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Dwadzieścia trzy lata jako Burmistrz Janowa Lubelskiego 
to spory dorobek, gdy mówimy o roli jaką może pełnić 
samorządowiec sprawując funkcję gospodarza miasta. To 
misja, praca ze społeczeństwem i dla społeczeństwa, to 
ogromna odpowiedzialność, która przekłada się na odważne 
decyzje i ich realizację.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Samorządu 
Terytorialnego, które odbyły się w Warszawie, Krzysztof 
Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego znalazł się 
w zaszczytnym gronie samorządowców, którzy otrzymali 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Nasz Burmistrz odznakę honorową i dyplom za zasługi dla 
samorządu terytorialnego otrzymał z rąk Premiera Mateusza 
Morawieckiego i  Ministra Administracji  i  Spraw 
Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, podczas uroczystej 
Gali z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, która została 

zorganizowana 27 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W gronie samorządowców z Województwa Lubelskiego 

oprócz Krzysztofa Kołtysia znalazł się Starosta Lubelski 
Zdzisław Antoń, Wójt Gminy Jastków Teresa Kot oraz 
Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Odznaczenia otrzymało ponad 60 samorządowców z całej 
Polski. Dodajmy, że odznaka Honorowa za Zasługi dla 
Samorządu  Terytor ia lnego  została  ustanowiona 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 r. Nadaje 
ją minister spraw wewnętrznych i administracji za szczególne 
zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, np. za szczególne 
zasługi w działalności w organach jednostek samorządu 
terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek 
samorządu terytorialnego.

Dorota Kozdra

Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego odznaczony 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 
zostaje wznowiony Festiwal Kaszy Gryczaki. Dwudniowa 
impreza odbędzie się z udziałem lokalnych artystów. 
Zaplanowano widowisko „w rytmie znanych przebojów”, 
zatańczą tancerze z KTT „JUMP” i zaśpiewają wokalistki z 
JOK –u.  Na zakończenie pierwszego dnia Gryczaków 
odbędzie się Koncert Agnieszki Wiechnik Band. Natomiast 
drugi dzień Gryczaków zakończy koncert zespołu Dziadek.

W pierwszy dzień odbędą się kulinarne prezentacje 
„Zielonej Bramy Roztocza”, czyli godziszowskie gołąbki 
gryczane oraz pierożki z kaszą, kapustą gotowane przez KGW 
Wysokie Obcasy z Modliborzyc. W drugi dzień kulinarne 
prezentacje „Zielonej Bramy Roztocza” zaprezentuje KGW 
z Kocudzy Drugiej. Kulinarny klimat będzie nam także 
towarzyszył podczas spotkania z Mateuszem Krajenką  i Joanną 
Studnicką - finaliści z MasterChef przygotują dla nas zupę 
rybną z Panem Karpiem oraz „Burger Show”.

Jak zawsze odbędą się zawody Mocarzy Kaszowych. 
Podczas Festiwalu Kaszy Gryczaki będziemy gościć Dwór 
Piastowskiego Księcia (pokazy walk rycerskich), Odbędzie się 
parada kapeluszy i postaci z bajek prowadzona przez Króla 
Gryczaka i Królową Żurawinę w asyście Olek Orkiestry. Na 
scenie zaprezentują się „Vitalni”, natomiast na placu parku 
odbędzie się konkurs i pokaz drwali. W niedzielę nastąpi 
ogłoszenie wyników na potrawę regionalną i nalewkę 
żurawinową, odbędzie się pokaz iluzji i magii.
c.d. str. 19

Dorota Kozdra

Tegoroczne Gryczaki. 
Zapraszamy do Parku Misztalec

Dnia 22 lipca Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof 
Kołtyś podpisał akt notarialny kupna Domu Towarowego. 
Po długim latach Rynek Starego Miasta znalazł się w całości 
w posiadaniu miasta. Dom Towarowy został zakupiony od 
Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Negocjacje 
z  Zarządem GS:  Panem Ryszardem Kramskim 
i Stanisławem Łukasikiem przebiegły sprawnie z efektem 
korzystnym dla obu stron. Janowski samorząd zapłaci za 
nieruchomość – 2 mln 430 tys. zł. Przypomnijmy, że na 
ostatniej sesji Radni Rady Miejskiej podjęli jednogłośnie 
uchwałę pozwalająca na wykup tej nieruchomości.

Burmistrz Krzysztof Kołtyś zaznacza, że „Gmina 

niezwłocznie przystąpi do zaprojektowania tego skweru. 
Projekt  zagospodarowania  tego miejsca  będzie 
konsultowany z mieszkańcami. Jeśli chodzi o podmioty 
prowadzące działalność w Domu Towarowym, gmina 
zapewnia minimum rok na znalezienie sobie innej 
lokalizacji”. Prace rozbiórkowe budynku mogłyby zostać 
przeprowadzone najwcześniej pod koniec 2022 r.

Dodajmy, że aktualne założenie zagospodarowania tego 
miejsca zakłada, że jest to plac z zielenią, z miejscem 
parkingowym bez zabudowy. Takie założenie wynika 
z projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dom Towarowy. Podpisanie aktu notarialnego

Od lewej: Andrzej Molicki, Krzysztof Kołtyś, Ryszad Kramski, Stanisław Łukasik

Od lewej: Wojciech Żukowski - Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Teresa Kot -  Wójt Gminy Jastków, Mateusz 
Morawiecki - Premier Rządu RP, Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego
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Na sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, która 
odbyła się 22 czerwca  br., Radni udzielili Krzysztofowi 
Kołtysiowi Burmistrzowi Janowa Lubelskiego wotum 
zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania jak i 
absolutorium udzielone zostało jednogłośnie. Pozytywną 
opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 
rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu, który na 
sesji przedstawiła Monika Machulak Skarbnik Gminy.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła 
prezentacja, jej głównym tematem było podsumowanie 
minionego roku pod względem życia społecznego, 
kulturalnego oraz inwestycji. Kolejno Burmistrz Krzysztof 
Kołtyś omówił Raport o stanie Gminy Janów Lubelski za 
2020 rok. Przypomnijmy, że raport obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza w roku 2020. Wcześniej został 
zamieszczony na stronie Janowa Lubelskiego i każdy 
mieszkaniec mógł się z nim zapoznać.

Podczas przedstawienia raportu, Burmistrz zwrócił 
uwagę, że ubiegły rok, był rokiem zmierzenia się z pandemią 
na wszystkich szczeblach naszego życia. Gmina nie 
zaprzestała prac na realizacją inwestycji, kontynuowano 
m.in. rewitalizacje dworca, rewitalizację budynku po byłym 
gimnazjum, czy prac dotyczących infrastruktury drogowej. 
Szczegółowy zakres prac w dostępnym raporcie pod 
linkiem:
https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/szanowni-
panstwo-przedstawiamy-panstwu-raport-o-stanie-gminy-
janow-lubelski-za-2020-rok

Za udzielenie jednogłośnego wotum zaufania oraz 
absolutorium, Burmistrz podziękował Radnym Rady 
Miejskiej, Sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego, 
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych 
gminy za pracę na rzecz naszej społeczności. Podkreślił, iż: 
„działając w trudnych pandemicznych warunkach 
zrealizowaliśmy ubiegłoroczny budżet i pozyskaliśmy aż 
17,7 mln bezzwrotnych dotacji na kolejne inwestycje.

Kolejnymi uchwałami, które podjęli Radni na ostatniej 
sesji była uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy 
Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, omówiona 
przez Barbarę Nazarewicz – Dyrektor  Muzeum 
Regionalnego. Uchwałę w sprawie określenia wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego przedstawiła 
Marzena Rążewska – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Janowie Lubelskim.

Znaczącą uchwałą dla naszych mieszkańców było 
również przyjęcia uchwały dotyczącej uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Janowa Lubelskiego – „POŁUDNIE – 

OGRODY”  - ETAP 1. Kierownik Referatu Architektury i 
Nieruchomości Waldemar Futa bardzo skrupulatnie omówił 
uchwałę zapoznając nas z wszelkim przebiegiem prac nad 
planem zagospodarowania przestrzennego tej części 
naszego miasta. Dodajmy, że na sesji gościliśmy Ingę 
Hutkowską - członka Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą 
w Warszawie, która współpracuję z Referatem Architektury i 
Nieruchomości UM.

Na sesji Radni uchwalili także uchwałę w sprawie 
scalenia i podziału nieruchomości przy ulicy Modrzewiowej 

oraz w sprawie przystąpienia do pierwszego etapu  scalenia i 
podziału nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim 
objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestzrennego miasta Janowa Lubelskim „Wschód”.

Ostatnimi uchwałami, które zostały podjęte na 
czerwcowej sesji była uchwała w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie 
Lubelskim. Przypomnijmy, że zakład będzie włączony do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim. Uchwałę przedstawił 
Eugeniusz Kiszka - Radca Prawny Urzędu Miejskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Raport za 2020 rok prezentowany na Sesji Rady 
Miejskiej w dniu 22 czerwca 2020 roku przez Burmistrza 
Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia dostępny jest 
na stronie Janowa Lubelskiego. Przypomnijmy, że 
transmisja z obrad sesji dostępna jest pod linkiem:
https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/zawiadomieni
e-xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-janowie-lubelskim-22-
czerwca

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Krzysztofa Kołtysia Burmistrza Janowa Lubelskiego 

Dnia 16 sierpnia br., mija termin składania ofert na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „ZOOM NATURY i 
KULTURY – ETAP II”, które jest realizowane w ramach 
projektu „ZOOM NATURY I KULTURY – ETAP II”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
modernizację ciągu pieszo rowerowego polegającego na 
wymianie nawierzchni wraz z balustradami i oświetleniem, 

modernizację zadaszenia (pergoli) na obiekcie edukacyjnym 
A polegającą na wymianie elementów konstrukcyjnych 
zadaszenia, modernizację elewacji obiektu edukacyjnego A 
polegającą na wymianie desek elewacyjnych, montaż paneli 
fotowoltaicznych z niezbędną instalacją fotowoltaiczną 
wytwarzającą energię elektryczną dla obiektu edukacyjnego 
A, zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych.

Projekt pn. ZOOM NATURY I KULTURY – ETAP II” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 
2020.

Dorota Kozdra

Gmina ogłosiła przetarg na realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zoom Natury I Kultury – Etap II”.

Krzysztof Kołtyś

Waldemar Futa

Monika Machulak

Krystyna Ćwiek



Kwiecień - Lipiec  2021

3.

Prace w ramach pilotażowego Programu Centrum Wsparcia 
Doradczego nabrały tempa. Przypomnijmy, że partnerstwo 4 
gmin: Janów Lubelski, Modliborzyce, Godziszów i Dzwola pn. 
„Zielona Brama Roztocza” ma na celu opracowanie strategii 
terytorialnej oraz wypracowanie projektów strategicznych dla 
partnerstwa.

Na początku czerwca odbyły się dwa spotkania warsztatowe 
w Janowie Lubelskim i Modliborzycach. Uczestniczyli w nich 
Doradcy ze Związku Miast Polskich – Pan Jacek Woźniak i Pan 
Rafał Sułkowski,  Pan Bogdan Kawałko, Dyrektor 
Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego oraz burmistrzowie, wójtowie oraz 
przedstawiciele różnych instytucji, organizacji i biznesu. 

Na spotkaniach przedstawiono wnioski z raportu 
diagnostycznego partnerstwa oraz rozmawiano o wizji rozwoju 
partnerstwa, celach strategii oraz o obszarach potencjalnej 

współpracy,  k tóre  będą 
w d r a ż a n e  p o p r z e z 
z in t eg rowane  p ro j ek ty.
W połowie lipca, na spotkaniu 
Rady Partnerstwa, wybrano 
o b s z a r y ,  n a d  k t ó r y m i 
s a m o r z ą d y  b ę d ą  n a d a l 
pracować do końca sierpnia. Są 
t o :  t u r y s t y k a ,  k u l t u r a 
i  r ewi t a l i zac j a ,  rozwój 
gospodarczy, e-administracja, 
ochrona środowiska i polityka 
senioralna.

Na koniec, ze wskazanych obszarów, zostaną wybrane 
projekty strategiczne, na które partnerstwo będzie starało się 
pozyskać dofinansowanie w ramach m.in. Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych.

Tekst: Katarzyna Dzadz - Koordynator 
Grupy Roboczej Partnerstwa

Foto: Dorota Kozdra

Obszary współpracy Partnerstwa 
„Zielona Brama Roztocza”

60 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
Jubileusz 5 września (Niedziela) 2021 r.
12.00 - Msza Św. w Janowskim Sanktuarium

Po Mszy Św. dalsza część uroczystości
Szczegóły wkrótce

Zapraszamy
Prezes i Zarząd OSP w Białej

Tego lata zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej na osiedlu Ruda – Sachalin. Dalsze prace 
na tym osiedlu będą kontynuowane. Mowa o budowie ulic: ul. 
Jagodowej, ul. Borówkowej oraz części ul. Poziomkowej w 
obszarze zabudowanym. Na realizację tego zadania gmina 
Janów Lubelski pozyskała środki w kwocie 678 tys. zł z 
Rządowego Funduszu  Rozwoju  Dróg.  Umowa z 
Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem  została 
podpisana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa 
Kołtysia i Skarbnik Gminy Monikę Machulak 28 lipca br., w 
Lubelskim Urzędzie  Wojewódzkim w Lublinie . 
Z ramienia gminy zadanie będzie prowadzić Justyna 
Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa .

O dalszych etapach realizacji zadania będziemy Państwa na 
bieżąco informować.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gmina pozyskała środki na 
budowę ulic w nowym 

osiedlu Ruda – Sachalin

Od lewej: Monika Machulak, Krzysztof Kołtyś, Justyna Kuśmierczyk
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Informujemy Państwa, że pierwszy przetarg został 
unieważniony, ponieważ wszystkie oferty przekraczały 
kwotę przeznaczoną na tę inwestycję. Został ogłoszony 
drugi przetarg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad jako potencjalny inwestor jest na etapie wyboru 

wykonawcy. Po dokonaniu wyboru wykonawcy zostanie 
podpisana umowa. Ścieżka pieszo – rowerowa z Janowa 
Lubelskiego do Zofianki Górnej ma być wybudowana w 
przyszłym roku tj. 2022 .

Dorota Kozdra

Realizacja ciągu pieszo-rowerowego 
z Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej

Na ukończeniu jest remont drogi powiatowej Zofianka 
Górna – Zofianka Dolna o długości 450 m. Położona warstwa 
asfaltu na tym odcinku to koszt 132 199, 66 zł. Środki 
pochodzą z budżetu Gminy Janów Lubelski i Powiatu 
Janowskiego (proporcja 55% i 45 %).

Inwestycje realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Remont 
wykonała firma „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z 
o.o.” z Zamościa. Wykonawcy pozostało tylko uzupełnienie 
poboczy.

Dodajmy, że gmina Janów Lubelski w bliskiej przyszłości 
ma zakupić progi zwalniające wysypowe w Zofiance Górnej 
(koszt wspólny z powiatem).

Dorota Kozdra

Zofianka Górna. 
Remont drogi

W związku z wnioskiem złożonym przez Publiczną 
Szkołę Podstawową w Momotach Górnych do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki w ramach kryterium V (finansowanie 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne) szkoła otrzymała 73 
228, 00 zł na pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, 
biologicznej, fizycznej i matematycznej. Środki zostaną 
przekazane we wrześniu 2021 roku, czyli w nowym roku 
szkolnym. Powyższa kwota została przyznana z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach 
podstawowych.

Dorota Kozdra

Pomoce dydaktyczne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych

Na lipcowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w 
sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie 
Gminy Janów Lubelski. Celem uchwały jest podniesienie 
poziomu rozwoju gospodarczego gminy poprzez tworzenie 
preferencji podatkowych dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy. Od podatku 
od nieruchomości  na okres  12 miesięcy budynki, budowle lub 
ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej, nabyte lub wybudowane/rozbudowane/  w 
ramach nowej inwestycji. Zwolnienie o którym mowa jest 
wyżej zostanie przedłużone na okres kolejnych 12 miesięcy , 

jeżeli przedsiębiorca utworzył od 20 do 50 nowych, 
pełnoetatowych miejsc pracy, oraz kolejnych 24 miesięcy, jeśli 
przedsiębiorca utworzył powyżej 50 nowych, pełnoetatowych 
miejsc pracy.

Zwolnienie  obejmuje wyłącznie nowe inwestycje i nie 
dotyczy inwestycji : związanych w jakimkolwiek zakresie z 
handlem, związanych z produkcją energii elektrycznej, 
telekomunikacyjnych, czy dotyczących budynków i budowli 
lub ich części zajętych na stacje paliw, banki, działalność 
pożyczkową, kredytową i ubezpieczeniową.

Dorota Kozdra

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski

Z pewnością ta wiadomość ucieszy dzieci. Nowy plac zabaw został wybudowany na Rudzie 
oraz w Łążku Garncarskim. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Kolejne place zabaw na terenie naszej gminy

Plac zabaw w Łążku Garncarskim Plac zabaw na Rudzie
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Po wielu miesiącach przygotowań został ogłoszony przetarg 
na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji 
kolektorów słonecznych na terenie gminy Janów Lubelski”. 
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 324 zestawów instalacji 
fotowoltaicznych, dostawę i montaż 24 zestawów instalacji 
kolektorów słonecznych oraz zbudowanie i wdrożenie Systemu 
do zarządzania energią z OZE w postaci serwisu/portalu 
internetowego, który będzie pełnił funkcję edukacyjne, 
promocyjne, jak również odczytywał i gromadził informację 
z uruchomionych instalacji OZE w tym oferował usługi on-line. 
Termin składania ofert upływa 20 sierpnia br., natomiast termin 
realizacji jest liczony 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
z zastrzeżeniem, że dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 
odbędzie się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że dotychczas zamontowaliśmy 1649 
instalacji solarnych oraz 448 pieców na biomasę. Burmistrz 
Krzysztof Kołtyś podkreśla, że „gmina będzie dążyć do tego, aby 
wszystkie instalacje były wykonane jeszcze w tym roku”.

Dorota Kozdra

Ogłoszono przetarg. Fotowoltaika i solary

Już niebawem rozpoczną się pierwsze prace związane 
z rewitalizacją Parku Misztalec. 15 lipca br. Burmistrz Janowa 
Lubelskiego Krzysztof Kołtyś podpisał umowę z wykonawcą 
Krzysztofem Biernatem. W podpisaniu umowy uczestniczyła 
Barbara Mucha – Gł. specjalista ds. inwestycji i zamówień 
publicznych UM, Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza 
Janowa Lubelskiego.

Dokładnie 8 ofert zostało złożonych na zadanie pn. 

„Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego – 
Park Misztalec”. Najkorzystniejszą z ofert była firma 
TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata z Janowa Lubelskiego z 
ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 919 
962, 35 zł brutto. Natomiast najwyższa oferta została złożona 
przez firmę z Starego Sącza na kwotę około 3 491 970, 00 zł, 
inne kwoty złożone przez wykonawców opiewały 
w granicach około 2- 3 mln. zł.

Jak pisaliśmy już wcześniej „Rewitalizacja społeczno – 
gospodarcza Janowa Lubelskiego” to projekt w zakres którego 
wchodzi wiele zadań, których głównym zakresem jest poprawa 
warunków i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jednym z 
nich prace związane z przebudową Rynku i budową nowego 
dworca. Te prace możemy obserwować od dłuższego czasu. 
Kolejnym zadaniem będą prace związane z rewitalizacją Parku 
Misztalec. Park posiada zbiornik wodny, który w ramach 
projektu rewitalizacji zostanie zmodernizowany (odmulone 
zostanie dno zbiornika wodnego), jak również dno zbiornika 
zostanie obsadzone roślinami wodnymi. Ponadto zostanie 
zakupiona i zamontowana fontanna pływająca, nasadzone 
zostaną krzewy i drzewa, obsadzone zostaną kwietniki bylinami, 
wykonane zostaną trawniki parkowe.

W ramach rewitalizacji Parku Misztalec zostaną 
wybudowane alejki z kostki brukowej, wyremontowane zostaną 
przepusty imitujące mostki, wyremontowany zostanie murek u 
podnóża skarpy, jak również schody łączące górną część parku z 
dolną. Wybudowane zostaną alejki z kostki brukowej, 
zainstalowane zostaną urządzenia oświetleniowe, zostaną 
zakupione ławki parkowe, kosze i zamontowane na terenie 
P a r k u  M i s z t a l e c .  Wy b u d o w a n a  z o s t a n i e  s i e ć 
elektroenergetyczna oświetlania oraz sieć monitoringu terenu 
parku.

Dodajmy, że projekt zostanie wykonany w ramach RPO WL 
na LATA 2014-2020.

Dorota Kozdra

Rewitalizacja Parku Misztalec – wybrano wykonawcę 

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. 
z Kraśnika i Partner konsorcjum – PBI WMB Sp. z o.o. 
z Sandomierza jest wykonawcą na przebudowę 1,6 km ulicy 
Bohaterów Porytowego Wzgórza. Dokładnie jest to odcinek 
ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza od ulicy Działkowców 
do mostu na rzece Trzebensz. Przetarg został ogłoszony przez 
Zarząd Dróg Powiatowych.

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej jezdni, 
chodników,  zatok postojowych,  parkingów,  zatok 
autobusowych. Ponadto w ramach zadnia zostanie wykonane 
oznakowanie pionowe i poziome, elementy małej architektury, 
remont mostu na rzece Trzebensz, chodniki oraz ciąg pieszo – 
rowerowy, który połączy się z ciągiem w ulicy Turystycznej i z 
ciągiem w kierunku Szklarni. Przebudowane zostanie również 
oświetlenie uliczne, usunięta kolizja urządzeń elektrycznych 
o raz  p rzebudowane  u rządzen ia  i n f r a s t ruk tu ry 
telekomunikacyjnej.

 W tym roku będzie to I etap przebudowy ulicy. Drugi etap 

przebudowy tj. od ronda do ulicy Działkowców będzie 
kontynuowany w przyszłym roku. Powiat Janowski zamierza w 
bieżącym roku złożyć wniosek do kolejnej edycji Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Ten drugi odcinek jest 
również zaprojektowany z ciągiem pieszo – rowerowym.

Dodajmy, że koszt zadania, czyli całość inwestycji 
(przebudowa I i II etap) to suma rzędu 4 mln 524 tys. zł. ,w tym 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 
jakie otrzymał Powiat Janowski  –  1 139 380, 20 zł. Kolejno 
wkład (proporcje) gminy Janów Lubelski  55 % i Powiatu 
Janowskiego 45 %. Łącznie Gmina udziela pomocy finansowej 
Powiatowi Janowskiego  1 025 995, 41 zł. Kwota ta jest 
rozłożona na 2 lata. W 2021 roku gmina Janów Lubelski udziela 
pomocy finansowej w kwocie 512 997, 70 zł, zaś w 2022 roku – 
512 997, 71 zł. 

Przebudowa ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 
rozpocznie się na początku sierpnia

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rozpocznie się budowa 1,6 km drogi powiatowej - ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 

Trzy ulice na Osiedlu Przyborowie zyskały nowy wizerunek. 
To ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa. Prace przebiegały 
sprawnie, zadanie ukończono pod koniec kwietnia br. Firmą 
wykonującą prace było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych z Janowa Lubelskiego.Przebudowa ulic na Osiedlu 
Przyborowie to jedne z pierwszych robót drogowych w tym 
roku. Przypomnijmy, że wcześniej (w marcu) został 
wybudowany ciąg pieszy (chodnik) przy ulicy Gen. S. Maczka.

Odbiór ulic na Osiedlu Przyborowie miał miejsce 25 
kwietnia. W odbiorze uczestniczył Krzysztof Kołtyś Burmistrz, 
Czesław Krzysztoń Zastępca Burmistrza, Krzysztof Kurasiewicz 
Radny Rady Miejskiej, Justyna Kuśmierczyk – Inspektor ds. 
drogownictwa, Ryszard Sirko – Inspektor Nadzoru, Rafał 
Tomalka – Prezes PRDM, Paweł Fusiara – Kierownik Budowy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Osiedle Przyborowie. Pierwsze inwestycje drogowe w tym roku zakończono 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa obejmuje odcinek 
drogi powiatowej ul. Okopowej, który prowadzi od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do połączenia z nową 
nawierzchnią ronda w orientacyjnej lokalizacji o długości około 
640 m. Przebudowa drogi będzie dotyczyć wzmocnienia 
konstrukcji jedni oraz wykonania nowej nawierzchni, 
wykonanie chodnika z prawej strony oraz ciągu pieszo – 
rowerowego z lewej strony, przebudowy istniejących zjazdów 
indywidualnych do prywatnych posesji, skrzyżowań z innymi 
drogami, wymiany istniejącego oznakowania pionowego oraz 
wykonania oznakowania poziomego,  odwodnienia 
powierzchniowego drogi.

Dorota Kozdra

Ogłoszenie przetargu na opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej ul. Okopowej 

Obecny stan drogi powiatowej – ulicy Bohaterów 
Porytowego Wzgórza od strony rzeki Trzebensz 

w kierunku Janowa Lubelskiego

Od lewej: Krzysztof Biernat, Krzysztof Kołtyś, Barbara Mucha, Czesław Krzysztoń
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Miniona sesja Rady Miejskiej, na której Radni Rady 
Miejskiej podjęli uchwały w 16 sprawach była bardzo ważna 
pod wieloma względami.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej

Po pierwsze Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu. 
Przypomnijmy, że na wcześniejszych sesjach Radni podjęli  
uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów. Uchwała 
została omówiona przez Sekretarz Gminy – Bożenę 
Czajkowską.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kolejne uchwały związane były z gospodarką odpadami 
komunalnymi. Został uchwalony Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Janów Lubelski. 
Radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
Radni uchwalili uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, oraz uchwałę 
w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów 
z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów 
komunalnych. Uchwały przedstawiła Urszula Nieborak – 
Radca Prawny Urzędu Miejskiego oraz Anna Szkup – 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej UM.

Historyczna sesja Rady Miejskiej

Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego

Od lewej: Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Henryk Jarosz - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Od lewej w pierwszym rzędzie radni: Tomasz Kaproń, Andrzej Czaja

Od lewej radni: Grzegorz Flis, Krzysztof Kurasiewicz

Waldemar Futa
Kierownik Referatu Architektury 

i Nieruchomości Urzędu Miejskiego

Anna Szkup
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej
Marcin Paleń

Młodszy referent ds. nieruchomości

Barbara Abramek
Gł. Księgowa Zakład Obsługi Szkół 

i Przedszkoli

Od lewej radni: Zenon Bielak, Marian Grzegórski

Od lewej radni: Anna Mazur, Robert Kamiński, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik

Od lewej: Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, 
Monika Machulak - SkarbnikGminy, Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy
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Mieszkania na wynajem
Podczas sesji  Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie przez Gminę spółki pod nazwą SIM 
Lubelskie sp. z o.o., której udziałowcem będzie Krajowy 

Zasów Nieruchomości. Celem 
SIM Lubelskie sp. z o. o. będzie 
budowa i wynajem mieszkań 
c z y n s z o w y c h ,  k t ó r y c h 
l o k a t o r z y  b ę d ą  m o g l i 
w  przysz łośc i  dojść  do 
własności lokalu. Przystąpienie 
d o  S I M  m a  z w i ę k s z y ć 
dostępność  mieszkań  na 
w y n a j e m  d l a  o s ó b 
o umiarkowanych dochodach. 
Lokale mają być alternatywą 
dla tych, których nie stać na 
kredyt mieszkaniowy. Kolejną 
uchwałą podjętą przez radnych 
w tym temacie była uchwała w 
sprawie zatwierdzenia wniosku 
B u r m i s t r z a  J a n o w a 
Lubelskiego o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Mowa 
o tym, że na założenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej 
miasto będzie mogło uzyskać pieniądze z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w formie bezzwrotnego 
wsparcia w wysokości 3 mln zł. Z powyższymi uchwałami 
zapoznał zebranych Burmistrz Krzysztof Kołtyś oraz Adrian 
Stępnik – przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Sama procedura wygląda w ten sposób, że w celu budowy 
takich mieszkań, gminy zawiązują spółkę z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości, kolejno do tej powołanej spółki 
wnoszą grunty. Spółka zajmuję się budową i zarządzaniem 
mieszkań. Ilość budowanych mieszkań zależna jest od gruntu, 
jakim dysponuje gmina.

Dom Towarowy

Znaczącą uchwałą podjętą jednogłośnie przez Radnych 
Rady Miejskiej była uchwała w sprawie nabycia przez gminę 
Janów Lubelski nieruchomości, jakim jest Dom Towarowy. 
Podjęcie tej uchwały pozwoliło na wykup tego budynku, który 
jak wiemy wybudowany został w latach 60- tych. Uchwałę 
omówił Waldemar Futa – Kieronik Referatu Architektury 
i Nieruchomości UM.
Transmisja sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/xxxiv-sesja-rady-
miejskiej-w-janowie-lubelskim-21-lipca

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowa koncepcja zagospodarowania terenu przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego jest już widoczna dla 
naszych mieszkańców, czy tych wszystkich, którzy 
odwiedzają nasze miasto. Zmienił się wygląd otoczenia (od 
strony ul. Zamoyskiego) budynku w którym mieści się Urząd 
Miejski (parter i pierwsze piętro) oraz Starostwo Powiatowe 

(drugie i trzecie piętro). Prace z zagospodarowaniem terenu 
przebiegły sprawnie. Zadanie zostało sfinansowane 
z budżetu gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego. 
W zakres przeprowadzonych prac wykonano: nawodnienie 
terenu, wymianę trawnika, nasadzenie roślin jednorocznych, 
nasadzenie roślin wieloletnich.

Mamy nadzieję, że nowe zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 
przypadnie nam wszystkim do gustu.

Tekst i foto: Dorota Kozdra 

Nowy wizerunek otoczenia Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

Od lewej radni: Bogdan Startek, Łukasz Piecyk

Od lewej: Przedstawiciele biura poselskiego Marty Wcisło, sołtysi: Stanisław Mucha, 
Stanisław Skubik, Bożena Kiszka

Od lewej: Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy, Eugeniusz Kiszka - Radca Prawny, 
Urszula Nieborak - Radca Prawny
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Od 6 maja br. janowską jednostką Policji kieruje mł. insp. 
Andrzej Mioduna, który dotychczas pełnił służbę na 
stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji 
w Zamościu.

Mł. insp. Andrzej Mioduna przez wiele lat pracował 
w zamojskiej komendzie. Do 2015 roku był Naczelnikiem 
Wydziału Prewencji. Kolejno pracował w Hrubieszowie, gdzie 
pełnił funkcję I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji. 
Następnie powrócił do Zamościa obejmując stanowisko 

I Zastępcy Komendanta.
Powierzenie obowiązków Komendanta janowskiej 

jednostki mł. insp. Andrzejowi Mioduna odbyło się 6 maja 
(w miniony czwartek) w obecności insp. Jerzego Czebreszuka 
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie 
oraz policjantów i pracowników jednostki.

Dodajmy, że I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji 
w Janowie Lubelskim jest mł. insp. Stanisław Tyburski.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Archiwum jednostki

Mł. insp. Andrzej Mioduna na stanowisku 
Komendanta Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, 
które ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców. „Mapa zagrożeń” jest dostępna na stronie 
internetowej Komendy Stołecznej Policji, jest intuicyjna, aby 
każdy mógł z niej skorzystać. Wystarczy zaznaczyć miejsce na 
mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np.: "wandalizm". 
Zgłoszenia są anonimowe - nie trzeba podawać swoich danych.

Mapa pozwala przekazywać Policji  informacje 
o niebezpiecznych miejscach w okolicy. Każdy może 
skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.

Każde  ze  zgłoszeń  jest  traktowane  poważnie 
i weryfikowane przez Policję.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają 
się na trzech filarach:
– w pierwszym gromadzone są informacje z policyjnych 
systemów informatycznych;
– drugi to część interaktywna z bezpośrednim udziałem 
mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;

– trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli 
z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach 
najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, 

kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, 
wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo 
na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, 
przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem 
i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione 
zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, 
informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach 
drogowych.

Każdy ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za 
pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o 
zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie 
Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się 
potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy.
UWAGA! “Mapa zagrożeń” nie służy do zgłaszania 
potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożenie 
wywoła odpowiednią reakcję Policji. Jeżeli widzisz akty 
wandalizmu lub np. zakłócanie ciszy nocnej przez pojazdy, 
które poruszają się po ulicach miasta z nadmierną reakcją lub 
inne zdarzenia, reaguj! Zgłoś to za pomocą Krajowej Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Wejście do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Widzisz problem w swojej okolicy? Zgłoś go anonimowo za pomocą mapy zagrożeń

Od 10 kwietnia obowiązują surowsze kary za 
niedopilnowanie swoich zwierząt, w szczególności mowa tutaj 
o psach, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi(rasy psów uważane za agresywne).

Mandat będzie przysługiwał za niezachowanie zwykłych 
lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia. Dla przykładu, gdy nasz pies biega poza 
ogrodzeniem domu lub w miejscu publicznym bez opieki, 
wysokość mandatu będzie wynosiła od 50 do 250 zł.

Wyższa kara będzie groziła za niedopilnowanie zwierzęcia, 
które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia człowieka.

Za to wykroczenie właściciel zwierzęcia będzie mógł zostać 
ukarany mandatem w kwocie 500 zł.

Wyższe mandaty dla właścicieli zwierząt. 
Mandat będzie mógł dostać właściciel 

lub opiekun każdego zwierzęcia 

Dokładnie 24 lipca 1919 roku na ziemiach polskich 
powołano do życia Policję Państwową, której funkcjonariusze 
stali na straży porządku i bezpieczeństwa obywateli 
odrodzonej Polski.

Tegoroczne święto Policji odbyło się 12 lipca br. 
w budynku Starostwa Powiatowego. Był to szczególny dzień 
dla wszystkich, którzy tego dnia otrzymali awans.  
Uroczystość została poprowadzona przez Komendanta 
Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim mł. insp. Andrzeja 
Miodunę. Obecny był także: I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji mł. insp. Stanisław Tyburski, władze 
samorządowe: Burmistrz Janowa Krzysztof Kołtyś, 
Wicestarosta Michał Komacki, Wójt Gminy Batorz Henryk 
Michałek, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, Wójt Gminy 
Godziszów Józef Zbytniewski, Wójt Gminy Potok Wielki 
Leszek Nosal, Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski oraz  
Małgorzata Moskal – Prokurator Rejonowy w Janowie 
Lubelskim, Elżbieta Kurzyna – Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej, Roman Kałuża – Prezes Sądu 
Rejonowego w Janowie Lubelskim, Tomasz Orzeł – 
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, bryg. 
mgr inż. Tomasz Serwatka - Z-ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, 
Bartłomiej Kosiarski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Janów Lubelski, Ks. Tomasz Lis – Proboszcz Parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

Komendant odczytał list skierowany do wszystkich 
policjantów od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Lublinie, kolejno wraz ze swym I Zastępcą wręczył 
policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. 
W tym roku w Janowskiej jednostce awansowało 21 

funkcjonariuszy.
Komendant pogratulował wszystkim awansowanym 

policjantom,  składając im najserdeczniejsze życzenia. Do 
życzeń dołączyli się zaproszeni goście. M.in. Małgorzata 
Moskal, Krzysztof Kołtyś, Leszek Nosal.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Święto policji. Były nominacje, życzenia i gratulacje 

Mł. insp. Andrzej Mioduna Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś
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W naszej gminie posiadamy 8 jednostek OSP 
zrzeszających ponad 400 strażaków ochotników. Jest to:  
Oddział Miejsko - Gminny ZOSP RP w Janowie Lubelskim, 
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Janowie Lubelskim, OSP 
Biała, OSP Ujście, OSP Momoty Górne, Osp Momoty 
Dolne, OSP Zofianka Górna, OSP Łążek. 

W ostatnim czasie został wybrany nowy Zarząd: OSP w 
Janowie Lubelskim, OSP w Momotach Górnych i OSP w 
Zofiance Górnej.

Skład Zarządu OSP Janów Lubelski
Prezesem został Krzysztof Kurasiewicz
Wice Prezesem Michał Karwatowski
Naczelnikiem Janusz Lepejza
Zastępcą Naczelnika Dariusz Kwiecień
Sekretarzem Elżbieta Szostek
Skarbnikiem Grzegorz Flis
Gospodarzem Andrzej Skubik
Członkiem Zarządu – Sławomir Dworak
Członkiem Zarządu – Sławomir Nakonieczny

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Tadeusz Pikula
Sekretarz – Antoni Sydor
Członek – Henryk Miazga

Skład Zarządu OSP Momoty Górne
Prezes: Dariusz Powęzka
Naczelnik – Robert Dycha
Gospodarz – Tomasz Kiszka
Sekretarz – Tomasz Pydo
Skarbnik – Robert Nalepa

Skład Zarządu OSP Zofianka Górna
Prezes: Józef Rząd
Naczelnik: Józef Gajór
Gospodarz: Marcin Gajór
Sekretarz: Adam Krzos
Skarbnik: Marcin Mazur

W najbliższym czasie będą wybierane nowe Zarządy w 
pozostałych jednostkach OSP

Dorota Kozdra

Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Janów Lubelski

Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” nad Zalewem 
Janowskim trwa kurs żeglarski wstępny  „Wiatr i woda – 
pierwsze spotkanie – 2021 r.”. Są to zajęcia - 4 godz. szkolenia 
dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski: dzieci, młodzieży, 
dorosłych – w tym seniorów. Zakres: teoria, wiosłowanie łódź 
wiosłowa + kajak, rejs łodzią żaglową; wakacyjne zajęcia 
doskonalące; zliczenie czasów konkurencji wodnych i 
ustalenie tabeli wyników; spływ kajakowy i rejs żeglarski jako 
sprawdzian umiejętności - za najlepsze wyniki w szkoleniu.

Z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiega 
zgodnie z przepisami sanitarnymi. Na podstawie zaleceń PZŻ i 
wytycznych Klubu część teoretyczna zajęć  (budowa sprzętu 
pływającego i ratunkowego, węzły, prawo drogi, kursy 
względem wiatru) prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do 

materiałów na stronie internetowej KŻ.
Przystępna formuła spowodowała, że kurs cieszy się sporą 

popularnością - od początku wakacji zorganizowano 12 załóg. 
Każda załoga to 2 – 4 osoby o zbliżonym wieku z kapitanem 
na czele; są też załogi rodzinne, np.: tata z 2 synami, mama z 2 
córkami. Są 2 załogi kadrowe - to młodzi żeglarze za zgodą 
rodziców od kilku lat przechodzący w Klubie kolejne 
szkolenia oraz pomagający w zajęciach.

Część osób z tegorocznego naboru już ukończyła 
szkolenie i otrzymała certyfikat. Niektórzy uczęszczają na 
zajęcia doskonalące. Ambitni zgłaszają chęć nauki w kursie  
rozszerzonym 12 godz. (więcej żagli) a nawet zdobycia 
patentu żeglarz jachtowy.

Jest już ustalony termin spływu kajakowego i rejsu 

żeglarskiego, wobec tego  zainteresowani i kadra dokładają 
starań w szkoleniu - co z pewnością przyda się w tej 
zewnętrznej praktyce.

Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy 
Janów Lubelski p.n.: „Dofinansowanie organizacji imprez i 
działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, 
integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei 
trzeźwości oraz zdrowego stylu życia”.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”

w Janowie Lubelskim
foto: Krzysztof Zbiżek

Janów Lubelski, 28.07.2021 r.

„Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021” – kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski
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Nowa sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na 
Osiedlu Ruda  - Sachalin został wybudowa wiosną tego roku. 
Zadanie było prowadzone przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie 
Lubelskim, zaś prace realizował EKOMPEL. Roboty zostały 

zakończone w czerwcu br.
Latem, na tym osiedlu planowane są prace związane z 

doprowadzeniem gazu. W tym roku gmina zamierza również 
przystąpić do budowy trzech ulic na Osiedlu Ruda – 
Sachalin. Mowa o ulicy Borówkowej, ulicy Jagodowej 

i ulicy Poziomkowej. O dalszych pracach związanych na tym 
Osiedlu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zdjęcia przedstawiają roboty w trakcie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej na osiedlu Ruda – Sachalin  

Inicjatorem budowy nowej siedziby budynku jest 
Komendant st.bryg. mgr inż.Grzegorz Pazdrak oraz Starosta 
Janowski. Inicjatywę budowy od samego początku wspiera 
Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki. Dodajmy, że wcześniej 
Artur Pizoń – Starosta Janowski i Michał Komacki – 
Wicestarosta, podpisali akt notarialny zakupu działki 
o powierzchni 1,1 hektara, od Spółdzielni Kółek Rolniczych. 
Posiadanie działki budowlanej o minimum 1 ha powierzchni 
by ło  pods tawą  wpisan ia  inwes tyc j i  do  us tawy 
modernizacyjnej .  Środki  na  opracowanie  m. in . 
dokumentacji projektowej i technicznej inwestycji pochodzą 
z budżetu Powiatu Janowskiego i gmin: Batorza, 
Chrzanowa, Dzwoli, Godziszowa, Janowa Lubelskiego, 
Modliborzyc i Potoka Wielkiego. To dzięki środkom 
finansowym przekazanym przez gminy Powiatu 
Janowskiego w wyskokości 20 tys. (łącznie 140 tys.) oraz 
środkom finansowym w kwocie 60 tys., przekazanym przez 
Starostwo Powiatowe mozliwe było w pierwszym kwartale 
2021 roku rozpoczęcie przetargu na zadanie dotyczące 

dokumentacji projektowej I technicznej.
Natomiast środki na realizację inwestycji będą pochodzić 

z rządowego programu – nowej ustawy modernizacyjnej 
służb mundurowych na lata 2021 – 2025.

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej znajduję się przy ulicy J. Piłsudskiego. Jest to 
centrum miasta, uliczki są wąskie,  bardzo często 
pozastawiane samochodami osobowymi, dlatego też wyjazd 
dużymi strażackimi samochodami jest utrudniony. Nie 
mówiąc o korkach, jakie często można napotkać. Po drugie 
pomieszczenia garażowe są zbyt małe. Obecnie straże 
dysponują większym sprzętem i lepszą bazą techniczną, co 
przekłada się na odpowiednie go utrzymanie I garażowanie.

Przypomnijmy, że obecny budynek straży został 
wybudowany pod koniec lat 60.tych. Rozbudowanie 
budynku (ze względu na samo umiejscowienie tj. 
zagęszczenie zabudowań) nie jest realne. Pomimo zyskania 
dodatkowego piętra (budowy w latach 70.tych), budynek nie 
spełnia wymogów XXI wieku.

Zmiana lokalizacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem. 
Dodajmy, że mowa o lokalizacji poza miastem, w pobliżu 
Janowskiej Strefy Inwestycyjnej, a tym samym głównych 
węzłów komunikacyjnych (przy drodze S19, jak również 
projektowanej obwodnicy Janowa Lubelskiego drodze 74).

Na zamieszczonych zdjęciach wizualizacja nowo 
projektowanej Komendy Powiatowej PSP w Janowie 
Lubelskim według wykonawcy dokumentacji projektowej. 
Jak zauważymy oprócz budynku Komendy Powiatowej 
i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej zaprojketowane zostało boisko wielofunkcyjne, 
miejsce ćwiczeń dla Powiatowej Straży Pożarnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zbiornikiem do 
ćwiczeń wodnych.

Dodajmy, że planowany termin wykonania dokumentacji 
i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę to 30 września 
2021 roku. Planowany termin rozpoczęcia prac ziemnych to 
pierwszy kwartał 2022 roku.

Dorota Kozdra

Budowa Komendy Powiatowej PSP  wraz z Jednostką 
Ratowniczo – Gaśniczą. Wizualizacja budynku 

Adres redakcji: 
Urząd Miejski 

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 13

tel: (15) 87-24-320, 

www.janowlubelski.pl

gazetajanowska@janowlubelski.pl

Numer redagowany przez zespół:

Red nacz.: dr Dorota Kozdra

Skład: Piotr Widz

Korekta: dr Dorota Kozdra

Wydawcy: Urząd Miejski

Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o. o.

Fot, Rys: Archiwum, Internet.

Cennik reklam i ogłoszeń:

-Cała strona (260 x 356 mm) 480 zł.
-1/2 strony (260 x 176 mm) 240 zł.
-1/4 strony (128 x 176 mm) 120 zł.
-1/8 strony (128 x 86 mm) 60 zł.
-1/16 strony (62 x 86 mm) 30 zł.

Do cen reklam i ogłoszeń prosimy 
doliczyć 23% VAT.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń.

Anonimów nie publikujemy.

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji 
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Przyjmujemy tylko gotowe projekty graficzne 
reklam i ogłoszeń w plikach: pdf, tiff, jpg, cdr - 

300dpi, CMYK, rozmiar 1:1.   
Nie modyfikujemy otrzymanego materiału.



Kwiecień - Lipiec  2021

11.

Już od najbliższego roku szkolnego będzie funkcjonować 
Młodzieżowa Rada Miejska. Przypomnijmy, że na lipcowej 
sesji Rady Miejskiej, Radni podjęli uchwałę o powołaniu 
Młodzieżowej Rady w Janowie Lubelskim. Głos naszej 
młodzieży jest równie ważny jak głos dorosłych, dlatego też 
Burmistrz Krzysztof Kołtyś wyszedł z inicjatywą 
utworzenia takiej rady.

Młodzieżowa Rada Miejska będzie  organem 
konsultacyjno – doradczym, a zarazem reprezentującą 
janowską młodzież i jej głosem w sprawach publicznych. 

Kadencja Rady będzie trwać 2 lata, zaś Rada będzie liczyć 
maksymalnie 15 członków. W wyborach do składu 
Młodzieżowej Rady Miejskiej będą mieć wszyscy 
uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych 
w Janowie Lubelskim,  Zespół Szkół  im. Wincentego 
Witosa w Janowie Lubelskim, Liceum Ogólnokształcące im. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Dorota Kozdra

Młodzieżowa Rada Miejska

Seniorzy są bardzo ważną częścią naszej lokalnej 
społeczności. To co cieszy, to ich aktywność, zapał i energia, 
którymi emanują. Na co dzień spotykają się i gromadzą 
wokół różnych form organizacyjnych w swoich klubach, 
związkach i stowarzyszeniach. Przy okazji różnego rodzaju 
wydarzeń włączają się w ich organizację.  Mamy także 
okazję zapoznać się z ich działalnością za pośrednictwem 
strony internetowej, Facebooka  oraz Gazety Janowskiej. 
Jako samorząd dążymy do tego, aby nasza gmina była 
jeszcze bardziej obywatelska, aby głos naszych 
mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i starszych był 
brany pod uwagę. Stąd pojawiła się inicjatywa Pana 
Krzysztofa Kołtysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego 
powołania Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej 
Rady Miejskiej.

Gminna Rada Seniorów liczy piętnaście osób i jest 
ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym 
i inicjatywnym dla władz gminy, z którymi współpracuje we 
wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, zarówno 
tych dotyczących życia codziennego jak tez aktywności 
społecznej. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru 
członków do Gminnej Rady Seniorów zgłosiło się 15 osób 
zainteresowanych, tym samym wszyscy kandydaci zgodnie 
ze Statutem Rady Seniora weszli w skład Rady. Burmistrz 
Janowa Lubelskiego Zarządzeniem nr 60/2021 z dnia 
22.07.2021r.  ogłosił  skład osobowy Gminnej Rady 
Seniorów w Janowie Lubelskim na lata 2021 – 2023:
1. Władysława Ciupak
2. Józef Dudzic
3. Maria Barbara Graboś
4. Edward Gromysz
5. Maria Jeremiejew
6. Elżbieta Michalska

7. Urszula Pachuta
8.  Halina Pawusiak
9. Stanisław Pezda
10. Bożena Stelmach
11.  Bogumiła Szewc
12. Krystyna Tymoszuk
13. Zofia Widz-Baryła
14. Krystyna Wojtan
15. Izabela Wydra

 Wszystkim tym osobom gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy na rzecz społeczności janowskiej. W najbliższym 
czasie odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady 
Seniorów, na którym członkowie dokonają wyboru 
przewodniczącego  jego zastępcy oraz sekretarza.

Anna Jaremek

Gminna Rada Seniorów 
w Janowie Lubelskim Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować 
Dyrekcji i pracownikom szpitala 
w Janowie Lubelskim za okazane 
wsparcie w tym bardzo trudnym dla 
mnie i mojego syna okresie.

Dziękuję za życzliwe słowa oraz 
o k a z a n ą  p o m o c  D y r e k c j i , 
pracownikom administracji, poradni 
s p e c j a l i s t y c z n y c h ,  R T G , 
laboratorium, OJOM, wszystkich 
o d d z i a ł ó w :  W e w n ę t r z n e g o , 
Rehabilitacji, Ośrodka Dziennego 
Poby tu,  Ortopedi i ,  Ch i rurg i i , 
Ginekologii, Psychiatrii, Dziecięcego 
oraz moim współpracownikom 
Działu Fizjoterapii.

J e s t e m  b a r d z o  w d z i ę c z n a 
i dziękuję za wszystko w imieniu 
własnym i mojego syna.

Małgorzata Ostrowska

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został 
uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy 
o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, 
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych 
przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest 
samospis internetowy. Samospis można wykonać 
samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera 
stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym 
urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu 
stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, 
z których można skorzystać bezpłatnie . O ile zajdzie 
konieczność ,  Urząd Gminy zapewnia  wsparc ie 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji 
samospisu przez Internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale 
zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty 
zb iorowego zakwaterowania  oraz  zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, 
prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie 
spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet 
lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). 
Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów:

· 22 828 88 88
· 22 279 99 99.

W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest 
r a c h m i s t r z e m ,  m o ż n a 
zweryfikować jej tożsamość: 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
formularz/.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 
ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1775), nie można 
o d m ó w i ć  p r z e k a z a n i a 
danych  rachmis trzowi 
k o n t a k t u j ą c e m u  s i ę 
telefonicznie z osobami 
fizycznymi objętymi spisem. 
Osoby, które przekażą dane 
telefonicznie rachmistrzowi, 
nie muszą już wypełniać 
f o r m u l a r z a  s p i s o w e g o 
w Internecie. A do osób, które 
już się spisały samodzielnie, 
rachmistrz nie zadzwoni. Jeśli 
c h c e s z  w y p e ł n i ć  s a m 
formularz w Internecie 
możesz to zrobić dopóki nie 
skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz.

N i e  w a r t o  o d k ł a d a ć 
samospisu do ostatniej chwili, 
również dlatego, że tylko te 
osoby, które spisały się przez 

Internet mogą wziąć udział w loterii. Ostatnie zgłoszenia 
przyjmowane są do 7 lipca br. Szczegóły dostępne na stronie 
https://loteria.spis.gov.pl/.

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy? 
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Deszczowa pogoda, maj, na stadionie lekkoatletycznym 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli 
rozpoczynają się zawody. Startują uczniowie szkół z 
województwa lubelskiego, podkarackiego. Jednym z nich jest 
uczeń z janowskiej podstawówki. Widzimy jak przygotowuje 
się do biegów. Startuje ...

Każde zawody są dla niego wyzwaniem, ale również 
nowym doswiadczeniem. Jak zawsze towarzyszą mu rodzice i 
trener. Towarszyszy mu także przekonanie, że warto w życiu 
iść za marzeniami. Realizować swoje pasję.

Sport towarzyszył mu od zawsze. Osiągniecia odnosił w 
zawodach pływackich, w karate, w szachach, a przede 
wszystkim w lekkoatlatyce. Wybrał lekkoataletyke.  
Sama przygoda ze sportem naszego rozmówcy zaczęła się w 
drugiej klasie szkoły podstawowej. Były to zawody w 
pływaniu. Marek Grykałowski zajął wtedy złoty medal na 
zawodach o puchar Otylii. Następnie uprawiał karate 
tradycyjne wielokrotnie zdobywając medale. Każdy z medali 
tworzy historię, jest powrotem do pierwszych kroków, czy też 
początków ze sportem. W czwartej klasie szkoły podstawowej 
wybrał profil sportowy, czy już wtedy przypuszczał, że życie 
przyniesie mu takie imponujące osiagnięcia? Dziś 
pietnastoletni Marek patrzy na wszytskie dyplomy i medale, 
przypomina sobie wszystkie zawody, w którym brał udział. 
Nie bez powodu wybrał w szkole profil sportowy, chciał 
kontynuować swoje zainteresowania sportem. Jak sam 
zaznacza w rozmowie “największą przyjemność sprawiła mi 
lekkoatletyka, szczególnie biegi”. Predyspozycje Marka 
szybko zostały zauważone przez Pana Zbigniewa 
Czajkowskiego – nauczyciela wychowania fizycznego, a 
jednocześnie pierwszego trenera, który pomógł Markowi 
rozwijać zainteresowania sportowe.

Marek zaznacza w rozmowie, że  dzięki Pani 
Czajkowskiemu uczestniczył w wielu zawodach sportowych, 
jak również za jego pośrednictwem rozpoczął treningi w 

klubie sportowym Victoria Stalowa Wola po opieką trenera 
Stanisława Anioła. Gdy dzisiaj patrzy na swoje sportowe 
osiągnięcia, nie ukrywa, że dzięki zaangażowaniu Panu 
Zbigniewowi Czajkowskiemu i Stanisławowi Aniołowi 
odniósł wiele sukcesów na szczeblach wojewódzkich, 
międzywojewódzkich,  jak również na zawodach 
ogólnopolskich zdobywając łącznie około 70 medali w tym 30 
złotych.

W tym roku, Marek skończył szkołę podstawową I 

zdecydował się kontynuować swoją sportową pasję. Naukę w 
janowskiej podstawówce wspomina z sentymentem, 
szczególnie lekcję wychowania fizycznego. Za swoje 
osiągnięcia dziękuję w szczególności Zbigniewowi 
Czajkowskiemu, Stanisławowi Aniołowi oraz Dyrekcji i 
kadrze pedagogicznej szkoły.

Począwszy od 2017 roku, Marek odnosi ogromne sukcesy 
w sporcie. Najważniejsze osiągnięcia (2017 r.): Wicemistrz 
Województwa w Biegach Drużynowych, I miejsce - 
Drużynowe Lubelskie Wojewódzkie igrzyska młodzieży 
szkolnej 2016/2017r., I miejsce - X Międzynarodowy Turniej 
Baltic Cup w karate tradycyjnym Hel. W roku 2018 Marek 
Grykałowski zdobył tytuł Wicemistrza Województwa w 
Drużynowych Biegach Przełajowych, był finalist 
Wojewódzkim w Pływaniu Drużynowym, zajął I miejsce w 
ulicznym Narodowym Biegu 100 – lecia. Rok 2019 był dla 
Marka równie pomyślny. Zajął V miejsce w Finale Krajowych 
Czwartków LA na 300 m., IV miejsce w Finale Krajowym w 
Biegach Drużynowo – Indywidualnych, IX miejsce w Finale 
Krajowym Indywidualnych Biegów Przełajowych. Ponadto 
był finalistą Krajowym w 4-Boju LA, zajął I miejsce na 300 m 
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Lekkiej 
Atletyce, I miejsce na 600 m - 61.Otwarte Mistrzostwa 
Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce, I miejsce na 300 m - XV 
Memoriał Kazimierza Śnieżewskiego w Lekkiej Atletyce, II 
miejsce XXXI. Międzynarodowym Ulicznym Biegu 
Konstytucji 3-ego Maja. Podczas Międzynarodowej Parafiady 
Dzieci i Młodzieży zajął: I miejsce 60 m, I miejsce 300 m, I 
miejsce 500 m. W 2019 roku Marek otrzymał Antka Roku w 
Kategorii Talent, jak również cała klasa sportowa, którego 
opiekunem I trenerem był Zbigniew Czajkowski.

Rok 2020 był rokiem wybuchu pandemi. Marek 
uczestniczył w 62.Otwartych Mistrzostwach Stalowej Woli w 
Lekkiej Atletyce zajmując II miejsce na 300 m, oraz w Bigu 
Ulicznym “Bieg stulecia” zajmując również II miejsce. W 
obecnym roku Marek Grykałowski miał impunujące 
osiągnięcia. Zajął II II miejsce w Mistrzostwach Polski w 
Sztafecie Szwedzkiej – Łódź, I miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Podkarpackiego Młodzików – bieg na 600 m., 
II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego 
Młodzików – sztafeta 4 x 100 m., I miejsce na 600 m.63. 
Otwartych Mistrzostwach Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce, I 
miejsce na 600 m. Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego u-20., II 
miejsca na 300 m. Mityng Lekkoatletyczny Trzcinica oraz I 
miejsce na Mistrzostwach Polski LDK w Sieradzu na 600 m.

Z takich osiągnięć są z pewnością dumni rodzice Marka, 
jak również szkoła do której uczeszczał w minionych ośmu 
latach. Promował Janów Lubelski na różnych zawodach, 
zajmując wysokie, a bardzo często najwyższe miejsca. Od 
września 2021 roku Marek jest już uczniem szkoły średniej w 
Stalowej Woli. Być może wśród młodszych roczników rośnie 
następca Marka, być może osiągnięcia I wyniki Marka 
pobudzą w innych pasję.

Wielki wysiłek i trud włożony tak imponujące osiagnięcia 
z pewnością zaowocuje w przyszłości ogromnym sukcesem. I 
tego Markowi życzymy. Wytrwałości I sukcesów !!

Niech wszystkie zdobyte medale przypominają mu o tym, 
że warto w życiu podjąć wyzwania. Przecież “tyle jeszcze 
drogi jest przed nami. Z tym, że trasę wyznaczamu sami (…) 
Nie rezegnujmy ze swych marzeń. Kto wie co jeszcze czas 
pokaże…”

Dorota Kozdra

Determinacja, wytrwałość… i talent  - Marek Grykałowski 
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Charyzmatyczny głos, przy tym profesjonalna gra 
aktorska, jak również świetny muzyk – tak w skrócie 
można powiedzieć o Dawidzie Maksim. Z pewnością 
pamiętamy Dawida z licznych przedstawień teatralnych, 
które powstały pod kierunkiem Andrzeja Tomczyka – 
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Janowie 
Lubelskim. Na długo w pamięci pozostaną te wszystkie 
spektakle muzyczne z udziałem Dawida. Obecnie Dawid 
jest absolwentem Zespołu Szkół im. W. Witosa oraz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego 
Jana   Paderewskiego  w  Sta lowej  Wol i .  Jes t 
utalentowanym muzykiem, którego mamy możliwość i 
przyjemność posłuchać podczas różnych spotkań, czy 
uroczystości. Dzisiaj jest naszym rozmówcą.
D.K. - Jak zaczęła się twoja droga z aktorstwem?
D. M. - Sięgając pamięcią wstecz pierwsze występy zaczęły 
się z siostrą zakonną,  której już nie ma w naszej parafii od 
dawna. Tworzyła różne musicale m.in. Adam i Ewa,  miałem 
wtedy około 10 lat, może mniej. Późnie  na pewien czas w 
Janowie znikły musicale. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
napisanie takiego dzieła jest pracochłonne i wymaga 
cierpliwości… którą właśnie miał Pan Andrzej Tomczyk. 
Świetny jako dyrektor, jako osoba, jako przyjaciel gdzie 
można porozmawiać szczerze, a czasem i pośmiać się, bardzo 
miło wspominam Pana Andrzeja Tomczyka z czasów 
Gimnazjum. Historia z udziałem gimnazjum była już 
zarysowana, dlaczego ? Otóż to siostry chodziły również do 
gimnazjum jedna z nich Marlena również aktywnie 
uczestniczyła w różnych musicalach wydawanych przez Pana 
dyrektora. A więc przychodząc do gimnazjum wiedziałem, że 
będę miał dużo pracy artystycznej, ponieważ widziałem 
wystawione już dzieła Pana dyrektora, a On najzwyczajniej 
wiedział, że pojawię się w skromnych progach Gimnazjum. 
Będąc już w szkole grałem we wszystkich spektaklach jakie 
były wystawiane, w ciągu 3 lat wystąpiłem w 4-5 musicalach, 
niektóre z nich były naprawdę wielkie i szeroko grane m.in. 
Król Lew, Alicja w Krainie Czarów oraz Musical o tematyce 
Niepodległościowej. Moim zdaniem te musicale odbiły się 
największym echem wśród mieszkańców Janowa.
D.K. - Czy chciałbyś kontynuować aktorstwo?
D.M. - Szczerze naprawdę nie wiem, może i bym się odnalazł 
w tym, lecz to nie byłby  chyba to, co chciałbym robić do 
końca. Bardzo ciekawe przeżycia i doświadczenie,  lecz 
trzeba czuć tą potrzebę i chęć która pchnie dalej w aktorstwo. 
Owszem miewałem o tym myśli i plany, ale w głowie była 
myśl, że jednak nie to chcę robić w życiu. Do każdej większej 
decyzji,  która wiąże się z naszą przyszłością musimy dołożyć 
świeży umysł, którym trzeba postawić dwie strony działania 
tą za i przeciw. Każda sztuka tego wymaga, czy jest to 
aktorstwo, czy też malarstwo itp. Chodzi o to, aby odczytać w 
nich tę radość wtedy wiemy czy to jest właściwy kierunek 
którym chcemy podążać.

D.K. - Obecnie grasz na trąbce podczas różnych 
uroczystości patriotycznych w Janowie Lubelskim. Czy 
uczęszczasz do szkoły muzycznej, czy jesteś samoukiem?
D.M. - W wieku 6-7 lat zaczęła się przygoda z muzyką, 
najpierw konkursy wokalne w Janowskim Ośrodku Kultury, 
Baranowie Sandomierskim, a nawet w Muzeum Wsi 
Lubelskiej gdzie występowałem z tatą z pieśniami ludowymi 
następnie coraz więcej grałem ze słuchu, siadałem przy 
pianinie i grałem to co pamiętałem z radia bądź z kościoła. 
Pojawiła się decyzja o uczęszczaniu do Szkoły Muzycznej, 
wraz z siostrami poszliśmy na I stopnień.  Do szkoły 
chodziłem od 10 roku życia, I stopień ukończyłem mając 14 
lat ze specjalizacją fortepian. Idąc na II stopień wybrałem 
instrument dęty saksofon lecz zbyt długi okres oczekiwania na 
miejsce w klasie skłonił mnie by zmienić instrument więc 
zmieniłem go na trąbkę. Czy żałuje ? Nie można tego 
powiedzieć w ten sposób, ponieważ nie wiem co kierowało 
tym wyborem… a może to nie był przypadek tylko taka moja 
droga. Nie mam  pojęcia jakby wyglądało jeśli grałbym na 
saksofonie, ale o to się nie martwię jestem gdzie jestem i z tego 
jestem dumny. Obecnie po 10 latach kształcenia w Szkole 
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej 
Woli odebrałem dyplom oraz świadectwo z wyróżnieniem 

jako owoc tego, co wypracowałem przez te lata.
D.K. – „Co dzień nas gna. W nowe strony zadyszany czas. 
Sto dat, sto spraw. Wciąga nas, gna nas” – śpiewa 
Zbigniew Wodecki.  Wybór padł na trąbkę?
D.M. - Trąbka z początku był to wybór drugorzędny, który z 
niecierpliwości wybrałem, ale teraz jest to wybór zawodowy. 
Na przełomie ostatnich lat staram się rozwijać swoją pasję jak 
najlepiej, tym samym dając ludziom radość i dumę z własnych 
umiejętności. Człowiek niekiedy całe życie szuka i błądzi,  a 
Ja ? Wydaje mi się, że ja znalazłem to czego szukałem mając 
przed sobą kilku idoli których chciałbym kiedyś osobiście 
poznać bądź w jakimś najmniejszym stopniu utożsamić się z 
jednym z nich. Instrumentalistyka na tym poziomie nie jest 
prosta, codzienne ćwiczenia i wyrzeczenia są jednym z 
warunków podjęcia kolejnego kroku w życiu. W tym miejscu 
gdzie jestem, widzę ile godzin spędziłem, aby być na tym 
poziomie. Bez wytrwałości, samodyscypliny oraz 
cierpliwości nie da się tego tak osiągnąć… chyba, że ktoś 
posiada wrodzone zdolności to już inna kwestia. Reasumując 
wszystkie myśli sądzę iż wybrałem trąbkę, a ona wybrała 
mnie…
D.K. - Czy są Twoje jedyne występy muzyczne?
D.M. - Oprócz Olek Orkiestry występuję również z zespołami 
m.in. Manufaktura na festiwalach, NiksoBand koncerty z 
udziałem wokalnym, w uprzednich latach Szkolna Orkiestra 
Muzyczna liczne koncerty muzyki filmowej i wiele innych. 
Po za tą działalnością staram się uświetniać uroczystości 
Patriotyczne oraz Religijne współpracując z Panem 
Mirosławem Wielgusem oraz jego Rekonstrukcją Wojska. 
Zdarza się jednak również grać na pogrzebie słynną Ciszę. Po 
za trąbką gram w innych zespołach na różnych instrumentach 
m.in. klawisze czy puzon.
D.K. - Grasz w Olek Orkiestrze, jak również w innym 
zespole …?
D.M. - Oj tak… zespołów jest dookoła. W Olek Orkiestrze 
zacząłem grać jakieś 7-8 lat temu z czego również się cieszę 
gdyż pokazał mi inne oblicze muzyki w szczególności tej 
rozrywkowej czy jazzowej. Często grywamy z zespołem 
Manufaktura tam akurat gram na klawiszach mieliśmy za 
sobą festiwale w Stalowej Woli - Dobre Granie przy 
Fontannie i możliwość zagrania z Markiem Raduli , jest 
również NiskoBand gdzie gram na puzonie suwakowym w 
obecnej chwili szykujemy się na koncerty, które odbędą się 6 
oraz 29 sierpnia w Nisku z tematyką Zbigniewa Wodeckiego, 
Krzysztofa Krawczyka i wielu innych.  Jeśli jest ochota 
Zapraszamy Serdecznie !
D.K. - Jakie masz plany po szkole średniej? Czy myślałeś o 
studiach artystycznych?
D.M. - Aktualnie jestem Absolwentem dwóch szkół jest to 
Zespó ł  Szkó ł  w  Janowie  Lube l sk im  o  p ro f i lu 
gastronomicznym oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Stalowej Woli o 
specjalizacji fortepian oraz trąbka. Plany były ze mną odkąd 
zacząłem technikum zawsze chciałem wiedzieć do czego dążę 
poprzez naukę i poprzez muzykę. I tak, o to w tym momencie 
jestem w tym czasie, gdzie sobie to wyobrażałem zdana 
matura, skończone szkoły no i czekały mnie egzaminy na 
Akademie. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planami, 
również i Akademia. Oficjalnie dostałem się na Akademię 
Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest 
to jedno z wyrzeczeń, chcieć się rozwijać nie można oglądać 
się za siebie.  Chodzi o t,  iż niekiedy młodzież nie idzie dalej 
gdzie tak naprawdę chciałaby, bo tu są rówieśnicy, rodzice, 
rodzina… tak jest to trudne iść, tym bardziej od domu około 
600 km dalej, ale wierzę, że tak miało być i nie boję się 
wyzwań czy nowych miejsc. Aby zdobyć sukces musimy być 
nie ofiarą, ale zdobywcą wtedy widok na świat jest inny.
D.K. - Gdy słyszymy jak grasz na trąbce, przypomina się 
Zbigniew Wodecki i słowa jego piosenek. Czy masz 
jakiegoś ulubionego muzyka na którym się wzorujesz?
D.M. - Mam wielu idolów czy wokalistów czy pianistów czy 
trębaczy itp. Jednak z biegiem czasu trzeba było to 
uporządkować. Jednym z idoli jest również Zbigniew 
Wodecki, lecz również mniej znany Piotr Salata, który jest 
bardzo miłą i towarzyską osobą z bardzo dobrym głosem 
wokalnym. Jeden z bardziej podziwianych idoli przeze mnie 
jest również James Morrison świetny multiinstrumentalista 
oraz niedawny gość w Bielsko Białej sama legenda 
Amerykańskiego Jazzu – Wynton Marsalis, który to na 
Festiwalu Zadymka Jazzowa odsłonił pomnik na nowym 
powstałym rondzie, które nosi nazwę – Rondo Bielskiego 
Jazzu.

Życzę dużo sukcesów !
Dziękuję za rozmowę

Dorota Kozdra

„Co dzień nas gna. W nowe strony zadyszany czas”. 
Wywiad z Dawidem Maksimem
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Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 
2021 r., poz. 888 ) Urząd Miejski w Janowie Lubelskim 
informuje, iż prowadzone są kontrole przedsiębiorców w 
zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów 
komunalnych powstających w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do 
posiadania umowy w zakresie obierania odpadów 
komunalnych z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, 
przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki 
zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, 
warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: 
przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na 
działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości 
powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz 
odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie 
domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są 
wobec powyższego do:
·  uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości 
z a m i e s z k a ł e j  z g o d n i e  z e  z ł o ż o n ą  d e k l a r a c j ą ;
·  indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część 

nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część 
niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia 
umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa 
najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu 
mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej 
uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości 
zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie 
odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z 
odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany 
jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na 
korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

W związku z powyższym, jeżeli nie  wszyscy   
przedsiębiorcy na  terenie  Gminy Janów Lubelski zawarli 
takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
Przypominamy, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest 
posiadać umowę na odbiór odpadów zmieszanych i 
selektywnie zbieranych zgodnie z Ustawą o utrzymaniu 
czystościi porządku w gminach  tj. – art. 5 ust.1 pkt 3, 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm. oraz 
na podstawie § 2 punkt 2, uchwały Nr XXIII/204/20 Rady 
Miejskiej w Janowie Lubelskim z Dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Janów Lubelski.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych 
oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, skutkować 
może:
·  nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm..);
·  wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego 
obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 
7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze. zm.).

Kontrole przedsiębiorców pod względem posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych 

Wszystkim, którzy jeszcze nie korzystają przypominamy, że w naszej gminie działa Eco 
Harmonogram.

Jest to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom Gminy Janów Lubelski 
łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego 
rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami, ale także innych 
ważnych komunikatów z Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy. Aplikacja 
stanowi ważny kanał komunikacji z mieszkańcami, potrzebny szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych.Aplikację można pobrać i zainstalować na telefon przez Sklep Play lub za pomocą 
QR Code.

 Prezentacja aplikacji znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.janowlubelski.pl/eco-harmonogram

Zachęcamy do zainstalowania i korzystania.  

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl 
lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim (wniosek dostępny pod adresem:
 https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków 
już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

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
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Burmistrz Janowa Lubelskiego wspiera nie tylko promocję i 
ochronę  zdrowia, ogłasza konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, czy w 
zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji społecznej. Przyznaje również dotacje dla 
klubów sportowych, ale również wspiera działania związane z 
pracami konserwatorskimi, restauratorskimi naszych 
janowskich zabytków.

O dotacje w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami, ze 
szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnym, mogła 
ubiegać się osoba fizyczna lub  jednostka organizacyjna 
posiadająca tytuł prawny – jak czytamy w uzasadnieniu.

W tym roku taką dotację w kwocie 70 tys. udzielono na 
prace przy Janowskim Sanktuarium. Dofinansowanie zostało 

przyznane uchwałą Rady Miejskiej.
Stosowna umowa na dotacje została podpisana 24 maja br. 

przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Proboszcza Parafii ks. 
Tomasza Lisa.

Dotacja do elewacji frontowej Janowskiego Sanktuarium 
pozwoli na pokrycie części kosztów, sam remont zabytku 
szacowany jest na kilkaset tysięcy złotych. Janowskie 
Sanktuarium zostało wybudowane na przełomie XVII/XVIII 
wieku i należy do jednych z najważniejszych zabytków naszego 
miasta.

Przypomnijmy, że w 2018 roku gmina udzieliła dotacje na 
prace przy zabytku dla parafii pw. Św. Wojciecha w Momotach 
Górnych w wysokości 50 tys. złotych. W 2019 roku - 20 tys. 
dotacji przyznano dla Janowskiego Stowarzyszenia 

Regionalnego na  odnowienie  trzech 
nagrobków na cmentarzu parafialnym 
(nagrobki do renowacji zostały wytypowane 
we współpracy z konserwatorem dzieł sztuki).  
Także 20 tys. przyznano dla Parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela na montaż monitoringu 
wizyjnego i zakup regałów ekspozycyjnych do 
Muzeum Parafialnego.

Dodajmy, że janowskie Sanktuarium 
otrzymało dofinansowanie od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w kwocie 34 tys. zł 
oraz od Ministra Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu - 180 tys. zł. Obecnie 
trwają prace renowacyjne.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przyznano dotacje dla Janowskiego Sanktuarium

70 tys. taką kwotę Burmistrz Janowa Lubelskiego 
przeznaczył na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia 
– profilaktyka uzależnień.

Pierwsze zadanie dotyczy dofinansowania organizacji 
imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, 
które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz 
zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. Na ten cel 
przeznaczono 36 tys. dla następujących organizacji: 
Stowarzyszenie ZAOLSZYNIAK – „Jedność przez 
różnorodność – sportowe spotkania sąsiedzkie szansą na 
rozwój społeczności lokalnych – edycja VI” – 1500 zł, Parafia 
Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Janowie 
Lubelskim – „Zdrowy i aktywny senior” – 2000 zł, Klub 
Żeglarski ZEFIR – „Szkolenie wodne Wiatr i woda – pierwsze 
spotkanie 2021” – 3000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerzy Janowskich – „Organizacja zbiórek harcerskich dla 
dzieci i młodzieży z Powiatu Janowskiego” – 3000 zł, Klub 
Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” – „Rekreacja ruchowa 
seniorów w zdrowym stylu życia – 2021” – 3000 zł., 
Stowarzyszenie „Janowskie Morsy” – I Zlot Morsów w 
Janowie Lubelskim „Sezon na Morsa” – 1500 zł., Parafia 
Katolicka p/w/ Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim – 

Spływ kajakowy na Roztoczu – 1500 zł., Parafia Rzymsko – 
Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim – 
„Rajd po Puszczy Świętokrzyskiej” – 1500 zł, Stowarzyszenie 
Zwykle Klub Rekreacji Ruchowej VITALNI – „Prowadzenie 
zdrowego stylu  życia i spędzenia wolnego czasu osób 
starszych poprzez uprawianie różnych form rekreacji i 
aktywności ruchowej – 3000 zł., Fundacja Muzeum Historii 
Fotografii – „Cykl zajęć edukacyjno – praktycznych z 
dziedziny fotografii” – 3000 zł., Ochotnicza Straż Pożarna w 
Janowie Lubelskim – „Szkolenie i udział w zawodach 
sportowo – pożarniczych członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych” – 3000 zł., Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie 
Lubelskim – „Rekreacja ruchowa poprzez taniec, ruch, zabawę 
i zdrowe odżywianie” – 3000 zł., Stowarzyszenie Przyjaciół 
Promyka – „Piknik sportowo – integracyjny Dzień wakacyjny” 
– 1500 zł., Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – Prowadzenie zdrowego stylu życia i 
spędzenia wolnego czasu poprzez uprawienie różnych form 
sportu” – 1500 zł., Stowarzyszenie Kobiet Powiatu 
Janowskiego – „Ocalić od zapomnienia. Wypoczywamy 
godnie i pożytecznie – II edycja” – 3000 zł.

 Drugim zadaniem jest prowadzenie profilaktycznej 
działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 
problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii jako 
element  programów psychoprofi laktycznych  t j . 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Na 
ten cel przeznaczono 32 tys. dla 8 organizacji dla każdej po 4 
tys.,: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy Janowskich – 
„Zajęcia sportowe z zakresu wspinaczki skałkowej”, Agencja 
Współpracy i Rozwoju – Stowarzyszenie Aktywizacji 
Społecznej „SAS” – „Młodzi Nieustraszeni”, Stowarzyszenie 
„Ad Astra” – Rajd rowerowy, Stowarzyszenie Kulturalno 
Sportowe PEGAZ – Jazda konna jako promocja zdrowia wśród 
dzieci i młodzieży, Ludowo Uczniowski Klub Sportowy 
„Jawor” – „Tenis stołowy – wysiłek, relaks i przyjemność” (IV 
edycja), Uczniowski Klub Sportowy „Atletic” – „Start”, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka – „Zajęcia sportowo – 
rekreacyjne z elementami socjoterapii i profilaktyki”, Klub 
Sportowy Janowski Orlik – „Trenuj, Walcz, Zwyciężaj II”.

Dodajmy, że dotacje pochodzą ze środków  Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Dorota Kozdra

Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka uzależnień. Burmistrz przyznał dotację

W wyniku otwartego konkursu ofert do realizacji zadania 
publicznego w zakresie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” 
Burmistrz Janowa Lubelskiego przyznał dotację dla: Parafii 
Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Królowej Jadwigi w Janowie 
Lubelskim  - „Wakacje z wartościami” – kwota dotacji – 
4800 zł oraz Agencji Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie 
A k t y w i z a c j i  S p o ł e c z n e j  „ S A S ”   -  „ Wy j a z d 
socjoterapeutyczny wychowanków Ośrodka Kuratorskiego 
w Janowie Lubelskim – STOP PRZEMOCY” – kwota 
dotacji – 5000 zł.

Dorota Kozdra

Wyniki konkursu 
– „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

Ks. Tomasz Lis - Proboszcz , Krzysztof Kołtyś - Burmistrz
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Dnia 11 lipca w kaplicy w Ujściu odbyła się Msza Święta 
w intencji ofiar drugiej wojny światowej pod przewodnictwem 
ks. Kazimierza Sagana. Rangę uroczystości podkreśliła 
obecność pocztów sztandarowych reprezentujących Starostwo i 
Ochotniczą Straż Pożarną z Momot Górnych. Po Mszy Świętej 
Ks. Sagan poświęcił tablicę upamiętniającą pomordowanych 
mieszkańców tej miejscowości. Kolejno odsłonięcia tablicy 
dokonali: Poseł Jerzy Bielecki wraz z Burmistrzem Janowa 
Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem. W uroczystościach 
w Ujściu uczestniczyły władze parlamentarne, samorządowe, 
Sołtys Kiszek, Szewc i Ujścia – Antonina Szczepanik, Sołtys 
Momot Górnych – Jerzy Małek, mieszkańcy miejscowości.

Kwiaty zostały złożone także przy pomniku w Momotach 
Dolnych. W imieniu parlamentu hołd pomordowanym oddał:  
Poseł Jerzy Bielecki, Kierownik Biura Jan Czaja, w imieniu 
Powiatu: Wicestarosta Michał Komacki, Radny Rady Powiatu 
Daniel Rawski. W imieniu gminy Janów Lubelski: Burmistrz 
Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Krystyna Ćwiek.

Pomnik w Momotach Dolnych przywołuje pamięć 
o pomordowanych mieszkańcach Momot Dolnych i Momot 
Górnych. Na czterech tablicach widnieje 68 nazwisk. Wśród 
nich dzieci: Sebastian Flis mający 3 latka, Genowefa Sokal – 
9 lat. Najstarsi mieszkańcy to 60 letni Józef Małek i Adam 
Zięba. W czasie drugiej wojny światowej Momoty 
doświadczyły pacyfikacji. Pierwsza miała miejsce 1941 roku, 

kiedy spalono kilkanaście zabudowań gospodarczych. 
Następna pacyfikacja to rok 1843, którą dokonano w akcie 
zemsty za pomoc, jaką mieszkańcy miejscowości nieśli 
partyzantom. Natomiast w 1944 roku Niemcy dokonali 
bombardowania tej miejscowości, gdy dowiedzieli się, że w jej 
okolicach partyzanci odebrali zrzut broni i lekarstw. W tym 
samym roku Niemcy dokonali spalenia gospodarstw i odbyła 
się kolejna pacyfikacji wsi.

12 lipca to Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto 
zostało ustanowione 29 września 2017 roku, natomiast 
pierwsze obchody odbyły się w 2018 roku. Dnia 12 lipca 1943 r. 
niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów 
w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za 
pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni 
w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została 
spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień 
pamięci mieszkańców polskich wsi. W uzasadnieniu projektu 
ustawy podkreślono: „Wieś polska mimo grożących represji 
i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez 
cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu 
ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i 
oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom 
wysiedlonym ze swoich siedzib  przez okupanta, 
przechowywała ukrywających się Żydów. Za tą patriotyczną 
postawę zapłaciła ogromną cenę”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra 

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej na Ziemi Janowskiej

Lat 48, 15, 10, lat 5, czy 3 – dzieci, kobiety, mężczyźni. To 
wiek osób wymordowanych dnia 2 października 1942 roku, 
przez Niemców za pomoc udzieloną oddziałom 
partyzanckim. Mieszkańcy wsi Pikule.

W czasie wojny zostali pochowani w jednym grobie na 
brzegu lasu. Jesienią 1944 roku, ich ciała zostały 
przewiezione na janowski cmentarz. Tam spoczywają 
w zbiorowej mogile.

Pamiątkowa tablica w Pikulach zawiera informacje 
z nazwiskami 52 osób. Oni wszyscy ponieśli okrutną 
niezawinioną śmierć. O tym wydarzeniu należy pamiętać. 
O nich się nie zapomina…

Dzisiaj w Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, 
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś złożył 
kwiaty przed pomnikiem w Pikulach i oddał hołd tym 
wszystkim, którzy 2 października 1942 roku oddali życie za 
Ojczyznę.

Pikule to szczególna miejscowość na mapie naszej 
gminy. Niewielka wioska kryje swoją historię zapisaną 
szczególną czcionką, pamięci w sentencji słów Adama 
Mickiewicza “Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie 
zapomnij o mnie…”

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Jeśli zapomnę o nich...” – mieszkańcy wsi Pikule 

Mieszkańcy miejscowości Kiszki, Ujście i Szewce

Jerzy Bielecki, Jan Czaja Czesław Krzysztoń, Krystyna Ćwiek, Krzysztof Kołtyś Michał Komacki, Daniel Rawski

Poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego

Poczet sztandarowy OSP w Ujściu

Ksiądz Kazimierz Sagan
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Każdy kolejny rok, każda kolejna rocznica Bitwy 
Partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich 
uzmysławia nam rolę i wagę tego wydarzenia. Przed pandemią 
była to uroczystość z udziałem Wojska, Orkiestry Wojskowej, 
licznych pocztów sztandarowych, zaproszonych gości. 
Każdego roku spotykamy się w tym miejscu przed pomnikiem 
Partyzantów, aby oddać cześć i chwałę bohaterom wydarzeń z 
1944 roku. Obok pomnika znajduję się krzyż i głaz pamięci 
żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Tegoroczne uroczystości na Porytowym Wzgórzu odbyły 
się 13 czerwca. Rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. 
Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim. Po Mszy 
okolicznościowe przemówienie wygłosił Artur Pizoń – 
Starosta Janowski. Dalsze uroczystości odbyły się na placu 
przed pomnikiem. Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP przywitał 
wszystkich obecnych, zwracając uwagę, że pomimo skromnej 
oprawy uroczystości spowodowanej pandemią spotykamy się, 
aby wspólnie uczcić to szczególne wydarzenie, które podczas 
okupacji niemieckiej to bitwa w Lasach Janowskich była 
największą bitwą partyzancką na ziemiach polskich.

Ranga uroczystości została podkreślona przez udział 
Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej im. Płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze pod dowództwem 
Mirosława Wielgusa oraz harcerzy z Janowa Lubelskiego 
i Harasiuk. W deszczową niedzielę 13 czerwca odbyło się 
przyrzeczenie harcerskie Drużyny Harcerskiej ZHP „IGNIS” 
działającej przy PSP w Harasiukach.

Apel poległych odczytał Piotr Groszek.  Po czym Grupa 
Rekonstrukcyjno Historyczna oddała salwę honorową.  
Podczas tegorocznych obchodów na Porytowym Wzgórzu 
odznaczono odznaką Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola. Uroczystego 

odznaczenia dokonał Prezes Koła Zbigniew Markut. 
Odznaczone osoby to Artur Pizoń – Starosta Janowski, 
Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów 
Janowskich oraz członkowie Grupy Rekonstrukcyjno 
Historycznej im. płk. T. Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze.

Samorząd janowski został reprezentowany przez 
Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca 
Burmistrza Czesław Krzysztoń, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Krystyna Ćwiek.

Obchody zostały zorganizowane przez Starostwo 
Janowskie.

Jak podają dane historyczne, „podczas operacji 
„Sturmwind I” Niemcy 13 czerwca 1944 roku we wsi Kiszki 
zabili 5 osób (1 os. zastrzelili, 4 spalili żywcem). Spalona 
została wieś. W Szewcach zabili 2 osoby i spalili całą wieś. 
W Ujściu zabili 16 osób i spalili 22 gospodarstwa. W Szklarni 
zabili 3 osoby, we Flisach 4 osoby. Z dymem zostały puszczone 
Flisy, Szklarnia i inne wsie położone w głębi lasów (…)We wsi 
Momoty Dolne 10-14 czerwca rozstrzelali 30 nieznanych osób 
(prawdopodobnie schwytanych do niewoli partyzantów), a 17 
czerwca kolejne 8 osób. We wsi Momoty Górne rozstrzelali 16 
osób w tym również kilku partyzantów. We wsi Sieraków 
rozstrzelali 4 osoby. 13 czerwca na cmentarzu w Janowie 
rozstrzelali 8 osób. Wiele osób zginęło też w obozach gestapo 
w Harasiukach (60 os.) i w Biłgoraju, gdzie Niemcy osadzili 
około 4000 osób z terenów objętych operacją „Sturmwind I”. 
Około 300 osób mogło zginąć w schronach i kryjówkach 
leśnych. Kałmucy i żołnierze niemieccy bardzo często 
mordowali tych ludzi na miejscu wrzucając granaty do 
odkrytych schronów”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W deszczową niedzielę 13 czerwca
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Podczas XXVII Konkursu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w 
Maciejowicach. W kategorii soliści :”Złote Basy” otrzymała 
Janina Chmiel, I m-ce Alina Myszak. W kategorii 
instrumentaliści: I m-ce Zbyszek Butryn. W kategorii 
zespoły: wyróżnienie Zespół „Janowianki”. W kategorii 
„Młodzi u źródeł”: I m-ce Antoni Rosiński, III m-ce Karolina 
Maksim. Gratulujemy!!!

Z muzycznej sceny

Dnia 5 czerwca br., na Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Towarzyskiego w Krakowie swoje umiejętności prezentowali 
Mikołaj i Ola tancerze KTT JUMP JANÓW LUBELSKI.

W kat. 16+ klasa D tańce standardowe Mikołaj i Ola 
awansowali do finału (awans z 3 miejsca!) i zajęli ostatecznie 6 
mie j sce ,  na tomias t  w  ka t .  16+  k la sa  B  t ańce 
latynoamerykańskie zakończyli rywalizację na rundzie 
półfinałowej. Gratulujemy Tancerzom i życzymy kolejnych 
udanych startów!

Natomiast w sobotę i niedzielę 12-13 czerwca 2021r. 
Tancerze KTT JUMP JANÓW LUBELSKI rywalizowali na 
parkiecie w Żabnie zarówno w Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
jak również w Pucharze PTT w klasach D,E,F par 
młodzieżowych i dorosłych. Tancerze prezentowali swoje 
umiejętności zarówno w tańcach standardowych jak i 
latynoamerykańskich. Z zawodów przywieźlismy jedno 
miejsce na podium, sześć finałów i 5 punktów premium!

Wyniki naszych par:
Sobota- Ogólnopolski Turniej Tańca
Rafał i Hania
kat. 14-15 D ST awans do finału, miejsce 5 i punkt premium
kat. 14-15 D LA awans do finału, miejsce 5 i punkt premium
Kuba i Julia
kat. 14-15 E finał miejsce 3 i punkt premium
Bartek i Agnieszka
kat. 16+ D ST debiut w nowej klasie awans do finału, miejsce 5
kat. 16+ C LA runda półfinałowa
Niedziela- Puchar PTT w klasie D
Michał i Iza
kat. 16+ D ST awans z 1/8 finału do 1/4 bez rundy barażowej, 
następnie awans do półfinału, ostatecznie bardzo dobre miejsce 
11 I punkt premium
kat. 16+ D LA 1/8 finału
Bartek i Agnieszka
kat. 16+ D ST awans z 1/8 finału do 1/4 bez rundy barażowej
Mikołaj i Ola
kat. 16+ D ST 1/8 finału, runda barażowej i awans do 1/4 finału
Niedziela - Ogólnopolski Turniej Tańca
Rafał i Hania
kat. 14-15 D ST awans do finału, miejsce 5 i punkt premium
kat. 14-15 D LA 1/2 finału i miejsce 8 tuż za finalem
Kuba i Julia
kat. 14-15 E awans do finału i miejsce 5
Bartek i Agnieszka
kat. 16+ C LA runda półfinałowa
Mikołaj i Ola
kat. 16+ B LA runda półfinałowa

Gratulujemy pięknego tańca i dobrych wyników. Życzymy 
kolejnych sukcesów!

Z tanecznej sceny

Janina Chmiel

Alina Myszak

Karolina Maksim, Zbigniew Butryn

Antoni Rosiński, Zbigniew Butryn

Zespół „Janowianki”
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Zakończenie roku dla ósmoklasistów stanowi nowy etap 
w ich życiu. Dnia 25 czerwca szkolne mury pożegnali 
uczniowie wszystkich szkół. Był to czas wspomnień, radości 
z osiągniętych wyników, a czasem i smutku, że już od 
1 września będą uczniami szkół średnich.

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym uczestniczyli uczniowie, grono 
pedagogiczne, jak również rodzice. Dyrektor Szkoły 
Wioletta Sołtys podziękowała wszystkim nauczycielom, 
pracownikom oświaty, rodzicom uczniów. Miniony rok 

w dobie pandemii wprowadził nową formę nauczania. 
Każdy z nas musiał się z tym zmierzyć. Nie przerwano nauki. 
W innych skomplikowanych warunkach dzieci i młodzież 
kontynuowali edukację. Z ramienia gminy w uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego klas ósmych najserdeczniejsze 
życzenia uczniom, nauczycielom, dyrekcji szkoły złożył 
Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza Janowa 
Lubelskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do Złotej 
Księgi Uczniowskiej zostali wpisani następujący uczniowie: 

Klasa A: Marcelina Biernat, Joanna Plewa, Paweł Robak, 
Szymon Kuśmierczyk, Klasa B: Jolanta Korga, Agata Kniaź, 
Łukasz Rzeźniczuk, Marek Grykałowski, Klasa C: 
Aleksandra Blacha, Konrad Firosz, Agata Osiewicz, 
Gabriela Dolecka, Klasa D: Agnieszka Flis, Natalia Flis, 
Kamil Kudrelik. Gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów 
w dalszym etapie nauki !!!

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zakończenie roku szkolnego. Ósmoklasiści pożegnali szkołę

W dniu 8 kwietnia 2021 roku w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja uroczystego 
wręczenia dyplomów stypendialnych młodym twórcom 
w o j e w ó d z t w a  l u b e l s k i e g o .  U r o c z y s t o ś ć  b y ł a 
podsumowaniem realizacji programu „Stypendium dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 
kultury i opieką nad zabytkami”, w ramach którego Zarząd 
Województwa Lubelskiego udzielił uzdolnionej młodzieży 
wsparcia w postaci stypendiów.

Lena Tylus. uczennica klasy III b Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, otrzymała prestiżowe 
stypendium artystyczne Marszałka Województwa 
Lubelskiego w kategorii muzyka. Lena jest osobą niezwykle 
utalentowaną w dziedzinie muzyki, o czym świadczą jej 
wysokie osiągnięcia w konkursach i przeglądach o zasięgu 
wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym.

W roku szkolnym 2020/2021 zdobyła liczne tytuły 
i wyróżnienia. Lena to między innymi:
1. Laureatka I stopnia XIV Konkursu Internetowego DIGI-
TALENTY JESIEŃ 2020” w ramach Międzynarodowego 
Projektu Festiwalowego „Kalejdoskop Talentów”, w kat. solo 
wokalne mini – Świdnica,
2. Laureatka I stopnia „XV Konkursu Internetowego DIGI-
TALENTY ZIMA 2020” w ramach Międzynarodowego 
Projektu Festiwalowego „Kalejdoskop Talentów”, w kat. solo 
wokalne mini – Świdnica,
3. Laureatka I stopnia „XVI Konkursu Internetowego DIGI-
TALENTY ZIMA 2021” w ramach Międzynarodowego 
Projektu Festiwalowego „Kalejdoskop Talentów”, w kat. solo 
wokalne mini – Świdnica,
4. Finalistka 4. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
Świątecznej i Zimowej Hu, Hu, Ha -  Warszawa,
5. Superfinalistka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
„THE GOLDEN VOICE”, edycja V – Kraków,

6. III miejsce (Brązowy flecik) w XXI Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka 
2021” – Bielsk Podlaski,
7. III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” – Łuków,
8. I miejsce w Przeglądzie Ogólnopolskim  „I Festiwalu 
Piosenki Bajkowej Łęczna 2020” – Łączna,
9. I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd 
i Pastorałek GLORIA – Kielce,
10. Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
Rozrywkowej o „Złoty Grzejnik” – Stąporków,
11. Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym 
„Wiosna z przebojami Anny Jantar” – Koniecpol,
12. Wyróżnienie w II Festiwalu „W Krainie Baśniowej 
Piosenki” – Nisko,
13. Finalistka III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Polskie j  i  zagranicznej  „FIROLIZA REAKCJA 
WOKALNA”– Warszawa,
14. Finalistka Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki 
Rozrywkowej „FIRAleja Gwiazd” – Warszawa,
15. Laureatka XXV Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
i Legionowej – Biłgoraj,
16. I miejsce w XIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Miłkowice 
2021 – Miłkowice.

Lena wystąpiła również w koncertach charytatywnych i 
okolicznościowych. Swój talent zaprezentowała między 
innymi w Ogólnopolskim Kongresie Freblowskim dla 
nauczycieli i pedagogów w Lublinie, koncercie świątecznym 
„W krainie bajek” w JOK, koncercie „Roztańczone 
kolędowanie” czy koncercie z okazji Dnia Dziecka „W rytmie 
starych przebojów”. Poza tym rozwija swoją pasję 
w Janowskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem trenera 
wokalnego p. Agnieszki Wiechnik.

Lena, wspólnie z polskimi artystami: Krzysztofem 
Cugowskim, Wandą Kwietniewską, Michałem Wiśniewskim, 

Witoldem Pasztem, wystąpiła w nagraniu piosenki 
świątecznej „Betlejemski Cud” w ramach akcji charytatywnej 
„Pomagamy chorym i potrzebującym dzieciom” realizowanej 
przez Fundację Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Gratulujemy i życzymy Lenie kolejnych osiągnięć 
artystycznych i rozwiania swojego talentu.

wychowawca:  Anna Kwiecień

Lena Tylus stypendystką Urzędu Marszałkowskiego

Dobiegł końca rok szkolny 2020/2021, w trakcie którego 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w  Janowie 
Lubelskim brali udział w różnorodnych konkursach, 
odnosząc liczne sukcesy. Wyjątkowymi osiągnięciami mogą 
poszczycić się uczniowie klasy III b, którzy zdobyli nagrody 
i wyróżnienia w prestiżowych konkursach wojewódzkich 
i międzynarodowych.

Trio wokalne mini: Aleksandra Gajewska, Dawid 
Krzysztoń, Lena Tylus zdobyło tytuł laureata III stopnia w 
„XVI Międzynarodowym Konkursie Internetowym DIGI-
TALENTY ZIMA 2021” w Świdnicy.

Zespół wokalny „Wesołe Nutki” w składzie: Aleksandra 
Gajewska, Dawid Krzysztoń i Lena Tylus zajął I miejsce 
i zdobył „Złotego Kasztana” w Wojewódzkim Konkursie 
Piosenki „Jesienne Nutki”, zorganizowanym pod 
honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W tym samym konkursie - w kategorii solista - Dawid 
Krzysztoń zdobył II miejsce otrzymując Srebrnego 
Kasztana. Dawid Krzysztoń – to także finalista 
21. Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży 
„Piosenki Jana Wojdaka”. Rozalia Kułażyńska i Lena Tylus – 
otrzymały wyróżnienia w XXIX Wojewódzkim Konkursie 
Literackim „Moje Boże Narodzenie”.

Praca Mai Kowalik została zakwalifikowana na wystawę 
pokonkursową XXIX Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Moje Boże Narodzenie”.

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie oraz promocję naszej szkoły na forum 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
życząc dalszych sukcesów.

Wychowawca Anna Kwiecień

Sukcesy w konkursach  
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W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II 
,,b” oraz klasy II ,,e” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Janowie Lubelskim pod kierunkiem wychowawców: pani 
Ireny Lasek oraz pani Justyny Wieleby przystąpili do 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do 
twarzy” zorganizowanego przez Przedszkole Niepubliczne 
„Piastuś” oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza 
Korczaka w Inowrocławiu.  Projekt realizowany był od 1 
października 2020 r. do 14 maja 2021 r. Jak sama nazwa 
projektu wskazuje, miał on na celu wzmacnianie poczucia 
tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, 
etnicznej, kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej 
osoby i szacunku dla godności innych osób oraz promowanie 
wysokiej kultury i wrażliwości na piękno.

Uczniowie naszej szkoły wykonali łącznie 25 zadań z 3 
modułów (,,W Krainie Muz”, ,,Piękno Regionu” oraz 
,,Kocham, Lubię, Szanuję”). Wszystkie zadania dały dzieciom 
wiele radości i satysfakcji z ich realizacji, gdyż pozwoliły 
uczniom poznać, dotąd mało dla nich znany, obszar kultury.

Zadania z modułu I (,,W Krainie Muz”) wprowadziły dzieci 
przede wszystkim w świat Muzyki, Teatru, Malarstwa oraz 
Tańca. Uczniowie wykonali zadania: ,,W magicznym świecie 
dźwięków”, ,,Podróż do królestwa dźwięków”, ,,Tanecznym 
krokiem”, ,,Paleta barw”, ,,W Galerii Sztuki”, ,,Śladami 

przeszłości”, ,,Tajemnice teatru”, ,,Z wizytą w teatrze” oraz ,, 
Teatr lalek”, realizując je zarówno w wymiarze teoretycznym 
jak i praktycznym.

Wykonując zadania z modułu II (,,Piękno Regionu”) dzieci 
mogły dużo lepiej poznać swoje miasto, wychodząc poza klasę 
szkolną oraz zapoznać się tym samym z kulturą regionalną. 
Zadania: ,,Warsztaty ludowe”, ,,Na ludową nutę”, ,,Palma 
wielkanocna”, ,,Magia uliczek”, ,,Miasto z pocztówki”, ,,Moje 
miasto – moja duma”, ,,Dzień wspomnień i zadumy” oraz 
,,Tańcowała igła z nitką” skłoniły dzieci do głębszej analizy 
historii i tradycji naszego regionu.

Z kolei moduł III (,,Kocham, Lubię, Szanuję”) pozwolił 
uwrażliwić dzieci jeszcze bardziej na potrzeby innych (osób 
chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy), 
zwrócić uwagę jak ważni są dziadkowie i osoby starsze w ich 
życiu a także nauczyć prawidłowego postępowania oraz kultury 
zachowywania się, także przy stole. Nieocenione okazały się 
zadania: ,,Kodeks dobrego zachowania”, ,, Siła bajek”, ,,Bez 
barier” (obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Zespołem 
Downa), ,,Sztuka łączy wszystkich”, ,,Warto pomagać”, ,,Z 
babcią i dziadkiem dobrze się bawimy”, ,,Z kulturą przy stole” 
oraz ,,Przy rodzinnym stole”.

Realizacja zadań projektowych wpłynęła bardzo 
pozytywnie na dzieci, ponieważ uczestnictwo w projekcie 

pozwoliło im poznać różne oblicza szeroko rozumianej Kultury. 
Ciekawe zadania pozwoliły niewątpliwie zaktywizować i 
zmobilizować wszystkich uczniów do aktywnego udziału w 
projekcie, tym samym zwiększając ich pewność siebie, 
samodyscyplinę oraz otwartość na innych, jak również na nowe 
wyzwania.

Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z 
kulturą mi do twarzy" wprowadził uczniów bez wątpienia w 
świat tak ważnych dziś wartości jak: współpraca, solidarność, 
altruizm, patriotyzm, szacunek dla tradycji, wskazał 
prawidłowe wzorce postępowania oraz zwrócił uczniom uwagę 
na budowanie pozytywnych relacji społecznych sprzyjających 
ich bezpiecznemu rozwojowi.

Serdeczne Podziękowania składam Wychowawcom – pani 
Irenie Lasek (klasa II,,b”) oraz pani Justynie Wielebie (klasa II 
,,e”) za możliwość przeprowadzenia Projektu w tych klasach. 
Za serce, oddanie, pełne zaangażowanie w realizację zadań, a 
także za wprowadzanie uczniów i wspólne odkrywanie świata 
wartości, kultury i sztuki. Dzieciom za chęci oraz aktywne 
uczestnictwo a także wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do pomyślnego zakończenia projektu.

Monika Świątek – nauczyciel Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego  

w Janowie Lubelskim, koordynator Projektu

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”

W dniach 20 – 21 maja 2021 r. uczniowie klas pierwszych i 
drugich z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie 
Lubelskim uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach 
przygotowanych przez wykwalifikowanych, kreatywnych 
edukatorów Akademii Pana Królika z Torunia.

W ciągu dwóch dni przeprowadzono zajęcia handmade, 
które obejmowały:
·  Warsztaty czekoladowe, polegające na samodzielnym 
tworzeniu słodkości. Uczniowie dowiedzieli się, jak i z czego 
powstaje czekolada, poznali jej historię oraz praktyczne 
zastosowanie czekoladowych technik.  Uczniowie 
samodzielnie wykonali, ozdobili i zapakowali czekoladowe 
serce w ozdobne opakowanie. Dodatkową atrakcją tych 
warsztatów była fontanna czekoladowa, z której mogli 
korzystać wszyscy uczestnicy warsztatów.
·  Warsztaty wyrobu świec żelowych ,,Morskie Tajemnice”. 
Podczas zajęć każdy uczestnik zdobył wiedzę na temat 
używanego materiału, poznał morskie tajemnice oraz 
dowiedział się, skąd się biorą muszelki. Uczniowie poznali  
również tajniki wyrobu świec żelowych, po czym mogli 
samodzielnie wykonać barwnik do swojej świecy, wybrać 
zapach, zaprojektować i wykonać kolorową i pachnącą świecę 
żelową w szklanym naczyniu, z piaskową mozaiką, 
rozmaitymi ozdobami oraz starannie dobranymi dodatkami. 
Uczniowie mogli pięknie zapakować swoje świece i zabrać je 
do domu.

Taka forma nauki poprzez zabawę pozwoliła uczniom z 
pewnością na odkrywanie otaczającego Nas świata. Zajęcia 
przeprowadzone w formie praktycznego działania stały się dla 
dzieci niezapomnianym i wyjątkowym przeżyciem, ponieważ 
pozwoliły uczniom w możliwie najlepszy a jednocześnie 
niebanalny sposób rozwinąć swą wyobraźnię, kreatywność 
oraz zdolności manualne.

Organizatorzy warsztatów: 
Monika Świątek, Olga Jargiło 

– nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Janowie Lubelskim

Akademia Pana Królika w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Janowie Lubelskim 
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Kreatywności nie brakowało uczestnikom konkurs na 
najładniejszy kapelusz, jaki został zorganizowany 20 maja br. 
przez Krystynę Tymoszuk z Sekcji Kijkowej PZERiI 
w Janowie Lubelskim i Zofię Widz – Baryła Przewodniczącą 
Stowarzyszenia. Piękne wiosenne kapelusze z pewnością 
stanowiły wyzwanie dla Jury, które musiało nagrodzić 
najlepszą „kreację” nakrycia głowy.

Bożena Czajkowska – Sekretarz Gminy, Anna Łopata – 
Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN 
w Lublinie, Filia w Janowie Lubelskim,  Zofia Widz – Baryła, 
Bogumiła Szewc to skład Jury, który po wspaniałej prezentacji 
kapeluszy postanowił nagrodzić następujące osoby: I miejsce – 
Helena Krakowska, II miejsce – Irena Sawa, Krystyna Wojtan, 
3 miejsce przyznano: Grażynie Sowa, Marii Gilas i Jadwidze 
Olszewskiej. Nagrodę specjalną Przewodniczącej PZERiI 
Odział w Janowie Lubelskim otrzymała Jadwiga Pietras.

Pozostałe wyróżnienia: Barbara Graboś, Krystyna 

Serwatka, Barbara Wojtan, Bogumiła Wąsek, Jadwiga 
Królikowska oraz Ryszard Chmiel i Wojciech Mazur.

Zadanie nie było łatwe, jednak wszyscy poradzili sobie 
z nim wyśmienicie. Wykazali się ogromną wyobraźnią 
i pomysłowością. Każdy zaprezentowany kapelusz plus dodatki 
w postaci koszyczka, wiązanki kwiatów i biżuterii był jedyny 
w swoim rodzaju. Widać było nie tylko dokładność, ale wiele 
pracy włożonej w jego wykonanie. Pojawiły się kwiaty, gałązki 
krzewów, ptaki, pióra, woalki, barwne motyle, trawy, zioła. 
Kunsztowne kapelusze zaprezentowane na konkursie 
z pewnością zyskałyby również uznanie u Hanki Bielickiej dla 
które kapelusz był nieodzownym elementem codziennej 
garderoby.

 Serdecznie gratulujemy organizatorom za wspaniały 
pomysł spędzenia czasu, zaś wszystkim projektantom za 
wykonanie przepięknych kapeluszy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Konkurs kapeluszy 
w wydaniu seniorów 

Obchody Światowego Dnia Inwalidy przypadają w świecie 
na przełom marca i kwietnia. W Polsce z reguły, obchodzone 
nieco później, ze względu na chłodny klimat. W bieżącym, 
opóźnienia wynikły także z pandemii. Przesunięciu uległa 
główna impreza, planowana w programie, o dofinansowanie 
organizacji sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych. 
Planowany wyjazd grupy 51 osób do ośrodka wczasowo – 
rekreacyjnego w Łebie z dnia 16.04-29.04 przesunięto na 
23.05-30.05.2021 r. Skrócenie pobytu grupy emerytów nad 
morzem spowodowało wycofanie z programu całodniowego 
pobytu w Trójmieście. Odbyła się natomiast wycieczka na Hel 
szlakiem: Jastrzębia Góra, Władysławowo, Jastarnia, Jurata 
i Hel. Wycieczka odbyła się z przewodnikiem; zwiedzano port 
i fokarium na Helu. Odbył się przejazd meleksami na sam cypel 
Helu, gdzie znajduje się kamienna tablica z napisem „Początek 
Polski”. Ponadto, grupa odbyła wspaniałą wycieczkę na 
wydmy w Słowińskim Parku przy Jeziorze Łebsko. Na uwagę 
zasługuje klimat nadmorski, w jakim przypadło nam 
przebywać, gdzie oddychaliśmy powietrzem rześkim 
z domieszką jodu.

Pobyt w ośrodku „U Pirata” dał nam możliwość 
skorzystania z atrakcyjnych wieczorów z Piratem; zabaw, 
konkursów oraz gimnastyki, prowadzonej wczesnym rankiem 
na plaży.

Grupa odbyła także w ramach rekreacji grę terenową na 
plaży. Był też koncert piosenek Czerwonych Gitar oraz 
spotkanie z Małgorzatą Sawicką z reportażem, poświęconym 
Dzieciom Zamojszczyzny, pt. „Nierozwinięty do końca kwiat”.

Osiemnastego maja, w ramach obchodów Dni Inwalidy, 
emeryci odbywali wycieczkę do Biłgoraja. Wycieczkę 
zorganizowano dla osób słabo poruszających się w terenie, 

chociaż w ramach integracji 
były osoby chętne z tytułu 
p r o g r a m u .  P r o g r a m  t o 
tematyka wielo-religijności 
Biłgoraja i miasta „Na Szlaku 
K u l t u r ” .  W  w y c i e c z c e 
uczes tn iczy ło  40  osób . 
Wycieczka odbywała się 
z udziałem licencjonowanego 
przewodnika oraz wywiadami 
księdza kościoła katolickiego 
i księdza kościoła prawosławnego. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili dwa kościoły katolickie, cerkiew i synagogę. Ponadto, 
autokarem wycieczka objechała cały Biłgoraj, podziwiając jego 
dotychczasowy rozwój, obejrzano nowo – przebudowany 
Rynek z ratuszem i muszlą koncertową. Grupa zwiedzała także 
Muzeum Sitarstwa w Biłgoraju.

Do obchodów Światowego Dnia Inwalidy włączono 
również imprezę o charakterze kulturalnym. Był to wyjazd do 
Lublina i udział w spektaklu teatralnym, pt. „Balladyna” 
w reżyserii P. Świątka, wystawionego w Centrum Spotkania 
Kultur 9. czerwca przez gościnnie występujących aktorów 
Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa.

Imprezą  podsumowującą  Powiatowe Obchody 
Światowego Dnia Inwalidy była impreza integracyjna, 
zorganizowana dla blisko 80 osób w Szklarni na placu 
edukacyjnym w Zagrodzie Hodowli Konika Biłgorajskiego. 
Partnerem przy organizacji imprezy było kierownictwo Parku 
Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. Partnerzy przygotowali 
plac do zabaw i konkursów, drewno na ognisko, grill, dostęp do 
wody, urządzeń oraz prądu i miejsc do biesiadowania.

Uczestnikami spotkania były osoby, które rowerami 
przejechały szlakiem od Janowa Lub. przez Kruczek aż do 
Szklarni. Nagrodzono grupę 12 osób za udział w rajdzie 
a  panowie,  reprezentujący  kierownictwo  Parku 
Krajobrazowego – Paweł Kędra – Kierownik Parku i Marek 
Piech przybliżyli uczestnikom spotkania walory przyrodnicze 
terenu, zasady zagospodarowania Parku i jego misję. 
Rezerwaty przyrody, miejsca magiczne, ciekawe i cudowne; 
opieka nad nimi. Nowe atrakcje Lasów Janowskich to 
sprowadzone niedawno żubry. Ważna misja Parku to opieka 
nad pomnikami przyrody i historii. Spotkanie odbywało się 
w przyjaznej atmosferze, w bliskości świeżego powietrza 
i przyrody. W programie: biesiada, tańce integracyjne, muzyka 
i wokal w wykonaniu 2-osobowego zespołu muzycznego, gry 
i zabawy, konkursy, śpiew grupowy i wyróżnienia. Dla osób 
mało sprawnych, zmęczonych życiem i pandemią to prawdziwe 
świętowanie.

Obchody organizowane przy udziale finansowym środków 
PFRON Powiatu Janowskiego

Zofia Widz - Baryła i Paweł Kędra

Imprezy towarzyszące obchodom 
Światowego Dnia Inwalidy 

w Powiecie Janowskim – wiosna 2021

Po długotrwałej przerwie, Klub Seniora „Janowiacy” 
wznowił swoją działalność. Przerwa z powodu epidemii 
trwała rok i 4 miesiące. Seniorzy stęsknili się za swoim 
towarzystwem. Najbezpieczniej było spotkać się na wolnym 
powietrzu. Około 60% seniorów naszego klubu zaszczepiło 
się dwoma dawkami szczepionki.
16 czerwca 2021 roku zorganizowane zostało ognisko 
w Altanie przy Nadleśnictwie Janów Lubelski. Przy 
konsumpcji ogniskowej i grillowanej wędliny, trwały długie 
rozmowy i wspomnienia. Przez długi czas, trwającej 
przerwy w działalności klubu, seniorom bardzo brakowało 
spotkań. Najbardziej samotnym, żyjącym w odosobnieniu. 
Było to konieczne aby zabezpieczyć się przed zakażeniem. 
Otoczenie leśne, w barwach wiosennej zieleni, nastrajało 
pozytywnie, dając nadzieję na koniec tego smutnego czasu. 
Oby minął jak najszybciej.

 H.J.Łukasz

Pierwsze spotkanie Klubu Seniora „Janowiacy” w 2021 r. 
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Jubileusz pożycia małżeńskiego jakim są Złote Gody to 
niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. To właśnie ta piękna i szczególna okazja była 
powodem do uroczystości, jaka odbyła się 16 lipca w 
Janowskim Ośrodku Kultury. Spotkanie poprowadziła Dorota 
Walikowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie 
Lubelskim. Nim zostały wręczone medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie na scenie wystąpiła: Oliwia Sulowska, 
Lena Tylus, Martyna Zwolak – uczennice Agnieszki Wiechnik.

Piękny występ wprowadził wszystkich w nastrój refleksji i 
wspomnień. W klimacie sentymentalnego nastroju dokonano 
odznaczeń. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś 
wręczył medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 30 parom. 

Są to: Anna i Józef Biżkowie, Stefania i Marian Bobrowie, 
Barbara i Ryszard Butrynowie, Stanisława i Franciszek Chmiel, 
Teresa i Bogdan Grzegrzulińscy, Marianna i Jan Jargiło, Teresa i 
Stanisław Jewulscy, Czesława i Jan Łukasikowie, Teresa i 
Marian Malinowscy, Helena i Jerzy Małkowie, Ewa i Ryszard 
Martynowie, Leokadia i Tadeusz Maziarzowie, Aniela i 
Bronisław Muchowie, Elżbieta i Mirosław Nowakowie, 
Stanisława i Marian Orłowie, Elżbieta i Henryk Pawłowscy, 
Alina i Józef Piłatowie, Helena i Wiesław Sikorowie, Lucja i 
Kazimierz Stefanowiczowie, Apolonia i Jan Stolarzowie, 
Bożena i Kazimierz Szafrańcowie, Alfreda i Edward 
Szydukowie, Elżbieta i Ryszard Szymanikowie, Leokadia i 
Czesław Torbowie, Teresa i Władysława Tylusowie, Barbara i 

Czesław Wichowie, Marianna i Stanisław Widzowie, Helena i 
Marek Woszczyńscy, Danuta i Wiesław Wszelacy, Józef Żaba. 
Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dowód uznania dla trwałości małżeństw. Wśród 
odznaczonych Par byli poeci i pisarze, którzy zaprezentowali 
swoje utwory: Ryszard Martyna i Bronisław Mucha. Krzysztof 
Kołtyś pogratulował Jubilatom za godne i długie pożycie 
małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia, życząc 
wszystkim parom długich lat w zdrowiu, radości i spokoju. 
Oprócz medali Jubilaci otrzymali kwiaty i pamiątkowe listy 
gratulacyjne.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jubileusz pożycia małżeńskiego - Złote Gody
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Po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem do 
Łążka Garncarskiego powróciły Ogólnopolskie spotkania 
garncarskie. W tym roku warsztaty zorganizowane były już 
po raz czternasty przez Muzeum Regionalne w Janowie 
Lubelskim.  Tak jak we wcześniejszych latach, tak i w tym 
roku, spotkania odbyły się w pierwszych dniach lipca. 
Pomimo pochmurnej pogody zainteresowanych nie 
brakowało. Warsztaty prowadzili Garncarze łążkowscy wraz 
z garncarzami z innych znanych ośrodków  garncarstwa w 
Polsce: Bolimowa, Pawłowa, Urzędowa, Medyni 
Głogowskiej, Czarnej Wsi Kościelnej, Węgorzewa.

Atrakcją tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań 
Garncarskich był wypał w piecu węgierskim. Była to 
specjalna na tę okazję przygotowania kontrukcji polowej, 
wykonanej z cegieł żaroodpornych, opalana koksem. 
Uczestnicy tegorocznych warsztatów mogli uczestniczyć w 
budowie pieca i poznać jego budowę, uczestniczyć w 

przygotowaniu ceramiki do wypału, a także śledzić sam 
wypał oraz jego efekty.

Jak zaznacza Dyrektor Muzeum Regionalnego Barbara 
Nazarewicz: „Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie to 
wydarzenie, które łączy naukę z atmosferą zabawy i 
przygody, gwarantując niepowtarzalny klimat”.

Trzydniowe spotkania odbywały się w pracowni Adama 
Żelasko w Łążku Garncarskim. Udział w warsztatach był 
bezpłatny. Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących w Funduszu Promocji 
Kultury.

Tekst: Dorota Kozdra 
Foto: Dorota Kozdra, Julia Adamaszek, 

Muzeum Regionalne 

Powracamy do tradycji. Spotkania garncarskie

Zofianka 1940 roku oczami niemieckiego żołnierza to 
fotografie, to temat wystawy plenerowej, której uroczyste 
otwarcie odbyło się 14 czerwca br.  Na temat tych zbiorów 
Muzeum Regionalnego pisaliśmy już wcześniej na łamach 
Gazety Janowskiej. Teraz zostały zaprezentowane szerszej 
publiczności.

Otwarcia wystawy dokonała Barbara Nazarewicz – 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, zaś jej 
autor Piotr Widz – pracownik Muzeum przedstawił 
okoliczności jej realizacji i powstania. Przypomnijmy, że 
zdjęcia zostały zakupione przez Muzeum w 2019 roku.

Patrząc na porę roku prezentowaną na fotografiach, 
możemy przypuszczać, że wykonane zostały od wiosny do 
jesieni 1940 roku. Grupa żołnierzy Wehrmachtu była 
zakwaterowana w pierwszych miesiącach okupacji w jednym z 
miejscowych gospodarstw. W opisie do wystawy czytamy, że 
zdjęcia mają charakter pamiątkowy, czyli stanowią zapis życia 
codziennego mieszkańców Zofianki Górnej, przy pracach 
polowych, życia codziennego, przed swymi domami, 
gospodarstwami. Tak jakby wojna nie istniała. Można postawić 
pytanie czy niemiecki żołnierz chciał zapamiętać taki obraz, czy 
też taki chciał przekazać innym? Patrząc na prezentowane 

fotografie można pokusić się o stwierdzenie, czy jest to 
obiektywny obraz życia mieszkańców Zofianki tamtego 
okresu? Można postawić też  inne pytanie – czy zdjęcia nie 
ukazują wybielania czynów niemieckiego najeźdźcy?

Na wyżej postawione pytania z pewności już tylko nieliczni 
znają odpowiedź. Wspomnienia z czasów wojny powracają. 
Identyfikacja osób i miejsc przynosi interesujące opowieści i 
odpowiedź na wyżej postawione pytania.

Wystawa od połowy lipca została przeniesiona do Janowa 
Lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zofianka 1940 roku oczami niemieckiego żołnierza - wystawa plenerowa

Od lewej: Piotr Widz, Barbara Nazarewicz 

Od lewej: Andrzej Blacha, Czesław Krzysztoń, Justyna Flis, Krzysztof Kurasiewicz, 
Waldemar Kuśmierczyk, Bożena Czajkowska, Rafał CzajkowskiKrzysztof Kurasiewicz

Od lewej: Maria Portka, Michał Komacki, Paweł Wiśniewski 
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Są obecni na uroczystościach patriotycznych, 
religijnych, dbają o przyrodę, mają swoje idee, kierują się 
wartościami. Harcerze…

Harcers two w Janowie  Lubelskim przeżywa 
reaktywację. Wiosną tego roku zostały podjęte pierwsze 
kroki w celu odbudowy harcerstwa. Nowa harcówka, która 
mieści się w budynku Domu Nauczyciela to zasługa Piotra 
Maka, jego córki Katarzyny (autorka krzyża Harcerskiego) 
oraz Pawła Maka (autor m.in. rysunku Sir Roberta Badena – 
Powella założyciela skautingu, malowideł na ścianie 
przedstawiających fragment lasu).

Pomieszczenie zostało odnowione, pomalowane i 

urządzone. Koszt remontu został pokryty przez Gminę 
Janów Lubelski, Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo 
Janów Lubelski.

Podkreślmy, że Przewodnik Piotr Mak kieruje 7 
Środowiskową Drużyną Starszoharcerską. Drużyna 
wchodzi w skład Powiatowego Związku Drużyn w Janowie 
Lubelskim, który jest jednostką organizacyjną Związku 
Harcerstwa Polskiego, pozostałością po Komendzie Hufca 
ZHP im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie 
Lubelskim. Aktualnie Powiatowy Związek Drużyn podlega 
pod Komendę Hufca ZHP Tomaszów Lubelski Chorągiew 
Lubelska ZHP, ale posiadając własną „autonomię” jest samo 

wys t a r cza lny  pod  wzg lędem kad rowym,  j ak  i 
szkoleniowym.

W najbliższym czasie są plany utworzenia kolejnych 
drużyn, a być może będzie to i skład nowo utworzonego 
Hufca.

W ostatnim czasie harcerze z „Zielonych Szeregów” w 
porozumieniu z Nadleśnictwem w Janowie Lubelskim 
wzięli udział w akcji sprzątania lasu. To nie pierwsza 
inicjatywa harcerzy, ponieważ w Dzień Ziemi również 
harcerze brali udział w akcji sprzątania naszej leśnej okolicy.

Warto zwrócić uwagę, że harcerze są obecni podczas 
każdej uroczystości patriotycznej. Widzimy ich przy warcie 
podczas uroczystości na Porytowym Wzgórzu, rocznicy 
zakończenia działań obronnych płk. T. Zieleniewskiego, 
przy pomniku Tadeusza Kościuszki, czy obelisku Józefa 
Piłsudskiego. To nieliczne z wielu uroczystości 
patriotycznych, podczas których swoją obecnością harcerze 
podnoszą jej rangę.

Cieszymy się z tak licznej obecności harcerzy wśród nas, 
naszej społeczności. Widzimy, że janowskie harcerstwo 
kierowane jest przez ludzi z ogromnym zaangażowaniem i 
pasją.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowa harcówka, nowe plany, czyli reaktywacja harcerstwa w Janowie Lubelskim

Tegoroczny wyścig Tour de Pologne będzie miał swój 
początek w województwie lubelskim, gdzie pierwszy etap 
kolarskich zmagań będzie obejmował odcinek Lublin – 
Chełm. W wyścigu biorą udział największe gwiazdy 
światowego kolarstwa. Dwa pierwsze etapy będą przebiegać 
przez Roztocze. Trasa została zaplanowana na 9-15 sierpnia 
2021 roku. Pierwszy etap 78 Tour de Pologne  wystartuje 9 
sierpnia z Lublina, a dokładnie uroczysty start odbędzie się 
na placu Zamkowym w Lublinie. Trasa będzie liczyć 216 
km.

Trasa m.in. będzie przebiegać również przez Powiat 
Janowski, tj. przez gminę Modliborzyce (Antolin), Batorz 
(Błażek i Batorz), Chrzanów i Godziszów.

W Batorzu oraz Godziszowie do zdobycia będą Premie 
lotne Lotto, natomiast w Błażku i Antolinie górskie premie 
III kategorii.

Natomiast nasz region, czyli gmina Janów Lubelski 
będzie zaprezentowana podczas transmisji telewizyjnych z 
wyścigu.

Dodajmy, że  etap 2 - to Zamość – Przemyśl, etap 3 - 
Sanok – Rzeszów, etap 4 - Tarnów – Bukovina Resort, etap 5  
- Chochołów, gmina Czarny Dunajec, Bielsko – Biała, etap 6 
– Katowice, etap 7 – Zabrze – Kraków.

Dorota Kozdra

Trasa przejazdu 
78 Tour de Pologne 

przez Powiat Janowski 

W dniach 2-4.07.2021 w Pabianicach odbyły się finały 
XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Łódzkie 2021 
(Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny do 
lat 17.) W finałach XXVII OOM i reprezentacji 
województwa lubelskiego startowało 4 zapaśników 
Janowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Olimp" Janów 
Lubelski, wśród 160 zawodników z 50 klubów wyłonionych 
z eliminacji krajowych.

Kacper Łukasik, dzielny wojownik z Janowa 
Lubelskiego, w 5 walkach odprawił wszystkich zawodników 
z kwitkiem i w pięknym stylu zdobył tytuł Mistrza Polski w 
kat. wagowej 60kg. Jakub Wach po wygraniu wszystkich 
walk w eliminacjach w finale na punkty 5:7 uległ 
zawodnikowi z województwa mazowieckiego i wywalczył 
tytuł V-ce Mistrza Polski w kat. wagowej 48kg.

Nasi medaliści zapewnili sobie miejsce w kadrze 
narodowej na 2022 rok i stypendia marszałkowskie.

Pozostali zawodnicy: Szymon Góra VII kat. wagowej 
51kg; Krzysztof Kufera X kat. wagowej 48kg.

Kacper i Jakub 21.06.2021 wrócili z Mistrzostw Europy 
Kadetów do lat 17 Somokov, Bułgaria, gdzie reprezentowali 
nasz kraj.

Zawodnicy naszego klubu trafili w eliminacjach: Jakub 
Wach zawodnika z Turcji, późniejszego wicemistrza Europy 
i Armenii, brązowego medalistę; Kacper Łukasik zawodnika 
z Azerbejdżanu, późniejszego mistrza Europy i Gruzji, 
brązowego medalisty. Rywale naszych zawodników 
pochodzą z krajów w których zapasy w kategoriach 
młodzieżowych stoją na bardzo wysokim poziomie i jeszcze 
byli dla naszych za mocni.

Kacper i Jakub mają obecnie po 16 lat i w przyszłym roku 
będą mieli szansę lepiej powalczyć na Mistrzostwach 
Europy.

Tadeusz Kuśmierczyk

Kacper Mistrzem Polski, Jakub V-ce Mistrzem
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W dniu 06 czerwca na Zoom Natury w Janowie 
Lubelskim, z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego 
Pani Jolanty Blachy oraz Łucji Wieleby studentki prawa 
UMCS Lublin, odbył się bieg charytatywny nazwany  
Biegiem po życie dla Ani.

Impreza organizowana została przy wsparciu 
finansowym Gminy Modliborzyce oraz Powiatu 
Janowskiego. Głównym celem imprezy było zebranie 
środków na ratowanie życia i zdrowia Ani Orłowskiej, u 
której wykryto rzadką chorobę SMA1.  Ania potrzebuje 
natychmiastowego podania leku, uważanego za najdroższy 
lek świata, bo jego koszt to 9,5  mln. złotych. Rodzice Ani 
zwracają się o pomoc do wielu fundacji i stowarzyszeń, 
ogłaszają zbiórki publiczne i proszą o wsparcie wszystkich 
ludzi dobrego serca, ponieważ sami nie są w stanie udźwignąć 
kosztów sfinansowania  terapii genowej.

Celem biegu było również upowszechnianie aktywności 
fizycznej: biegania, marszu Nordic Walking, a także spaceru 
jako najprostszych form ruchu oraz zachęcanie osób do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia 
zdrowego trybu życia.

Założone przez Organizatorów cele zostały spełnione, 
bowiem wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem 
ze stromy mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic, a także 

osób przebywających w Janowie w celach turystycznych.  W 
samym biegu na dystansie 3,5 km wystartowało 254 osoby. 
Wśród biegnących przeważali Ci, którzy pokonali trasę biegu 
rekreacyjnie, ale byli również tacy uczestnicy, którzy 
rywalizowali o czołowe lokaty. Wśród kobiet najlepszy czas 
zanotowała Joanna Korzeniowska z Lublina uzyskując czas 
18:02 minuty zaś wśród mężczyzn najszybszym okazał się 
Piotr Dudziński z Rzeszowa, pokonując trasę w czasie 15:35 
minut. Należy podkreślić, iż wśród startujących swoją 
obecność zaznaczyły kluby i stowarzyszenia sportowe: MKS 
Janowianka Janów Lubelski, Bike Club Janów Lubelski oraz 
Judo Team Modliborzyce. Wśród biegnących byli również 
uczniowie i nauczyciele ze szkół janowskich oraz z 
Modliborzyc.

Organizatorami wydarzenia były: Gminny Uczniowski 
Klub Sportowy w Modliborzycach, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Wysokie Obcasy” z Modliborzyc, Zespół Szkół 
Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Zespół Szkół w 
Modliborzycach.  Każdy z Organizatorów miał do 
wykonania swoje zadania. Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy w Modliborzycach odpowiadał za sprawne 
przeprowadzenie biegu, czuwał nad zapisami i rejestracją 
wyników. Koło Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” 
wystawiło własne stoisko, w którym członkinie koła 

serwowały pyszne smakołyki, zapewniały ciepłe i zimne  
napoje oraz kwestowały do puszek, zaś szkoły wystawiając 
własne stoiska promowały wydarzenie. Na szkolnych 
stoiskach można było otrzymać liczne gadżety promocyjne 
oraz  atrakcyjne vouchery, ufundowane przez lokalnych 
przedsiębiorców i osoby prywatne.   Pieniądze zebrane z 
voucherów trafiały do puszek, a następnie zostały komisyjnie 
zliczone i przekazane organizatorowi zbiórki. Dzięki tak 
przeprowadzonej akcji udało się w tym dniu zebrać kwotę 
blisko 30 000 złotych, co jest  dużym sukcesem 
Organizatorów i sporym wsparciem finansowym dla 
Rodziców chorej Ani, która czeka na podanie leku.

Warto podkreślić, że wydarzenie odbyło się pod 
patronatem: Powiatu Janowskiego, Gminy Modliborzyce i 
Gminy Janów Lubelski, a włodarze JST w osobach Pana 
Artura Pizonia, Pana Witolda Kowalika oraz Pana Krzysztofa 
Kołtysia osobiście wzięli udział w wydarzeniu.

Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom oraz osobom 
prywatnym za wsparcie organizacyjne oraz finansowe, w 
sposób szczególny dziękuję Zarządowi Parku Rekreacji 
Zoom Natury za duże wsparcie logistyczne podczas 
wydarzenia.

Tekst: Mariusz Wieleba, foto: Karol Drewniak

Na ratowanie życia – Charytatywny Bieg po życie dla Ani

Dnia 6 czerwca 2021r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego 
,,Sokół” w Krzemieniu odbył się Piknik z okazji Dnia 
Dziecka połączony z Obchodami Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego. Impreza zorganizowana została przez Koło 
Łowieckie „Sokół” Nr 25 Zdziłowice, Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu we 
współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w 
Janowie Lubelskim oraz Klubem Dian „Wadera”. Przybyli 
również zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy 
Bielecki, Senator prof. dr. hab. Józef Zając, Starosta Powiatu 
Janowskiego Artur Pizoń,  Wicestarosta Michał Komacki, 
Łowczy Okręgowy Robert Bąk, Przewodniczący Komisji 
Szkoleniowej PZŁ Sebastian Tuźnik.
Zorganizowana impreza plenerowa była okazją do tego, aby 
wszystkie dzieci wraz ze swoimi opiekunami mogły 
zintegrować się przez wspólne spędzenie czasu, zabawę i 
grillowanie, a najmłodsi wychowankowie korzystać z 
zabawy na dmuchanej zjeżdżalni. Dzieciom umilały czas 
również takie atrakcje jak strzelnica multimedialna, 
przejście pod poprzeczką, zabawa z chustą oraz malowanie 
twarzy w wykonaniu Kasi Łukasik - animatorki zabaw 
„Kiwi”. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu upamiętnione 
zostały przez Pana Andrzeja Blachę, który wykonywał 
zdjęcia. Uczestnicy imprezy mieli możliwość pogłębienia 
swojej wiedzy lub rozwinięcia zainteresowań w kierunku 
krzewienia kultury łowieckiej, podczas imprezy zostały 
przedstawione tradycje i obyczaje łowieckie, które 
wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników imprezy.
Ogromną radością były przygotowane dla wszystkich dzieci 
prezenty, których sponsorami byli w/w Organizatorzy.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w szczególności 
dzieciom!
Z myśliwskim pozdrowieniem
„DARZ BÓR”

Konrad Łukasik

Dzień dziecka z „SOKOŁEM”
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Wioletta Sołtys została Dyrektorem Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowie Lubelskim. Dotychczas pełniła 
obowiązki Dyrektora. Pani Wioletta jest nauczycielem 
języka polskiego. Przypomnijmy, że Wicedyrektorami ZSP 
jest Iwona Krzos, Iwona Walas, Bożena Matysek, Andrzej 
Tomczyk

Zespół Szkolno – Przedszkolny mieści się w dwóch 
budynkach. W budynku przy ulicy Skorupki (wcześniej 
P u b l i c z n a  S z k o ł a  P o d s t a w o w a  z  O d d z i a ł a m i 
Integracyjnymi) i w budynku przy ulicy Ogrodowej 
(wcześniej Publiczne Gimnazjum).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wioletta Sołtys – Dyrektor 
Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego 
w Janowie Lubelskim

Urszula Mierzwa została Dyrektorem Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Momotach GÓRNYCH. Dotychczas pełniła 
obowiązki dyrektora. Pani Urszula jest nauczycielem 
kształcenia zintegrowanego. 

Urszula Mierzwa -  
Dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej 

w Momotach Górnych

Wakacje w Janowie Lubelskim nigdy nie są nudne, a lipiec 
kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim z filmami. Festiwal 
Artystów, Filmu i Telewizji odbył się w tym roku po raz 
siedemnasty u choć na przestrzeni lat przechodził kilka 
metamorfoz, nadal przyciąga kinomaniaków. Dwa poranne 
seanse to filmy familijne, po południu w sali kinowej 
Janowskiego Ośrodka Kultury pojawiali się z kolei dorośli. Od 
poniedziałku do soboty puszczono dwadzieścia pięć produkcji, 
więc była to świetna okazja, by nadrobić filmy, do których 
dostęp utrudniła nam pandemia.

Pomijając filmy animowane, przeważały filmy polskiej 
produkcji, na przykład głośny ostatnio film Małgorzaty 
Szumowskiej “Śniegu już nigdy nie będzie” czy “25 lat 
niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Sporo było także kina 
europejskiego, w tym laureat Oscara za najlepszy film 
zagraniczny - duński komediodramat “Na rauszu”.

Nie zabrakło też tytułów amerykańskich 
z “Incepcją” Chirstophera Nolana na czele.

Pomimo tej bogatej oferty, największym 
zainteresowaniem cieszyły się poranne 
seanse skierowane przede wszystkim dla 
dzieci, które właśnie rozpoczęły wakacje.

W niedzielę przy fontannie rozbrzmiała 
muzyka filmowa. To wszystko za sprawą 
koncertu “Filmowe hity” w reżyserii 
Agnieszki Wiechnik i Łukasza Kurzyny oraz 
występu Olek Orkiestry pod dyrekcją 
Aleksandra Krzosa. W parku zebrały się 
tłumy zaciekawionych osób, podczas gdy na 
scenę wchodzili kolejni młodzi artyści. 

Wykonywane piosenki, od znanych wszystkim klasyków do 
“świeższych” utworów z filmów Disneya, z pewnością 
przypadły wszystkim do gustu. Na scenie pojawiali się również 
tancerze, którzy wzbogacali występy oraz uzupełniali czas 
pomiędzy kolejnymi wykonawcami. Na niebie pojawiły się 
ciemne chmury i błyski, ale to zdawało się nie odstraszać 
widowni. Na szczęście zagrożenie oddaliło się i kolejne 
widowisko mogło się odbyć. Tym razem muzyka była bez słów, 
ale same instrumenty w zupełności wystarczały.

Choć wiele osób tęskni za seansami na świeżym powietrzu, 
każda zapytana o to osoba, twierdziła, że FART w bardziej 
kameralnej formie ma wiele zalet. Seanse filmowe, a także 
niedzielny koncert będzie z pewnością miło wspominany przez 
widzów. Tych, którzy nie mogli bądź nie chcieli uczestniczyć w 
tegorocznej edycji FART-a, zapraszamy na kolejny rok.

 Tekst i foto: Julia Adamaszek

FART – owy tydzień za nami 

W piękną letnią niedzielę na boisku w miejscowości Ruda 
odbył się już kolejny piknik rodzinny, który zgromadził 
mieszkańców okolicznych ulic. Na spotkanie przybyli 
zaproszeni goście: Ks. Tomasz Lis Proboszcz Parafii pw. Św. 
Jana  Chrzciciela,  Jerzy  Bielecki  Poseł  na  Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Krystyna Ćwiek Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim oraz Krzysztof Kołtyś 
Burmistrz Janowa Lubelskiego. Podczas pikniku został 
rozegrany mecz w piłkę nożną, którego sędzią został Burmistrz 
Janowa Lubelskiego. Mieszkańcy w trakcie meczu pokazali 
swoje umiejętności piłkarskie zaś  wygrana drużyna otrzymała 
z rąk  ks. Tomasza Lisa wspaniały Puchar. W ciągu trwania 

pikniku zaproszeni goście dokonali oficjalnego otwarcia placu 
zabaw dla dzieci oczekiwanego już przez najmłodszych od 
dłuższego czasu. 

Piknik był doskonałą okazją do integracji mieszkańców. 
Wspólne grillowanie, zabawy i konkursy prowadzone przez 
animatorów towarzyszyły uczestnikom pikniku do późnego 
wieczora. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji oraz 
słodkości. Miały one także  możliwość korzystania z licznych 
dmuchanych urządzeń. Widać było radość i uśmiech nie tylko 
na buziach dzieci ale i rodziców, którzy chętnie brali udział w 
konkursach.

Piknik odbył się dzięki współpracy z Parafią Rzymsko-
Katolicką w Janowie Lubelskim oraz 
wsparciu  otrzymanemu  z  Powiatu 
Janowskiego, Gminy Janów Lubelski, Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego 
Bieleckiego oraz Przewodniczącej Rady 
Miejskiej Krystyny Ćwiek.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się w organizację i 
przygotowanie Pikniku. Dziękujemy: 
Sławkowi Skrzypkowi, Wojtkowi Drewniak, 
Mietkowi Kołtysiowi, Jurkowi Mazur, 
Marzenie Kulpa, Emilowi Niedziałek, Eli 
Wasilewskiej, Czesławowi Wieleba oraz 
Łukaszowi Drewniak.

Anna Mazur

VI Piknik Rodzinny na Rudzie 
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1 czerwca br. zmianie ulegną poszczególne przepisy 
dotyczące kierowców i osób pieszych. Nowe regulacje 
prawne w tym zakresie mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, 
ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na 
obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, a także 
wprowadzenie minimalnego odstępu od poprzedzającego 
pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Dodatkowe uprawnienie dla pieszych

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także 
wchodzący na „zebrę” będzie miał pierwszeństwo przed 
pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Zakaz korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych

Kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego 
tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie 
obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego 
znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i 
ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym 
przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Zabraniać się będzie pieszemu korzystania z telefonu lub 
innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub 
przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla 
pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, 
torowisku lub przejściu dla pieszych.

Koniec jazdy na zderzak

Kierujący pojazdem 
p o d c z a s  p r z e j a z d u 
a u t o s t r a d ą  i  d r o g ą 
e k s p r e s o w ą  b ę d z i e 
obowiązany zachować 
minimalny odstęp między 
pojazdem, którym kieruje, a 
pojazdem jadącym przed 
nim na tym samym pasie 
ruchu. Odstęp ten wyrażony 
w metrach określać się 
będzie jako nie mniejszy niż 
połowa liczby określającej 
prędkość pojazdu, którym 
porusza się kierujący, 
wyrażonej w kilometrach 
na godzinę.. Tak więc 
kierujący poruszający z 
prędkością 100k/h będzie 
musiał zachować co najmniej 50 m odległości od 
poprzedzającego go pojazdu. Przepisu tego nie będzie się 
stosować podczas manewru wyprzedzania.

50km/h w terenie zabudowanym

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na 
obszarze zabudowanym  wynosić będzie 50 km/h (obecnie 

między 23:00 a 05:00 prędkość jest podwyższona do 60km/h). 
Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość 
dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal 
będzie wynosić 20 km/h.

Rzecznik Prasowy
KWP w Lublinie

komisarz Andrzej Fijołek

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1 czerwca 2021 r.

Tydzień Profilaktyki organizowany przez Liceum 
Ogólnokształcące to wspieranie uczniów w prawidłowym 
rozwoju i zdrowym stylu życia. W tym roku Koordynator 
Tygodnia Profilaktyki Pani Pedagog Bożena Czapla wraz z 
zespołem nauczycieli przygotowała szereg interesujących 
spotkań. Każdy uczeń mógł odnaleźć coś dla siebie. Odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w 
Janowie Lubelskim z asp. Szt. Faustyną Łazur. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach skutecznego radzenia sobie ze 
stresem, lękami i smutkiem, odbył się konkurs na temat 
zdrowego odżywiania dla uczniów klas I. Kolejno uczniowie 
uczestniczyli w dyskusji podczas zajęć z wychowawcami na 
temat zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. Ostatnim 
punktem profilaktyki był wieczór młodzieży z seniorami.

Tydzień Profilaktyki finansowany jest ze środków 
Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W spotkaniu w 
konkursie na temat zdrowego odżywiania dla uczniów klas I, 
który odbył się 16 czerwca br., z ramienia gminy uczestniczyła 
Ewa Misztal – pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Profilaktyka a promocja zdrowia

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a 
Prezesem Fundacji dajemy dzieciom siłę dotyczącego działania 
„Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci 116 111”. Telefon 116 111 
służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o 
sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Linia 112 
111 obsługiwana jest przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują 
młodych ludzi i udzielają im wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać.
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Już po raz XIII, po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią w środowe, słoneczne popołudnie 7 lipca br. odbył 
się piknik rodzinny zorganizowany na terenach zielonych 
przyległych do placu zabaw na osiedlu Zaolszynie przez 
Sławomira Dworaka, Janusza Lepiejzę oraz Stowarzyszenie 
Zaolszyniak w Janowie Lubelskim. Piknik rodzinny 
Zaolszyniak organizowany jest z długoletnią, bo już 13 letnią 
tradycją, a na który przybywają licznie nie tylko dzieci z 
rodzicami i dziadkami z osiedla Zaolszynie, ale także z innych 
osiedli Janowa Lubelskiego oraz okolicznych sołectw. Jak 
zwykle w czasie trwania spotkania odbyły się konkursy, 
zabawy i gry zręcznościowe w ramach realizacji projektu 
,,Jedność przez różnorodność – sportowe spotkania sąsiedzkie 
szansą na rozwój społeczności lokalnych – Edycja VI” 
wspartego finansowo środkami Gminy Janów Lubelski z 
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz środkami 
Powiatu Janowskiego w ramach projektu Wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej. Organizatorzy skierowali 
na początku pikniku słowa przywitania do wszystkich 
przybyłych na spotkanie oraz przedstawili darczyńców dzięki, 
którym zostały zakupione nagrody, upominki oraz 
poczęstunek dla uczestników zabawy. Burmistrz Janowa 

Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, który przybył na piknik życzył 
wszystkim obecnym dobrej zabawy, dzieciom radosnych i 
bezpiecznych wakacji, a następnie obdarował najmłodszych 
słodyczami. W trakcie pikniku odbyły się konkursy dla dzieci, 
a ich uczestnicy sami wylosowali dla siebie nagrody  w 
postaci piłek, gier planszowych, zabawek. Organizatorzy 
zorganizowali również konkurs dla rodziców, który cieszył się 
szczególnym zainteresowaniem i przysporzył wszystkim 
wiele zabawy. Piknik został zorganizowany dzięki pomocy 
finansowej: Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego w 
związku z realizacją projektów grantowych, za co serdeczne 
podziękowania składamy na ręce Burmistrza Krzysztofa 
Kołtysia oraz Starosty Artura Pizonia, a także dzięki 
uprzejmości darczyńców do których należy: Nadleśnictwo 
Janów  Lube l sk i  z  Nad leśn iczym  Waldemarem 
Kuśmierczykiem, Daniel Miś firma Dankop, Alucrom Sp. z 
o.o. z kierownikiem oddziału Dariuszem Nowakiem, Andrzej 
Nadłonek hurtownia BOTEX, Józef Skubik Spec – Kop, 
Krzysztof Biernat Transportex, Adam Wieleba Instalatorstwo 
Elektryczne, Speed Tank Transport Daniel Krzysztoń, 
Sławomir Krzysztoń.

Tekst i foto: Arch. Stowarzyszenia.

XIII piknik rodzinny ,,Zaolszyniak” 2021 

Zapraszamy dzieciaki do naszego Parku Kreatywnego 
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-19.00 

a w weekendy od 11.00 do 19.00. 
Zapewniamy super zabawę

Zoom Natury
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W imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów 
strażaków OSP, mowę pożegnalną podczas ceremonii 
pogrzebowej Śp. asp. sztab. w st. spocz. Grzegorza Kwietnia 
wygłosił Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Grzegorz Kwiecień służbę w Zawodowej Straży Pożarnej 
rozpoczął 11 lutego 1974 roku na stanowisku dowódcy roty. 
Dnia 1 marca 1976 roku został mianowany na stanowisko 
dyspozytora i otrzymał stopień starszego kaprala pożarnictwa.

W 1982 roku po ukończeniu Szkoły Chorążych 
Pożarnictwa w Krakowie otrzymał tytuł technika pożarnictwa i 
stopień młodszego chorążego pożarnictwa. W tym samym roku 
został mianowany na stanowisko dowódcy plutonu w 
Zawodowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

W listopadzie 1988 roku już jako chorąży pożarnictwa 
został mianowany na stanowisko starszego instruktora do spraw 
operacyjnych. W trakcie pełnionej służby wielokrotnie  był 
opiekunem młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestnicząc 
w obozach szkoleniowych, zawodach, zachęcając przy tym 
młodych ludzi do społecznej działalności na rzecz pomocy 
drugiemu człowiekowi. Z chwilą powstania Państwowej Straży 
Pożarnej od 1992 roku pełnił funkcję na stanowisku starszego 
inspektora do spraw kwatermistrzowskich. W trakcie swojej 
wieloletniej służby dał się poznać jak dobry kolega oraz 
wzorowy strażak, dla którego służba i niesienie pomocy innym 
była wartością nadrzędną.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył z dniem 
30 listopada 1998 roku w stopniu aspiranta sztabowego 
przechodząc w stan spoczynku. Z chwilą zakończenia pracy 
zawodowej swoją pasję kontynuował w strukturach 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przejściu na zasłużoną 
emeryturę Grzegorz Kwiecień w okresie od kwietnia 2006r. do 
maja 2021r. pełnił funkcję komendanta Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowie 
Lubelskim  i pracował na rzecz naszej gminy. Każde 
pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i 
refleksji. Blisko 50 letnia służba Śp. Grzegorza Kwietnia w 
strukturach  zawodowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej, w trakcie której ponad 
dwadzieścia lat sprawowania funkcji kierowniczych 
Naczelnika, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie 
Lubelskim i Komendanta Miejsko Gminnego Straży Pożarnej 

jest dowodem Jego zaangażowania w sprawy społeczne i 
wzorem do naśladowania. Śp. Grzegorz Kwiecień był 
członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w 
Janowie Lubelskim, pełnił funkcję sekretarza w Zarządzie 
Powiatowym Ligi Obrony Kraju w Janowie Lubelskim, funkcję 
Prezesa w Kole Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Janowie 
Lubelskim oraz był członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Emerytów i Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej w 
Lublinie.

Za swoją przykładną służbę był wielokrotnie odznaczany 
najwyższymi odznaczeniami strażackimi: Złotym Krzyżem 
Zasługi, Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku OSP, medalem 
Bolesława Chomicza, Złotym, Srebrnym, Brązowym medalem 
za zasługi dla Pożarnictwa. W dowód uznania za trud i wysiłek 
wkładany w podejmowaną pracę otrzymywał wiele listów 
gratulacyjnych od władz samorządowych i resortowych.

Rodzinie Świętej Pamięci Grzegorza składamy serdeczne 
wyrazy współczucia

Mowa pożegnalna wygłoszona podczas ceremonii 
pogrzebowej Śp. asp. sztab. w st. spocz. Grzegorza Kwietnia 
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Niewiele osób wie, że  Modliborzyce posiadają 
regionalny skarb w postaci winnicy - jej nazwa to „Dwa 
Wzgórza”. Nie było by jej początku, gdyby nie bodziec i 
pomoc przyjaciela z Francji którym jest Jean Thierry Smolis, 

posiadający winnicę w Brzezinach koło Łodzi. Jego 
entuzjazm, i wsparcie w połączeniu z marzeniami kilku 
młodych osób z naszego regionu dały finał w postaci winnicy, 
która oficjalnie działa od 2018.

 Początki winnicy to rok 2015, wtedy to założyciele 
posadzili swoje pierwsze sadzonki (było ich około 2000) 
sprowadzone z Francji, na obszarze 60 arów. Obecnie tereny 
winnicy zajmują już 2 hektary, na których dojrzewa ponad 
7000 sadzonek. Większość prac w winnicy to prace ręczne 
wykonywane przez założycieli, ich rodziny i przyjaciół, 
pracom tym towarzyszy dbałość o ekologię.

 Winnica to ciągły rozwój, ważne jest nie tylko 
zwiększanie areału ale także powiększanie zakresu 
umiejętności. Kursy oraz fachowa wiedza, czerpana na 
szkoleniach i spotkaniach z innymi winiarzami procentuje i 
tak już wysoką jakością finalnego produktu, czego 
odzwierciedleniem są opinie fachowców i powracający 
klienci, którzy często dopytują o nowe gatunki win. 
Przynależność do Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego 
Przełomu Wisły, które skupia winnice z terenów między 
innymi  województw lubelskiego i świętokrzyskiego i 
Fundacji Winiarni Zamojskich dodaje renomy Dwóm 
Wzgórzom.

 Własne zaplecze techniczne, pozwala na przeprowadzenie 
pełnego procesu produkcji wina od uprawy winorośli, 
poprzez zbiór owoców, fermentację soku do gotowego 
produktu zamkniętego w butelce. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, na terenie winnicy wybudowana 
została specjalna altana. Odbywają się w niej spotkania, 
podczas których przeprowadzane są degustacje win, 
opowiadana jest historia winnicy i przedstawiany proces 
produkcji wina to wszystko połączone jest spacerem po 
terenie winnicy.

 Winnica organizuje dni otwarte gdzie na miejscu można 
poznać całą jej historię oraz mocnym krokiem wychodzi do 
klienta, ostatnio obecna była w Zamościu na Jarmarku 
Hetmańskim i w Janowcu na Święcie Wina, w planach są 
imprezy w Janowie Lubelskim, Lublinie, Warszawie oraz 

Jaśle, zrównują im one coraz szersze grono wielbicieli.
 W sklepach jest  dostępnych wiele produktów 

winopodobnych, które przekonują ceną – nie zawsze jakością. 
Dwa Wzgórza to przede wszystkim jakość. Świadczy o tym 
choćby dbałość o warunki w jakich musi być przechowywane 
wino, zanim trafi do sprzedaży leżakuje co najmniej rok w 
winiarni. Wino Pierwszy Mróz i Wino Szare to sztandarowe 
produkty które wyróżniają ich na tle innych winnic.

 Jeśli jesteście ciekawi czym jest Pierwszy Mróz oraz jak 
smakuje i powstaje Wino Szare zapraszamy do odwiedzin 
winnicy Dwa Wzgórza która mieści się w Modliborzycach 
przy ulicy Błotnej 8.

Paweł Firosz
Materiał sponsorowany.

„Dwa Wzgórza” – winnica w Modliborzycach
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