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W zeszłym roku Nadleśnictwo Janów Lubelski przystąpiło 
do realizacji projektu pn. „Restytucja i czynna ochrona głuszca 
w Puszczy Solskiej”, natomiast w obecnym roku do projketu 
pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” realizowanego 
wspólnie przez Lasy Państwowe, Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy udziale 
Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Największe ssaki w Europie na teren Nadleśnictwa Janów 
Lubelski przybyły pod koniec stycznia br. z Puszczy Boreckiej 
(Nadleśnictwo Borki, RDLP w Białymstoku) oraz z rezerwatu 
Żubrowisko (Nadleśnictwo Kobiór, RDLP w Katowicach).

Osiem żubrów (4 krowy i 4 byczki), czyli nowych 
mieszkańców Lasów Janowskich szybko zaklimatyzowało się 
na naszych terenach. Specjalna zagroda wybudowana została 
we Władysławowie. Jednak szybko okazało się, że żubry 
jednak wolą wolność. Po dwóch tygodniach adaptacji żubrów 
nastąpiło otwarcie bram zagrody. Przez pierwsze 2 tygodnie 
żubry przebywały w specjalnej przygotowanej dla nich 
zagrodzie adaptacyjnej. Pod opieką leśników, weterynarzy, 
karmione i obserwowane przystosowały się do nowego 
miejsca. Zauważono, że przewodnictwo w grupie objęła 
8 letnia krowa.

Obecnie żubry w Lasach Janowskich żyją na wolności jako 
samodzielne stado. Poruszają się na niewielkim obszarze lasu 
(jest to wschodnia część Lasów Janowskich). Lokalizacja stada 
jest stale monitorowane dzięki obrożom telemetrycznym, które 
noszą dwie krowy. Jak podaje Nadleśnictwo Janów Lubelski: 
„docelowo stado w Lasach Janowskich ma liczyć około 40 
sztuk. W niedługim czasie planuje się opracowanie 
długofalowej strategii rozwoju tutejszej populacji”.

Dodajmy, że Janowskie Nadleśnictwo na przyjęcie stada 
żubrów przygotowywało się już ponad rok wcześniej. W tym 
celu odtworzono 20 ha śródleśnych łąk i pastwisk, 
wybudowano zagrodę adaptacyjną i magazynopaśnik.

Dorota Kozdra

Nowi mieszkańcy 
w Lasach Janowskich 

Wszystko wskazuje na to, że już w maju pojedziemy 
obwodnicą Janowa Lubelskiego. Ten „fragment” 
międzynarodowego szlaku Via Carpatia jest najbardziej 
z aawansowanym odc ink i em między  Lub l inem 
a Rzeszowem. Prace od początku przebiegały sprawnie 
i zgodnie z harmonogramem, co mogliśmy zaobserwować na 
różnych etapach prowadzenia tej inwestycji.

Obecnie to już tzw. kosmetyczne prace. Gotowe są  
węzły Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe, 
4 wiadukty, 2 parkingi, most i 8 przejść dla zwierząt. 
W ramach inwestycji powstały także MOP –y czyli Miejsca 
Obsługi Podróżnych.

Przypomnijmy, że oficjalne rozpoczęcie budowy 
obwodnicy Janowa Lubelskiego miało miejsce we wrześniu 
2019 roku.  Porządkowanie terenu i wytyczenie przebiegu 
trasy S19 – to zakres prac firmy Strabag. Natomiast prace 
ziemne prowadziła firma Mota Engil Central Europe.

Dorota Kozdra

W maju pojedziemy obwodnicą Janowa Lubelskiego

Czas wyzwań i ciężkiej 
pracy - wywiad z Burmistrzem 

Janowa Lubelskiego 
Krzysztofem Kołtysiem

Krzysztof Kołtyś jest doświadczonym samorządowcem, 
który nie boi się wyzwań, który poświęca wiele czasu na 
służbę na rzecz gminy i jej mieszkańców. W dobie pandemii, 
gdy spotkania z mieszkańcami naszej gminy nie były 
możliwe założył fanapage Burmistrza Janowa Lubelskiego. 
Omawiane tematy dotyczyły różnych zagadnień z naszego 
życia. To plany inwestycyjne związane z przebudową dróg, 
budową obiektów sportowych, zawieraniem współpracy 
z gminami ościennymi, a także inwestycje o zasięgu 
wojewódzkim, jak budowa kolei, czy obwodnicy Janowa 
Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74. 

Początek nowego roku to nowe zadania, to także 
kontynuacja prac prowadzonych w ubiegłym roku. Jak 
wiemy każde wyzwanie wymaga ciężkiej pracy. 

Na temat nowych inwestycji, nowych zadań gminy 
opowiada Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa 
Lubelskiego.
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G . J .  -  G m i n a  p l a n u j e  z m i a n y  w  p l a n a c h 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu po 
mleczarni i działki, na której stoi Dom Towarowy. Jakie 
one są i czy są realne?

K.K. - Celem naszych działań jest uporządkowanie bardzo 
ważnych dla naszego miasta przestrzeni. Jeśli chodzi o teren 
po mleczarni, jego właściciel planuje wybudowanie 
parterowego obiektu handlowo-usługowego wraz 
z  p a r k i n g i e m .  Z  r o z m o w y,  j a k ą  n i e d a w n o 
przeprowadziliśmy w Urzędzie wynika, że byłby to 
estetyczny obiekt, w którym funkcjonowałyby małe sklepy 
i punkty usługowe. Nie wiadomo jednak, czy i na jakich 
warunkach inwestor uzyska zgodę od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych na komunikacyjną obsługę tego obiektu. 
W ciągu kilku najbliższych miesięcy sprawa się wyjaśni. 
Właściciel gruntu bierze również pod uwagę ewentualną 
odsprzedaż tej nieruchomości na cele publiczne i wówczas 
gmina rozważy zakup tego terenu. Jeśli chodzi o Dom 
Towarowy, to wszyscy obserwujemy jego fatalny stan 
techniczny i estetyczny, jak również coraz mniejsze 
zainteresowanie obiektem. Jeśli powstaną nowe obiekty 
handlowe w naszym mieście  atrakcyjność Domu 
Towarowego spadnie jeszcze bardziej. Nadszedł więc czas, 
aby dojść do porozumienia z władzami Gminnej Spółdzielni 
w kwestii przeznaczenia tego terenu pod funkcje publiczne. 
Zwróciłem się do Zarządu GS z prośbą o spotkanie 
z Zarządem i Radą Nadzorczą. Mam nadzieję, że do takiego 
spotkania dojdzie i osiągniemy porozumienie w tej kwestii. 
Obie sprawy są skomplikowane i trudne, ale chciałbym wraz 
z radnymi Rady Miejskiej znaleźć optymalne rozwiązania 
dla tych dwóch ważnych przestrzeni naszego miasta.

G.J. - Nasza gmina wraz z trzema sąsiednimi gminami 
tworzy wspólną strategię rozwoju. To pewnego rodzaju 
nowość. Na jakim etapie prac jesteśmy i co z tego wynika?

K.K. - Zmienia się filozofia finansowania rozwoju gmin 
z funduszy europejskich i krajowych i stawia się nacisk na 
wspólne rozwiązywanie problemów gmin, które są ze sobą 
funkcjonalnie powiązane. W nowej Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego wskazano 17 obszarów 
skoncentrowanych wokół miast powiatowych. W naszym 
przypadku początkowo wskazano dwie gminy: Janów 
Lubelski i Modliborzyce, ale udało nam się ten obszar 
jeszcze poszerzyć o  gminy: Dzwola i Godziszów. Teraz 
wspólnie pracujemy nad strategią terytorialną dla naszych 
gmin. Strategia wskaże najważniejsze problemy i bariery 
rozwoju tego obszaru oraz  przygotowany zostanie zestaw 
projektów , który pozwoli na poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców i rozwój naszych gmin. Będziemy 
przygotowywać te projekty pod kątem ich dofinansowania, 
a następnie będziemy je  realizować. Etap diagnozy, który 
właśnie kończymy potwierdza to, że największym 
problemem w dalszym ciągu jest zbyt mało atrakcyjnych 
miejsc pracy, odpływ młodych, zdolnych i energicznych 
ludzi do dużych miast i za granicę oraz starzenie się 
społeczeństwa. Są to typowe  problemy małych miast 
i terenów wiejskich występujące w całym kraju. Dlatego  
musi nastąpić zdecydowana interwencja na poziomie 
krajowym. Żeby przeciwstawić się tak silnej tendencji musi 
być również  stworzona i realizowana na poziomie 
krajowym strategia wzmacniania małych i średnich miast 

oraz terenów wiejskich w wielu dziedzinach . Taka strategia 
bardziej zrównoważonego rozwoju kraju jest realizowana od 
kilku lat, ale potrzeba na to więcej czasu, więcej funduszy 
i konsekwencji. My ze swej strony powinniśmy wszystko 
czynić,  aby zachęcać lokalnych i  zewnętrznych 
przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie 
zarówno w sektorze produkcyjno - usługowym w naszej 
strefie inwestycyjnej, jak też w sektorze usług związanych 
z szeroko rozumianą turystyką.

G.J. - Co się dzieje w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej. 
Czy pojawią się nowi inwestorzy?

K.K. - Obecnie trwa budowa kilku zakładów pracy, 
realizowana przez firmy z naszego powiatu i to mnie bardzo 
cieszy, gdyż  warunki jakie stworzyliśmy w strefie ułatwiają 
inwestowanie przedsiębiorcom. Ponadto budowę zakładu 
pracy rozpoczęła firma spoza naszego powiatu, która 
deklaruje, że będzie produkować beton i elementy galanterii 
betonowej, łącznie z kostką brukową. Prace dokumentacyjne 
kończy również kolejny, większy inwestor. Jak widać, 
pomimo panującej pandemii kolejne inwestycje są w toku.

G.J. - Planowane są nowe przedsięwzięcia dotyczące 
rozwoju Zoom-u Natury. Czy mógłby Pan przybliżyć 
nam szczegóły?

K.K. - Z doświadczenia wiemy, iż każda taka inwestycja 
wymaga stałego udoskonalania  i zwiększania atrakcyjności 
takiego  miejsca. Dlatego pracujemy obecnie nad koncepcją, 
która ożywi, uporządkuje i urozmaici nasz park. Wsłuchując 
się w opinie naszych mieszkańców, jak i odwiedzających nas 
turystów planujemy wzbogacenie oferty gastronomicznej. 
W tym celu mamy zamiar umożliwić  podmiotom 
prywatnym zainwestowanie w obiekty gastronomiczne,  na 
zasadach wieloletniej dzierżawy,  w drodze przetargu. Nowe 
obiekty gastronomiczne będą miały spójną architekturę, aby 
uniknąć efektu chaosu i przypadkowości. Planujemy także 
uporządkowanie  i wzbogacenie oferty placów zabaw dla 
dzieci,  nową aranżację przestrzeni relaksu, łącznie z główną 
aleją parku, gdzie pojawi się więcej roślin i  miejsc 
odpoczynku. Zamierzamy również,   nadbudować  wieżę 
widokową w konstrukcji stalowej, abyśmy mogli podziwiać 
widoki z perspektywy powyżej wierzchołków drzew. 
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy powinniśmy 
zakończyć prace koncepcyjne i wówczas je zaprezentujemy. 
W najbliższym czasie ogłosimy przetargi na modernizację 
mostu oraz uszkodzonej pergoli nad jednym z budynków. 
Zaprojektowaliśmy konstrukcje odporne na warunki 
atmosferyczne i  zdobyliśmy na te inwestycje pełne 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

G.J. - Na jakim etapie są zaplanowane w tym roku 
inwestycje gminne?

K.K. - Pierwsze miesiące tego roku to bardzo intensywne 
prace związane z opracowywaniem i aktualizacją różnych 
dokumentacji. Obecnie mamy skompletowane wszystkie 
dokumentacje potrzebne do ogłoszenia przetargu na 
modernizację parku „Misztalec”, który planujemy ogłosić w 
miesiącu  kwietniu. Podobnie sytuacja wygląda 
z projektowanym parkingiem w centrum miasta, na zapleczu 
byłego przedszkola przy ulicy Świerdzowej i  będziemy się 
przygotowywać do ogłoszenia przetargu. Powstanie dużo, 
bo aż 69 nowych miejsc parkingowych. W projekcie 
dotyczącym fotowoltaiki i solarów mamy ciągłe perturbacje. 

Jedni rezygnują, inni się zapisują. Dla tych nowych osób 
musimy opracować dokumentacje. To powoduje, że nie 
możemy przygotować przetargu. Mam nadzieję, że uda nam 
się zamknąć ostateczną  listę  osób w kwietniu i ogłosić 
przetarg w maju, ale sytuacja jest płynna. W projekcie 
dotyczącym wymiany oświet lenia  ul icznego na 
energooszczędne jesteśmy na etapie przeprojektowania 
około 80 szaf sterujących oświetleniem. Planowany przetarg 
prawdopodobnie odbędzie się pod koniec pierwszej połowy 
roku. Jeśli chodzi o inwestycję dotyczącą kompleksowej 
modernizacji budynku po byłym gimnazjum, to jesteśmy na 
etapie końcowym w opracowaniu dokumentacj i 
i w pierwszej połowie roku planujemy ogłoszenie przetargu. 
Dokumentacje dotyczące obiektów sportowych są na 
wstępnym etapie. Jest bardzo trudno prowadzić tyle 
projektów w tym samym czasie przez kilka osób. 
Oczywiście pracujemy też nad inwestycjami drogowymi 
oraz szeregiem innych drobnych przedsięwzięć.

G.J. -  Czy wiadomo, na jakim etapie są prace związane 
z wyborem wariantu przebiegu drugiej obwodnicy 
Janowa w ciągu drogi krajowej nr 74?

K.K. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma 
wskazać preferowany wariant obwodnicy w maju bieżącego 
roku, więc to już niebawem.

G.J. -  A czy wiadomo na jakim etapie jest opracowanie 
dotyczące potencjalnej budowy kolei?

K.K. - Firma, która opracowuje koncepcję przebiegu kolei 
na zlecenie PKP i Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła 
dwa wstępnie proponowane warianty. Mieliśmy zaledwie 
kilka dni  na odniesienie się do nich. Wraz z Radnymi 
i z udziałem Zarządu Powiatu oraz pracownikami 
merytorycznymi starostwa i gminy wnieśliśmy dużo uwag 
oraz  wskazal iśmy dwa dodatkowe warianty  do 
przeanalizowania: jeden północny i jeden południowy. Nie 
potrafię na tym etapie stwierdzić, w jakim stopniu nasze 
sugestie i proponowane warianty zostaną wzięte pod uwagę. 
Pragnę także mocno podkreślić, że wykonywana koncepcja 
przebiegu kolei nie oznacza, że ta inwestycja będzie 
realizowana. Jest to jest wstępne studium wykonalności tego 
projektu służące podejmowaniu dalszych decyzji przez rząd 
i władze samorządowe województwa lubelskiego. Warto 
dodać, że pomimo naszych wniosków w sprawie 
zaprojektowania ruchu towarowego, wykonywana 
koncepcja przewiduje jedynie ruch pasażerski, więc nie ma 
obaw, co do dużej uciążliwości kolei.  Będzie to od ośmiu do 
kilkunastu przejazdów na całą dobę nowoczesnego 
szynobusu, który moglibyśmy porównać do tramwaju.

G.J. - Na ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie 
powołania Rady Seniorów. Gmina planuje wkrótce 
powołać także Młodzieżową Radę. Czy znany jest termin 
jej powołania i statut?

K.K. - Pani Sekretarz Bożena Czajkowska rozpoczęła już 
odpowiednie prace i mam nadzieję, że do lata podejmiemy 
uchwałę,  a  jesienią Młodzieżowa Rada zacznie 
funkcjonować. Cieszę się na myśl, że zarówno nasi seniorzy 
jak i nasza młodzież włączą się w życie publiczne naszej 
Małej Ojczyzny.

Dziękuję za rozmowę
Gazeta Janowska
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Czas wyzwań i ciężkiej pracy 
- wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem 

Trasa jednego z najważniejszych wyścigów świata, 
należącego do prestiżowego cyklu UCI World Tour w tym 
roku będzie wiodła drogami województwa lubelskiego. W 
wyścigu biorą udział największe gwiazdy światowego 
kolarstwa. Trasa została zaplanowana na 9-15 sierpnia 2021 
roku. Dwa pierwsze etapy będą przebiegać przez Roztocze.

Prezentacja dokładnej trasy etapów w województwie 
Lubelskim troszeczkę jeszcze przed nami, ale po marcowej 
konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w 
Lublinie,  wiemy, że przez Powiat Janowski (gminę 
Modliborzyce, Godziszów i Batorz) przejedzie Toue de 
Pologne 2021! Janów Lubelski wszakże ominie, ale masz 
region będzie zaprezentowany podczas transmisji 
telewizyjnych z wyścigu, co będzie promocją Janowa 
Lubelskiego nie tylko w Polsce, ale również i za granicą.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Dorota Kozdra

Tour de Pologne 2021 
przez Powiat Janowski
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Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok to 83 905 516, 05 zł
Podatki i opłaty – 13 132 300, 00 zł (podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości; podatek od środków transportowych; wpływy z opłaty 
skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłaty 
za odpady komunalne; wpływy z różnych opłat)
Dochody z majątku gminy – 1 582 092, 00 zł (wpływy za zarząd; 
wieczyste użytkowanie nieruchomości; dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych)
Subwencje – 17 309 996, 00 zł (część oświatowa – 10 908 135, 00 zł; 
część wyrównawcza i równoważąca – 6 401 861, 00 zł)

Udział w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa - 13 
012 734, 00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek 
dochodowy od osób prawnych)

Dotacje na zadania zlecone gminie – 20 996 516, 00 zł
Dotacje na zadania własne gminy – 2 254 316, 00 zł
Środki finansowane z Unii Europejskiej – 11 503 294, 99 zł
Pozostałe dochody – 526 635, 06 zł
Pozostałe dofinansowanie – 3 587 632, 00 zł 

Nazwa Plan roku 2021
Wydatki razem 27 373 903, 38 zł
Transport i łączność 3 185 627, 77 zł  
Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowa, ul. Jodłowa, ul . Świerkowa  71 000, 00 zł
Przebudowa ul. Wałowej w zakresie chodnika od ul. Krzywej do ul. Wesołej 12 000, 00 zł
Przebudowa ul. Reja – projekt techniczny 10 000, 00 zł
Budowa dróg gminnych na os. Sachalin    1 356 780, 00 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Borownicy – etap II w zakresie 
budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogo nr 11 3552 L,  
ul. Inwestorskiej wraz z budową obustronnego włączenia do drogi 
krajowej Nr 19/74 w km 382+150 cz. II 

1 564 846, 05 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Łążku Przymiarki/fundusz sołecki       22 110, 06 zł  
Modernizacja drogi w Łążku Garncarskim  - projekt techniczny      10 000, 00 zł
Utwardzenie części działki gminnej nr 84/2 przy ul. Gen Maczka w 
zakresie ciągu pieszego

   30 000, 00 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej       20 000, 00 zł
Przebudowa chodników na os. Przyborowie – etap I       20 000, 00 zł
Budowa parkingu przy ul. Łąkowej 40 000, 00 zł  
Budowa parkingu przy ul. 8 – go Września – projekt techniczny 15 000, 00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Pikulach – dokumentacja/fundusz sołecki 3 891, 66 zł  
Przebudowa drogi ul. Ochotników Węgierskich - dokumentacja 10 000, 00 zł
Turystyka      182 318, 00 zł 
Modernizacja obiektów Parku Rekreacji Zoom Natury 182 318, 00 zł 
Gospodarka mieszkaniowa 482 545, 15 zł
Scalenia ul. Sienkiewicza  20 000, 00 zł 
Scalenia ul. Wierzbowa 230 000, 00 zł 

ČĊĆ 000, 00 zł  

Scalenia ul. Modrzewiowa 50 000, 00 zł
Scalenia os. Przyborowie, Zaolszynie 50 000, 00 zł
Regulacja gruntów 100 000, 00 zł
Modernizacja budynku „Stara Poczta” wraz z parkingiem - dokumentacja 15 000, 00 zł
Zakup terenu na plac zabaw dla dzieci/Fundusz sołecki Momoty Dolne 17 545, 15 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    222 308, 53 zł
Budowa remizy OPS w miejscowości  Ujście    222 308, 53 zł
Oświata i wychowanie 250 000, 00 zł
Hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej - 
dokumentacja 

50 000, 00 zł  

Modernizacja centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 1 200 000, 00 zł
Ochrona zdrowia 75 000, 00 zł  
Place zabaw, urządzenia siłowni oraz pozostałe urządzenia 75 000, 00 zł  
Pomoc społeczna 10 000, 00 zł
Zagospodarowanie terenu przy OPS – dokumentacja 10 000, 00 zł

Nazwa Plan roku 2021
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 072 195, 58 zł
Energia odnawialna w gminie Janów Lubelski 125 000, 00 zł  
Budowa oświetlenia w Białej Drugiej 10 000, 00 zł 
Projekt oświetlenia w Białej Pierwszej (stara droga)/fundusz sołecki  5 000, 00 zł 
Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 120 000, 00 zł 
Budowa oświetlenia w Zofiance Górnej – projekt techniczny/fundusz sołecki    5 000, 00 zł 
Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Wiejskiej 30 000, 00 zł 
Budowa oświetlenia przy ul. Partyzantów 80 000, 00 zł 
Budowa oświetlenia w Łążku Ordynackim 50 000, 00 zł  
Budowa oświetlenia  w Łążku Garncarskim 10 000, 00 zł 
Oświetlenie uliczne – projekt uzupełnienie lamp/fundusz sołecki Momoty 
Górne 

10 000, 00 zł 

Budowa oświetlania ul. Okopowej Bocznej – projekt techniczny      5 000, 00 zł  
Budowa Oświetlenia przy ul. Okopowej 16 000, 00 zł  
Budowa Oświetlenia przy ul. Ochotników Węgierskich – projekt 
techniczny

10 000, 00 zł 

Energooszczędne oświetlenia na terenie gminy Janów Lubelski 41 000, 00 zł 
Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego 180 000, 00 zł
Dom Nauczyciela  - podjazd dla osób niepełnosprawnych 50 000, 00 zł
Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Skate Park 620 000, 00 zł 
Zagospodarowanie otoczenia Domu Nauczyciela – projekt budowlany 5 000, 00 zł
Zagospodarowanie boiska sołeckiego (plac zabaw, mini siłownia) wraz z 
projektem dokumentacji technicznej/fundusz sołecki/Ruda

22 095, 58 zł

Zagospodarowanie terenu (skwer) przy ul. Jana Pawła II – projekt techniczny 15 000, 00 zł
Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych, rekreacyjnych i 
sportowych

3 633 100, 00 zł

Zagospodarowanie terenu „Janowskie źródliska” – dokumentacja 30 000, 00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 210 000, 00 zł 
Ocieplenie dachu budynku świetlicy wiejskiej w Łążku Ordynackim 10 000, 00 zł  
Rewitalizacja budynku powięziennego -  dokumentacja 200 000, 00 zł  
Kultura fizyczna 45 000, 00 zł 
Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego – dokumentacja techniczna 45 000, 00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 17 618 908, 35 zł
Turystyka 1 433 520, 00 zł 
Zoom Natury i Kultury – etap II 1 433 520, 00 zł  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 185 388, 35 zł 
Energia odnawialna w gminie Janów Lubelski 2 868 910, 00 zł  
Oświetlenie ulic, placów i dróg  2 493 825, 00 zł  
Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego 10 822 653, 35 zł

Budżet gminy Janów Lubelski 2021

Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski – 2021 roku 

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2021  to  95 823 516, 05 zł
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 27 721 272, 86 zł (w tym: wydatki na 
realizację inwestycji  21 302 583, 93 zł; gospodarka odpadami – 3 572 802, 09 zł, oczyszczanie miasta i 
wsi – 905 000, 00 zł, utrzymanie zieleni – 320 000, 00 zł, oświetlenie w gminie – 821 000, 00 zł, 
pozostałe wydatki – 739 886, 84 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 686 928, 53 zł
Wydatki na turystykę, kulturę fizyczną i sport – 3 913 338, 00 zł
Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie – 310 000, 00 zł
Wydatki na drogi – 5 474 119, 55 zł
Wydatki związane z obsługą długu – 1 185 265, 89 zł
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną, opiekę wychowawczą – 21 879 821, 65 zł
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania 
przestrzennego – 830 765,15  zł
Administracja publiczna – 6 070 068, 10 zł
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1 757 145, 86 zł
Wydatki na pomoc społeczną – 10 169 517, 10 zł
Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program 500+ – 15 259 000, 00 zł
Pozostałe wydatki –  566 273, 36 zł
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Rok 2021 przyniesie przebudowę dróg powiatowych: ul. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza, ul. Stokowej oraz 
w Zofiance Górnej. Gmina planuje te zadania dofinansować 
w kwocie około 2 mln złotych. Natomiast wśród dróg 
gminnych będą to ulice: ul. Borówkowa, ul. Jagodowa, ul. 
Poziomkowa (Osiedle Ruda – Sachalin) oraz ul. Świerkowa, 
ul. Jodłowa, ul. Sosnowa (Osiedle Przyborowie) oraz 
zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa drogi w Łążku 
Przymiarki. Nowy wizerunek zyskają także chodniki. 

Będzie to przebudowa ul. Wałowej w zakresie chodnika od 
ul. Krzywej do ul. Wesołej, przebudowa chodnika przy ul. 
Wiejskiej, przy ul. Gen. S. Maczka oraz przebudowa 
chodników na Osiedlu Przyborowie. Nowy parking 
powstanie przy ul. 14 - go Czerwca (budowa tego parkingu 
z pewnością wpłynie na warunki parkowania w centrum 
miasta) oraz przy ul. Łąkowej. Ponadto będą trwały prace 
nad dokumentacją techniczną związaną z budową parkingu 
przy ul. 8 Września, parkingu za budynkiem tzw. „Starej 

Poczty”, czy miejsca parkingowego za Domem Nauczyciela.
Jeżeli chodzi o dokumentacje techniczną związaną 

z drogami to nowy budżet zakłada przygotowanie projektu 
technicznego związanego z przebudową ul. M. Reja, ul. 
Ochotników Węgierskich, przebudową drogi gminnej 
w Pikulach, modernizacją drogi w Łążku Garncarskim.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Planowane inwestycje drogowe – drogi, chodniki, parkingi

Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski – 2021 roku

Pomoc  finansowa dla Powiatu Janowskiego na realizację zadań 1 586 386, 51 zł

Przebudowa drogi powiatowej Janów Lubelski ul. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0 + 043 do km 2 +053  - 
Etap I  

1 543 629, 51 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej Janów Lubelski – ul. Stokowa 

     33 957, 00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Zofianka Górna – Zofianka Dolna 
w miejscowości Zofianka Górna

8 800, 00 zł

Ulica Sosnowa

Ulica Jodłowa

Ulica Świerkowa

Chodnik przy ul. gen. Maczka

Ulica Bohaterów Porytowego Wzgórza

Parking przy ul. Świerdzowej

Ulica Borówkowa

Ulica Poziomkowa

Ulica Jagodowa
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22 marca włodarze 4 gmin Partnerskich: Janowa 
Lubelskiego, Modliborzyc, Dzwoli i Godziszowa podpisali 
porozumienie międzygminne, zawiązując Związek ZIT, w celu 
współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Janowa Lubelskiego. Obecnie pracujemy nad opracowaniem 
Planu działań ZIT, który razem z podpisanych porozumieniem 
posłuży do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-
2027.

Od października 2020 roku 4 gminy współpracują 
w Partnerstwie pn. „Zielona Brama Roztocza” w ramach 
realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. 
Na Lubelszczyźnie są jeszcze dwa takie Partnerstwa: Roztocze 
Środkowe i  z  obszaru Skierbieszowskiego Parku 
Krajobrazowego. W całej Polsce zostało zawiązanych 
38 partnerstw. Celem projektu jest opracowanie strategii 
terytorialnej (w formie Planu działań ZIT), który będzie 
niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki unijne 
z programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego w nowej 
perspektywie finansowej 2021-2027. Obecnie jesteśmy na 
etapie  przygotowania  raportu  diagnostycznego. 
Przeprowadziliśmy konsultacje i badania ankietowe online 
wśród młodzieży ostatnich klas szkół średnich, mieszkańców, 
przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek i instytucji oraz 
lokalnych liderów. Do końca sierpnia ma powstać dokument 
strategiczny, a jesienią zostaną wyłonione projekty partnerskie.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem 
Miast Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego.

Tekst: Katarzyna Dzadz; foto: Dorota Kozdra

Partnerstwo 4 gmin

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej 
w Polsce od 20 marca obowiązują rozszerzone zasady 
bezpieczeństwa. Ograniczenia mają potrwać do 9 kwietnia.

Dlatego w trosce o zdrowie i życie  naszych 
mieszkańców i w związku z koniecznością podejmowania 
niezbędnych działań w celu ograniczenia skutków epidemii 
od dnia 20 marca 2021 r. ograniczone do absolutnego 
minimum będzie osobiste załatwianie spraw w Urzędzie 
Miejskim.

Referaty Urzędu Miejskiego będą pracować w systemie 
pracy zdalnej. Ciągłość pracy będzie zachowana, pełnione 
będą dyżury i wszelkie decyzje będą wydawane na bieżąco. 
Bardzo prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt 
telefoniczny, fax, drogą mailową lub przez platformę ePUAP.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Podejmowane przez nas działania podyktowane są troską 

o naszych mieszkańców. Poniżej zamieszczamy wykaz 
kontaktów do poszczególnych komórek organizacyjnych 
Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku tj. od 22 
marca 2021 roku kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna. 
Opłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Janowie 
Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 53 lub na konto bankowe 
gminy.
Numer konta bankowego gminy
25 9410 0000 2001 1019 9010 0001
Numer konta bankowego - przeznaczony tylko do opłaty 
za odpady komunalne
56 9410 0000 2001 1019 9010 0025

Zmiana pracy w Urzędzie Miejskim

Bumistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś

Od lewej: Krzysztof Kołtyś, Józef Zbytniewski, Wiesław Dyjach, Witold Kowalik

Bumistrz Modliborzyc Witold Kowalik

Wójt Gminy Godziszów Józef Zbytniewski

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach
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Przypominamy o obowiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości z nazwą ulicy, 
miejscowości. Apelujemy do właścicieli domów o uzupełnienie 
brakujących oznaczeń. Umieszczeniu tabliczki w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej danego budynku  i utrzymania jej 
w należytym stanie, tak, by była ona czytelna.

Bardzo często zdarza się, że numery budynków nie są 
zgodne z kolejnością ich usytuowania przy ulicach i często 
wiąże się to z koniecznością szukania, i wypytywania 
mieszkańców o adres.

Jest to konieczność usprawnienia i przyspieszenia działań 
prowadzonych przez służby dbające o bezpieczeństwo, jak 
pogotowie, czy policja.  W obecnym czasie mowa m.in. 
o dowozie osób na szczepienia przeciwko covid.

Prosimy,  zadbajmy o naprawę ewentualnych uchybień.

Dorota Kozdra

Przypominamy o obowiązku oznakowania posesji. 
Czy masz na swoim domu widoczny numer? 

Terminy płatności podatków
 Osoby prawne podatek od nieruchomości 

pierwsza rata do 31 stycznia, a pozostałe do 
każdego 15 dnia miesiąca

 Osoby prawne podatek rolny i leśny płatny 
w czterech ratach:

Do 15 marca
Do 15 maja
Do 15 września
Do 15 listopada

 Osoby fizyczne podatek od nieruchomości rolny 
i leśny płatne w czterech ratach:

Do 15 marca
Do 15 maja
Do 15 września
Do 15 listopada

Podatek od środków transportowych płatny 
w dwóch ratach!!! Do 15 lutego i do 15 września

Opłaty należy uiszczać drogą internetową lub 
w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim 

(przy ulicy Zamoyskiego)

Numer konta bankowego gminy:
25 9410 0000 2001 1019 9010 0001

Lokale gastronomiczne nie mogły działać od kilku 
mies i ęcy,  a  wcześn ie j  dz i a ł a ły  w  san i t a rnych 

ograniczeniach. Zgodnie z prawem, każdy kto prowadzi 
sprzedaż alkoholu musiał do 31 stycznia wnosić 

oświadczenie oraz opłacić koncesję na 
alkohol na 2021 rok.

Mając na uwadze trudną sytuację, 
j a n o w s k i  s a m o r z ą d  z w o l n i ł 
przedsiębiorców z części opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży  tj. 
w lokalu.

Właściciele zostali zwolnieni z zapłaty 
pierwszej lub drugiej raty opłaty za 2021 
rok. Mowa o tym, że w przypadku, gdy 
pierwsza rata opłaty została uiszczona 
przed dniem wejścia w życie uchwały, 
zwolnienie obejmuje drugą ratę tej opłaty, 
płatną do 31 maja 2021 roku.

Taką uchwałę podjęli Radni na ostatniej 
Radzie Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Dorota Kozdra

Pomoc dla branży gastronomicznej. Samorząd 
janowski zwolnił przedsiębiorców z opłaty
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Katalog Firm i Instytucji
- dodaj swoją firmę

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zamieszczania informacji o swoich 

firmach w Katalogu Firm i Instytucji. Katalog jest 
zamieszczony na stronie Janowa Lubelskiego.

Użytkownik, po utworzeniu indywidualnego 
konta, może się zalogować i dodać firmę lub 
instytucję. Utworzony profil firmy można przypisać 
do kilku kategorii.

Następnie, wpis będzie przez nas zweryfikowany 
i opublikowany.

Katalog przeznaczony jest głównie dla firm, które 
działają na terenie Gminy Janów Lubelski, ale 
również na terenie Powiatu Janowskiego.

Gorąco zachęcamy do tej bezpłatnej formy 
promocji.

Aby dodać firmę należy kliknąć na link:
https://www.janowlubelski.pl/katalog-firm

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Referatem 
Promocji i Rozwoju:
Telefonicznie:  15 87 24 313
Mailowo: admin@janowlubelski.pl

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2030 z późn. zm.) nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie 
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez 
Starostwo Powiatowe, od 1 stycznia 2019 r. znajduje się w 
Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. 
J. Zamoyskiego 59 (pokój nr 218, II p.) oraz w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza 23 (pokój nr 24, I p.)

Dyżur w Starostwie Powiatowym pełniony jest 
w godz.:
Poniedziałek:             9.00 – 13.00
Wtorek:                       9.00 – 13.00
Czwartek:                   9.00 – 13.00
Piątek:                         9.00 – 13.00

Dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej pełniony jest 
w godz.:
Środa:                          9.00 – 13.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 
kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w godz. dyżuru 
punktu pod numerem telefonu: 669 774 300.

Nieodpłatna pomoc prawna
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400 zł miesięcznie to kwota, jaką gmina Janów Lubelski 
ma zamiar przeznaczyć na dotację celową na dziecko objęte 
opieką w żłobku. Dotacja przeznaczona jest  na 
dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności 
w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Taka dotacja została udzielona na rok budżetowy na dziecko 
zamieszkałe na terenie Gminy Janów Lubelski.

Dodajmy, że dotacja może być również udzielona na 
dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, po uprzednim 
zawarciu przez Gminę Janów Lubelski z tą gminą 

porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki 
zapewnionej w żłobku dziecku z terenu tej gminy.

Uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz 
rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki na terenie Gminy Janów Lubelski podjęli Radni Rady 
Miejskiej na sesji 29 stycznia br.

Dorota Kozdra 

Gmina dopłaci do opieki w żłobku 

Nowy okres ubiegania się o świadczenie 
wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Szanowni Państwo,
zbliża się nowy okres ubiegania się o świadczenie 
wychowawcze „Rodzina 500 plus”.
Przypominamy Państwu, że wnioski o przyznanie 
świadczenia są  i będą przyjmowane drogą elektroniczną 
za pomocą: portalu informacyjno-usługowego Empatia, 
e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz na 
Poczcie Polskiej od 1 lutego 2021 r.
W formie tradycyjnej od 1 kwietnia 2021 r.
Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie  Miejskim w 
Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, w 
godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00
w pokoju nr 4 (parter).
Informacji o świadczeniu udzielają:
Justyna Kamińska
Anna Flis
Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331

Z u z a n n a ,  L e n a ,  J a k u b ,  S z y m o n  i  A n t o n i 
najpopularniejsze imiona w 2019 roku, a jakie były 
w ubiegłym roku?

Wybór imienia dla dziecka często nie jest prosty. Dla 
jednych ważny jest fakt, aby imię było łatwe w wymowie, dla 
innych oryginalne, jeszcze dla innych, żeby się dobrze 
kojarzyło. Czasem pojawia się pytanie – czy może lepiej po 
babci i dziadku, czy może po ulubionym bohaterze 
literackim, idąc tą myślą, a może po bohaterze filmowym. 
Jedno jest pewne, imię dla każdego z nas ma szczególne 
znaczenie, dlatego często przy jego wyborze jest wiele 
przemyśleń.

W minionym roku wśród urodzonych dzieci na terenie 
naszej gminy dominowały imiona pospolite, takie jak: 
Hanna, Zuzanna, Aleksandra, Alicja, Lena. Natomiast wśród 
chłopców był to Jakub, Nikodem, Antoni, Dawid, Szymon.

Przypomnijmy, że w 2015 roku dominowały takie 

imiona, jak: Szymon, Jakub i Kacper, w 2016 roku Szymon, 
Jakub, Mikołaj, natomiast w 2017 roku dominowało imię 

Wojciech. W 2018 roku był to Mikołaj i Antoni. Do listy 
najbardziej popularnych imion należy dopisać Jakuba. Jakub 
jest jednym z najpopularniejszych imion nadawanych 
w Polsce od 17 lat.

Wśród imion obcego pochodzenia należy wymienić, 
takie imiona, jak: Blanka, Natan, Rozalia, Adela, Alan, 
Aleks, Melania, Nela, Nataniel, Oliwier.

Jak podają dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego 
Urzędu Miejskiego na terenie gminy - w roku 2015 urodziło 
się 306 dzieci, w 2016 roku - 277, w 2017 roku – 260, w 2018 
roku – 302 dzieci, zaś w 2019 roku – 337 dzieci. W minionym 
2020 roku było to  239 dzieci.

Warto zaznaczyć, że janowski Urząd Stanu Cywilnego 
nie odmówił żadnej decyzji nadania imienia rodzicom 
dziecka.

Dorota Kozdra

Znamy najpopularniejsze imiona nadawane w naszej gminie w ubiegłym roku 

Wesołych, spokojnych, ciepłych 
Świąt Wielkanocnych.

Pogody w sercu 
i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Redakcja Gazety Janowskiej

27 listopada 2020 roku Sejm RP podjął uchwały 
ustanawiające patronów bieżącego 2021 roku. W tym gronie 
znalazły się wybitne i zasłużone dla naszej kultury 
narodowej osobowości: Stefan Kardynał Wyszyński, 
Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil 
Baczyński, Tadeusz Różewicz. Ponadto rok 2021 będzie 
obchodzony jako Rok Konstytucji 3 Maja. Konstytucja była 
„pierwszą w Europie i drugą na świecie Ustawą Rządowej", 
która „stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz 
zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych”. Sejm, 
uzasadniając wybór, zachęcał do refleksji nad dziedzictwem 
Konstytucji 3 Maja współcześnie.

Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - 22 stycznia - 100. 
rocznica urodzin. Krzysztof Kamil Baczyński został 
uhonorowany przez Sejm „w uznaniu zasług dla polskiej 
sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury”.

Rok Stanisława Lema - 12 września - 100. rocznica 
urodzin. Sejm, ustanawiając Stanisława Lema patronem 
2021 roku, uznał go za „najwybitniejszego przedstawiciela 
polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy 
science-fiction na świecie”.

Rok Cypriana Kamila Norwida - 24 września - 200. 
rocznica urodzin. Sejm uhonorował Norwida jako 
wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, 
a także artystę sztuk pięknych. Podkreślono odwołania do 
narodowej i europejskiej tradycji, twórczy wkład w polską 

literaturę i - szerzej - kulturę.

Rok Tadeusza Różewicza - 9 października - 100. rocznica 
urodzin. Tadeusz Różewicz został uhonorowany jako 
wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, 
głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny 
obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. 
Uzasadnienie: „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna 
w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki 
czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale 
jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę 
polską”.

Rok kard. Stefana Wyszyńskiego - 3 sierpnia - 120. 
rocznica urodzin. 28 maja - 40. rocznica śmierci. Kard. 
Stefan Wyszyński został ustanowiony przez Sejm patronem 
2021 roku jako „głosicielem uniwersalnych wartości 
chrześcijańskich i mąż stanu”. Podkreślono jego starania o 
poszanowanie wolności  rel igi jnej  przez władze 
komunistyczne i obronę polskiej kultury.

Patroni 2021 roku 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie 
Lubelskim informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp do 
portalu Legimi. Portal Legimi to usluga oferująca dostęp do 
63 000 tytułów ebooków i 4500 audiobooków, zarówno na 
komputer, tablet czy iphone. Jest to bezpłatny dostęp do 
nowości i bestsellerów wydawniczych, poszukiwanych 
przez czytalników powieści sesnsacyjnych, obyczajowych, 
kryminalnych, a także fantastyki, biografii, reportaży, bajek 
i lektur oraz popularnych poradników.

Dostęp do nich w chmurze jest nieograniczony – nie ma 
limitów na tytuły czy liczby stron. Do korzystania z serwisu 
potrzebne są kody dostępów wydawane BEZPŁATNIE 
przez bibliotekę, a o ich odebraniu decyduje kolejność 
zgłoszeń do placówki.

Jak wygląda proceduraa korzystania ?
Czytelnik zakłada bezpłatne konto na stronie 

http://www.legimi.pl/wbp_lublin podając otrzymany 
w naszej Bibliotece kod aktywacyjny, musi się zarejestrować 
i po otrzymaniu od Legimi maila aktywującego, ściągnąć 

apliakcję na konkretny nośnik, z którego będzie korzystał 
(komputer, tablet, iphone, itp.)

Kod ważny jest przez 30 dni od dnia jego aktywacji. Po 
upływie tego czzasu można zwrócić się do Biblioteki po 
nowy.

Czytaj nowości za darmo !
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Nazwa sołectwa Realizowane zadanie
Plan 

funduszu na 
2021 rok

Borownica, 
Kopce, Laski

Wprowadzenie oznakowania pionowego w msc. 
Borownica     

500,00 zł 

Zmiana nazwy miejscowości z Laski na Podlaski 2 000,00 zł

Remont dróg polnych 11  790, 16 zł

Biała Pierwsza

Zakup oleju opałowego 4 000,00 zł 

Remont dróg polnych 30 694,90 zł 

Projekt oświetlenia w msc. Biała I (Stara droga) 5 000,00 zł 

Biała Druga

Zakup oleju opałowego 4 000,00 zł

Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w 
msc. Biała II

10 000,00 zł 

Remont dróg polnych 16 326,90 zł 

Łążek Ordynacki
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Łążku 
Przymiarki

22 110,06 zł 

Łążek Garncarski

Festyn promocyjny "Garncarskiej Rodziny" 5 000,00 zł 

Tablice ogłoszeń dla sołectwa 519,93 zł 

Koszenie pasa drogowego we wsi 1 500,00 zł 

Ławeczki - wyposażenie placu zabaw 1 000,00 zł 

Przyrządy gimnastyczne 5 000,00 zł

Momoty Dolne  Zakup terenu na plac zabaw dla dzieci 17 545,15 zł 

Sołectwa i Sołtysi Gminy Janów Lubelski

W skład gminy Janów Lubelski wchodzą 
następujące sołectwa: Biała Pierwsza – Sołtys 
Stanisław Mucha, Biała Druga – Sołtys Zbigniew 
Kuźnicki, Borownica – Sołtys Stanisław Skubik, 
Ujście – Sołtys Antonina Szczepanik, Łążek 
Ordynacki – Sołtys Krzysztof Tomecki, Łążek 
Garncarski – Sołtys Jan Jarmuziewicz, Momoty 
Dolne – Sołtys Krystyna Ciupak, Momoty Górne – 
Sołtys Jerzy Małek, Pikule – Sołtys Antoni Matysek, 
Ruda – Sołtys Dariusz Wołoszyn, Szklarnia – Sołtys 
Bożena Kiszka, Zofianka Górna – Sołtys Józef 
Łukasik.

Największym sołectwem pod względem 
liczebności jest Sołectwo Biała Pierwsza, które 
liczy 845 mieszkańców, najmniejszym jest 
Sołectwo Pikule – 21 mieszkańców. 

Dorota Kozdra

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania 

„Leśny Krąg”

Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-2020

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Leśny Krąg”

 ul. Ogrodowa 16,23-300 Janów Lubelski

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1 osoba/ 
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Więcej informacji : Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Leśny Krąg”, Ogrodowa 16, 

23-300 Janów Lubelski
http://www.lesnykrag.pl/aktualnosci-lgd/nabor-

na-wolne-stanowisko-pracy/

Pikule

Przebudowa drogi gminnej w Pikulach - 
dokumentacja

3 891,66 zł 

Utwardzenie terenu obok pomnika 
upamiętniającego pomordowanych podczas II 
wojny światowej mieszkańców Pikul

5 000,00 zł 

Momoty Górne

 Zakup piłkochwytów do szkoły i ich montaż 5 443,65 zł 

Pompa do ujęcia wody na parkingu obok wiaty 5 000,00 zł  

Wykonanie otworu w ścianie, umożliwiającego 
przejście z garażu do drugiego garażu w remizie 
OSP

2 500,00 zł 

Oświetlenie uliczne- projekt i uzupełnienie lamp 10 000,00 zł 

Ruda

Zagospodarowanie boiska sołeckiego (plac zabaw, 
mini siłownia)

22 095,58 zł 

Spotkanie integracyjne na boisku sołeckim 4 500,00 zł 

Ujście - Kiszki - 
Szewce

Budowa remizy OSP w Ujściu 22 308,53 zł

Zofianka Górna

Naprawa ogrodzenia boiska sportowego 5 000,00 zł 

Obchody 200-lecia wraz z organizacją dnia dziecka 6 000,00 zł 

Budowa oświetlenia w msc. Zofianka Górna - 
projekt techniczny

5 000,00 zł

Remont dróg dojazdowych do pól 13 493,31 zł 

Szklarnia

Zagospodarowanie terenu przy pomniku 
partyzanckim

7 145,86 zł 

Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla 
mieszkańców Szklarni

2 500,00 zł  

Razem 245 075,53 zł

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 2021

Od dłuższego czasu gmina przymierzała się do 
powołania Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Mając na uwadze, że seniorzy są bardzo aktywni w naszej 
gminie, Burmistrz wyszedł z propozycją, aby Seniorów 
włączyć w społeczno – gospodarcze życie naszej gminy. 
Natomiast młodzież, aby zwiększyć jej zainteresowanie 
i zaangażowanie sprawami publicznymi. Powstrzymała ten 
zamiar pandemia. Prace nad powołaniem Rady Seniorów 
wznowiono w tym roku.

Rada Seniorów

Uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 
oraz nadania jej statutu została podjęta 9 marca na sesji Rady 
Miejskiej. Jej projekt omówiła i przedstawiła Sekretarz 
Gminy – Bożena Czajkowska.

Gminna Rada Seniorów będzie organem doradczym, 
pomocniczym i będzie mieć charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny. W skład Rady będzie wchodzić 15 
osób, którzy ukończyli 60 lat i mieszkają na terenie Gminy 
(czyli również mieszkańcy wszystkich miejscowości 
wchodzących w jej skład). Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, 
że zrezygnuje członek Rady nie będzie konieczności 
uzupełniania jej, czyli przewiduje się także 14 osobowy 
skład Rady Seniorów.

Kadencja Rady będzie trwać 3 lata i liczona jest od 
momentu pierwszego posiedzenia do czasu powołania 
nowego składu. Członkostwo w radzie ustępuje na skutek: 
upływu kadencji, rezygnacji i śmierci 
członka Rady.

W skład Rady wchodzić będzie: 
dwóch przedstawicieli osób starszych 
zamieszkujących Gminę Janów 
Lubelski posiadające poparcie co 
n a j m n i e j  1 5  o s ó b ,  o ś m i u 
p r z e d s t a w i c i e l i  o r g a n i z a c j i 
pozarządowych działających na terenie 
Gminy (nie więcej niż 2 przedstawicieli 
z danej organizacji) zrzeszających 
osoby starsze np. stowarzyszenia, kluby 
seniora, związki emerytów oraz 5 
przedstawicieli Burmistrza mających 
szczególne zasługi dla społeczności 
J a n o w a  L u b e l s k i e g o  n a  p o l u 
działalności społecznej lub na rzecz 
społeczności lokalnej.

P i e r w s z e  p o s i e d z e n i e  R a d y 
Seniorów zostanie zwołane przez 
Burmistrza, który wyznacza jego 

termin, miejsce oraz porządek obrad. Do czasu wyboru 
przewodniczącego Burmistrz lub jego upoważniony 
przedstawiciel  prowadzi posiedzenie Rady.

Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze 
s w o j e g o  g r o n a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r a z 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Udział członków Rady 
Seniorów w jej pracach jest nieodpłatny.

Młodzieżowa Rada Miejska

Kolejną, ważna inicjatywą będzie utworzenie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tę inicjatywę Burmistrz 
Janowa Lubelskiego kieruję do młodych mieszkańców 
naszej społeczności. Krzysztof Kołtyś zwraca uwagę, że 
„Najważniejszym celem funkcjonowania tej Rady będzie 
zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi 
sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Nasi młodzi 
mieszkańcy dzięki powołaniu Młodzieżowej Rady będą mogli 
rozwijać ważne umiejętności, takie jak: komunikacja, 
współpraca, wrażliwość na potrzeby innych, podejmowanie 
działań, tworzenie reguł, reprezentowanie rówieśników, 
formułowanie własnych opinii, współdecydowanie 
w kwestiach ważnych dla naszej społeczności”. Burmistrz  
żywi nadzieję, że „zarówno seniorzy, jak i nasza młodzież 
ożywią dyskusję dotyczącą działań naszego samorządu, jak 
też wniosą cenne inicjatywy służące poprawie jakości życia 
w naszej gminie”.

Dorota Kozdra

Gmina Janów Lubelski będzie mieć swoją Radę 
Seniorów, jak również Młodzieżową Radę Miejską
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Pula  środków f inansowych przeznaczona na 
dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu 
na 2021 rok została rozdysponowana. Łączna wartość 
przyznanego dofinansowania dla 4 klubów sportowych to 
kwota 290 tys. złotych.

Dofinansowanie z budżetu gminy Janów Lubelski trafiło 
do klubów sportowych, które szkolą zawodników w różnych 
dyscyplinach sportowych. Efekty tej pracy widać, ponieważ 
zdobywają wysokie wyniki na różnych zawodach, czy 
konkursach. Wśród nich jest piłka nożna, zapasy, karate. 
Pieniądze przeznaczone są na organizację zawodów 
sportowych, szkolenia zawodników, wyjazdy i mecze, 
wynagrodzenia na trenerów i zawodników za wygrane 
mecze, wynajem obiektów sportowych. Zakup nowego 
sprzętu sportowego, pucharów, statuetek.

Wsparcie w formie dotacji otrzymał: 

 Miejski Klub Sportowy „Janowianka”. Nazwa zadania – 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na terenie Gminy Janów Lubelski w 2021 roku” – 
wysokość przyznanej dotacji – 186 000, 00 zł. 

 Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIPM” – nazwa 
zadania – „Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego” 
– wysokość przyznanej dotacji – 60 000, 00 zł. 

 Klub Sportowy Janowski Orlik  - nazwa zadania 
„Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Janów Lubelski” – wysokość przyznanej dotacji – 24 
000, 00 zł, 

 Klub Karate Tradycyjnego na zadanie „Karate dla 
wszystkich – edycja 2021” – wysokość przyznanej 
dotacji – 20 000, 00 zł.  

Konkurs ofert na realizacje wyżej wymienionych zadań 

publicznych koordynowany był przez Ewę Misztal – 
Inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej.

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na terenie Gminy Janów Lubelski w 2021 roku” – to konkurs 
do którego co roku mogą przystąpić podmioty realizujące 
zadania publiczne w tym zakresie.  Dodajmy, że Prezesem 
Miejskiego Klubu Sportowego Janowianka jest Michał 
Drewniak, Janowskiego Ludowego Klubu Sportowego 
„OLIMP” – Stanisław Mazur, Klubu Sportowego Janowski 
Orlik – Małgorzata Piecyk i Małgorzata Góra, Klubu Karate 
Tradycyjne – Anna Mazur.

Na zamieszczonych fotografiach Burmistrz Krzysztof 
Kołtyś wraz z Prezesami Klubów Sportowych podczas 
wręczania umów na dotację.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dotacje dla klubów sportowych przyznane 

W dniu 13.03.2021. w Skarżysku Kamiennej odbył się 
Świętokrzyski Turniej Kickboxingu w którym startowała nasza 
zawodniczka Anna Dudek, zajmując II miejsce. Była to jej 
pierwsza walka w seniorach, na turnieju zaprezentowała się 
bardzo dobrze ulegając jedynie Dominice Chylińskiej, która 
jest medalistką mistrzostw europy i mistrzostw  świata, był to 
dobry sprawdzian przed czekającym ją startem na 
mistrzostwach Polski w Legnicy na początku maja. Jako zarząd 
UKS SPRINTER pragniemy podziękować za nieoceniony 
wkład na rozwój naszego klubu i wsparcie na które mogliśmy 
liczyć Panu prezesowi firmy DANKOP Danielowi Miś

Wojciech Dąbek, Tomasz Dudek

Sukces Anny Dudek

W dniach 19-21.03.2021 w Poznaniu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Zapasach styl klasyczny 
(18-20 lat). Zawodnik JLKS Olimp Janów Lubelski Damian 
Łukasik wywalczył IIIm. brązowy medal w kat. wag. do 
130kg. Damian ma 18 lat i był to jego pierwszy start w grupie 
juniorów do lat 20, zakończony zdobyciem brązowego 
medalu. Jest to już 5 medal Mistrzostw Polski Damiana w 
bogatej karierze zapaśniczej.

Udanie walczyli:
- Pyć Jakub - VII m. kat. wag. do 82kg
- Kamiński Szymon - VIII m. kat. wag. do 97kg.
Wyjazd na Mistrzostwa Polski dofinansowane został ze 
środków Gminy Janów Lubelski.

Tadeusz Kuśmierczyk

Damian Łukasik - 
brązowym medalistą 

Mistrzostw Polski 
Juniorów 

Od lewej: Czesław Krzysztoń, Bożena Czajkowska, Michał Drewniak, Tomasz Sadowski 

Od lewej: Krzysztof Kołtyś, Piotr Gąbka, Małgorzata Piecyk  

Od lewej: Krzysztof Kołtyś, Tadeusz Kuśmierczyk, Stanisław Mazur

Od lewej: Anna Mazur, Krzysztof Kołtyś, Ewa Misztal 
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Obrazy zapamiętane z dziecięcych i młodzieńczych lat 
powracają jak letni sen. Pejzaże pól, łąk, wschody i zachody 
słońca nad Wierzchowiskami. Tam urodził się Stanisław Biżek 
– artysta, rzeźbiarz, od ponad 50. lat związany jest ze 
Szczecinem. Ten zapisany czas dzieciństwa to czas wojny, czas 
niepewności, niepokoju, strachu. To czas w którym Pan 
Stanisław stracił mamę. Lata tuż powojenne to śmierć ojca, to 
czas, kiedy zmierzenia się z przeciwnościami losu, to życie 
w tzw. bidulcu (Domu Dziecka).

Podążył drogą swoich marzeń

Każdy obraz z dawnych Wierzchowisk zapisany w pamięci 
naszego rozmówcy jest już wspomnieniem. Nie ma już 
„tamtych” ludzi, i wiejskich domów, pozostało miejsce do 
którego Pan Stanisław wraca z sentymentem. Uczęszczał do 
szkoły podstawowej w Wierzchowiskach, obecnie mieści się 
Dwór Sanna. W szkolnej ławie, Pan Stanisław Biżek siedział 
z obecnym Arcybiskupem Stanisławem Wielgusem. Jako uczeń 
szkoły podstawowej rzeźbił z kamyczków, w drewnie, a także 
przejawiał talent w rysowaniu karykatur nauczycieli. Co czynił 
rysując te karykatury na tablicy w szkole. Kolejne lata spędzone 
w Domu Dziecka, nauka w liceum i studia ukształtowały 
w naszym rozmówcy cechy charakteru, jak silna osobowość, 
pracowitość. Stanisław Biżek był bardzo ambitny. Pomimo 
ciężkiej sytuacji materialnej podążył w życiu drogą swoich 
marzeń, pasji. Po szkole podstawowej kontynuował naukę 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Pan 
Stanisław opowiada, iż będąc uczniem Liceum, Pani Profesor 
Polonistka przekonywała go, aby zmienił szkołę na technikum 
budowlane lub samochodowe, ponieważ liceum plastyczne nie 
da mu zawodu. Pan Stanisław uparł się. Postanowił podążyć 
swoją drogą. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak wspomina Pan Stanisław na 
jedno miejsce startowało 10 osób, zostało przyjętych 
12 studentów, wśród nich był Stanisław Biżek.

Ten zapach i smak …tamtych lat

„ L i c e u m  d o b r z e  p r z y g o t o w a ł o  p o n i e w a ż 
specjalizowaliśmy się w sztukatorstwie. Bo to było 
przygotowanie absolwentów do renowacji zabytków po 
zniszczeniach wojennych” – opowiada Pan Stanisław. Podczas 
studiów pracował w Janowie Lubelskim w Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu. Było to podczas wakacji studenckich 
w roku 1960-1964. Bardzo dobrze pamięta tamten Janów 
Lubelski i tamte lata. Pamięta Panią Krzak, która prowadziła w 
Rynku mały sklepik z pieczywem, i ten zapach i smak chleba 
otrzymanego od właścicielki sklepu. Pracę w Janowie 
Lubelskim pamięta z sentymentem. Pan Stanisław Biżek 
zatrudniony był jako dekorator wystaw sklepowych, witryn 
w Spółdzielni Zaopatrzenia Zbytu, której Prezesami byli bracia 
Orzeł. Projektował plansze, witryny sklepowe o tematyce 
wielobranżowej, czy materiałowej. Były to elementy 
plastyczne, jak również dekoracje kwiatowe. Były to lata, kiedy 
powoli wprowadzało się estetyką do sklepów, aby przyciągnąć 
uwagę klienta, wyeksponować produkty, czy materiały. 
Podczas pobytu w Janowie Lubelskim prowadził również 
spotkania/ szkolenia z bibliotekarzami z całego powiatu na 
temat liternictwa, czcionki, oprawy i wyglądu książek. 
Spółdzielnia Zaopatrzenia Zbytu mieściła się w budynku gdzie 
obecnie funkcjonuje Przychodnia Zdrowie (tj. przy ulicy Jana 
Pawła II). Pan Stanisław wspomina, że pracował i mieszkał w 
tym budynku przez czas swojego pobytu w Janowie Lubelskim. 
Janów Lubelski z lat 60-tych zapamiętał jako schludne, typowo 
rolnicze miasteczko.

Wyrzeźbił swoje życie

Warsztat pracy rzeźbiarza nie był tak łatwy, gdy zaczynał 
swoją pracę Pan Biżek. Brakowało dobrych narzędzi. Bycie 

artystą w tamtych czasach wymagało również dużo 
cierpliwości. „Kiedyś tworzyły dłonie. Teraz projekt powstaje 
na komputerze” – zaznacza nasz rozmówca.

Jako student był bardzo utalentowany i zdolny. W czasie 
studiów odbył podróże do Grecji, na Kretę, do Wiednia, 
Moskwy i Paryża. Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Stanisław Biżek dostał propozycje pracy na 
uczelni w Krakowie i w Poznaniu, jak wspomina Pan 
Stanisław: „Miałem kolegę, który rok wcześniej skończył 
studia i był asystentem. Widziałem jak nie miał gdzie mieszkać 
i nocował u znajomych. Ponieważ w tamtych czasach nie było 
mowy o asystenckich akademikach, a asystent był biedakiem 
i nie było go stać na wynajem jakiegoś lokum. Miałem już dość 
takiego życia i tych bidulców. Podczas studiów byłem na 
plenerze w Szczecinie. Miasto mi się spodobało. Napisałem do 
ówczesnego Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego. Odpisał, że są tu dla młodych adeptów 
sztuki możliwości. W Szczecinie dostałem mieszkanie 
z Urzędu Miejskiego” – wspomina Pan Stanisław.

I tak Stanisław Biżek swoje życie od 1964 roku związał ze 
Szczecinem. Pan Biżek był jednym z tych, który wykonał 
pierwszy wielki monument w powojennych dziejach Pomorza 
(współautor monumentu 1000-lecia bitwy pod Cedynią). Na 
szczególną uznanie zasługuje ogromny dorobek Pana 
Stanisława jako artysty w formach rzeźbiarskich 
i medalierstwie, w których upamiętnił wiele wybitnych postaci 
(polskich noblistów) oraz „zapisał” w rzeźbie wydarzenia 
swoich czasów. W swym dorobku ma dziesiątki wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, liczne 
prestiżowe nagrody. Artysta, jak piszą o nim znajomi to osoba 
o ogromnej charyzmie, 
osoba twardo stąpającą po 
ziemi, a jednocześnie 
romantyczna.  Każde 
d z i e ł o  N a s z e g o 
R o z m ó w c y  j e s t 
fragmentem zapisu jego 
życiowych zmagań. Jest 
twórcą wielu pomników 
wykutych w kamieniu, 
r z e ź  p l e n e r o w y c h 
wyciosanych z drewna, 
setek  plakiet,  tablic 
i  m e d a l i  o d l a n y c h 

w brązie. Stanisław Biżek doświadczył wiele życiowych 
trudności, dobrze wie, że życie jest walką z przeciwnościami 
losu. Dlatego w swoich dziełach przekazuje odbiorcy ważne 
prawdy o życiu, przemijaniu, zmaganiach z losem.

Jak wspomina Pan Stanisław: „mnie się udawało, bo 
spotykałem na swej drodze wspaniałych ludzi”. Na kartach 
albumu wydanego z okazji 50-lecia Jego pracy twórczej, który 
obchodził w 2014 roku, przeczytamy piękne słowa napisane 
przez artystów. Wśród nich zdanie „Staszek imponował mi 
swoim uporem, odpornością psychiczną, pracowitością i wiarą 
w słuszność swoich zmagań rzeźbiarskich oraz niesamowitą 
pasją ku radości tworzenia”. Wypracował swój niepowtarzalny, 
rozpoznawalny styl. Od lat prowadzi w Szczecinie swoją 
działalność społeczną, gdzie zajmuje się animacją kultury. Jego 
pracownia to pierwsza w Polsce pracownia rzeźbiarska 
wybudowana od podstaw przez spółdzielnię.

Pan Stanisław ma ciągle nowe pomysły, tworzył i tworzy 
historię Szczecina wpisując w nią ludzki los, kruchy los 
w trwałym materiale rzeźby. To, co zapamiętał w dzieciństwie 
powraca w jego pracach. W rodzinnej miejscowości, tak dziś, 
jak dawniej szumią drzewa, a wiatr jeszcze długo będzie 
powracał do wzgórz, tych  pagórków Wierzchowisk.

… Lata powojenne. Widzimy jakby przez mgłę, jakby sen, 
jak Stanisław Biżek jako chłopiec biegnie na lekcje do szkoły. 
Mija wiejskie zagrody, łąki i staw, biegnie po piaszczystej 
ziemi, po wiejskiej drodze, słońce swymi promieniami oświetla 
jego młodzieńczą twarz. Towarzyszył mu smutek i trudny dla 
niego czas. Czasy obecne – rok 2014. To Jubileusz 50-lecia 
pracy twórczej Pana Stanisława. To Szczecin. Dziś jest artystą 
międzynarodowej sławy. Autor wielu prac rzeźbiarskich 
i pomników m. in. rzeźby plenerowej w Szczecinie, Pomnika na 
Cmentarzu Wojskowym w Kamieniu Pomorskim, pomnika 
Osadnikom w Chojnie, jak również pomniki w: Myśliborzu, 
Dębnie Lubuskim, Łobzie. Rzeźby w: Międzyzdrojach, 
Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Legnicy. W Niemczech: 
Binz, Kuhlungsborn, Albeck, Behringen. Współautor pomnika 
1000-lecia bitwy pod Cedynią. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzealnych i galeriach m. in. Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, 
Muzeum w Chorzowie, Muzeum Okręgowym w Lublinie, 
Galerii ZAR w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą: w Niemczech, Szwecji, Danii, Czechach, Anglii, 
Włoszech, Francji, USA. Odznaczony Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju”, odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury”, Medalem 40-lecia PRL, Medalem 30-lecia „Gryf 
Pomorski”, Zlotą Honorową Odznaką Towarzystwa Przyjaciół 
S z c z e c i n a ,  Z ł o t ą  O d z n a k ą  H o n o r o w ą  G r y f a 
Zachodniopomorskiego, Medalem za Zasługi dla Miasta 
Szczecina oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

Dorota Kozdra

„Do tych wzgórz, do tych pagórków …” – powraca Stanisław Biżek 
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Zmartwychwstanie

Wczesnym rankiem po Szabacie
kiedy jeszcze ciemność trwała,

biegnie Maria – Magdalena
gdzie znajdował się grób Pana

Staje, patrzy grób jest pusty
w grobie porzucone chusty,

na kamieniu Anioł siada
PAN Zmartwychwstał – Mdleją straże, popłoch wielki

jasność wielka z grobu bije,
obok kamień odrzucony

JEZUS powstał !  Z nami ŻYJE !

W Rezurekcji idzie z nami
z swoim Synem MATKA święta

jest radosna, Syn Zmartwychwstał
idzie z Ludem uśmiechnięta  

Radość wielka JEZUS ŻYJE !
już GO więcej grób nie kryje
przezwyciężył śmierci szale
dziś przed nami ŻYWY staje

Za Twą Miłość do nas Panie
za Twą mękę i konanie

za Twe święte zmartwychwstanie
dziękujemy Ci Panie

 
Janina Oleszko – Biała Druga

Złoty Jubileusz - 50 lat artystycznej twórczości
w szczecińskim Grodzie
snuje się myśl
wyobraźnia podsuwa obrazy

To ten Stasio
co boso w połatanych portkach
po wierzchowskich pagórach biegał za  chrabąszczami
ten Stasio marzył
nad przejrzystą Sanny wodą źródlaną
i stawów  taflami
a w nich złotem mieniącymi się karpi grzbietami
To ten sam Stasio
co żył z biedą w przyjaźni
i czasami zamiast kromki chleba
napełniał się wzniosłymi marzeniami
To ten Stasio co wziął za kark los swojego życia
i odważnie szedł do przodu
a z efektów przed sobą i przed Bogiem się rozliczał
To ten Stasio wiejski chłopak
w Lublinie Liceum plastyczne zaliczył
a potem
Akademię Sztuk Pięknych w Królewskim Krakowie
swoją osobą i artyzmu talentem zachwycił
Nie obca Mu była światowej sztuki kultura
pejzaże przecudne plenery galerie muzea
z których coś zyskał coś zostawił w darze

Dumą nas napawa
że za bogate osiągnięcia w 2018 roku otrzymał od Ministra
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”

Dzisiaj po 50 latach trudu potu i mozołu
trudno nam wszystkie dzieła i prace wymienić policzyć ocenić
więc pomocą niech będzie Twój „Jubileuszowy Katalog”
w dystyngowanej i strojnej okładce – sukience
I może łza Stasiowi dyskretnie zwilży oczy
gdy dziękuje Rodzicom za życie i na życia wzorce

ludziom za przyjaźń za rady
i Bogu za spełnione sny  marzenia

Na świętowanie Złotego Jubileuszu
pragnę z serca złożyć najszczersze życzenia
niech przez następne lata
twórczy fenomen z zasłużonym odpoczynkiem się splata
niech oczy patrzą
uszy bogiń sztuki słuchają
ręce z wprawy nie wypadają
a serce dalej
tak po ludzku czuje i kocha i uśmiech rozsiewa
bo to Twoja Stasiu - Artysto największa zaleta

Przez Orędownika Świętego Stanisława
niech Pan Błogosławi jak Błogosławił
Anioł Stróż prowadzi jak prowadził
byś w czerstwym zdrowiu
wszystkie kamienie trudu na swej drodze
w brylanty dobra i piękna przemieniał
Niech Matka Najświętsza
Królowa Niebios a nasza Mama
wyprasza zdrowie i wszelkie Łaski
u swego Syna a naszego Pana

Kuzynie Stasiu
tych skromnych słów krocie
pragnę przesłać zamiast wiązanki róż
bo zapisałeś się głęboko
w moim  sercu i pamięci na zawsze już
Z serdecznym pozdrowieniem
przekazuję gratulacje i serdeczne życzenia na każdy dzień
Szczęść Boże

Teresa Duda, Janów Lubelski 2014 rok

Ps. Stanisław Biżek ur. 14.11.1938 roku w Wierzchowiskach

Złoty Jubileusz Twórczości Stanisława Biżka Artysty-Rzeźbiarza 

Dzień Kobiet przygotowany przez Zarząd Powiatowy 
Prawa i Sprawiedliwości ma swoją tradycje i swój filmowy 
charakter. To już szósty rok Panie tego dnia zostają zaproszone 
do Janowskiego Ośrodka Kultury na seans filmowy. 
Wyjątkowo w 2019 roku, Panie zostały zaproszone na 
muzyczną podróż, tzn. Na koncert Jana Kondraka.

Co roku serwowany jest interesujący program muzyczny. 
Panie zostają obdarowane również słodyczami, kwiatem, czy 
najpiękniejszymi życzeniami.

W tym roku Zarząd Powiatowy PiS zaprosił Kobiety na 
film o życiu Marii Curie – Skłodowskiej i na komedię 
obyczajową „Jak zostać gwiazdą”.  Ze względów 
epidemiologicznych były dwa seanse filmowe w Janowskim 
Ośrodku Kultury.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Tomasz Krzysztoń

Filmowy Dzień Kobiet 

Już  od  począ tku  marca  mężczyźn i  z  Łążka 
Garncarskiego zaczęli przygotowania jak uszanować 
kobiety, aby w Dzień Kobiet Panie ze wsi wiedziały, że mają 
szarmanckich chłopaków. 

Padły pierwsze pomysły oraz sposób na ich 
sfinansowanie. Wśród pomysłów wygrała laurka 
z życzeniami dla każdej kobiety oraz tort. Sposobem na 
znalezienie środków była powszechna znana wśród 
mężczyzn  zrzuta po piątce na Tort.

Tort (dla wszystkich do podziału) został przekazany na 
ręce Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich. Odbyła się 
okolicznościowa degustacja. Bardzo smaczna. Ocena nie 
mogła być inna gdyż tort „chłopcy sami go piekli”.  

Dodatkowym skutkiem obchodów Święta Kobiet jest 
powstanie w Łążku Garncarskim zespołu Męskie Zgranie.

Jan Jarmuziewicz 

Męskie Zgranie 
na Dzień Kobiet 

w Łążku Garncarskim 
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W planie inwestycyjnym na 2021 rok zaplanowano wiele 
zadań, które będą kontynuowane. Mowa chociażby 
o kompleksowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum 
na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie 
Lubelskim, czy kontynuacji prac, które związane są 
z przebudową rynku wraz z dworcem. W tym roku zostanie 
dokończone uzbrojenie ponad 50 ha terenów inwestycyjnych 
na Janowskiej Strefie Inwestycyjnej poprzez budowę ulicy 
Inwestorskiej. W ten sposób gmina będzie przygotowana na 
ulokowanie inwestorów: małych, średnich i dużych. Będzie 
również kontynuacja budowy remizy w Ujściu.

Jeśli chodzi o rewitalizację rynku, przypomnijmy, że 
3 marca br. nastąpiło wznowienie zadań budowlanych. Obecnie 
na ukończeniu są prace związane z wykonywaniem peronów 
wjazdowych dla busów/autobusów oraz wykonywana jest ul. 
Rynek. Następnie gmina będzie się starać w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych o zajęcia pasa drogowego. Ponieważ 
będzie wybudowana nowa sygnalizacja świetlna, która zapewni 
bezpieczeństwo i płynne wjeżdżanie busów i autobusów 
z Rynku w ulicę Zamoyskiego. Będą również przebudowane 
chodniki ze względu na fakt wymienienia instalacji 
oświetleniowej. Ze względu na fakt, iż większość drzew w 
rynku jest w bardzo złym stanie zdrowotnym, gmina również 
planuje wymianę tych drzew na nowe..

Przypomnijmy, że pierwszy etap rewitalizacji Janowa 
Lubelskiego związany z przebudową Rynku i budową nowego 
budynku dworca (mowa o pracach rozbiórkowych) rozpoczął 
się w lipcu 2019 roku. W ubiegłym roku wybudowano budynek 
dworca wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami 
sanitarnymi oraz elektrycznymi. Planowane zakończenie prac 
to koniec 2021 roku.

Nowy budynek dworca będzie obiektem o nowoczesnej 
bryle z przeszkleniami. We wnętrzu znajdować się będzie min. 
poczekalnia, kawiarnia, toalety. W przyszłości plac rynku 
posłuży jako miejsce integracji, spotkań, imprez kulturalnych. 
Zachowane zostaną funkcję targowe rynku - handel 
koszyczkowy (ławki będą pełnić jednocześnie funkcje stołów 
do handlu). Ponadto zostaną zaprojektowane nowe kramy 
składane do handlu okazjonalnego. Ponadto Rynek zyska nową 
nawierzchnię z fontanną posadzkową, ławki. Zostaną 
nasadzone kwiaty i drzewa.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Budowa nowego obiektu dworca 
autobusowego wraz z przebudową 

układu komunikacyjnego i płyty głównej

W tym roku  rozpoczną  s i ę  p race  związane 
z modernizacją ciągu pieszo – rowerowego (mostu) i pergoli 
nad budynkiem ZOOM NATURY.

Przetarg jest w trakcie opracowania. Na oba projekty 
gmina uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, jak 

r ó w n i e ż  z  R z ą d o w e g o 
programu jakim jest Fundusz 
Inicjatyw Lokalnych. Po 
naradzie z Radnymi Rady 
Miejskiej, gmina podjęła 

decyzje co do materiału 
i technologii, która będzie 
bardzo odporna na warunki 
zewnętrzne: temperaturę 
i wilgoć. Biuro projektowe 
zaproponowało np. w kwestii 
p e r g o l i ,  a b y  b y ł a  o n a 
żelbetowa z metalowymi 
linkami po których będzie piął 
się bluszcz. Jeśli chodzi 
o most, gmina zrezygnowała 

z drewna, które w warunkach takich jak wilgoć, musiałby 
wymieniane. W miejscu drewna będzie kompozyt, który 
wyglądem przypomina drewno, jednakże jest odporny na 
wilgoć. Wymienione będą również balustrady mostu 
z drewnianych na stalowe (ocynkowane).

Na wyżej wymienione zadania tj. na modernizację ciągu 
pieszo – rowerowego (mostu) i pergoli nad budynkiem 
ZOOM NATURY, gmina ogłosi wkrótce przetarg. Prace 
zostaną wykonane w tym roku.

Dorota Kozdra

Prace na terenie Parku ZOOM NATURY 
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W ramach programu rewitalizacji planowana jest także 
przebudowa Parku Misztalec. Przypomnijmy, że głównym 
celem programu rewitalizacji jest formułowanie potrzeb 
i oczekiwań różnych grup społecznych. Szczególną uwagę 
zwrócono na poprawę poziomu jakości życia i bezpieczeństwa.

Głównym celem rewitalizacji parku będzie urządzenie tego 
miejsca jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej 
z elementami zielonymi.

Park Misztalec wymaga nie tylko poprawy wizualnej, ale 
również remontu technicznego związanego z oczyszczaniem 
zbiornika. Koncepcja zakłada niwelację zbiornika wodnego 
i jego odmulenie bez pogłębienia, do maksymalnej głębokości 
2 m  - będącej jego pierwotną głębokością. Na brzegach 
zbiornika zostaną wyremontowane trzy „zejścia do wody”: od 
strony zachodniej, północnej i wschodniej. Do nich 

zaprojektowane będą dojścia z kostki brukowej. Planuje się 
zamontowanie fontanny pływającej posiadającej ciągły rytm 
pracy, która poza poprawą atrakcyjności również ma bardzo 
ważną rolę napowietrzenia wody. Nowym elementem będzie 
stworzenie rabaty z gatunków roślin współgrających 
z krajobrazem wodnym.

Prace związane z rewitalizacją Parku Misztalec dotyczyć 
będą zbiornika wodnego, alejek, oświetlenia, monitoringu, 
remontu schodów (od strony dawnego cmentarza 
prawosławnego). Na rewitalizację Parku Misztalec gmina 
planuje ogłosić przetarg w kwietniu.

Na zamieszczonych zdjęciach przedstawiamy koncepcje 
rewitalizacji Parku Misztalec oraz obecny stan.

Dorota Kozdra 

Park Misztalec – przebudowa. 
Pierwsze prace rozpoczną się w tym roku

W budżecie gminy Janów Lubelski na 2021 rok, dominują 
trzy kategorie wydatków inwestycyjnych. Pierwsze wydatki 
związane są z rewitalizacją miasta. To m.in. dokończenie 
przebudowy dworca i rynku, rozpoczęcie modernizacji Parku 
Misztalec, przebudowy parkingu przy ul. 14 Czerwca 
(budowa tego parkingu z pewnością wpłynie na warunki 
parkowania w centrum miasta), modernizacja ciągu pieszo – 
rowerowego (mostu) i pergoli nad budynkiem ZOOM 
NATURY, utworzenie Klubu Seniora w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, czy budowa Skapeparku. Drugą kategorią jest 
ochrona środowiska. To projekt dotyczący montażu instalacji 
solarnych i paneli fotowoltaicznych. W tej kategorii jest 
również wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. 
Trzeci kategoria związana jest z oświatą. Mowa m.in. 
o dokończeniu kompleksowej modernizacji budynku po 
byłym gimnazjum, czy budowa kompleksu sportowego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim.

Rekreacyjnie i sportowo
Natomiast z myślą o młodzieży gmina zamierza wybudować 
Skape Park. Nie będzie to jedyne zadanie, którego realizacja 
przyczyni się do aktywności fizycznej naszych mieszkańców. 
Kolejnym zadaniem będzie budowa kompleksu sportowego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim, 
czyli boiska do piłki nożnej typu Orlik z oświetleniem, 
ogrodzeniem i bieżnią oraz  sztucznego, mobilnego 
lodowiska, czy boiska wielofunkcyjnego z opcją kortów do 
tenisa ziemnego.

Nowe zadania
Wśród wielu inwestycji przewidziano rozpoczęcie prac 

dotyczących scalenia Osiedla Zaolszynie, wymianę 
centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1, budowy 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu 
Nauczyciela.

Dokumentacja techniczna
 Znaczna pula środków przeznaczona zostanie na różnego 

rodzaju dokumentacje techniczną. Wspomnieliśmy 
o drogowej, oświetleniowej, w planach także jest 
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
rewitalizacji budynku powięziennego, kompleksowej 
modernizacji stadionu miejskiego, sali sportowej przy 
Publicznej Szkole podstawowej w Białej Drugiej, 
zagospodarowania terenu przy Ośrodku Pomocy Społecznej, 
zagospodarowanie terenu „Janowskie Źródliska” oraz 
skweru pomiędzy przedszkolem, a kościołem pw. Św. 
Jadwigi Królowej.

Dorota Kozdra

Nowy rok i nowe inwestycje

Eko – Energetyczna gmina to projekt dotyczący 
odnawialnych źródeł energii, w ramach którego zostanie 
zainstalowanych 417 instalacji fotowoltaicznych i 30 
instalacji solarnych. Dotychczas gmina zamontowała 1649 
instalacji solarnych oraz 448 pieców ekologicznych na 
biomasę.  Obecnie jest sporządzana lista podstawowa na 
montaż instalacji fotowoltaicznych. Z tej listy niektórzy się 
wypisują, kolejni zaś się zapisują. Nowe osoby, które 
zapisały się na listę będą mieć wykonywaną dokumentacje 
projektową. W najbliższym czasie projektant będzie taką 
dokumentację przygotowywał. Międzyczasie gmina 
podpisuje umowy z mieszkańcami i przygotowuje się do 
przetargu na montaż instalacji.

Drugim projektem wpisującym się w program ochrony 
środowiska jest  wymiana oświetlenia na energooszczędne 
typu LED (w całej gminie) tj. około 1800 lamp.  Na wyżej 
wspomniane zadania gmina Janów Lubelski uzyskała 
dotacje ze środków Unii Europejskiej. Obecnie gmina jest w 
trakcie przygotowania dokumentacji na szaty sterujące 
oświetleniem drogowym.

Oprócz wymiany oświetlenia na energooszczędne typu 
LED w całej gminie (około 1800 lamp), nowe oświetlenie 
pojawi się w Białej Drugiej, Łążku Ordynackim, Łążku 
Garncarskim oraz przy ulicy Brzozowej, przy ulicy 
Partyzantów, przy ulicy Okopowej, jak również zostanie 
zmodernizowane oświetlenie na Osiedlu przy ulicy 
Wiejskiej. Będą również trwały prace nad przygotowaniem 
p r o j e k t ó w  t e c h n i c z n y c h  b u d o w y  o ś w i e t l e n i a 
w miejscowości Biała Pierwsza, Zofianka Górna, Momoty 
Górne oraz przy ul. Bocznej Okopowej i przy ul. Ochotników 
Węgierskich.

Dorota Kozdra

Inwestycje gminy: fotowoltaika, 
solary, oświetlenie
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Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej 
zostało afiliowane do Bazyliki Santa Maria Maggiore 
w Rzymie.

Dla odnowienia więzi duchowych z Papieską Bazyliką 
Matki Bożej Większej  zachodzi potrzeba nawiązania 
szczególnej więzi duchowej i imiennego wyróżnienia 
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej 
i  Różańcowej w Janowie Lubelskim w Diecezji 
Sandomierskiej – napisał kardynał Stanisław Ryłko, 
Archiprezbiter Bazyliki Matki Bosej Większej.

Z inicjatywy bpa Krzysztofa Nitkiewicza została 
wystosowana prośba ks. Tomasza Lisa, proboszcza 
maryjnego sanktuarium w Janowie Lubelskim do ks. kard. 
Stanisława Ryłki, Archiprezbitera Papieskiej Bazyliki, aby 
włączył janowską świątynię „w duchową więzi” 
z najstarszym kościołem poświęconym Najświętszej 
Bogurodzicy, Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej 
w Rzymie. Do prośby biskupa i proboszcza została 
dołączona historia świątyni, łaskami słynącego obrazu 
i maryjnego kultu w Janowie Lubelskim. Kult ten związany 
jest z objawieniami maryjnymi jakie miały miejsce w 1645 r.

Dnia 16 grudnia ks. kard. Stanisław Ryłko jako 
Archiprezbiter Bazyliki Matki Bosej Większej podpisał 

dokument afiliacji czyli nawiązania szczególnej więzi 
duchowej  i imiennego wyróżnienia janowskiego 
sanktuarium nadając jej równocześnie przywilej odpustów 
przysługujących samej Bazylice Najświętszej Marii  Panny.

- Wierni bowiem mają zwyczaj nawiedzać wspomnianą 
Świątynię  i kierując się szczególną miłością oddają część 
Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy, słusznie uważając, że 
ta pobożność  rzeczywiście przyczynia się  do poprawy 
życia duchowego i do wysiłku, by czynić postępy w cnotach, 
zwłaszcza w Wierze, Nadziei i Miłości wobec Boga i braci. 
Owoc daru odpustu zupełnego wymaga nadto wyzbycia się 
wsze lk iego  p rzywiązan ia  do  g rzechu ,  a  t akże  
intensywniejszego wzrostu pobożności w duszy. Aby wierni 
dobra te mogli rzeczywiście uzyskać, ci, którym powierzono 
troskę o to Sanktuarium, niech zatroszczą się aby 
odpowiednia ilość spowiedników była do dyspozycji 
wiernych – czytamy w specjalnym dekrecie.

Akt nadania odpustów potwierdziła Kuria Rzymska. – 
Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień 
udzielonych przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego 
z wielką radością przyjęła przedstawione prośby i udziela 
możliwości uzyskania Odpustu zupełnego po wypełnieniu 
zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia 

święta i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca 
świętego) dla wiernych szczerze żałujących za swoje 
grzechy, którzy będą uczestniczyć w jakichkolwiek świętych 
obrzędach, lub przynajmniej odmówią modlitwę pańską 
i wyznanie wiary w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
Łaskawej Różańcowej
 w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej 

(5 sierpnia);
 w święto tytularne tegoż Sanktuarium; c.- w uroczystości 

Najświętszej Marii Panny;
 raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez każdego 

z wiernych;
 ilekroć wierni odbędą do tego miejsca, kierując się 

pobożnością, zorganizowaną pielgrzymkę.
Niniejsze ma ważność na zawsze.  Żadne prawa 

przeciwne nie mogą stać temu na przeszkodzie – czytamy 
w wydanym dokumencie.

Ks. Tomasz Lis – Proboszcz Parafii 
pw. Św. Jana Chrzciciela

Źródło: 
https://sandomierz.gosc.pl/doc/6714965.Wyroznienie-dla-

janowskiego-sanktuariu

Wyróżnienie dla janowskiego sanktuarium 

Na zadane pytanie dlaczego czytamy, najczęściej 
możemy usłyszeć m.in. takie odpowiedzi: aby miło spędzić 
czas wolny, dla relaksu, przyjemności, pogłębienia wiedzy, 
poprawy nastroju, samopoczucia, poznawania innego 
świata, spełniania marzeń o dalekich podróżach itp. … 
Właśnie takie dalekie podróżowanie, podróżowanie 
w czasie, niczym wehikułem do lat powstawania naszego 
miasta Janowa Lubelskiego może nabrać nowego wymiaru 
i znaczenia. Zagłębianie się w teksty historyczne, 
przeglądanie zachowanych, archiwalnych dokumentów 
zobowiązuje właśnie nas potomnych, abyśmy je poznawali 
i przekazywali  prawdę historyczną o regionie kolejnym 
pokoleniom.

Poprzez inicjowanie różnych akcji czytelniczych 
promujących czytanie, rozwijających czytelnictwo okazuje 
się, że dotarcie do literatury o regionie może być utrudnione 
nie tylko z powodu jej braku, lecz spowodowane także 
sposobem dotarcia do niej. Niewiarygodne dzisiejsze tempo 
przekazu treści nowymi narzędziami komunikacyjno-
informacyjnymi może być także, w tym wypadku, 
wartościowe. Czy dotrzemy do tekstu sami, czy podany 
zostanie on za pomocą mediów, ważne okazuje się samo 
dotarcie i poznanie źródła. Temu poniekąd ma służyć akcja 
Po prostu czytaj! Do trwającej akcji, zainicjowanej przez 
Bibliotekę Pedagogiczną, włączają się znakomite osoby, 
mieszkańcy Janowa Lub., osoby związane z Janowem 
(nawet spoza granic kraju) i poprzez swój udział promują to, 
że warto poznawać swoje korzenie, historię, wartości 
kulturowe miejsca, w którym  urodziliśmy się, żyjemy itp. 

Pomysłodawcy akcji mają 
nadzieję, że spotka się ona 
z pozytywnym  odbiorem 
i zainteresowaniem. Jeśli po 
ki lku odcinkach,  f i lmiki 
z osobami czytającymi teksty 
o  J a n o w i e  p o d a j e m y 
w  o d c i n k a c h ,  z a p y t a n i 
ponownie dlaczego warto 
czytać  us łyszymy:   aby 
p o s z u k i w a ć  p r a w d ę 
h i s t o r y c z n ą  i  w i e d z ę 
o  r e g i o n i e ,  u c z y ć  s i ę 
patriotyzmu, dostrzec wartości 
p r z y j a ź n i  p o m i ę d z y 
regionami, narodami, wziąć 
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a 
pochopne  ocen ian ie  n ie 
u w z g l ę d n i a j ą c  ź r ó d e ł , 
dowartościować swoje miejsce 
zamieszkania i pochodzenie… 
- stwierdzimy, że warto było 
tym się zająć.

Jeśli to działanie biblioteki pozyska odbiorców, zwiększy 
poczytność literatury regionalnej (literatury w ogóle) to 
będzie zasługa nas Wszystkich, przyjęta z wielką 
przyjemnością  ze strony biblioteki.

Filmowe poczynania prosimy śledzić zaglądając na 
Facebooka Biblioteka Pedagogiczna Janów Lubelski 

( )https://www.facebook.com/agnieszka.lesnik.1238
Zapraszamy!
Wszystkim biorącym udział w akcji, oglądającym 

nagrania (nawet z przymrużeniem oka) serdecznie 
dziękujemy!

Biblioteka Pedagogiczna w Janowie Lubelskim

380-lecie powstania Janowa Lubelskiego. 
Wspólnie odkrywamy swoje korzenie. Po prostu czytaj! 
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Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni to pod takimi 
synonimami określamy bohaterów antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i  reżimowi komunistycznemu. 
W literaturze spotkamy również określenie Żołnierzy Drugiej 
Konspiracji.

Janowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych rozpoczęły się od Mszy Świętej w Janowskiej 
Kolegiacie odprawionej przez Proboszcza Ks. Kanonika 
Tomasza Lisa. Przed rozpoczęciem wspólnej modlitwy Ks. 
Tomasz Lis odczytał listę Żołnierzy Niezłomnych 
pochodzących z Janowa Lubelskiego i okolic.

W uroczystej Mszy Świętej, której patronowała Grupa 
Rekons t rukcy jno  –  H i s to ryczna  p łk  Tadeusza 
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze udział wzięły władze 
parlamentarne i samorządowe: Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm 
RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – 
Wicestarosta, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu, 
Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, Czesław 
Krzysztoń – Zastępca Burmistrza, Bożena Czajkowska – 
Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele służb mundurowych, 
mieszkańcy Janowa Lubelskiego.

Uroczystości tegoroczne były dość skromne. Po Mszy 
Świętej przeszliśmy na janowski rynek. Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej im. Tadeusza Zieleniewskiego oddała salwę 
honorową, odegrano Hymn Państwowy. Delegacje 

i przedstawiciele samorządów, szkół 
i instytucji złożyli wieńce przy 
kamieniu  pamięci  Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych I-ego 
Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi 
Lube l sk ie j .  Po  zakończen iu 
u roczys tośc i  Je rzy  Bie leck i 
podziękował wszystkim za udział w 
uroczystości.

Ranga janowskich uroczystości 
podkreślona została przez udział 
Grupy Rekonstrukcyjnej oraz licznie 
zgromadzonych harcerzy, którzy 
pełnili warte przy kamieniu pamięci.

W  i m i e n i u  j a n o w s k i e g o 
samorządu  hołd  Żołn ierzom 
Niezłomnym oddał Burmistrz 
Krzysztof Kołtyś, Zastępca Czesław 
Krzysztoń, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Jarosz oraz 
Radni  Grażyna Kuśmierczyk 
i Andrzej Czaja.

Przypomnijmy, że 1 marca to data symboliczna, która 
nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na 
warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na 
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie 
Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, 
Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

1 marca Janów Lubelski upamiętnił 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Od lewej: Czesław Krzysztoń, Andrzej Czaja, Krzysztof Kołtyś, Henryk Jarosz

Od lewej: Czesław Krzysztoń, Jerzy Bielecki, Jan Frania, Andrzej Czaja, 
Jan Czaja, Paweł Golec

Od lewej: Grzegorz Krzysztoń, Artur Pizoń, Michał Komacki
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W piątek 19 lutego stosując się do zasad pandemii odbył 
się wernisaż bardzo artystycznej oraz nietypowej wystawy 
fotograficznej. Twórcami jej są młodzi artyści fotografowie na 
co dzień pracujący jako nauczyciele fotografii. Krzysztof 
Szlapa wykładowca fotografii na Wyższej Szkole Filmowej 
im. K. Kieślowskiego w Katowicach i Kamil Myszkowski 
doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a pracujący 
w dziale digitalizacji Muzeum Śląskiego. Wykład 
wprowadzający w temat wystawy „Obrazy metafor” - 
„Fotografia jako medium” przeprowadziła dr. Justyna Budzik 
– badawca fotografii i filmu oraz wykładowca fotografii na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wśród Dostojnych 
Gości wernisażu zauważyłem Księdza Kanonika Janowskiego 
Sanktuarium - Tomasza Lisa, Burmistrza Janowa Lubelskiego 

– Krzysztofa Kołtysia, delegacje Grup Fotograficznych 
z Kraśnika, Tarnobrzega. Całe spotkanie można było 
bezpośrednio oglądać gdyż było transmitowane. Z tej formy 
uczestnictwa skorzystało dużo osób –  między innymi 
Towarzystwo Fotografów Artystycznych z Ditroit – USA. 
Muzycznie chwile wypełniał zespół „Północ Południe” 
z Zamościa grając bardzo spokojnie standardy rockowe.

O czym jest wystawa? To historia fotografii widziana 
i prezentowana przez Krzysztofa i Kamila. To czym jest, czym 
była ta bardzo powszechna dziedzina życia artystycznego. 
Temat wystawy został wybrany celowo. Właśnie 14 lutego 
2014 roku nasza placówka Muzeum Fotografii w Janowie 
Lubelskim dołączyła do Rodziny Muzealnej. Ówczesny 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan 

Zdrojewski zatwierdził regulamin naszego Muzeum i wpisani 
zostaliśmy na listę Polskich Muzealników. To już 7 lat temu 
a wydaje się, że tak niedawno. Podsumowanie tych siedmiu lat 
to myślę, że jest temat na kolejny artykuł.

Wystawa zagościła w naszej Galerii Muzealnej przy 
Muzeum Fotografii aż do początku kwietnia. Bardzo dziękuję 
Księdzu Kanonikowi za relację z wystawy w Gościu 
Niedzielnym, Markowi Niesiadka za reportaż w prasie 
lubelskiej oraz internecie, Radkowi Czubie za prezent do 
Muzeum. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo 
działania naszej Galerii, Muzeum oraz Fundacji Muzeum 
Historii Fotografii w Janowie Lubelskim.

Antoni Florczak

Wernisaż Kamila Myszkowskiego i Krzysztofa Szlapa 
w Galerii Muzealnej przy Muzeum Fotografii 

ZIEMIO JANOWSKA
Kto mieszkał w Jej domku
na Jej Pagórku choć jeden rok
nie obroni się przed potrzebą
mówienia o Niej
a kto mieszkał tu dłużej z miłości
musi chwycić za pióro
i oby napisał literką będzie o Niej

Z Jej prochu powstałem
w Jej proch się obracam
Czas wyspowiadać się Jej
z całego życia z całego serca
Powiedzieć Jej prawdę
Dla mnie jesteś Świętością
Mówi jeden z najstarszych mieszkańców
Jej domku

Na początku pochwalam Cię
Kiedy byłem jeszcze dzieckiem
Była wojna to już Cię uprawiałem
Pieściłem bronowałem
a Ty w zamian bułką sokiem odpłacałaś
a ja Cię za szyję trzymałem
Jak byłem młodzieńcem wielce szanowałem
Lekko po Tobie stąpałem

Ziemio mojego życia
moich snów i marzeń
jak mama byłaś dla mnie
czule gościnna
z dawania domu mleka chleba
w moim świecie wielka cudowna jedyna

                                                           Verte

Mój podeszły wiek
wspomnieniami biegnę do Ciebie
jak ptak do ciepłych krajów
do miejsc swoich ojców powracam

Kraino partyzantów
mlekiem i miodem dla nich płynąca
Najlepiej przez nich znana
Najbardziej kochająca

Ziemio Janowska !
Byłaś szeroko im tu gościnna

z dawania domów swych synów najwięcej
w świecie walk o Wolną Polskę słynna

Tu drzewa nakryły dachem im stoły
Łąki w dzbanuszki miód wlały goły
Knieje myśliwską kiełbaskę grzały
Pola od Momot ciepły chleb dawały

Dziś gdy jestem stary, a Ty zatruta
na chwilę rozstajemy się ze sobą
Żegnam Cię do zobaczenia całuję Cię
jak w stułę po spowiedzi
jak przystoi na Twego syna

Biorę lniany woreczek
ze zdrową drobiną Twoją
i kładę sobie
na koniec życia
pod swoją głowę.

Marian Tyra z Białej Pierwszej

Życzenia świąteczne

Składam  życzenia

Starostom 
i Ich Pracownikom,

Burmistrzom 
i Ich Pracownikom, 

przemiłym Paniom Redaktorkom od 
wiedzy

oraz Panu Posłowi 
Jerzemu Bieleckiemu

Błogosławieństwa 
BOŻEGO SYNA BOŻEGO 

ZMARTWYCHPOWSTAŁEGO.

Również zdrowia w dobie okresu dla 
wszystkich tak niebezpiecznego.

Marian Tyra
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Jest laureatką konkursów kulinarnych ogłoszonych podczas 
Festiwalu Kaszy Gryczaki (aż 4 Super Gryczaki), jej 
różnorodne prace dotyczące rękodzieła zdobywają uznanie 
podczas konkursów. Jej pasją jest także ogród i to ogród 
działkowy. Barbara Kapusta należy do tych osób, które potrafią 
„zrobić coś z niczego”. Po raz pierwszy z papierową wikliną 
Pani Barbara zetknęła się przeszło 10 lat temu. Stan jej zdrowia 
nie pozwalał na wykonywanie pracy, toteż dni przepełnione 
powrotem do zdrowia i normalnego funkcjonowania stały się 
dla naszej rozmówczyni powodem, aby odkryć w sobie wiele 
pasji. Od małego koszyczka z papieru zaczęła się przygoda 
z rękodziełem i nie tylko…

Początkowo Pani Barbara nieśmiało zaczęła tworzyć 
i uczestniczyć w wielu konkursach ogłoszonych przez Janowski 
Ośrodek Kultury czy Muzeum Regionalne. Z niedowierzaniem, 
że jej prace mogą zainteresować Jury. Toteż jej zamierzenia 
przeszły najśmielsze oczekiwania.  Szybko okazało się, że jej 
rękodzieła są oryginalne, piękne i wykonane z sercem, 
subtelnością.

Papierowa wiklina to materiał z którego Pani Basia zaczęła 
wyrabiać wiele interesujących ozdób. Obecnie do powstawania 
swoich prac używa wiele materiałów o różnym zastosowaniu. 
To nie tylko papier, wiklina, płótno, szkło, szyszki, bibuła, 
wełna, styropian, drewno,  to także wiele prac wytworzonych 
na podstawie już takich materiałów, jak szkatułki, kubki, 
konewki.

Swój warsztat szlifowała pod okiem Lidii Tryka – instruktor 
z JOK, uczestniczyła w wielu spotkaniach Klubu Pracy 
Twórczej, ucząc się, a jednocześnie przekazywać swoją wiedzę 
innym. To dzięki Pani Lidii zetknęła się po raz pierwszy 
z techniką decoupage, a przyznać trzeba, że te spotkania 
dostarczały wiele pozytywnej energii i chęci do działania 
wszystkim uczestniczkom. Tak też Pani Basia po namowie 
znajomych wzięła udział w Międzypowiatowym Przeglądzie 
Twórczości Lokalnej w Potoku Wielkim. „Największą radość 
sprawia mi,  kiedy moje prace naprawdę zyskują 
zainteresowanie i są docenione, wtedy mam motywację do 
dalszego działania” – opowiada Pani Barbara.

Wymiana doświadczeń, jak również zetknięcie się z innymi 
twórcami ludowymi były dla Pani Basi kolejną motywacją do 
dalszego rozwoju. Toteż długo nie musiała się zastanawiać, aby 
swój warsztat rozwijać dalej, tym razem pod kierunkiem Anny 
Brankiewicz – instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Potoku Wielkim. Pod okiem Pani Ani – Barbara Kapusta, jak 

również inne uczestniczki tworzyły różne arcydziełka. 
Pracochłonne prace wymagające kreatywności i cierpliwości 
zyskują zainteresowanie. Obecnie czas pandemii uniemożliwił 
tego typu warsztaty, jednak Pani Basia nie zaprzestaje na 
tworzeniu rękodzieł, czy to świątecznych dotyczących Świąt 
Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych, czy na szczególne 
okazje i uroczystości okolicznościowe. Warto powiedzieć, że 
zmienia się technika tworzenia. Na jednych z ostatnich 
warsztatów dominowała technika Powertex (utwardzanie 
tkanin), czy sospeso to technika podobna do decoupage.

Jeśli chodzi o świąteczny motyw, u Pani Basi królują 
różnorodne stroiki, pisanki, zajączki. Wszystko wykonane 
z dokładnością, precyzją i kreatywnością. Ogrom pracy 
włożony w każdą wytworzoną rzecz świadczy o pasji Pani Basi, 
która odkrywana stopniowo jest z jednej strony wyzwaniem, 
z drugiej zaś podzieleniem z innymi pięknem otaczającego 
świata.

Słowa nie oddają tego co przedstawia obraz. Zatem 
prezentujemy prace Pani Barbary Kapusta.

Dorota Kozdra

Odnaleźć w sobie pasję. Rękodzieła Barbary Kapusta

W czwartek 11 marca 2021r. w Urzędzie Miejskim 
w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie w sprawie 
reaktywacji harcerstwa w Powiecie Janowskim, w którym 
uczestniczył Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego Pan 
Czesław Krzysztoń, Harcmistrz Tomasz Sych - Komendant 
Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz 
druhowie z Janowa Lubelskiego i okolic.

Na spotkaniu zostały określone działania, jakie będą 
wdrażane, aby jeszcze w tym roku zostały utworzone 
drużyny harcerskie na naszym terenie

Reaktywacja na ma celu odbudowę harcerstwa, które 
kiedyś prężnie działało w Powiecie Janowskim. Harcerstwo 
uczy dyscypliny, postawy patriotycznej, braterstwa, służby 
drugiemu człowiekowi, poszanowania dla przyrody, jest też 
doskonałą formą spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież.

Jeśli uda się zrealizować zamierzone cele, to już jesienią 
bieżącego roku  na uroczystości  rocznicy zakończenia 
działań obronnych Grupy płk Zieleniewskiego w Momotach  
zaprezentowane zostaną nowe drużyny, a być może nawet 
skład nowo utworzonego Hufca w Janowie Lubelskim.

Iwona Pająk

Reaktywacja harcerstwa 
coraz bliżej 
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Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie 
statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na obecne 
zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu 
umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają 
prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania 
NSP 2021 o trzy miesiące  - wówczas spis powszechny będzie 
trwał do dnia 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. 
Badanie realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie 
zaszły w procesach demograficzno–społecznych i 
ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i 
budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w 
powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 
2011-2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia 
budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania 
wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i 
województw. Ponadto są  wykorzystywane przez kluczowe 
resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony 
zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania 
przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki 
wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba 
miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby 
mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy 
mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy  stale 
mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski. Jak 
również  Polacy przebywający czasowo za granicą. 
Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia 
nie będące mieszkaniami.

Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca 
2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań, zawartych w 
formularzu można zapoznawać się pod adresem .

 Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy 
poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl już 
od pierwszego dnia spisu.

Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła 
skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na 
Infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub 
potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać  

bezpłatnie  z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie 
Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze 
s tanowisk iem  kompute rowym  umożl iwia jącym 
przeprowadzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie 
możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to 
pozwoli.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje 
się rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywiadu 
telefonicznego lub – jeśli  będzie to konieczne – 
bezpośredniego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje dane 
identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, 
który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub 
terenowego  można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię 
spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji 
„Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby 
wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na 

zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w 
ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od 
momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte 
są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma 
charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane 
osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających 
możliwość jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych 
osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez 
Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z 
zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe są 
anonimizowane.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Dane  pozyskane  podczas  sp i sów  mogą  być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służby statystyki 
publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych 
uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest 
zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie 
dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu 
Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

„Liczymy się dla Polski” . Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 8 lutego 2021 r. w województwie lubelskim rozpoczęło 
się pilotażowe przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Proces ten 
będzie trwał 6 dni i zakończy się 15 lutego 2021 r.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 
998 mieszkaniec w powiecie janowskim wybierając numer 
alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu 
stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

· szybsze powiadamianie służb ratowniczych
· eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych
· zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu
· obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców
· obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS
· możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze 
zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w 
formatce

Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu 
janowskiego ustalono na dzień 9 lutego 2021 r.

Od 9 lutego 2021 numer alarmowy 998 został przełączony do CPR

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe 
związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder 
ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje 
karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak 
groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną 
ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że 
od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje 
przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się 

osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego. Pozytywne 
skutki wypalania traw to mit.

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje 
bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co 
więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po 
przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku 
lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego 
ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa 
życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. 
Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów 
lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie 
tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie. 
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o 
ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a 
Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 
od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku 
podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który 

sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo 
zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – 
zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze 
pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat. Oprócz 
wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe 
kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest 
jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są 
przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz 
płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W 
przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę 
finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego 
płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać 
ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze 
wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie 
wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem 
płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

ARiMR

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat 



Styczeń - Marzec  2021

19.

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 
0 0 0 0 2 1 0 7 5 6  i  p o d a ć  n a z w ę 
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”

"Nakrętkowe serce" jest efektem prowadzonej od jesieni 
akcji #WkręćSięWPomaganie. Do tej akcji przyłączyła się 
Strefa Kobiet w Janowie Lubelskim oraz Urząd Miejski 
w Janowie Lubelskim. Pierwszy metalowy kosz w kształcie 
dużego czerwonego serduszka stanął obok Strefy Kobiet. Do 
serduszka można wrzucać zebrane przez siebie plastikowe 
nakrętki, aby pomóc potrzebującym. Jak informuje Iwona 
Mańka – menadżerka Strefy Kobiet: „do zbierania nakrętek 
zachęciła nas Pani Małgosia, która organizuje zbiórkę dla chorej 
Amelki. Stwierdziliśmy, że jeżeli możemy pomóc innym to 
oczywiście pomagamy”. Serce za darmo wykonał Pan 
Sławomir Roman z Modliborzyc. Strefa Kobiet zapłaciła za 
materiały. Monika Ciukaj – właściciela Strefy zachęca 

wszystkich do wrzucania plastikowych nakrętek, które każdy 
ma w swoim domu. Ten piękny gest bardzo szybko spotkał się 
z zainteresowaniem naszych mieszkańców. To bardzo miłe, 
widząc i wiedząc, ile dobra jest w nas.

Wkręć się w pomaganie to wyjątkowa  akcja. Czasem tak 
niewiele trzeba, aby pomóc. Pomóc innym, którzy potrzebują – 
pomocy. Ten łańcuszek ludzi dobrej woli jest większy. 
Serduszko na nakrętki zostało także ustawione w Rynku, czyli 
w sercu naszego miasta. W listopadzie zostało zamówione 
przez Urząd Miejski. Musieliśmy cierpliwie czekać na jego 
wykonanie.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Serduszko na nakrętki. Pierwsze przy Strefie Kobiet, drugie w Rynku 

Już jest! Serce na plastikowe  nakrętki stanęło 29 stycznia 
br., na Janowskim Starym Rynku. Czekaliśmy na nie od dwóch 
miesięcy. Jedno serce zamówiła niedawno Strefa Kobiet i, jak 
widzimy, bardzo szybko się zapełnia.

Dlatego, jeżeli zbieracie plastikowe nakrętki, nie wiecie, co 
z nimi zrobić, zachęcamy – wrzucajcie do Janowskich Serc. 
Przeznaczymy je na szczytny cel. Zbieramy je dla 9-letniego 
Szymonka z Janowa Lubelskiego na rehabilitację i potrzebne 
zabiegi w jego leczeniu. Serce na Janowskim Starym Rynku 
zapełniło się plastikowymi nakrętkami. Nakrętki przekazaliśmy 
mamie Szymonka, a ona w firmie recyklingowej wymieni je na 
pieniążki na leczenie synka. Szymonkowi życzymy dużo 
zdrówka i jak najwięcej radosnych dni.

Zachęcamy serdecznie do zbierania plastikowych nakrętek 
i wrzucania do Janowskich Serc.

Jednocześnie zwracamy się do osób, hospicjów, które 
wymieniają nakrętki na pieniądze dla chorych, aby zgłaszały się 
do nas. Szczególny apel kierujemy do mieszkańców Janowa 
Lubelskiego lub Powiatu Janowskiego (ewentualnie najbliższej 
okolicy).

Kontakt: Referat Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski 
wJanowie  Lubelskimtel.  15/  87  24  313,  e-mail: 
promocja@janowlubelski.pl

Katarzyna Dzadz

Serce na rynku 

Nakręcamy się na pomaganie. Dzięki inicjatywie pani 
Dyrektor Iwony Pająk w Zespole Szkół Technicznych stanęło 
23 lutego br. wielkie czerwone serce obok szkoły. Choć jest 
metalowe ma wielką moc, może pomieścić blisko 70kg 
nakrętek. Dlaczego akurat nakrętki? Bo przy swoich 
niewielkich rozmiarach są doskonałym źródłem plastiku 
z recyklingu oraz są łatwe do przechowywania. Zebrane 
nakrętki zostaną przekazane rodzicom chorego Kacperka. Serce 
dla Kacperka wykonane zostało na warsztatach szkolnych przez 
naszych super zdolnych uczniów pod opieką nauczyciela 
praktycznej nauki zawodu.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Worki 
czy kartony z nakrętkami już nie muszą zalegać w Państwa 
domach. Przynieście je do pojemnika, idąc na spacer, do pracy 
czy na zakupy.

Ewa Grodecka – ZST w Janowie Lubelskim

Zespół Szkół Technicznych 
ma serce. I to nie byle jakie
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Urząd Miejski w Janowie Lubelskim zachęca do pobierania 
bezpłatnej aplikacji na smartfona o nazwie "EcoHarmonogram", w 
której znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji.

Oto niektóre z nich:
- harmonogramy wywozu odpadów wszystkich frakcji,
- funkcja powiadomień o terminach wywozu,
- informacje o segregacji odpadów,
- informacje oraz przypomnienia o płatnościach za odpady,
- informacje o PSZOK,
- informacje o jakości powietrza na terenie Miasta Janowa Lubelskiego,
- informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
- poprzez aplikację macie Państwo możliwość zgłaszania wszelkich 
nieprawidłowości (z możliwością podania lokalizacji na mapie oraz 
przesłania zdjęcia),
- zakładka "gdzie wrzucić": po wpisaniu nazwy odpadu, wyszukiwarka 
podpowie Wam gdzie go należy umieścić dany odpad,
- administrator aplikacji ma możliwość wysyłania wszelkich informacji np. 
dotyczących zmiany harmonogramu (na konkretną ulicę lub do 
wszystkich, którzy mają pobraną aplikację),
- wykaz aptek, do których można oddać przeterminowane leki.
- funkcje edukacyjne (gry),

Odpowiedź na każde pytanie dotyczące gospodarki odpadami 
znajdziecie w tej o to aplikacji w swoim telefonie!

Aplikację na system Android można bezpłatnie pobrać w Sklepie Play 
wpisując "Eco Harmonogram" lub skorzystać z QR Code zamieszczonego 
na poniższej grafice.

Aplikacja dostępna na systemy: ANDROID, WINDOWS PHONE, 
APPLE iOS

Serdecznie zachęcamy!

Informujemy, że od dnia 6 kwietnia 2021 roku rusza 
Program sterylizacji i kastracji psów i kotów dla 
mieszkańców Janowa Lubelskiego, który finansowany 
będzie z budżetu gminy. Akcja jest skierowana do 
mieszkańców Gminy Janów Lubelski będących 
właścicielami zwierząt (psów i/lub kotów). Miejsce 
zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie 
oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji 
prowadzonej przez tut. Urząd.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej 
i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt 
domowych (szczególnie psów i kotów), co w efekcie 
końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do 
schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania 
są  spokojniejsze,  zmniejsza s ię  u  nich poziom 
niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, 
zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia 
schorzeń układu rozrodczego.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miejski do 31 
grudzień 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, 
przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Gminy na rok 
2021.

Z usługi kastracji i sterylizacji kotów można będzie 
skorzystać w gabinecie weterynaryjnym „ANIMAL CARE'' 
zlokalizowanym w Janowie Lubelskim przy ul. Wesołej 29,
 tel. 881-001-003 oraz usługa kastracji, sterylizacji i 
czipowania psów odbędzie się w  gabinecie weterynaryjnym 
„CZTERY ŁAPY” zlokalizowanym w Janowie Lubelskim 
przy ul. Dębowa 49,  tel.603-559-135

Koszt zabiegu ponosi Gmina Janów Lubelski. Akcja 
dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz 
kwalifikujących się  do znieczulenia ogólnego.

Koszt zabiegu obejmuje:
· wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w 
narkozie infuzyjnej,
· zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu 
wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka 
przeciwbólowego i antybiotyku,

· wizytę kontrolną, w siedzibie w/w 
zakładu leczniczego dla zwierząt, 
obejmującą badanie kliniczne oraz 
zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów 
przygotowujących zwierzę do zabiegu 
(np .  od robaczen ie ,  s zczep ien ie , 
odpchlenie, środki antykoncepcyjne), 
opieki stacjonarnej po wykonanym 
zabiegu ani dodatkowego leczenia w 
razie nieprzewidzianych powikłań 
wynikających np. z samookaleczenia się 
zwierzęcia z powodu niedopilnowania 
przez właściciela (wygryzanie szwów), 
bądź wystąpienia uczulenia na szwy. 
Gmina nie finansuje też zapewnienia 
przez gabinet weterynaryjny kaftanika 
pooperacyjnego lub kołnierza  dla 
zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z 
zabiegu finansowanego przez Gminę
1.  Wypełnić  formularz „Wniosek 
właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji* psa 
/kota* na koszt Gminy w 2021 roku, w ramach Programu 
sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich,
2.  Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miejskim w 
Janowie Lubelskim formularzem, udajemy się do gabinetu 
weterynaryjnego Animal Care lub Cztery Łapy, gdzie, po 
wizycie kwalifikacyjnej, zostanie ustalony termin zabiegu 
sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

UWAGA! Nie będą wykonywane usługi  zwierzętom, 
których właściciele posiadają nieuregulowane 
zobowiązania finansowe wobec Gminy.

WAŻNE!
– Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą  być w trakcie 
cieczki/rui.
– Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 

tygodnie.
– Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić 
zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
–  Należy przest rzegać zaleceń pooperacyjnych 
przekazanych przez lekarza weterynarii.
– Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty 
dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w 
transporterach.

Wnioski będą udostępnione w Urzędzie Miejskim od 
dnia 6 kwietnia, bądź będzie można je pobrać ze strony www 
Urzędu Miejskiego.

Kontakt:
Kamil Wybrański – mł. ref. ds. gospodarki komunalnej i 
odpadami UM
tel. 15-87 22 011 / kom 502 393 684.

Program „Sterylizacji i kastracja zwierząt właścicielskich 
z terenu Gminy Janów Lubelski w roku 2021” 
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W naszym powiecie a zwłaszcza w Janowie Lubelskim 
zmorą jest nieprawidłowe parkowanie. Wiemy doskonale, że 
miejsc parkingowych jest bardzo mało a aut z każdym rokiem 
przybywa. Dobrego kierowcę poznaje się przede wszystkim po 
tym jak parkuje. A sposób jaki parkujemy świadczy o nas jako 
kierowców. Pamiętajmy zatem o „kulturze na drodze”. 
Kulturalny kierowca, jak już wiemy, nie myśli tylko i wyłącznie 
o sobie, a więc parkuje tylko tam, gdzie mu wolno. Parkowanie 
to obowiązkowy element każdej, nawet najkrótszej przejażdżki 
autem. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami, a 
zaparkować chcą wszyscy. Parkując nie zastawiajmy nikomu 
drogi, wjazdu czy wyjazdu bądź bezpiecznego  przejścia 
chociażby przez przejście dla pieszych.  Jeżeli nie ma miejsca to 
nie wciskajmy się na siłę bo wiemy, że samochód nie jest z gumy 
i wszędzie się nie zmieści. A nieprawidłowo zaparkowany 
samochód stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu 
drogowego i użytkowników dróg. Miejmy świadomość, że 
nieprawidłowe parkowanie wiąże się również z konsekwencjami 
prawnymi.

Nieprawidłowe parkowanie – konsekwencje prawne.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa miejsca i sytuacje, 

w których zatrzymanie i postój pojazdu jest dozwolony. Zgodnie 
z art. 2 pkt 31 tej ustawy pojazdem nazywamy środek transportu 
przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 
urządzenie do tego przystosowane (samochód, motor). Według 
art. 46 ustawy zatrzymanie i postój pojazdu jest możliwy w 
miejscach i warunkach, w których jest on widoczny dla innych 

kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Kierujący pojazdem, w sytuacji, gdy chce się 
zatrzymać na jezdni, musi zrobić to jak najbliżej krawędzi 
(krawężnika) i równolegle do niej. Na drodze poza obszarem 
zabudowanym powinien zatrzymać się poza jezdnią. Zgodnie z 
art. 47 dopuszczalny jest również postój kołami jednego boku lub 
przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
 na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz 

zatrzymania lub postoju,
 szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest 

taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.,
 pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie 

tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
Należy pamiętać, że w większości tego typu przypadków 

będziemy mieli do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Do  
wykroczeń tego typu można zastosować kilka przepisów.
 Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na 

drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który 
wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 
20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym lub 
przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze 
grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

  Art. 84. Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób 
odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, 
zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek 

przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub 
przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca 
prowadzonych robót,  jeżeli  to może zagrozić 
bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, 
podlega karze aresztu albo grzywny.

 Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze 
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, 
podlega karze grzywny albo karze nagany
 W pewnych wypadkach może zdarzyć się, że nieprawidłowe 

zaparkowanie samochodu może przyczynić się do popełnienia 
przestępstwa. Może tak się stać np. w sytuacji, w której czyn 
określony w art. 84 kw spowoduje katastrofę albo jej 
bezpośrednie niebezpieczeństwo lub spowoduje nieumyślnie 
wypadek drogowy.

Wtedy też sprawca tegoż czynu będzie ponosił 
odpowiedzialność, o której mowa w art. 173, 174 lub 177 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Odpowiedzialność cywilna
Nieprawidłowe parkowanie może wywołać negatywne 

konsekwencje nie tylko na gruncie prawa karnego, lecz także – 
cywilnego. Jeżeli zatem przy parkowaniu pojazdu zostanie 
dokonany czyn niedozwolony (np. uszkodzenie mienia, 
uszkodzenie ciała lub też inna szkoda bądź krzywda), to z tego 
tytułu powstanie obowiązek wypłaty odszkodowania.

KPP w Janowie Lubelskim

Parkowanie – wymaga kultury. Nieprawidłowe parkowanie zaś wywołuje konsekwencje prawne 

Odpowiedzialność właścicieli psów
Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim 

odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić zarówno 
konsekwencje karne jak i konsekwencje natury cywilnej.

Odpowiedzialność ta wynika z przepisów kodeksu wykroczeń:

· art. 77 Kodeksu wykroczeń. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

·a rt.  78 kodeksu wykroczeń.  Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, 
że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
·a rt. 108 kodeksu wykroczeń. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany.

Odpowiedzialność ta wynika również z kodeksu cywilnego:

· art. 431, który wskazuje na obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez posiadane 
zwierzę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub 
uciekło, chyba że właściciel nie ponosi za to winy. Jednakże nawet w sytuacji braku winy 
właściciela, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia 
szkody.

Należy pamiętać również o innych obowiązkach:

·U stawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt w art. 56 ust. 1 nakłada obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3 miesiąca życia) 
ochronnego szczepienia ich przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez 
psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 
Uchylanie się od tego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny ( art. 85 
powyższej ustawy).
·J eżeli na terenie miasta (gminy) obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku, a rada 
miasta (gminy) wprowadziła w nim obowiązek wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu, 
wówczas nieprzestrzeganie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny. Podobne zagrożenie 
dotyczy nierespektowania wprowadzonego przez radę miasta (gminy) do regulaminu 
obowiązku sprzątania psich odchodów z terenów użyteczności publicznej, trawników, 
chodników itd.

Przestrzegając tych zasad unikniemy przykrych konsekwencji.

Zniszczone urządzenia na placu zabaw – sprawcy wykryci

W ostatnim czasie pisaliśmy o zniszczonych urządzeniach na placu. Urządzenia, które 
zostały zakupione dla naszego wspólnego dobra zostały zniszczone przez ludzką 
bezmyślność. Na placu zabaw na Osiedlu Wschód zostały zdewastowane urządzenia 
rekreacyjne dla dzieci. Był to nie pierwszy przypadek wandalizmu na tym placu zabaw. W 
szybkim czasie sprawcy zostali wykryci i zatrzymani, jak również ukarani decyzją Sądu.

Prosimy osoby dorosłe, starsze na zwrócenie uwagi. Jeśli Państwo zauważą coś 
niepokojącego prosimy o poinformowanie Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. Numer 
telefonu (Referat Ochrony Środowiska)  - 15 872 4315

Wymiana tabliczek

Gmina planuje wymienić stare tabliczki z nazwami ulic na Osiedlu Wschód. Nowe 
tabliczki pojawią się również na Osiedlu Rozwój, gdzie do tej pory ich nie było oraz w 
niektórych częściach miasta, tam gdzie powstały nowe ulice.
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Żal, smutek, niedowierzanie towarzyszą nam od kilku dni 
nieustannie. Pytamy dlaczego ???

15 marca 2021r o godzinie 9:20 odszedł od nas dr Sałdan. 
Mąż, Ojciec, Syn, Lekarz, dla nas Kolega.

Był osobą, której nie dało się nie zauważyć. Zawsze pełen 
energii, pomysłów, wiary, że każdy problem można  wspólnie 
rozwiązać. Uparty kiedy przekonywał do swoich racji. 
Imponował  nam  swoją  in te l igenc ją ,  e rudyc ją , 
profesjonalizmem,  poczuciem humoru, rozległymi 
zainteresowaniami, pasjami, a jednocześnie był Człowiekiem 
pełnym ciepła, Kimś z Kim  chciało się rozmawiać, wymienić 
poglądy.  Po prostu lubiliśmy Go.

Był też bardzo lubiany przez pacjentów, matki dzieci, które 
leczył.  Był kompetentny, empatyczny, był Lekarzem przez 
wielkie L. Każdy z nas może poszczycić się wieloma 
godzinami wspólnej pracy z dr Sałdanem.

Byliśmy razem w sytuacjach trudnych,  widzieliśmy 
wspólnie wiele ludzkich dramatów, ale też wiele sytuacji 
zabawnych czy wręcz komicznych. Zdarzały się spory, 
ostrzejsze wymiany zdań, ale zawsze po to by znaleźć najlepsze 
rozwiązanie w danej sytuacji, by jak najlepiej pomóc 
Pacjentowi.  Praca medyków  uczy pokory, pozwala poznać 
ludzkie charaktery, o dr. Sałdanie wiedzieliśmy wszyscy, że 
można mu zaufać i zawodowo i we wszystkich innych 

sprawach, że to Przyjaciel z gatunku tych, których poznaje się w 
biedzie.

Wspomnienie jest formą spotkania.
Każdy z nas jest w stanie przywołać swoje własne 

wspomnienie  związane  z dr. Sałdanem:
jak idzie spokojnie  korytarzem SORu....
jak z pasją opowiada o nowych obowiązkach w  Oddziale 
Pediatrii.....
jak pochyla się nad pacjentem.....
jak biegnie w czerwonym mundurku do karetki.....
jak śmiesznie wygląda w covidowej masce.....
jak tłumaczy coś matce chorego dziecka ....
Przez tak wiele lat, idąc przez SOR widzieliśmy albo 
słyszeliśmy, że jest i  myśleliśmy, że tak będzie zawsze.
Odszedł
Odszedł za wcześnie, odszedł niespodziewanie.
Na zawsze zostanie w naszych sercach i wspomnieniach.
ZDZICHU,  to był  wielki zaszczyt móc z Tobą pracować.

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Zdzisław Sałdan- pożegnanie

Zdzisław Sałdan – lekarz, pisarz. Urodzony 13 września 
1965  roku w Nisku. Tam też ukończył Liceum 
Ogólnokształcące. W latach 1984 – 1990 studiował na 
Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył dwie 
specjalizacje: pediatrę i medycynę ratunkową. Cały czas 
zawodowo aktywny.

Lekarz o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Swoją 
pracę traktował jak misję. Zawsze życzliwy, lubiany, z 
poczuciem humoru. Otwarty na potrzeby innych, 
wyrozumiały.

Przez wiele lat Kierownik Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Janowie Lubelskim. Od niedawna 
Kierownik Oddziału Dziecięcego SPZZOP w Janowie 
Lubelskim.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o nagłej śmierci 
Śp. Zdzisława Sałdana
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