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Podzielmy się opłatkiem, złóżmy sobie życzenia
W ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia

W tym szczególnym czasie życzymy Państwu, 
aby Święta Bożego Narodzenia były okresem 

pełnym radości i rodzinnego ciepła.

Niech Boże Dziecię 
obdarzy nas mądrością i siłą.
Nauczy nas patrzeć na świat 

oczyma przepełnionymi miłością,
aby móc dostrzec w człowieku to, co jest dobre.

Niech nowy 2022 rok przyniesie nam zdrowie, 
pomyślność i pokój, który jest tak bardzo ważny

dla wszystkich w obecnym czasie.

W imieniu samorządu janowskiego
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Krystyna Ćwiek
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Krzysztof Kołtyś 
Burmistrz

Janowa Lubelskiego

Kierowcy od 16 grudnia 2021 roku mogą już korzystać z 
czterech kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 między 
Lublinem, a obwodnicą Janowa Lubelskiego.

Uroczystego nadania nazwy Via Carpatia im. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, jak również odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy dokonał Prezes PiS Jarosław Kaczyński. 
Via Carpatia otrzymała imię śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Z którego inicjatywy Ministrowie Transportu 
Polski, Litwy, Słowacji i Węgier w 2006 roku podpisali 
„Deklarację Łańcucką”, która dała formalny początek 
planom realizacji drogowego szlaku, europejskiej trasy Via 

Carpatia.
Lech Kaczyński dążył do integracji państw Europy 

Środkowo-Wschodniej i ta droga jest jednym z tego 
elementów – mówił Jarosław Kaczyński –  Początkowo 
mówiono przede wszystkim o energetyce, ale później także o 
drogach, o infrastrukturze. Dziś istnieje plan na przeszło 600 
mld euro, żeby stworzyć z Międzymorza pewną całość. Ta 
droga jest elementem tego planu.

Otwarte odcinki to 10 km obwodnicy Kraśnika, 18 km 
drogi między węzłami Kraśnik Południe a Janów Lubelski 
Północ, oraz licząca 7 km obwodnica Janowa Lubelskiego. 

Łącznie daje to 35 km trasy szybkiego ruchu. Zaś po otwarciu 
lubelskich odcinków S19 jest to ponad 55 km.

cd. na str. 2

Via Carpatia im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego otwarta w Janowie Lubelskim

Od Lewej: Piotr Ćwik, Jacek Sasin, Andrzej Adamczyk, Rafał Weber, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Beata Mazurek, Artur Soboń, Lech Sprawka
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Był to historyczny dzień dla naszego miasta, ponieważ w 
Janowie Lubelskim oficjalnie oddano do użytku cztery kolejne 
odcinki drogi ekspresowej. Spotkanie odbyło się na 
obwodnicy Janowa Lubelskiego przy Miejscu Obsługi 
Podróżnych Janów Lubelski Wschód (Borownica). Otwarcie 
Via Carpatia im. Lecha Kaczyńskiego odbyło się z udziałem 
władz parlamentarnych, samorządowych, przedstawicieli 
wykonawców.  Głos zabrał Jacek Sasin - Minister Aktywów 
Państwowych, Andrzej Adamczyk -  Szef Resortu 
Infrastruktury,  Piotr Ćwik - zastępca szefa Kancelarii 
Prezydenta RP. Uroczyste otwarcie drogi odbyło się w 
obecności Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego, 
Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Mirosława Czecha - dyrektora GDDKiA oddz. w 
Lublinie, Posłów: Jerzego Bieleckiego, Jana Kanthaka, 
Sylwestra Tułajewa, Burmistrza Janowa Lubelskiego 
Krzysztofa Kołtysia, Zastępcy Burmistrza Czesława 
Krzysztonia, Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny 
Ćwiek, Starosty Janowskiego Artura Pizonia, Wicestarosty 
Michała Komackiego, Przewodniczącego Rady Powiatu 
Sławomira Dworaka.

 Dziękujemy rządowi na czele z premierem Mateuszem 
Morawieckim i panem premierem Jarosławem Kaczyńskim  - 
podkreśla Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego - 
Dziękujemy pracownikom Ministerstwa Infrastruktury na 
czele z Ministrem Andrzejem Adamczykiem i Wiceministrem 
Rafałem Weberem. Dziękujemy Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie na czele z 
dyrektorem Mirosławem Czechem oraz wykonawcom 
inwestycji i wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym 
w proces budowy. Mieszkańcy Ziemi Janowskiej są bardzo 
wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w 
inwestycję.

Obwodnica Janowa Lubelskiego ma ok. 7 km. Powstały na 
niej dwa węzły: Janów Lubelski Północ, węzeł Janów Lubelski 
Południe, MOP Janów Lubelski (po obu stronach drogi), 3 
wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 1 wiadukt nad drogą 
ekspresową, 1 most, 5 przejść dla małych zwierząt, 3 przepusty 
dla płazów, 5 przepustów.

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć 
południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli 
przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego 
portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, 

Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje 
liczą, że gotowa trasa spowoduje rozwój handlu i pozwoli się 
wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. Via Carpatia na 
terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na 
około 700 km.

Budowa drogi ekspresowej S19 w woj. lubelskim 
rozpoczęła się w 2019 r. Cały ten fragment korytarza Via 
Carpatia ma długość ok. 75 km i został podzielony na sześć 
odcinków.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

cd. ze str. 1

Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
otwarta w Janowie Lubelskim 
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10 listopada b.r. odbyła się Lubelska Gala Turystyki 
organizowana przez Lubelską Regionalną Organizację 
Turystyczną. XI edycja wydarzenia odbyła się w Centrum 
Spotkania Kultur. To bez wątpienia najważniejsze tego typu 
wydarzenie w województwie lubelskim, corocznie 
obchodzone z okazji Światowego Dnia Turystyki. 
Tegoroczną imprezę uświetnili swoją obecnością m.in. 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, 
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław 
Szwed, Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa 
Lubelskiego Katarzyna Janiszewska oraz Dyrektor 
Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL Artur 
Domański.

Gala była okazją do podsumowania działalności 
Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. O 
dokonaniach Stowarzyszenia w ostatnich dwóch latach 
opowiedziała Dyrektor LROT Dorota Lachowska oraz 
Prezes LROT Paweł Wójcik. "Markowy produkt w 
markowej destynacji. Dobre praktyki w zarządzaniu marką 
w turystyce" to temat wystąpienia Adama Mikołajczyka z 
Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu 
Miejsc. Miłym dla ucha artystycznym akcentem był występ 
Łukasz Jemioła.

Najważniejszą częścią Gali było ogłoszenie wyników 
Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa 
Lubelskiego 2021. Kapituła Konkursowa złożona ze 
specjalistów z dziedziny turystyki oraz przedstawicieli 
mediów regionalnych i ogólnopolskich opiniowała 
nadesłane zgłoszenia, zgodnie z regulaminem konkursu: 
„Najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego 
2021 roku”. Kapituła oceniła aplikacje pod względem 
formalnym i merytorycznym. Spośród wszystkich zgłoszeń, 
kapituła wybrała trzy najbardziej atrakcyjne, nowatorskie i 
przyjazne dla turystów produkty turystyczne. Oto one:
I miejsce: Zoom Natury w Janowie Lubelskim
II miejsce: Pensjonat "Uroczysko Zaborek" w Kolonii 
Janów Podlaski
III miejsce: Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 
Woli Gułowskiej
Nagroda Internautów trafiła do:

-Roztoczańskie Muzeum PRL w Zamościu
Wyróżnienia otrzymali:
-Nocne Zwiedzanie Kazimierza - Przewodnik Kazimierz 
Dolny
-ZOO Zamość - "Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera”
-Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
-Miejscowość Siedliska w Gminie Lubycza Królewska
-Park Żywiołów Archipelag Roztocze w miejscowości Budy.

Park Rekreacji Zoom Natury spośród 33 produktów 
turystycznych zgłoszonych z województwa lubelskiego 
zdobył…I MIEJSCE!!!! Jesteśmy dumni, szczęśliwi, to dla 
nas ogromny zaszczyt tym bardziej, że laureaci trzech 
pierwszych miejsc (czyli MY) w konkursie na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021” 

otrzymali rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego 
konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT 
Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi 
Polska Organizacja Turystyczna.

Patronat  honorowy: Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin 
Krzysztof Żuk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 
Rafal Szlachta

Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Kurier 
Lubelski, waszaturystyka.pl

Monika Niedziałek
Animator Laboratoriów Wiedzy 

w Zoomie Natury

Zoom Natury najlepszym produktem turystycznym 
województwa lubelskiego 2021 roku! 

Fot. RPO Fundusze Europejskie

Od lewej: Dorota Lachowska, Andrzej Majkowski, Monika Niedziałek
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Na listopadowej sesji Radni Rady Miejskiej uchwalili 
nowe stawki podatku od nieruchomości. Nastąpiła podwyżka 
podatków od nieruchomości (gruntów, od budynków lub ich 
części oraz od budowli).

Od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych– 4,79 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1m2  
powierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i 
położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres o 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
e)  mieszkalnych  – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 22,20 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
g)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 
zakresie handlu na powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 

(od jednego budynku) – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
h)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
i)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,
j)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 5,30 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

Od budowli – 2% ich wartości.
W przeważającej większości nastąpiła podwyżka 

podatków o kilka/kilkanaście i kilkadziesiąt groszy. Dla 
standardowego gospodarstwa domowego daje to rzeczywistą 
podwyżkę o około 40 zł w skali roku, czyli przeszło 3 zł 
miesięcznie, natomiast dla gminy nowe kwoty podatków  to 
dodatkowy wpływ do budżetu. Miejmy na uwadze, że 
podatek od nieruchomości w poprzednich latach nie był 
podwyższany, a obecna wysokość podatku podyktowana 
jest wzrostem cen energii elektrycznej, gazu, jak również 
rosnące wydatki z utrzymaniem dróg, czy wszelkich usług.

Dorota Kozdra

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zamieszczania informacji o swoich 
firmach w Katalogu Firm i Instytucji. Katalog jest 
zamieszczony na stronie Janowa Lubelskiego.

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

Następnie, wpis będzie przez nas zweryfikowany i 
opublikowany.

Katalog przeznaczony jest głównie dla firm, które 

działają na terenie Gminy Janów Lubelski, ale również na 
terenie Powiatu Janowskiego.

Gorąco zachęcamy do tej bezpłatnej formy promocji. 
A b y  d o d a ć  f i r m ę  n a l e ż y  k l i k n ą ć  n a  l i n k : 
https://www.janowlubelski.pl/katalog-firm

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

Katalog Firm i Instytucji - dodaj swoją firmę

Jak zmieni się wysokość podatku od nieruchomości w 2022 roku

·  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

Terminy 
płatności podatków 

Podatek rolny i podatek od środków 
transportu bez zmian

Już dziewiąty rok z rzędu gmina Janów Lubelski nie 
podnosi podatku rolnego.

Wśród podjętych uchwał na listopadowej sesji Rady  
Miejskiej była uchwała w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2021. Kwota 35, 00 zł za 1 dt 
będzie podstawą do naliczenia podatku rolnego na 
przyszły rok.

Oznacza  to,  że  kwota  ta  pozosta je  na 
niezmienionym poziomie od 2012 roku i nie będą się 
wiązały z tym podwyżki podatku rolnego na 2022 rok.

Dorota Kozdra

Kilku mieszkańców naszego regionu straciło pieniądze 
po tym jak „weszli” w przesłany do nich link za 
pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Oferowali 
sprzedaż  na portalach ogłoszeniowym różnych 
przedmiotów. 

Za pośrednictwem komunikatora kontaktowały się z 
nimi osoby zainteresowane zakupem. Przesyłali 
sprzedającym link. Ci klikali w link i podawali dane do 
bankowości elektronicznej.

Po raz kolejny przestrzegamy aby nie udostępniać 
nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i 
mobilnej, haseł do konta lub danych karty. 

Nie powinniśmy także otwierać przesłanych linków, nie 
znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych 
oprogramowań na urządzeniach, z których następuje 
logowanie do banku. 

Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie 
wykonujemy. 

Zachowanie czujności może skutecznie ochronić nas 
przed stratą pieniędzy.

KPP w Janowie Lubelskim 

Nie klikaj w przesyłane linki! 
Z tej metody korzystają oszuści 
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Będzie bezpieczna, komfortowa i… bardzo potrzebna. W 
przyszłym roku będziemy mieli możliwość skorzystać z 
nowo budowanej ścieżki pieszo – rowerowej z Janowa 
Lubelskiego do Zofianki Górnej. Prace, które rozpoczęły się 
jesienią tego roku mają zostać zakończone w połowie 2022 r. 
Obecnie zostaje przygotowany teren pod inwestycję.

Budowana ścieżka poprawi komfort przemieszczania się 
rowerzystów, jak również pieszych w obu kierunkach  – 
informuje Burmistrz Krzysztof Kołtyś -  droga krajowa 74 
jest wąska, o silnie natężonym ruchu. To łącznik z wieloma 

miejscowościami naszego powiatu, oraz miastami 
województwa lubelskiego. Codziennie setki pojazdów o 
różnej wielkości przemieszcza ten odcinek drogi. 
Wybudowana ścieżka będzie mieć około 1,6 km długości i 2,5 
m szerokości.

Ścieżka będzie wykonana z kostki. Ponadto zostanie 
przebudowany kanał technologiczny oraz przepust, 
wykonane zostanie oznakowania pionowe, oznakowania 
poziome i urządzeń BRD, jak również wybudowane zostaną 
zjazdy.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego 
Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 
2021-2024. Wartość zadania wynosi około 2,9 mln zł. Gmina 
Janów Lubelski sfinalizowała prace dokumentacji 
geodezyjno – technicznej w kwocie 150 tys. zł. Wykonawcą 
jest firma LS Complex z Lublina.

Inwestycja realizowana jest przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki 
pieszo – rowerowej z Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej 

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa 
z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127).

Zgodnie z art. 27g przedmiotowej ustawy przewiduje się 
utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji 
z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego 
kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł 
emisji będą stanowiły narzędzie do walki ze smogiem.

Od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r. każdy 
Właściciel/Zarządca budynku ma obowiązek złożyć 
deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada 
zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy 
nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając 

odpowiednią deklarację.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca 

będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla 
nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 
dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub 
źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła 
właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od 
dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej 

deklaracji.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z art. 27h 

ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) za 
niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie przewidziane 
są sankcje karne.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na 
stronie:  lub w wersji papierowej zone.gunb.gov.pl
w Urzędzie Miejskim, ul. Zamoyskiego 59, 23- 300 Janów 
L u b e l s k i  ( w n i o s e k  d o s t ę p n y  p o d  a d r e s e m : 
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokument
y/deklaracja-a-30.06.2021.pdf?663).

Przypominamy, że 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.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Aż 69 miejsc postojowych w przyszłym roku przybędzie 
w centrum miasta. Oprócz tego teren zyska nową zieleń tj. 
drzewa i krzewy. Podczas konsultacji społecznych 
mieszkańcy zgłosili konieczność zwiększenia miejsc 
parkingowych - mówi Burmistrz Krzysztof Kołtyś . Budowa 

parkingu jest bardzo potrzebna, zmniejszy się zatłoczenie 
ulic w centrum miasta. Mieszkańcy zaś będą mogli 
bezpiecznie zaparkować. W pobliżu jest sieć sklepów 
o różnym asortymencie, żłobek, kościół, dworzec 
autobusowy.

O b e c n i e  t r w a j ą  p i e r w s z e  p r a c e  z w i ą z a n e 
z przygotowaniem terenu pod budowę parkingu przy ulicy 
Świerdzowej, tj. roboty rozbiórkowe budynku przedszkola 
niepublicznego. Są to prace wewnątrz budynku. Po jego 
rozbiórce, teren zostanie uprzątnięty i przygotowany pod 
inwestycje tj. budowy parkingu na 69 miejsc postojowych. 
Oprócz rozbiórki budynku, firma Krzysztofa Kloca 
z Sobieszczan Kolonia, dokona rozbiórki budynku wiaty 
śmietnikowej, elementów placu zabaw, chodników i drogi 
wewnętrznej oraz rozbiórki istniejącego ogrodzenia.

Po pracach rozbiórkowych firma przystąpi do budowy 
kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego przyłącza 
wodociągowego, przebudowy istniejącego przyłącza 
elektroenergetycznego, budowy linii kablowej, budowy 
kanalizacji kablowej. Końcowy zakres prac to budowa 
parkingu ogólnodostępnego, czyli wykonanie jezdni 
manewrowej, miejsc parkingowych, wykonanie dwóch 
zjazdów publicznych, w tym wjazdu/wyjazdu od ul. 14- go 
Czerwca i wyjazdu do ul. Świerdzowej oraz wykonanie 
dojść do parkingu od ul. Świerdzowej i ul. 14 – go Czerwca.

Na budowę parkingu przy ulicy Świerdzowej,  gmina 
Janów Lubelski pozyskała dofinansowanie zarówno 
z funduszy unijnych (RPO Województwa Lubelskiego), jak 
też z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt 
inwestycji wynosi 1 068 870 zł.  Budowa parkingu to kolejne 
zadania w ramach Rewitalizacji Społeczno – Gospodarczej 
Janowa Lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przygotowują teren pod budowę parkingu przy ulicy Świerdzowej 
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W przyszłym roku będziemy mieli możliwość 
spacerować po zmodernizowanym moście na terenie 
ZOOM- u NATURY. Nowy wizerunek zyska także budynek 
administracyjny. 

Most wykonany zostanie z materiału odpornego na 

warunki atmosferyczne. Gmina planuje także wymienić 
nawierzchnie wraz z balustradami i oświetleniem.  Będą to 
balustrady stalowe, ocynkowane, z podkładem z kompozytu. 

Kolejnym zadaniem będzie modernizacja pergoli nad 
budynkiem administracyjnym Zoomu Natury (budynek A). 

Pergola zostanie wymieniona na żelbetową, po niej będą 
pięły się bluszcze w celu uzyskania efektu zielonego dachu. 
Wymienione będą także drewniane okładziny ścian. Ale to 
nie wszystko. Na budynku zostanie zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna wytwarzająca energię elektryczną dla 
obiektu edukacyjnego A. W efekcie zostaną zmniejszone 
koszty utrzymania budynku. W ramach zadania zostanie 
także zakupiona i zamontowana huśtawka dla osób 
niepełnosprawnych.

Jak zaznacza Burmistrz Krzysztof Kołtyś: Staraliśmy się, 
aby koszty inwestycji były jak najmniejsze dla budżetu gminy 
i udało nam się to, gdyż pozyskaliśmy dofinansowanie z 
dwóch źródeł: z RPO Województwa Lubelskiego (fundusze 
UE) oraz z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. 
Inwestycja będzie dofinansowana niemal w 100 procentach. 

Stosowną umowę w tej kwestii podpisano 3 listopada br. 
w Urzędzie Miejskim. W podpisaniu umowy uczestniczył 
Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, 
Małgorzata Jasińska – Kierownik Referatu Planowania i 
Realizacji Inwestycji, Bernard Zakościelny – Gł. Specjalista 
ds. Inwestycji oraz Łukasz Sykut – Prezes Zarządu Firmy LS 
Complex Sp. z o.o. z Lublina. Na realizację zadania zostało 
złożonych 3 oferty. Wykonawcą w drodze przetargu 
nieograniczonego została firma LS Complex Sp. z o.o. 

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.

Dodajmy, że termin wykonania inwestycji to czerwiec 
2022 roku.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Katarzyna Dzadz

Modernizacja mostu oraz budynku administracyjnego 
na terenie ZOOM–u NATURY - podpisanie umowy

W przyszłym roku budynek gimnazjum przy ulicy 
Ogrodowej będzie w pełni wyremontowany.  Będzie to nie 
tylko nowy wygląd  segmentów szkoły, ale nowe 
wyposażenie. Po przebudowie powstanie szkoła, która 
będzie  nowoczesna, bezpieczna, przyjazna dla uczniów do 
niej uczęszczających.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu tj. firma 
Jerzego Nalepy Usługi Remontowo – Budowlane ze 
S ta lowej  Wol i  dokona robót  demontażowych i 
rozbiórkowych.  Kolejno zostanie rozbudowana 
wewnętrzna klatka schodowa w segmencie B, wykonany 
strop w miejscu rozbiórki klatki schodowej w segmencie A, 
przebudowany układ ścian, jak również pomieszczeń w tej 
części szkoły, poprzez wykonanie posadzek, malowanie, 
montaż stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie komina 
wentylacyjnego, wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
elektrycznych, wentylacji, przebudowa węzła sanitarnego, 
wykonanie zadaszenia, wykonanie podłogi sportowej plus 
wyposażenie sportowe. W ramach zadania jest również 
utwardzenie terenu, czy wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej.

Umowa z wykonawcą została podpisana 13 grudnia br., 
w obecności Krzysztofa Kołtysia Burmistrza Janowa 
Lubelskiego, Czesława Krzysztonia – Zastępcy Burmistrza, 
Moniki Machulak – Skarbnika Gminy, Małgorzaty 
Jasińskiej – Kierownika Referatu Planowania i Realizacji 
Inwestycji, Edyty Szkutnik – specjalisty ds. inwestycji oraz 
Jerzego Nalepy – właściciela firmy.

Dodajmy, że zostało złożonych 10 ofert.
Wartość inwestycji wynosi 2 931 537,23 zł. Środki 

finansowe na realizację inwestycji gmina Janów Lubelski 
pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przypomnijmy, że wcześniej trwały prace związane z 
termomodernizacją budynku gimnazjum. Budynek zyskał 
nowy wizerunek. W dalszej kolejności został przebudowany 
i rozbudowany budynek gimnazjum na potrzeby 
przedszkola i szkoły podstawowej. Zadanie było 
realizowane w ramach projektu pod nazwą  „Rewitalizacja 
społeczno – gospodarcza gminy Janów Lubelski”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Budynek gimnazjum przy ulicy Ogrodowej będzie całkowicie wyremontowany

Od lewej: Jerzy Nalepa, Małgorzata Jasińska, Edyta Szkutnik, Monika Machulak, Krzysztof Kołtyś, Czesław Krzysztoń

Od lewej: Łukasz Sykut, Małgorzata Jasińska, Krzysztof Kołtyś, Bernard Zakościelny
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GJ - Panie Burmistrzu, wśród mieszkańców naszej gminy 
trwa zażarta dyskusja na temat planowanej, drugiej 
obwodnicy Janowa. Chciałabym, aby Pan uporządkował 
informacje na temat toczących się prac i zdementował 
nieprawdziwe informacje, które krążą w przestrzeni 
publicznej.
Burmistrz - Przypomnę wszystkim mieszkańcom naszej gminy, 
że toczy się procedura, której celem jest wskazanie optymalnego 
wariantu przebiegu obwodnicy dla naszego miasta. Jest to 
długotrwały i złożony proces, w którym czynnie uczestniczymy 
zgłaszając swoje uwagi do poszczególnych wariantów. 
Dokumentacja w tej sprawie jest zgromadzona na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce pn. Droga Krajowa 
74 (obwodnica) i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców. Budowa tej obwodnicy znalazła się w rządowym 
programie budowy 100 obwodnic, a lista chętnych miast, które 
obecnie są na liście rezerwowej jest długa. Każde z tych miast z 
pewnością bardzo by się ucieszyło, gdyby taka obwodnica u nas 
nie powstała, a powstała u nich. Budowa drugiej obwodnicy 
Janowa ma dla nas ogromne znaczenie, gdyż odciąży ona 
centrum miasta, gdzie ruch lokalny kumuluje się z ruchem 
tranzytowym. Poprawi się też bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu, zarówno zmotoryzowanych, jak też 
pieszych oraz rowerzystów. Prawdopodobnie w grudniu nastąpi 
otwarcie obwodnicy Janowa w ciągu drogi ekspresowej S19, 
która odkorkuje ulice: Lubelską oraz Ulanowską. Chcielibyśmy 
za kilka lat odkorkować ulicę Zamoyskiego. Ważnym aspektem 
i atutem budowy obwodnic jest także tworzenie nowych 
perspektyw rozwoju danej miejscowości.
GJ - Nie ustają protesty mieszkańców Białej i ulicy 
Kamiennej w sprawie budowy obwodnicy. Protestujący 
domagają się południowego wariantu przebiegu obwodnicy. 
Jakie jest stanowisko gminy w tej sprawie?
Burmistrz - Stanowisko gminy nie zmienia się od początku 
prac, które rozpoczęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA). Po pierwsze uważamy, że obwodnica 
jest naszemu miastu bardzo potrzebna i jest to szansa, której nie 
powinniśmy zaprzepaścić. Stanowisko gminy w sprawie 
proponowanych wariantów jest takie, aby wybrać wariant, który 
będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców mających swoje 
domy w pobliżu projektowanej obwodnicy. Dlatego 
opowiadamy się za wariantem nr 1 (północny, obok cmentarza) 
lub wariantem nr 3 (wariant południowy biegnący pomiędzy 
ulicą Turystyczną a Kruczkiem, pomiędzy PGKiM a rzeką 
Trzebensz, a następnie przez ulicę Brzozową w kierunku 
Zofianki Górnej). To jednak nie my, a GDDKiA wskaże wariant 
preferowany do realizacji oraz wariant alternatywny.
GJ - Komitet Protestacyjny formułuje zarzuty, że wariant nr 
1 przebiega przez groby naszych przodków.
Burmistrz - Jest to duże nadużycie ze strony Komitetu 
Protestacyjnego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych uzyskała 
zgodę Lubelskiego Konserwatora Zabytków, który bardzo 
wnikliwie analizował przebieg obwodnicy w tym miejscu. 
Konserwator wydał zgodę dopiero dla trzeciej propozycji 
przebiegu przez teren obok istniejącego cmentarza. Ten temat 
był też 2 lata temu szczegółowo omawiany z Radą Parafialną, 

która mając świadomość jak ważna dla naszego miasta jest ta 
inwestycja wyraziła zgodę na taki przebieg. To nie znaczy, że jest 
to najlepszy, wymarzony przebieg. Żaden z czterech wariantów 
nie jest pozbawiony wad. Wszystkie warianty mają swoje słabe 
strony, ale GDDKiA musi wybierać spośród tych wariantów, 
które są możliwe do realizacji.
GJ - Komitet podnosi też kwestię bezpieczeństwa ujęć wody 
dla naszej gminy.
Burmistrz  -  My również tę kwestię podnosimy i 
wystosowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pismo do GDDKiA  
zwracając uwagę na warianty północne obwodnicy. Przebiegają 
one pomiędzy dwiema studniami - spośród pięciu ujęć wody - 
i w zależności od wariantu obwodnica zbliża się na odległość 70 
lub 100 metrów od studni. Czekamy więc na pisemną 
odpowiedź, ale usłyszeliśmy zapewnienia, że GDDKiA ma duże 
doświadczenie w realizacji takich zadań i prowadziła takie 
inwestycje w trudniejszych i bardziej złożonych warunkach.
GJ - Czy w takim razie warianty południowe nie byłyby 
lepsze?
Burmistrz - Wnioskowaliśmy o to, aby o wariant południowy 
był wskazany jako podstawowy albo alternatywny, ale wyboru 
wariantu dokonuje GDDKiA na podstawie analizy 
wielokryterialnej. W tej analizie GDDKiA bierze pod uwagę 
kwestie społeczne, ochrony środowiska oraz kwestie 
ekonomiczne. Musi również brać pod uwagę fakt, że warianty 
południowe przebiegają przez obszar Natura 2000. W takich 
przypadkach wymagana jest zgoda Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, a artykuł 34 „Ustawy o ochronie 
przyrody” mówi, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
może udzielić zgody na poprowadzenie drogi przez obszar 
Natura 2000 wtedy, gdy nie ma wariantów alternatywnych. Taka 
sytuacja miała miejsce przy budowie drogi ekspresowej S19, 
przebiegającej przez Lasy Janowskie. Nie można było 
poprowadzić drogi inaczej. Nie dało się ominąć obszaru Natura 
2000, więc zgoda została udzielona. W przypadku planowanej 
obwodnicy dla Janowa Lubelskiego istnieją warianty, które nie 
przebiegają przez obszar Natura 2000. Są to warianty północne, 
dlatego GDDKiA właśnie te warianty wskazuje. Różnica 
między nami a Komitetem Protestacyjnym polega na tym, że oni 
mówią: wariant numer 3, albo nic. My mówimy wariant numer 
3, albo wariant północny, gdyż obwodnica powinna powstać.
GJ - Pod Pańskim adresem padają ze strony protestujących 
oskarżenia, że zdradził Pan interesy mieszkańców gminy.
Burmistrz - Rozumiem emocje osób protestujących, ale 
niektórzy z nich, działając również z pobudek politycznych 
przekraczają pewne granice. Myślę, że za zdradę interesów 
mieszkańców gminy mogą być uznane takie świadome 
działania, które doprowadzą do tego, że obwodnica nie 
powstanie. Mieszkańcy naszej gminy zdążyli mnie poznać 
i wiedzą, że jestem ostatnią osobą, która chciałaby kogokolwiek 
skrzywdzić. Trudno jednak oczekiwać ode mnie i od 
pracowników gminy, że będziemy blokować możliwość 
wybudowania obwodnicy. Działalibyśmy na szkodę gminy. Tak 
jak protestujący wnioskowaliśmy o wariant południowy 
obwodnicy, ale nie możemy go narzucić GDDKiA z przyczyn, o 
których mówiłem wcześniej. Dodam, że nie będzie to 

obwodnica o wielkim natężeniu ruchu. Będzie miała jedną 
jezdnię o szerokości 9 metrów, tak jak obwodnica Frampola lub 
nowa obwodnica Nisko - Stalowa Wola.
GJ - Czy gmina może nie wydać zgody na budowę 
obwodnicy?
Burmistrz - To nie gmina wydaje zgodę na budowę obwodnicy 
i ważne jest, by nasi mieszkańcy mieli świadomość jaka jest rola 
gminy w całym procesie budowy obwodnicy. Na etapach 
konsultacji opiniowaliśmy wszystkie cztery warianty. 
Zgłosiliśmy szereg uwag do każdego wariantu. Niektóre 
z naszych uwag zostały uwzględnione, niektóre niestety nie, 
pomimo wielokrotnego ich zgłaszania. Dążyliśmy do tego,  aby 
w projektowanych wariantach pojawiły się w odpowiednich 
miejscach ekrany akustyczne, które będą chronić mieszkańców 
przed hałasem. To zostało uwzględnione. Gmina również 
wskazywała, które warianty są pod względem społecznym mniej 
uciążliwe. Jeszcze raz podkreślę, gmina nie decyduje o wyborze 
wariantu preferowanego do realizacji. Jest to wyłączna 
kompetencja GDDKiA.
GJ - Jaki będzie kolejny etap prac nad obwodnicą?
Burmistrz - Po wyborze preferowanego wariantu obwodnicy 
GDDKiA złoży do Gminy wniosek o wydanie tzw. decyzji 
środowiskowej. Składając wniosek GDDKiA wskaże też 
wariant alternatywny. Jeśli w toku analiz Gmina uzna, że wariant 
alternatywny byłby lepszy, może wskazać ten wariant do 
realizacji pod warunkiem uzyskania zgody inwestora, czyli 
GDDKiA. Będziemy więc analizować wariant preferowany 
oraz wariant alternatywny. Jeżeli złożony wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej będzie spełniał wszystkie wymogi, 
Gmina nie będzie mogła odmówić zgody na wydanie 
pozytywnej decyzji środowiskowej dla wskazanego wariantu.  
Pragnę podkreślić, że proces wydawania decyzji będzie 
transparentny, z czynnym udziałem społeczeństwa. Każdy 
zainteresowany będzie mógł się zapoznać ze wszystkimi 
opracowaniami oraz będzie mógł uczestniczyć w procesie 
rozpatrywania wniosku i wydawania decyzji. Ponadto stronom 
postępowania oraz podmiotom uczestniczącym na prawach 
strony będzie służyło prawo wniesienia odwołania od decyzji 
środowiskowej.
GJ - Kiedy GDDKiA wskaże wariant preferowany 
i alternatywny, i kiedy złoży wniosek o wydanie decyzji 
środowiskowej?
Burmistrz - Nie dotarł do nas jeszcze protokół z posiedzenia 
Komisji, która obradowała nad wyborem wariantu, więc nie 
posiadamy oficjalnych informacji. Z doniesień medialnych 
wynika, że GDDKiA wskazała wariant 1B jako ten preferowany. 
Jest to wariant północny przebiegający pomiędzy cmentarzem 
a Białą Drugą. Nie wiemy jeszcze jaki został wskazany wariant 
alternatywny. Według zapowiedzi GDDKiA wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej wpłynie do gminy w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. Ze względu na duże trudności 
z opracowaniem wariantów i wskazaniem wariantu 
preferowanego opóźnienie w stosunku do harmonogramu 
pierwotnego wynosi już ponad rok. Temat jest bardzo trudny 
i spędza nam sen z powiek, ale trzeba zadać sobie pytanie: jeśli 
nie teraz, to kiedy? 

Aktualne informacje i dylematy związane z planowaną, drugą obwodnicą 
Janowa Lubelskiego - wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem 
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Nowy kompleks sportowy powstanie przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Janowie Lubelskim. Gmina 
ogłosiła przetarg na budowę orlika przy ul. Skorupki. 
Kompleks sportowy wraz z infrastrukturą umożliwi uczniom 
rozwój swych pasji, jak również przyczyni się do zwiększenia 
sprawności fizycznej. Kompleks sportowy będzie posiadał 
bieżnie okrężną o długości 200 m, bieżnie prostą o długości 60 
i 100m, dwa boiska wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, tenis ziemny i badmintona. Zostanie również 
wybudowane boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni 
trawiastej wewnątrz bieżni. Teren zostanie utwardzony wraz z 
zewnętrznymi schodami i pochylnią. W ramach inwestycji 
zostanie wybudowane ogrodzenie o wysokości 1,60 m wraz 
z furtkami i bramą oraz piłko chwyty (wysokość 4 m i 6m).

Te r e n  o r l i k a  b ę d z i e 
posiadał zewnętrzną instalację 
kanalizacji deszczowej, jak 
również będzie oświetlony, 
z o s t a n i e  z a m o n t o w a n y 
monitoring.

P o d k r e ś l m y ,  ż e 
i n f r a s t r u k t u r a  o r l i k a 
p r z e w i d u j e  m o ż l i w o ś ć 
korzystania z obiektu osobom 
niepełnosprawnym.

Przetarg pn. „Budowa 
kompleksu sportowego w Janowie Lubelskim z niezbędną 
infrastrukturą techniczną – etap I” został ogłoszony przez 

gminę 8 grudnia 2021 roku. Składanie ofert upływa 23 
grudnia 2021 r.

Dorota Kozdra

Budowa orlika – gmina ogłosiła przetarg

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz 
instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Janów 
Lubelski” – to kolejny przetarg ogłoszony przez gminę 
w grudniu br.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 228 zestawów 
instalacji fotowoltaicznych, dostawę i montaż 25 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 informacje z uruchomionych instalacji OZE.

„Nasza gmina będzie bardziej nowoczesna i ekologiczna 
– informuje Burmistrz Krzysztof Kołtyś – w ten sposób będą 
też wymierne oszczędności dla naszych mieszkańców”. 
Dotychczas gmina Janów Lubelski zamontowała 1649 
instalacji solarnych oraz 448 pieców na biomasę.

Dorota Kozdra

228 zestawów instalacji fotowoltaicznej 
i 25 zestawów instalacji kolektorów słonecznych

„Czyste powietrze” - 
sięgnij po dofinansowanie

Możesz uzyskać do 37 tys. zł dofinansowania na poprawę czystości powietrza 
w Twoim otoczeniu i termomodernizację domu. To bardzo proste – dowiedz się 
więcej w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim 

lub wejdź na stronę Programu „Czyste powietrze”: www.wfos.lublin.pl
Program „Czyste powietrze” pozwala przeprowadzić termomodernizację domu 

mniejszym kosztem.
Posiada 2 poziomy dofinansowania:

1. Poziom podwyższony – do 60% wartości inwestycji, dla osób o dochodach do:
    - 1 564 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

    - 2 189 zł netto miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym
2. Poziom podstawowy - do 30% wartości inwestycji dla osób o dochodach 

do 100 000zł rocznie.
Najważniejsze założenia Programu „Czyste powietrze”:

1.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 37 tys. zł.
2.  Czas na realizację prac 30 miesięcy.

3.  Można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku.

4.  Podstawowym wymogiem Programu jest wymiana źródła ciepła 
(pieca starej generacji).

 Jeżeli nie korzystamy z paliw stałych albo mamy kocioł na paliwo stałe minimum 
5. Klasy nie musimy wymieniać źródła ciepła.

5.  W ramach projektu można dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Sprawdź za pomocą poniższego kalkulatora, na jaką sumę możesz liczyć?

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Na stronie znajduje się również kalkulator grubości izolacji, który pozwala ustalić 

grubość materiału spełniającego wymogi ekoprojektu w zależności od daty 
powstania budynku.

Zapraszamy do Punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Janowie 
Lubelskim

(hol na parterze) lub do kontaktu telefonicznego 15 87 24 317.
Więcej informacji: www.wfos.lublin.pl

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

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy 
dotychczas przekazali 1% swojego podatku na rzecz 

Stowarzyszenia „NASZ DOM”.

Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.

Zarząd Stowarzyszenia „NASZ DOM”

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stopniowo zacznie przejmować od gmin obsługę 
programu Rodzina 500+. Jeżeli gmina przyznała 
rodzicowi 500+ do końca maja 2022 roku, to nie musi on 
składać nowego wniosku. Takie wypłaty dokończy 
gmina.

Do 31 grudnia wnioski o 500+ przyjmują jeszcze 
ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Gminy 
będą wypłacać świadczenia aż do końca okresu, na jaki je 
przyznały, czyli do maja przyszłego roku.

Od 1 stycznia do ZUS należy składać wnioski tylko 

w sytuacji, gdy rodzic do tej pory nie pobierał 500+. Chodzi 
tu na przykład o świadczenie na nowonarodzone dziecko. 
Natomiast od 1 lutego ZUS będzie przyjmował wnioski na 
kolejny okres wypłat, zaczynający się w czerwcu przyszłego 
roku.

Na przykład:
Jeżeli dziecko urodziło się w grudniu 2021 roku, to rodzic 
może złożyć jeszcze w grudniu wniosek do właściwego 
MOPS lub MOPR. Wtedy 500+ aż do końca maja 2022 
będzie wypłacała gmina. Jeżeli rodzic nie złoży wniosku 
w gminie, to od 1 stycznia będzie mógł go zgłosić tylko w 

ZUS. Wtedy wypłatę za cały okres zrealizuje ZUS. 
Natomiast od 1 lutego rodzic będzie mógł wystąpić do ZUS 
o wypłatę na kolejny okres świadczeniowy, czyli czerwiec 
2022 – maj 2023

Od nowego roku wnioski będzie można składać tylko 
przez internet, za pomocą bankowości elektronicznej, 
portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS. Zakład będzie przekazywał 500+ na rachunki bankowe 
rodziców.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

500+. Kiedy z gmin? 
Kiedy z ZUS?
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Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony na październikowej sesji Rady 
Miejskiej obejmuje dwa ostatnie obszary. Są one położone w 
centralnej części miasta Janowa Lubelskiego. Pierwszy 
obszar zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Jana 
Zamoyskiego z ul. Szewską, a także przy ul. Kilińskiego i ul. 
Bialskiej. Drugi obszar położony jest przy skrzyżowaniu ul. 
Jana Zamoyskiego i ul. Ogrodowej. 

Pierwszy obszar stanowi część placu publicznego z 
istniejącym budynkiem handlowym. Obszar pierwszy 
otoczony jest głownie zabudową mieszkaniowo – usługową, 
obiektami usług wyznaniowych, placami stanowiącymi 
przestrzeń publiczną. Na terenie i w jego pobliżu 
zlokalizowane są obszary zabytkowe oraz obiekty, dla 
których obecna zabudowa usługowa – handlowa jest zgodnie 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski kolizyjna i w 
którym postuluje się jej likwidacje, celem przywrócenia 
historycznego założenia miejskiego.

Drugi obszar stanowi teren zabudowany z budynkiem 
usługowym wraz z miejscami postojowymi oraz budynek 
gospodarczy. Obszar drugi otoczony jest m.in. zabudową 
usługowo – mieszkaniową i usługową. W kierunku 
północnym znajduje się park miejski z pomnikami przyrody. 
Teren sąsiaduje z ul. Jana Zamoyskiego i ul. Ogrodową. Park 
miejski z przylegającymi ulicami stanowi obszar przestrzeni 
publicznej. W pobliżu obszaru opracowania znajdują się 

obiekty i obszary zabytkowe.
Celem sporządzonego planu jest ustalenie przeznaczenia 

terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 
określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu. Zgodnie z obowiązującym Studium 
u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a 
przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski funkcją 
wiodącą w rozwoju przestrzennym i gospodarczym w tej 
części miasta jest funkcja usługowa oraz tereny realizacji 

celów publicznych. 
Przy ustaleniu przeznaczenia terenu i przy określaniu 

potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z 
terenu wyważono interes publiczny i interesy prywatne 
właścicieli nieruchomości objętych planem miejscowym, w 
tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, a także analizy 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Dorota Kozdra

Stare Centrum - uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego

469 290 zł na taką kwotę może wnioskować gmina Janów 
Lubelski na rozwój cyfrowy. Stosowne czeki otrzymały 15 
listopada br. samorządy z województwa lubelskiego. Z 
ramienia gminy czek odebrał Burmistrz Krzysztof Kołtyś. 

Szeroki jest zakres przeznaczenia tych środków. Warto 
podkreślić, że nie wymagany jest wkład własny samorządów, a 

co również – z projektu będzie można sfinansować poniesione 
już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres tzw. 
kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – 
koniec września 2023 r.

Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z 
cyfryzacją urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego i 

jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie 
sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do 
realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukacją cyfrową 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie obsługi 
nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizą stanu 
cyberbezpieczeństwa,  jak również zapewnieniem 
cyberbezpieczeństwa  samorządowych  systemów 
informatycznych. 

Z naszego powiatu dla poszczególnych gmin będą to 
następujące kwoty. Dla gminy Batorz kwota – 100 tys., dla 
gminy Chrzanów – 100 tys., dla gminy Dzwola – 184 830 zł, 
dla gminy Godziszów – 172 470 zł, dla gminy Modliborzyce – 
207 420 zł oraz dla gminy Potok Wielki – 136 830 zł. 

Organizatorem spotkania, które odbyło się w Janowskim 
Ośrodku Kultury była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 
Konferencja „Cyfrowa gmina” odbyła się z udziałem 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji 
i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczęństwa Janusza 
Cieszyńskiego oraz Wicewojewody Lubelskiego Bolesława 
Gzika i Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego. Po uroczystym 
wręczeniu czeków zebrani wysłuchali wykładu nt. 
cyberbezpieczeństwa.

W Janowie Lubelskim czeki otrzymało przeszło 90 
samorządów z województwa, pozostałe samorządy spotkały 
się tego dnia w Chełmie. 

Łącznie, 213 gmin z województwa lubelskiego w ramach 
programu „Cyfrowa Gmina”, otrzyma ponad 51 mln zł. Do 17 
listopada trwał pierwszy nabór składania wniosków. Udział w 
programie mogło wziąć 733 gmin z całej Polski. Na wsparcie 
finansowe tych gmin przeznaczono ponad 178 mln zł.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Będzie bezpieczniej. Gmina otrzyma środki na cyfryzację

Nowy, wykonany solidnie, oznakowany, na 10 miejsc 
postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.  To 
parking przy ulicy Łąkowej, który został oddany do użytku 
pod koniec listopada br. Parking będzie służył mieszakńcom 
mieszkającym przy ulicy Łąkowej oraz sąsiednich ulic: 
Bohaterów Porytowego Wzgórza i  Ochotników 
Węgierskich.

Wykonawcą była  f i rma Krzysztofa  Biernata 
TRANSPORTEX z Janowa Lubelskiego. W odbiorze 
uczestniczył Krzysztof Kołtyś – Burmistrz, Krystyna Ćwiek 
– Przewodnicząca Rady Miejskiej, Justyna Kuśmierczyk – 
Inspektor ds. drogownictwa (prowadząca inwestycja z 
ramienia gminy) oraz Krzysztof Biernat – właściciel firmy 
TRANSPORTEX.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowy parking 
przy ulicy Łąkowej

Od lewej: Krzysztof Biernat, Justyna Kuśmierczyk, Krystyna Ćwiek, Krzysztof Kołtyś
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Dnia 19 listopada 2021r. w świetlicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Białej odbył się XII Zjazd Oddziału MG ZOSP RP 
w Janowie Lubelskim. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci 
i przedstawiciele reprezentujący wszystkie jednostki z terenu 
gminy wybrani podczas zebrań sprawozdawczo wyborczych 
w swoich jednostkach. Wśród gości zaproszonych znaleźli się 
druh Bielecki Jerzy -Poseł na Sejm RP, druh Witold Kowalik 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, st. bryg. Grzegorz 
Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim. 
Otwarcia Zjazdu i powitania zebranych dokonał Dh Krzysztof 
Kołtyś Prezes zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Janowie Lubelskim. Na przewodniczącego zjazdu wybrano 
druha Krzysztofa Kurasiewicza a protokolantem została druhna 
Elżbieta Szostek. Po przyjęciu porządku zjazdu, regulaminu 
i wyborze komisji zjazdowych mandatowej, wyborczej, uchwał 
i wniosków oraz skrutacyjnej zostały przedstawione 
sprawozdania z działalności zarządu i Komisji Rewizyjnej za 
okres mijającej kadencji. Sprawozdania przedstawili druh 
Krzysztof Kołtyś Prezes ZOMG ZOSP RP w Janowie 
Lubelskim oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej druh Antoni 
Sydor przedstawiając realizację zadań w czasie kadencji ze 
zwróceniem uwagi na działania jakie podejmował zarząd 
w zakresie finansowania jednostek, wykonania prac i zakupów 
w poszczególnych jednostkach, udziału jednostek OSP 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych za lata 2016-2021, 
wyszkolenia strażaków ratowników. W czasie dyskusji 
zwrócono uwagę na konieczność doposażania jednostek 
w umundurowanie specjalistyczne, nowe pojazdy pożarnicze, 
prowadzenia szkoleń strażaków ratowników oraz zapewnienia 
środków na utrzymanie obiektów w dobrym stanie 
technicznym.

Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym jedna 
Zakładowa OSP i jednostka OSP w Białej włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego . Skupiają one 

w swoich szeregach 320 członków czynnych w tym 15 kobiet , 
6  członków wspierających, 32 członków honorowych 
i obejmują zasięgiem operacyjnym wszystkie miejscowości 
w gminie. Cała organizacja Miejsko-Gminna Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
liczy 358 członków. Przy OSP w Janowie Lubelskim działa 
młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt i chłopców.

Aktualnie na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się :
· 11 samochodów pożarniczych, z tego 4 średnie, 6 lekkie, 
1 specjalistyczny SH 18,
· 2 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych w OSP 
w Białej i Zofiance Górnej,
· 4 aparaty powietrzne ochrony górnych dróg oddechowych,
· 7 zestawów medycznych PSP R 1,
· 2 defibrylatory medyczne do prowadzenie RKO,
· 12 motopomp pożarniczych i 6 pomp szlamowych do 
wypompowywania wody z zalanych terenów,
· 7 pił do cięcia drewna i 1 pił do ciecia betonu i stali,
· 11 radiotelefonów przewoźnych w pojazdach i 8 
radiotelefonów przenośnych,
· Każda jednostka posiada minimum po cztery komplety ubrań 
specjalnych oraz koszarowych.

 Miłym akcentem było wręczenie podziękowań druhom 
strażakom, którzy zakończyli działalność w zarządzie 
dyplomów, dziękując im za lata społecznej służby na rzecz 
zwiększania bezpieczeństwa przeciwpożarowego jednocześnie 
życząc dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

W dalszej części Zjazdu odbyły się wybory do Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się 
w następującym składzie:
1. Prezes - Dh Kołtyś Krzysztof
2. Wiceprezes /KG - Dh Kurasiewicz Krzysztof

3. Wiceprezes - Dh Sydor Zenon
4.Sekretarz - Dh Szostek Elżbieta
5. Skarbnik - Dh Pikula Tadeusz
6. Członek prezydium - Dh Zdybel Stanisław
7. Członek prezydium - Dh Orzeł Michał
8. Członek prezydium - Dh Powęzka Tomasz
9. Członek prezydium - Dh Powęzka Dariusz
10. Członek prezydium - Dh Spryszak Wojciech
11. Członek prezydium - Dh Rząd Józef
12. Członek prezydium - Dh Mucha Stanisław
13. Członek zarządu - Dh Kusy Józef
14. Członek zarządu - Dh Czarny Aleksander
15. Członek zarządu - Dh Bielecki Jerzy
16. Członek zarządu - Dh Lepiejza Janusz
17. Członek zarządu - Dh Mierzwa Wiesław
18. Członek zarządu - Dh Dycha Robert
19. Członek zarządu - Dh Startek Bogdan
20. Członek zarządu - Dh Buryta Józef
21. Członek zarządu - Dh Nalepa Artur
22. Członek zarządu - Dh Gajór Józef
23. Członek zarządu - Dh Mazur Marcin
24. Członek zarządu - Dh Kiszka Grzegorz
25. Członek zarządu - Dh Miś Eugeniusz
26. Członek zarządu - Dh Tyra Marian
27. Członek zarządu - Dh Skrzypek Sławomir

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący - Dh Kuźnicki Zbigniew
2. V-ce Przewodniczący - Dh Sydor Antoni
3. Sekretarz - Dh Pawlos Henryk
4. Członek - Dh Miazga Henryk

Delegacji na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Janowie Lubelskim
1. Dh Karwatowski Michał
2. Dh Mazur Marcin
3. Dh Mierzwa Wiesław
4. Dh Mucha Józef
5. Dh Pawlos Henryk
6. Dh Startek Bogdan
7. Dh Zdybel Stanisław

W imieniu Zarządu Oddziału MG ZOSP RP druh Prezes 
podziękował zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych a za 
ich pośrednictwem wszystkim druhnom i druhom strażakom 
w jednostkach. Słowa podziękowania skierowane zostały także 
na ręce Posła na Sejm RP druha Jerzego Bieleckiego, 
Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim, Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowi 
Lubelskim oraz dyrektorów zakładów pracy i szkół 
współdziałających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Tekst i zdjęcia: 
Dh Krzysztof Kurasiewicz 

dh Andrzej Skubik

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim

Od lewej: Antoni Sydor, Marzena Szostek, Krzysztof Kurasiewicz, Krzysztof Kołtyś, Jerzy Bielecki
Od lewej: Grzegorz Pazdrak, Witold Kowalik, 

Tadeusz Pikula
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Na  prośbę skierowaną przez  Piotra Maka do Janowskiego 
Stowarzyszenia Regionalnego w Dzień Zaduszny o g. 17.00 
zbiórka harcerska odbyła się na cmentarzu parafialnym w 
Janowie. 

Odwiedziliśmy kilkanaście grobów osób zasłużonych dla 
Polski i związanych z naszym miastem. Przy każdym z 
nagrobków po krótkim zapoznaniu harcerzy z historią życia 
danej osoby, oddawali oni jej cześć poprzez wartę honorową z 
minutą ciszy.

Ta lekcja historii ,mam nadzieje, będzie kontynuowana, gdyż 
odwiedziliśmy tylko część spośród zasługujących na nasza 
pamięć grobów.

W kolejności przedstawione są warty przy grobach:
1.  Powstańca styczniowego Wincentego Ołtarzewskiego
2.  Obywatela i  oficera wojsk polskich Eugeniusza 
Dąbrowskiego
3.  Adolfa Estreichera, brata Karola (ojca bibliografii polskiej) 
sędziego Sadu Pokoju
(kilku braci jego żony za udział w powstaniu styczniowym 
zostało zesłanych na Sybir)
4.  Lekarza Karola Juliana Sosnowskiego, który zmarł w wieku 
34 l ratując więźniów janowskiego więzienia od zarazy
5.  Powstańca styczniowego Józefa Tallat-Kiełłpsz i jego rodziny, 
leśniczego Ordynacji Zamojskich
6.  Kapelana zamordowanego przez hitlerowców w 1939 r.
7.  Powstańca styczniowego Franciszka Rzymskiego
8.  Hiacynta Dabrowskiego, budowniczego powiatu janowskiego 

w XIX w
9.  Długoletniego burmistrza Janowa Józefa Odelskiego i jego 
rodziny
10.  Kapitana I korpusu Polskiego J. Dowbora-Muśnickiego, 
który zginął w styczniu 1918r.  pod Krynkami
11.  Jana Herfurta, którego syn Tadeusz był aktywnym 
działaczem PPS na Lubelszczyźnie, brał udział w jej akcjach 
bojowych, w okresie II Rzeczpospolitej pełnił funkcję kartografa 
wojskowego, internowany w Rumunii w 1939 r, zmarł w USA
12.  Partyzantów, żołnierzy armii podziemnej: W. Białka, W. 
Czyża, T. Karkuta, A. Miazgi, S. Karkuta, J. Miazgi, E. Gęśli, T. 
Habudy, poległych w walce z okupantem w 1944 r.

Tekst: Jolanta Dąbek, foto: Piotr Mak

Warta honorowa harcerzy przy grobach osób zasłużonych dla Polski 

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: Anna Jaremek, 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.

W praktyce życia chrześcijańskiego rzeczą szlachetną jest 
przygotowanie się na dobrą śmierć, która nie kończy życia, ale 
dopiero je zaczyna. Ty się do nowego życia już przygotowałaś.

Każdy Cię inaczej zapamiętał.
  Koledzy i koleżanki ze szkoły, jako wesołą pogodną z 

burzą loków na głowie uśmiechniętą dziewczynę. Nauczyciele 
jako zdolną, sumienną uczennicę. Mieszkańcy Janowa 
zapamiętają Cię jako uprzejmą, witającą z uśmiechem, 
doradzającą właścicielkę sklepu. Do każdego klienta 
podchodziłaś z szacunkiem. Po prostu pomagałaś, tak bardzo  
naturalnie. Kochałaś ludzi, a oni odwzajemniali  to uczucie.

Inni zapamiętają Cię jako Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Janowie Lubelskim. Zaangażowałaś się w życie społeczne 
naszej gminy i powiatu. Ceniłaś patriotyzm, szczególnie ten 
lokalny. Dla Ciebie reprezentowanie swojej małej ojczyzny 
było zaszczytem i powołaniem, sposobem pokazania,  jak 
cenna jest to wartość w życiu człowieka.

Mieliśmy przyjemność pracować z Tobą. Na początku 
zostałaś radną Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. 
Następne dwie kadencje pełniłaś zaszczytną funkcję 
przewodniczącej Rady Miejskiej. Umiejętnie organizowałaś 
pracę Rady, z wielką odpowiedzialnością, zaangażowaniem i 
troską  zajmowałaś  się  problemami  społeczno – 
gospodarczymi naszej gminy.

Godnie reprezentowałaś Radę Miejską uczestnicząc w 
spotkaniach, wydarzeniach , uroczystościach patriotyczno-
religijnych, bywałaś w szkołach, przedszkolach, spotykałaś się 
z  d z i e ć m i ,  m ł o d z i e ż ą ,  o s o b a m i  s t a r s z y m i , 
niepełnosprawnymi. Nigdy nie odmawiałaś pomocy 

potrzebującym. Dla nich zawsze miałaś czas. Wiele osób 
właśnie Tobie zawdzięcza troskę i uśmiech, którymi 
obdarzałaś ludzi. Dla innych byłaś człowiekiem wielkiego 
serca i wielkich zasług.

Praca zawodowa była Twoim powołaniem. Zawsze byłaś 
zaangażowana i odpowiedzialna. Tam, gdzie pracowałaś, 
zjednywałaś sobie wszystkich wokół. Byłaś wzorowym 
pracownikiem I Dyrektorem.

Zawsze wyznawałaś wartości religijne i tak w swoim życiu 
starałaś się postępować. Angażowałaś się również w życie  
religijne swojej  parafii, czynnie ją wspierając.

Troszczyłaś się o swoich najbliższych,  zawsze mogli  na 
Ciebie liczyć. Z dumą mówiłaś o swoim mężu, swoich synach, 
którzy założyli rodziny, o ich talentach I  sukcesach.

Odeszłaś Ewo od nas za wcześnie. Za wcześnie choroba 
zaczęła  nam Ciebie odbierać.

Nawet kiedy ostatnio odwiedziłaś nas w Urzędzie, a byłaś 
bardzo chora, to nie skarżyłaś się, ale pytałaś o nasze 
samorządowe sprawy. Z godnością przeżywałaś swoje 
cierpienie. Trudno nam się z tym pogodzić, że już odeszłaś, ale 
przyjmujemy ten fakt z chrześcijańskim spokojem. 
Odpoczywaj!

Dziękujemy Ci, że mogliśmy Cię poznać i wspólnie 
pracować.

Dzisiaj żegna Cię liczna rodzina, przyjaciele, koleżanki, 
koledzy i znajomi. Trudno nam się rozstać, ale pozostaniesz w 
naszej wdzięcznej pamięci. Do zobaczenia!
Mowa pożegnalna Burmistrza Janowa Lubelskiego 
Krzysztofa Kołtysia

Pożegnaliśmy Śp. Ewę Janus

Niedokończona rozmowa

Na końcu drogi jest przystań
W tym miejscu noc spotyka dzień
I człowiek swoje ślady życia
Pozostawia…Swoją obecność, albo jej brak…

Droga ta pagórki i kręte ścieżki ma
Usłana drobnymi kwiatami
A każdy kwiat to nasz ślad
Bycia w wędrówce życia
Który Pan Bóg tylko zna

Nie zaplanujemy jutra
Ani słów nie zastąpimy czynami
Nie pójdziemy już tymi samymi ścieżkami
Tylko w ciszy
We wspomnieniach  porozmawiamy

Dorota Kozdra

Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie. Bo mimo wszystko
- pozostaje się w czyjeś pamięci i w czyimś czekaniu

17 grudnia po ciężkiej chorobie  zmarła  w wieku 59 lat Pani Ewa Janus. 
Sercem oddana sprawom naszej społeczności. W latach 2006-2010 radna Rady Miejskiej 

w Janowie Lubelskim, następnie w latach  2010-2014 oraz 2014-2018 Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
Aktualnie  była radną  Rady Powiatu Janowskiego.

Żegnamy ciepłą, życzliwą osobę, naszą koleżankę, z którą współpracowaliśmy przez wiele lat. 
Zawsze taktowną i pełną szacunku dla drugiego człowieka, a przy tym pracowitą i kompetentną. 

Jako człowiek dała się poznać jako osoba uczynna, uśmiechnięta, gotowa by służyć innym.

Pogrążonej w żalu Rodzinie, Znajomym wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
składają

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Stypendia edukacyjne w wysokości 1000 zł. dla 25 
uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, twórczości 
artystycznej i działalności społecznej w roku 2021 roku 
przyznała komisja Stypendialna Funduszu Stypendialnego 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Uroczyste wręczenie aktów 
stypendialnych miało miejsce 13 grudnia br. w Janowskim 
Ośrodku Kultury.

Uroczystość odbyła się w 40 – rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. Ten moment byl szczególny dla 
przedsatwienia sylwetki Śp. Lecha Kaczyńskiego jako 
działacza Solidarności. Prezentacji patronów Funduszu 
dokonały uczennice klasy ósmej szkoły podstawowej: Agata 
Jargiło I Faustyna Lenart. Prowadzący spotkanie Krystyna 
Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej i Robert Kamiński 
- Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki i Gospodarki 
Mieniem Janowskiego Starostwa podkreśl i l i ,  iż 
„uroczystość jest hołdem i wyrazem naszej pamięci i Parze 
Prezydenckiej”. Ideę powstania Funduszu przedstawił Artur 

Pizoń Starosta Janowski. Głos zabrał inicjator Funduszu 
Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, Grzegorz Czelej Senator 
RP, Radosław Brzózka – Szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Teresa 
Misiuk – Kurator Oświaty. W uroczystości udział wzięli 
samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminnych i powiatowych, sponsorzy 
Funduszu Stypendialnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
wychowawcy wyróżnionych uczniów z powiatu 
janowskiego. Uczniom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo 
i znajomi.

W wydarzeniu wzięli udział także: ks. Dziekan Dekanatu 
Janowskiego Jan Kardaś, Ks. Dziekan Dekanatu 
Modliborskiego – Krzysztof Woźniak, wójtowie 
i burmistrzowie gmin powiatu janowskiego. Janowski 
samorząd reprezentował Burmistrz Krzysztof Kołtyś wraz 
z Zastępcą Czesławem Krzysztoniem.

Podczas uroczystości wystąpili laureaci powiatowego 

przeglądu pieśni patriotycznej i religijnej oraz stypendyści 
Funduszu Marii i Lecha Kaczyńskich. Wśród nich: Lena 
Tylus, Julia Jaworska, Oliwia Kołbut, Julia Dudzic, Martyna 
Zwolak.

Tegoroczne stypendium z gminy Batorz otrzymała Julia 
Zuń, Alan Felka, Oliwia Skóra. Z gminy Chrzanów: Tomasz 
Zdybel, Katarzyna Golec. Z gminy Dzwola: Martyna Wnuk, 
Karolina Ksykiewicz, Natalia Białek, Aneta Zapora. 
Z gminy Godziszów: Natalia Ewa Łukasik, Dominika Flis, 
Izabela Sobótka, Julia Drozd, Mateusz Kuśmierz, Oliwier 
Krzysztoń. Z gminy Janów Lubelski: Wiktoria Tylus, Jakub 
Sajdak, Joanna Kędrak, Zuzanna Fusiara. Z gminy 
Modliborzyce: Kinga Anna Janik, Mateusz Jaskowiak, 
Dominika Breś. Z gminy Potok Wielki: Ada Monika 
Taracha, Karol Szajwaj, Maria Magdalena Marzęda.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

25 uczniów otrzymało stypendia im. Marii i Lecha Kaczyńskich

Niezwykle prestiżowa i cenna nagroda przypadła w udziale 
naszemu uczniowi za wybitne osiągnięcia sportowe. 
- Jakub uczęszcza aktualnie do drugiej klasy o profilu 
matematyka, fizyka, język angielski. Jest uczniem zawsze 
punktualnym i zdyscyplinowanym, o wysokiej kulturze 
osobistej, koleżeńskim i zdyscyplinowanym w wypełnianiu 
obowiązków szkolnych - podkreśla dyrektor szkoły Wiesława 
Dyjach.

-Od wczesnych lat jego pasją są zapasy. Jest zawodnikiem 
JLKS Olimp Janów Lubelski. Trenuje go Tadeusz Kuśmierczyk 
– dodaje Zbigniew Wach, tata Jakuba.

Należy dodać, że każdego roku młody sportowiec osiąga 
liczne sukcesy w zawodach krajowych i międzynarodowych. 
W roku szkolnym 2020/21 wystąpił w kadrze Polski na 
Mistrzostwach Europy w Bułgarii, zdobył I miejsce w 
Międzynarodowych Mistrzostwach Ukrainy, wygrał 
Międzynarodowy Turniej Croatia Open 2021., stanął na 
najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Polski Szkół 
Podstawowych oraz był niepokonany podczas XXVI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.  
W listopadzie tego roku Jakub Wach okazał się najlepszy w 
Memoriale Władysława Bajorka, międzynarodowym turnieju 
zapaśniczym w Krakowie.

Serdeczne gratulacje i powodzenia w kolejnych zawodach!

Grzegorz Mazur - wychowawca klasy 2d

Jakub Wach z I LO w Janowie Lubelskim stypendystą Ministra Edukacji i Nauki
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Bardzo często zdarza się, iż Burmistrz Janowa 
Lubelskiego odwiedzany jest przez dzieci, młodzież, 
seniorów, czy różne stowarzyszenia. Zdarza się także, że 
Krzysztof Kołtyś z taką wizytą wybiera się również do Domu 
Dziecka, do szkół, przedszkoli, na spotkania osób starszych, 
czy do różnych organizacji. W zimowym klimacie 3 grudnia 
br. Burmistrz odwiedził 7 Środowiskową Drużynę 
Starszoharcerską „Zielone Szeregi”, która prowadzona jest 
przez Piotra Maka.

Była to niecodzienna wizyta, ponieważ Burmistrz 
p o p r o w a d z i ł  z b i ó r k ę  h a r c e r s k ą .  W s z y s c y 

z zainteresowaniem słuchali również na temat pracy urzędu, 
czy pracy Burmistrza.

„Rozmawialiśmy o przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości naszego miasta – mówi Krzysztof Kołtyś – 
przedstawiłem prezentacje na temat rozwoju naszego miasta 
na przestrzeni lat, jak również zapoznałem młodzież z 
dalszym planami modernizacji Janowa Lubelskiego. Już 
wkrótce – dodaje Burmistrz – zostanie powołana 
Młodzieżowa Rada, być może w gronie harcerzy są przyszli  
młodzi Radni”.

Harcerze mieli  okazję zobaczyć wizualizacje 

realizowanych, jak i planowanych inwestycji. Ale to nie 
wszystko. Spotkanie było także odpowiedzią na pytanie – jak 
wygląda praca urzędu „od środka”, jakie problemy 
występują podczas planowania i wykonywania określonych 
celów, aby przyniosły oczekiwane efekty.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z pewnością 
nie należało do ostatnich z udziałem władz samorządowych. 
Natomiast… przed świętami Harcerze odwiedzili urząd 
miejski przynosząc betlejemskie światełko.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Archiwum drużyny 

Burmistrz Krzysztof Kołtyś z wizytą u harcerzy

Z przyjemnością informujemy, iż uczennica naszej 
szkoły Aleksandra Pudło została zwyciężczynią XV 
Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych: „Taneczne 
Pejzaże 2021 Góra Kalwaria”. Uczennica zdobyła I miejsce 
w kategorii:  INNE PROPOZYCJE TANECZNE SOLO W 
KATEGORII 9-11 LAT.

Aleksandra uczestniczyła również w XI Ogólnopolskim 
E- festiwalu, E-dance, gdzie zajęła III miejsce w kategorii: 
SOLO HIP-HOP, 10-11 LAT.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Janowie Lubelskim 

Aleksandra Pudło najlepsza 
w „Tanecznych Pejzażach”

Dnia 28 listopada na antenie Polskiego Radia Dzieciom 
poznaliśmy laureatów drugiej edycji konkursu "Nasze 
Muzyczne Źródełko" dla dzieci i młodzieży grających 
muzykę ludową.

W kategorii rodzinna/zespołowa wygrali Wiktoria i 
Michał Małkowie z Dzwoli, podopieczni Szkoły Suki 
Biłgorajskiej. W konkursie wzięło udział ponad stu 
wykonawców z całej Polski.

Nagrodą jest udział w koncercie zorganizowanym przez 
Radiowe Centrum Kultury Ludowej oraz Polskie Radio 
Dzieciom, który zostanie zrealizowany po ustabilizowaniu 
s y t u a c j i  e p i d e m i c z n e j  w y w o ł a n e j  C O V I D - 1 9 .
Kapela Małków czyli Wiktoria (lat 12) i Michał (lat 9) 
Małkowie - siostra i brat. Mieszkają w Dzwoli. Pochodzą z 

muzykalnej rodziny. Wiktoria gra na skrzypcach od 5 roku 
życia. Ich pradziadek od strony mamy Jan Kufera z 
Kocudzy był znanym i wziętym skrzypkiem w okolicy. Jego 
melodie gra m.in. Stanisław Głaz z Dzwoli. Kolejnym 
skrzypkiem w rodzinie był ich drugi pradziadek (od strony 
taty) Michał Góra z Dzwoli, który grywał razem z Janem 
Kuferą.

Wiktoria i Michał muzykują w typowym dla regionu 
janowskiego składzie instrumentalnym: skrzypce i bębenek 
sitkowy. Uczęszczają na lekcje gry muzyki ludowej 
prowadzone przez Fundację Stara Droga wraz z Ośrodkiem 
Kultury w Kocudzy w ramach Szkoły Suki Biłgorajskiej, 
gdzie pod okiem Krzysztofa Butryna poznają tradycyjny 
miejscowy repertuar i uczą się dawnego stylu gry.

Lubią grać i śpiewać. Często 
w y s t ę p u j ą  n a  s z k o l n y c h  i 
rodzinnych uroczystościach. W 
roku 2021 zdobyli II Nagrodę na 
55. Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu Dolnym w kategorii 
Mistrz-uczeń, jak również nagrodę 
n a  X  M i ę d z y p o w i a t o w y m 
Przeglądzie Twórczości Lokalnej w 
Potoku Stanach. Wiktoria i Michał 
mają jeszcze młodszych braci, 
k t ó r z y  m i e j m y  n a d z i e j ę ,  w 
przyszłości zasilą szeregi rodzinnej 
kapeli.

Więcej na:
https://www.polskieradio.pl/377,R
a d i o w e - C e n t r u m - K u l t u r y -
Ludowej/9512,Nasze-Muzyczne-
Zrodelko-2021/
www.sukabilgorajska.pl/mistrz-
tradycji

Krzysztof Butryn

Uczniowie Szkoły Suki Biłgorajskiej zwycięzcami 
konkursu Polskiego Radia „Nasze Muzyczne Źródełko” 
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Wręczenie aktów powołania członkom Rady, wybranie 
przewodniczącego, rozmowy o rozwoju Muzeum na 
najbliższe lata to jedne z wielu tematów obrad nowo 
powołanej Rady Muzeum Regionalnego. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 5 listopada. W skład Rady wchodzą 
osoby z środowiska naukowego, kulturowego, oświaty i 
samorządowcy. 

Jest to dr hab. Mariola Tymochowicz (prof. UMCS) - 
Przewodnicząca Rady,  dr Dominik Szulc (Instytut Historii 
PAN) - Zastępca Przewodniczącej Rady, Andrzej Blacha – 
Prezes Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, 
Krystyna Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Janowie Lubelskim, dr Rafał Drabik – pracownik IPN 
Oddział w Lublinie, Agnieszka Fac – Archeolog, Czesław 
Krzysztoń – Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, 
Grażyna Kuśmierczyk – Radna Rady Miejskiej, dr Dorota 
Skakuj – Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz Izabela 
Skrzypa – nauczyciel historii Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. 

Obrady odbyły się pod kierunkiem Dyrektor Muzeum 
Barbary Nazarewicz. Na spotkaniu Zastępca Burmistrza 
Czesław Krzysztoń wręczył akty powołania członkom Rady. 
Przedstawiony został projekt Regulaminu Rady Muzeum 
przez dr Dominka Szulca. Członkowie jednogłośnie podjęli 
uchwałę o przyjęciu Regulaminu Rady. W kolejnej części 
obrad Rada jednogłośnie wybrała Przewodniczącego i 
Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczącym Rady 
Muzealnej została  dr hab. Mariola Tymochowicz, Zastępcą  
dr Dominik Szulc. 

Dyrektor Muzeum Barbara Nazarewicz przedstawiła 
Radzie sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu 
Muzeum, jak również informację o działalności 
ekspozycyjnej i edukacyjnej Muzeum w budynku więzienia 
w okresie przed rozpoczęciem remontu. Podczas obrad 
zostało poruszonych wiele tematów. Jednym z nich była 
dyskusja na temat dokończenia remontu budynku więzienia. 
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ma w planach ogłosić w 
przyszłości konkurs na zagospodarowanie budynku 
więzienia. O czym poinformował zebranych Zastępca 
Burmistrza Czesław Krzysztoń.

Dr Dominik Szulc – Zastępca Przewodniczącego Rady 
zaproponował, aby włączyć Muzeum w opracowanie 
regulaminu konkursu za zagospodarowanie budynku 
więzienia, nad czym zawnioskowała także Rada Muzeum. 
Ustalono również, że rozstrzygnięcie konkursu na 
zagospodarowanie budynku więzienia odbędzie się po 
zasięgnięciu opinii Rady. 

Podczas spotkania Rady Muzeum w rozmowach 
przewijała się troska o kulturę, tradycję i historię ziemi 
janowskiej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na koncepcję 
rozwoju Muzeum Regionalnego na najbliższe lata. Kolejne 
spotkanie Rady Muzeum Regionalnego w Janowie 
Lubelskim odbędzie się wiosną przyszłego roku. Nowo 
powołanej Radzie Muzeum życzymy owocnych planów i 
zamierzeń.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Piotr Widz – Muzeum Regionalne 

w Janowie Lubelskim

Pierwsze spotkanie nowo powołanej 
Rady Muzeum Regionalnego 

W listopadowym numerze przeczytamy m.in. o 190. 
rocznicy Powstania Listopadowego 1830-1831 r. w artykule 
Antoniego Sydora. „Wincenty Łukaszewicz, artysta-malarz, cz. 
VI” to kontynuacja tekstu Jolanty Dąbek i Beaty Wójcik, zaś o 
„Początkach browaru w Janowie Lubelskim” pisze Zenon 
Baranowski. Justyna Flis zabiera nas w czasy funkcjonowania 
janowskiego więzienia w artykule zatytułowanym „Wielka 
ucieczka”. W listopadowym wydaniu Janowskich Korzeni 
znajdziemy również kontynuację tekstu Łukasza Pasztaleńca o 
„Funkcjonariuszach i pracownikach Policji Państwowej w 
powiecie janowskim w latach 1919-1939". Andrzej Kaproń 
pisze o dziejach podmodliborskiego Majdanu oraz na temat 
Ochotniczych Straży Pożarnych w janowskim na łamach 
dwutygodnika „Strażak”. „Amatorski Zespół Teatralny w 
Modliborzycach” - o tym pisze Urszula Bzdyra. Andrzej 
Wojtan natomiast publikuje swoje wspomnienia. Kolejnym 
interesującym artykułem jest tekst Dominika Szulca i Dariusza 
Kołodziejczyka pt. „Znalezisko połowy złotej monety 
osmańskiej z miejscowości Kopce, gm. i pow. Janów Lubelski, 
woj. lubelskie. Przyczynek do okoliczności napływu monet 
osmańskich na ziemie polskie do początku XX w.” 
Listopadowy numer Janowskich Korzeni zamyka tekst Michała 
Kańkowskiego na temat „Krzyży biłgorajsko – janowskich w 
kontekście krajobrazu kulturowego”. 

Janowskie Korzenie są dostępne w siedzibie Muzeum 
Regionalnego przy ul. Zamoyskiego 52 oraz w Księgarni 
Kamena (ul. Zamoyskiego 30).

Dorota Kozdra

Listopadowy numer 
Janowskich Korzeni 

Latem tego roku w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimów 
totalitarnych.  Ich szczątki  zostały  odnalezione i 
zidentyfikowane w ramach prac Biura Poszukiwań i 
Identyfikacji IPN. Wśród zidentyfikowanych Żołnierzy 
Wyklętych z powiatu janowskiego znalazł się Jan Majewski z 
Wierzchowisk i Stefan Wojciechowski z Janowa Lubelskiego. 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy 
1 marca. Został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku. 
Poniżej przedstawiamy noty biograficzne.
Jan Majewski ps. „Śmiały” - Urodził się 18 kwietnia 1907 r. w 
Wierzchowiskach w powiecie janowskim w woj. lubelskim. W 
latach 1930-32 pełnił służbę w 6. 
B a t a l i o n i e  Ł ą c z n o ś c i  w 
Jarosławiu. W 1933 r. rozpoczął 
pracę w więzieniu w Grójcu. W 
sierpniu 1939 r. został powołany 
do wojska. 24 września 1939 r. 
dostał się do niewoli niemieckiej, 
z której został zwolniony w 
listopadzie 1940 r. 1 grudnia 
1940 r. ponownie rozpoczął 
służbę w więzieniu w Grójcu, 
która trwała do lipca 1945 r. 
Angażował się wówczas w 
działalność Obwodu AK Grójec, 
pełniąc funkcję informatora i 

łącznika więziennego. Niósł pomoc więźniom – potajemnie 
wypuszczał osoby zatrzymane w trakcie łapanek, nielegalnie 
doręczał paczki, listy, organizował widzenia. Był członkiem 
Stronnictwa Demokratycznego. W listopadzie 1946 r. został 
przeniesiony do więzienia w Sieradzu. Nawiązał tam kontakt z 
ppor. Antonim Chowańskim ps. „Kuba”, dowódcą oddziału 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego działającego na terenie 
powiatu sieradzkiego. Od czerwca 1947 r. na terenie 
sieradzkiego więzienia organizował komórkę organizacyjną 
KWP pod nazwą „Samoobrona” której został komendantem (w 
stopniu kapitana lub majora). Zadaniem „Samoobrony” było 
zorganizowanie ucieczki więźniów, dostarczenie im broni i 
doprowadzenie do połączenia z oddziałem Chowańskiego. Do 
ucieczki doszło na początku listopada 1947 r. W jej wyniku 
zbiegło 24 więźniów (spośród planowanych pierwotnie 200). 
Majewski został zatrzymany 31 grudnia 1947 r. we własnym 
mieszkaniu przez funkcjonariuszy UB i przewieziony do 
aresztu na ul. Sterlinga 16 w Łodzi. Po przesłuchaniu w nocy z 1 
na 2 stycznia 1948 r. rzekomo popełnił samobójstwo, wieszając 
się w celi więziennej. Szczątki Jana Majewskiego odnaleziono 
w listopadzie 2018 r. podczas prac poszukiwawczych 
prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim 
„Doły” przy ul. Smutnej w Łodzi.
Stefan Wojciechowski ps. „Mordka”, „Gałązka” - Urodził 
się 9 lutego 1926 r. w Janowie Lubelskim. Od lutego 1946 r. był 
członkiem oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 
Zygmunta Kacprzaka „Błyska”, a następnie Józefa Janika 

„Jania”. We wrześniu 1946 r. 
został  aresztowany  przez 
W o j e w ó d z k i  U r z ą d 
Bezpieczeństwa Publicznego w 
L u b l i n i e  i  w y r o k i e m 
Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Lublinie z 27 maja 1947 r. 
skazany na karę 5 lat więzienia, 
która na mocy amnestii została 
mu  darowana.  W 1950  r. 
nawiązał współpracę z oddziałem 
Adama Kusza „Adama”, a po 
jego likwidacji z grupą Józefa 
Kłysia „Rejonowego”. W maju 
1951 r. został zatrzymany przez 

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku. 
Po zwolnieniu z aresztu dołączył na stałe do oddziału 
„Rejonowego”. Zginął wraz ze swoim dowódcą w zasadzce 
UB-MO w nocy z 12 na 13 listopada 1952 r. w Piłatce w 
powiecie kraśnickim. Szczątki Stefana Wojciechowskiego 
zostały odnalezione w czerwcu 2019 r. w czasie prac 
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu 
Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Pamięci 
Narodowej. Przedstawiony materiał zostanie „rozbudowany” w 
kolejnym wydaniu Gazety Janowskiej

Dorota Kozdra

Znamy nazwiska kolejnych 26 zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. Wśród nich 
Jan Majewski ps. „Śmiały”  i Stefan Wojciechowski ps. „Mordka”, „Gałązka” 

Od lewej: Barbara Nazarewicz, Dorota Skakuj, Krystyna Ćwiek, Andrzej Blacha, Agnieszka Fac, Rafał Drabik, 
Izabela Skrzypa, Czesław Krzysztoń, Dominik Szulc
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Pod koniec listopada zostały zakończone prace 
renowacyjno – konserwatorskie przy ścianie frontowej 
elewacji kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie 
Lubelskim.  Do tej pory świątynia była jednokolorowa, po 
przeprowadzeniu prac konserwatorskich komisja 
konserwatorska postanowiła, że kolor fasady kościoła 
„powróci” o do pierwotnej kolorystyki.

„Podjęcie tak dużych i kosztownych prac zostało 
zrealizowane dzięki środkom, które parafia otrzymała od 
instytucji i dobroczyńców” – informuje ks. Tomasz Lis – 
Proboszcz Parafii. Prace zostały dofinansowane przez: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę 
Janów Lubelsk i  i  Lubelsk iego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Reszta sumy została pokryta 
z wkładu własnego parafii na który złożyły się ofiary 
indywidualne dobroczyńców i parafian. Ks. Tomasz Lis 
dziękuję wszystkim, którzy wsparli prowadzone prace 
środkami materialnymi i ofiarami, ale także modlitwą 
i duchowym wsparciem, które jest niezwykle istotne. 
„Dziękuję również wielu osobom, które swoim czasem, 
fachowym doradztwem i życzliwym słowem pomagały 
realizować podjęte prace. To nasze wspólne dzieło!” – 
podkreśla Proboszcz Parafii.

W ramach prac przy fasadzie zabiegom restauratorskim 
poddano każdy element architektoniczno – dekoracyjny 
w tym również: balustradę balkonu, zegar, zwieńczenia wież 
w formie krzyży na kuli oraz malowidło ścienne. Po 
konsultacji konserwatorsko – teologicznej przyjęto 
wykonanie na nowo przedstawienia Matki Bożej Łaskawej 
z Oryginalnego obrazu, znajdującego się w sanktuarium 
w wersji po koronacji  w roku 1985 z uwagi na bardzo zły 
stan zachowania pierwotnego. 

Przypomnijmy, że świątynia została konsekrowana 31 
października 1742 roku  przez sufragana krakowskiego, ks. 
Biskupa Michała Kunickiego, a budowę ostatecznie 
ukończono w 1769 roku.

Kościół Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim jest 
budowlą trójnawową, o planie bazylikowym. Fasada główna 
trójdzielna, o dwukondygnacyjnej części środkowej, ujętej 
lekko wysuniętymi wieżami. Nad częścią środkową znajduje 

się szczyt z balkonem, nieco cofnięty w stosunku do lica 
fasady, dwukondygnacyjny. Dachy kościoła dwuspadowe 
nad nawą główną, pulpitowe nad nawami bocznymi. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowy wizerunek fasady Janowskiego Sanktuarium

40 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono 
w Polsce stan wojenny. Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim 
wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano 
nadzieje milinów Polaków. Na wiele lat odsunięto szansę na 
demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł 
tysiącom osób i rodzinom wiele cierpienia, izolację 
w obozach internowania, uwiezienie, pozbawienie pracy, 
inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.

Wieczorem  12 grudnia br. w Muzeum Regionalnym, 
harcerze z 7 Środowiskowej Drużyny Staszoharcerskiej 
"Zielone Szeregi" uczestniczyli w spotkaniu z działaczami 
Sol idarności  Henrykiem Jaroszem i  Andrzejem 
Berezowskim. Zaproszeni goście opowiedzieli młodzieży 
jak wyglądało codzienne życie w tym trudnym czasie 
zarówno w Polsce, jak i w Janowie. Pan Jarosz i Pan doktor 
Berezowski na własnej skórze doświadczyli atmosfery 
wydarzeń tamtych lat. Sposób przesłuchania, imitacja tortur, 
stan zastraszenia i niepokoju o tym mówili zaproszeni 
goście. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie 
grupy rekonstrukcyjnej z Zamościa. Pan Damian i Pan 
Wojtek opowiedzieli o umundurowaniu ówczesnej milicji 

i metodach śledczych. Młodzież późnym wieczorem 
rozwieszała na mieście plakaty informujące o rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego.

Natomiast wczesnym rankiem 13 grudnia br. tj. 
w poniedziałek w Parku Miejskim, Milicja Obywatelska 
(grupa rekonstrukcyjna) kontrolowała przechodniów. 
Sprawdzano dokumenty, pytano o cel przemieszczania się. 
Dokumentowano fotograficznie wszelkie wydarzenia. 
W przebraniu milicjantów wystąpili członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej z Zamościa oraz Piotr Widz pracownik 
Muzeum Regionalnego.

Tego samego dnia tj. 13 grudnia w Janowskim Ośrodku 
Kultury odbyło się spotkanie z uczniami szkół średnich. 
Zaproszeni goście przez Józefa Wielebę - nauczyciela 
historii opowiedzieli młodzieży o okrucieństwach tamtych 
okrutnych czasów z represjonowanymi działaczami NSZZ 
"Solidarność": Andrzejem Berezowskim, Krzysztofem 
Wilczyńskim i Henrykiem Jaroszem. W spotkaniu 
z młodzieżą uczestniczył także Jerzy Bielecki Poseł na Sejm 
RP.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Dorota Kozdra, Justyna Flis

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 



16.

Listopad - Grudzień  2021

Dnia 21 listopada został ustalony termin I Zlotu Morsów w 
Janowie Lubelskim, członkowie naszego stowarzyszenia 
stanęli na wysokości zadania, byli zdyscyplinowani i chętni do 
pracy. Tak nieliczna grupa Janowskich Morsów zorganizowała 
wydarzenie na przeszło 300 osób. Dla nas to był bardzo wielki 
sukces.

Przyjechało 10 klubów morsowych: Lodołamacze Stalowa 
Wola, Pingwiny z Państwa Jarocin, Maniacy Lodu – Zaklików, 
Sopelek – Rzeszów, BODY MORS – Tarnobrzeg, Kraśnicki 
Klub Morsów, Lubelski Klub Morsów, Klub Morsów KRA – 
Biszcza, Klub Morsów - Krasnostawskie Karpie, Chełmski 
Klub Morsów i oczywiście Janowskie Morsy. Razem morsów 
było około 250 osób. Pozostali uczestnicy wydarzenia to 
mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Przyszli nas oglądać, gdyż 
nie było w Janowie Lubelskiem takiego typu imprezy zimowej. 
Przygotowaliśmy ciepłe posiłki: grochówkę, przepyszny 
smalczyk, kiełbaski, ciasta, sałatki, owoce oraz czekoladową 
fontannę z owocami.

I Zlot Morsów otworzył Burmistrz Janowa Lubelskiego 
Krzysztof Kołtyś, który powitał naszych gości z innych klubów 
i mieszkańców Janowa ciepłymi słowami.

W zorganizowaniu tak potężnej imprezy również nam 
pomogli:
- Janowski Ośrodek Kultury: udostępnił nam namioty do 
przebierania i zabezpieczył nagłośnienie oraz prowadzenie 
imprezy.
- Spółka ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim: udostępniła 
nam kawiarenkę, gdzie były serwowane posiłki, napoje, grill, 
stoły, ławki parasole. Również udostępniła bezpłatnie 

Laboratorium ZOOM NATURY, gdzie można było zobaczyć 
żywe płazy, gady, ryby.
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie 
Lubelskim:  zaśpiewali  nam parę  piosenek  przy 
akompaniamencie akordeonu klawiszowego. Ułożyli nam 3 
hymny morsowe, jeden z nich na pewno wybierzemy.

Za to im też serdecznie dziękujemy.
Wsparcia finansowego na zorganizowanie wydarzenia 

udzielili nam:
Gmina Janów Lubelski
Powiat Janowski
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Janowie Lubelskim
Janusz Król RZEŹNICTWO i WĘDLINIARSTWO Zarajec
Ewa Jasińska Usługi Inwestycyjne "CEM" Janów Lubelski
Michał Karwatowski projektowani i montaż konstrukcji 
stalowych "MIKAR" Janów Lubelski
Mariusz Stanicki Wytwórnia betonu Janów Lubelski
Michał Regmunt Sobieszczański firma transportowa "MRS 
TRANS" Janów Lubelski
Józef Jakubaszek Piekarnia z Batorza Pierwszego
Jacek Sieciechowicz projektowanie i montaż konstrukcji 
stalowych "STAL-TECH" Łążek Ordynacki
Mateusz Plewa, Centrum Płyt Warstwowych "STAL-TECH" 
Łążek Ordynacki
Rafał Wielgus WRM produkcja mebli Janów Lubelski
Piotr Sykuła - Usługi Tartaczne Zdzisławice
Stanisław Golec KASZARNIA w Andrzejowie
Jacek Góra Usługi Ogólnobudowlane, Kocudza Pierwsza
Waldemar Breś, Skup bydła i tuczników Beef Pol Godziszów 
Pierwszy
Stanisław Łukasik Wytwarzanie i sprzedaż produktów 
przemiału zbóż Godziszów Drugi
Rafał Jarosz Usługi ogólnobudowlane Zofianka Górna
Jan Krzysztoń Kaszarnia w Andrzejowie
Mieczysław Góra, Usługi ogólnobudowlane, Konstantów
Grzegorz Gilas "BUDIMEL" Usługi budowlane w branży 
drogowej, Kocudza Druga
Paweł Góra Usługi ogólnobudowlane, Kocudza Druga
Grzegorz Łupina, FRUIT-POL OWOCE WARZYWA, 
Chrzanów Trzeci
Wiesław Kokoszka Skup, Sprzedaż, Przerób Artykułów Rolno 
Spożywczych, Andrzejów
Leszek Placha, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 
Biała Druga
Józef SKRZYPEK, Skup i sprzedaż artykułów rolnych, 
Chrzanów Drugi
Wiesław Małysz, "Małysz-Bruk" Usługi budowlane w branży 
drogowej, Chrzanów Trzeci
Grzegorz Jarosz "KABAT BRUK" Usługi budowlane w branży 
drogowej, Chrzanów Trzeci
Gąbka Andrzej Piekarnia w Chrzanowie
Jan Biegas Produkty Pszczelarskie, Godziszów Pierwszy
Krzysztof Kowalik Przedsiębiorstwo Handlowe "Agropasz", 

Branew Ordynacka
Wojciech Dubiel, USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, 
Kocudza Druga
Paweł Bańka, "KORNIK" Wyrób Mebli, Branew Ordynacka
Adam Tomczyk, Zakład Stolarski, Janów Lubelski
Jarosław Porada, Handel Obwoźny, Branew
Andrzej Łacko Usługi Remontowo-Budowlane, Janów 
Lubelski
Adam Jaworski "HALEN" Skup zbóż i rzepaku Chrzanów 
Pierwszy
Gminna samopomoc Chłopska w Chrzanowie
Jan Jarosz Skup i Sprzedaż Artykułów Pochodzenia 
Rolniczego, Godziszów Trzeci
Tyle firm i osób nam pomogło. Bez ich wsparcia nie bylibyśmy 
w stanie udźwignąć kosztów imprezy na przeszło 300 osób.

Wszystko mieliśmy dopięte na ostatni guzik. Każdy 
wiedział, jaką pełni funkcję i za co odpowiada. Dostaliśmy 
mnóstwo ciepłych słów i pochwał.

Chcielibyśmy, żeby Zlot Morsów w Janowie Lubelskim był 
wpisany w kalendarz imprez miasta Janowa Lubelskiego jako 
impreza cykliczna. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, 
żeby organizować kolejne zloty morsów.

Przez organizacje naszej imprezy Stowarzyszenie zyskało 
większą popularność, zaktywizowaliśmy dzieci, młodzież i 
dorosłych. Mamy nadzieje, że pojawi się więcej aktywnych 
członków w stowarzyszeniu. Pobudzimy do działania starsze 
osoby, które powinny regularnie korzystać z zimowych kąpieli, 
bo dzięki nim będą zdrowsi i będą przejawiać większą radość z 
życia. Poprzez zorganizowanie wydarzenia wzrosła 
rozpoznawalność naszego regionu.

Jeszcze raz wszystkim, którzy okazali nam pomoc 
serdecznie dziękujemy.

Tekst: Małgorzata Jasińska
Prezes Stowarzyszenia „Janowskie Morsy”

Foto: Marcin Kasprzak -Video Action Film & Fotografia 
Black

I Zlot Morsów w Janowie Lubelskim

Małgorzata Jasińska

Krzysztof Kołtyś
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„Janowskie Morsy” to: Małgorzata Jasińska, Marcin 
Kalisz, Czesław Kaproń, Michał Karwatowski, Justyna Kędra 
– Łukasiewicz, Marian Kiszka, Magdalena Krasowska, Elena 
Król, Jarosław Lenart, Jan Łupina, Justyna Łupina, Katarzyna 
Łupina, Justyna Maciaszek, Elżbieta Iwankiewicz, Tomasz 
Jargiło, Marcin Madras, Paweł Małek, Roman Michalczyk, 

Sebastian Papierz, Katarzyna Podkańska, Edward Podkański, 
Przemysław PróchniakŁukasz Bańka, Teresa Bednarczyk, 
Zbigniew Bednarczyk, Artur Białek, Iwona Białek, Kazimierz 
Białek, Marian Blacha z córką, Adam Ciosmak, Marta Czarny, 
Ewa Dobrowolska, Tomasz Dudek, Urszula Dudek, Tomasz 
Flis, Piotr Gałus, Daria Górna, Agnieszka Gwizdal, , Grzegorz 

Puchala, Michał Regmunt, Natalia Sarzyńska, Krzysztof Sawa, 
Adrian Sawicki, Beata Sirko, Agata Spóz, Anna Szymanek, 
Agata Ściborek, Mariusz Widz, Robert Widz, Stanisław Widz, 
Zbigniew Zgórka, Anna Zgórka. Ponadto są również i dzieci: 
Dominik Gwizdal, Bartek Łupina, Mikołaj Madras.

Bike Club Janów Lubelski to grupa miłośników jazdy na 
rowerze oraz sportów rowerowych w różnym wydaniu. 
Stowarzyszenie działa od 2015 roku i aktywnie promuje 
wszelkie formy jazdy rowerem, poprzez wspólne wycieczki, 
treningi czy udział w wyścigach oraz organizację imprez 
rowerowych.

Miniony sezon był dla nas bardzo aktywny chociaż 
z przyczyn, nie zawsze od nas zależnych, nie wszystkie 
założenia udało się wcielić w życie, a te, które doszły do 
skutku przedstawiamy w poniższym zestawieniu.

W lutym zorganizowaliśmy rywalizację Winter Strava 
Challenge. Uczestnicy we wskazanym terminie mieli do 
pokonania śnieżną trasę o długości 29 km. Zwycięzca został 
wyłoniony na podstawie zapisu przejazdu z urządzenia GPS. 
W imprezie udział wzięło około 60 osób.

Wiosna to zwykle pora gdy zwiększamy aktywność. 
Część z nas skupia się na odkrywaniu nowych okolic podczas 
gdy inni rozpoczynają treningi przygotowujące do kolejnego 
sezonu startowego. W tym roku na pierwszy wyścig przyszło 
nam czekać do czerwca. Wtedy to odwiedziliśmy Puławy, 
rywalizując na trasie poprowadzonej przez malownicze 
wąwozy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Kolejna impreza w której wzięliśmy udział, to 
organizowany na Zoomie Natury Bieg Charytatywny Po 

Życie Dla Ani, podczas którego prowadzona była zbiórka dla 
cierpiącej na SMA dziewczynki.

Następnie jeden z naszych kolegów postanowił wziąć 
udział w wyzwaniu, startując w czterodniowym, górskim 
wyścigu etapowym Beskidy MTB Trophy, w trakcie którego 
przejechał 111 km, pokonując 4933 metrów przewyższeń.

Kolejna część sezonu upłynęła nam w dużej mierze na 
zaangażowaniu w organizację i wspieranie lokalnych imprez 
rowerowych.

Rozpoczęliśmy od rajdu szosowego Tour de Lubelskie ze 
startem i metą w Otroczu, przebiegającego po części trasy 
Tour de Pologne, pod którego znakiem upłynęły kolejne 
tygodnie. Tegoroczny, inauguracyjny etap wyścigu 
wpisanego do kalendarza UCI przebiegał z Lublina do 
Chełma, zahaczając o powiat janowski. Była to doskonała 
okazja do kibicowania zawodnikom zawodowego peletonu.

Następnie, skromna 3-osobowa reprezentacja Bike Clubu 
zawitała do Arłamowa by rywalizować z 1300 uczestnikami z 
całej Polski w amatorskiej odsłonie tej imprezy czyli Tour de 
Pologne Amatorów.

Pod koniec sierpnia w ramach Festiwalu Turystyki 
Rowerowej odbył się Rajd Rowerowy Roztocze bez Granic. 
Łącznie wzięło w nim udział ponad 150 uczestników, a Bike 
Club zadbał o bezpieczeństwo oraz zaplanował trasy (15, 30, 

50 km).
We wrześniu zorganizowaliśmy dla Was IV Rowerowy 

Rajd na Orientację Lasy Janowskie 2021. W rodzinnej 
atmosferze, urokliwe zakątki naszych lasów przemierzało 
około 40 uczestników.

Październik to tradycyjnie nasze zakończenie sezonu 
startowego i VI edycja zawodów XC Kruk Cup. Na starcie 
stanęło ponad 60 zawodników i zawodniczek , którzy 
zmagali się zarówno z przeszkodami naturalnymi jak 
i zbudowanymi przez chłopaków z Bike Clubu.

 To oczywiście jeszcze nie koniec naszego rowerowania, 
ponieważ jak co roku 11 listopada mieliśmy okazję powitać 
Was na Rajdzie Pamięci, podczas którego odwiedziliśmy 
miejsca związane z tragiczną historią naszych okolic. Niemal 
60 rowerzystów wystartowało spod Urzędu Miasta 
odwiedzając: Świnki, Kalenne, Pikule, Góry Tułowe, 
Porytowe Wzgórze, Szklarnię i Kruczek. W piątej edycji, 
trasa rajdu liczyła około 60 km. Na zakończenie uczestnicy 
zebrali się przy wspólnym ognisku obok Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

Ostatnią imprezą w roku, w której wzięliśmy udział był 
Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Modliborzycach. Tym 
razem dochód z biegu przeznaczony był na rehabilitację Ani, 
która uległa groźnemu wypadkowi samochodowemu.

W przerwach pomiędzy tymi imprezami, braliśmy udział 
w jednodniowych wyścigach MTB. Odnotowaliśmy łącznie 
około 45 osobo-startów w kilkunastu lokalizacjach 
w o j e w ó d z t w a  l u b e l s k i e g o ,  ś w i ę t o k r z y s k i e g o 
i podkarpackiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w organizowanych przez nas wydarzeniach. Mamy nadzieję, 
że zapadły Wam w pamięć i będziecie je mile wspominać. Do 
zobaczenia na kolejnych imprezach organizowanym przez 
Bike Club Janów Lubelski.

Najbliższa z nich, na którą serdecznie zapraszamy to 
V Zimowy Maraton Rowerowy BIAŁY KRUK, który 
odbędzie się 16 stycznia 2022.

Dziękujemy również sponsorom oraz sympatykom 
klubu, którzy wspierali nas w sezonie 2021. Zapraszamy do 
kontaktu wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do 
wspólnych wycieczek lub treningów oraz podjąć z nami 
współpracę.

Z rowerowym pozdrowieniem
Ekipa Bike Club Janów Lubelski

tekst: Robert Flis
foto: archiwum Bike Clubu

Facebook: BikeClubLJA
e-mail: bikeclubjanow@gmail.com 

Podsumowanie sezonu Bike Club Janów Lubelski
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Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

Jakże znaczące są słowa wiersza Wandy Chotomskiej 
„Twój dom”. Ile w nich pytań, myśli, ile wspomnień. Obok 
słów poetki, należy dopisać słowa wiersza Ludwika 
Kondratowicza, który pyta „Co to jest Ojczyzna?” . To ludzie 
tych których już nie ma, którzy walczyli o wolną i niepodległą 
Polskę i Ci, którzy tworzą obecną rzeczywistość. To słowa 
Hymnu, i słowa modlitwy, to biało – czerwona barwy kwiatów, 
kotylionów, to nasza ojczysta flaga i wypieczone pierniczki 
w kształcie granic Polski (pierniczki zostały upieczone przez 
uczniów Zespołu Szkół „U Witosa”).

Słyszymy słowa modlitwy podczas Św. Mszy w Janowskim 
Sanktuarium odprawionej pod przewodnictwem ks. Tomasza 
L i s a .  H o m i l i ę  w y g ł o s i ł  k s .  To m a s z  K o p e ć . 

Muzyka, którą wygrywa Olek 
O r k i e s t r a  p o d  B a t u r ą 
Aleksandra Krzosa w myśl 
słów „Jeszcze Polska nie 
zginęła…”

To Grupa Rekonstrukcji  
Historycznej im. płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego z Majdanu 
Obleszcze i  flaga Polski, którą 
w swym dłoniach  nieśli 
uczniowie klasy mundurowej 
z e  Z e s p o ł u  S z k ó ł  i m . 
Wincentego Witosa.

S łowa  przemówienia 
Starosty Janowskiego Artura 
P i z o n i a  z a p a d a j ą  n a m 
w pamięci, gdy słyszymy 
o bohaterach Ziemi Janowskiej. 
Jakby karty książki zostały 
otwarte, a tam data 5 listopad 1918 roku Janów Lubelski 
odzyskuje niepodległość.

Uroczystość została przygotowana przez Janowskie 
Starostwo. Uczestniczyli w nim mieszkańcy gminy, powiatu, 
harcerze dwóch drużyn, proboszczowie parafii, samorządowcy, 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, 
Radni Rady Miejskiej, Radni Rady Powiatu, poczty 

sztandarowe, ochotnicze i zawodowe straże pożarne oraz Grupa 
Rekonstrukcyjno  Historyczna  im.  płk.  Tadeusza 
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze pod dowództwem 
Mirosława Wielgusa i Piotra Groszka (komendanta grupy). 

Kwiaty zostały złożone przed pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego i obeliskiem Wincentego Witosa.   

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W barwach biało–czerwonych
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Pisząc o 22 Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej, 
który corocznie odbywa się w Janowskim Ośrodku Kultury 
stawiamy sobie pytanie – ilu wokalistów, zespołów wzięło 
udział w ciągu tylu lat w tym przeglądzie? Z pewnością teraz 
wielu z nich to dorosłe osoby, być może są wśród nich 
artyści, którym na stałe w życiu towarzyszy muzyka. Na 
pewno są i tacy, którzy każdego roku biorą udział 
w przeglądzie, a sam udział w nim jest dla nich cegiełką 
w budowaniu naszego lokalnego patriotyzmu. 

Pamiętam wykonanie Karoliny Graboś jako uczennicy 
janowskiej podstawówki, dziś już jest studentką. Pamiętam 
jej wokal w utworze Jacka Kaczmarskiego „Mury”. Na 
deskach Janowskiego Ośrodka Kultury usłyszeliśmy wiele 
pięknych wystąpień, słyszymy i widzimy w dalszym ciągu.

XXII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej 
uświadomił nam, że mamy wielu artystów. Dlatego zawsze 
jury ma „twardy orzech do zgryzienia” przy wyborze 
najlepszych. W tym roku w komisyjnym składzie zasiadł: 

Ks. Tomasz Kopeć, Andrzej 
Pawka - muzyk, wokalista, 
Z b i g n i e w  M i c h a l c z y k - 
muzyk. Jury wysłuchało 60 
pozyc j i  konkur sowych .  
Uczes tn icy  wystąpi l i  w 
kategorii klasy I –III, klasy IV 
– VI, klasy VII – VIII oraz 
kategoria szkoły podstawowe.
W kategorii I-III
I m-ce Oliwia Kołbuk
II m-ce Przemysław Sobótka
III m-ce Duet: Anna Król, 
Izabela Zołynia
III m-ce Gabriela Papierz
W y r ó ż n i e n i e :  A g a t a 
Krzysztoń
W kategorii klasy IV-VI

I m-ce Julia Dudzic
II m-ce Kinga Brodowska
III m-ce Anna Bańka
Wyróżnienie Jakub Ponczek, Helnka Tylus
Kategoria VII-VIII
I m-ce Martyna Zwolak
II m-ce Julia jaworska
III m-ce Julia Tylus
Wyróżnienie Kinga Pastucha
W kategorii szkoły ponadpodstawowe
I m-ce Milena Suchora
II m-ce Julia Jargiło
III m-ce Izabela Widz

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a wyróżnieni 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelskim.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Janowski Ośrodek Kultury

Wyśpiewany patriotyzm

W dniach 8 – 9 listopada br., odbył się 25 Jesienny 
Konkurs Recytatorski „Śmiechem żartem”– eliminacje 
powiatowe.

Komisja w składzie: Barbara Nazarewicz- Dyrektor 
Muzeum regionalnego w Janowie Lubelskim, Zdzisław 
Drzazga- polonista, pedagog, Matylda Michałek – instruktor 
ds. programowych JOK po wysłuchaniu 57 pozycji 
konkursowych postanowiła przyznać:
W kategorii klasy I-III
I  m-ce  Al ic j a  Wąsek-  nominac ja  do  konkursu 
wojewódzkiego
II m-ce Dominika Badura

II m-ce Martyna Rzepecka
III m-ce Wojciech Kuziora
III m-ce Julia Nieściur
Wyróżnienie: Mikołaj Sajdak, Dominik Dziewa
W kategorii Klasy IV-VI
I  m-ce Karolina Ligaj-  nominacja do konkursu 
wojewódzkiego
II m-ce Ania Studzińska
II m-ce Mateusz Woźnica
III m-ce Magdalena Startek
III m-ce Hanna Szczepanik
Wyróżnienia: Aleksander Zezuliński, Zofia Łaska

W kategorii Klasy VII, VIII i szkoły ponadpodstawowe
I m-ce Julka Igras- nominacja do konkursu wojewódzkiego
II m-ce Zdybel Katarzyna
II m-ce Anna Łupina
II m-ce Kamila Konopka
II m-ce Milena Szumlińska
III m-ce Kornelia Jabłońska
III m-ce Wiktoria Agata Ślusarz

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelski i Janowski Ośrodek Kultury.
Gratulujemy!!!

25 Jesienny Konkurs Recytatorski - Eliminacje Powiatowe 
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W sobotę, 4 grudnia, na Janowskim Rynku odbył się 
kiermasz świąteczny. Można było kupić miody, świece, 
gryczaka, jaglaka lub pierniczki z pasieki Państwa 
Ciosmaków i Drzazgów, oleje tłoczone na zimno z Sana 
Oleum, smaki Lasów Janowskich zamknięte w słoiczkach 
z przetworami Pani Marysi Małysza, a także szydełkowe cuda 
Pani Henryki Drzazga. Kto szukał stroików, wianków, kartek 
lub świątecznych prezentów, na pewno mógł wybierać 
u lokalnych rękodzielników. Swoje stoiska miały: Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Promyk”, Barbara Kapusta, Anna Brankiewicz, SkrzaciK, 
Agnieszka Słomiany, Barbara Wrońska i Kasina Zagroda.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom 
i odwiedzającym. Wspaniale było się spotkać w takim gronie.

Możemy zapewnić, że w przyszłym roku również 
planujemy organizację kiermaszu świątecznego na początku 
grudnia. Już teraz zapraszamy.

Katarzyna Dzadz

Kiermasz świąteczny

Z wizyty Św. Mikołaja cieszą się ci młodsi, ale również 
i ci starsi. Ważny jest prezent, ale przede wszystkim gest 
obdarowania innych. Fakt sama postać Św. Mikołaja w 
każdym z  na s  wywołu j e  r adość  i  p r zypomina 
o zbliżających się świętach. Ten, który odwiedził 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Janowie Lubelskim przyniósł nie tylko 
prezenty, ale i moc uśmiechu. Rozmowy z Mikołajem 
trwały w rodzinnej atmosferze. Mikołaj pytał czy są 
grzeczne. Nie obyło się bez pytań z dziedziny pożarnictwa. 
Po rozdaniu prezentów Mikołaj wypił herbatkę i wyruszył 
w dalszą drogę rozdawać prezenty innym grzecznym 
dzieciom. Wszak był to dopiero 3 grudzień, zatem przed 
Mikołajem jeszcze sporo prezentów do rozdania.

Dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej była to bardzo 
miła niespodzianka. Młodzież zaprasza Mikołaja 
w przyszłym roku i dziękuję za tegoroczną wizytę.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Janowie Lubelskim

Mikołaj u młodych janowskich strażaków 

Dnia 5 grudnia br., dzieci w Janowskim Sanktuarium 
odwiedził  niecodzienny gość. Po Mszy św. dla dzieci, św. 
Mikołaj z pełnym workiem prezentów przyszedł do 
zgromadzonych najmłodszych parafian. Po zapewnieniu 
rodziców, że dzieci w ostatnim roku były bardzo grzeczne 
i posłuszne Mikołaj obdarował je słodkimi podarunkami. 

Dzieci pod kierunkiem siostry Wiktorii przygotowały 
specjalną piosenkę dla świętego w której dziękowały mu za 
to, że uczy je jak być dobrym i jak dzielić się z innymi 
miłością.

Święty Mikołaj odwiedził również najmłodszych 
parafian w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej. Pod 

kierunkiem ks. Łukasza Kołodzieja dzieci przygotowały 
program artystyczny.

 Najmłodsi nie ukrywali radości ze spotkania z Świętym 
Mikołajem. 

Św. Mikołaj ciągle w drodze
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Bombki, kolorowe łańcuchy, różnorodne ozdoby , zawisły 
14 grudnia br. na choinkach przy szopce w Parku Miejskim. 
Wspólne ubieranie choinek przez najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta odbyło się w towarzystwie Św. Mikołaja 
i Burmistrza Krzysztofa Kołtysia . W parku zrobiło się 

świątecznie.  Udekorowane  choinki  przy  szopce 
bożonarodzeniowej cieszą się szczególnym zainteresowaniem.  
Najmłodsi śpiewali kolędy. Nie zabrakło też rozdawania 
słodyczy przez Św. Mikołaja i Śnieżynkę. Pamiątkowa 
fotografia będzie dla wszystkich miłym wspomnieniem.

W tym roku z uwagi na remont rynku, szopka 
bożonarodzeniowa została postawiona w Parku Miejskim 
w towarzystwie dużej oświetlonej bombki i przystrojonych 
choinek.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wspólne ubieranie choinek z Św. Mikołajem i Burmistrzem

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do naszego miasta 13 
grudnia br., a wraz z nim życzenia spokojnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Płomień światła został przyniesiony 
przez harcerzy z 7 Środowiskowej Drużyny Starszoharcerskiej 
„Zielone Szeregi”, która pod przewodnictwem Pawła Maka 
przywiozła światełko 12 grudnia br. spod Tatr. W tym właśnie 
miejscu spotykają się skauci, aby przekazać Światło Pokoju. 
Płomień światła zapłonął w wielu instytucjach na terenie 
naszego miasta, w szkołach, zakładach pracy, w Janowskim 
Starostwie i Urzędzie Miejskim.

Harcerze, jako pierwsi przekazali „Światełko nadziei” na 
ręce Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia.

Światełko Betlejemskie zostało zapalone m.in.: 
w Nadleśnictwie Janów Lubelski , I Liceum Ogólnokształcące 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Zespole Szkół 

Technicznych w Janowie Lubelskim, Zespole Szkół im. 
Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładzie 
Instalatorstwa Elektrycznego Czesława Wieleby, Placówce 
Opiekuńczo -Wychowawcza „Promyk” i „Słoneczny Dom”, 
Sanktuarium Matki Bożej  oraz Parafii św. Jadwigi Królowej 
w Janowie Lubelskim. Takich miejsc na terenie naszego miasta, 
czy gminy było o wiele więcej.

Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, 
urzędów i domów, harcerze  krzewią wartości braterstwa 
i pokoju.

Niech Betlejemskie światełko pojawi się w Naszych 
domach, na wigilijnym stole, niech będzie dla Nas wszystkim 
znakiem dobra i spokoju.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Betlejemskie Światło Pokoju rozbłysło w naszym mieście

W okresie przedświątecznym seniorzy zrzeszeni 
w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w Janowie Lubelskim zorganizowali 
spotkanie opłatkowe. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, 
świąteczny poczęstunek oraz występ zespołu „SzpyCiary” 
pod kierunkiem Anny Żuraw – Łopaty.

Bardzo dobra organizacja spotkania opłatkowego przez 
Zofię Widz- Baryła (szefową związku) i Krystynę Tymoszuk 
dowiodła, że seniorzy potrafią się integrować i realizować 
wspólnie wiele przedsięwzięć. O czym wspomniał Krzysztof 
Kołtyś Burmistrz uczestniczący w spotkaniu wraz 
z małżonką Mariolą. Serdeczne życzenia dla wszystkich 
seniorów popłynęły również od Artura Pizonia – Starosty 
Janowskiego. Pan Starosta w towarzystwie małżonki życzył 
pogodnych, radosnych świąt. W spotkaniu uczestniczyli 
także księża; Proboszcz ks. Tomasz Lis i ks. Łukasz kruk 

z parafii pw. Św. Jadwigi Królowej.
Radosna atmosfera towarzyszyła do ostatnich minut 

spotkania, a rozmowom nie było końca. Sam repertuar 
śpiewanych kolęd wprowadził wszystkich w nastrój świąt.

Dodajmy, że Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Janowie Lubelskim 
zrzesza około 246 osób. Są to przeważnie seniorzy z gminy 
Janów Lubelski, ale również z innych gmin naszego powiatu.

Seniorom w Nowym Roku życzymy zdrowia i radości. 
Zarządowi Związku wiele interesujących spotkań 
i sukcesów w ich realizacji!

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum PZERiI 

Spotkanie 
opłatkowe u Seniorów
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Każdego roku 1. grudnia obchodzimy międzynarodowy 
Światowy Dzień Walki z AIDS. Dzień ten ma na celu 
uświadomienie społeczeństwa na temat choroby, rozwianie 
popularnych mitów oraz solidaryzowanie się z osobami 
chorymi.

Dzień Walki z AIDS obchodzony jest z inicjatywy 
Światowej Organizacji Zdrowia, która co roku przygotowuje 
nowy temat przewodni kampanii. Tegoroczne hasło to: „End 
inequalities. End AIDS”, czyli: „Kres nierównościom. Kres 
AIDS”. Za tymi słowami kryje się idea, że każdy człowiek, 
niezależnie od statusu, sytuacji ekonomicznej, orientacji czy 
pochodzenia, powinien mieć nieskrępowany dostęp do 
profesjonalnej opieki medycznej związanej z HIV/AIDS.

Celem kampanii jest także rozwianie stereotypu, że 
zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności dotyczy tylko 
ludzi z marginesu, uzależnionych od narkotyków lub 
prowadzących ryzykowne życie seksualne. Takie opinie są 
często nieprawdziwe a przez to krzywdzące. Stygmatyzacja 
wywołuje niechęć do przetestowania się, które jest kluczowe do 
wczesnego wykrycia choroby a co za tym idzie zastosowania 
skutecznego leczenia. Tymczasem na całym świecie żyje ok 40 
mln osób zakażonych HIV, a codziennie 4 Polaków słyszy 
diagnozę. Z HIV można żyć nieświadomie przez wiele lat, a 
nieleczona choroba rozwija się w bardziej niebezpieczne 
stadium – AIDS. Podczas gdy HIV to w dzisiejszych czasach 
nie wyrok. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby oznacza 
normalne funkcjonowanie  i wysoką jakość życia. Z 
odpowiednim leczeniem osoby chore na HIV dożywają 
podobnego wieku, co zdrowe osoby. Leczenie HIV/AIDS jest w 
Polsce refundowane.

Światowy Dzień AIDS jest ważny, ponieważ daje nam 
możliwość dyskutowania i uświadamiania, a jednocześnie 
uwrażliwia na problem oraz solidaryzowania się z ludźmi 
dotkniętymi tą chorobą.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia AIDS 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie 
Lubelskim objął patronatem działania profilaktyczne 
realizowane w placówkach oświatowych. W trzech szkołach tj. 
Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, Zespole 

Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim oraz w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubelskim został przeprowadzony konkurs 
wiedzy o HIV/ AIDS, który cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Łącznie w konkursie udział wzięło 104 osoby.

Laureatami konkursu zostali:
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
I miejsce –Julia Igras z klasy III TUF
II miejsce – Bartosz Tutka z klasy I TI
III miejsce – Katarzyna Jaworska z klasy III TUF
dodatkowo przyznano 8 wyróżnień
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim
I miejsce – Katarzyna Kołtyś z klasy II log
II miejsce – Emilia Pałka z klasy I LO
III miejsce – Kinga Niedziałek z klasy I lśg
I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubelskim
I miejsce ex aequo:
Aleksandra Blacha z klasy 1a
Anna Łupina z klasy 3 Ap
II miejsce ex aequo:
Izabela Strąg z klasy 3 a,
Anna Zdybel z klasy 3 Ap,
Aleksandra Lenart z klasy 3 Ap,
Zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy koordynatorom z poszczególnych szkół   za 
zaangażowanie w akcję profilaktyczną  oraz przeprowadzenie 
konkursu -  p. Monice Nizioł – Majkowskiej, p. Joannie 
Sajewskiej,  p. Kindze Jargiło, p. Agnieszcze Maziarczyk i  p. 
Marzenie Hys – Mazur.

Ponadto w dniu 01.12.2021r. przedstawiciel PPIS w Janowie 
Lubelskim wygłosił prelekcję w Zespole Szkół Technicznych 
podczas, której zwrócił uwagę na niosące ze sobą „zagrożenia 
zachowania ryzykowne” młodych ludzi oraz  przypomniał, że 
codzienne kontakty i aktywność, o ile zachowujemy 
podstawowe środki bezpieczeństwa i higieny nie powinny 
narazić nas na niebezpieczeństwo zarażenia się tym wirusem. Na 
znak solidarności z osobami żyjącymi z AIDS wszyscy 
uczestnicy spotkania przypięli „czerwoną kokardkę” – symbol 

solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i 
przyjaciółmi.

Wirus HIV to problem wciąż aktualny warto więc działać na 
rzecz jego rozwiązywania także przez pozostałe dni w roku – 
poznając i upowszechniając informację na temat HIV/AIDS, 
testując się w kierunku HIV oraz solidaryzując się z osobami, 
które cierpią z powodu choroby.

Pracownik OZiPZ 
PSSE w Janowie Lubelskim

Obchody Światowego Dnia AIDS z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Janowie Lubelskim

Komunikat w sprawie jakości wody

W związku z dzisiejszymi pytaniami naszych 
mieszkańców o stan jakości wody z Wodociągu 
Zbiorowego Zaopatrzenia Janów Lubelski pragniemy 
Państwa uspokoić, a zarazem poinformować, iż jakość 
naszej wody jest dobra i nadaje się do spożycia przez 
ludzi.

Z  in fo r m a c j i  u zys ka n e j  o d  Pa ń st wowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie 
Lubelski wynika, iż jeden podmiot wykorzystujący wodę 
pochodzącą z ujęcia indywidualnego, otrzymał 
niekorzystny wynik, ale w ramach przeprowadzonych 
działań naprawczych przełączył się na zasilanie w wodę z 
wodociągu miejskiego i sytuacja została opanowana.

Informacje jakie pojawiły się na temat złej jakości 
wody dotyczą ujęcia indywidualnego,  a nie  Wodociągu 
Zbiorowego Zaopatrzenia Gminy Janów Lubelski.

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Służył wiele lat Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim. Skoda Fabia z 
2007 roku została 17 grudnia br. oficjalnie przekazana 
gminie Janów Lubelski. Samochód będzie w posiadaniu 
jednostki organizacyjnej gminy.

Umowa przekazania auta odbyła się w obecności 
Elżbiety Kurzyna – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej i Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza 
Janowa Lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Samochód dla jednostki organizacyjnej gminy 

Od lewej: Elżbieta Kurzyna, Krzysztof Kołtyś
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Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o 78. Tour de Polonge, a 
tutaj już znamy plany na przyszły rok. W tych zamierzeniach 
na mapie przejazdu jest naszą gmina, a dokładnie Janów 
Lubelski i Momoty. Miło jest nam przyjąć do wiadomości 
taką informację.

Zawodnicy będą przejeżdżać przez naszą gminę 
1 sierpnia 2022 roku. Będzie to III etap Kraśnik – Przemyśl 
liczący 230 km. Wcześniej kolarze „zawitają” do 
Modliborzyc.

Dodajmy, że w pierwszej połowie dystansu będą dwie 
premie lotne. Pierwsza w Janowie Lubelskim, druga 
w Leżajsku.

Przyszłoroczny 79. Tour de Polonge rozpocznie się 30 
lipca w Kielcach, a zakończy 5 sierpnia w Krakowie. 
Pierwszy etap (30 lipiec) Kielce – Lublin (221 km), drugi 
etap (31 lipca) Chełm – Zamość (204 km), trzeci etap 
(1 sierpnia) Kraśnik – Przemyśl (230 km), czwarty etap 
(2 sierpnia) Lesko – Sanok (177 km), piąty etap (3 sierpnia) 
Łańcut – Rzeszów (205 km), szósty etap (4 sierpnia) Szaflary 
— Bukovina Resort (jazda ind. na czas, 15,4 km), siódmy 
etap (5 sierpnia) Skawina — Kraków (175 km).

Dorota Kozdra

Janów Lubelski 
i Momoty na trasie 
przyszłorocznego 

79. Tour de Polonge 

W dn. 5-6.11.2021r. w Krakowie odbył się XXX 
Międzynarodowy Memoriał im. Wł. Bajorka w zapasach styl 
klasyczny. W zawodach startowało 164 zawodników z 26 
klubów oraz reprezentacja Czech i zawodnicy z Ukrainy. 
Bardzo dobrze reprezentowali nasz Klub i Powiat Janowski 
zapaśnicy Olimpu Janów Lubelski zdobywając medale:
- Wach Jakub I m. złoty medal kat.wag. 55kg - został uznany 
najlepszym zawodnikiem Memoriału.
- Gajór Jakub I m. złoty medal kat.wag. 75kg
- Żelazko Kamil II m. srebrny medal kat.wag. 38kg
- Wach Piotr III m. brązowy medal kat.wag. 52kg
- Garszczal Maciej III m. brązowy medal kat.wag. 45kg
- Rząd Adrian III m. brązowy medal kat.wag. 50kg

W punktacji klubowej JLKS Olimp Janów Lubelski zdobył 
III miejsce.

Wyjazd na Memoriał dofinansowany został ze środków 
Powiatu Janowskiego.

Tadeusz Kuśmierczyk - JLKS OLIMP

Medale zapaśników Olimpu 
na Bajorku w Krakowie 

W dn. 15-17 października 2021r. odbył się w Radomiu 
Puchar Polski kadetów w zapasach styl klasyczny 48 Memoriał 
im. Władysława Miazio w obsadzie międzynarodowej. 
Startowało 178 zawodników z 40 klubów całej Polski 
i zawodnicy z Ukrainy z reprezentantami swojego kraju.
Bardzo udanie zawalczyli w Pucharze zapaśnicy Olimpu Janów 
Lubelski zdobywając 3 medale:
- Kołtyś Dawid II m. srebrny medal kat.wag. 48kg
- Łukasik Kacper II m. srebrny medal kat.wag. 65kg

- Wach Jakub III m. brązowy medal kat.wag. 55kg
- Wach Piotr V m. kat.wag. 51kg.

W punktacji klubowej JLKS Olimp zdobył IIIm. co jest 
powtórzeniem sukcesu sprzed 2 lat - w ubiegłym roku 
Memoriał nie był organizowany z powodu pandemii. Młodzicy 
Olimpu startowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Regionu C - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie 
i świętokrzyskie  w Dębicy - zdobywając medale.
- Żelazko Kamil I m. złoty medal kat.wag. 38kg
- Wach Piotr I m. złoty medal kat.wag. 48kg

- Kołtyś Dawid II m. srebrny medal kat.wag. 48kg
- Ciupak Wiktor III m. brązowy medal kat.wag. 41kg
- Tutka Daniel III m. brązowy medal kat.wag. 62kg
- Garszczal Jakub III m. brązowy medal kat.wag. 68kg

Zawody  za l iczane  były  do  ogólnopolskiego 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży na 2021r. Wyjazdy na 
w/w zawody dofinansowane zostały ze środków Gminy Janów 
Lubelski.

Tadeusz Kuśmierczyk

Olimp trzeci na Pucharze 
Polski w Radomiu
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Kochaj czworonogi, ratlerki, pudle i buldogi, jamniki, 
wyżły, szpice, kundelki bez różnicy, lepszego przyjaciela od 
wilka, doga i spaniela, teriera albo mopsa, lepszego nie 
napotkasz” – słowami piosenki Majki Jeżowskiej zakończył 
się koncert charytatywny „Kochaj czworonogi”, który odbył 
się 28 listopada br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Koncert 
został zorganizowany już po raz czwarty przez Agnieszkę 
Wiechnik.

Biletem wstępu na wydarzenie były dary w postaci m.in. 
karmy, gryzaków czy kocy, które trafią do bezpańskich 
zwierząt z Przytuliska na Wiśniowej w Sandomierzu. 

W tym przedświątecznym klimacie usłyszeliśmy piosenki 
polski, jak również zagranicznych wykonawców. Serce 
widowni „podbili” uczniowie Agnieszki Wiechnik, którzy 
pokazali  swój muzyczny talent oraz tancerze z grupy JUMP 
Łukasza Kurzyny.

Koncert został poprowadzony przez Matyldę Michałek 
z Janowskiego Ośrodka Kultury.

Agnieszka Wiechnik dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do tej akcji. Natomiast serdeczne 
podziękowania należą się Agnieszce Wiechnik, która jest 
pomysłodawczynią i organizatorką wielu koncertów 

charytatywnych. Jedne ukierunkowane są na pomoc dla 
dzieci, inne dla zwierząt. Wszystkie można jednak podpisać 
wspólnym mianownikiem „Dobro, którym się dzielimy 
z innymi  powróci do nas ze zdwojoną siłą”.

Konce r t  by ł  t r ansmi towany  na  żywo  p rzez 
LUBELSKĄ.TV.

Ci, którzy nie mogli być osobiście i nie mieli możliwości 
obejrzeć zapraszamy na kanał Youtube pod linkiem  
https://www.youtube.com/watch?v=27Raazq3nzc

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Janowski Ośrodek Kultury 

Charytatywnie dla czworonogich w Janowskim Ośrodku Kultury

Janowscy harcerze włączyli się ogólnopolską akcję 
„Czekolada od harcerzy” w której druhowie, w ramach 
wdzięczności za trudną i odpowiedzialną służbę, dla 
polskich służb i żołnierzy strzegący granicy polsko-
białoruskiej ofiarowują czekoladę.

- Od tygodni obserwujemy jak na polsko-białoruskiej 
granicy służą polscy żołnierze, strażnicy graniczni 
i policjanci. Harcerze i skauci bardzo często współpracują ze 
służbami mundurowymi, również każdy harcerz nosi 
mundur harcerski – naszą chlubę i dumę. Dlatego harcerze 
z naszej drużyny razem z 1 Drużyną Harcerską "Atlantyda" 
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Czekolada od 
harcerzy” polegającej na przygotowaniu tabliczki czekolady 
z przyklejoną małą karteczką z wyrazami wdzięczności za 
pełnioną służbę – wyjaśnił ks. Tomasz Kopeć, opiekun 
powstającej drużyny harcerskiej przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

W akcję włączyły się dwie drużyny „Atlantyda” 
i „Warta”. Łącznie zebrano 40 czekolad, które zostały 
zapakowane przez opiekunów drużyn: Sylwię Zarzeczną 
i ks. Tomasza i wysłane do koordynatora akcji, który 
dostarczy je dla żołnierzy na polsko-białoruską granicę. – 
Bardzo wzruszające były krótkie listy, które harcerze 
dołączali do czekolad. Wyrażali w nich podziękowanie za ich 
poświęcenie i trud służby w zabezpieczaniu polskiej granicy 
– dodał ks. T. Kopeć.

Tekst i foto: Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela 

Słodki podarunek dla pograniczników
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Mijający rok jest dla nas wszystkich bardzo trudny i 
niejednokrotnie zaskakujący. Pomimo wielu ograniczeń jakie 
ze sobą poczyniła pandemia, tj. zamknięciu lub odizolowaniu 
pokazaliście, że razem możemy wiele dobrego zdziałać. 
Poczucie wspólnoty zawsze daje siłę do tworzenia i zmieniania 
rzeczywistości, a kiedy zmiany dzieją się dla dobra drugiego 
człowieka – to wszystkim pomagającym „rosną skrzydła!”

Dzięki przeżytym doświadczeniom, wiemy, że  nie 
wszystko da się dokładnie zaplanować, ale widzimy też, że siła 
woli, determinacja  i wyobrażenia, połączone z otwartością 
wielu wrażliwych serc pozwalają odnaleźć nieznane dotąd 
rozwiązania, by włączyć się w skuteczne pomaganie.  
„Ubogich zawsze macie u siebie” - słowa papieża  Franciszka, 
które skierował w tegorocznym orędziu  na V Światowy Dzień 
Ubogich są jednocześnie zaproszeniem do działania, aby nigdy 
nie tracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra. Pomimo 
licznych przeciwności losowych wspólnymi siłami- razem -
możemy uczynić jeszcze lepiej i więcej, aby otaczający nas 
świat był miejscem przyjaznym dla całej naszej społeczności.

Zapewniamy Was, że praca wolontaryjna jest przez nas 
doceniana i spotyka się z uznaniem oraz wielkim szacunkiem. 
Dziękujemy za wszystkie akcje pomocowe, które 
przeprowadziliście w bieżącym  roku kalendarzowym 2021 tj.;
- „Wkręć się w pomaganie” - zbiórka nakrętek  dla Hospicjum 
Małego Księcia w Lublinie,
- „ Góra grosza”- zbiórka monet dla rodzin potrzebujących,
- „Zadbajmy o zapomniane groby”,
- „Razem na Święta” - akcja zorganizowana we współpracy z 
MEN,
- „Mikołajkowa zbiórka słodyczy” - dla wychowanków 
Placówki „Promyk” i „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim,
- „Sypnij karmą”- zbiórka dla zwierząt umieszczonych w 
schronisku w Sandomierzu,
- „ Sklep Moliera2 -Dzień Szpilek” - pomoc dla fundacji 
onkologicznej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową,
-  „ Pomoc sąsiedzka dla seniorów” - pomoc w dostarczaniu 
zakupów, wysyłanie kartek świątecznych,
- „Serduszka pierniczki”  - oraz inne upominki dla dzieci z 

oddziału onkologii dziecięcej w Rzeszowie,
- „Wspieraj Seniora” - pomoc osobom starszym w robieniu 
zakupów w czasie pandemii ale i w okresie wakacyjnym,
- „ Zbiórka do puszki” - dla małej Ani chorej na SMA, oraz na 
leczenie uczennicy ze szkoły, która uległa wypadkowi,
- „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
- „ Pierniczki Mikołajkowe”,
- „Sprzątanie świata”,
- „Chellenge dla Oliwki” - zbiórka funduszy na leczenie ,
- „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”- życzenia, wiersze i 
piosenki udostępnione przez media społecznościowe,
-  Akcja sprzątania grobów na cmentarzu ( zmarłych 
nauczycieli oraz żołnierzy),
- „Adopcja serca” - kontynuacja akcji,
- „Cukierek za życzliwość”,
- Czytanie bajek przedszkolakom z przedszkola „Meli Miko”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w 
imieniu własnym jak i wszystkich pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim chcemy serdecznie 
podziękować za każdy gest, dobre słowo, najmniejszy uczynek, 
poprzez które wyraziliście swoje życzliwe zaangażowanie w 
pomaganie bliźnim będącym w potrzebie.

W tym wyjątkowym dniu życzymy Państwu dużo zdrowia i 
wewnętrznej determinacji w przezwyciężaniu wszelkich 
przeciwności, które pojawiają się na drodze podczas niesienia 
pomocy, niech Wam spełniają się najskrytsze plany i 
zamierzenia a pomyślność niech nieustannie towarzyszy w 
życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Dyrekcja  wraz z pracownikami OPS 
w Janowie Lubelskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim na 
mocy porozumienia z dnia 13 lipca 2021r. w ramach zadania 
publicznego realizował projekt z Programu Osłonowego 
,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie” – ,,Janów Bez Przemocy” zawartego pomiędzy 
Gminą Janów Lubelski a Ministerstwem Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Celem głównym projektu  był  rozwój  działań 
profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości 
społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Została 
przeprowadzona ankieta i sporządzona diagnoza środowiska 
lokalnego, grup ryzyka narażonych na zjawisko przemocy. Dla 
mieszkańców gminy Janów Lubelski zorganizowany był 

festiwal ,,Janów bez przemocy”, w ramach którego odbył się 
piknik i rajd rowerowy. Przeprowadzone zostały kampanie 
społeczne na terenie gminy Janów Lubelski, podczas których 
rozdawane były ulotki  i  informatory o tematyce 
przeciwdziałania przemocy. Pracownicy OPS przeprowadzili 
pogadanki w szkole podstawowej wśród dzieci i młodzieży 
poruszając tematy przemocy, cyber przemocy, możliwości 
reagowania i przeciwdziałania temu zjawisku. Podsumowując 
działania podjęte w ramach projektu odbyła się Konferencja 
,,Janów Bez Przemocy” skierowana do dyrektorów, 
kierowników i pracowników instytucji pomocy społecznej, 
oświaty, policji, prokuratury, sądu, sanepidu, służby zdrowia, 
przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych z gminy 
i powiatu, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. 

Tematem podjętym podczas Konferencji było przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, jak reagować, jak szukać pomocy, jakie 
są prawidłowe wzorce rodziny i metody wychowawcze oraz 
jakie są procedury postępowania z osobami doświadczającymi 
zjawiska przemocy w rodzinie. Podczas Konferencji 
przedstawiona została „Diagnoza problemu przemocy 
w rodzinie na terenie gminy Janów Lubelski”. W trakcie 
realizacji projektu udostępniony został Punkt Informacyjny dla 
osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.
Wartość projektu:  57.908,00 zł.
Kwota dotacji z MRiPS:  45.648,00 zł.
Środki własne: 12.260,00 zł.

Barbara Błońska 

Podsumowanie projektu „Janów Bez Przemocy”

Drodzy Wolontariusze
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Janów Lubelski – niezwykłe miejsce, o którym pewnie 
wciąż bardzo niewiele osób zdążyło usłyszeć… A szkoda, bo 
jest to wyjątkowy zakątek w województwie lubelskim, w 
którym czas jakby się zatrzymał – tak rozpoczyna się post 
blogerów, którzy naszą gminę odwiedzili minionego lata. To 
Karolina i Piotrek, czyli Rudeiczarne - Travel Blog. 

Pochodzą z Krosna, obecnie od 2007 roku mieszkają na 
Malcie. Post zabiera nas w świat Lasów Janowskich i 
zachwycającej natury, jak również jest odpowiedzią na 
pytanie co można zobaczyć w Janowie Lubelskim. Takich 
miejsc nie brakuje. To Zoom Natury, Janowskie Lasy, 
Arboretum Leśne, to miejsca sakralne i historyczne jak 
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej, 
Kościółek Św. Wojciecha w Momotach Górnych, uroczysko 
Kruczek, czy Janowskie Stoki. Karolina i Piotr autorzy 
bloga piszą o Ziemi Janowskiej gdzie tradycja splata się z 
kulturą ludową. Przykładem tego jest Szkoła Suki 
Biłgorajskiej prowadzona przez Krzysztofa Butryna i 
Zbigniewa Butryna. Pisząc o naszym mieście nie 
zapominają o jego historii, co obrazują na podstawie 
zamieszczonych zdjęć: Rynku Starego Miasta, Parku 
Miejskiego i znajdującego się w nim pomnika Tadeusza 
Kościuszki, czy wiezienia carskiego. Blogerzy z Malty 
odwiedzili także Muzeum Fotografii, Muzeum Regionalne, 
jak również Muzeum Parafialne. Karolina i Piotr nie 

ukrywają, że to co wyróżnia Janów Lubelski na tle innych 
miast, czy miasteczek to przyroda, zachwycająca natura, to 
lokalna tradycja i historia.

Swój wpis na blogu o Janowie Lubelskim kończą 
słowami A gdyby tak ruszyć do zakątka Polski nieskażonego 
ludzką ręką, gdzie znajdziecie piękną, dziką przyrodę, ciszę, 
spokój, a to wszystko przy akompaniamencie jesiennych 
kolorów? Z Rudnika nad Sanem i Ulanowa ruszyliśmy 
kawałeczek dalej, na Lubelszczyznę, do Ziemi Janowskiej i 
tutejszego Janowa Lubelskiego i okolic. Wyjątkowe miejsce 
ukryte pomiędzy Lasami Janowskimi a Wzgórzami 
Roztocza. I przepadliśmy...bo jest tutaj nieziemsko!.

Dodajmy, że wpis powstał w ramach promocji 
Destynacji EDEN przy współpracy z Polską Organizacją 
Turystyczną. Projekt EDEN (European Destinations of 
Excellance – Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy) 
organizowany jest przez Komisję Europejską przy 
współpracy z krajowymi organizacjami turystycznymi. Jak 
czytamy „Jego celem jest stworzenie europejskiej sieci 
uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych 
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Europy”.

Janów Lubelski został wyróżniony w ramach projektu 
EDEN w kategorii Obszary Chronione.

Cały wpis wraz z pięknymi fotografiami można 

zobaczyć na stronie https://rudeiczarne.pl/janow-lubelski-
lasy-janowskie-co-zobaczyc/

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie !!!

Dorota Kozdra

Janów Lubelski w krainie niezwykłej 
przyrody. Piszą o nas blogerzy z Malty

Prawie 12,5 mln złotych to kwota jaką Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w latach 2007-2021 
rozdysponowało wśród beneficjentów na terenie powiatu 
janowskiego. Środki te zostały wykorzystane w działaniach: 
inwestycyjnych, podejmowanie i rozwój działalności 
gospodarczej oraz grantach. Z dofinansowania skorzystało  
siedem gmin znajdujących się na terenie LGD i powiat 
janowski. Szczegółowe zestawienia przedstawiamy Państwu 
poniżej.

Zestawienie pozyskanych środków przez gminy powiatu 
janowskiego: 

 Gmina Batorz 1 416 105,76 zł 
 Gmina Chrzanów 634 380,76 zł 
 Gmina Dzwola 1 281 561,83 zł 
 Gmina Godziszów 1 460 730,87 zł 
 Gmina Janów Lubelski 3 079 024,89 zł 

 Gmina Modliborzyce 1 468 182,85 zł 
 Gmina Potok Wielki 1 369 138,03 zł 
 Powiat Janowski 1 780 726,38 zł 
 Podsumowanie 12 489 851,37 zł

Zestawienie pozyskanych środków z podziałem na 
poszczególne przedsięwzięcia: 

 Infrastruktura 7 114 959,48 zł 
 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 3 274 

871,00 zł 
 Granty 2 100 020,89 zł               
 Suma 12 489 851,37 zł 

W ostatnim czasie w ramach podpisania aneksu do umowy 
ramowej udało nam się pozyskać dodatkowe środki finansowe, 
które zostały podzielone w następujący sposób:
2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów 
pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne - 

398478,06 EUR tj.- 1 593,912,24 zł.
Poddziałanie 1.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej 1.1.1.1- Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 94 
294,33 EUR tj. 377,177,32 zł .
O dofinansowanie starać się będzie można w konkursach 
przewidzianych na pierwszy i drugi kwartał 2022r.

W związku z trwaniem prac nad tworzeniem nowej 
Strategii Rozwoju Lokalnego na kolejny okres programowania 
tj. 2021-2027 informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Leśny Krąg” planuje organizację spotkań i 
konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin 
w pierwszym półroczu 2022r. Spotkania te będą miały za 
zadanie, wyłonić nowe pomysły na działania i przedsięwzięcia i 
zostaną zawarte w nowym dokumencie. W związku z tym 
serdecznie zapraszamy Państwa do czynnego uczestnictwa. 
Nadmieniamy, że każde spotkanie będzie premiowane 
certyfikatem.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia w imieniu Zarządu i pracowników Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” składamy Państwu 
życzenia zdrowych i radosnych Świąt , spędzonych w 
rodzinnej, ciepłej  atmosferze .

Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Leśny Krąg” Janina Skubik

12.5 mln. zł rozdysponowane wśród beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu ! Ul. Partyzantów z ul. Kard. S. Wyszyńskiego
Została zmieniona organizacja ruchu w zakresie pierwszeństwa przejazdu. Obecnie droga z pierwszeństwem jest w ul. Partyzantów. 

Ul. Wyszyńskiego jest podporządkowana. Na ulicy Partyzantów wykonane zostało 2 przejścia dla pieszych w tym jedno wyniesione.
Zmiana organizacji ruchu ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ulic. Prosimy o zachowanie ostrożności !!!
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500+ przechodzi od nowego roku do ZUS

Obsługą programu „Rodzina 500+” od przyszłego roku 
będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Wnioski będą tylko elektroniczne, a wypłaty świadczenia – 
na rachunki bankowe.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. Na jej podstawie ZUS 
będzie stopniowo przejmował obsługę świadczenia 500+, 
czyli przyznawanie nowych świadczeń wychowawczych i ich 
wypłatę. – Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi 
tego zadania od nowego roku. Mamy już doświadczenie w 
realizowaniu tak dużych projektów – zapewnia prezes 
Zakładu, prof. Gertruda Uścińska.

Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko przez internet, za pomocą: 
serwisów bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub 
portalu Emp@tia. – Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. To rozwiązanie 
sprawdziło się już wcześniej przy innych zadaniach, m.in. programie „Dobry Start”. 
Program 500+ realizować będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń 
dla Rodzin – dodaje prof. Uścińska. Instytucja będzie wypłacać świadczenia 
wychowawcze wyłącznie bezgotówkowo, na rachunki bankowe.

Do końca roku – wnioski do gmin

Jeszcze do końca tego roku wnioski o świadczenie 500+ należy składać w 
jednostkach samorządowych według dotychczasowych zasad. Gminy będą wypłacać 
świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 roku aż do końca okresu, na jaki je 
przyznały (czyli do końca maja 2022 r.).

Od stycznia – wnioski do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o 500+ od 1 stycznia 
2022 roku. Od tej daty do ZUS będzie można złożyć wniosek o nowe świadczenia 
wychowawcze, jeszcze niewypłacane, czyli np. o 500+ na nowonarodzone dzieci. 
Natomiast 1 lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski na kolejny okres wypłat, 
rozpoczynający się w czerwcu 2022 roku.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim zachęca do pobierania 
bezpłatnej aplikacji na smartfona o nazwie „EcoHarmonogram”

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

Apel o pomoc dla osób bezdomnych, starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych oraz  wymagających 

pomocy ze względu na swoją trudną sytuację życiową !

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

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! Każdą informację o osobach 
starszych, samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz  wymagających 
pomocy ze względu na swoją trudną sytuacje życiową,  których nie znamy, a wydaje 
nam się, że potrzebują pomocy przekażemy odpowiednim służbom.

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

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

Urząd Miejski
w Janowie Lubelskim

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

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

Apelujemy do Państwa nie bądźmy obojętni. Zwróćmy 

uwagę na osoby bezdomne, 
s a m o t n e ,  b e z r a d n e  c z y 
nietrzeźwe. Informujmy o 
każdej zauważonej osobie 
leżącej lub siedzącej na ziemi, 
ławkach, przystankach, bądź 
przebywającej w altankach 
o g r o d o w y c h ,  c z y 
p o m i e s z c z e n i a c h 
o p u s z c z o n y c h  i 
n i e o g r z e w a n y c h ,  k t ó r a 
mogłaby być narażona na 
wyziębienie.  Zgłoszenia 
można przekazywać pod numerem telefonu 112. Nasze 
zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że 
uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać 
życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, 

którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok  takich 
osób obojętnie.

Pamiętajmy jeden telefon może uratować czyjeś życie.

KPP w Janowie Lubelskim

Nie bądźmy obojętni
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Pielęgnował naszą lokalną tradycje regionu - 
garncarstwo. Warsztat pracy Mieczysława Żelazko jest nam 
wszystkim znany.

Łążkowski garncarz od wielu lat uczestniczył w 
Ogólnopolskich Spotkaniach Garncarskich.  Był 
Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
jak również Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Człowiek o ogromnej pasji, którą „wyniósł” z rodzinnego 
domu, a krystalizował przez swoje życie.

Pracownia garncarska była dla niego czymś więcej niż 
tylko miejscem pracy. Była miejscem gdzie pogłębiał swoje 
tajniki garncarstwa, a także uczył innych.  Swój warsztat 
pracy mieliśmy przyjemność zobaczyć na różnych pokazach 
garncarskich, spotkaniach ogólnopolskich organizowanych 
przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, czy 
warsztatach z dziećmi, młodzieżą.

Był artystą, człowiekiem z pasją, który swoim 
zamiłowaniem do garncarstwa zarażał innych.

Piszemy był... gdyż dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość o 
śmierci Mieczysława Żelazko.

Każdy artysta pozostawia po sobie pamięć, pozostawia 
swoje dzieła i ten czas. Czas, który nie powróci...

Mieczysław Żelazko miał 61 lat

Dorota Kozdra

Zmarł Mieczysław Żelazko - 
garncarz z Łążka Garncarskiego 

Był jednym z tych, który za pomocą fotografii opowiadał o 
ziemi janowskiej. Dostrzegał piękno natury, sztuki, ulotność 
chwili. Wiedział, że czas jest wyznacznikiem tej naszej 
ziemskiej podróży. Tak jak wschody i zachody słońca, które 

fotografował.
 Albumy „Powiat Janowski”, „Drogowskazy wiary. Krzyże 

i kapliczki Ziemi Janowskiej” to tylko niektóre publikacje w 
których odnajdziemy fotografie Marka Jawora. Był również 
wydawcą tych albumów. Współpracował z historykiem 
Zenonem Baranowskim, Andrzejem Wediukiem z Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, z Arturem Skibą – 
Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych, Muzeum 
Regionalnym, jak również z janowskim samorządem, czy 
Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim.

W jego wydawnictwie ATUT „światło dzienne” ujrzało 
wiele publikacji o Ziemi Janowskiej, czy Powiecie Janowskim, 
poczynając od albumów, przewodników turystycznych, czy 
książkach promocyjnych. Swoje zdjęcia prezentował na 
licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Marek Jawor był nie tylko wydawcą albumów i 
przewodników o Zamościu i Roztoczu. Był dziennikarzem, 
fotoreporterem, regionalistą. Inicjatorem i Prezesem Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”. Był 
przewodnikiem turystycznym, pracownikiem Wydziału 
Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zamość, Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Zamościu.

Fotografią interesował się „od zawsze”. Ten sposób 
patrzenia na to co nas otacza, przekazywał innym. Tym, którzy 
będą kontynuować jego prace, która była jego pasją.

Dzisiaj pozostają liczne fotografie. A w nich zapisany czas. 
Naszej kultury, tradycji, historii.

Marek Jawor zmarł 11 grudnia. Miał 67 lat.
Dorota Kozdra

Zmarł Marek Jawor – regionalista, fotografik, dziennikarz
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„Niepełnosprawni na warsztatach” 
Caritas Diecezji Sandomierskiej w terminie od 01.08.2021 

r. do 10.12.2021 r. zrealizował projekt pn. „Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 
społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących”.

 Zadanie zostało współfinansowane ze środków 
P a ń s t w o w e g o  F u n d u s z u  R e h a b i l i t a c j i  O s ó b 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Całkowity koszt 
zadania publicznego wyniósł: 35 480,00 zł z czego 30 000,00 zł 
stanowiło kwotę dofinansowania, natomiast kwota: 5 480,00 zł 
to środki własne Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne oraz 
osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenów województwa 
lubelskiego - z powiatów: janowskiego, kraśnickiego, 
biłgorajskiego i zamojskiego. Łącznie w projekcie udział 
wzięło 60 osób, które wzięły udział w czterech rodzajach 
warsztatów, tj. kulinarne, rękodzieła, fryzjersko-kosmetyczne, 
teatralno - muzyczne oraz ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem. 
Poszczególne warsztaty trwały po 12 godzin.

 Program zrealizowano w małych grupach, ze ścisłym 
zastosowaniem się do restrykcji sanitarnych związanych z 
pandemią Covid-19. Wiodącym celem zadania było 
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych oraz osób z 
zaburzeniami psychicznymi w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego. Ponadto zajęcia służyły 
kształtowaniu umiejętności, które pozwoliły na zmniejszenie 
zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Stąd też zadanie miało na celu podniesienie 
wrażliwości i świadomości społecznej w tym zakresie.

Warsztaty kulinarne

 Jako pierwsi w drugim etapie zadania zrealizowali je 
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Biłgoraju, oraz uczestnicy WTZ Dominikanówka pn.: „Owoce 
jako źródło witamin”. Na zajęciach z Panią Jadwigą poruszono 
tematykę o zdrowej żywności i odpowiednim odżywianiu się, 
ponieważ jest to niezwykle ważne w rozwoju ciała i umysłu 
oraz utrzymaniu sprawności psychofizycznej. Następnie 
przygotowano różnego rodzaju owoce na sałatkę, z których  
uczestnicy zadania przystąpili do pracy oraz ich przetworzenia. 
Nie zapominając przy tym o przestrzeganiu zasad higieny oraz 
reżimu sanitarnego związanego z pandemią.

Po niezwykle interesującej i absorbującej pracy kulinarnej 
wszyscy podopieczni z apetytem degustowali przygotowaną 
przez siebie potrawę. Należy zaznaczyć, że najlepiej smakują 
dania wykonane samodzielnie i śmiało można powiedzieć, że 
zadanie doskonale zostało wykonane a umiejętność 
przygotowania sałatki owocowej na pewno przyda się w 
nadchodzącym okresie zimowym.

 W ramach kolejnego cyklu warsztatów kulinarnych, 
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie 
Lubelskim na terenie Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie 
Lubelskim zrealizowali zadanie pod hasłem „Wakacyjne 
grillowanie – kiełbaska z grilla, szaszłyk, karkówka itp.” 
Uczestnicy wyposażeni zostali w profesjonalny sprzęt do 
grillowania i po uprzednim zapoznaniu się z tematem zajęć oraz 
akcesorii kuchennych przystąpili do kucharskiej pracy. 
Wszyscy z pełnym zaangażowaniem na miarę swoich 
możliwości przystąpili do działania tym bardziej, że końcowy 
efekt grillowanych potraw motywował do zaspokojenia głodu, 
wzmocnienia sił i wzięcia udziału w kolejnych warsztatach.

Warsztaty rękodzieła

 Podczas warsztatów rękodzieła dla podopiecznych ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku oraz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikanówce niezbędnym 
narzędziem pracy były farby akrylowe i pędzle, które 
wykorzystano w realizacji tematu zajęć pn. „Świat wokół mnie 
– malowanie obrazów”. Celem warsztatów było pobudzenie 
wyobraźni osób z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami 
psychicznymi a samo malowanie stanowiło szerokie spektrum 
wykorzystania ich kreatywności i możliwości rozwoju. Ponadto 
poprzez wykorzystanie pewnych technik percepcyjnych 
uczestnicy mogli poznać siebie z zupełnie innej nieodkrytej 
dotąd strony. Zajęcia odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze 
gdzie każdy z uczestników mógł w kreatywny sposób wyrazić 
siebie okrywając przy tym nieznane dotąd talenty. Ponadto 
terapia przez sztukę pozwoliła ujawnić stłumione emocje oraz 
przejąć nad nimi kontrolę, a także miała ogromny wpływ na 
samoocenę oraz wzrost poczucia własnej wartości.

Warsztaty fryzjersko – kosmetyczne

 Uczestnicy ŚDS w Biłgoraju oraz Dziennego Domu 
„Senior +”  w Modliborzycach wzięli  udział w warsztatach 
fryzjersko-kosmetycznych pn. „Poznajemy pracę fryzjera” 
gdzie mieli  możliwość zapoznania się z pracą fryzjera poprzez 
bezpośrednie spotkanie z nim w salonie fryzjerskim. Podczas 
zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo przygotować 
stanowisko pracy przed wykonaniem i w jaki sposób 
uporządkować je po wykonanej usłudze zgodnie z przepisami 
BHP. Ponadto zapoznali się z techniką przygotowania klienta 
do zabiegu oraz odpowiedniego doboru akcesoriów i 
preparatów do stylizacji fryzur. Natomiast kolejnym etapem 
warsztatów fryzjersko – kosmetycznych był „Warsztat z 
makijażu - makijaż dzienny”, gdzie głównym celem było 
przekazanie teoretycznej wiedzy oraz wykorzystanie 
odpowiednich umiejętności związanych z wizażem, stylizacją, 
tuszowaniem wad oraz uwypuklaniem zalet twarzy. 

Uczestniczki projektu dowiedziały się na czym polega praca w 
charakterze wizażysty, poznały jak wykonuje się makijaż w 
zależności od okazji i typu urody. Dodatkowo poznały triki 
kamuflujące wady postawy i mankamenty wyglądu 
uwydatniając przy tym jego zalety. Ponadto prowadząca 
warsztaty Pani Marta, wprowadziła uczestniczki zajęć w arkana 
profesjonalnego makijażu, które były okazją do zapoznania się 
z nowościami kosmetycznymi i aktualnymi trendami w 
makijażu dziennym służącymi do jego perfekcyjnego 
wykonywania.  Udział w warsztatach fryzjersko – 
kosmetycznych osób z niepełnosprawnościami oraz osób z 
zaburzeniami psychicznymi zaowocował nie tylko pięknym 
wyglądem, który wpłynął pozytywnie na poprawę nastroju ale 
co bardzo ważne wzmocnił w nich poczucie własnej wartości 
oraz poprawności w nawiązywaniu kontaktów w grupie i 
otoczeniu zewnętrznym.

Warsztaty teatralno – muzyczne

 Kolejnym etapem zajęć z udziałem podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju, Dziennego 
Domu Senior +” w Modliborzycach oraz ŚDS z Janowa 
Lubelskiego były warsztaty teatralno-muzyczne. Jako pierwsze 

odbyły się zajęcia teatralne pod hasłem „Odgrywanie ról 
społecznych rozmowa pracodawca - pracownik”, gdzie 
prowadząca zajęcia Pani Ania rozpoczęła je od wspólnego 
zapoznania się i z ogromnym zaangażowaniem przekazała 
wiedzę adekwatną do powyższego tematu. Wykorzystując 
filmy instruktażowe poprzez zabawę zachęciła podopiecznych 
do odgrywania powierzonych im ról. Warsztaty ukierunkowane 
by ły  na  rozwi jan ie  kompe tenc j i  spo łecznych , 
komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem 
umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej 
wartości, a także samooceny.

Kolejną częścią warsztatów były zajęcia muzyczne pt. 
„Taniec jako forma wyrażania siebie” podopieczni bardzo 
aktywnie i miło spędzili na nich czas. Taniec przełamał w nich 
barierę nieśmiałości, w którym wykorzystali pewne cechy 
charakteru jak: uwrażliwienie, pewność siebie, nutkę narcyzmu 
czy twórczość itp. Okazując przy tym swoją osobowość, 
temperament, czy odkrywając w tańcu duszę. Osoby z 
niepełnosprawnością oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
tak jak każda pełnosprawna osoba czerpie przyjemność z tańca. 
Tak więc zajęcia te umożliwiły uczestnikom wyczucie i 
zrozumienie własnych możliwości, skłonności i upodobań 
ruchowych, a przy tym niezwykle pozytywnie w wpłynęły na 
poprawę nastroju, którego żaden lek nie jest w stanie zastąpić.

Ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem

 W ramach realizowanego zadania grupa uczestników ŚDS z 
Kraśnika korzystała z ćwiczeń ruchowych z fizjoterapeutą. 
Zajęcia te poprowadziła Pani Agnieszka, która przez dobór 
odpowiedniego zestawu ćwiczeń pomogła podopiecznym 
usprawnić wszystkie partie mięśni, a przede wszystkim 
wzmocnić kondycję psycho - fizyczną, co znacznie wpłynęło na 
poprawę samopoczucia i nastroju. Ponieważ uczestnicy zajęć ze 
względu na swoją niepełnosprawność na co dzień borykają się z 
pewnymi ograniczeniami, to poprzez ćwiczenia mogli 
przełamać bariery z nią związane, a integracja społeczna 
znacznie umiliła wspólnie spędzony czas.

  Zrealizowanie powyższych zadań w ramach projektu pn. 
„Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 
grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 
społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących 
zawodowo i społecznie te osoby", przyniosło nie tylko 
wymierne korzyści a przede wszystkim dało zadowolenie oraz 
satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach. Przyczyniło się do 
nawiązania współpracy pomiędzy placówkami, których 
podopieczni wzięli udział w projekcie.  W związku z tym mamy 
olbrzymią nadzieję, że w przyszłości uda się nam podjąć 
podobne działania, które ograniczą zjawisko marginalizacji 
oraz wykluczenia społecznego tak często dotykającego osoby z 
niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami psychicznymi.
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