znaczenie mają wiedza i wykształcenie w życiu 
młodego człowieka. Życzymy, aby udało się Beacie i Łucji  
zrealizować wszystkie plany, aby nie ustawały w swoim 
rozwoju i dążeniu do wyznaczonego celu.

Gratulujemy również rodzicom stypendystek za troskę, 
zaangażowanie i stworzenie odpowiednich warunków 
i atmosfery sprzyjającej rozwojowi, i nauce oraz pokierowa-
nie rozwojem tych młodych osób.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół

Stypendystki z Witosa
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Już po raz piaty zostały przyznane stypendia im. Marii 
i Lecha Kaczyńskich. W uroczystości, która odbyła się 11 
grudnia 2018 roku w Janowskim Ośrodku Kultury uczestni-
czyli samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy, księża, rodzice, 
wyróżnieni uczniowie.

W tym roku Fundusz Stypendialny otrzymało 24 uczniów. 
Z terenu gminy Janów Lubelski stypendium otrzymało 
7 uczniów: Bartosz Drzazga z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza, Julia Fijałkowska 
z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami 
Integracyjnymi, Natalia Pieniak  z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Wincentego Witosa, Paweł Ciupak z Zespołu Szkół 
Technicznych, Adrian Bialeka z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Momotach Górnych, Julia Tylus z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej 
Drugiej. Maciej Tomecki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim.

Kolejni nagrodzeni to Jakub Pelc z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku, Patrycja Krzysztoń 
z Zespołu Szkół im. Orła Białego w Modliborzycach, Mateusz 
Biały z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Wierz-
chowiskach Drugich, Milena Tracz z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku, Ewa Słabczyńska 
z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach, 
Daniel Wereski z Zespołu Szkół w Błażku, Daria Nieściur 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marcina Borelowskiego 
– Lelewela w Batorzu, Aleksandra Wojtan z Zespołu Szkół 
w Godziszowie Pierwszym, Katarzyna Wielgus z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Branwi, Julia Widz z Publicznej Szkoły 
Podstawowej  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego 
w Chrzanowie, Adam Gzik z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Ratajskiej, Emilia Wasil z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Andrzejowie, Karolina Winiarczyk 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziłowicach, Julia 
Michalczyk z Zespołu Szkół w Krzemieniu, Jakub Góra 
z Zespołu Szkół w Kocudzy, Jakub Świś z Zespołu Szkół 
w Dzwoli, Łukasz Dziok z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Otroczu.

Łącznie w ciągu pięciu lat Fundusz Stypendialny im. Marii i 
Lecha Kaczyńskich otrzymało 124 uczniów z terenu Powiatu 
Janowskiego.

Przypomnijmy, że Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich został powołany z inspiracji miejscowych 
samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych 
wywodzących się ze środowisk prawicowych. Pomysł zrodził 
się, aby uczcić pamięć tragicznej zmarłej w Katastrofie 
Smoleńskiej Pary Prezydenckiej św. p. Marii i Lecha 
Kaczyńskich. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli 
mieszkańcy Powiatu Janowskiego, lokalni działacze samorzą-

dowi z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości, wśród których 
należy wymienić: Jerzego 
Bieleckiego - Posła na Sejm RP 
( p o m y s ł o d a w c a  a k c j i ) , 
Krystynę Ćwiek – obecną 
P r z e w o d n i c z ą c ą  R a d y 
Miejskiej, Burmistrza Janowa 
Lubelskiego  Krzysztofa 
Kołtysia,  Wiceburmistrza 
Czesława Krzysztonia, Artura 
Pizonia – obecnego Starostę 
J a n o w s k i e g o ,  M i c h a ł a 
Komackiego – Wicestarostę 
J a n o w s k i e g o ,  J ó z e f a 
Zbytniewskiego - Wójta Gminy 
Godziszów, Władysława Sowę 
– Radnego Rady Powiatu, Ewę 
Janus – Radną Rady Powiatu 
oraz  cz łonków  Zarządu 
Powiatowego PiS w Janowie 
Lubelskim.

Prowadzący spotkanie: 
M a g d a l e n a  K a m i ń s k a 
( a s y s t e n t k a  J e r z e g o 
Bieleckiego Posła na Sejm RP) 
i Robert Kamiński, zwrócili 
szczególną uwagę, iż zebrane 
środki finansowe w ramach 
funduszu pomogą wyróż-
nionym uczniom w dalszej 
realizacji pasji i zainteresowań. 
O idei i działalności Funduszu 
stypendialnego przypomniała 
K r y s t y n a  Ć w i e k  – 
P r z e w o d n i c z ą c a  R a d y 
M i e j s k i e j  w  J a n o w i e 
Lubelskim.

Przypomnijmy, że w tym 
roku Komisja Stypendialna 
przyznała  24  s typendia 
edukacyjne. Uczniowie Ci 
zostali  zgłoszenie  przez 
proboszczów parafii z dekanatu 
modliborskiego i janowskiego, 
w porozumieniu z dyrektorami 
szkół. Uroczyste wręczenie 
s t y p e n d i ó w  l a u r e a t o m 
uświetnił spektakl przygotowa-
ny przez uczniów Zespołu 
Szkół  Technicznych pod 
kierunkiem nauczycieli języka 
polskiego – Elżbiety Dębiec 
i Iwony Martyny oraz Michała 
Komackiego – obecnego 
Wicestarosty Janowskiego. 

Głównym tematem spektaklu przygotowanego przez młodzież 
były losy Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka - sanitariuszki 
zamordowanej sześć dni przed swoimi 18 urodzinami przez 
komunistycznych oprawców w gdańskim więzieniu. W rolę 
Inki wcieliła się Karolina Ożóg, role porucznika Sawickiego 
odegrał Piotr Ciupak, zaś rolę Adelmana – Arkadiusz Wojtan. 
Ponadto usłyszeliśmy utwory muzyczne w wykonaniu Kingi 
Drąg, Agnieszki Startek i Piotra Pizonia.

Na zakończenie spotkania, z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia Julia Fijałkowska (tegoroczna stypendys-

tka) zaśpiewała kolędę.
W uroczystości udział wziął Grzegorz Czelej – Senator RP, 

Tomasz Pitucha z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Jerzy 
Bielecki – Poseł na Sejm RP, Ryszard Majkowski – Radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Krzysztof Kołtyś - 
Burmistrz Janowa Lubelskiego, Zastępca Burmistrza Czesław 
Krzysztoń, Krystyna Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Artur Pizoń – Starosta, Michał Komacki – Wicestarosta, jak 
również Wójtowie, ks. kan. dr. Jacek Staszak - Proboszcz 
Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, Księża i Dyrektorzy Szkół 
z Powiatu Janowskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha Kaczyńskich już po raz piąty

Jerzy Bielecki, Magdalena Kamińska, Robert Kamiński

Krystyna Ćwiek, Jerzy Bielecki, Michał Komacki
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 W sobotę 24.11.18 na terenie Krytej Pływalni „Otylia” 
w Janowie Lubelskim odbyły się VII Zawody Pływackie pod 
hasłem „Pływać Każdy Może - Niepełnosprawni w Hołdzie 
Bohaterom”. Rozpoczęliśmy krótkim przypomnieniem 
historii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.
 W krótkiej części artystycznej udział wzięli:
 Szymon Lisek ,który zaśpiewał ,,Wolność'' M .Grechuty 

oraz ,,Od 100 Lat” S. Bernaciaka
 Wioletta Rożek z referatem pt. ,,W drodze do niepodległo-

ści”
 Norbert Ziółkowski zaprezentował wiersz pt. ,,Opowiedz 

nam Ojczyzno” J. Szczepkowskiego i ,,Niepodległość” 
M. Wolskiego.

 Każdy z gości otrzymał pamiątkowy kotylion upamiętn-
iający to wielkie wydarzenie tak ważne dla nas 
i naszej Ojczyzny a zawodnicy biało-czerwone czepki 
pływackie.
 Zawody składały się z poszczególnych kategorii :
 Open styl dowolny
a) dziewczęta młodsze(1-6 kl. podst.)
b) dziewczęta starsze
c) chłopcy szkoła podstawowa i młodsi
d) chłopcy starsi
 Kraul na piersiach

 Styl klasyczny (żabka)
 Kraul na grzbiecie (styl grzbietowy)
 Zawodnicy dali z siebie wszystko. Bezkonkurencyjny 
okazał się Szymon Lisek, który 4-krotnie zdobył 1 miejsce. 
Wszystkim zawodnikom życzymy wiele sił i niegasnącej 
energii w przygotowaniach do kolejnych zawodów, które już 
za rok bo najważniejsze to mieć w życiu cel i do niego dążyć 
mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Wszyscy zawodnicy 
dostali dyplom medal oraz troszkę słodkości, a wygrani 
oczywiście dodatkowo puchary.
 Po zawodach wszyscy udaliśmy się do barku gdzie czekał 
na nas przygotowany posiłek. Bardzo dziękujemy wszystkim 

przybyłym gościom, zawodnikom i rodzicom, uczniom z Kół 
Wolontariatu Oddz. Publicznego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej, którzy dopingowali młodych pływaków. 
W sposób szczególny dziękujemy pani Annie Targońskiej 
wieloletniej przyjaciółce Stowarzyszenia ,,Wawrzynek” za 
poprowadzenie całego wydarzenia. Do zobaczenia za rok.
 Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na 
Facebook'u gdzie umieszczamy informacje o imprezach 
organizowanych przez Stowarzyszenie ,,Wawrzynek” oraz 
zdjęcia.

W. Rożek

„Pływać Każdy Może - Niepełnosprawni w Hołdzie Bohaterom”

 „Niepełnosprawni? NIEPODLEGLI!” to hasło przyświe-
cało społeczności Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego 
w Janowie Lubelskim podczas obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Działania rozpoczęliś-
my projektem 100/100, który zakładał wykonanie 100 
fotografii z osobami, które nie mają uprzedzeń w stosunku do 
osób z niepełnosprawnościami, wspierają je i darzą sympatią. 
W tym celu zakupione zostały dla wychowanków i pracowni-
ków Ośrodka białe koszulki z napisem niepełnosprawni? 
NIEPODLEGLI!. Życzliwość z jaką spotkali się nasi wycho-
wankowie podczas realizacji tego etapu projektu przerosła 
nasze oczekiwania. Zaangażowali się przede wszystkim 
rodzice, dziadkowie, krewni i bliscy znajomi. Z radością 
przystąpili do naszej akcji ludzie z bliższego i dalszego 
środowiska naszych podopiecznych. Spotykani na co dzień, jak 
panie w sklepie, aptece, księgarni, bibliotece, salonie fryzjers-
kim czy gabinecie stomatologicznym, ale także znani tylko 

z prasy czy telewizji. W gronie tych osób znaleźli się: księża, 
pani minister, posłowie, panowie: starosta, burmistrz, wójt, 
radni różnego szczebla, dyrektorzy, szefowie i pracownicy 
placówek powiatowych i oświatowych, policjanci, strażacy, 
ratownicy medyczni i na basenie, rehabilitanci, sportowcy, 
artyści, ludzie kultury i sztuki, harcerze, piłkarze, baletnice 
i muzycy. Wszystkich osób z imienia i nazwiska nie sposób 
wymienić bo na niektórych zdjęciach były liczne grupy, jak 
chociażby zespół wokalny czy grupa teatralna. Cieszymy się, że 
odezwały się do nas osoby nawet z bardzo daleka (Warszawy, 
Krakowa, Rzeszowa, Lublina). Nie do wszystkich którzy 
chcieli zrobić sobie z nami zdjęcie udało nam się dotrzeć na 
czas, a i tak liczba wykonanych zdjęć przekroczyła nasze 
zamierzenia. Projekt zakończyliśmy finałowym setnym 
zdjęciem wykonanym całej społeczności placówki.
 Wychowankowie oraz wszyscy pracownicy Ośrodka 
Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie Lubelskim 

w dniu 9 listopada 2018 r. zebrali się w holu budynku na 
uroczystość podsumowującą obchody 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Po okolicznościowym przemó-
wieniu pani dyrektor Iwony Miśkiewicz – Rachwał, prezentacji 
prac plastycznych o tematyce patriotycznej wykonanych przez 
poszczególne grupy, o godzinie 11.11 odśpiewano cztery 
zwrotki hymnu narodowego. Potem nastąpiło utworzenie 
„żywej” biało – czerwonej flagi przed budynkiem ośrodka, 
wykonanie finałowego setnego zdjęcia oraz wypuszczenie 
w niebo biało – czerwonych balonów w symbolicznej liczbie 
100, co stanowiło radosne zakończenie bardzo wzruszającej dla 
nas uroczystości.
 Warto nadmienić, że wyżej opisane wydarzenia były 
częścią działań jakie placówka podjęła w 2018 r. w celu 
uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Już w maju z okazji II Powiatowego Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „A to Polska 
właśnie” przygotowaliśmy wystawę fotograficzną prezentującą 
nie tyle efekt, co sam proces realizowania celu wychowania 
patriotycznego poprzez działalność plastyczną. Nasi wycho-
wankowie prezentowali też na scenie Janowskiego Ośrodka 
Kultury polskie tańce ludowe i narodowe. W październiku 
w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC, 
tematem przewodnim również była rocznica odzyskania 
niepodległości.
 Dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie osobom 
prywatnym i instytucjom a szczególnie tym, którzy wspierając 
nas chcieli pozostać anonimowi.

Tekst: OR-W w Janowie Lubelskim

Niepełnosprawni? NIEPODLEGLI!

 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika 
Socjalnego. Z tej okazji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, przyznane przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 Nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie roz-
wiązania w pomocy społecznej przyznawane są corocznie. 
W bieżącym roku MRPiPS łącznie przyznało 13 nagród, 

w tym sześć nagród indywidual-
nych i siedem nagród zespoło-
wych oraz 10 wyróżnień w formie 
listów gratulacyjnych, w tym 
sześć listów gratulacyjnych 
indywidualnych i cztery listy 
gratulacyjne zespołowe.
Wśród nagrodzonych osób, 
znalazła się Pani Sylwia Cybart- 
Starszy specjalista pracy socjalnej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Janowie Lubelskim, która z rąk 
Pani Minister Elżbiety Rafalskiej 
otrzymała nagrodę indywidualną 
za zaangażowanie w rozwój usług 
opiekuńczych na terenie gminy 
oraz działania na rzecz zwiększe-
nia aktywności i ograniczenia 
wykluczenia społecznego wśród 

osób starszych  i niepełnosprawnych. W tej uroczystej chwili, 
Pani Sylwii towarzyszyła dyrektor OPS - Pani Magdalena 
Kolasa oraz Marzena Zalewska - pracownik socjalny oraz 
zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z Lublina - 
Pan Wojciech Zbiegień.
 Sylwia Cybart jest starszym specjalistą pracy socjalnej 
w OPS w Janowe Lubelskim. Jest osobą otwartą na potrzeby 
osób starszych, wrażliwą, pomocną w rozwiązywaniu 
ludzkich problemów. Jej praca przynosi wymierne efekty 
w społeczności lokalnej. Pani Sylwia podejmuje wiele działań 
w celu przeciwdziałania samotności seniorów. Jako koord-
ynator usług opiekuńczych w Ośrodku dba o rozwój tej formy 
pomocy w całej gminie. Nagrodzona systematycznie 
doskonali swój warsztat pracy, cieszy się uznaniem wśród 
podopiecznych, współpracowników i przełożonych. 
Niewątpliwie stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich 
pracowników socjalnych.
 Należy także dodać, iż Pani Sylwia Cybart była jedyną 
nagrodzoną w kategorii indywidualnej w województwie 
lubelskim.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ośrodek Pomocy Społecznej

Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Sylwii Cybart -
pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
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Złotym, srebrnym i brązowym medalem za służbę 
państwu i społeczeństwu zostali uhonorowani pracownicy 
instytucji społecznych. Odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
zostały uroczyście wręczone przez Wicewojewodę 
Lubelskiego Roberta Gmitruczuka 3 grudnia br. na konfe-
rencji poświęconej „100. leciu polityki społecznej 
w powiecie janowskim”.

Odznaczeni i wyróżnieni

W gronie 43 osób znalazły się osoby, których praca 
zawodowa koncentruje się wokół pomocy innym i równa się 
poświęceniu. Dziewiętnaście osób zostało wyróżnionych 
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, 
szesnaście z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
„BARKA”, cztery osoby z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzin ie ,  dwie  z  Ośrodka  Pomocy Społecznej 
w Chrzanowie, oraz z Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej i Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej 
„Promyk”. Jak zaznaczyła Anna Mazur – jedna z organiza-
torek konferencji: „chcemy podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju polityki społecznej w naszej 
małej ojczyźnie. Wielu już nie ma pośród nas, jednak 
stanowią wzór do naśladowania i podejmowania wyzwań 
jakie przed nim stoją”.

Trzynaście osób zostało odznaczonych przez 
Wicewojewodę Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. 
Wśród nich Dyrektor DPS im. Jana Pawła II „BARKA” – 
Mariola Surtel, Bogumiła Dolińska, Barbara Dziadosz, Zofia 
Kuźnicka, Józef Mazur, Zbigniew Michalczyk, Teresa 
Szuba, Leszek Urban – to pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej. Złoty Medal otrzymała Natalia Kiszka, 
Genowefa Kluger, Bogdan Baran z janowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Anna Mazur i Henryka Omiotek 
z OPS w Chrzanowie.

Aż dziewiętnaście pracowników pomocy społecznej 
otrzymało Srebrny Medal. Wiesława Baran, Lucyna Gazda, 
Beata Kołtyś, Beata Łukasiewicz, Anna Mazur, Agnieszka 
Radomska, Zbigniew Sowa, Edyta Tchórz i Anna Ułanowska 
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. 
Renata Król, Monika Król, Justyna Maciaszek, Barbara 
Malinowska, Jolanta Momot, Anna Mróz i Marta Startek 
z DPS „BARKA”, Agnieszka Jonak z PCPR oraz Lucyna 
Czarna Dyrektor „Promyka” i Dyrektor PZAZ Agnieszka 
Różyło.

Jedenaście pracowników odznaczono Brązowym 
Medalem: Dyrektor Magdalenę Kolasę, Sylwię Cybart, 
Michała Grzywacza, Justynę Grzywacz, Agnieszkę Rodak, 
Justynę Rząd i Marzenę Zalewską z janowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Annę Jaworską, Katarzynę 
Sulowską i Konrada Łukasika z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie i Agnieszkę Widz–Mulińską z DPS 
„Barka”.

Podczas konferencji serdeczne podziękowania otrzymali 
pracownicy, którzy przyczynili się do kreowania lokalnej 
polityki społecznej. Uroczyste podziękowania zostały 
złożone przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa 
Kołtysia: Elżbiecie Kędra, Bogusławie Kaproń, Wiesławie 
Kawalec i Marii Bownik.

Wiesława Kaproń i Janina Wojtan z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzwoli również zostały wyróżnione podczas 
janowskiej konferencji. Podziękowania wręczył Wiesław 
Dyjach – Wójt gminy Dzwola.

Polityka społeczna w powiecie janowskim

Tuż po odzyskaniu niepodległości w naszym powiecie 

panowała wielka bieda. Mieszkańcy nie pozostali obojętni 
na los osób potrzebujących. Z wielkim zaangażowaniem 
zaczęto tworzyć instytucje opiekuńcze i liczne organizacje 
społeczne. Powstały ochronki dla dzieci, przytułki dla 
starców. Pojawiły się zalążki pomocy społecznej w zarzą-
dach miast i gmin wspierane przez komisje opieki społecznej 
i opiekunów społecznych. Do jeszcze większego pogor-
szenia warunków egzystencji mieszkańców powiatu 
janowskiego przyczyniała się II wojna i następująca po niej 
okupacji niemiecka. Legalne działania opiekuńcze prowa-
dziły organizacje społeczne wspierane przez janowską 
ludność cywilną działającą w konspiracji. Warto zauważyć, 
że pomoc społeczna w latach 70-tych związana była ze 
służba zdrowia, w której umiejscowione były Ośrodki 
Opiekuna Społecznego, aż do 90 r., kiedy powołano OPS-y – 
podkreśliła na początku konferencji Anna Mazur autorka 
książki o tejże tematyce.

O potrzebie i celu organizacji konferencji mówił Artur 
Pizoń – Janowski Starosta, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, 
Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki oraz Krzysztof 
Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, który podczas 
spotkania wystąpił z prezentacją na temat „Działań rządu na 
rzecz rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych”.

Wśród prelegentów mogliśmy usłyszeć naukowców 
z WSP im. Janusza Korczaka (prof .  Mirosława 
Grewinskiego) z UMCS w Lublinie (prof. Agnieszkę 
Lewicką–Zelent, prof. Anna Kanios), jak również Marzenę 
Zalewską z janowskiego OPS, która omówiła pomoc 
społeczną w gminach powiatu janowskiego – od niepodle-
głości do współczesności i Annę Śmit – Dyrektor janows-
kiego PCPW z referatem na temat „Systemu wsparcia 
dziecka i rodziny w powiecie janowskim”.

Konferencja została zakończona panelem dyskusyjnym.
Dodajmy, że spotkanie zostało zorganizowane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminę Janów Lubelski 
i Janowski Ośrodek Kultury w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. Honorowy patronat objęło 
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji 
społecznych działających na terenie naszej gminy, jak: OPS, 
DPS, PCPR, OR-W, PZAZ, ŚDS, Dom Dziecka „Promyk”, 
jak również samorządowcy: Jerzy Bielecki – Poseł, Artur 
Pizoń –Starosta, Michał Komacki – Wicestarosta, Krzysztof 
Kołtyś – Burmistrz, Czesław Krzysztoń – Zastępca 
Burmistrza, Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy Janów 
Lubelski, Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej 
oraz Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, jak również Sylwester Bernarciak – kompo-
zytor, który rozpoczął konferencje piosenką „Od stu lat…” 
napisaną z okazji tegorocznych obchodów.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

O polityce społecznej i ludziach, którzy ją tworzą



28.

Listopad - Grudzień  2018

  „Stała się Niepodległa” – pod takim tytułem 15 paździer-
nika br. odbyła się akademia poświęcona setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie zorganizo-
wane przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim odbyło 
się w Janowskim Ośrodku Kultury. Patronat honorowy nad 
wydarzeniom sprawował Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki 
i Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś.
 Na początku akademii Dyrektor Muzeum – Barbara 
Nazarewicz przypomniała wszystkie wydarzenia zorganizo-
wane przez Muzeum w których mieliśmy możliwość 

i przyjemność uczestniczyć. 
Podczas spotkania zaprezento-
wano reprint „Jednodniówki” – 
gazety wydanej w 1928 roku, 
w 10 rocznicę odzyskania przez 
Po l skę  Niepod leg łośc i . 
Patriotyczny akcent akademii 
został również podkreślony 
przez recital fortepianowy 
w  w y k o n a n i u  H e n r y k a 
Lankamera. Usłyszeliśmy 
poloneza, walca Fryderyka 
Chopina, utwory Wojciecha 
Kilara i Józefa Wieniawskiego. 
Odczytane zostały wspomnie-
nia Władysława Jabłońskiego 
przez  aktora  f i lmowego 
i teatralnego Stefana Szmidta. 

Usłyszeliśmy występ Chóru Nauczycielskiego „Cantores 
Janovienes” pod kierunkiem Marka Sulowskiego.
 Były brawa, gratulacje, życzenia i podziękowania. 
O niepodległości naszego kraju, o naszym patriotyzmie mówił 
Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, który zaznaczył, iż w Polsce 
żyje wiele stulatków urodzonych w tym szczególnym 1918 
roku. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś w swej 
wypowiedzi podkreślił, „jak wielką wartością jest wolność, 
Niepodległość.  Dzisiaj mówiąc o Niepodległości naszej 

Ojczyzny należy powiedzieć, nie tylko o imiennych, ale 
bezimiennych bohaterach, o których nie wiemy, a Im również 
zawdzięczamy naszą Niepodległość” . Burmistrz zaznaczył: 
„dzisiaj możemy się spotykać,  wspólnie świętować, rozwijać 
siebie, rozwijać naszą małą Ojczyznę, rozwijać Polskę. Dzisiaj 
widzimy, jakiego skoku cywilizacyjnego dokonaliśmy 
w ostatnich latach i możemy mieć  tą nadzieje, że za 100 lat, gdy 
kolejne pokolenia będą sięgać do naszych czasów, stwierdzą, że 
Polska w tym okresie czasu wspaniale się rozwijała”.
 „Był Jan Paweł II i Jego wielki pontyfikat, była Solidarność 
– największy ruch, który obalił system komunistyczny. Polska 
wstąpiła do krajów Unii Europejskiej, wstąpiła do NATO”-  
wyliczał Krzysztof Kołtyś.
 Zakończeniem spotkania były podziękowania złożone na 
ręce tych osób, które koordynowały i tworzyły kalendarz 
spotkań, uroczystości podczas których czciliśmy Naszą 
Niepodległość. Takie podziękowania od Burmistrza Krzysztofa 
Kołtysia i Zastępcy Czesława Krzysztonia otrzymała Bożena 
Czajkowska – Sekretarz Gminy, Barbara Nazarewicz – 
Dyrektor Muzeum Regionalnego oraz Łukasz Drewniak – 
Dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury. W tym Ośrodku 
Kultury, jak pamiętamy nie raz w tym roku zostały przywołane 
najpiękniejsze pieśni i piosenki patriotyczne, wiersze poetów, 
rozmowy o Polsce i Polakach. Zawsze tym wszystkim 
spotkaniom towarzyszyła Niepodległa, Niepokorna – biało - 
czerwona flaga…

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Tego dnia narodziła się Polska...” - rocznicowa akademia Muzeum Regionalnego 

 Dnia 16 października 2018 roku w Janowskim Ośrodku 
Kultury odbyła się uroczysta akademia pt.: „Spotkanie ze 
Świętym Janem Pawłem II w 100-lecie odzyskania niepodległ-
ości”, przygotowane przez uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim pod kierunkiem s. Łucji Turos, p. Jadwigi Tyry 
i p. Jacka Dubiela. Została ona przedstawiona mieszkańcom 
Janowa Lubelskiego.
 Dokładnie tego pamiętnego dnia, 16 października 1978 
roku, czyli czterdzieści lat temu został powołany na stolicę św. 
Piotra nasz rodak, Karol Wojtyła. Jego pontyfikat zmienił nie 
tylko losy naszej Ojczyzny, ale także losy świata. Rok 2018 jest 
rokiem jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, do której w dużym stopniu przyczynił się nasz 
święty Jan Paweł II. Podczas inscenizacji mogliśmy się spotkać 
z różnymi świętymi, którzy przez swoje wyjątkowe życie 
dostąpili bram nieba i są tam naszymi orędownikami.
 Główną postać inscenizacji – papieża Polaka przedstawił 
Karol Hałajko z kl. V d, który zaraz na początku przywołał 

Prymasa Polski ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, odgry-
wanego przez Cezarego Fijał-
kowskiego z kl. IV d. Kolejną 
postacią, jaka pojawiła się na 
spotkaniu z Papieżem, był św. 
Stanisław Kostka – wcielił się 
w niego Szymon Jarosz z kl. IV 
d. Na spotkanie przybył rów-
nież wielki czciciel Niepoka-
lanej – św. Maksymilian Maria 
Kolbe, w którego rolę wcielił 
się Tomasz Kiszka z kl. IV d. 
Na jubileuszowe spotkanie 
z Ojcem Świętym została rów-
nież zaproszona Apostołka Bożego Miłosierdzia św. Faustyna 
Kowalska, którą odgrywała Antonina Łukasiewicz z kl. IV d. 
Na koniec przywołany został św. Brat Albert Chmielowski, 
w przedstawieniu jego rolę ukazał Szymon Król z kl. IV d. 

Niebiańskimi Aniołami były 
Anna Krzpiet i Paulina Szy-
mańska, młodych odegrali Julia 
Jaworska i Dominik Nizioł, 
a dzieci Hanna Habit i Kamila 
Ułanowska – wszyscy z kl. IV 
d. Recytacje pięknie zaprezen-
towały: Hanna Małek z kl. IV d, 
Aleksandra Blacha, Ewa Ry-
cerz i Natalia Nalepa z kl. VI c.
 Podsumowaniem akademii 
były bardzo ważne słowa, 
wypowiedziane przez prowa-
dzących: Julię Pecko z kl. VI d 
i Szymona Kuśmierczyka z kl. 
VI a: „być świętym to powoła-
nie dla każdego z nas, różne są 
drogi do świętości”.
 Inscenizacji towarzyszyła pre-
zentacja  mult imedialna, 
a w niej filmiki z wyboru Karo-

la Wojtyły oraz wybrane jego przesłania dla Polaków. Odbiór 
przekazanych treści religijno-patriotycznych zgłębiły piękne 
piosenki wyśpiewane przez solistów: Agatę Osiewicz z kl. VI c, 
Marcelinę Kolasa z kl. V e, Julię Puchala z kl. IV a, Oliwię Flis, 
Karolinę Kaproń i Natalię Malinowską z kl. IV f, Agnieszkę 
Nosal z kl. II a, Paulinę Cisowską z kl. II f oraz dwie solistki ze 
Szkoły Podstawowej w Białej: Julię Tylus i Klaudię Szymanek 
z kl. IV, jak również chórek „Promyki Maryi”. Swoją obec-
nością zaszczycili nas:  Burmistrz Janowa Lubelskiego 
Krzysztof Kołtyś, V-ce Burmistrz Czesław Krzysztoń, V-ce 
Starosta Powiatu Janowskiego Antoni Kulpa, Sekretarz Gminy 
Bożena Czajkowska z mężem Zbigniewem, ks. kan. Jacek 
Staszak i ks. inf. Edmund Markiewicz z parafii św. Jana 
Chrzciciela, ks. kan. Jan Sobczak z parafii św. Jadwigi, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie 
Lubelskim Teresa Biernat, V-ce Dyrektorzy Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 
Lubelskim: Iwona Walas, Grażyna Kras i Andrzej Tomczyk, 
kierownik świetlicy PSPzOI Grażyna Kuśmierczyk, była 
Dyrektor PSPzOI Krystyna Ćwiek. Podziękowania złożone na 
ręce organizatorek były nagrodą dla dzieci za ich poświęcenie, 
zaangażowanie i aktywność na polu aktorskim, recytatorskim i 
wokalnym, a otrzymane słodycze sprawiły im radość i osłodziły 
trud przygotowań.

Tekst: Jadwiga Tyra i s. Łucja Turos
Foto: Dorota Kozdra

Spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II

Barbara Nazarewicz (Dyrektor Muzeum Regionalnego), Marek Sulowski
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Data 11 listopada jest umownym momentem odzyskania 
niepodległości, ale poszczególne obszary Polski uzyskiwały ją 
w 1918 r. w różnym czasie.

Za lokalne daty odzyskania niepodległości uznaje się czas 
rozbrojenia wojsk okupacyjnych - na terenie Lubelskiego, - 
austriackich. Kiedy to się stało w Janowie Lubelskim 
i okolicach? Otóż była to niedziela 3 listopada 1918 r.

Dotychczasowa, praktycznie pojedyncza relacja, pier-
wszego komisarza rządowego na powiat janowski dr 
Władysława Jabłońskiego mówiła, że był to 4 lub 5 listopada, 
a w przypadku więzienia janowskiego miano je przejąć w ręce 
polskie 5 listopada. I tę datę przyjęto w monografii historycznej 
Janowa Lubelskiego. Ale nie jest ona właściwa, co pozwoliły 
ustalić badania w zasobach Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie. Znajduje się tam szereg życior-
ysów i relacji peowiaków z Janowa Lubelskiego i okolicznych 
placówek, którzy brali udział w rozbrojeniu wojsk austriackich.

Jak pisze w swoim życiorysie Jan Kołtyś w „dniu 3.XI.1918 
r. brałem czynny udział w rozbrajaniu okupantów”. Podobnie 
stwierdza Piotr Tomczyk – w „P.O.W. pracowałem do czasu 
rozbrojenia okupantów t.j. do dnia 3/XI.1918 roku, biorąc 
czynny udział w rozbrajaniu okupantów”. Jak również Adam 
Krzysztoń, który służył w POW - „aż do czasu rozbrojenia 
okupantów t.j. do 3.XI.1918 r.” Pośrednio na datę 3 listopada 
wskazują relacje Franciszka Kulińskiego i Tadeusza Łupiny.

Rozbrojenia „załogi garnizonu oraz posterunku żandar-
merii” w Janowie Lub. dokonał oddział Polskiej Organizacji 
Wojskowej, ówczesnej wojskowej organizacji konspiracyjnej. 
Jabłoński pisał, że był on niewielki i słabo uzbrojony, ale 
według raportów POW placówka janowska miała do dyspoz-
ycji 40 ludzi. Z relacji byłych peowiaków i współpracowników 
o udziale w rozbrojeniu wynika, że brało w nim udział co 
najmniej 16 osób. Ponadto w tych działaniach uczestniczyła 
janowska straż ogniowa. Komenda Naczelna POW na ten dzień 
wydała rozkaz mobilizacyjny nakazujący rozbrajanie 
Austriaków i „uchwycenia władzy w ręce garnizonów P.O.W”.

Na rozbrojenie okupantów w Janowie nałożył się, jak pisze 
Jabłoński, „jakiś obchód” oraz wywózka zarekwirowanego 
zboża. Ten tzw. obchód był być może kolejnym zgromadzeni-
em opowiadającym się za niepodległością Polski. Taka 
manifestacja odbyła się w Janowie 17 października 1918 r. 
i zgromadziła około tysiąca osób. Rekwizycje dokonywane 
przez okupacyjne wojska stanowiły wielką bolączkę podczas 
I wojny światowej. Uczestnicy akcji relacjonują rozbrojenie 

jako „czynny udział”, „z bronią”. Kuliński zaznacza, że podczas 
rozbrajania pełnił rolę „wywiadowcy”. „Pod komendą d-ra 
Jabłońskiego odbiliśmy wojsku austriackiemu transport zboża, 
w ilości około 80-kilku furmanek” – stwierdza inny peowiak 
Stanisław Kuropatwiński.

Jabłoński wspomina por. Tadeusza Mitraszewskiego, który 
zgłosił akces do polskiego wojska, ale sytuacja wyglądała 
inaczej. Dnia 3 listopada ostatni austriacki komendant powiatu 
janowskiego płk. Zdzisław Kostecki, późniejszy generał 
Wojska Polskiego, złożył przysięgę i został dowódcą Wojska 
Polskiego w okręgu Janów, podlegając gen. Edwardowi 
Rydzowi –Śmigłemu. Mieszkający wówczas w Godziszowie 
mjr Władysław Belina Prażmowski 19 października 1918 r. 
wystosował do Rady Regencyjnej, pismo stwierdzające, że 
„melduje się na rozkazy”, ale nie uczestniczył bezpośrednio 
w rozbrojeniu. Według raportu z 3 listopada Belina jeszcze nie 
przybył do Kraśnika i ppłk Andrzej Mączka, szef POW na 
powiat janowski, posłał po niego do Godziszowa. W okręgu 
janowskim 4 listopada 1918 r. POW „zlikwidowała się 
i wszyscy jej członkowie zostali wcieleni do W.P.”

Pierwszym komisarzem rządowym w powiecie został 
wyznaczony 8 listopada przez tzw. rząd lubelski Władysław 
Jabłoński, ale jak wynika z obwieszczenia władzę objął dopiero 
13 listopada. Przez ten okres rządy polskie, nie tylko wojskowe, 
sprawował zapewne płk. Kostecki, rodowity Polak ze Lwowa. 
„Niestrudzony pracownik i wojownik o niepodległości 
z narażeniem życia i mienia własnego zorganizował rozbrojenie 
okupantów w powiecie janowskiem i dzięki nadzwyczajnej 
energii nie dopuścił do wywiezienia broni, amunicji i magazy-
nów żywnościowych prawie we wszystkich posterunkach austr. 
swojemi czynami przyczynił się do szybkiego zlikwidowania 
okupacji na terenie” – tak opisywano działanie Jabłońskiego. 
W dniu 20 listopada 1918 r. komisarzem rządowym był już 
ziemianin Gustaw Świda, właściciel majątku Wierzchowiska. 
Odbyło się wówczas pierwsze, po odzyskaniu niepodległości, 
posiedzenie sejmiku janowskiego.

W dniu 3 listopada rozbrojone zostały posterunki żandarm-
erii w Modliborzycach, Batorzu, Wierzchowiskach i na Białej.

Wspomnienie Władysława Jabłońskiego

„Zaczęło się trochę niespodziewanie. Naznaczyliśmy jakiś 
uroczysty obchód na 4 czy 5 listopada, nie pamiętam już jaki. 
Zwróciłem się w wilją uroczystości do pułkownika [Zdzisława] 
Kosteckiego, krejskomendanta z żądaniem, aby podczas 

uroczystości nie pokazywali się na ulicy oficerowie-okupanci 
i aby wstrzymał zapowiedziany wywóz transportu zboża do 
Szastarki. Pan Pułkownik rzucał się, obiecał nam wszystkim 
kulki w łeb, ale po długich pertraktacjach przyrzekł uwzględnić 
żądanie. W dzień uroczystości od rana na ulicach chodzili 
peowiacy z biało-czerwonemi opaskami i rewolwerami na 
wierzchu. Oficerów-okupantów na ulicach nie było. Na 
uroczyste nabożeństwo przyszło kilku oficerów Polaków 
i Czechów i sporo żołnierzy. Po nabożeństwie przed pomnikiem 
„Poległych Piłsudczyków” pięknie przemawiała doskonała 
mówczyni panna [Felicja] Klamborowska, nauczycielka 
tutejszego gimnazjum. Słuchaczy był tłum wprost niesłychany. 
Naraz podbiega do mnie mocno zmieszany peowiak p. Edward 
Kwiatkowski z wiadomością: „zboże wiozą”. Za chwilę ukazał 
się oficer konno i długi szereg wozów, naładowanych zbożem. 
Na każdym wozie siedziało 2 uzbrojonych żołnierzy. Sytuacja 
była krytyczna, gdyż tłum zaczął szemrać. Słychać było 
okrzyki: „Baba miele językiem, a austryjaki, jak wywoziły tak 
wywożą żyto”. Trzeba było zareagować natychmiast. Nie 
można było wypuścić ani jednego worka zboża za miasto. 
Podbiegam do oficera i żądałem zatrzymania się i zawrócenia 
transportu. Oficer odmówił, wyjął szablę z pochwy, zaczął 
wozić i kląć po niemiecku i po węgiersku. Jego żołnierze nie 
zdradzali najmniejszej ochoty do walki, p. Klamborowska 
mówić nie tylko nie przestała, lecz zaczęła podburzać tłum do 
obrony, który też przyjął groźną postawę. Oficer skapitulował. 
Powołując się jednak na otrzymany rozkaz przyrzekł wstrzym-
ać się z transportem na miejscu do otrzymania nowego rozkazu. 
Pobiegłem do pułkownika Kosteckiego. Okazało się, że on 
dotrzymał słowa, odwołał transport, lecz jego odwołanie 
wstrzymał, u siebie podpułkownik, czy major [Ladyslaus] 
Zurkowski, jego pomocnik żandarm Rusin. Otrzymałem rozkaz 
dla oficera, wstrzymujący transport. Zboże pod komendą 
p. Edwarda Kwiatkowskiego przy asyście licznego tłumu, 
odjechało z powrotem do magazynów Syndykatu Rolniczego. 
Tegoż dnia kilku oficerów austryjackich Polaków z poruczni-
kiem [Tadeuszem] Mitraszewskim na czele, zameldowało się 
u mnie do armji polskiej i tegoż dnia cały szereg żołnierzy 
Polaków zameldował się z bronią u por. Mitraszewskiego. 
Mieliśmy już prawdziwy garnizon wojskowy z bronią 
i amunicją. Zaczęły się w Janowie Rządy Polskie.”

Po więcej szczegółów odsyłam do książki pt. Janowskie 
drogi do niepodległości, która niebawem ma się ukazać.

Zenon Baranowski

Kiedy Janów odzyskał niepodległość?

Uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę za nami. Główna część obchodów 
w naszym liceum przypadła na 8 i 9 listopada. Chcemy 
przywołać wspomnienia tych radosnych dni.

Już od początku listopada samorząd Uczniowski 
i p. Dorota Rachwalska-Kata prowadzili akcję „Z biało-
czerwoną w tle”. SU z opiekunem p. Jarosławem 
Widomskim oraz 8 klas uwieczniło się na zdjęciach 
z motywem naszych barw narodowych. Decyzją jury 
wygrała klasa 2e, która wykonała piękne zdjęcie łączące 

tradycję i nowoczesność. W nagrodę otrzymali pyszny, 
czekoladowy tort ufundowany przez Radę Rodziców.

Świętowanie to również uroczysty wystrój szkoły. Stało 
się to za sprawą dwóch akcji, w które tłumnie włączyli się 
uczniowie. Nasze korytarze zostały przyozdobione plakat-
ami, życzeniami dla Polski, okolicznościowymi gazetkami. 
Społeczność szkolna wybrała w głosowaniu 3 plakaty 
(spośród 100 wykonanych), które najlepiej oddawały ducha 
II Rzeczypospolitej. Ich autorów uhonorowano upominkami 
książkowymi i słodyczami ufundowanymi również przez 

Radę Rodziców.
8 listopada już od rana po naszych 

korytarzach szkolnych przechodziły 
urocze damy przyozdobione sznurami 
pereł i przystojni kawalerowie w kape-
luszach – przenieśliśmy się ubiorami do 
lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. 
Dla miłośników muzyki i sztuki okresu 
międzywojennego były krótkie warsz-
taty prowadzone przez p. Rachwalską-
Kata. Dla wszystkich warsztaty taneczne 
– Przemysław Nosal z kl.2c próbował 
nauczyć nas podstawowych kroków 
charlestona. Aby przybliżyć dokonania 
naukowe II RP odwiedzaliśmy kąciki 
tematyczne przygotowane pod kierun-
kiem p. Wiesławy Siczek i p. Jarosława 
Widomskiego (Lwowska Szkoła Mate-
matyczna), p. Józefa Bańki (Lwowska 
Szkoła Geograficzna) i p. Alicji Głaz 
(symbole narodowe i ceremoniał szkoły). 
A na finał szczypta historii czyli rozwa-
żania o 100-leciu na podstawie plakatów, 
pod kierunkiem p. Marii Krzosek i quiz 
historyczny w sali 102 prowadzony przez 
p. Izabelę Skrzypa. Końcowym akcent-
em były zdjęcia na auli szkolnej.

Jesteśmy pełne podziwu dla kreaty-
wności  i  pomysłowości  naszych 
uczn iów.  Dzięku jemy Dyrekc j i , 

nauczycielom i Radzie Rodziców za wsparcie.
Specjalne podziękowania kierujemy do pana Antniego 

Florczaka, który był recenzentem naszych poczynań na polu 
fotografii, zaprosił zwycięską klasę 2e na warsztaty do 
Muzeum Fotografii, wykonał profesjonalną sesję zdjęciową 
dla 4 uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie na najlepszą 
stylizację ubioru. Zdjęcia z sesji pokażemy w późniejszym 
terminie.

Drugi dzień obchodów miał miejsce 9 listopada, była to 
uroczysta i wzruszająca akademia przygotowana pod 
kierunkiem p. Alicji Gąbki i p .Beaty Góry oraz śpiewanie 
hymnu narodowego razem z innymi szkołami w Zespole 
Szkół Technicznych.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 
w projekt. Wspaniale było razem przeżywać ten niezwykły 
czas Święta Narodowego.

Zapraszamy do oglądania zdjęć w galerii!!!

Koordynatorki projektu: 
Izabela Skrzypa i Maria Krzosek

Nie ma radości bez Niepodległości!

Od lewej: Beata Góra, Izabela Skrzypa, Beata Mrozowska, 
Małgorzata Krzysztoń-Żytko, Maria Krzosek, Wiesława Siczek
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 To już kolejny sukces Marka Grykałowskiego – ucznia 
klasy sportowej VI B z Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Marek, 
dnia 11 listopada br., czyli Święto Niepodległości 
uczestniczył w Narodowym Biegu Stulecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Stalowej Woli. Niniejszy 
udział został przypieczętowany sukcesem, ponieważ uczeń 
zajął II miejsce. Otrzymał dyplom oraz symboliczny medal.
 Przypomnijmy, że Marek uczęszcza do klasy sportowej 
prowadzonej przez Zbigniewa Czajkowskiego.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Dorota Kozdra, foto; archiwum szkoły

Sukces Marka Grykałowskiego 

 W dniach 2-4.11.2018r. w Janowie Lubelskim odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzików w Zapasach Styl Klasyczny 
(z bardzo duża frekwencją). Startowało 212 zawodników 
z 56 klubów z całego kraju.
 Rewelacją Mistrzostw Polski okazali się zawodnicy 
OLIMP- u Janów Lubelski, z których Wach Jakub kategoria 
wag. 35 kg zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski, 
pokonując w finale zawodnika „UNI Rocibórz” 
Jakubowskiego Kajetana przez przewagę techniczną różnicą 
8 punktów technicznych przed czasem - jak i pozostałych 
przeciwników w eliminacjach.
 Wice Mistrzostwo Polski wywalczył Łukasik Kacper 
kategoria wag. 38 kg prowadząc po pierwszej rundzie, 
przegrał w finale ze starszym o rok zawodnikiem "Śląsk 
Wrocław" Partyką Dominikiem obrońcą tytułu mistrzo-
wskiego z ubiegłego roku.
 Kuba i Kacper pozostają w przyszłym roku w kategorii 
wiekowej młodzik, więc Kacper będzie miał szansę na tytuł 
Mistrza Polski, bowiem zawodnik " Śląska" przechodzi do 
kategorii wiekowej kadetów.
 W Mistrzostwach startowali zawodnicy OLIMP-u: 
Buryta Konrad, Sowa Dawid, Liwak Karol i Oleszko 
Sebastian zdobywając punktowane miejsca.
 Mistrzostwa Polski w Janowie były znakomitą promocją 
naszego miasta. Perfekcyjnie zorganizowane przez trenera 
OLIMP - u Tadeusza Kuśmierczyka. W hotelach, internacie 
i kwaterach prywatnych zakwaterowani byli uczestnicy 
w ilości około 400 osób pochodzący z całej Polski od Kartuz, 
przez Poznań i Warszawę do Wałbrzycha i Raciborza.
 Honorowy patronat nad Mistrzostwami Polski objął 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP Pan 
Jarosław Stawiarski zaszczycając swoją obecnością. 
Pogratulował organizatorowi tak udanej imprezy.

 M i s t r z o s t w a  P o l s k i 
of ic ja lnie  otworzył  Pan 
Andrze j  Supron  Prezes 
P o l s k i e g o  Z w i ą z k u 
Zapaśniczego.
 Na Mistrzostwa przybyli:
- Ryszard Wolny - V-ce Prezes 
PZZ Stylu Klasycznego, 
Mistrz Olimpijski z Atlanty;
- Witold Ciemierz - V-ce 
Prezes PZZ Stylu Wolnego, 
sędzia główny Mistrzostw i
-  V- v e  P r e z e s  P Z Z  o d 
Zapasów Kobiet Mieczysław 
Czwaliński.
 Zwycięzców Mistrzostw 
dekorowali:
-  P r e z e s  J L K S  O L I M P 
Stanisław Mazur,
- V-ce Prezes JLKS OLIMP 
Dariusz Wolan oraz
- przedstawiciele sponsorów - 
JANEX Jan Ciupak, PGKiM 
Cezary Jasiński, MEN STYL 
Andrzej Pacek, Bank Spółdzielczy Janów Lubelski.
 Serdeczne podziękowanie w imieniu JLKS OLIMP 
Janów Lubelski i rodziców zawodników chcemy przekazać 
Panu Romanowi Kałuża za ufundowanie atrakcyjnych 
nagród finansowych dla naszych finalistów Mistrzostw. 
Dzięki zaangażowaniu trenera JLKS OLIMP Pana Tadeusza 
Kuśmierczyka, który po raz kolejny potwierdził najwyższy 
poziom w realizacji imprezy o zasięgu ogólnopolskim, 
w przyszłym roku klub otrzyma z PZZ organizację dwóch 

imprez centralnych.Wśród znamienitych gości pomimo 
zaproszeń nie było przedstawicieli lokalnych władz.
 Pan Tadeusz Kuśmierczyk organizując Mistrzostwa 
jednocześnie zaangażowany był w wybory samorządowe do 
Rady Miejskiej. Wyraża wdzięczność wszystkim, którzy 
oddali na niego głos, doceniając tym samym obecność klubu 
OLIMP uznawanego na arenie ogólnopolskiej i zaangażo-
wanie trenera w popularyzację sportu i promocję Janowa 
Lubelskiego.

JLKS OLIMP Janów Lubelski

Wach Jakub Mistrzem Polski i Łukasik Kacper Wice Mistrzem Polski w Zapasach Styl Klasyczny

 Janowskie Morsy rozpoczęły  nowy sezon kąpielowy 
2018/2019. Morsowali również w Święto Niepodległości, co 
prezentują zamieszczone fotografie!!!

 Wszystkich chętnych Morsy zapraszają do morsowania. 
Morsy spotykają się w każdą niedzielę o godz. 9.45 przy 
Kawiarence w Parku Rekreacji ZOOM NATURY.

Janowskie Morsy rozpoczęły sezon 

W dniach 6, 7 i grudnia 2018 roku w Starachowicach odby-
ły się Mistrzostwa Polski w Kick – Boxingu w Formule K-1 
Oriental Rules. Działający w Janowie Lubelskim Uczniowski 
Klub Sportowy Sprinter zarejestrowany przy LO im. Boha-
terów Porytowego Wzgórza brał udział w tych zawodach. 
Mistrzem Polski w Kategorii d 57kg seniorów został Cezary 
Osieł, a brązową medalistką tych Mistrzostw została Anna Du-
dek w kategorii do 60 kg Junior młodszy. Oboje reprezentowali 
UKS Sprinter Janów Lubelski prowadzony przez Wojciecha 
Dąbka – nauczyciela LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 
i Tomasza Dudek policjanta z KPP w Janowie Lubelskim.

Cezary Osieł to utytułowany zawodnik mający na swoim 
koncie wiele tytułów mistrza i wicemistrza polski w Kick 
–boxingu, ma również liczne tytuły w karate tradycyjnym, zaś 
Anna Dudek uczennica LO im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubelskim na tego typu zawodach brała 
udział po raz pierwszy, dlatego brązowy medal jest dla niej 
bardzo dużym osiągnięciem.

Tekst i foto: Tomasz Dudek, Wojciech Dąbek 

Sukcesy zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprinter 



Listopad - Grudzień  2018

31.

 Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janow-
skiego wybrały się 11 października 2018 roku na wycieczkę 
do Rzeszowa. Wycieczka po stolicy województwa podkar-

packiego miała  na  ce lu 
poznanie historii miasta oraz 
j e g o  n a j w a ż n i e j s z y c h 
obiektów, w tym teatru.
 Na początku pojechałyś-
my na lotnisko Jasionka.  
Zwiedziliśmy port lotniczy 
i na tarasie widokowym 
o g l ą d a ł y ś m y  s a m o l o t y 
startujące i siadające na płycie 
lotniska. Następnie  we wsi 
Terl iczka zwiedzałyśmy  
Sanktuarium św. Ojca Pio 
i Matki Boskiej Fatimskiej. 

Od Terliczki do miasta Rzeszów to właściwie jeden krok, 
nowe drogi przybliżają miasto dla mieszkańców pobliskich 

wsi. Zwiedzanie miasta Rzeszowa obejmowało  m.in.: 
Kościół Farny, Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – 
Bazylika oo. Bernardynów, ul. Grunwaldzka, ul. 3 Maja, 
Rynek, Ratusz, filharmonia, letni pałac Lubomirskich, al. 
Pod Kasztanami, zamek, ul. Zamkowa. Brałyśmy też udział 
w spektaklu grających – kolorowych fontann. Cały spektakl 
był bardzo ciekawy, żałowałyśmy, że na dworze było jeszcze 
widno, bo efekt nocny światła i muzyki budziłby większy 
podziw. Zakończeniem wycieczki był udział w spektaklu 
teatralnym „ Szalone nożyczki” w teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej.
 Podsumowując: Rzeszów wywarł na nas bardzo 
pozytywne uczucia. Miasto bardzo dobrze się rozwija, co 
widać na każdym kroku i ta czystość ! Na pewno powrócimy 
tutaj jeszcze nie raz.

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego

Wycieczka do Rzeszowa

 Pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 
Janów Lubelski otrzymało sprzęt ratownictwa medycznego. 
Uroczyste przekazanie odbyło się 5 listopada br. w obecności 
Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP, Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie 
Lubelskim – st. bryg. Mgr inż. Grzegorz Pazdrak, Burmistrza 
Janowa Lubelskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – 
Gminnego w Janowie Lubelskim - Krzysztofa Kołtysia, 
Zastępcy Burmistrza – Czesława Krzysztonia, Wicestarosty 
Janowskiego – Antoniego Kulpy,  Radnego Rady Miejskiej – 
Andrzeja Łukasika, Sołtysów Białej Pierwszej i Białej 

Drugiej – Stanisława Muchy i Zbigniew Kuźnicki.
 Przekazanie sprzętu odbyło się w asyście władz Zarządu 
Oddziału Gminnego, Komendanta Gminnego OSP 
Grzegorza Kwietnia, jak również Naczelników i druhów 
takich jednostek jak: Biała, Janów Lubelski, Momoty Dolne, 
Momoty Górne, Łążek Ordynacki, którym został przekazany 
sprzęt.
 OSP Biała otrzymała zestaw ratownictwa medycznego, 
elementy zestawu hydraulicznego w skład którego wchodzą 
– rozpieracz ramieniowy, hydrauliczne nożyce do ciecia, 
agregat zasilający, zestaw węży hydraulicznych, piłę 

ratowniczą, defibrylator. OPS Janów Lubelski, OSP Łążek 
Ordynacki, OPS Momoty Dolne i Ujście – torbę ratownicza, 
OSP Momoty Górne – Defibrylator.
 Zadanie zostało współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Sprawiedliwości.
 Dodajmy, że z ramienia gminy Janów Lubelski realizacje 
zakupu sprzętu ratownictwa medycznego prowadziła 
Marzena Szostek (Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko - 
Gminnego w Janowie Lubelskim) i Małgorzata Jasińska.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnej

 W dniu 18 listopada 2018 roku w Domu Nauczyciela 
w Janowie Lubelskim odbyło się I Janowskie Forum 
Pszczelarskie zorganizowane przez Koło Pszczelarzy Ziemi 
Janowskiej z siedzibą w Janowie Lubelskim oraz Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim. Forum 
Pszczelarskie odbyło się pod honorowym patronatem 
burmistrza Miasta i Gminy Janów Lubelski i Nadleśnictwem 
Janów Lubelskim.
 Uroczystego otwarcia I Forum Pszczelarskiego 
w Janowie Lubelskim dokonał zastępca Burmistrza Czesław 
Krzysztoń. Wśród prelegentów byli Powiatowy Lekarza 
Weterynarii w Janowie Lubelskim Roman Jarosz, mgr 

Tomasz Kędziora z Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w Pszczelej Woli oraz Henryk 
Skowron główny specjalista 
ds. pszczelarstwa LODR 
w Sitnie.
 W trakcie szkolenia pszcze-
larze mogli pogłębiać swoją 
wiedzę i zadawać wykład-
owcom nurtujące ich pytania 
dotyczące nowoczesnego 
pszczelarstwa oraz występ-
ujących chorób pszczelich na 
terenie powiatu janowskiego. 

W I Forum Pszczelarskim w Janowie Lubelskim uczestnicz-
yli  pszczelarze z całego powiatu janowskiego, jak również z 
powiatów ościennych.
 Z uwagi na duże zainteresowanie organizatorzy zastrze-
gają, że takie forum będzie organizowane cyklicznie co roku. 
Nadmienić tutaj należy, że w naszym województwie jest 
najwięcej pszczelarzy w całej Polsce.
 Na terenie naszego powiatu działają, aż 4 koła pszcze-
larskie i liczba ich członków z roku na rok rośnie z uwagi na 
coraz to większe zainteresowanie hobbystyczną hodowlą 
pszczół i pozyskiwaniem naturalnego miodu.

Tekst. Rafał Biżek, foto: archiwum KPZJ

I Janowskie Forum Pszczelarskie

Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń
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 W każdym roku w październiku obchodzony jest na 
całym świecie Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli 
ludzi niewidomych i niedowidzących.
  W Janowie Lubelskim od wielu lat działa Koło Polskiego 
Związku Niewidomych. „Nasze Koło każdego roku 
organizuje spotkania integracyjne wszystkich członków oraz 
przyjaciół, którzy znają problemy i potrzeby wspomagają 
nas swoim dobrym słowem, pomocą oraz wspierają nas 
finansowo” mówiła Natalia Iwanus, która witała w imieniu 
Zarządu PZN w Janowie Lubelskim wszystkich na spotkaniu 
z okazji Dnia Białej Laski.
 Wśród gości był Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, 
Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Anna Śmit 
Dyrektor PCPR, Agnieszka Jonak, Lidia Tryka Prezes 
Stowarzyszenia Kobiet, Halina Łukasz Prezes Klubu 
Seniora Janowiacy, mecenas  Bartosz Piech. Szczególne 
powitanie skierowane zostało do Wiesławy Dyjach  
Dyrektor LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza gdzie 
obecnie znajduje się siedziba Stowarzyszenia.   Prezes Koła 
Krystyna Dziadosz wraz z Natalią Iwanus w imieniu Koła 
przyjęły kwiaty i słodycze od zaproszonych gości.
Z ebrani zaśpiewali własny hymn, którego słowa kojarzą 

się z nadzieją z radości 
przeżytych chwil, w jednej ze 
zwrotek zawarte jest wielkie 
pragnienie

Dziś wszystkim dziękujemy
Za serca piękny dar
My chcemy jak najwięcej
Przyjaciół mieć wśród Was

 Deklamowano wiersze 
własnego autorstwa o tema-
tyce związanej z własnym 
życiem, czasem z przymruże-
niem oka. Odczytany został 
także wiersz z dedykacja 
przez Jadwigę Drzazga autor-
stwa ks. Henryka Samula 
kapłana związanego przez 
swoją posługę z Ziemia 
Janowską.
 Pani Krystyna Dziadosz zwracając się do zebranych 
dyskretnie poprosiła o większe wsparcie od władz samo-
rządowych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i sanatoria. 

Zabawa nabierała rumieńców włączono muzykę i tu można 
zacytować kolejną zwrotkę „Świat piękny i radosny 
–Kolorów wiele ma-Lecz nie czekajmy wiosny-,Bo wiosna 
jest wśród nas.”

Tekst i foto: Jan Machulak

„Przyjaciół mieć wśród Was”

 Zabawa Andrzejkowa organizowana corocznie prze Klub 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim 
zdobywa coraz większą popularność. Nie jest tajemnicą fakt, że 
zabawa oparta jest głownie na zasadzie integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem. Prezes Klubu Andrzej 
Łukasik wraz z Marcinem Placha V-ce Prezesem oraz 
Dominika długosz- Sekretarz oraz Marianna Rymut Skarbnik 
na początku zabawy witali członków Klubu oraz zaproszonych 
gości miedzy innymi Jerzego Bieleckiego Posła na Sejm RP 
Ryszarda Majkowskiego Radnego Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Krzysztofa Kołtysia wraz z małżonka Mariolą, 
Czesława Krzysztonia Zastępcę Burmistrza wraz z małżonką 
Elżbietą. W zabawie brali udział szefowie kół i stowarzyszeń 
działających na terenie Powiatu Janowskiego.
 Wśród zaproszonych byli poeci Joanna Pąk, Marta Świć, 

Krzysztof Cezary Buszman- 
poeta, autor piosenek, fotog-
rafik i podróżnik, Elżbieta 
Jakubiec laureatka wielu 
konkursów poetyckich, oraz 
Sylwester Bernaciak nasz 
rodzimy muzyk kompozytor 
autor tekstów. Setną Rocznice 
Odzyskania Niepodległości 
uczczono  odśpiewaniem 
Hymnu Narodowego. Prezes 
Andrzeja otrzymał życzenia z 
okazji zbliżających się imienin 
no i oczywiści „STO LAT...”
 W zabawie uczestniczyła liczna 
g r u p a  S t o w a r z y s z e n i a 
Integracyjno Rehabilitacyjnego 
Osób Niepełnosprawnych 

w Biłgoraju, Stowarzyszenia dla Osób Głuchoniemych „Głos 
Ciszy” z Biłgoraja oraz grupa Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej. Po powitaniach i występach poetów 
i artystów głos oddano Zespołowi Muzycznemu EXSODUS.
 Rozpoczęła się zabawa, tańce, wspaniała atmosfera, obficie 
zastawione stoły były uzupełnieniem tego spotkania. 
Najbardziej wytrwali (podobno) bawili się do rana. Przez ta noc 
dla wielu troski odpłynęły na kilka godzin jak sen. Pozostaną 
wspomnienia, może słowo wdzięczności dla organizatorów. 
Należy wspomnieć ze, aby mogła odbyć się taka zabawa 
potrzebni byli sponsorzy, który dziękowano każdemu z osobna. 
KRON organizuje kilkanaście  spotkań, zawodów i zabaw przy 
ognisku ale Andrzejki są zabawą sztandarową.

Tekst i foto: Jan Machulak

Wesołe i patriotyczne Andrzejki w KRON

 Październik to miesiąc jesieni, dopiszmy złotej jesieni. To 
miesiąc Seniorów, który przypomina nam jak ważną rolę 
w życiu odgrywają osoby  starsze. Babcie, dziadkowie, 
prababcie, pradziadkowie …jak korzenie drzewa, stanowiący 
trzon pokolenia, fundament rodziny.
 Klub Seniora „Janowiacy” 17 października br., 
zorganizował spotkanie z okazji Dnia Seniora, w którym 
uczestniczyli członkowie klubu, zaproszeni goście. Prezes 
Klubu – Halina Łukasz przypomniała, że Klub liczy 70 
członków. Cotygodniowe spotkania Klubu, wycieczki, 
spotkania przy ognisku, czy uczestnictwo w uroczystościach i 
imprezach na terenie naszej gminy pokazuje jak członkowie 

klubu potrafią się integrować, potrafią się bawić, stanowiąc 
przykład dla innych. Z pewnością jest to zasługa zarządu, który 
dba i rozwija swoją działalność.
 Podczas środowego spotkania, Halina Łukasz serdecznie 
dziękowała za życzliwość, przychylności i wsparcie finansowe 
Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi, Dyrektorowi ZSiOP 
Zbigniewowi Flisowi,  Dyrektorowi JOK Łukaszowi 
Drewniakowi, Prezesom Banku Spółdzielczego za wsparcie 
finansowe, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego MATHIAS.
Serdeczne podziękowania otrzymał Nadleśniczy Henryk 
Rążewski za współpracę i wspomaganie działalności Klubu. 
Z okazji przejścia na emeryturę Panu Henrykowi życzono dużo 

zdrowia, długich lat cieszenia się urokami bycia seniorem, 
rozwijania zainteresowań i pasji.
 Z okazji tego wyjątkowego święta podziękowania 
i życzenia otrzymali Seniorzy. Od Burmistrza Janowa 
Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia i Sekretarz Gminy Bożeny 
Czajkowskiej, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzeny 
Zalewskiej, Lidii Tryka, Eugeniusza Sokoła, ks. Kan Jana 
Sobczaka.
 Po życzeniach "przyszedł" czas na występ zespołu 
"Janowiacy".

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Klub Seniora „Janowiacy” świętował swój Dzień

Czesław Krzysztoń, Jerzy Bielecki, Ryszard Majkowski, Krzysztof Kołtyś, Andrzej Łukasik
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 Piękna uroczystość odbyła się w murach Janowskiego 
Ośrodka Kultury 20.11.2018 roku. W tym dniu zorganizo-
wano Benefis Aliny Dudzic działaczki kultury ludowej, 
jednocześnie wieloletniego pracownika JOK.
 Pani Alina pierwsze szlify otrzymała w zespole Wandy 
Kaniorowej w Lublinie, gdzie występowała przez siedem lat. 
Życie Domu Kultury w Janowie przeplatało się z życiem 
Pani Aliny. Tak było przez wiele lat wypełnionych pracą 
i popołudniami pasją - kulturą ludową wspominali dawni 
współpracownicy obecni na Benefisie. Uroczystość 
rozpoczęła się zaprezentowaniem filmu dokumentalnego 

p r z e z  w n u c z k ę  B e a t ę , 
twórczynię tych wspomnień. 
Występy Kapeli Butrynów 
oddawały nastrój muzyki 
ludowej. Kapela rozrasta się, 
występują Zbigniew Butryn 
z synem i synową, a także są 
też dwaj wnukowie i dziew-
czyny już spoza rodziny.
 Wspólne wspomnienia 
Pani  Al iny i  Zbigniewa 
Butryna przybliżyły początki 
d z i a ł a l n o ś c i  Z e s p o ł u 
Dudków, który przed laty 
tworzył filar zespołów - pieśni 
i tańców ludowych na Ziemi 
Janowskiej. Na scenie wystę-
powali pieśniarze i tancerze, 
w tańcach udział brała także 
Pani Alina. Piękna muzyka 
wykonana na organkach (harmonijka ustna) mogła przenieść 
we wspomnieniach w czasy młodości, kiedy na odpustach 
kupowało się organki. Piękne chwile szybko mijają przy-
szedł czas życzeń kwiatów, których było naprawdę wiele. 
Życzenia składali także Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa 
Lubelskiego oraz Bożena Czajkowska Sekretarz Urzędu 

Miejskiego. Spotkanie prowadziła Maria Katarzyna 
Szymańska współpracownica Pani Aliny Dudzic. Na 
zakończenie uroczystości były jeszcze pamiątkowe zdjęcia 
i podziękowania. Dla najbliższej rodziny ten dzień pozo-
stanie w pamięci, jako jeden z najważniejszych i najprzy-
jemniejszych dni w życiu.

Tekst i foto: Jan Machulak

Benefis Pani Aliny Dudzic

 W XX Międzywojewódzkiej Wystawie Akwareli im. 
M. Strońskiego w Rzeszowie organizowanej z okazji 100-
lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Stefania 
Wójcik otrzymała wyróżnienie i nagrodę za swoją pracę. 
W uroczystym Finisażu, który odbył się dnia 24.X.2018 
roku w WDK w Rzeszowie uczestniczyło wielu znakomi-
tych gości oraz osoby biorące udział w tym prestiżowym 
konkursie z Białegostoku, Słupska, Krosna, Lublina, Jasła, 
Głogowa, Puław, Świdnika, itd. Poziom konkursu był 

wysoki gdyż rywalizowali ze sobą artyści profesjonalni, 
nauczyciele akademiccy i nauczyciele innych szczebli 
oświaty.
 Tematyka dotyczyła ukazania ciekawych wschodnich 
zakątków naszej ojczyzny tzw. ,,Ściany Wschodniej'. 
Cieszy fakt ,że uroki naszej  Ziemi Janowskiej  prezentowa-
ne w trudnej technice  akwareli zachwycają  nie tylko nas 
mieszkańców.

Gratulacje!!!

Kolejna ogólnopolska nagroda dla Stefanii Wójcik

 Muzeum Fotografii powiększyło swoją ekspozycję 
o kolejną już 5 salę. Tym razem 19 października uroczyście 
otworzono Galerię Muzealną, w pełni przygotowaną do 
prezentacji wystaw fotograficznych jak i muzealnych. To 
około 100 m2 zorganizowanej powierzchni, klimatyzowa-
nej, prawidłowo oświetlonej, przygotowanej do zawieszania 
zdjęć lub obrazów oraz wyposażonej w wysokiej klasy 
monitor do prezentacji. Sala może pełnić funkcję również 
konferencyjną na około 50-60 osób. Miłymi Gośćmi byli:  
Burmistrz Krzysztof Kołtyś, koledzy fotografowie z Ukrainy 
(Równe), Gdańska, Gdyni, Chełma - koledzy muzealnicy 
z Lwowa, a przede wszystkim autor prezentowanej wystawy 

fotograficznej "Fotografia Ojczysta wiek XXI" Mirosław 
Rak z Gliwic. To "Jego artystyczna podróż po Polsce, 
pokazująca Jego wizję piękna ziemi ojczystej". Fantastyczny 
i długo nie zapomniany był pokaz zdjęć kolegi Roberta Osipa 
- Lasy Janowskie. Wszystkim przybyłym bardzo dzięku-
jemy. Wystawy postaramy się prezentować cyklicznie.
 Galerię można zwiedzić codziennie po wcześniejszym 
poinformowaniu. Również istnieje możliwość - tak jak we 
wielu Galeriach na świecie - zakupu prac.

Zapraszamy
Antoni Florczak

Muzeum Fotografii powiększyło swoją ekspozycję
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Dnia 16 listopada br. w Janowskim Ośrodku Kultury 
zostały rozdane nagrody uczniom, którzy brali udział 
w konkursie plastycznym „POLSKA NIEPODLEGŁA”. 
Konkurs został zorganizowany przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną i Janowski Ośrodek Kultury w Janowie 
Lubelskim. Wpłynęło 48 prac uczniów ze szkół podstaw-
owych i wygasających gimnazjów z Janowa Lubelskiego, 
Białej i Momot Górnych. W kategorii „Nasze symbole 
narodowe na co dzień i od święta” (klasy I-IV) nagrodzono: 
Michał Flis (Biała) – I miejsce, Julia Jachim (Biała) – II 

miejsce, Dominika Oszust (Biała) – III miejsce, Karolina 
Garbula (Biała) – wyróżnienie, Amelia Kałamajka (Biała) – 
wyróżnienie, Patrycja Łukasz, (Biała) – wyróżnienie, Helena 
Tylus (Biała) – wyróżnienie, Hubert Wojtan (Biała) – 
wyróżnienie. W kategorii „Polska Niepodległa” (kl. V-VII 
oraz II i III gimnazjum): Mateusz Sołtys (Janów Lub.) – I 
miejsce, Maciej Suchora (Janów Lub.) – II miejsce, Amelia 
Kubina (Janów Lub.) – III miejsce, Arkadiusz Biernat 
(Janów Lub.) – wyróżnienie, Wiktoria Lewczyk (Biała) – 
wyróżnienie, Nikola Szczepanik (Momoty) – wyróżnienie, 

Bartłomiej Tylus (Janów Lub.) – wyróżnienie.
Nagrody „młodym artystom” wręczali v-ce Burmistrz 

Czesław Krzysztoń i Sekretarz Bożena Czajkowska. 
Uroczystość wspaniale dopełniły pieśni patriotyczne 
w wykonaniu chóru ze szkoły w Białej przy udziale wszyst-
kich zebranych. Podziękowanie składamy Markowi Sulow-
skiemu, opiekunowi chóru za przygotowanie i akompania-
ment. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Polska Niepodległa”

11 listopada to data szczególna w dziejach każdego 
Polaka. To dzień odzyskania przez Polskę upragnionej 
wolności, po 123 latach zaborów Polska znów wróciła na 
mapę świata. Przez lata niewoli pięć  pokoleń Polaków nie 
zatraciło swojej historii, kultury, języka, obyczajów 
i tradycji.

W obecnym roku przypada setna rocznica odzyskania 
niepodległości. W tym roku obchodzono ją szczególnie 
uroczyście.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku 
Ordynackim również włączyli się do tych obchodów, z tej 
okazji w szkole odbył się bieg niepodległości w którym 
wzięli udział wszyscy uczniowie, konkurs plastyczny 
„Polskie symbole narodowe”, konkurs recytatorski poezji 
patriotycznej oraz uroczyste śpiewanie hymnu państwowego 
w dniu 9 listopada.

Na zakończenie obchodów 11 listopada podczas Mszy 
św. w miejscowej kaplicy został zaprezentowany występ 

słowno – muzyczny dla 
wszystkich mieszkańców 
Łążka. Podczas programu nie 
zabrakło zadumy i refleksji 
nad tym uroczystym wyda-
rzeniem. W powietrzu czuć 
było ducha patr iotyzmu 
zarówno wśród dzieci jak 
i całej społeczności, czego 
dowodem był gromki śpiew 
Mazurka Dąbrowskiego – 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy…

Udział uczniów w tej jakże 
ważnej uroczystości został 
doceniony poprzez pozyt-
ywne komentarze i słowa 
ż y c z l i w o ś c i  z e  s t r o n y 
obecnych w kościele.

Tekst i foto D. Małek

100 LAT WOLNOŚCI – Obchody w Łążku Ordynackim

Dyżury nocne w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00,  w soboty w godz. 15.00 - 24.00
oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych, 

działających na terenie miasta Janowa Lubelskiego w grudniu 2018 roku.

1. 03.12.2018 – 9.12.2018
Apteka  VITA,  wł.  Joanna  Startek, 

ul.  Jana  Pawła  II  5
23-300  Janów  Lubelski

15  872  24  99

2. 10.12.2018 – 16.12.2018
Apteka,  wł.  Maria Frania,  Teresa  Popielec  Sp. J., 

ul.  Kilińskiego  3
23-300  Janów  Lubelski

15  872  19  87

3. 17.12.2018 – 23.12.2018
Apteka  MEDIQ,  wł.  Maria  Kałuża-Tyra  Sp.  z  o.o.,

ul.  Zamoyskiego  149
23-300  Janów  Lubelski

15  872  02  10

4. 24.12.2018 – 30.12.2018
Apteka  „SANA”,  wł.  Aniela  Mucha s.c.,  

ul.  Zamoyskiego  25
23-300  Janów  Lubelski

15  872  50  59

5. 31.12.2018
Apteka,  wł.  Ewa  Siedlaczek,  

 ul.  Piłsudskiego  21
23-300  Janów  Lubelski

15  872  75  05

  W dniu 11 listopada w  Łążka Garncarskiego została  
podniesiona  do wysokości  Biało-Czerwona. W ten sposób 
mieszkańcy  wsi uczcili 100 Rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Przez tydzień dumnie powiewała 
ponad wsią sprawiając wszystkim radość  z naszego 
narodowego niepodległościowego święta.
 W poniedziałek o godzinie 12 po zakończonej „narodo-
wej oktawie” flaga została uroczyście opuszczona. Defiladą 
przeszła przez wieś,  po czym zwinięta oczekiwać będzie na 
kolejne rocznice .
 Serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
„Naszej Małej Ojczyzny” którzy z patriotycznych pobudek  
pomogli w powstaniu  flagi i zorganizowaniu obchodów.

Tekst: Jan Jarmuziewicz
Foto: Zbigniew Pac

Biało - czerwona w Łążku Garncarskim 
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Zgodnie z tradycją, jak co roku 6 grudnia 2018 r. do 178 
Mieszkańców „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. 
Jana Pawła II w Janowie Lubelskim przybył św. Mikołaj. 
Chociaż podróż była długa i daleka, to nie przeszkodziło 
przybyć na czas. Długo oczekiwany Gość obdarował 
wszystkich Mieszkańców m.in. słodyczami i owocami, 
sprawiając Im tym mnóstwo radości.

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

Święty Mikołaj pamięta 
o Mieszkańcach „BARKI”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Janowie Lubelskim 
zwraca się z gorącą prośbą do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego 
Stowarzyszenia . Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele 
osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych. Wystarczy tylko 
w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS 0000210756 i podać nazwę 
Stowarzyszenie „NASZ DOM”.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego 
podatku na rzecz Stowarzyszenia „NASZ DOM”.

Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.
Zarząd Stowarzyszenia „NASZ DOM”

W dniu 09.12.2018 mieliśmy ogromną przyjemność 
gościć u nas Mikołajów na motocyklach. Wcześniej 
„Motomikołaje” ruszyli w paradę po ulicach naszego miasta, 
by głośno i radośnie zawitać u naszych podopiecznych. 
Wszyscy wychowankowie ci mali i duzi wyszli na plac, by 
móc przywitać wyjątkowych gości. Było głośno, wesoło 
i świątecznie. Każde z dzieci otrzymało wymarzony prezent. 
W paczkach oprócz słodyczy znalazły się prezenty, które 
dzieci wcześniej zamówiły u Mikołaja.

Piotrek na przykład otrzymał samochód na pilota, 
a Marek nowoczesny głośnik. Nikt nie pozostał bez prezentu. 
Wszystkie dzieci miały okazję podziękować Mikołajom 
recytując wiersz lub śpiewając piosenkę czy kolędę 
z pomocą wychowawców. Można było również zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie, aby móc uwiecznić te radosne chwile. 
Na koniec zaprosiliśmy naszych darczyńców na słodki 
poczęstunek przy świątecznym stole i choince. Dodatkową 
atrakcją dzisiejszego wydarzenia była możliwość przejaż-

dżki na motocyklach w towa-
rzystwie Mikołaja. I choć nie 
otaczała nas zimowa aura 
z powodu braku śniegu to i tak 
wszyscy wokół poczuliśmy 
mag ię  zb l i ża j ących  s i ę 
prawdziwych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Jak się dowiedzieliśmy co 
roku motocykliści wyciągają 
czerwone stroje i odpalają 
swoje jednoślady. Urządzają 
paradę, a wszystko po to, aby 
sprawić radość dzieciom 
i wywołać uśmiech na ich 
twarzach.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że w tym roku to nas 
zaszczycili swoją obecnością w naszych skromnych progach 

i choć przez chwilę pozwolili zapomnieć o codziennych 
troskach niosąc radość i góry prezentów.

Sylwia Bieńkowska

Motomikołaje w Promyku

W dniu 02.12.2018 r. w Świdniku odbył  się XXVII 
Mikołajkowy Turniej Dzieci  w Karate Tradycyjnym. Każdego 
roku w turnieju startuje duża  ilość zawodników z kilku klubów, 
a to za sprawą Św. Mikołaja świąteczno-mikołajkowy klimat 
towarzyszył przez cały turniej. W przerwie między pojedynka-
mi zobaczyliśmy pokazy karate tradycyjnego z udziałem 
medalistów mistrzostw świata oraz pokazy tańca. Każdy 
maluch po skończonych startach otrzymał upominek od 
Świętego Mikołaja, a zwycięscy otrzymali puchar i medal.
Oto nasi zwycięzcy:
I miejsce - Julia Drozd, Karol Serwatka, Piotr Dobosz, Patryk 
Mazur, Borys Kwiatek
II miejsce - Maciej Wojciechowski, Jakub Wojciechowski, 
Nikola Wojciechowska
III miejsce - Nikodem Kania, Szymon Wolski
IV miejsce - Anna Flis
Wszystkim GRATULUJEMY ! I życzymy dalszych sukcesów!

Udany XXVII Mikołajkowy Turniej 
Dzieci w Karate Tradycyjnym 

Jak co roku w całej Polsce, szóstego grudnia, odwiedza 
nasze domy Mikołaj i przynosi prezenty. W tym 
wyjątkowym dniu Mikołaj zaparkował swoje sanie i renifery 
przed Środowiskowym  Domem Samopomocy w Janowie 
Lubelskim.

Następnie rozległo się pukanie do drzwi. "Ho! Ho! Ho 
Czy ktoś tu na mnie czeka!?", dało się słyszeć głośno 
i wyraźnie. W drzwiach stanął Mikołaj z długą, siwą brodą 
i workiem pełnym prezentów. Dla wszystkich uczestników 
przyniósł podarunki. Radości było co niemiara, kiedy każdy 

uczestnik odbierając paczkę, indywidualnie mógł sobie 
zrobić zdjęcie z Mikołajem. Piosenki, wierszyki, rozmowy 
o tym, co było w liście do niego, szarpanie za brodę, 
wyciąganie ciekawskich z worka i oczywiście kolędowanie.

Spotkanie ze Świętym odbyło się w miłej atmosferze, 
pełnej ekscytacji i świątecznej muzyki. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku Mikołaj też o nas będzie pamiętał. 
Będziemy czekać. Do zobaczenia Mikołaju :)

Tekst: Joanna Jaworska - Gumienik
Foto: archiwum ŚDS Janów Lubelski

Mikołaju, Mikołaju...
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Starosta Janowski działając na podstawie art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. 
zm.) oraz art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 703) zwana dalej – u.z.w.g., w związku 
z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Janowskiego nr 
1/2018 z dnia 30-31 października 2018 r. o nieustaleniu 
wykazu uprawnionych na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do udziału we 
wspólnotach znajdujących się na terenie gminy Janów 
Lubelski tj. wsi Zofianka Górna, Biała Poduchowna, Ruda, 
Pikule.

informuje,
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione 
do udziału w ww. wspólnotach gruntowych w gminie Janów 
Lubelski, o których mowa w art. 6a u.z.w.g. w celu ustalenia, 
które nieruchomości stanowią przedmiotowe wspólnoty 
gruntowe oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału 
w poszczególnych wspólnotach gruntowych oraz wykazu 
obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych 
i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnotach.

Zgodnie z zapisami art. 6a u.z.w.g. uprawnionymi do 
udziału we wspólnotach gruntowych są:
1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodars-
two rolne  i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 
2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzysta-
ły ze wspólnoty gruntowej,
2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na 
terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stano-
wiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospo-
darstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty 
leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że 
przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 
2015 roku osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Jednocześnie informuję, że niekorzystanie ze wspólnot 
gruntowych w okresie, o którym mowa wyżej, nie powoduje 

utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywio-
łową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi 
względami.

Zgodnie z zapisami art. 8c ust. 5 u.z.w.g. wniosek 
o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę 
gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we 
wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych 
przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 
udziałów we wspólnocie, zawiera:
- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę 
gruntową,
- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej 
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, 
o których mowa w art. 6a u.z.w.g.,
- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo 
rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, 
o którym mowa w art. 6a u.z.w.g.,
- wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku, o którym mowa wyżej, należy 
wskazać dowody, które świadczą:
- że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału 
we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych, wspólnotami gruntowymi podlega-
jącymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określo-
nych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary 
wodne:
1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-
rolników na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub 
do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub 
niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione 
służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan 
i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne 
posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejsco-
wości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania 

służebności;
3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły miesz-
kańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane zostały 
przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników miesz-
kańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne 
posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych 
okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych 
i spółek szałaśniczych;
5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku 
wsi na wspólną własność i do wspólnego użytkowania 
w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu;
6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako 
własność gminy (gromady), jeżeli w księgach tych istnieje 
wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy 
(gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania 
pożytków z tych nieruchomości.

Termin na składanie wniosków, o których mowa 
powyżej, ustalam do dnia 14 stycznia 2020 roku. Wnioski 
można składać osobiście w sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim pokój nr 202 (II piętro) 
lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 
Janów Lubelskim.

Zgodnie z art. 8c ust. 3 u.z.w.g. niniejsza informacja 
podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim na okres 14 dni, a także 
ogłoszona mieszkańcom poszczególnych wsi w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto zostaje 
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim:
( ) http://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
oraz w prasie lokalnej.

Starosta Janowski
Artur Pizoń

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby 
uprawnione do udziału we wspólnotach gruntowych

Od stycznia zmieni się zakres danych, jakie pracodawca 
będzie przekazywać do ZUS. Wejście w życie tzw. e-akt 
oznacza oszczędności dla przedsiębiorców. Najpierw trzeba 
jednak dostosować programy kadrowo-płacowe do nowych 
przepisów.

Przedsiębiorcy i biura rachunkowe, które działają w ich 
imieniu, powinni sprawdzić, czy ich oprogramowanie 
kadrowo-płacowe rejestruje dane, wymagane przez przepisy 
od 1 stycznia 2019 roku. A jeśli nie – jak najszybciej zaktuali-
zować oprogramowanie. Zmiany pojawią się także w 
dokumentach przekazywanych do ZUS, dlatego zostanie 
dostosowany do nich również program Płatnik i e-Płatnik.

Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt 
pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób 
będzie wynosił 10 lat, od zakończenia obowiązywania 
umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Wiąże się to z nowym 
zakresem danych, które pracodawcy będą przekazywać do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o wypłaconych 
pracownikowi (zleceniobiorcy) w danym miesiącu przy-
chodach oraz okresach wykonywania pracy nauczycielskiej. 
Pracodawca będzie przesyłał te informacje w miesięcznym 
imiennym raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS 
RPA.

Pracodawca może również skrócić do 10 lat okres 
przechowywania akt pracowniczych za osoby zatrudnione 
między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. W tym celu 

musi złożyć w ZUS oświad-
czenie (na druku ZUS OSW) 
oraz raporty informacyjne 
(ZUS RIA) za osoby zatrud-
nione w tym okresie. Dane 
z tych dokumentów ZUS 
zapisze na kontach ubezpie-
czonych. Posłużą do wyli-
czenia emerytury, renty lub 
nauczycielskiego świadcze-
nia kompensacyjnego. Zmieni 
się także formularz wyrejest-
rowania z ubezpieczeń (ZUS 
ZWUA), gdzie pracodawca 
będzie dodawać szczegółowe 
informacje o rozwiązaniu 
umowy o pracę.

Więcej informacji na temat 
zakresu danych, jakie będą 
wykorzystywane w nowych 
raportach ZUS RIA i ZUS 
RPA, zmian w formularzach ZUS oraz informacji rocznej i 
miesięcznej dla ubezpieczonego można znaleźć na stronie 
www.zus.pl www.e-akta.gov.pl oraz .

Dotychczas w Polsce obowiązywał jeden z najdłuższych 
okresów przechowywania dokumentacji  kadrowo-płacowej, 

czyli 50 lat. Dla porównania pracodawcy w Finlandii 
przechowują akta przez 10 lat, a w Danii tylko przez 5 lat.

Małgorzata Korba
regionalny rzecznik ZUS

w województwie lubelskim

Czas na zmiany w programach kadrowych – nadchodzą e-akta

W ciągu najbliższych ośmiu lat ciąg DK74 od skrzyżowania 
z S19 na węźle Janów Lubelski Północ do granicy z Ukrainą 
zmieni się gruntownie. Prace obejmą ponad 108 km tej trasy. 
Powstaną obejścia trzech miejscowości, obecna droga zostanie 
poszerzona i przystosowana do ruchu ciężkich pojazdów.

Od wycinki drzew rozpoczęły się prace przy rozbudowie 
pomiędzy Frampolem i Gorajcem. Ponad 7-kilometrowy 
odcinek trasy zostanie dostosowany do wymogów obowią-
zujących standardów dla drogi klasy GP z nawierzchnią drogi 
do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Jesienią 2020 roku 
kierowcy pojadą po nowej nawierzchni o szerokości 7 m, 
z utwardzonymi poboczami. Krzyżujące się z nią drogi 
publiczne i wewnętrzne również zostaną przebudowane. Dla 
obsługi ruchu lokalnego powstaną drogi zbiorcze, 

bezpieczeństwo użytkowników trasy wspomagać będą bariery 
ochronne i oświetlenie drogowe. Poprawione zostanie 
odwodnienie drogi. Wykonawca rozbudowy, konsorcjum firm: 
PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza, 
rozpoczęła prace od wycinki przydrożnych drzew. Wartość 
przebudowy to blisko 63 mln zł.

Ruszyły przygotowania do przebudowy blisko 12-kilo-
metrowego odcinka pomiędzy końcem planowanego obejścia 
Janowa Lubelskiego a początkiem obwodnicy Frampola. 
Dokumentację projektową opracuje Drogprojekt z Lublina.  
Prace w terenie zaplanowano na lata 2020-2022. Oferta tej 
samej firmy okazała się najkorzystniejsza na wytyczenie 
nowego przebiegu DK74 omijającego Janów Lubelski (ok. 8,9 
km). Budowa zaplanowana na lata 2024-2026.

Opracowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania 
decyzji środowiskowej dla odcinka DK74 omijającego Gorajec 
(ok. 6,7 km, realizacja w latach 2023-2025) i kończona jest 
dokumentacja projektowa dla odcinka od końca obwodnicy 
Gorajca do Szczebrzeszyna (długość 10,3 km, realizacja 
w latach 2020-2021). Obecnie weryfikujemy oferty zgłoszone 
w przetargu na opracowanie przebiegu obejścia Szczebrzeszyna 
(długość ok. 4 km, realizacja zaplanowana na lata 2024-2026). 
Na początku przyszłego roku ogłosimy przetarg na opracowa-
nie dokumentacji przebudowy DK74 od końca obejścia 
Szczebrzeszyna do Zamościa (15 km, realizacja zaplanowana 
na lata 2022-2024).

Materiał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Lublinie

Prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 74
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APEL
Okres jesienno-zimowy to najtrudniejsze 

miesiące dla osób bezdomnych, starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych oraz  wymagających 
pomocy ze względu na swoją trudną sytuacje 
życiową, dla wszystkich którzy w tym okresie 
wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb 
społecznych.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! 
Każdą informację o osobach starszych, samotnych, 
b e z d o m n y c h ,  n i e p e ł n o s p r a w n y c h  o r a z  
wymagających pomocy ze względu na swoją trudną 
sytuacje życiową,  których nie znamy, a wydaje nam 
się, że potrzebują pomocy przekażemy odpowiednim 
służbom.

Mieszkańcy Gminy Janów Lubelski mogą 
informować o miejscach pobytu tych osób 
i konieczności udzielenia im pomocy: Ośrodek 
Pomocy Społecznej,  ul. Bohaterów  Porytowego 
Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski w godz. pracy 
poniedziałek - piątek 7.30-15.30 pod numerem 
telefonu 15 872 46 76.

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić o pomoc 
na numery alarmowe:
997 – policja (w szczególności w godzinach wieczor-
nych i nocnych)
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – służby ratownicze

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Praca jako spawacz
– dobra inwestycja w przyszłość

Szanowni Państwo,

Jeśli jesteście zainteresowani pracą na stanowisku 
spawacz, zapraszamy do wzięcia udziału w programie 
zorganizowanym przez Fortaco JL pt. „Praca jako spawacz 
– dobra inwestycja w przyszłość”.

W ramach programu oferujemy możliwość zdobycia 
zawodowych doświadczeń w pracy na stanowisku spawacza 
oraz sfinansowanie kursu spawalniczego, który uprawnia do 
wykonywania tego zawodu. Jesteśmy pewni, iż wybór 
Fortaco JL jako pracodawcy, będzie Twoim najlepszym 
zawodowym wyborem i dobrą inwestycją w przyszłość.
Jak skorzystać z oferty Fortaco JL?

Pierwszy krok to złożenie podania na adres mailowy 

rekrutacja.janow@fortacogroup.com lub w siedzibie 
Fortaco JL Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 46 w Janowie 
Lubelskim.

Kolejne kroki:

1. Weryfikacja predyspozycji do wykonywania zawodu 
spawacza (spotkanie
z przedstawicielami pracodawcy).
2. Kurs spawacza dla wybranej grupy kandydatów, 
zorganizowany i sfinansowany przez Fortaco JL,  
zawierający około 80 godzin zajęć praktycznych w siedzibie 
Fortaco JL, około 40 godzin zajęć teoretycznych. Planowany 
termin: styczeń / luty  2019.
3. Egzamin Kwalifikowanego Spawacza złożony przed 
uprawnionym przez Instytut Spawalnictwa Egzaminatorem.
4. Rozpoczęcie pracy na stanowisku spawacz w firmie 
Fortaco JL po uzyskaniu wymaganych uprawnień.

Oferujemy:

1. Możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień do 
wykonywania zawodu spawacza.
2. Uzyskanie doświadczenia zawodowego na stanowisku 

spawacz przy produkcji komponentów do różnego rodzaju 
maszyn znanych producentów na całym świecie.
3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
4. Rozwój zawodowy poprzez podnoszenie swoich 
kwalifikacji.
5. Możliwość awansu zawodowego.
6. Dodatkowe świadczenia pozapłacowe: darmowy dojazd 
do pracy na terenie Janowa Lubelskiego, dofinansowanie 
dojazdów do pracy dla pracowników mieszkających 
powyżej 30 km od siedziby Spółki, karnety na basen i grotę 
solną, dofinansowanie obiadów, imprezy dla pracowników 
oraz ich rodzin, płatna45-minutowa przerwa w ciągu dnia 
pracy, ubezpieczenie NNW, świadczenia z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak np. dopłata do 
wypoczynku, premie świąteczne, paczki Mikołajkowe dla 
dzieci, zapomogi losowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby 
uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu +48 15 872 04 70 lub bezpośrednio w 
siedzibie Spółki przy ul. Lubelskiej 46 w Janowie 
Lubelskim.

To nowa metoda oszustów polegająca na wyłudzaniu 
mieszkań od osób starszych. Oszuści wyszukują osoby 
w trudnej sytuacji materialnej i zawierają z nimi umowy 
pożyczek zabezpieczonych wekslowo lub hipotecznie. 
Następnie podstępem uzyskują prawo własności do 
nieruchomości. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z 
osobami nieznajomymi.

Przestępstwa „wyłudzenia mieszkań” polegają m.in. na 
zawieraniu umów pożyczek zabezpieczonych wekslowo lub 
hipotecznie z osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej. Następnie postępem uzyskują prawa własności do 
mieszkania czy domu. Osoby często podpisują akty notarialne 
myśląc, że zawierają umowę przedwstępną. Niestety okazuje 
często, że jest to umowa sprzedaży nieruchomości, jednocześ-

nie potwierdzająca przyjęcie pełnej zapłaty. W tym 
przestępstwie często udział biorą notariusze oraz osoby, które 
utrudniają korzystanie z mieszkań i groźbą zmuszają do 
odstąpienia od złożenia zawiadomienia na Policji. Apelujemy 
zatem do wszystkich aby zachowali ostrożność w kontaktach z 
nieznajomymi, którzy takie transakcje proponują. Nie 
przekazujmy osobom obcym swoich dokumentów i nie 
podpisujmy umów, których treści nie rozumiemy. Tylko 
rozsądek i rozwaga w tym przypadku mogą uchronić nas przed 
utratą mieszkania czy domu. Przebiegłość i pomysłowość 
oszustów jest nieograni-czona. W razie zetknięcia się z  
podejrzaną sytuacją prosimy o pilny kontakt z Policją 
dzwoniąc pod nr tel. 997 lub 112.

Uwaga na oszustów – wyłudzają mieszkania

Pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką ma kierujący 
czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa 
czy poduszki powietrzne. Dlatego tak ważna staje się jego 
widoczność na drodze. Jak wynika z analiz, po zmroku, 
pieszy ubrany w ciemny strój jest zauważany przez kieru-
jącego pojazdem w ostatniej chwili, kiedy nie ma praktycz-
nie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na 
sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet 
z odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten 
sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może 
zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. 
Policjanci po raz kolejny przypominają o zmianie przepisów, 
dotyczących obowiązku noszenia elementów odblaskowych 
przez pieszych poza terenem zabudowanym. Apelujemy aby 
nosić elementy odblaskowe bez względu na to w jakim 
miejscu się poruszamy. Nasze bezpieczeństwo zależy od nas 
samych, a odblaski często ratują życie.

Pamiętajmy o odblaskach 
– ratują życie!

 Policja apeluje o ostrożność. Na drogach jest ślisko 
i niebezpiecznie. Opady śniegu spowodowały, że na drogach 
naszego powiatu mamy trudne warunki ruchu. Na ulicach  
zalega śnieg, jezdnie są mokre i śliskie. Policjanci apelują do 
kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do 
warunków na drodze. Śliska nawierzchnia sprawia, że 
wydłuża się znacznie droga hamowania. Pamiętajmy, że 
gwałtowne manewry wykonywane na błocie pośniegowym 
mogą przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem, a w 
konsekwencji do kolizji i wypadków. Zwolnijmy zatem nogę 
z gazu. Zachowajmy również cierpliwość stojąc w korku. 
Pośpiech w takich sytuacjach może doprowadzić do tragedii.

Policja apeluje 
o ostrożną jazdę 
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 Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim 
zorganizowała już kolejną w tym roku debatę dla seniorów, 
której głównym celem było przede wszystkim uwrażliwienie 
osób starszych na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami 
przestępstwa.
 Spotkanie odbyło się 14 listopada br., w Janowskim 
Ośrodku Kultury. Na początku spotkania wszystkich 
uczestników debaty przywitał Komendant Powiatowy Policji 
w Janowie Lubelskim  kom. Szymon Mroczek. Na temat 
bezpieczeństwa seniorów na terenie naszego powiatu mówiła 
st. asp .Faustyna Łazur.
 Pani Faustyna omówiła funkcjonowanie Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak również aplikacje „Moja 

Komenda”, przedstawiła prezentacje dotyczącą bezpieczeń-
stwa osób starszych „Oszustom stop”. M.in. przybliżono 
słuchaczom tematykę działania oszustów – metodę „na 
wnuczka”, i „na policjanta”. Seniorów poinformowano 
również, jak należy postępować w przypadku zagrożenia. 
Ponadto, prowadząca spotkanie przypomniała o bezpieczeń-
stwie na drodze i obowiązku noszenia po zmierzchu odbl-
asków poza terenem zabudowanym.
 Uczestniczącym w spotkaniu przekazano informacje 
o numerach alarmowych i instytucjach pomocowych na 
terenie powiatu janowskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów Nie bądźmy obojętni
Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób 

narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek 
wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede 
wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. 
Ale nie tylko. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących 
pod wpływem alkoholu. Widząc osobę potrzebującą pomocy 
nie bądźmy obojętni i pomóżmy jej.

Policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w których 
mogą przebywać takie osoby. Udzielają potrzebującym 
informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć schronienie 
i bezpiecznie przetrwać zimę. Naszym wspólnym obowiąz-
kiem jest dbałość o życie i zdrowie drugiego człowieka, 
dlatego każdy śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy 
człowiek to sygnał działania dla mundurowych. Niestety 
policjanci nie mogą dotrzeć wszędzie.

Apelujemy do Państwa nie bądźmy obojętni. Zwróćmy 
uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy 
nietrzeźwe. Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej 
lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, bądź 
przebywającej w altankach ogrodowych, czy pomieszcze-
niach opuszczonych i nie-ogrzewanych, która mogłaby być 
narażona na wyziębienie. Zgłoszenia można przekazywać pod 
numerem telefonu 112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze 
zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że 
uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać 
życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, 
którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok  takich 
osób obojętnie.

Pamiętajmy jeden telefon może uratować czyjeś życie.

 Nie jest to już zaskoczeniem, że zwierzęta leśne 
„podchodzą” do domostw. W ostatnim czasie po stadionie 
miejskim „spacerował” łoś. Dzisiaj na placu przed Zespołem 
Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim  drogi do 
domu "szukała" sarna. Na miejscu interweniowała policja, 
pracownicy Janowskiego Nadleśnictwa, Inspektor Straży 
Miejskiej - Mieczysław Małek, który koordynował akcją.
 Teren został zabezpieczony, aby młoda sarenka nie 
wydostała się na obszar miasta, tym bardziej, że budynek szkoły 
znajduję się przy głównej ulicy miasta. Sarnę przetransporto-
wano do lasu…

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Sarna, która z domu zwiała...
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