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Zakończyły się prace związane z montażem  instalacji 
fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych  w 
ramach projektu ,, Energia odnawialna w gminie Janów 
Lubelski etap I”. Wykonawcą była firma Solartime S.A. z 
Rzeszowa, z którą umowa została podpisana pod koniec 
kwietnia.

W ramach tego projektu dla mieszkańców, z którymi 
gmina podpisała umowy zamontowano 228 zestawów 
instalacji fotowoltaicznych oraz 25 zestawów instalacji 
solarnych.

Zalety instalacji OZE to oszczędność finansowa, 
bezobsługowy system, technologia przyjazna środowisku, 
unowocześnienie budynków mieszkalnych.

Projekt pn. „ Energia odnawialna w gminie Janów 
Lubelski Etap I” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego 
programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 
2014 – 2020.

Nasza gmina 
bardziej ekologiczna

Wiosna tego roku rząd podjął decyzję o podniesieniu 
wydatków na  modernizację oraz budowę nowych linii 
kolejowych w Polsce. Dzięki większemu finansowaniu 
zostanie podwojona liczba planowanych inwestycji z 17 na 
34. W tym inwestycji w Janowie Lubelskim.

Dnia 8 listopada br. w Janowie Lubelskim została 
podpisana umowa na przekazanie środków na budowę linii 
kolejowej z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej Kolej+ . W tym na budowę linii 
kolejowej na odcinku Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj 
wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. 
Kraśnik. 

Podpisano także umowy na realizację projektów m.in.: 
utworzenia połączenia kolejowego Lublin – Łęczna /LW 
Bogdanka, rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa wraz 
poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa, 
elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin oraz 
pracy na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – 
Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy 
omijającej stację Zawada.

W dalszej kolejności będą projektowane linie kolejowe. 
Następnie pod koniec 2023 roku mają rozpocząć się 
konsultacje społeczne”. Program Kolej Plus zaplanowano do 
realizacji do 2028 roku.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Teraz czas na kolej w Janowie Lubelskim. 
Podpisanie umowy na przekazanie 
środków na budowę linii kolejowej 

Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj
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Istotne zmiany w dodatku 
węglowym!

Rząd wprowadził kolejne zmiany w zasadach 
przyznawania dodatku węglowego. Dotychczas 
dodatek węglowy był przyznawany wyłącznie na 
podstawie wniosku o jego wypłatę składanego do 
gminy. Decyzja administracyjna była wydawana 
tylko w przypadku odmowy jego przyznania.

Od kiedy dodatek węglowy na nowych 
zasadach?

Nowe przepisy obowiązują od 3 listopada 2022 
roku.

2 listopada prezydent RP podpisał ustawę 
wprowadzającą zmiany w przyznawaniu dodatku 
węglowego.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że 
do postępowań w sprawie wypłaty dodatku 
węglowego wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, 
stosowane będą przepisy znowelizowane. Ci zaś, 
którzy otrzymali decyzje odmowne mogą 
ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku, 
jeżeli:
 pod jednym adresem mieszka kilka rodzin 

tworzących odrębne gospodarstwa domowe i 
nie było możliwości dla lokalu  ustalenia 
odrębnego  adresu gospodarstwa domowego,

 każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo 

jest  jeden  piec  współdz ie lony  przez 
gospodarstwa domowe.

 dodatek węglowy może zostać również  
przyznany, jeśli źródło ciepła nie zostało 
zgłoszone lub wpisane do CEEB.

Dodatek węglowy będzie przyznawany w 
drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej 
wywiadem środowiskowym i sporządzoną 
notatką służbową.

Kup preferencyjnie węgiel od Gminy Janów Lubelski

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje Mieszkańców, iż Gmina Janów Lubelski przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na terenie gminy Janów Lubelski na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 
zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Poniżej został zamieszczony wzór wniosku, który trzeba wypełnić i złożyć, aby móc kupić od Gminy węgiel po preferencyjnej 
stawce nie wyższej niż 2 000,00 zł za tonę zgodnie z zapisami w/w ustawy.

Odbiór węgla własnym środkiem transportu, będzie następował z placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, po otrzymaniu informacji telefonicznej o 
możliwości jego odbioru .

Uwaga! Odbierając węgiel należy zapewnić środek transportu, na który zmieści się całe zamówienie. Nie  przewidujemy 
odbioru węgla w częściach.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?
 wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do dodatku 

węglowego,
 gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Janów Lubelski,
 nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony 

w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?
 imię i nazwisko,
 adres gospodarstwa domowego na rzecz, którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 asortyment (węgiel orzech lub groszek) oraz ilość kupowanego węgla. W ramach zakupu preferencyjnego członek 

gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:
 do końca 2022 r. – maksymalnie 1,5 tony;
 od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. – maksymalnie 1,5 tony.

 Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
 Wniosek musi zostać podpisany.

Jeśli składający  wniosek nie poda wymaganych informacji lub go nie podpisze zostanie wezwany(a) do uzupełnienia, co 
znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można dostarczyć od 7 listopada 2022 r.:
 osobiście do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim w Punkcie Informacji, który znajduje się na parterze budynku Urzędu 

Miejskiego w Janowie Lubelskim godzinach pracy urzędu
 przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@janowlubelski.pl (należy podpisać załącznik z wnioskiem za pomocą 

podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem 
zaufanym na tej stronie: www.gov.pl),

 przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 15 8724 671, jak również mailowego na adres:
sekretariat@janowlubelski.pl
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Dnia 4 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Janowie 
Lubelskim została podpisana umowa dotycząca zadania 
inwestycyjnego „Zoom Natury i Kultury – etap II”, które 
będzie realizowane w ramach projektu „ZOOM NATURY I 
KULTURY – ETAP II”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została 
firma Andrzeja Łacko z Janowa Lubelskiego „Usługi 
Remontowo – Budowlane”. Zakres prac obejmuje 
modernizację ciągu  pieszo rowerowego polegająca na 
wymianie nawierzchni wraz z balustradami i oświetleniem 
oraz zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych.

Umowę z wykonawcą  Andrzejem Łacko podpisała 
Burmistrz Krzysztof Kołtyś w obecności Skarbnika Gminy 
Moniki Machulak, Kierownika Referatu Planowania i 
Realizacji Inwestycji Małgorzaty Jasińskiej, Głównego 
specjalisty ds. Inwestycji Bernarda Zakościelnego oraz 
Przemysława Łacko - prokurent.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Podpisanie umowy na realizacje zadania pn. „ZOOM NATURY I KULTURY – etap II”

Przebudowa tego odcinka poprawi nie tylko komfort 
przemieszczania się mieszkańców, ale wpłynie na 
bezpieczeństwo. Zadanie wykonano solidnie, a wykonawcą 
była firma TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata z Janowa 
Lubelskiego. Kontrakt opiewał na kwotę 1 803 726. 62 zł 
brutto. Mowa o przebudowie odcinka drogi od ul. 
Modrzewiowej do ul. Wojska Polskiego.

Zadanie dotyczyło przebudowy jednojezdniowego 
dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi gminnej, 
istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, 
przebudowy drogi w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, 
przebudowa przepustu pod koroną drogi, oznakowania 

drogowego pionowego i poziomego, nasadzenia zieleni 
miejskiej, przebudowy drogi w zakresie parkingów, w tym 
oświetlenie drogi, przejść dla pieszych, parkingów oraz 
przebudowa sieci gazowej - to rezultat przebudowy odcinka 
drogi od ul. Modrzewiowej do ul. Wojska Polskiego. 

Odcinek drogi od ul. Modrzewiowej do ul. Wojska 
Polskiego o długości 217 m połączy w przyszłości ulicę 
Wojska Polskiego z ulicą Jana Zamoyskiego. - „Natomiast 
odcinek, do ulicy Zamoyskiego jest po stronie Inwestora, 
który ma zamiar budować Centrum Handlowe obok Rejonu 
Energetycznego – informuje Krzysztof Kołtyś Burmistrz 
Janowa Lubelskiego - po wykonaniu całej drogi będziemy 

mieć ciąg drogowy od ul. Bialskiej do ulicy Bohaterów 
Porytowego Wzgórza.

Przypomnijmy, że na przebudowę drogi gmina Janów 
Lubelski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Otrzymana kwota dofinansowania to 70 % 
kosztów inwestycji. W przypadku odcinka drogi od ul. 
Modrzewiowej do ul. Wojska Polskiego to suma rzędu 1 228 
892, 40 zł, przy wkładzie własnym gminy 576 034, 22 zł, (w 
tym 1200 zł tablica informacyjna), co stanowi 1 804 926, 62  
zł. łączy koszt zadania.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zadanie zakończone. Odcinka drogi od ul. Modrzewiowej do ul. Wojska Polskiego

Wiadomość dotycząca budowy kompleksu sportowego z 
niezbędną infrastrukturą techniczną przy szkole 
podstawowej w Janowie Lubelskim zapewne ucieszyła 
niejednego ucznia.  Powstanie zespół boisk do gry w piłkę 
nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego oraz bieżni.

Budowa kompleksu sportowego z  niezbędną 
infrastrukturą techniczną  przy szkole podstawowej w 
Janowie Lubelskim to zadanie rozpisane na 2 etapy.

Prace rozpoczęły się w maju. prace trwają intensywnie. 
Jak zauważymy najwięcej prac zostanie wykonanych w roku 
bieżącym. Obecnie widzimy, że zmierzają ku końcowy.  
Przed wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Handlowo 
Usługowym Rafała Jarosza z Zofianki Górnej było wiele 
zadań do zrealizowania.

W obecnym I etapie prac zostanie wybudowana okrężna 

bieżnia (powierzchnia 1194 m2, długość 200m) wraz z 
odwodnieniem liniowym. Wykonawca przygotował teren do 
jej budowy. W ramach zadania zostaje wybudowane boisko 
do piłki nożnej (powierzchnia 2506 m2) o sztucznej 
nawierzchni trawiastej wewnątrz bieżni. W ramach prac 
zostanie również utwardzony teren, wybudowane 
ogrodzenie i piłko chwyty, wykonawca wykonał zewnętrzną 
instalacje kanalizacji deszczowej, zasilanie i montaż złącza 
kablowego,  zewnętrzne instalacje elektryczne i 
oświetleniowe  wraz z systemem monitoringu.

Kolejny II etap prac będzie dotyczyć budowy dwóch 
boisk wielofunkcyjnych do gry: w koszykówkę, siatkówkę, 
tenis ziemny i badminton.

 Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum UM

Powstaje nowy kompleks sportowy 
przy janowskiej podstawówce

Od lewej: Wioletta Sołtys - Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz 

Od lewej: Krzysztof Biernat, Marek Łukasiewicz, Stanisław Muzyka, Justyna Kuśmierczyk, 
Czesław Krzysztoń, Krzysztof Kołtyś, Jan Świderski
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Nowy asfalt, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe 
zyskała ulica Ojca Jana oraz ul. Liliowa.

Firma wykonała także branże drogową, elektryczną i 
sanitarną.  Branża  drogowa dotyczy  przebudowy 
jednojezdniowego dwupasmowego dwukierunkowego odcinka 
drogi gminnej niepublicznej, przebudowa istniejących 
skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowa drogi w 
zakresie ciągu pieszo – rowerowego, przebudowa drogi w 
zakresie parkingów, konserwacja oraz aktualizacja istniejącego 
oznakowania drogowego pionowego i poziomego, wycinki 
zagajników kolidujących z projektowanymi urządzeniami 
infrastruktury, nasadzenia zieleni miejskiej niskiej. Branża 
elektryczna to oświetlenie dróg zewnętrznych, parkingów, 

przejść dla pieszych, natomiast branża sanitarna dotyczy 
przebudowy sieci gazowej.

Na przebudowę tych dróg gmina Janów Lubelski otrzymała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niemal 
80% kosztów.

W odbiorze ulicy Ojca Jana i ulicy Liliowej uczestniczył 
Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Zastępca Czesław Krzysztoń, 
Ryszard Sirko – Inspektor Nadzoru, Krzysztof Biernat – 
Wykonawca, właściciel firmy TRANSPORTEX, Justyna 
Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa (prowadząca 
inwestycje z ramienia Urzędu Miejskiego) oraz Cezary Jasiński 
– Kierownik Budowy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ul. Ojca Jana, ul. Liliowa – te ulice zyskały nowy wizerunek 

Jest energooszczędne, a przy tym ekonomiczne – 
oświetlenie ledowe. Gmina od dłuższego czasu myślała nad 
jego instalacją. Zatem ogłoszono przetarg, wybrano 
wykonawcę, a co również ważne pozyskano dofinansowanie z 
RPO Województwa Lubelskiego oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Umowę z wykonawcą Czesławem 
Wieleba właścicielem firmy Zakład Instalatorstwa 
elektrycznego podpisał Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa 
Lubelskiego w obecności Czesława Krzysztonia Zastępcy, 
Barbary Mucha – Gł. specjalisty ds. inwestycji i zamówień 
publicznych i Tomasza Jaworskiego – Inspektora ds. 
gospodarki komunalnej i odpadami. „Będzie bardziej 
ekonomiczne i ekologicznie – mówi Burmistrz Janowa 
Lubelskiego -  po realizacji projektu rachunki za oświetlenie 
uliczne będą zdecydowanie niższe. Wymienimy w całej gminie 
1640 lamp oświetleniowych (LED), 121 słupów, 86 szaf 
sterujących” – podsumowuje Krzysztof Kołtyś. Wartość 
inwestycji to suma rzędu 5 500 000 zł, z czego 3 500 000 zł 
gmina pozyskała z RPO Województwa Lubelskiego, 1 500 000 
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast 500 
000 zł to wkład własny gminy. Zadanie realizowane w ramach 
projektu „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE NA 
TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI”

 Tekst i foto: Dorota Kozdra

Oświetlenie ledowe na naszych ulicach

Modernizacja (przebudowa) drogi  dojazdowej do gruntów 
rolnych miejscowości Zofianka Górna o długości 155 m. Mała 
inwestycja, a cieszy z pewnością. Droga została wykonana 
solidnie, nowe podłoże z którego skorzystają nie tylko 
mieszkańcy Zofianki Górnej.

Wykonawca to Krzysztof Biernat firma TRANSPORTEX. 
Inwestycja została dofinansowana w kwocie 68 242 zł z 
Budżetu Województwa Lubelskiego (dotacja celowa). Łączny 
koszt 132 000 zł.

W odbiorze drogi uczestniczył Czesław Krzysztoń  
Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, Krzysztof Biernat 
wykonawca, Justyna Kuśmierczyk – Inspektor ds. 
drogownictwa Urzędu Miejskiego, Grzegorz Pupiec – 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Jan Świderski – 
Inspektor Nadzoru.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowa droga 
w Zofiance Górnej 

Korzystanie z nowego parkingu 
przy ul. Świerdzowej

Drodzy Mieszkańcy

Zwracamy się z prośbą o korzystanie z nowego parkingu 
przy ul. Świerdzowej. Dzięki temu unikniemy zatłoczonych 
uliczek wokół rynku i łamania przepisów ruchu drogowego. 
Ponadto z nowego parkingu łatwiej włączymy się do ruchu 
niż w obrębie ul. Zamoyskiego i Szewskiej.

Parking posiada 60 miejsc postojowych, dwa zjazdy 
publiczne, w tym wjazd/wyjazd od ul. 14- go Czerwca i 
wyjazd do ul. Świerdzowej.

Od lewej: Czesław Wieleba, Czesław Krzysztoń, Barbara Mucha, Tomasz Jaworski, Krzysztof Kołtyś

Od lewej: Krzysztof Biernat, Czesław Krzysztoń, Justyna Kuśmierczyk, Grzegorz Kupiec, Jan Świderski
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Burmistrz Krzysztof Kołtyś został odznaczony Krzyżem 
Niepodległości z Gwiazdą kl. I  za pomoc przy organizacji 
symbolicznego pogrzebu policjanta – posterunkowego 
Edwarda Jezierskiego, który 22 września 1927 roku w 
Godziszowie  został  zamordowany przez dwóch 
niebezpiecznych przestępców podczas brawurowej akcji ich 
zatrzymania.

Przypomnijmy, że uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
odnowionego pomnika posterunkowego Edwarda Jezierskiego 
odbyło się 22 września br.

Medale,  nadawane są członkom Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów lub 
osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego.

 Takie odznaczenie z naszego powiatu otrzymał również 
Artur Pizoń – Starosta Janowski, Grzegorz Krzysztoń – 
Sekretarz Powiatu i Józef Zbytniewski – Wójt Gminy 
Godziszów.

Odznaczenie zostało wręczone Burmistrzowie przez 
Inspektora Andrzeja Miodunę – Komendanta Powiatowego 
Policji w Janowie Lubelskim oraz  nadkom. Michała 
Sawickiego – Wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów 
Województwa Lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś odznaczony za działania na rzecz 
środowiska policyjnego

Dnia 20 października w Warszawie 
odbyła się V edycja gali przyznania nagród 
specjalnych w programie „Odpowiedzialny i 
Przyjazny Pracodawca”. Wyróżnienia 
odebrało 17 pracodawców, którzy z 
zaangażowaniem i powodzeniem wdrożyli 
Pracownicze Plany Kapitałowe. Wśród nich 
wyróżniony został Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim jako jedyny samorząd w Polsce. 
Pozos t a łych  16  p r acodawców  to 
przedsiębiorcy. Wyróżnienie w imieniu 
naszego urzędu odebrała Justyna Kędra – 
Łukasiewicz Inspektor ds. płac UM.

Urząd Miejski wykazał się szczególnym 
z a a n g a ż o w a n i e m  w e  w d r a ż a n i u 
Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
wykorzystując PPK jako element systemu 
benefitów pracowniczych i osiągając wysoką 
partycypację w programie. Pracownicy 
mogą liczyć na wsparcie w budowaniu 
prywatnych oszczędności poprzez ich 
finansowe zabezpieczenie.

Jak czytamy na pamiątkowym grawerze to „Nagroda 
specjalna dla Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za 
ponadprzeciętne zaangażowanie Pracodawcy w budowanie 
przyjaznego środowiska pracy oraz oszczędności emerytalnych 
i bezpieczeństwa finansowego Pracowników”.

Nad wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 
pracowała Justyna Kędra – Łukasiewicz – Inspektor ds. Płac 
oraz Mariola Kołtyś – Główny specjalista ds. kadrowych i 
działalności gospodarczej.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: nadesłano

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim. Jako jedyny i pierwszy samorząd w Polsce 

wdrożył Pracownicze Plany Kapitałowe

Komunikat w sprawie wykazu Punktów Wydawania 
Tabletek Jodowych w Gminie Janów Lubelski

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubelskiego przekazujemy Państwu listę punktów dystrybucji jodku potasu na 
terenie naszej gminy. Przypominamy, że  tabletki  jodowe  dla naszych mieszkańców są już w naszej gminie.

W razie wystąpienia zagrożenia  tabletki te będą wydawane mieszkańcom w wyznaczonych miejscach  
niezależnie od miejsca  zamieszkania. Do tego momentu punkty wydawania jodku potasu pozostają nieczynne.

Lista miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu ( stan na dzień 21 października) :
1.   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina" ul. J. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski
2.   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ZDROWIE" s. c. ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
3.   Niepubliczny ZOZ Centrum Medyczne ,,Ani – Med.” ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski
4.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim ul. ks. Skorupki 11, 23-300 Janów Lubelski
5.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej, Biała Druga 142, 23-300 Janów Lubelski,
6.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych Momoty Górne 23, 23-300 Janów Lubelski,
7.   Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążku Ordynackim Łążek Ordynacki 18, 23-300 Janów Lubelski

Istotne jest to , że w przypadku zagrożenia istnieje możliwość odbioru tabletek dla wszystkich domowników 
przez jedną osobę dorosłą. Pozwoli to uniknąć tłumu i usprawni wydawanie leku.

Podkreślamy!!! Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura, która stosowana jest na 
wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Sytuacja  zagrożenia jest na bieżąco 
monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

UWAGA !!! Jodek potasu powinno się stosować tylko w przypadku realnego zagrożenia.  Nie ma potrzeby i 
absolutnie nie powinno się go brać na własną rękę i bez wskazań medycznych.

Tak, jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek 
obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy 
skonsultować się z lekarzem.

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego jest 
wyróżnieniem okolicznościowym dla tych, którzy przyczynili 
się do rozwoju województwa, działalności społecznej oraz 
zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami Województwa 
Lubelskiego.

Takim medalem został uhonorowany  Krzysztof Kołtyś – 
Burmistrz Janowa Lubelskiego podczas gali „Europejski 
Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich”, która odbyła 
się 28 października br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

„Dziękuję Zarządowi Województwa Lubelskiego za ten 
medal, który jest dla mnie dużym wyróżnieniem i dedykuję go 
wszystkim moim współpracownikom” – podkreśla Burmistrz 
Krzysztof Kołtyś – dodając „to dzięki tym ludziom, z którymi 
współpracuje na co dzień, w dużej mierze nasza gmina może się 
rozwijać poprzez realizacje inwestycji, przedsięwzięć, zadań”.

Takie wyróżnienie to również motywacja do dalszej pracy i 
rozwoju naszej gminy Janów Lubelski, co z tym się wiąże 
rozwoju naszego województwa lubelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Burmistrz Krzysztof Kołtyś 
odznaczony  medalem Pamiątkowym 

Województwa Lubelskiego 

Uwaga!!! Ważny komunikat w sprawie 
zakupu węgla po preferencyjnych cenach!!!

Prosimy, by mieszkańcy, którzy zapisali się na 
listę osób/gospodarstw domowych deklarujących 
chęć zakupu węgla po preferencyjnych cenach 
złożyli wniosek o zakup preferencyjny paliwa 
stałego. Zapis na liście był potrzebny do wstępnego 
oszacowania zapotrzebowania gminy na ilość 
węgla. Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie 
brany będzie pod uwagę złożony i zweryfikowany 
wniosek.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/kup-
preferencyjnie-wegiel-od-gminy-janow-lubelski

Od lewej: nadkom. Michał Sawicki, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Inspektor Andrzej Mioduna

Pierwsza od lewej: Justyna Kędra - Łukasiewicz
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"I zawsze zwycięstwo musiało ich być" pod takim 
tytułem odbyło się 25 września br. widowisko muzyczno-
filmowe w Janowskim Ośrodku Kultury. Widowisko 
muzyczno-filmowe dedykowane pamięci Hieronima 
Dekutowskiego "Zapory" i jego podkomendnych 
w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonato” 
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie WEST.

Program widowiska  by ł   a r tys tyczno-
dokumentalną opowieścią o życiu i szlaku bojowym 
tytułowego bohatera. Hieronim Dekutowski 
prawdopodobnie walczył z Niemcami już w kampanii 
wrześniowej, wśród obrońców Lwowa.

Projekt powstał w 2019 r. Był efektem współpracy 
między Instytutem Pamięci Narodowej, a zespołem 
wokalno-aktorskim „Sonanto”, detykowany na 70. 
rocznicę rozstrzelania Hieronima Dekutowskiego i 
jego najbliższych podkomendnych. Premiera 
widowiska miała miejsce w  2019 r. Dalszą trasę 
koncertową przerwała w 2020 roku pandemia. Do 
koncepcji powrócono w 2022 roku, dzięki wsparciu 
uzyskanemu ze środków Ministerstwa Obrony 
Narodowej na organizację kolejnych wydarzeń, a 

także pozyskaniu zgody na prezentację widowiska od jego 
producenta – Instytutu Pamięci Narodowej.  Dzięki temu 
pierwsze z wydarzeń, planowanych na lata 2022 i 2023 
odbyły się w Zamościu i Janowie Lubelskim.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem 
Starosty Janowskiego oraz Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: JOK

Widowisko muzyczno – filmowe pamięci Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

Pasja, talent i oryginalność – tak można podpisać 
twórczość Anny Brankiewicz z Potoka Wielkiego, której 
prace mogliśmy zobaczyć 7 października w Janowskim 
Ośrodku Kultury. Wystawa została zorganizowana przez 
Sławomira Kapronia – pracownika JOK i cieszyła się 
szczególnym zainteresowaniem. Twórczość rękodzieła Pani 

Ani jest wyjątkowa. Widać ogrom pracy, jak również talent 
artystki. Na wernisaż wystawy przybyli znajomi artystki, jak 
również miłośnicy rękodzieła.

Na wystawie mogliśmy dostrzec wiele interesujących 
prace po anioły, szkatułki, obrazy, świąteczne dekoracje, czy 
okolicznościowe kratki.  Wystawa była czynna do 4 listopada. 

Mamy nadzieję, że prace Pani Ani jeszcze nie raz będziemy 
mogli podziwiać.

Artystce życzymy sukcesów, rozwoju talentu i pasji, jak 
również więcej wiary w siebie !!!

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Sławomir Kaproń

Rękodzieło w wydaniu Anny Brankiewicz

„Zagubiony”, „O meandrach uczuć”, „O upadkach i 
wzlotach”, „Suma doświadczeń”, „Uskrzydlone nadzieje”, O 
proroku w twoich progach”, „Ból”, „nasze wyspy”, „O 
gonitwie i przygnaniu”, „Służba”, „O utracie tęsknoty”, „Im 
Hosanna Tobie Hossa”, „Podpowiedź”, „Dotyk tęsknoty”, 
„Siódma młodość”, Modlitwa omodlona”, „Nie mów mi..” – 
siedemnaście utworów muzycznych znajduje się na płycie 
Sylwestra Norberta  Bernaciaka „Ja nowy człowiek”. Muzyka 
została napisana do wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana – 
autora wielu tomików poezji, który gościł w Janowie 
Lubelskim na zaproszenie Andrzeja Łukasika.

Poezja śpiewana to rodzaj utworów muzycznych 
napisanych z sercem, wyśpiewanych z duszą. To co nas otacza 
każdego dnia, szum wiatru, powiem słów, dźwięk myśli 
zapisanych w zachodach i wschodach słońca. To kończący się 
dzień, to początek nowego dnia, To „ja nowy człowiek” – to 
tytuł płyty Sylwestra Bernaciaka.

W ślad za słowami wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana 
podążają dźwięki muzyki wygrywanej na gitarze. Raz będą to 
słowa nadziei, innym razem tęsknoty. Raz będzie to podróż 
w głąb naszych myśli innym razem podróż sentymentalna do 
naszych wspomnień…

Na długie jesienne wieczory, z nostalgią, dla nas śpiewa 
Sylwester Barnaciak.

Zapraszamy do zakupu płyty do słuchania…
Do posłuchania nowej płyty janowskiego kompozytora 

zaprasza Burmistrz Krzysztof Kołtyś.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Na jesienne wieczory nowa 
płyta Sylwestra Bernaciaka

Dyrygentka chóru Parafii Świętej Jadwigi Królowej 
w Janowie Lubelskim - Agnieszka Łukasik Skubis wystąpiła 
w październikowym programie „Szansy na Sukces”.

Agnieszka pochodzi z Zofianki Górnej. Pamiętamy 
Agnieszkę, kiedy występowała z zespołem Janowiacy na 
deskach Janowskiego Ośrodka Kultury, reprezentowała Janów 
Lubelski w Kazimierzu nad Wisłą.

W niedzielę 30 października wystąpiła w  Szansie na 
Sukces z udziałem zespołu Piersi. Piękny występ Agnieszki 
z pewnością został zauważony przez publiczność i jury.

Obecnie Agnieszka pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Księżpolu, gdzie jest instruktorem muzycznym dzieci 
młodzieży, a także prowadzi zespoły muzyczne zrzeszające 
osoby dorosłe. Jest również dyrygentką chóru, działającego 
przy parafii Świętej Królowej Jadwigi w Janowie Lubelskim. 
Od najmłodszych lat kultywuje regionalną muzykę ludową. Jest 
absolwentką lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Aktywnie działa jako druhna 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogalach (gmina Księżpol, 
powiat biłgorajski). W życiu spełnia swoje marzenia, czyli robi 
to co kocha – śpiewa, gra, pomaga innym jako strażak ratownik 
i dalej chce to robić.

Agnieszce życzymy dalszych sukcesów !!
Dorota Kozdra

Agnieszka Łukasik Skubis w „Szansie na sukces”!
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Ludzkie dłonie rzeźbią teraźniejszości i przyszłość – 
można tak powiedzieć, gdy patrzymy na kościółek Św. 
Wojciecha w Momotach Górnych. 50 lat temu właśnie tutaj 
narodził się nowy rozdział dla parafii.  Powstał nowy 
kościołek wśród szumu drzew, pieśni ptaków, w samym 
środku Lasów Janowskich. Powstało „dzieło serca i rąk” – Śp. 
Ks. Kazimierza Pińciurka.

W niedzielę, 18 września świętowaliśmy Złoty Jubileusz 
powstania parafii Św. Wojciecha w Momotach Górnych.

Zapewne starsi mieszkańcy Momot pamiętają te wszystkie 
prace, które trwały nad budową, wystrojem kościoła. To 
właśnie mieszkańcy wraz z Ks. Pińciurkiem wybudowali ten 
drewniany kościołek, który budzi podziw, zadumę, który jest 
wspomnieniem i zaproszeniem do modlitwy. Przypomnijmy, 
że kościół w Momotach Górnych został w 1938 roku 
wybudowany jako kaplica. Kaplicę rozbudował w 1972 – 
1975 roku Ks. Kazimierz Pińciurek. Sam kierował pracami z 
powodu trudności z uzyskaniem pozwolenia władz 
państwowych na jej rozbudowę. Kościół budowano nocami, 
ks. Pińciurek kierował pracami i sam budował. Podobnie jak 
pracami przy wystroju kościoła, które projektował i sam 
realizował.

Uroczystościom 50 – lecia powstania parafii pw. Św. 
Wojciecha w Momotach Górnych przewodniczył bp 
Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z Biskupem Sandomierskim, 
Mszę św. koncelebrowali proboszcz ks. Kazimierz Sagan oraz 
przybyli kapłani; ks. Kan Tomasz Lis, ks. Kan Waldemar 
Farion, ks. Kan Jacek Staszak, ks. Dariusz Socha (były 
proboszcz parafii Momockiej).

We wspólnej modlitwie uczestniczyli mieszkańcy Momot, 
gminy Janów Lubelski, Poseł Jerzy Bielecki, Starosta Artur 
Pizoń, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Ćwiek, Radny 
Momot Górnych i Momot Dolnych Zenon Bielak z małżonką, 

Dyrektor szkoły Urszula Mierzwa, Sołtysi:  Jerzy Małek, 
Krystyna Ciupak i Antonina Szczepanik oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna. Liturgię wzbogacił chór z parafii Św. Jana 
Chrzciciela pod przewodnictwem Marka Sulowskiego.

Piękny, drewniany kościołek jest miejscem szczególnym 
na mapie naszego życia. Jest świątynią, która była świadkiem 
wielu wydarzeń. Wielu przyjezdnych odwiedza to miejsce, z 

zaciekawieniem słucha historii powstania kościółka.
Ten Złoty Jubileusz to okazja, aby podziękować za 

owocną ewangelizację wszystkim pracującym w tej parafii 
Proboszczom oraz tym wszystkim, którzy stoją na straży 
pielęgnowania historii o tym miejscu…

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Złoty Jubileusz parafii pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych 

Od lewej: Jerzy Bielecki, Artur Pizoń Od lewej: Krystyna Ćwiek, Krzysztof Kołtyś Radny Zenon Bielak z małżonką
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Dnia 1 września  2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 
odbyła się  powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023 
połączona z otwarciem wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Budowa boiska była ważną inwestycją dla janowskiego 
liceum. Prace dotyczące budowy boiska mogliśmy 
obserwować na każdym etapie. Z pewnością posłuży uczniom 
przez wiele lat. Wartość zadania to kwota rzędu 780 tys. Około 
320 ty. zł pochodzi z budżetu Powiatu Janowskiego, 400 tys. zł 
to dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
z Ministerstwa sportu i Turystyki w ramach programu 
„Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – edycja 2021”. Pozostała kwota to dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 
2020. Natomiast gmina Janów Lubelski oddała Powiatowi 
Janowskiemu na budowę boiska do bezpłatnego używania 
teren o powierzchni 110 m2.

Na powiatową inaugurację roku szkolnego 2022/2023 
połączoną z otwarciem wielofunkcyjnego boiska sportowego 

przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki,  
Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Ryszard Majkowski, 
Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Lubelskiego 
Kuratorium Oświaty – Grażyna Dziechciarz  reprezentująca 
Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Proboszcz 
Parafii Św. Jana Chrzciciela ksiądz kanonik -Tomasz Lis, 
Starosta Powiatu Janowskiego - Artur Pizoń,  Przewodniczący 
Rady Powiatu – Sławomir Dworak, Skarbnik Powiatu - 
Barbara Fuszara , Sekretarz Powiatu- Grzegorz Krzysztoń, 
Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś oraz Radni 
Powiatu, dyrektorzy oraz kierownicy instytucji i placówek 
oświatowych.

Otwarcia uroczystości, jak również przywitania 
zaproszonych gości dokonała Dyrektor Wiesława Dyjach, 

jednocześnie dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do 
budowy boiska wielofunkcyjnego: samorządom, instytucjom, 
wykonawcy, projektantom.

Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz 
poświęcenia obiektu sportowego, którego dokonał ks. kan. 
Tomasz Lis.

Dodajmy, że  uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego 
boiska uświetniły występy artystyczne, taneczne, sportowe 
uczniów. Ten dzień z pewnością zostanie na długo 
zapamiętany – 1 września to  data rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego, a także rocznica wybuchu drugiej wojny 
światowej.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 

Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 

W dniu 2 września w Zespole Szkół w Janowie 
Lubelskim odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku 
Szkolnego 2022/2023. O godzinie dziewiątej rozpoczęła ją 
Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, której 
przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz. 
Następnie odbył się pochód z Sanktuarium do rzeźby 
Wincentego Witosa, gdzie oddano hołd patronowi szkoły, 
poprzez złożenie kwiatów pod jego pomnikiem. Przy 
wejściu do hali przecięto wstęgę, co było symbolicznym 
gestem otwarcia tego obiektu sportowego. Tuż po tym 
Proboszcz Parafii, Kustosz Sanktuarium Ksiądz Tomasz Lis 
poświęcił halę sportową. Współorganizatorami wydarzenia, 
obok szkoły-gospodarza, był Lubelski Kurator Oświaty oraz 
Starosta Janowski.

Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk rozpoczęła 
uroczystość od powitania osób zaproszonych. W murach 
nowo powstałej hali sportowej pojawili się znamienici 
Goście: Pan Poseł Jan Łopata, Wojewoda Lubelski Pan Lech 
Sprawka, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki Pan 
Radosław Brzózka, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju 
Edukacji Pan Tomasz Pitucha, Starosta Janowski Pan Artur 
Pizoń, Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś. 

Pani Kurator serdecznie powitała również Panią Dyrektor 
Zespołu Szkół – Teresę Biernat, nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Złożyła życzenia sukcesów w nowym roku 
szkolnym, owocnych działań edukacyjnych i zachęty do 
nieustającej, życzliwej współpracy między rodzicami 
a pracownikami oświaty, w imię dobra młodego pokolenia.

Poszczególne przemówienia obfitowały w życzenia 
pomyślnych działań dydaktycznych dla pracowników 
oświa ty  o r az  sukcesów edukacy jnych  d l a  i ch 
wychowanków. Składano także  serdeczne gratulacje 
organizatorom wydarzenia, których starania o budowę hali 
zostały zwieńczone sukcesem. Na ręce Pani Dyrektor zostały 
przekazane symboliczne podarunki, w postaci nowych piłek, 
pamiątkowych albumów i dyplomów uznaniowych.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna – 
montaż muzyczno-słowny przygotowany przez nauczycieli i 
uczniów Zespołu Szkół. Tuż po nim wystąpili zapaśnicy 
z Janowskiego Ludowego Klubu Sportowego Olimp 
w Janowie Lubelskim, prezentując widowiskowy pokaz 
chwytów i walk zapaśniczych.

Pani Dyrektor Biernat podziękowała wszystkim osobom, 
które wspierały inicjatywę i przyczyniły się do powstania 
hali. Kończąc uroczystość, zaprosiła gości na poczęstunek, 

spotkanie poinauguracyjne oraz poprosiła o wpisy do księgi 
pamiątkowej. Nie zabrakło także wyrazów wdzięczności od 
Grona Pedagogicznego ZS, którego delegacja ciepłymi, 
wzruszającymi słowami wyraziła uznanie dla swojej 
przełożonej za trud pracy, oddanie i serce otwarte na 
potrzeby szkoły.

Całe wydarzenie miało podniosły charakter. Obecność 
przedstawicieli władz i innych szacownych Gości uświetniła 
ten dzień, tak wyjątkowy dla całej społeczności szkolnej 
Zespołu Szkół.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie 
Lubelskim trwała 2 lata. Wartość całej inwestycji to kwota 
ponad 7,6 mln. zł. Finansowana ze środków własnych 
Powiatu Janowskiego w kwocie ponad 183 tys. zł., środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w kwocie prawie 3,8 mln. zł. oraz 
dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie około 3,2 mln. 
zł. - z czego połowa to dotacja a połowa to pożyczka, a także 
dofinansowana ze środków budżetu gminy Janów Lubelski 
w kwocie 500 tys. zł.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2022/2023 i otwarcie hali w Zespole Szkół
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W ramach projektu „Stop przemocy w Gminie Janów 
Lubelski” w przedszkolach z terenu Gminy  we wrześniu i 
październiku 2022 roku odbywa się kampania profilaktyczna 
pt. „Emocje oczami dziecka”.  Cykl spotkań adresowany jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia z dziećmi są 
zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie 
Lubelskim w ramach programu osłonowego „Wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i sfinansowane przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkania 
z dziećmi prowadzone są przez specjalistów z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Janowie Lubelskim i mają na celu wspomaganie 
rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej 
i emocjonalnej oraz kształtowania pozytywnych postaw 
i rozpoznawania emocji. Dzieci uczą się rozpoznawać 
i wyrażać emocje, a także radzić sobie z nimi. Specjaliści 
prowadzą zajęcia edukacyjne w formie zabaw i gier 
dostosowanych do tematyki zajęć i wieku dzieci. Na 
spotkaniach wszystkie dzieci nagradzane są upominkami 
i słodyczami. Zaplanowany cykl spotkań pozwoli dzieciom 
zrozumieć swoje emocje, poprawnie je nazywać i zachowywać 
się w sposób społecznie akceptowalny. Dzieci, które opanują te 
umiejętności mają większe zaufanie do siebie, rośnie ich 
poczucie własnej wartości i potrafią także rozpoznawać 
i zrozumieć zachowania innych osób. W związku z tym łatwiej 
nawiązują różnorodne relacje społeczne, a także lepiej sobie 
radzą w trudnych sytuacjach.

Anna Ułanowska

W piątek 23 września 2022 r. w naszej szkole miało miejsce 
ciekawe wydarzenie – Piknik Edukacyjny z PROJEKTOREM. 
Piknik realizowany był w ramach Programu PROJEKTOR. 
Projektor to wolontariat studencki. To ogólnopolski Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego 
realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.  
Celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi 
w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, 
odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno 
w studentach, jak i w uczestnikach projektów. Wolontariuszami 

w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych 
uczelni na terenie całego kraju.

To duże wydarzenie w naszej szkole, to promocja szkoły, 
a zarazem ciekawa i atrakcyjna dla naszych uczniów forma 
zdobywania wiedzy.

Piknik rozpoczął się o godz. 9.00. Uczniowie uczestniczyli 
w pięciu zajęciach warsztatowych z różnych dziedzin nauk 
ścisłych: Kryminalistyka, Robotyka, Zagadki Matematyczne, 
Edukacja Finansowa, Warsztaty z Edukacji Żywieniowej.

Każde zajęcia trwały 45 min, grupy wymieniały się 
rotacyjnie.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu studentów wolontariuszy 
nasi uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoje wiadomości 
w zakresie ciekawych dziedzin nauk ścisłych poprzez działanie, 
doświadczanie i obserwację. Warsztaty rozwijały umiejętności 
i zainteresowania dzieci.

W imieniu naszych uczniów, dyrekcji i nauczycieli 
dziękujemy wszystkim studentom-wolontariuszom, Pani Lidii 
Śmigiel  koordynatorowi  Pikników Edukacyjnych 
z PROJEKTOREM, Panu Kamilowi Wrzosowi Dyrektorowi 
Programowemu i Pani Dominice Flis-Siwek.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej 

Piknik Edukacyjny z PROJEKTOREM w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej Drugiej

Stop przemocy w gminie Janów Lubelski – „Emocje oczami dziecka”

Wspólne czytanie, granie w planszówki i plastyczna 
twórczość, teatrzyk kamishibai, projekcja filmu, czytanie na 
dobranoc. To wszystko w ramach Nocy z Biblioteką, która 
odbyła się w sobotę 1 października w Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim.
Ta nietypowa akcja organizowana jest  co roku przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Biblioteki 
Narodowej, z udziałem współorganizatorów – Fundacji 

ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
a także licznych partnerów i patronów, zawitała w 
tym roku również do naszego miasta. W programie 
była  „Powieść z okienka” warsztaty plastyczno-
literackie z teatrzykiem Kamishibai. Dla dzieci 
w wieku 5-9 lat, oraz gry planszowe pt. „Komu się 
powiedzie? Pograjmy razem” – dla uczestników od 
3 do 99 lat, czyli każdego, kto lubi planszówki oraz  
„Czytanki-usypianki” – czytanie na dobranoc. Dla 
wszystkich, który nie potrafią zasnąć bez książki.

Pracownicy biblioteki dziękują czytelnikom za 
zaangażowanie i już zapraszają na następną Noc 
Bibliotek.

 Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum Biblioteki 

NOC BIBLIOTEK „To się musi powieść” w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim 
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Urodzonyy we Francji ciągle czuje się Polakiem. Jego 
dziadek pochodzi z Momot Dolnych, jego babcia była 
pochodzenia Ukraińskiego. Dziadkowie wrócili do Polski, do 
Momot przed drugą wojną światową z powodu choroby 
dziadka, który zmarł w 1948 roku. Tato Frederica wyjechał  
z Polski do Francji w latach 60 – tych.  We Francji poznał moją 
mamę także Polkę, która pochodzi z Pysznicy – opowiada 
Frederic. Do tej pory mieszkają w Mortcerf.

Pomimo faktu, że urodziłem się  we Francji,  od zawsze 
interesowałem się polską tradycją, kulturą  i historią. Od 
małego dziecka ciągnie mnie do Momot Dolnych – mówi 
w rozmowie Frederic. Pamiętam ten zapach lasu, smak polskiej 
kuchni i opowieści o polskiej historii. Pomimo, że skończył 
szkolę zawodową dziś jest znanym kucharzem, Mistrzem 
Kuchni w znanych restauracjach Paryża i nie tylko. Frederic 
Powęzka to także pasjonat polskiej historii wojskości. Od wielu 
lat kolekcjonuje różne pamiątki i dokumenty dotyczące 
osiągnięć oręża polskiego. Pierwsze eksponaty pochodzą 
z drugiej wojny światowej to bagnety i hełmy, które zostały 
znalezione po wojnie na polach w Momotach. Jego wuj od 
którego dostał wiele pamiątek był żołnierzem I Dywizji 
Strzelców Pieszych we Francji. Frederic jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Kombatantów. Był we francuskim 
wojsku .W swoim domu na strychu urządził prywatne Muzeum 
dotyczące historii Polski.  Jego eksponaty są często 
wypożyczane na różne wystawy dotyczące naszej polskiej 
historii. Sam często bierze udział w różnych uroczystościach 
historycznych we Francji.  Uszyłem sobie mundur w którym 
uczestniczę w uroczystościach  historycznych  w Normandii – 
zaznacza Frederic, gdzie walczyła I Dywizja gen. Maczka. 
Tutaj jest cmentarz żołnierzy polskich. Frederic opowiada, że 
na tych uroczystościach poznał dużo Polaków, kombatantów, 
którzy opowiadali mu jak przeżyli wojnę. Poznał także grupę 
harcerzy z Poznania, którzy przyjeżdżają do Francji, a u 
Fredrica zawsze mogą znaleźć gościnę.  Poznał syna Gen. 

Stanisława Maczka -  Andrzeja Maczka. Frederic jest 
przekonany, że Polacy są większymi patriotami niż Francuzi. 
Polska historia jest bardzo interesująca, warta przekazywania 
kolejnym pokoleniom. Od dziecka interesowałem się historia, 
kultura i polską kuchnia. Sam nauczyłem się języka polskiego – 
wspomina nasz rozmówca.

Historia polski to także tradycja, którą poznał w rodzinnych 
stronach swoich dziadków w Momotach Dolnych. To właśnie 
tutaj od dziecka odnalazł część siebie. To tutaj powraca bardzo 
często i za każdym razem ta „cześć” Polski  ma swoje miejsce 
w pamięci i sercu Frederica. To  polska kuchnia, te jej smak, to 
zapach chleba. W rodzinie Frederica pasja do polskiej kuchni 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W swoim domu 
we Francji również utrzymuje polskie tradycje. Wiele lat 
pracował w restauracjach pod Paryżem, kolejno wyjechał do 
Paryża gdzie w różnicy restauracjach podnosił swoje 
umiejętności kulinarne. Pracował w Bruxelle i był szefem 

kuchnia na cateringu przy filmach (Da Vinci Code, 
Dunkerke...),także przez 5 lat w PSG, gotował dla Ministrów 
i Prezydentury Francuskiej, czy dla polskiej delegacji 
Prezydenckiej jak Lech Wałesa, czy Andrzej Duda.

Po kilku latach wyjechał do Normandii, tam kupił stary 
młyn, który przerobił wraz z swoją żoną na restauracje 
zachowując jego naturalny wygląd. Jak wspomina przez dwa 
lata organizowaliśmy polskie wieczorki muzyczne w naszej 
restauracji, współpracowaliśmy z restauracją z Modliborzyce 
(Biała Róża ), w której to robiliśmy  natomiast wieczorki 
francuskie w Modliborzycach.

Pracował także w Afryce w Guinea Conakry przez 
6 miesięcy, w Marrakechu przez 4 lata. Wszędzie w swoim 
menu miał polskie danie, które jak mówił były smakołykami 
dla innych.

„W mojej restauracji często bywają polskie dania: jak żurek, 
pierogi, bigos, barszcz, śledzik, pierś z gęsi, zrazy czy słodkości 
jak sernik – opowiada Frederic – zaznaczając „chciałem, aby 
Francuzi poznali polską kuchnie, polską tradycję. Co roku, na 
Boże Narodzenie w mojej restauracji była choinka i szopka 
z Krakowa”.

Tutaj w Momotach pozostały wspomnienia. Lata 
dzieciństwa, młodzieńcze, czy dorosłe życie. Za każdym razem 
kiedy przyjeżdża do Polski na nowo ją odnajduję, na nowo 
poznaje.  Wracając do Francji mówi do znajomych „niebawem 
przyjdę, do zobaczenia”.

Tekst : Dorota Kozdra
Foto: archiwum Frederica Powęzka

Tam gdzie mam swoje korzenie, tam z sentymentem 
powracam  do Momot Dolnych – opowiada Frederic Powęzka 

„III Mistrzostwa Grzybobrania w Lasach Janowskich 
2022” – to szczególne wydarzenie połączenia smaku, relaksu i 
muzyki. Organizatorem jest Nadleśnictwo Janów Lubelski na 
czele z Nadleśniczym Waldemarem Kuśmierczykiem, 
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Janowie 
Lubelskim z Dyrektor Elżbietą Kurzyna oraz Janowski 
Ośrodek Kultury z Dyrektorem Łukaszem Drewniakiem.

Tegoroczne grzybobranie potwierdziło fakt, że w naszych 
lasach jest mnóstwo grzybków, grzybów. Kosze pełne tych 
smakołyków mogliśmy podziwiać 25 września br. podczas 
tegorocznych Mistrzostw Grzybobrania. Podajemy 

zwycięzców:
 I miejsce: Pan Paweł (z największą liczbą regulaminowych 

grzybów – 16,96 kg)
 II miejsce: Pan Wiesław (z niewiele mniejszą wagą 

grzybów - 16,02 kg)
 III miejsce: Pan Robert (z równie pokaźnymi 14 kg 

grzybów)
Dodatkowa kategoria, grzyba o największej średnicy 

kapelusza. Tutaj mistrzem był Pan Wiesława, który zajął II 
miejsce w podstawowej klasyfikacji. Jego okazały borowik 
mierzył aż 33 cm.

Ponadto nagrodę specjalna otrzymał Pan Mirosław, za 
bardzo dokładne oczyszczenie grzybów. Oprócz podziwiać 
koszy pełnych skarbów janowskiego lasu, mogliśmy posłuchać 
występu Olek Orkiestry i młodych artystów z JOK. Dzieci 
mogły wziąć  udział w warsztatach stolarskich „Z miłości do 
drewna”. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo groźnej dla 
zdrowia pomyłki, wzorem lat ubiegłych pracownicy PSSE w 
Janowie Lubelskim przygotowali wystawę grzybów pt. „Poznaj 
Grzyby- unikniesz zatrucia”. Celem wystawy było 
upowszechnienie wiedzy nt. grzybów jadalnych, niejadalnych, 
trujących oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego 
grzybobrania.

Nadmieńmy, że Dzień przed Grzybobraniem odbył się 
także „V Rowerowy Rajd na Orientację – Lasy Janowskie 
2022” którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie 
Bike Club Janów Lubelski

Tekst: Dorota Kozdra, foto: nadesłano

Grzybobranie i grzybów smakowanie
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Lat 48, 15, 3, czy roczek. Dzieci, kobiety, mężczyźni, 
rodziny. To oni 3 października 1942 roku w miejscowości 
Pikule ponieśli tragiczną śmierć. Tego dnia wymordowano 
niemal całą miejscową ludność. Przeżyła jedna osoba, i Ci, 
których w tym czasie nie było w domu. Wśród 52 
zamordowanych było 22 dzieci.  Dzisiaj te zamordowane 
dzieci byłyby starszymi osobami. Zapewne każde z nich 
miałoby swoje rodziny, swój dom, swoje wspomnienia 
I życie…

80 lat temu… w czasie wojny zostali pochowani 
w zbiorowej mogile, na brzegu lasu. Jesienią 1944 roku, ich 
ciała zostały przewiezione na janowski cmentarz. Tam 
spoczywają w zbiorowym grobie.  Tu, w Pikulach na 
pamiątkowej tablicy, Ich nazwiska, ich los dla nas 
współczesnych są znakiem historii, o której trzeba pamiętać. 
Ich nazwiska w pamięci przywołują obraz tamtych wydarzeń  
- odgłos pocisków i widok płonących domostw.

Dnia 2 października br. odbyły się obchody 80. rocznicy 
pacyfikacji wsi Pikule. Podczas homilii wygłoszonej przez ks. 
Kan Tomasza Lisa usłyszeliśmy o tym, że pamięć o tym 
wydarzeniu jest dla potomków rodzin zamordowanych 
tragicznym wspomnieniem, a miejsce ich śmierci to miejsce 
które do nas współczesnych mówi słowami Adama 
Mickiewicza „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie 
zapomnij o mnie…”

Za udział w uroczystości, wszystkim zebranym 

podziękował Burmistrz Krzysztof Kołtyś, 
zwracając uwagę, że pamięć o tym wydarzeniu 
powinna być przypominana każdego roku. Na 
temat pacyfikacji innych miejscowości na 
terenie naszego Powiatu mówiła Dyrektor 
Muzeum Regionalnego Barbara Nazarewicz, 
wymieniając: Potok Wielki, Kalenne, Momoty 
Górne. Zaznaczając „3 października 1942 r. 
w sąsiadujących ze sobą wioskach Gwizdów 
i Kalenne – gmina Modliborzyce oraz Pikule 
gm. Kawęczyn pojawiła się t.zw. pozorowana 
banda. Byli to fałszywi partyzanci ubrani 
w stroje cywilne. Mówili po polsku i prosili 
o jedzenie i przewodników. Nie podejrzewający 
niczego  mieszkańcy  Pikul  nakarmil i 
przybyszów i wskazali im drogę. Była to prowokacja. 
Bowiem zaraz za fałszywymi partyzantami, oddział 
Wermacht, najprawdopodobniej składający się z sowieckich 
żołnierzy formacji ochotniczych Ostlegionen, wmaszerował 
do wsi. Zginęły 52 osoby w tym 13 dzieci i 17 kobiet. 
Wszystkie zabudowania spłonęły. Pacyfikacje przeżyła jedna 
osoba -  Andrzej Stolarz. Ocaleli tylko ci, których nie było 
w domach”

Przedstawiciele samorządów, parlamentu, instytucji 
oddali hołd i złożyli wieńce. Wśród nich: Poseł Jerzy Bielecki 
z Kierownikiem Biura Janem Czaja, Starosta Janowski Artur 

Pizoń wraz z  Sekretarzem Powiatu Grzegorzem 
Krzysztoniem, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof 
Kołtyś wraz z Zastępcą Czesławem Krzysztoniem 
i Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Ćwiek, Dyrektor 
Muzeum Barbara Nazarewicz wraz z Agnieszką Fac – 
pracownikiem Muzeum, Harcerze na czele z Piotrem Makiem 
oraz Harcerze Czerwone Kły, Radny Rady Miejskiej Bogdan 
Startek, przedstawiciele Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Warte pełnili harcerze 7 Środowiskowa Drużyna 
Starszoharcerska „Zielone Szeregi”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

80. rocznica pacyfikacji wsi Pikule

Jest współautorką i autorką wielu książek i artykułów 
dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku. 
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki na 
podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów 
Ordynacji Zamojskiej 1589 – 1806”. Od 2020 roku jest 
dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie i redaktorką 
gminnego kwartalnika „U źródła”.

Dnia 13 października br. gościła w Muzeum Regionalnym 
w Janowie Lubelskim z autorską wystawą „W świecie ikon” – 
Agnieszka Szykuła – Żygawska. Prezentowane ikony zostały 
przedstawione publiczności po raz czwarty. Wcześniej były 
prezentowane w Zamościu i Krasnymstawie.

Podczas prezentacji  autorka opowiedziała jak powstają 

ikony, ile czasu i jakimi technikami pisze się, a nie maluje 
ikony. Każda z nich to prawdziwe dzieło sztuki. 
Uczestniczący w wernisażu byli zachwyceni prezentowanymi 
pracami.

Gratulujemy autorce wystawy oraz tej pięknej pasji 
i talentu.

Dodajmy, że dr Agnieszka Szykuła – Żygawska jest m.in. 
autorką książki „Od Karola Burzyńskiego do Michała 
Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2 poł. XVIII wieku 
w Ordynacji Zamojskiej” – dotyczącej naszego janowskiego 
Sanktuarium.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Elżbieta Iwankiewicz, Piotr Widz

O ikonach Agnieszki  Szykuła – Żygawskiej na wystawie w Muzeum Regionalnym
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W wyjątkowej uroczystości Złotych 
Godów, mającej miejsce dnia 18 października 
b r .  w Janowskim Ośrodku  Kultury , 
uczestniczyły pary małżeńskie, które 50 lat 
temu wstąpiły w związek małżeński. Urząd 
Miejski w dowód społecznego uznania dla 
trwałości małżeństwa i rodziny, wystąpił do 
Prezydenta Rzeczypospolitej o wyróżnienie 
par małżeńskich z naszej gminy, którym 
zostały przyznane medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

To oni przeżyli cynową (10 rocznica ślubu), 
porcelanową (20 rocznica), perłową (30 
rocznica), rubinową (40 rocznica małżeńska) 
i złotą (50 rocznica ślubu). Przeżyli tyle lat, 
miesięcy, tygodni, dni i chwil… dzisiaj 
pozostały piękne wspomnienia. Te wszystkie 
lata przeżyli w zdrowiu, chorobie, smutku 
i radości. Są jak dwie nitki splecione w tkaninie 
życia: każda ma swój kolor i przeznaczenie, ale 
wspólnie tworzą jeden jedyny wzór …miłości

Dziś, Nasi Jubilaci mają na twarzy  tak 
wiele zmarszczek, siwe włosy, zmęczone oczy, 
ale pełne radości. W tej jednej chwili 
przypominają sobie to sakramentalne tak 
i słowa małżeńskiej przysięgi.

W  s ł o w a c h  p r z y w i t a n i a  D o r o t a 
Walikowska – Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, zaznaczyła, że „50 lat temu 
wypowiadając sakramentalne „tak” z ufnością 
przyrzekaliście sobie dzielić razem dobre i złe 
chwi l e .  J e s t e ś c i e  wzorem i  p i ęknym 
przykładem dla młodych pokoleń wstępujących 
w związek małżeński”. W dalszych słowach 
życzeń, już od Burmistrza Krzysztofa 
Kołtysia, była mowa o wspólnych latach 
przeżytych na dobre i na złe, przeżytych ze 
w z a j e m n y m  s z a c u n k i e m ,  w  t r o s c e 
o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, 
w trosce o dobre wychowanie dzieci i ich 
przyszyły los.

Jubileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego - Złote Gody 
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Formę serdecznych życzeń miały również 
występy przedszkolaków z Przedszkola nr 3 
oraz Lenki Tylus. Barwne słowa tekstów 
piosenek wprowadziły dostojnych Jubilatów 
w nastrój zadumy i refleksji. Jak śpiewała 
Lena to "czas nas uczy pogody, Zaplącze drogi, 
pomyli prawdy, Nim zboże oddzieli od trawy. 
Bronisz się, siejesz wiatr, Myślisz jestem tak 
młody...".

W klimacie sentymentalnego nastroju 
dokonano odznaczeń. Burmistrz Janowa 
Lubelskiego Krzysztof Kołtyś wręczył Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 37 parom. 
Byli  to:  Jadwiga i  Edward Baryccy, 
Katarzyna i Ryszard Bieleccy, Krystyna i Jan 
Bogóccy, Henryka i Jan Ciupakowie, Maria 
i Tadeusz Drewniakowie, Zofia i Henryk 
Dumowie, Władysława i Józef Dyjachowie, 
Danuta i Marek Dziadoszowie, Janina 
i Izydor Flisowie, Bernarda i Edward 
Giżkowie, Maria i Ryszard Górowie, Teresa 
i Stefan Jargiłowie, Janina i Zbigniew 
Jaskowiakowie, Alina i Stefan Kapicowie, 
Jan ina  i  S tan i s ław Krawczykowie , 
Władysława i Euzebiusz Krzaczkowie, 
Teresa i Stanisław Kudukowie, Zofia 
i Eugeniusz Kusowie, Alina i Bogdan 
Kuśmierczykowie, Danuta i Eugeniusz 
Kuźniccy, Apolonia i Tadeusz Małkowie, 
Gabriela i Henryk Szkutnikowie, Wanda 
i Stanisław Mrozowie, Marta i Czesław 
Muchowie, Henryka i Stanisław Nosalowie, 
Czesława i Tadeusz Nowiccy, Bogumiła 
i Ryszard Pieniakowie, Stanisława i Tadeusz 
Pikulowie, Marianna i Andrzej Ponczkowie, 
Krystyna i Marian Sołtysowie, Helena 
i Franciszek Sowowie, Anna i Marian 
Sowowie, Bożena i Stanisław Stelmachowie, 
Czesława i Ludwik Sulowscy, Teresa i Stefan 
Turkowie, Anna i Zygmunt Tylusowie, 
Elżbieta i Zygmunt Wasilewscy, Krystyna 
i Stanisław Wojtanowie, Anna Przychodzeń – 
Woś i Zbigniew Woś.Oprócz medali Jubilaci 
otrzymali  kwiaty i  pamiątkowe l isty 
gratulacyjne.

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Koło Pszczelarzy Ziemia Janowska dnia 18 września br. 
obchodziło 65 lat swojej działalności oraz świętowało 5-lecie 
nadania sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w janowskim 
sanktuarium, gdzie zebrali się zaproszeni goście: z 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, poczty 
sztandarowe z okolicznych kół pszczelarskich oraz pszczelarze 
wraz z rodzinami.

Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Kopeć, wikariusz, zaś 
homilię wygłosił ks. Piotr Niewrzałek, wikariusz parafii. 
Eucharystia sprawowana była przy relikwiach św. Ambrożego 
patrona pszczelarzy, które od dwu lat są obecne w janowskiej 
świątyni.

Pszczelarskie świętowanie było podziękowaniem za lata 
działalności koła oraz jako podziękowanie za tegoroczne 
miodobranie. Jak podkreślał Józef Łukasik, prezes Koła 
Pszczelarskiego Ziemia Janowska, obecna gospodarka 
pasieczna i działalność pszczelarzy to kontynuacja 
wielowiekowej tradycji hodowli pszczół i pszczelarstwa na 
terenach janowskich. W wielu rodzinach pszczelarstwo to pasja 

i zajęcie kultywowane od pokoleń, gdzie tajemnice 
gospodarowania i hodowli pszczół przekazywane są z 
pokolenia na pokolenie. – Jako nasz dar z okazji obchodzonego 
jubileuszu złożyliśmy w janowskim sanktuarium ornat ze św. 
Ambrożym, naszym patronem, dziękując mu za opiekę nad 

naszymi pasiekami i prosząc, by z każdym rokiem przymnażał 
nam miodu w myśl przysłowia „Święty Ambroży – miodu 
przymnoży”.

Tekst: Koło Pszczelarzy Ziemia Janowska
Foto: Radosław Skubis

Jubileusz 65 lecia działalności Koła Pszczelarzy Ziemia Janowska

Dnia 1 października 1939 roku zgrupowanie wojsk 
polskich pod dowództwem płk. Tadeusza Zieleniewskiego 
otoczone przez wojska niemieckie i sowieckie złożyło broń w 
Momotach Górnych. To była bardzo trudna, bolesna decyzja 
dla 10 tysięcy żołnierzy, którzy kilka dni wcześniej stoczyli 
zwycięskie bitwy z armiami najeźdźców w Janowie 
Lubelskim, pod Polichną, Godziszowem i Dzwolą. Co roku 
wspominamy tamte tragiczne wydarzenia oddając cześć 
naszym narodowym bohaterom.  W tym roku przypadła 83. 
rocznica Zakończenia Działań Obronnych Zgrupowania płk. T. 
Zieleniewskiego. Uroczystości rozpoczęły się od koncertu 
Marii Lamers, następnie odprawiona została Msza Św. pod 
przewodnictwem ks. Jacka Staszaka, koncelebrowali ks. 
Kanonik Jan Sobczak, ks. Kazimierz Sagan, ks. Tomasz 

Wrona.
Każdego roku  w hołdzie bohaterom tamtych dni, 

organizowane są uroczystości przez Starostwo Powiatowe w 
Janowie Lubelskim. Co roku w uroczystościach uczestniczą 
parlamentarzyści, samorządowcy, Radni Powiatowi i Gminni, 
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, 
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, 
harcerze, mieszkańcy Momot, czy Powiatu Janowskiego, 
poczty sztandarowe.  Hymn Państwowy wygrywa Orkiestra 
Wojskowa z Lublina, a warte przy pomniku pełni 19 Lubelska 
Brygada Zmechanizowana z Lublina.

Każdego roku spotykamy się przy kościółku w Momotach 
Górnych. Gdzie przy pomniku płk. T. Zieleniewskiego 
powiewa biało – czerwona flaga, odczytany jest Apel 

Poległych, jesteśmy świadkami Salwy Honorowej. 
Wygłoszone zostają okolicznościowe przemówienia, po czym 
delegacje składają kwiaty przed pomnikiem płk. T. 
Zieleniewskiego. W pamięci postaje historia tego miejsca, tych 
ludzi, trudnych decyzji i czas umykający czas. Historia 
zapisana na łamach licznych publikacji, otworzona za pomocą 
rekonstrukcji wydarzeń. To właśnie tutaj w Powiecie 
Janowskim powstała Grupa Rekonstrukcyjno – Historyczna 
im. Płk. T. Zieleniewskiego. To właśnie tutaj, na Ziemi 
Janowskiej nie zapominamy o tym wydarzeniu…

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Nadesłano 

W 83. rocznicę zakończenia działań obronnych zgrupowania płk. T. Zieleniewskiego 



Wrzesień - Październik  2022

15.

Dożynki to piękny czas, przepełniony długą tradycją. 
W każdym wykonanym dożynkowym wieńcu widzimy 
ogrom pracy, talentu, promyk słońca i barwy minionego lata.
Każdego roku Dożynki Powiatowe odbywają się w innej 
gminie naszego powiatu. Wspólne świętowanie w tym roku 
odbyło się w naszej gminie, w Janowie Lubelskim. 
Mieszkańcy, samorządowcy, a w szczególności rolnicy 
z siedmiu gmin: Batorza, Chrzanowa, Dzwoli, Godziszowa, 
Janowa Lubelskiego, Modliborzyc i Potoka Wielkiego 
przybyli 8 września do Janowskiego Sanktuarium, aby przed 
obrazem Maryi podziękować za tegoroczne zbiory.

Dnia 8 września  corocznie w Janowskim Sanktuarium 
w Janowie Lubelskim odbywa się doroczny odpust Maryjny, 
w tym roku został on połączony z dożynkami powiatowymi. 
8 września, w kościele katolickim obchodzonym jako 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w kulturze 
ludowej nazywane popularnie Matki Boskiej Siewnej
W tym roku zaszczyt bycia Współgospodarzem, razem 
z samorządem powiatowym, przypadł Gminie Janów 
Lubelski.

Obchody dożynkowe rozpoczął korowód dożynkowy 
w którym zostały zaprezentowane  wieńce dożynkowe i 
chleb niesiony przez Starostę i Strościnę Dożynek. 
Korowód dożynkowy prowadziła Gmina Batorz 

reprezentowana przez mieszkańców Sołectwa 
Aleksandrówka. Starostami była Justyna Wcisło i Roman 
Sokół. Winiec swą symboliką nawiązywał do Parafii, w 
której został wykonany – Parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Aleksandrówce. Gmina Chrzanów 
reprezentowana była przez mieszkańców Chrzanowa 
Pierwszego. Starostami Dożynek byli Mariola i Damian 
Polscy. Niesiony przez nich Wieniec Dożynkowy 

przedstawiał kielich i hostię oraz Pismo Święte. Gmina 
Dzwola reprezentowana była przez cztery delegacje 
i cztery wieńce. Mieszkańców Branewki i Branewki 
Kolonii reprezentowali  starostowie: Bożena i Mieczysław 
Sulowscy. Wieniec dożynkowy miał kształt monstrancji z 
wyeksponowaną, dużą hostią oraz umieszczoną poniżej 
otwartą księgą Pisma Świętego z napisem : „SŁOWO 
BOŻE”. Kolejny wieniec został przygotowany przez 
mieszkańców Kocudzy Górnej z Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w Dzwoli. Starostami byli  Barbara 
i Dariusz Balwierze. Wieniec z obrazem Matki Boskiej, 
wyklejony ziarnami.  Gminę Dzwola reprezentowali także 
mieszkańcy Parafii Św. Józefa Robotnika w Kocudzy. 
Starostowie to: Anna i Wojciech Zięba. Winiec z figurą 
Matki Bożej Ostrobramskiej. Czwarty winiec z gminy 
Dzwola został wykonany przez mieszkańców Parafii 
Maksymiliana Marii Kolbe w Krzemieniu, Starostwami 
była Marzena Madej i Roman Góra. Winiec reprezentował 
kielich wykonany z rogożyny i kłosów pszenżyta, ozdobiony 
ziarnami grochu i kwiatami z pestek dyni pomalowanymi na 
złoto.

Gminę Godziszów reprezentowały trzy delegacje. 
Mieszkańcy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Godziszowie, Starostami byli: Maria i Stanisław 
Moskowicz. Winiec z kielichem i hostią. Kolejny wieniec 
z gminy Godziszów  wykonali mieszkańcy Parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Andrzejowie. Starostowie to: 
Barbara i Andrzej Golec. Winiec z Kielichem i Hostią, które 
są symbolem Krwi i Ciała Pana Jezusa.

Trzeci wieniec z gminy Godziszów wykonali 
mieszkańców Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Wólce Ratajskiej. Starostowie to: Joanna Fac i Adam 
Gałus. Wieniec z kielichem. Nad którym został umieszczony 
krzyż, przypominający o niezłomnej wierze rolników. Biały 
różaniec podkreślał, iż Maryja zawsze czuwa nad ciężka 
pracą rolnika.

Gminę Modliborzyce reprezentowali mieszkańcy 
Sołectwa Wierzchowiska Drugie. Starostowie to: Barbara 
Pikula, Marian Breś. Wieniec dożynkowy nawiązywał  do 
tematyki Jubileuszu 100-lecia erygowania Parafii pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach.

Gminę Potok Wielki reprezentowały dwie delegacje.
Pierwsza - mieszkańcy Woli Potockiej (pod 

Stawkami) i Potoka Wielkiego (cz. II).  Starostowie: 
Justyna Miękina i Grzegorz Rachwał. Wieniec dożynkowy 

wykonany został w kształcie płomienia symbolizującego 
gorącą miłość Boga do Człowieka oraz miłość rolnika do 
ziemi. Drugi wieniec z gminy Potok Wielki - wykonany 
został przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Starostowie to:  Małgorzata Cieślak,  Andrzej 
Chmieliński. Wieniec Dożynkowy tej reprezentacji  
wykonany został w kształcie korony zwieńczonej krzyżem.
Korowód zamykały wieńce przygotowane mieszkańców 
z Gminy tegorocznych Gospodarzy czyli gminy Janów 
Lubelski. Pierwszy wieniec wykonali mieszkańcy Parafii 
Św. Wojciecha w Momotach Górnych. Starostami była 
Danuta i Mieczysław Sokalowie. Wieniec dożynkowy 
przedstawiał Starostów niosących chleb w podziękowaniu 
za udane zbiory. Ostatni czternasty wieniec wykonany 
został przez członkinie Zespołu Janowianki z udziałem 
kobiet ze Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego. 
Starostami Dożynek Powiatowych była: Magdalena 
i Marian Kolasa. Wieniec dożynkowy przedstawiał Krzyż 
i Biblię na łuku wykonanym z kłosów pszenicy.

Przed uroczystą Mszą Świętą głos zabrali gospodarze 
Dożynek Powiatowych: Burmistrz Krzysztof Kołtyś 
i  S t a r o s t a  J a n o w s k i  A r t u r  P i z o ń .  W i m i e n i u 
parlamentarzystów głos zabrał Jerzy Bielecki Poseł nsa Sejm 
RP. List okolicznościowy Marszałka Województwa 
Lubelskiego odczytał Ryszard Majkowski Radny 
Województwa Lubelskiego.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, 
której  przewodniczył  bp Krzysztof  Nitkiewicz. 
Koncelebrowali ks. kan. ks. Tomasz Lis, proboszcz parafii 
oraz kapłani przybyli wraz ze swoimi parafianami. Po 
Eucharystii Biskup Ordynariusz poświecił wieńce 
dożynkowe i ziarno siewne. Wyruszyliśmy z korowodem 
dożynkowym po Placu Maryjnym.

Dodajmy, że prezentacji poszczególnych delegacji 
z naszego powiatu dokonał Waldemar Futa. Psalm został 
odśpiewany przez Annę Jaremek i Jolantę Zezulińską. 
Czytania liturgiczne – Waldemar Futa i Krystyna Ćwiek. 
Dary zostały złożone przez Gospodarzy Dożynek: 
Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Starostę Artura Pizonia, 
Starostów Dożynek: Magdalenę i Mariana Kolasa, Harcerzy 
i Młodzież oazową oraz Sławomira Dworaka i Grażynę 
Kuśmierczyk.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dożynki Powiatowo - Dekanalne w Janowie Lubelskim. 
Reprezentacje z poszczególnych gmin

Janowska reprezentacja z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem, pracownikami JOK w Janowie Lubelskim 
Aleksandrem Czarnym Matyldą Michałek oraz starostami dożynek Magdaleną i Marianem Kolasami

Biskup Krzysztof Nitkiewicz

Od lewej: Krzysztof Kołtyś, Artur Pizoń, ks. Tomasz Lis
Od lewej: Jerzy Bielecki, Ryszard Majkowski, 

Krzysztof Kołtyś
Od lewej: Sławomir Dworak, Marcin Sulowski, Zenon Zyśko, 

Bożena Czajkowska, Krystyna Ćwiek
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Ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza 
żydowskiego w Janowie Lubelskim poprzedziły warsztaty na 
temat kultury i historii Żydów w szkołach podstawowych i 
średnich na terenie naszej gminy. Warsztaty zostały 
przeprowadzone przez pracownika Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN.

Ceremonia odbyła się 21 września br. dzięki współpracy 
Janowskiej „ Ławeczki Dialogu” , Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 
Fundacji Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim w ramach 
programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Muzeum 
Polin, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Gminy Żydowskiej 
Wyznaniowej w Warszawie i Lublinie, przedstawiciel 
Marszałka Województwa Lubelskiego, Wicewojewoda 
Lubelski Bolesław Gzik, Poseł Jerzy Bielecki, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk, 
Starostwo Janowskie reprezentował Sekretarz Grzegorz 
Krzysztoń, gminę Janów Lubelski Magdalena Kolasa – 

Kierownik Referatu Organizacyjno Administracyjnego wraz z 
Elżbietą Iwankiewicz  - Kierownikiem Referatu Promocji i 
Rozwoju, Dyrektorzy szkół, Bibliotek  Janowa Lubelskiego i 
Modliborzyc, Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik,   
przedstawiciel Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego 
Radosław Czuba, przedstawiciel Muzeum Regionalnego w 
Janowie Lubelskim, historycy, mieszkańcy Janowa 
Lubelskiego.

Przywitania wszystkich gości dokonał Zbigniew Nita – z 
Janowskiej „Ławeczki Dialogu”. Głos zabrali zaproszeni 
goście: Anna Czerwińska-Walczak – wicedyrektor 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Dyrektor Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński, który 
przypomniał sięgającą połowy XVI w. historię Żydów 
janowskich oraz imię Gerszona – pierwszego Żyda, 
odnotowanego na tych ziemiach, O wadze oznakowania 
miejsca pochówku Żydów janowskich z punktu widzenia 
judaizmu opowiedział Witold Wrzosiński – przedstawiciel 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, dyrektor 
warszawskiego cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej. 

Głos zabrali także wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz 
poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki. W imieniu społeczności 
żydowskiej z Lublina za zaangażowanie upamiętnianie Żydów 
z Lubelszczyzny dziękowała Józefina Ciepiela-Bakall. Justynę 
Flis ze stowarzyszenia „Ławeczka Dialogu” odczytała list od 
Zafriry Malovany Shmukler - przewodniczącej Organizacji 
Żydów z Janowa Lubelskiego w Izraelu.

Kolejno przy tablicy upamiętniającej pokolenia janowskiej 
społeczności żydowskiej położono kamyki pamięci i zapalono 
znicze. Na tablicy w kształcie nawiązującym do macewy 
zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci 
znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki 
nekropolii.

Patrząc na to  miejsce przy ul. Wojska Polskiego, miejsce 
cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim przypominamy, 
tych wszystkich, którzy tutaj żyli, mieszkali, pracowali, uczyli 
się, tutaj byli… Dzisiaj pozostała pamięć zapisana w kulturze 
materialnej, we wspomnieniach, we wspólnej historii. Historii, 
którą przekazujemy kolejnym pokoleniom…

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ceremonia prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskiego

W lesie w pobliżu miejscowości Pikule 
podczas II wojny światowej była ziemianka, w 
której ukrywali się Żydzi. W niej także zostali 
zabici.  Dziś jest to miejsce porośnięte mchem, 
pagórkowate, kiedyś zapomniane, a odkryte 
przypadkiem przez Romana Kałużę – prezesa 
Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. 
Miejsce to napotkał ze starszym Panem podczas 
spaceru po lesie w celu poszukiwaniu grzybów. 
Historia tego miejsca miała swój finał w jego 
upamiętnieniu. Początkowo w 2017 roku zostało 
oznaczone symboliczną drewnianą macewą 
przez Fundacje Zapomniane, kolejno w tym 
roku, dokładnie 4 listopada został odsłonięty 
nagrobek upamiętniający ofiary tego wydarzenia.

W leśnej ziemiance miało się ukrywać 
jedenaścioro Żydów z Modliborzyc. Zostali 
zabici w drugiej połowie 1942 r., a ich ciała do tej pory znajdują 
się w ziemiance: “To było tutaj. Ten, co mi powiedział, 
zaprowadził mnie tu, ja wziąłem łopatki, sprawdzić czy prawdę 
mi mówi. On mówił, że [ukrywający się Żydzi] takie żelazne 
miały fajerki. Te fajerki wykopałem, jakąś kość, i się 
upewniłem, że to tu jest… Tu zostali wybici. To bogaci byli 
Żydzi. Ich było jedenastu, ale siedmiu to jest [tu, w grobie] na 
pewno. […] Mieszkali w ziemiance i w tej ziemiance zostali 
zabici. Siedmiu tu jest na pewno, a jedenastu się ukrywało. To 
byli Żydzi z Modliborzyc, krawce, bardzo bogate. On [znajomy 
pana Czesława] ich znał, bo nosił im jedzenie.” Świadek 
twierdził, że w miejscu tym w przeszłości odkrywano szczątki 
ludzkie. Opis źródłowy pochodzi ze strony Fundacji 
„Zapomniane”.

Jest czwarty listopada 2022 roku, na uroczystość 

upamiętniającą pomordowanych Żydów w 
czasie wojny tutaj w Pikulach przybywają 
przedstawiciele Fundacji Zapomniane, i innych 
organizacji żydowskich, przedstawiciele 
duchowieństwa, samorządów janowskiego i 
modliborskiego, starostwa, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Janów Lubelski, przedstawiciele 
Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim z 
Dyrektor, Gminy Żydowskiej w Warszawie, 
młodzież licealna z Janowa Lubelskiego, 
mieszkańcy. Został odmówiony kadisz oraz 
modlitwa katolicka za zmarłych. Zapalono 
znicze, położono kamyczki.

Dzięki Fundacji  „Zapomniane”, we 
współpracy z Nadleśnictwem w Janowie 
Lubelskim stanął pomnik – macewa z kamienia. 
Dotychczas była tam tylko drewniana macewa i 

słupki wyznaczające teren leśnej kryjówki. Po raz pierwszy 
przy zbiorowej mogile został odmówiony kadisz oraz modlitwa 
katolicka za zmarłych.

Uroczystość upamiętniająca była efektem współpracy z 
Gminą Janów Lubelski, Nadleśnictwem Janów Lubelski, 
Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim oraz I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w 
Janowie Lubelskim.

Nadmieńmy, że dzień wcześniej w Janowskim Ośrodku 
Kultury odbyła się projekcja filmu „Księżyc to Żyd” i spotkanie 
z głównym bohaterem filmu. Natomiast przedstawiciele 
Fundac j i  Zapomniane j  wspó ln ie  z  Janowsk im 
Stowarzyszeniem Ławeczka Dialogu odwiedzili  Cmentarz 
Żydowski w Janowie Lubelskim.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Miało być kryjówką leśną, było zbiorowym grobem 

Zbigniew Nita

Krzysztof Kołtyś, Henryk Jarosz

Ks. Jacek Staszak, Barbara Nazarewicz

Michał Komacki, Wiesława Dyjach, Emilia Żuber, młodzież LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Od lewej: rabin Yehoszua Ellis, bp. Mieczysław Cisło, 
Agnieszka Nieradko (Fundacja Zapomniane) Roman Kałuża, 

Aleksandra Janus (Fundacja Zapomniane)

Zygmunt Stępiński, Bolesław Gzik, 
Anna Czerwińska-WalczakJerzy Bielecki
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Na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim, 22 
września br. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
odnowionego pomnika na grobie przedwojennego policjanta.

Śp. posterunkowy Edward Jezierski był funkcjonariuszem 
Policji Państwowej, który służył na terenie powiatu 
janowskiego. W dniu 22 września 1927 roku w miejscowości 
Godziszów wykonując obowiązki służbowe zginął tragicznie 
podczas próby ujęcia bandytów zagrażających lokalnej 
społeczności. Pogrzeb bohaterskiego policjanta, który 
zgromadził tłumy mieszkańców oraz miejscowe władze, był 
wspaniałą manifestacją miejscowego społeczeństwa dla 
poległego, który stanął w obronie życia i mienia obywateli.

Tak o to na łamach „Ziemi Lubelskiej” pisano na temat 
pogrzebu „był wspaniałą manifestacją miejscowego 
społeczeństwa dla poległego, który stanął w obronie życia 
i mienia obywateli”.

„Trumna śp. posterunkowego Edwarda Jezierskiego tonęła 
wprost w potoku kwiatów i wieńców ofiarowanych tak przez 
przedstawicieli władz jak i społeczeństwa – cytował podczas 
czwartkowych uroczystości artykuł z 1927 r.. – Prócz licznie 
zgromadzonej publiczności odprowadzili zwłoki na miejsce 
wiecznego spoczynku straże ogniowe z Janowa, Godziszowa, 
Modliborzyc, pluton miejscowego związku strzeleckiego, 
hufiec harcerzy, straż więzienna i pluton policji, oddając w ten 
sposób hołd ofierze obowiązku a kondukt poprzedzały trzy 
orkiestry straży ogniowej. Śp. Edward Jezierski służbę swą 
pełnił zawsze nienagannie, zdolny, sprytny, karny 
i obowiązkowy, potrafił sobie zaskarbić zaufanie władz 
przełożonych, a miłość i szacunek kolegów”.

Od tych wydarzeń minęło już 95 lat. Pielęgnując pamięć 
o poległych i zamordowanych funkcjonariuszach Policji, 

powstał Komitet Konserwacji i Restauracji Płyty Nagrobnej 
Edwarda Jezierskiego. Inicjatorem odnowienia pomnika 
i gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji 
w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna, Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Lubelskiego oraz ks. 
Tomasz Lis – Proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela.

Jak informuje ks. Tomasz Lis -  – Płyta nagrobna 
posterunkowego Jezierskiego znajdowała się w bardzo złym 
stanie. O identyfikacji grobu zadecydowała tabliczka 
emaliowana, która był najprawdopodobniej przytwierdzona do 
trumny, a którą położono na grobie zmarłego. Wraz 
z komendantem powiatowym policji Janowie Lubelskim 
inspektorem Andrzejem Mioduną podjęliśmy starania 
o odrestaurowanie i konserwację zabytkowego pomnika 
upamiętniającego bohaterskiego przedwojennego policjanta. 
Duże wsparcie otrzymaliśmy od Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który wsparł prace konserwatorskie. 
Wraz z pracami konserwatorskimi podjęliśmy działania 
z Zarządem NSZZ Policjantów nad odnalezieniem rodziny 
poległego policjanta i ufundowaniem tablicy upamiętniające 
tego policjanta.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji policjantek 
i policjantów, którą sprawował bp Krzysztof Nitkiewicz. 
Eucharystię koncelebrowali ks. Tomasz Lis, proboszcz parafii 
św. Jana Chrzciciela oraz ks. Bogdan Zagórski, wojewódzki 
kapelan policji.

Dalsza uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym. 
Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w 
Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna. Po wygłoszonych 
przemówieniach, nastąpiło odczytanie aktu odsłonięcia 
pomnika. Odsłonięcia odrestaurowanego pomnika w asyście 
zaproszonych gości dokonał Komendant Wojewódzki Policji w 
Lublinie nadinspektor Artur Bielecki wraz z przedstawicielem 
rodziny poległego policjanta - Pawłem Jezierskim.

Kolejnym punktem było poświęcenie pomnika przez bp 
Krzysztofa  Nitkiewicz oraz modlitwa w intencji 
pomordowanych policjantów. Ważnym momentem 
uroczystości było odczytanie apelu poległych oraz salwa 
honorowa.

Na mogile śp. post. Edwarda Jezierskiego delegacje 
przybyłych gości złożyły wieńce i wiązanki. Uroczystość 
uświetniła policyjna asysta honorowa wraz z towarzyszącymi 
pocztami sztandarowymi.

W uroczystościach udział wziął Wicewojewoda Lubelski  
Bolesław Gzik, Poseł na Sejm RP  Jerzy Bielecki, w imieniu 
Marszałka Województwa Lubelskiego Piotr Grabarczyk, p.o. 
Dyrektora Biura Edukacji Historycznej Komendy Głównej 
Policji mł. insp. Robert Horosz,  Komendant Wojewódzki 
Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, kadra kierownicza 

lubelskiego garnizonu Policji, Przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego asp. szt. 
Artur Garbacz, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Lublinie ds. logistyki Pan Dariusz Chmielowiec, 
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz innych służb i instytucji 
współpracujących z Policją.W uroczystościach uczestniczył  
także Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń, Zastępca 
Burmistrza Janowa Lubelskiego Czesław Krzysztoń, Wójt 
Gminy Godziszów Józef Zbytniewski, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk, 
członkowie Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego: 
Jolanta Dąbek i Grzegorz Krzysztoń, a także potomek 
zamordowanego funkcjonariusza Paweł Jezierski (zdj. niżej).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego 
pomnika posterunkowego Edwarda Jezierskiego 
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Październik to piękny miesiąc, charakteryzuje się złotą 
jesienią. Nie bez powodu w październiku obchodzimy Dzień 
Seniora. W tym roku Zarząd Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim 
zorganizował Powiatowy Dzień Seniora 11 października 
w Janowskim Ośrodku Kultury. Szefowa Związku Zofia Widz 
– Baryła jak zawsze wszystko dopięła na ostatni guzik.

Spotkan ie  rozpoczę ło  s ię  od  uhonorowania 
osiemdziesięciolatków wieloletnich członków Związku 
Emerytów, którego dokonała Anna Śmit – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie 
Lubelskim i Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu.

W imieniu samorządu janowskiego życzenia wszystkim 

Seniorom złożyła Magdalena Kolasa – Kierownik Referatu 
Administracyjno Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Szczególne zainteresowanie zyskał występ Teatru 
„Jednego aktora” w wykonaniu Jerzego Kałdusia w spektaklu 
„Stary” według opowiadania Juliana Kawalca. Gromkie brawa 
popłynęły również w kierunku występu zespołu wokalnego 
Nauczycieli – Emerytów z Biłgoraja.

Zakończeniem obchodów był występ zespołu męskiego 
„Borowiacy” z Branwi.

Wszystkim Seniorom życzymy pogody ducha, dużo 
zdrowia, optymizmu i radości ze strony najbliższych.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Sławomir Kaproń - JOK

Dzień Seniora w Powiecie Janowskim

W ramach obchodów Wojewódzkiego Dnia Rodzin, które 
miało miejsce 7 września 2022r. wręczono wyróżnienia dla 
laureatów corocznego konkursu „Aktywny Senior” i „Gmina 
przyjazna Seniorom”. Marszałek Województwa Lubelskiego 
Pan Jarosław Stawiarski przekazał listy gratulacyjne pięciu 
Seniorom z całego województwa lubelskiego.

Jedną z tych osób była Pani Zofia Widz-Baryła - 
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Oddziale Rejonowym w Janowie 
Lubelskim.

Cieszymy się bardzo i jednocześnie gratulujemy zdobycia 
tytułu „Aktywny Senior”.

Działalność Pani Zofii na terenie naszej gminy zasługuje na 
wyróżnienie. Poprzez swoją szlachetną pracę i duże osobiste 
zaangażowanie, przyczynia się do rozwoju i aktywności osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz szerzenia idei wolontariatu. 
Organizowanie różnego rodzaju akcji prozdrowotnych, 
integracyjnych i edukacyjnych wpływa bardzo pozytywnie na 
społeczność lokalną.

Dodajmy, że nasze miasto również otrzymało list 
gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Magdalena Kolasa - Kierownik Referatu 
Administracyjno Organizacyjnego UM

Gmina przyjazna Seniorom. Wyróżnienie dla Zofii Widz- Baryła 

Musimy wiedzieć,
że naszą wartość
mierzy się głównie tym,
ile dobrego robimy dla innych.

Seniorzy chcąc podziwiać piękno jesiennej przyrody, w 
dniu 4 października2022 roku, zorganizowali leśne spotkanie 
na łonie natury. W altanie Nadleśnictwa Janów Lubelski 

spotkali się w otoczeniu zieleni lasu, przez którą przebijały się 
różne kolory drzew i krzewów liściastych. Amatorzy grzybów 
mogli odnaleźć je w otaczającym altanę lesie. Wspólne 
pieczenie kiełbasek przy płonącym ognisku, łączy seniorów, 
pogłębia przyjaźnie, integruje środowisko ludzi w podeszłym 
wieku. Po posiłku chętnie śpiewano znane z dawnych lat 
piosenki, przy akompaniamencie akordeonu i perkusji. Nie 

zabrakło też wspólnych tańców na leśnym parkiecie. Jesienne 
spotkanie, mimo lekkiego chłodu, było bardzo udane. Nawet 
słonko nam sprzyjało, przyświecając od czasu do czasu. Po 
kilkugodzinnym spędzeniu czasu, w miłej, przyjaznej 
atmosferze, wśród znajomych, seniorzy wrócili do domu, 
marząc o następnym spotkaniu.

H.J. Łukasz

Leśne spotkanie seniorów 2022 
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Gmina Janów Lubelski  uczestniczy w Programie Gmina 
Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora!  W ramach 
tego Programu reprezentanci naszej gminy uczestniczyli w IX 
Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie! Wydarzenie 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora 
odbyło się 21-22 września 2022 roku. Tegoroczne Senioralia 
zgromadziły ponad 4 tys. osób.

 Na uczestników wydarzenia czekały dwa dni wypełnione 
atrakcjami, m.in. konferencją dla samorządów zrzeszonych w 
ramach Programu pn. „Doświadczenia i inspiracje w polityce 
senioralnej samorządów”. W konferencji uczestniczyły 
Monika Machulak Skarbnik Gminy, Bożena Czajkowska 
Sekretarz Gminy,  Justyna Kamińska  opiekun Gminnej Rady 
Seniorów.

Drugi dzień został zainaugurowany  uroczystą Mszą Świętą 
w Kościele Mariackim. Następnie uczestnicy w kolorowym 
pochodzie przeszli ulicami Krakowa do Parku  Jordana, gdzie 
na uczestników czekały bezpłatne badania i konsultacje 
medyczne, jak również  liczne występy artystyczne w tym z  
niesamowitym koncertem Alexandra Martineza oraz 
Międzypokoleniówką z DJ Wiką! Naszą Gminę reprezentowali 
seniorzy z Gminnej Rady Seniorów z przewodniczącą Panią 
Izabellą Wydra, przedstawiciele organizacji pozarządowych 
ZERiI, z przewodniczącą Panią Zofią Widz-Baryła oraz 
z członkowie Stowarzyszenia” Vitalni”, na czele z Panią 
Stanisławą Sołtys,  która wspólnie z koleżankami 
zaprezentowały energetyczny występ artystyczny!

Magdalena Kolasa – Kierownik 
Referatu Administracyjno  Organizacyjnego UM

Udział Janowskich Seniorów w IX Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie

W dniu 12 października br. odbył się rajd rowerowy 
zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Kobiet 
Powiatu Janowskiego, do miejscowości Momoty. Rajd 
sponsorowany był ze środków Gminy Janów Lubelski, 
z zadania publicznego ,,Ochrona i promocja zdrowia''. Nasz 
projekt nosił nazwę Wypoczywamy godnie i pożytecznie.

Celem tego projektu było utrzymanie kondycji 
zdrowotnej oraz poznanie hodowli i właściwości 
zdrowotnych ryb. Po przybyciu na miejsce, zostałyśmy 
serdecznie powitane przez panią Justynę i pana Marka. Po 
krótkiej prelekcji o hodowli ryb, ich karmieniu 
i przygotowaniu do odłowu posmakpwałyśmy ryby z grila. 
Ryba ,, palce lizać''. Na deser był gryczak i jaglak. Też 
pychotka. Dopisywała też pogoda, było bardzo słonecznie, 
szumiał tylko las. Na koniec panie z Zarządu przeprowadziły 
pogawędkę na temat: Jak bronić się przed uzależnieniami.

Ten wyjazd uświadomił nam jak piękne są tereny gminy 
Janów Lubelski, jakie mamy zasoby naturalne: ryby, grzyby, 
owoce leśne, czyste leśne powietrze. Przebywając w miłym 
towarzystwie, uśmiechając się zyskujemy zdrowie 
i młodość.

I tego sobie i wszystkim życzę na nadchodzący okres 
zimowy.

Grażyna Czuryszkiewicz

Rajd rowerowy zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego
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Koncert Charytatywny „POMAGAMY I ŚPIEWAMY 
DLA ZOSI-JESZCZE NIE-SAMOSI”, który odbył się 23 
października w Janowskim Ośrodku Kultury to pomysł 
Agnieszki Wiechnik i jest zespołu dziecięcego Taka Sobie 
Orchestra.

Koncert poprowadziła Matylda Michałek z JOK wraz z 
Krzysztofem Kurasiewiczem Radnym Rady Miejskiej. Był 
kiermasz ciast, ciasteczek, słodkości, miodów, rękodzieł, 
książek, zabawek, prezentów – cegiełek, licytacje płyt znanych 
artystów.Było wielu darczynców. Ich pomoc jest nieoceniona. 
Ci imienni i Ci anonimowi mieli swój niezastąpiony wkład.

Swoją cegiełkę pomocy ma Agnieszka Wiechnik. Na scenie 
wystąpił jej dziecięcy zespół Taka Sobie Orchestra z 

repertuarem Michaela Jacksona. Występy młodych artystów 
pod kierunkiem Agnieszki to szczególne wydarzenie grane 
i śpiewane z sercem dla serca. Mama małej Zosi wierzy, że 
Zosia stanie się Samosią. My również wierzymy i Małej Zosi 
życzymy zdrowia, a jej rodzinie wiele powodów do radości 
i uśmiechu.

Piękny cytat „POMOC JEDNEJ OSOBIE NIE ZMIENI 
CAŁEGO ŚWIATA, ALE MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT DLA 
JEDNEJ OSOBY”, pozostanie na długo w naszej pamięci.

Zbiórka odbyła się pod patronatem Fundacji Słoneczko.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Sławomir Kaproń - JOK

Koncert charytatywny dla Zosi Jaskowskiej

„Łemkowszczyzna jest dla jednych magiczną krainą, dla 
innych domem, miejscem odpoczynku, ale i miejscem 
bolesnych wspomnień. Jest to niewielki obszar, zagubiony 
gdzieś wśród gór Beskidu Niskiego na południowym 
pograniczu Polski. Dziś na pozór puste doliny gościły kiedyś 
tętniące życiem wsie. Świadkami tych wydarzeń są tylko puste 
sady, samotne krzyże czy kwiat z przydomowych ogródków. 
W ludzkiej naturze leży pociąg do równic, dlatego szukałam ich 
w historii, teraźniejszości i eksponowałam by zwrócić uwagę 
oglądających do patrzenia „głębiej".

Chciałam przyciągnąć spojrzenie widza skupiając jego 
wzrok poprzez zwiększenie ilość treści. Przekazać energię tego 
miejsca, ludzi, tradycji, symboli. W fotografii wszystko ma 
jakieś znaczenie, tak jak każde słowo w książce. Nie ma 
powinności - są tylko możliwości.

Fotografia dla mnie to nie zadanie matematyczne, które 
można rozwiązać według wzoru. To doświadczenie, które się 
czuje. To proces trwający latami, kolejne doświadczenia, 
rozwój, spotkania i rozmowy z ludźmi. To wszystko próbuję 
przedstawić w cyklu fotografii „Prześwietlenia".

Tak czuję Beskid Niski.”

Tak o wystawie , której wernisaż odbył się w Galerii 
Muzealnej przy Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim 
powiedziała Alicja Przybyszowska z Nowego Sącza. Członek 
Fotoklubu Rzeczypospolitej oraz wielu grup twórczych . 
Artysta fotografii traktuje swoją a wykonywaną już ponad 25 lat 
fotografię bardzo indywidualnie. Stąd również bardzo kobieco, 
delikatnie. Cykl "Prześwietlenie" to spojrzenie właśnie osobiste 
na Łemkowszczyznę.

Dziękuję bardzo za przybycie na wernisaż Wszystkim ale 
przede wszystkim Burmistrzowi Janowa Lubelskiego 
Krzysztofowi Kołtysiowi, który ratował bardzo znikomą 
prezentację janowiaków. Może to sobota, może znudzenie już 
kolejnymi wystawami. Z zaproszonych Gości nie było prawie 
nikogo ale byli za to Goście , którzy przyjechali z Równego na 
Ukrainie, z Gdyni, z Ostrowca Świętokrzyskiego, z Lublina by 
zobaczyć zdjęcia Alicji, by porozmawiać z autorką prac. By być 
razem. Bardzo dziękuję . Przedstawiam krótką relację 
fotograficzną. O następnej wystawie powiadomię. Będzie to 
końcem października.

Antoni Florczak - Muzeum Fotografii

Wenisaż 49 wystawy "Prześwietlenia" w Galerii Muzealnej 

W niedzielę 11 września br. w Radawcu odbyły się Dożynki 
Wojewódzkie. Powiat Janowski reprezentowała nasza gmina. 
Delegacja Starostowie Dożynek Magdalena i Marian Kolasa, 
zespół Janowiacy oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski. 
Obecny był także Bolesław Gzik - Wicewojewoda z małżonką.

Mimo podającego deszczu wojewódzkie święto plonów 
rozpoczął, jak co roku, barwny korowód wieńców, w którym 
uczestniczyły delegacje z całego regionu.

Korowód powitali gospodarze dożynek: Marszałek 
Jarosław Stawiarski, wicemarszałkowie Michał Mulawa 
i Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu Bartłomiej 
Bałaban oraz Starosta Lubelski Zdzisław Antoń. Następnie 
odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił Arcybiskup 
Metropolita Lubelski Stanisław Budzik.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: nadesłano 

Janowska reprezentacja na 
Dożynkach Wojewódzkich 

w Radawcu
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Dnia 16.10.2022 r. w miejscowości Ujście przeprowadzone 
zostały ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy Janów Lubelski mające na celu  doskonalenie 
umiejętności współpracy w ramach zastępu pożarniczego oraz 
praktycznej obsługi urządzeń pożarniczych i sprzętu 
silnikowego stanowiącego wyposażenie poszczególnych 
jednostek OSP.

W ćwiczeniach udział wzięły wszystkie jednostki  gminy 
Janów Lubelski (OSP Biała, OSP Janów Lubelski, OSP Łazek 
Ordynacki, OSP Momoty Dolne, OSP Momoty Górne, OSP 
Ujście, OSP Zofianka Górna) oraz zastęp z Państwowej Straży 
Pożarnej.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh Krzysztof 
Kołtyś oraz Komendant Gminny  dh Krzysztof Kurasiewicz.

Na zakończenie  gospodarze  OSP Ujście zaprosili 
uczestników ćwiczeń na poczęstunek.

Tekst Krzysztof Kurasiewicz
Zdjęcia Marzena Szostek

Ćwiczenia jednostek OSP gminy 
Janów Lubelski- Ujście 2022 

W niedzielne przedpołudnie 11 września br. , 
przeprowadzone zostały w miejscowości Osinki gmina Potok 
Wielki powiatowe zawody sportowo pożarnicze dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu janowskiego. 
Do rywalizacji o miano najlepszej jednostki w powiecie 
przystąpiło 15 drużyn męskich i  4 kobiece. Rywalizowano w 
dwóch konkurencjach pożarniczych tj. sztafety pożarniczej 
7x50 oraz ćwiczenia bojowego. Gminę Janów Lubelski 
reprezentowały jednostki z OSP w Białej i OSP w Ujściu. Po 
zaciętej sportowej rywalizacji zwyciężyła drużyna z OSP w 
Andrzejowie gmina Godziszów a nasze jednostki uplasowały 
się na 5 miejscu OSP Ujście i 6 miejscu OSP Biała. 
Gratulujemy udanego występu i życzymy dalszych 
sportowych sukcesów.

Krzysztof Kurasiewicz

Powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 
pożarnych w miejscowości Osinki gmina Potok Wielki w dniu 11 września 2022 r. 

Dnia  27 września 2022r., odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia KRON.

 W porządku obrad znalazły się między innymi 
sprawozdania Prezesa z działalności Zarządu w latach 2020-
2022, sprawozdanie finansowe oraz wybory Prezesa 
Stowarzyszenia.

Na następną kadencję, Prezesem Stowarzyszenia 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim 
został po raz kolejny Andrzej Łukasik.

Andrzej  podziękował  za  zaufanie  cz łonkom 
stowarzyszenia, podkreślając: - „U nas każdy jest prezesem, 
każdy musi dać coś od siebie i razem naprawimy to, co zepsuła 
w naszym stowarzyszeniu pandemia. Nie sposób się z tym nie 
zgodzić, pandemia dała nam wszystkim porządnie w kość i 
każdy z członków stowarzyszenia musi się przełamać, aby 
ponownie tchnąć życie w nasze działania, musi nam się znowu 
zacząć chcieć”.

Ponadto członkami Zarządu na obecną kadencję zostali 
Wiceprezesem po raz kolejny Marcin Placha, Skarbnikiem 
Marianna Rymut, Sekretarzem po raz pierwszy Tomasz 
Krzysztoń.

W Komisji Rewizyjnej Przewodniczącą została Dominika 
Długosz, członkami natomiast Andrzej Gruz i Czesław Chmiel.

Zarządowi Stowarzyszenia życzymy owocnej pracy i 
sukcesów, wielu interesujących pomysłów !! Obecnie Zarząd 
pracuje nad organizacją corocznych Andrzejek, które ze 
względu na pandemie nie mogły się odbyć w ubiegłych dwóch 
latach.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Stowarzyszenie KRON

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KRON i wybory Zarządu 
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Pożegnaliśmy Śp. Panią Danutę Mędrek

11 października 2022 roku o godzinie 12:00 
w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie 
Lubelskim, odbyła się msza żałobna, a następnie

pogrzeb na cmentarzu parafialnym 

śp DANUTY  MĘDREK

wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim.

Pani Danuta urodziła się w 1932 roku.  
W latach 1969 – 1995 pełniła funkcję Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego.

Wielu mieszkańców kojarzy Panią Danutę 
z datą zawarcia swojego związku małżeńskiego.

Żegnamy Panią Danutę w imieniu mieszkańców Janowa 
Lubelskiego i dziękujemy za jej pracę na rzecz samorządu 

i społeczności lokalnej.

Z wyrazami szczerego współczucia

Wiem na pewno, że nigdy nie tracimy ludzi, których kochamy, nawet na śmierć.
 Nadal biorą udział w każdym akcie, myśli i decyzji, którą podejmujemy. 

Ich miłość pozostawia niezatarty ślad w naszych wspomnieniach…

Leo Buscaglia

Najszczersze kondolencje
dla

Marioli Kołtyś

z powodu śmierci Mamy
składają

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć 
Przykładem” Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji już po raz kolejny realizuje inicjatywę pn. Ogólnopolski 
Policyjny dzień Odblasków.

Celem akcji jest zachęcanie niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych, do korzystania z 
elementów odblaskowych.

Noszenie odblasków ma duże znaczenie jesienią i zimą. 
Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgła, opady 
atmosferyczne nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych. 
Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, sprawią, że pieszy 
będzie lepiej widoczny dla kierujących.

Materiały odblaskowe działają na zasadzie odbijania 

padającego na nie światła. Pamiętajmy zatem, że prawidłowo 
noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, 
aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były 
zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków 
(z tyłu i z przodu). Widząc z daleka święcący punkt kierowca 
ma więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób 
sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.

O tym właśnie ma przypominać wszystkim uczestnikom 
ruchu drogowego Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków.

Piesi muszą również pamiętać, że idąc po poboczu lub po 
jezdni obowiązani są iść lewą stroną drogi – to podstawowa 
zasada bezpieczeństwa na drodze!

Nośmy odblaski! Dopilnujmy także, aby stosowali je nasi bliscy
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